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ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Δημόσιες δηλώσεις ναυτιλιακών και μη προσωπικοτήτων

«Το Lobbying προς το πολιτικό
κατεστημένο είναι περισσότερο
επιτακτικό από ποτέ.
Η μονοπωλιακή διάθεση προς τις
διεθνείς μεταφορές από ορισμένες χώρες δεν θα βοηθήσει.
Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση
συνεργειών και συνεργασιών.
Η εικόνα της ναυτιλίας θα πρέπει
να βελτιωθεί, αυτός είναι ο λόγος
που ο χειρισμός των θεμάτων
της ναυτιλίας πρέπει
να γίνεται από επαγγελματίες».

«Μηδένα
προ του τέλους μακάριζε»
Πέτρος Παππάς
Ο CΕΟ της Star Bulk Carriers, κατά την ομιλία του στη βράβευση ως
Greek shipping personality of the year 2014 στα Lloyd’s Awards κρατά
χαμηλούς τόνους.

Η ελληνική κρουαζιέρα
και η μοναδική αυτή τη στιγμή
εκπρόσωπός της, η Celestyal Cruises,
προχωρεί ακάθεκτη στην πορεία
ανάπτυξης πουέχουμε χαράξει.
Κυριάκος Αναστασιάδης
CEO της Celestyal Cruises, περήφανος που
μετά 12 χρόνια το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο
ταξιδεύει προς την Κούβα με επιβάτες όλων
των εθνικοτήτων.

Σταύρος Χατζηγρηγόρης
Πρόεδρος MARTECMA
και διευθύνων σύμβουλος Maran Gas Maritime,
στο ετήσιο συνέδριο Greener Shipping Summit 2014
στην Αθήνα.

Γιώργος Ανωμερίτης
Πρόεδρος ΟΛΠ, σε δήλωσή του στις 27-11-2014 με αφορμή την
υπογραφή του συμφωνητικού β' τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης.

«Και μόνο για το θέμα
της ανάπτυξης αξίζει όλοι
οι πολιτικοί
και οικονομικοί παράγοντες
του τόπου να καθίσουν στο ίδιο
τραπέζι, προκειμένου να επιτύχουμε γρήγορους
ρυθμούς και αποδόσεις».

«Η ελληνική
ναυτιλία
δεν αρπάζει ευκαιρίες
αλλά τις δημιουργεί»
Αλέξανδρος Τουρκολιάς
CEO της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στο ετήσιο συνέδριο
της WISTA Hellas, αναφερόμενος στις διεθνείς προκλήσεις
της ναυτιλίας στο αβέβαιο οικονομικό
περιβάλλον που τη στοιχειώνει.

«Γνωρίζατε ότι περπατάω στη φωτιά.
Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι θα καώ, αλλά αυτό τελικά
δεν έγινε».
Violet Bulc
Η νέα επίτροπος Mεταφορών, γνωστή αναστενάρισσα στην πατρίδα της, μετά την επιτυχή ακρόασή της από τους ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διακίνηση εμπορευμάτων
Παραγωγή πετρελαίου
Εξαγωγές άνθρακα

Διακυμάνσεις εμπορίου
σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική

9.548.000.000

13.800.000 TEU

33%

14.100.000 TEU

τόνοι εμπορευμάτων διακινήθηκαν από εμπορικά πλοία το
2013.

της παγκόσμιας παραγωγής
πετρελαίου το 2013 έλαβε
χώρα στην περιοχή της δυτικής Ασίας. Αντίστοιχα το 33%
της παγκόσμιας κατανάλωσης
πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

49%

των παγκόσμιων εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος το 2013
κατέχει η Αυστραλία ενώ το
67% των παγκόσμιων εισαγωγών αποδίδεται στην Κίνα.

34%

των παγκόσμιων εξαγωγών άνθρακα για το 2013 καταγράφει η
Ινδονησία και η Κίνα το 19%
των παγκόσμιων εισαγωγών.

19%

των παγκόσμιων εξαγωγών
για το 2013 σε φορτία σιτηρών καθιστά τις ΗΠΑ τη μεγαλύτερη εξαγωγό χώρα.

Στόλος ναυτιλίας
σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική

διακινήθηκαν το 2013 από την
Ασία προς τη Βόρεια Αμερική
και 7.400.000 TEU από τη Βόρεια Αμερική προς την Ασία.

διακινήθηκαν το 2013 από την
Ασία προς την Ευρώπη και
6.400.000 TEU από την Ευρώπη προς την Ασία.
Στις αρχές του 2014 ο παγκόσμιος στόλος (σε όρους χωρητικότητας) αποτελούνταν κατά
42,9% από φορτηγά πλοία,
κατά 28,5% από δεξαμενόπλοια, κατά 12,8% από πλοία
εμπορευματοκιβωτίων, κατά
4,6% από πλοία γενικού φορτίου ενώ το υπόλοιπο 11,2%
περιελάμβανε όλους τους υπόλοιπους τύπους.

482.017.000 dwt

η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων
στις αρχές του 2014.

726.319.000 dwt

η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου bulk carriers στις
αρχές του 2014.

11,34

έτη, η μέση ηλικία των containerships του παγκόσμιου
στόλου το 2013.

Την 1η Ιανουαρίου 2014 ο παγκόσμιος στόλος αριθμούσε
47.601 πλοία συνολικής χωρητικότητας 1.676.853.000 dwt.

H μεγαλύτερη εταιρεία πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις αρχές του 2014 ήταν η
Mediterranean Shipping Company (MSC) με στόλο 461 πλοία,
συνολικής μεταφορικής ικανότητας 2.609.181 TEU.

50

από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατείχαν την 1η
Ιανουαρίου 2014 το 92,54%
της παγκόσμιας χωρητικότητας
σε όρους TEU.
O Παναμάς ήταν η σημαία με
τα περισσότερα εγγεγραμμένα
πλοία την 1η Ιανουαρίου 2014,
καταγράφοντας 7.068 πλοία
συνολικής
χωρητικότητας
355.700.000 dwt. H Ελλάδα
βρισκόταν στην έκτη θέση με
883 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 77.078.000 dwt.
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«Μικρά Αγγλία»:
ένα Όσκαρ για τη
ναυτιλιακή παράδοση
της Άνδρου(;)
5 Νοεμβρίου

Ανάμεσα σε ογδόντα τρεις κινηματογραφικές ταινίες, από ογδόντα τρεις χώρες, η ελληνική ταινία «Μικρά Αγγλία» διεκδικεί μία
θέση για τη χρυσή πεντάδα των υποψήφιων
για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας.
Ο αριθμός των ταινιών που προτάθηκαν
από κάθε χώρα για να διεκδικήσουν φέτος
μία θέση στην πεντάδα αποτελεί ρεκόρ έως
σήμερα.
Η προθεσμία υποβολής ήταν έως τις
10 Οκτωβρίου 2014. Οι τελικές
υποψηφιότητες για τη χρυσή πεντάδα της κατηγορίας θα ανακοινωθούν στις 15/1/2015.
Κατά τα κριτήρια επιλογής της Αμερικανικής
Ακαδημίας
Κινηματογράφου,
αποκλειστικά
και
μόνο επίσημες προτάσεις από χώρες και όχι εταιρείες
παραγωγής- μπορούν να προταθούν

στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για φέτος,
στην 87η τελετή απονομής των βραβείων,
που θα λάβει χώρα στις 22/2/2015, στο
Λος Άντζελες, η Ελλάδα επέλεξε τη βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ταινία
του Παντελή Βούλγαρη, «Μικρά Αγγλία».
Την τελική επιλογή για την πεντάδα των
υποψηφίων ταινιών σε αυτή την κατηγορία
έχει πλέον το Foreign Language Film Award
Committee της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σε περίπτωση που η
«Μικρά Αγγλία» κερδίσει τη μάχη για την
πεντάδα, τότε η τελική επιλογή της νικήτριας
ταινίας είναι στην ετυμηγορία όλων των
μελών της Ακαδημίας, με την προϋπόθεση
ότι θα έχουν δει και τις πέντε ταινίες σε ειδικές προβολές. Φαβορί για την τελική πεντάδα ήδη θεωρούνται ο Καναδάς με την
ταινία «Mommy», η Ρωσία με το
«Leviathan» και η Τουρκία με το «Winter
Sleep».
Η τελική υποψηφιότητα μιας ξενόγλωσσης
ταινίας (δηλαδή μη αγγλόφωνης) στη συγκεκριμένη πολύ ανταγωνιστική κατηγορία
αποτελεί από μόνη της μια επιβράβευση
αλλά και μια αφετηρία για διεθνή προβολή
και ανάδειξη της καλλιτεχνικής προσπάθειας
μιας χώρας.
Η ταινία «Μικρά Αγγλία», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη, περιγράφει την οικογενειακή ζωή και το ρόλο
των γυναικών ενός παραδοσιακού ναυτότοπου, της Άνδρου, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Μετά τα «Κόκκινα φανάρια»
(1963) που περιέγραφαν την καθημερινότητα στις υποβαθμισμένες γειτονιές στο λιμάνι του Πειραιά, η ταινία του Παντελή
Βούλγαρη είναι η πρώτη ελληνική
ταινία στη μάχη των Όσκαρ που εμπνέεται από τη σύγχρονη ναυτιλιακή ιστορία της Ελλάδας.
Η ταινία περιγράφει με
ακρίβεια αλλά και
ευαισθησία
την καθημερινότητα και τις
κοινωνικές
ζυμώσεις στις
ναυτομάνες
πατρίδες του
Αιγαίου.
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Tα πλοία δεν είναι...
καταψύκτες!
7 Νοεμβρίου

Μπορεί οι γνωστοί κύκλοι της ναυτιλίας να
πρεσβεύουν με έπαρση και παντογνωσία
ότι η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα δεν
χρειάζεται διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, όμως ας κοιτάξουμε καλύτερα τι
κάνει η... παραναυτιλία στην πλάτη της.
Είναι γνωστή η πρακτική ορισμένων εταιρειών, μία μάλιστα ανήκει στον Richard
Branson, που εξειδικεύονται σε διάφορα
Indexes ενεργειακής απόδοσης πλοίων και
πωλούν έτσι σε διάφορους ενδιαφερομένους (κυρίως ναυλωτές, ερευνητές, κρατικές υπηρεσίες, ΜΚΟ κτλ.) στοιχεία για την
ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων. Τα
στοιχεία αυτά ο κάθε ενδιαφερόμενος μετά
τα χρησιμοποιεί, αφού τα έχει πληρώσει
αδρά, με πολλαπλές εφαρμογές αλλά αμφίβολες προθέσεις.
Η ναυτιλία από μάρκετινγκ δεν ενδιαφέρεται, οι εταιρείες όμως που δραστηριοποιούνται ως προς αυτόν τον αναπτυσσόμενο
κλάδο της «ενεργειακής αξιολόγησης» δεν
επαναπαύονται. Δουλεύουν με φρενήρεις
ταχύτητες
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αυστραλός CEO της
Righship, Norman Warwick, βραβεύτηκε
πρόσφατα από την επιχειρηματική κοινότητας της Αυστραλίας ως ένας από τους 6
«θαυματουργούς εξαγωγείς» της χώρας
του. Προφανώς οι συμπατριώτες του δεν
γνωρίζουν τα ακόλουθα: το 2011 η Rightship αποφάσισε να εφαρμόσει το δείκτη
EEDI (Energy Eﬃciency Design Index) σε
όλα τα υπάρχοντα πλοία και να τα κατατάξει ενεργειακά σύμφωνα με αυτόν χωρίς
όμως τα απαιτούμενα «sea trials» αλλά με
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ό,τι στοιχεία υπήρχαν σε βάσεις δεδομένων. Όταν όμως το καλοκαίρι του 2012 ο
ΙΜΟ ανακοίνωσε ότι ο EEDI δεν δύναται να
εφαρμοστεί σε υπάρχοντα πλοία, η Rightship απλώς άλλαξε το όνομα του δείκτη
της από EEDI σε EVDI (Existing Vessel
Design Index). Φυσικά, ο μαθηματικός
τύπος παρέμεινε ίδιος με τον EEDI. Η
Rightship θριαμβολογούσε ότι διάσημοι
ναυλωτές αποφάσισαν να ναυλώνουν
μόνο πλοία τα οποία έχουν καλό δείκτη
EVDI, χωρίς όμως να γνωστοποιούν ότι οι
ίδιοι ναυλωτές είναι και μεγαλομέτοχοι της
Rightship.
Το γνωστό αυτό θέμα το επισημαίνουμε
χρόνια από τις στήλες μας, ενώ ο συνεργάτης και αρθρογράφος των «Ν.Χ.» Πάνος
Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει ασχοληθεί
εκτενώς με το θέμα αυτό, επισημαίνει
εντός και εκτός Ελλάδος ότι «τα πλοία δεν
είναι ψυγεία (ώστε να έχουν ενεργειακές κλάσεις Α, Β κ.λπ.)».
Τα index τα οποία πουλούν αυτές οι εταιρείες είναι αμφισβητήσιμα και εστιασμένα,
σύμφωνα με ειδικούς και γνώστες των θεμάτων της ναυτιλίας, σε ελλιπή μεθοδολογία και αναξιόπιστη τεκμηρίωση.
Εν ολίγοις, και με πολύ απλά λόγια, με τα
υπάρχοντα Indexes δεν μπορείς να κρίνεις
αν το πλοίο είναι «ενεργοβόρο» ή όχι.
Οι εταιρείες αυτές δηλαδή πουλούν ένα
προϊόν -και κυρίως μία δήθεν απαραίτητη
υπηρεσία- που γνωρίζουν ότι είναι... στον
αέρα. Φυσικά, τα απανταχού lobbies του
ETS τα υποστηρίζουν αφού για να δουλέψει το ETS χρειάζεται index ενεργειακής
κατηγοριοποίησης των πλοίων. Προφανώς, δεν τους ενδιαφέρει εάν είναι λάθος
ή αναξιόπιστο.
Υπάρχουν βέβαια ναυλωτές, με δικές τους
ατζέντες, που υποστηρίζουν αυτό το νέο
«σύστημα» που εξελίσσεται, παρ’ όλα
αυτά οι νουνεχείς και κυρίως οι έντιμοι
ναυλωτές αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες
και τις υπόγειες διαδρομές και δυνάμεις
που σκηνοθετούνται μεθοδευμένα. Εντούτοις, ακόμη και μεγάλα λιμάνια (π.χ. Ρότερνταμ) πέφτουν στην παγίδα που έχει
στηθεί.
Και μετά, ας λέμε αλαζονικά ότι δεν χρειαζόμαστε μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις.
Ας αφήσουμε τους «άλλους» να κάνουν τη
δουλειά τους στην πλάτη της ναυτιλίας,
Και να κερδίζουν λεφτά και κυρίως κοινωνική αποδοχή και δημόσια επιβράβευση.

Αντίο
σε ένα πλοίο-σύμβολο
των Κυκλάδων
και του Αιγαίου
9 Νοεμβρίου
Η ATTICA
Α.Ε. Συμμετοχών
ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της
πώλησης
του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου BLUE STAR ITHAKI
στην κυβέρνηση του Καναδά.
Το συνολικό τίμημα πώλησης του πλοίου
BLUE STAR ITHAKI ανέρχεται σε 31,2 εκατομμύρια ευρώ. Το καθαρό κέρδος για τον
όμιλο Attica εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 4
εκατ. ευρώ περίπου και θα συμπεριληφθεί
στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2014.
Στα περίπου 14 χρόνια του στις ελληνικές
θάλασσες, το BLUE STAR ITHAKI πραγματοποίησε 10.092 ταξίδια προς και από τα
ελληνικά νησιά, μεταφέροντας 8.438.814
επιβάτες, 174.725 φορτηγά και 906.020
Ι.Χ. οχήματα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δρομολογιακές
υποχρεώσεις του BLUE STAR ITHAKI έχουν
ήδη καλυφθεί με μεταδρομολογήσεις
άλλων νεότερων και μεγαλύτερων πλοίων
του ομίλου. Το τελευταίο ταξίδι του στις ελληνικές θάλασσες ήταν το Σάββατο 25
Οκτωβρίου, όταν εκτέλεσε το δρομολόγιο
στη γραμμή Πειραιά - Σύρου - Τήνου - Μυκόνου. Το συγκεκριμένο πλοίο εισήλθε στο
Αιγαίο το 2000, αλλάζοντας το σκηνικό στον
ακτοπλοϊκό χάρτη των Κυκλάδων.

Οι υποτροφίες
της Ένωσης
Ελλήνων Eφοπλιστών
10 Νοεμβρίου
Τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών
σπουδών
προδιδακτορικού επιπέδου
προκηρύσσει
η
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Συγκεκριμένα:

Η ΕΕΕ, στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου
της Αντωνίου Χανδρή, χορηγεί υποτροφία
για σπουδές σχετιζόμενες με το ναυτιλιακό
αντικείμενο, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000
δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του
Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία
μέσω της ΕΕΕ για μεταπτυχιακές σπουδές
προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετικούς με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους
15.000 δολαρίων ΗΠΑ, για το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015.
Επίσης, το Lloyd’s Register Foundation
(LRF) χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016 για σπουδές σε τομείς σχετιζομένους με τη ναυτιλία σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού διεθνώς ανεγνωρισμένα, ύψους
10.000 λιρών Αγγλίας.

Η θάλασσα και πάλι
πεδίο σύγκρουσης με
την Άγκυρα;
10 Νοεμβρίου
Ανησυχητικές είναι οι συνεχιζόμενες και
προκλητικές τοποθετήσεις τόσο του προέδρου της Τουρκίας όσο και των στρατιωτικών αρχών της γείτονος χώρας. Ο
Ερντογάν, αφού διεμήνυσε ανεπισήμως
τόσο προς την Αθήνα όσο και τη Λευκωσία
ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα
πίσω στην υπόθεση των ΑΟΖ, επέμεινε ότι
θα συνδέσει το θέμα των κοιτασμάτων της
Κύπρου με την εκμετάλλευση πιθανών
κοιτασμάτων και στο Αιγαίο. Στο πλαίσιο
των ναυτικών ασκήσεων της «Γαλάζιας
Φάλαινας», που διεξάγονται σε θαλάσσιες
περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής
Μεσογείου, μερικές εκ των οποίων ανήκουν στην ελληνική και την κυπριακή ΑΟΖ,
ο αρχηγός του τουρκικού ΓΕΝ ναύαρχος
Μπουλέντ Μποστάνογλου όξυνε το ήδη
ταραγμένο κλίμα. Ο Τούρκος ναύαρχος
φαίνεται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ,
να δήλωσε σε ερώτηση σχετικά με το τι θα
πράξει το τουρκικό ναυτικό αν ο στόλος
συναντηθεί με πλοία της Ελλάδας ή του
Ισραήλ ότι «οι κανόνες εμπλοκής έχουν
παραδοθεί στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό από το γραφείο του Τούρκου πρω-
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θυπουργού και ο στόλος θα κινηθεί με
βάση αυτούς».
Ο όρος «κανόνας εμπλοκής» φαίνεται ότι
ανησυχεί τόσο το ελληνικό Πεντάγωνο
όσο και το κέντρο επιχειρήσεων του υπ.
Εξωτερικών μας. Οι λεγόμενοι «κανόνες
εμπλοκής» είναι κανόνες σχετικά με την
έκταση και την ένταση των στρατιωτικών
μέτρων που λαμβάνει ένα κράτος απέναντι
σε εξωτερικές απειλές.
Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται πως η Άγκυρα προκαλεί Ελλάδα και Κύπρο να μην
αμφισβητήσουν τόσο τα υποτιθέμενα κυριαρχικά δικαιώματα, ειδικά ως προς την
ΑΟΖ της δήθεν Τουρκικής Δημοκρατίας
της Βόρειας Κύπρου, ενώ επαναφέρει την
αμφισβήτησή της ως προς τις γκρίζες
ζώνες του Αιγαίου.

Ρωσία και Κίνα
διευρύνουν
την ενεργειακή
συνεργασία τους
11 Νοεμβρίου
Νέα συμφωνία για το φυσικό αέριο υπέγραψαν χθες οι ηγέτες της Κίνας και της
Ρωσίας. Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της
Κίνας Σι Τζινπίνγκ υπέγραψαν συμφωνία
για μια νέα οδό παροχής φυσικού αερίου, η αξία της
οποίας εκτιμάται
στα 400 δισ.
δολάρια και
η
οποία
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αφορά παροχή 38 bcm ρωσικού αερίου
ετησίως προς την Κίνα.
Η νέα συμφωνία ανάμεσα στην κινεζική
CNPC και τη ρωσική Gazprom προβλέπει
επιπλέον παροχή αερίου 30 bcm ετησίως.
Σημειώνεται ότι η συμφωνία αποκτά στρατηγική σημασία εάν ληφθεί υπόψη η χρονική στιγμή κατά την οποία η Μόσχα
επεκτείνει τους οικονομικούς δεσμούς με
το Πεκίνο, η οποία έρχεται λίγο μετά το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στην
Ουκρανία.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας έχει προβλεφθεί η CNPC να εξαγοράσει το 10% της
ρωσικής Vankorneﬅ, θυγατρικής της
κρατικής πετρελαϊκής Rosneﬅ.
Σύμφωνα με τους Financial Times, η
Gazprom έδωσε αρχικά σε ρωσικά ΜΜΕ
χάρτη ο οποίος έδειχνε πως ο αγωγός θα
διέλθει από τη δυτική κινεζική επαρχία
Ξινγιάνγκ, περιοχή ευαίσθητη περιβαλλοντικά.
Ωστόσο, σε παλαιότερες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είχε συζητηθεί και
η μακρύτερη διαδρομή μέσω Καζαχστάν ή
Μογγολίας.
Η άλλη πιθανή οδός, μέσω Μογγολίας, είχε
τύχει ευρείας υποστήριξης από την κυβέρνηση της χώρας, ενώ, παλαιότερα, και η
Μόσχα είχε ταχθεί υπέρ της κατασκευής
αγωγών προς την Κίνα διά μέσου του μογγολικού εδάφους. Ωστόσο, η κινεζική
πλευρά δεν έχει δεχθεί αυτή την πιθανότητα.

Μια σημαία-σύμβολο
και μια πρωτοβουλία
με πολλές αναγνώσεις
11 Νοεμβρίου
H είδηση ότι μια τεράστια ελληνική σημαία
κυματίζει από χθες στο λιμάνι της Χίου έχει
ήδη κάνει το γύρο του Αιγαίου. Μια κίνηση
που γεννά συναισθήματα υπερηφάνειας
και πατριωτισμού σε πολλούς, αλλά και
αμηχανίας σε άλλους.
Η πρωτοβουλία του μητροπολίτη Χίου,
Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου ήρθε
σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις
μας με τη γείτονα χώρα, αλλά και σε μια
περίοδο που οι Τούρκοι είναι οι πιο σταθεροί και «γενναιόδωροι» επισκέπτες των
νησιών του Βορείου Αιγαίου.
Η έπαρση της σημαίας, εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων, έγινε τη Δευτέρα
στο λιμάνι του νησιού ενόψει των σημερι-

νών εορτασμών για τη συμπλήρωση 102
ετών από την απελευθέρωση της Χίου από
τους Οθωμανούς. Θα παραμείνει μέχρι σήμερα το απόγευμα να κυματίζει υπερήφανα στο νησί που δοκιμάστηκε όσο λίγα
από τη σκλαβιά, ενώ δέχτηκε πρώτο τα κύματα του ξεριζωμού των Ελλήνων από τη
Μικρά Ασία, αλλά που σήμερα καρπώνεται
στο έπακρο τα οφέλη της τουριστικής κίνησης των σύγχρονων Σμυρνιών προς
αυτό.

Πρόεδρος
της Intertanko
ο Νίκος Τσάκος
13Νοεμβρίου
Ο Έλληνας πλοιοκτήτης Νίκος Τσάκος,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Tsakos Energy Navigation (TEN), εξελέγη
πρόεδρος της Intertanko, της διεθνούς
Ενώσεως Ανεξαρτήτων Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων.
Υπενθυμίζουμε ότι η διεθνής ένωση έχει
μέλη της 212 ναυτιλιακές εταιρείες ανά
τον κόσμο, των οποίων ο στόλος περιλαμβάνει 3.040 δεξαμενόπλοια, χωρητικότητας 270 εκατομμύρια dwt, από 40 χώρες.
Η εκλογή του κ. Τσάκου είναι το επιστέγασμα της κυριαρχίας της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μετά την εκλογή του κ. Γιάννη Πλατσιδάκη στην προεδρία της Intergargo, του
διεθνούς φορέα εκπροσώπησης πλοιοκτητών ποντοπόρων πλοίων χύδην φορτίου,
η ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του
κ. Τσάκου για την προεδρία της Intertanko
είναι μία ακόμη σπουδαία διάκριση για τον
ελληνικό εφοπλισμό.
Ο κ. Νίκος Τσάκος είναι γιος του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου και γεννήθηκε το
1963 στην Αθήνα. Από το 1993 είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Tsakos Energy Navigation Ltd, μιας
από τις πρώτες εισηγμένες ναυτιλιακές
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εταιρείες στα χρηματιστήρια του Όσλο και
της Νέας Υόρκης. Από το 1981 μέχρι το
1987 εργάστηκε στην Tsakos Shipping
and Trading Ltd στις Ηνωμένες Πολιτείες
με έμφαση στον ενεργειακό τομέα. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες
στο Columbia University της Νέας Υόρκης
και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο City
University of London, απ’ όπου έλαβε πτυχίο Master στα οικονομικά - ναυτιλιακά με
τίτλο διατριβής «Χρηματιστήρια και ναυτιλία».
Το 2011 αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδά-

κτορα του Cass Business School, του Πανεπιστημίου City για την προσφορά του
στη σύγχρονη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Επίσης έλαβε το βραβείο Lloyd’s List
award for the Best Tanker operator in
2006, καθώς επίσης και τα βραβεία Europe’s 500 award in 2005, Lloyd’s List
award to HELMEPA for achievement for
clean and safe seas in 2004 και το βραβείο του Καλύτερου Μάνατζερ Διοικήσεως
Ναυτιλίας Νέας Γενιάς από το περιοδικό
«Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων» που
οργανώθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
Είναι ενεργό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), της οποίας διετέλεσε
πρόεδρος, στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), στην Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου (GSCC),
στο Ελληνικό Συμβούλιο DNV-GL, στο
American Bureau of Shipping, στο Bureau
Veritas και το UK P&I Club.

Σε κάθειρξη 36 ετών
καταδικάστηκε ο καπετάνιος του «Sewol»
13Νοεμβρίου
Σε 36 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο
πλοίαρχος του νοτιοκορεατικού οχηματαγωγού «Sewol» με την κατηγορία της αν-

θρωποκτονίας από εγκληματική αμέλεια
έπειτα από μαραθώνια δίκη που διήρκεσε
πέντε μήνες.
Ο πλοίαρχος Λι Ζουν Σακ απαλλάχτηκε
από τη βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η οποία θα μπορούσε να επισύρει την εσχάτη των ποινών
και την οποία είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.
Κατά τη διάρκεια της δίκης του παραδέχθηκε ότι του «αξίζει» η θανατική ποινή,
αλλά αρνήθηκε ότι θυσίασε τη ζωή των
επιβατών για να σώσει τη δική του.
Το δικαστήριο έκρινε επίσης τον αρχιμηχανικό του πλοίου ένοχο για ανθρωποκτονία,
επειδή δεν συνέδραμε δύο τραυματισμένα
μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια
του ναυαγίου, και τον καταδίκασε σε κάθειρξη 30 ετών. Στα υπόλοιπα μέλη του
πληρώματος επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης μεταξύ πέντε και είκοσι ετών.
Οκτώ από τα 15 μέλη του πληρώματος άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης
εις βάρος τους, στη χειρότερη ναυτική τραγωδία που έχει σημειωθεί στη Νότια Κορέα τα τελευταία 40 χρόνια. Ο πλοίαρχος δεν είναι
ανάμεσα στους οκτώ που άσκησαν έφεση.
Ο γενικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας
ανακοίνωσε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση, ζητώντας βαρύτερες ποινές τόσο
για τον καπετάνιο όσο και για τα υπόλοιπα
μέλη του πληρώματος.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποδείχτηκε ότι στο πλοίο είχαν γίνει
προσθήκες και παράνομες τροποποιήσεις για
να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών που θα
μπορούσε να μεταφέρει, καθιστώντας το

όμως ασταθές και υπερβολικά βαρύ.
Το υπερφορτωμένο «Sewol» πήρε επικίνδυνη
κλίση ενώ έστριβε στη διάρκεια μιας διαδρομής ρουτίνας προς το νησί-θέρετρο Τζέζου.
Μόνο οι 172 από τους 476 επιβαίνοντες
στο πλοίο διασώθηκαν. Από τους 304 επιβεβαιωμένους νεκρούς ή αγνοουμένους,
οι 250 ήταν μαθητές από το ίδιο σχολείο.
Οι συγγενείς των θυμάτων των οποίων οι
σοροί ακόμη αγνοούνται, ζήτησαν την
παύση των εργασιών ανεύρεσής τους,
καθώς οι πιθανότητες είναι πλέον ελάχιστες.
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Αποστολή στη Γενεύη
Tradewinds Dry Cargo Charterers
Forum: ανησυχίες για την αγορά
ξηρού φορτίου

14Νοεμβρίου
Αμηχανία και μούδιασμα φαίνεται να επικρατεί στους αναλυτές και σχολιαστές σχετικά
με το μέλλον της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου. Στο ετήσιο συνέδριο Tradewinds Dry
Cargo Charterers Forum, διεθνείς παράγοντες της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων ναυλωτές, πλοιοκτήτες, διαχειριστές και νομικοί,
σχολιάζουν τις τρέχουσες εξελίξεις και προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το αβέβαιο
μέλλον.
Το θέμα που φαίνεται να προβληματίζει
όλους τους συμμετέχοντες είναι οι συνεχείς
χαμηλοί δείκτες του ΒDI, οι πολιτικές εξελίξεις στις χώρες της Άπω Ανατολής, ειδικά ως
προς την απαγόρευση εξαγωγής συγκεκριμένων μεταλλευμάτων, και η υπερπροσφορά τονάζ που δεν φαίνεται να σταματά
αλλά παραμένει ανησυχητικά αυξανόμενη.
Οι προβλέψεις και τοποθετήσεις των αναλυτών δεν είναι πολύ αισιόδοξες και κάνουν
λόγο για εξισορρόπηση της αγοράς μετά το
2018. Όλα εξαρτώνται κυρίως από τις προθέσεις της Κίνας και το κατά πόσο θέλει να
βελτιώσει τη δική της παραγωγή και εξαγωγή μεταλλευμάτων αλλά και πόσο θα
θέλει να βελτιώσει την περιβαλλοντική της
«συμπεριφορά». Ίσως η Αφρική και η Λατινική Αμερική να είναι οι νέες περιοχές ενδιαφέροντος, ωστόσο καμία θετική πρόβλεψη
για το άμεσο μέλλον δεν διαφαίνεται, ενώ η
δραστηριοποίηση των private equity funds
είναι για όλους ανησυχητική.
Εκπρόσωποι ελληνικών και ιταλικών παραδοσιακών εταιρειών τόνισαν: «Κοιτάξτε ποιοι
έχουν παραγγελίες. Δεν είναι οι νοικοκυρεμένοι πλοιοκτήτες αυτοί που παραγγέλνουν
με ξέφρενους ρυθμούς. Αγοράζουν με ξένα
λεφτά επειδή βρίσκουν χαμηλές τιμές χωρίς
όμως να ελέγχουν και να διαθέτουν μακροχρόνια στρατηγική», και συμπληρώνουν:
«Θα φύγουν νύχτα από τη ναυτιλία, ενώ οι
παραδοσιακοί θα πρέπει να πληρώσουν τη
λυπητερή για το ξέφρενο παιχνίδι της υπερπροσφοράς πλοίων».
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Τι Σλοβακία,
τι Σλοβενία;

Αντικαταστάθηκε
ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών
με συνοπτικές διαδικασίες!

Διαλύσεις πλοίων:
Οι ακυρώσεις και οι
επαναδιαπραγματεύσεις
στην ημερησία διάταξη

Σκληρή
η απάντηση της ΠΝΟ
για τον Οίκο Ναύτου
24 Νοεμβρίου

18 Νοεμβρίου
Απαρατήρητη
από τα ελληνικά
ΜΜΕ πέρασε η
είδηση της αντικατάστασης του
υποψηφίου επιτρόπου Μεταφορών κ. Stefkovic από τη
Σλοβένα Violeta Bulc.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
μια αιφνιδιαστική κίνηση πριν από λίγες
εβδομάδες προχώρησε μετά από «συστάσεις» του Ευρωκοινοβουλίου σε αλλαγές,
δίνοντας «προαγωγή» στον Σλοβάκο υποψήφιο προσφέροντάς του το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας.
Η νέα επίτροπος ουσιαστικά αντικατάστησε την αρχική υποψήφια, πρώην πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Alenka
Bratušek.
Η κυρία Bratušek κατά τη διάρκεια της
θητείας της είχε προτείνει τον... εαυτό της
για τη θέση της επιτρόπου, γεγονός που
προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των ευρωβουλευτών οι οποίοι τελικά καταψήφισαν με τεράστια πλειοψηφία την
υποψηφιότητά της.
Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας αναγκάστηκε να προτείνει άλλο υποψήφιο
μέλος για την Επιτροπή, την επιχειρηματία Violeta Bulc.
Η κ. Bulc δεν είναι έμπειρη πολιτικός.
Η πολιτική της σταδιοδρομία περιορίζεται στο
διάστημα που συμμετείχε, τους τελευταίους
δύο μήνες, μόνο ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για θέματα ανταγωνιστικότητας στην
κεντροαριστερή κυβέρνηση της χώρας της.
Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών παραμένουν ανήσυχοι για την τελική επιλογή της συγκεκριμένης επιτρόπου, αν και
υπερψήφισαν -μάλλον αναγκαστικά- την υποψηφιότητά της.
Ανάμεσα στις παρατηρήσεις των ευρωβουλευτών αλλά και των ΜΜΕ των Βρυξελλών σημειώνονται η πολυπλοκότητα
του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και η
έλλειψη πολιτικής εμπειρίας από τη συγκεκριμένη πρώην επιχειρηματία.
Η κ. Bulc ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο Μεταφορών την 1η Νοεμβρίου.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12

21 Νοεμβρίου
Του Γ. Λογοθέτη
CFO Finance & Research
George Moundreas Com. S.A.
Κατάρρευση
είναι η λέξη που
μπορεί να περιγράψει την εικόνα της αγοράς
των διαλύσεων
την προηγούμενη εβδομάδα. Με τις φθηνές εισαγωγές σιδήρου από την Κίνα να έχουν πλήξει πια όλες
τις χώρες/αγορές, αλλά κυρίως την Ινδία, οι
End Buyers αδυνατούν να πουλήσουν τα
υπάρχοντα αποθέματά τους στην εσωτερική
αγορά. Οι ακυρώσεις συμφωνιών και οι επαναδιαπραγματεύσεις είναι πια καθημερινό
φαινόμενο από την πλευρά των Cash Buyers,
εφευρίσκοντας τους πιο απίθανους λόγους
ώστε να προβούν σε τέτοιου είδους κινήσεις,
και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή από τους
πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα στην περιγραφή του
πλοίου και όλων των παρελκόμενων προκειμένου να αποφύγουν τέτοιου είδους καταστάσεις, αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα πλοία
αγοράζονται χωρίς έλεγχο (inspection).
Η Ινδία είναι η αγορά που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τις κινεζικές εισαγωγές,
ενώ ταυτόχρονα η ρουπία έχει αρχίσει και
χάνει έδαφος φτάνοντας στις 62 προς το δολάριο, και οι τιμές του σιδήρου παρουσίασαν
αύξηση περίπου κατά $20 τον τόνο LDT.
Το Μπανγκλαντές είναι η αγορά με τα λιγότερα
προβλήματα στην παρούσα φάση και αποτελεί τη μόνη λύση των Cash Buyers, καθώς αν
και σε μειωμένες τιμές οι End Buyers επέδειξαν κάποια αγοραστική διάθεση.
Οι κινεζικές εισαγωγές δεν έχουν επηρεάσει
τόσο δραματικά την αγορά όσο την Ινδία και το
Πακιστάν, και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει
μέτρα προκειμένου να μη διογκωθεί το πρόβλημα, αλλά λόγω του ότι τα διαλυτήρια έχουν
αποθέματα από τις προηγούμενες εβδομάδες,
θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να το
δούμε να δραστηριοποιείται και πάλι.

Για τη χρήση του κτιρίου του Οίκου Ναύτου από υπηρεσίες του ΓΕΝΕ απαντά με
ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ).
«Κατ’ αρχάς, εκφράζουμε την απορία μας
πώς και πότε ανατράπηκε η κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων στη διυπουργική διάσκεψη της 19-11-2014.
Η μόνη “λογική” απάντηση είναι ότι η ανατροπή αυτή είτε έγινε μετά τη λήξη της σύσκεψης και μετά την αποχώρηση των
εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας είτε, και
το πλέον πιθανό, ότι η σύσκεψη αυτή συγκλήθηκε για τα “μάτια” και μόνον και για να
προσδώσει μανδύα “διαλόγου” και δημοκρατικότητας σε προειλημμένες αποφάσεις.
Όποια όμως και αν ήταν η “σκοπιμότητα
της πιο πάνω σύσκεψης” η θέση της ΠΝΟ,
την οποία ήδη έχει εκφράσει πλείστες όσες
φορές, είναι σταθερή και πάγια, και σε
καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και δεν
πρόκειται να αποδεχτεί τη σχεδιαζόμενη
μεταφορά του ΓΕΝΕ και των υπηρεσιών
του στο κτίριο του Οίκου Ναύτου, όπου και
λειτουργούν και προσφέρονται αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες.
Εκτός βέβαια και αν ο απώτερος σκοπός
τους είναι να εγκαταλειφθεί το κτίριο και
να μετατραπεί σε ένα νέο ερείπιο, όπως
συμβαίνει με πλείστα όσα κτίρια του ΝΑΤ».

O δρόμος προς την
ανάρρωση είναι
ακόμα πολύ μακρύς
1 Δεκεμβρίου
Η τελευταία βδομάδα του Νοεμβρίου τερματίζει με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να τονίζει στην
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

A N A NGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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διευθυντή της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού για το μεταναστευτικό, Udo Janz.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση
για την έξαρση της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στο πολυδιάστατο έργο που
επιτελούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος
για τη διαχείριση του φαινομένου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης
τελευταία έκθεσή του ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ύφεση μιας και ο δρόμος προς την
ανάρρωση είναι ακόμα πολύ μακρύς. Ο Οργανισμός προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα πλησιάσει το 3,3% για το 2014 και θα αυξηθεί
σε 3,7% για το 2015 και 3,9% για το 2016.
Για την Ευρωζώνη, εκτιμάται ανάπτυξη 0,8%
για το 2014 και ήπια βελτίωση 1,1% για το
2015 και 1,7% για το 2016. Ανάμεσα στις
ανεπτυγμένες οικονομίες η απόδοση των
ΗΠΑ θα συνεχίζει να εκπλήσσει, κaθώς αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ στο 2,2% για το
2014 και 3% για την περίοδο 2015-2016. Ο
ρυθμός ανάκαμψης της Ιαπωνίας θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλός σε 0,4% για το
2014, 0,8% για το 2015 και 1% για το 2016.
Στη Γερμανία, νέα επιβράδυνση του πληθωρισμού ανησύχησε τους οικονομικούς αναλυτές. Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία
της χώρας ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών
αυξήθηκε κατά 0,6% στο 12μηνο, με επιβράδυνση από το +0,8% του Οκτωβρίου.
Στην πλευρά της Ασίας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμά
7,3% ανάπτυξη το 2014 για την Κίνα, 7,1%
για το 2015 και 6,9% για το 2016. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας ξάφνιασε με την
ανακοίνωσή της ότι προχωρεί σε μείωση
των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2012 σε μια προσπάθεια στήριξης
της οικονομίας της.

Ο ΥΝΑ ενημερώνει
την Ύπατη Αρμοστεία
των Η.Ε.
για την έξαρση
της μετανάστευσης
2 Δεκεμβρίου
Τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη επισκέφτηκε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, όπου και συναντήθηκε με τον
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Ανατολής έχει αυξηθεί κατακόρυφα η παράνομη μετανάστευση από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας: «Ολοένα και
περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καλύτερη τύχη, αψηφώντας τους κινδύνους στη
θάλασσα, δημιουργώντας τεράστια πίεση
στα σύνορά μας.
Εμείς, ως Λιμενικό Σώμα, υπηρετούμε δύο
δόγματα: Να διαφυλάττουμε τα σύνορα της
χώρας μας και να προστατεύουμε τις ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του
Λιμενικού Σώματος αυτό γίνεται πράξη», επισήμανε σχετικά και πρόσθεσε: «Στο πολύπλευρο έργο των στελεχών αυτών
περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις για την
εξάρθρωση οργανωμένων μορφών εγκλήματος, την πάταξη του λαθρεμπορίου καθώς και
τη διαχείριση απειλών από ενδεχόμενη εισαγόμενη τρομοκρατία. Γι’ αυτό και χρειάζονται
την υποστήριξή μας», συμπλήρωσε.

Η Wall Street τιμά τον
πρωταγωνιστικό ρόλο
της ελληνικής ναυτιλίας
3 Δεκεμβρίου
«Ημέρα της Ελλάδας» ονομάστηκε η χθεσινή ημέρα στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Εκτός από την ανάρτηση της ελληνικής
σημαίας που κυμάτιζε σπάνω από τη Wall
Street, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για
να τιμήσει τη μέρα αυτή.
Όλα αυτά συνέβησαν στη διάρκεια του
16ου ετήσιου διεθνούς φόρουμ της Capital Link για την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης με θέμα «Επενδύοντας στην ανάπτυξη».
Στο συνέδριο συμμετείχε ως κεντρικός
ομιλητής ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου
ο Έλληνας υπουργός μετέβη στο Χρηματιστήριο για την τελετή λήξεως του «Closing Bell. Όπως επισημάνθηκε, η
αμερικανική κεφαλαιαγορά αποτελεί «σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων»

για αυξανόμενο αριθμό εταιρειών ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο
ρόλο σε αυτό.
Στη διάρκεια δεξίωσης προς τιμήν των
μελών της ελληνικής αποστολής και των
εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που
είναι εισηγμένες στο NYSE Euronext, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου,
Τζον Μέρελ, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και μίλησε με επαινετικά λόγια
για την Ελλάδα, όχι μόνο για τις οικονομικές δυνατότητές της, αλλά και για την
«ομορφιά του τοπίου» μέσα από την προσωπική του εμπειρία σε αιγαιοπελαγίτικο
νησί.
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Ο Αντώνης Σαμαράς
στη μεγάλη ημερίδα
για τη Ναυτιλία
του καθηγητή
Κ. Γραμμένου
3 Δεκεμβρίου
Παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά και της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας
του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη
Ναυτιλία που προσφέρει το διεθνώς διακεκριμένο Cass Business School. Η ημερίδα εορτασμού που ολοκληρώνεται αυτή
την ώρα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση, συγκέντρωσε το
διεθνές ενδιαφέρον όλης της ναυτιλιακής
και ακαδημαϊκής κοινότητας.
Στην ομιλία του στο πολυπληθές κοινό, ο
καθηγητής Κώστας Γραμμένος εκμυστηρεύτηκε το μυστικό της επιτυχίας για κάθε
φιλόδοξο νέο: «Όλοι οι άνθρωποι έχουν
κάποια ευφυΐα, το μεγάλο μυστικό είναι να
δουλέψετε σκληρά». «Work hard, work
hard, work hard», τόνισε χαρακτηριστικά
τρεις φορές.
Στο αμφιθέατρο που ήταν γεμάτο από
αποφοίτους, διεθνείς παράγοντες της
ναυτιλίας, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς
και πολιτικούς, ο καθηγητής Γραμμένος
αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία διεθνούς ακτινοβολίας του Cass Business
School και του Costas Grammenos Centre for Shipping Trade and Finance.
Επισήμανε ότι η επιτυχία οφείλεται στη
συναδελφική αφοσίωση, στην εμπιστοσύνη που είχαν μεταξύ τους οι ακαδημαϊκοί, αλλά και στην απόλυτη συνεργασία
όλων των μελών του διοικητικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, που
δεν επέτρεπε την επικράτηση εγωισμών
και προσωπικών φιλοδοξιών σε βάρος
της ίδιας της Σχολής.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ως

κύριος ομιλητής, αναφέρθηκε στον διεθνή
οραματισμό της ελληνικής ναυτιλίας επισημαίνοντας ότι η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας είναι ότι
βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται από γενιά
σε γενιά. «Το μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας είναι ο διεθνής προσανατολισμός της, που την αναγκάζει να
αναζητεί συνεχώς καινούργιες προοπτικές
και νέες στρατηγικές προκειμένου να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναστάτωση
στο Αμβούργο:
Οι Γερμανοί
εγκαταλείπουν
το νηολόγιό
5 Δεκεμβρίου
Αναταραχή και αβεβαιότητα επικρατούν
στο Αμβούργο τις τελευταίες ημέρες αφού
ο γερμανικός κολοσσός Reederei NSB
ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα εγκαταλείψει σταδιακά το γερμανικό νηολόγιο.
Η γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία αυτή τη
στιγμή διαθέτει 38 πλοία στο γερμανικό
νηολόγιο και μέχρι το 2017 ανακοίνωσε
ότι θα αναγκαστεί να μεταφέρει τα πλοία
της σε ανοικτά νηολόγια, εγκαταλείποντας τα γερμανικά και ευρωπαϊκά τους
πληρώματα.
Βασικοί λόγοι για τη συγκεκριμένη μεταστροφή είναι η εξαιρετικά δυσοίωνη κα-

τάσταση στο χώρο της liner ναυτιλίας, οι
υψηλές μισθολογικές απαιτήσεις των Γερμανών αξιωματικών Ε.Ν., όπως προσδιορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις τους,
αλλά και η επικείμενη φορολόγηση των
κοινοπραξιών (pools) από τις γερμανικές
φορολογικές αρχές.
Η Reederei NSB είχε ήδη ανακοινώσει
από την περασμένη άνοιξη την πρόθεσή
της να εγκαταλείψει το γερμανικό νηολόγιο, γεγονός που προβλημάτισε και θορύβησε τη ναυτιλιακή κοινότητα του
Αμβούργου αλλά δεν φαίνεται να απασχόλησε τη Βόννη και το Βερολίνο. Η NSB
υπήρξε μέχρι σήμερα η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια του γερμανικού νηολογίου,
αλλά οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις
θα την αναγκάσουν τον επόμενο χρόνο να
διαγράφει από τη γερμανική σημαία 3
πλοία κάθε δίμηνο.
Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης
στον διεθνή Τύπο ότι δεν θα ναυτολογεί
πλέον Γερμανούς και Ευρωπαίους ναυτικούς αφού οι παρούσες οικονομικές συνθήκες την αναγκάζουν να στρέψει το
ενδιαφέρον της προς «οικονομικά» πληρώματα, κυρίως ασιατικών κρατών.
Εν τω μεταξύ ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), που
αναλαμβάνει την ηγεσία της την 1η Ιανουαρίου 2015, προειδοποίησε πως οι
προθέσεις της γερμανικής κυβέρνησης για
τη φορολόγηση των Pools του Αμβούργου θα προκαλέσει μαζική «φυγή» τόσο
των πλοίων από τη γερμανική σημαία όσο
και των εταιρειών από το Αμβούργο. Εάν
το Βερολίνο προχωρήσει στη νέα φορολογία των Pools, πολλές εταιρείες, ειδικά
στο χώρο των containers, θα πτωχεύσουν
σε σύντομο διάστημα, δήλωσε ο νέος
πρόεδρος της VDR.
Υπολογίζεται ότι η νέα φορολόγηση σε
πλοία που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες
θα υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ το χρόνο,
για κάθε πλοίο.

Read

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
- NΑΥΤ ΙΚΑ 15 ΧΡΟΝΙΚΑ από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει
αξιωματικούς του Π.Ν.
ε αυτούς τους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε, είναι απαραίτητο να
υποστηριχθούν από όλους τους
ναυτιλιακούς παράγοντες οι υποτροφίες που αφορούν τη μετεκπαίδευση των αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. Οι εξαιρετικά χαμηλές απολαβές και οι περικοπές
στις δαπάνες εκπαίδευσης δεν
επιτρέπουν τη συνέχιση των
σπουδών, πόσω μάλλον την εξειδίκευσή τους στο εξωτερικό.
Έτσι, πρωτοβουλίες όπως αυτή
του Hellenic War Risks, που
αφορά υποτροφίες για τους

Σ

αξιωματικούς του Πολεμικού
Ναυτικού, είναι στις μέρες μας ιδιαίτερα σημαντικές και αξίζουν
προβολή. Δυστυχώς, λίγα είναι τα
ιδρύματα και οι φορείς της ναυτιλίας που στηρίζουν έμπρακτα και

σταθερά την εκπαίδευση των
αξιωματικών οι οποίοι αποτελούν
πρεσβευτές αλλά και υποστηρικτές των εθνικών ναυτιλιακών
συμφερόντων της χώρας μας.

ΑΚΑΔΗΜΙΕς ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Κονδύλια
και ΑΕΝ
Θυμηθήκαμε ότι
σε συνέντευξη που είχε
δώσει ο πρ. υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης είχε μιλήσει για ένα
πρόγραμμα που «τρέχει» το
υπουργείο σχετικά με τις
επενδύσεις για τη ναυτική
εκπαίδευση, ύψους περίπου
94 εκατ. ευρώ, έως το
2015. Τα κεφάλαια αυτά
προέρχονται από κοινοτικά
κονδύλια. Ωστόσο, επειδή
όπως είχε επισημαίνει ο
υπουργός, «κάποια στιγμή θα

Οι νέοι επιδιώκουν τη μονιμότητα

Απόρροια της γενικότερης
οικονομικής ύφεσης ήταν και η
«φυγή» αξιωματικών και υπαξιωματικών του Πολεμικού

Ναυτικού από το σώμα προκειμένου να εργαστούν ως
ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί εμπορικών πλοίων.
Φαίνεται όμως πως ήταν θέμα
χρόνου αυτή η μετακίνηση,
γιατί το τελευταίο διάστημα οι
νέοι ζητούν να επιστρέψουν
στους κόλπους των ενόπλων
δυνάμεων. Οι βασικοί λόγοι

είναι δύο: Αφενός οι εταιρείες
security τα φέρνουν δύσκολα,
πολλές μάλιστα από αυτές
έκλεισαν, αφετέρου, η μονιμότητα και η μισθολογική σταθερότητα που προσφέρουν ο
Στρατός και το Πολεμικό Ναυτικό είναι πλέον μεγάλο πλεονέκτημα.

Η ναυτική εκπαίδευση στο στόχαστρο
της Μ. Ρεπούση
Ο πιο μακροχρόνιος
σκόπελος στην Ακτή Βασιλειάδη είναι η ναυτική εκπαίδευση και το πρόβλημα της
πλήρους εγκατάλειψής της.
Μια βουλευτής της Α΄ Πειραιά,
της οποίας το κόμμα με το
οποίο εκλέγεται εκπροσωπεί το
1,5%, εύλογα πριν από λίγες
ημέρες απηύθυνε ερώτηση
προς τον υπουργό Ναυτιλίας.
Η ερώτηση της βουλευτού
ΔΗΜΑΡ Μαρίας Ρεπούση αφορούσε τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία
πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ). Το αιώνιο άλυτο
πρόβλημα δηλαδή. Στην ερώNΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16

τησή της η κυρία Ρεπούση αναφέρει ότι υπάρχουν ΑΕΝ στην
επικράτεια που έχουν μόνο ένα
μόνιμο καθηγητή. Η απουσία
των ωρομισθίων σημαίνει ότι οι
σχολές καλούνται να λειτουργήσουν μόνο με τον διευθυντή.
Επιπλέον, δεν έχουν χορηγηθεί
στους σπουδαστές τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά κείμενα.
Επιπροσθέτως, η διακοπή παροχής σίτισης στις περιφερειακές ΑΕΝ είχε ως αποτέλεσμα
μέσω των μετεγγραφών τη
συσσώρευση μαθητών και μαθητριών στις ΑΕΝ του κέντρου
χωρίς όμως να έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός ενίσχυσης των σχολών υποδοχής με
το αναγκαίο εκπαιδευτικό προ-

σωπικό. Η κυρία Ρεπούση είναι
μεν εκπαιδευτικός, αλλά η
σχέση της με τη ναυτιλία είναι
ανύπαρκτη. Μοναδικός κρίκος
σύνδεσης είναι το ότι εκλέγεται
στον Πειραιά. Οι λαλίστατοι
κατά τα άλλα Πειραιώτες βουλευτές, με πολυετή εμπειρία επί
των ναυτιλιακών θεμάτων, γιατί
σιωπούν; Μήπως κουράστηκαν
να αναφέρουν κάθε χρόνο τα
ίδια προβλήματα και να εκτίθενται και εκείνοι ως προς την
έλλειψη λύσεων;

τελειώσουν τα κοινοτικά κονδύλια και αυτές οι σχολές πρέπει να στηρίζονται και να
μπορούν να λειτουργούν στο
διηνεκές και παράλληλα να
αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό
τους έργο και γιατί όχι και εκτός
χώρας», το υπουργείο αναζητεί
τρόπους να καταστούν βιώσιμες οι Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού. Θα είχε ενδιαφέρον
να ενημερωθούμε για την κατανομή αυτών των κονδυλίων
γιατί, μέχρι στιγμής, οι σχολές
συντηρούνται κυρίως χάρις
στην ιδιωτική πρωτοβουλία
των πλοιοκτητών και στις δωρεές τους, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για οικονομική
κρατική βοήθεια.
Πόσω μάλλον και για μεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού τους
έργου και εκτός χώρας…
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Τα πλοία μας
ο καλύτερος πρεσβευτής μας
α νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ομάδα
εργασίας που συνέστησε
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)
έδειξαν ότι ο καλύτερος δίαυλος επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό είναι τα πλοία της
ακτοπλοΐας. Οι αριθμοί και
μόνον που παρουσιάστηκαν
στη συνέντευξη αποδεικνύουν
ότι στη διάρκεια του 2013
εκτός πορθμείων μετακινήθηκαν με πλοία της ακτοπλοΐας
12.800.000 επιβάτες, εκ των
οποίων 7.500.000 τουρίστες

T

και από αυτούς 3.300.000 ήταν
αλλοδαποί και 4.200.000 Έλληνες, ενώ αναφορικά με τις
αναμενόμενες αφίξεις τουριστών το 2014 πρόκειται να
φτάσουν τα 18.000.000. Δηλαδή, παρά τα συσσωρεμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο ακτοπλοϊκός κλάδος, ταξίδεψε τον ελληνικό λαό στη νησιωτική μας επικράτεια και
τανάπαλιν!
ΥΓ.: Την ομάδα εργασίας συνέστησε ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών,
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων
Επιβατηγού
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών
και Λιμενικών Επιχειρήσεων
(ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

πειρατεια

Μην προκαλείτε τους... πειρατές

Πλοιοκτήτης σχολίαζε
ότι σκέφτεται να σταματήσει την

παρουσία των ένοπλων φρουρών στα πλοία του αφού το
φαινόμενο της πειρατείας τελεί
υπό ύφεση. Λανθασμένη δημόσια τοποθέτηση, που ευχόμαστε
να μην έχει συνακολούθους.
Ο ρυθμός των πειρατικών επιθέσεων δεν έχει ελαττωθεί δυ-

στυχώς, απλώς έχουν μειωθεί οι
επιτυχημένες καταλήψεις των
πλοίων.
Τσιγκουνιές και μικρότητες
αυτού του είδους εις βάρος των
πληρωμάτων και της ασφάλειας
της ναυτιλίας γενικότερα δεν
συγχωρούνται.

Η ισχύς εν τη ενώσει
Στο τεύχος
Ιουνίου - Ιουλίου 2014, στην
τελευταία του συνέντευξη,
που παραχώρησε ο Σταύρος
Νταϊφάς στα «Ναυτικά Χρονικά», είχε τονίσει χαρακτηριστικά: «Η μεσογειακή ναυτιλία
δεν έχει πεθάνει, απλώς οι περισσότεροι πλοιοκτήτες από
τη Μεσογειακή μεταπήδησαν
στην ποντοπόρο. Θυμάμαι ότι
τότε επέμεινα να παρακολουθεί ο πρόεδρος της
ΕΜΦΠ τις συνεδριάσεις της
ΕΕΕ. Δεν ξέρω αν γίνεται σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να
υπάρχει συνεννόηση μεταξύ
των δύο κλάδων».
Σήμερα η ευχή του μοιάζει να
έχει γίνει πραγματικότητα.
Όπως μάθαμε, δύο μέλη της
Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
(ΕΕΝΜΑ) θα παρευρίσκονται

στις συνεδριάσεις της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών και θα
παρακολουθούν το Δ.Σ. και το
αντίθετο. Επικροτούμε αυτή
την απόφαση, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ο κορμός δεν μπορεί να είναι διασπασμένος.
Όπως άλλωστε είναι γνωστό,
η θεσμική εκπροσώπηση του
εφοπλισμού στην Ελλάδα, σε
αντίθεση με άλλα κράτη -για
πολλούς λόγους που δεν είναι
της παρούσης να αναλυθούν-

είναι διασπαρμένη σε μάλλον
πολυάριθμα συλλογικά όργανα με διαφορετικές βλέψεις,
φιλοδοξίες και κυρίως σχέσεις
με το κράτος.
Η στενότερη συνεργασία, τουλάχιστον ως προς την ενημέρωση για ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος, αλλά και οποιαδήποτε απόπειρα συμπόρευσης σε θέματα κοινά, είναι
πάντα προς το γενικότερο
συμφέρον του κλάδου.

αΚαΔΗΜιες εΜπΟριΚΟΥ ΝαΥτιΚΟΥ

Σπουδαστές
χωρίς μπάρκο
Είναι καιρός να
αναλάβουν οι ναυτιλιακές
εταιρείες τις ευθύνες τους,
όπως άλλωστε προβλέπει ο
νόμος, και να ναυτολογήσουν τους δοκίμους στα
πλοία τους χωρίς να περιμένουν από τους πατριωτικά
ευαίσθητους της Ακτής Μιαούλη και τις εταιρείες-κολοσσούς του χώρου να
βγάλουν το φίδι από την
τρύπα…
Παρά τις εξαγγελίες
του ΥΝΑ για τη διευκόλυνση
της ναυτολόγησής τους,
παρά τις πιέσεις για την αποτελεσματική απορρόφησή
τους και, κυρίως, την ηθική
δημόσια δέσμευση πολλών
παραγόντων της πλοιοκτησίας, υπάρχουν αρκετοί στο
χώρο που με δικαιολογία τη
χαμηλή ναυλαγορά κωφεύουν, με αποτέλεσμα η ανταπόκριση να μην είναι η
αναμενόμενη και αρκετοί
πρωτοετείς και ιδίως δευτεροετείς παραμένουν χωρίς
μπάρκο.
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Δ. Παπαδημούλης στις Βρυξέλλες:
Πρόλογος των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη ναυτιλία;

κπληξη προκαλεί στους ναυτιλιακούς κύκλους του Πειραιά η εμμονή
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
για παγκόσμια δημοσιοποίηση, αν όχι στοχοποίηση, των θεμάτων της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου. Μετά τον
τ. ευρωβουλευτή κ. Χουντή, πριν από λίγο
καιρό, ο νυν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης ρίχνει εκ νέου, με σχετικό ερώτημα στην Κομισιόν, βολές για το φορολογικό
καθεστώς που επικρατεί για τους Έλληνες
πλοιοκτήτες.
Ο κ. Παπαδημούλης, εσφαλμένα πληροφορημένος από τους συμβούλους του,
στάθηκε στην ανακοίνωση της Κομισιόν
που δημοσιοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014. Η ανακοίνωση εστιαζόταν
στο γνωστό πλέον θέμα της Αιτιολογημένης Γνώμης που δέχθηκε η Ελλάδα από
την Επιτροπή, όπου καλείται να τερματίσει
τις φορολογικές διακρίσεις για σκάφη με
αλλοδαπή σημαία, με το επιχείρημα ότι
παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία. Πιο
συγκεκριμένα, η Κομισιόν υποστηρίζει
πως οι ελληνικοί φορολογικοί κανόνες
εξαιρούν τα ελληνόκτητα σκάφη από την

Έ

καταβολή φόρου εισοδήματος, επιβάλλοντάς τους πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με βάση τη χωρητικότητα. Όπως
ήδη γνωρίζουν όλοι στην Ακτή Μιαούλη, η
Αιτιολογημένη Γνώμη αφορά τον θαλάσσιο
τουρισμό, τα σκάφη αναψυχής δηλαδή, και
όχι την ποντοπόρο ναυτιλία όπως εσφαλμένα βιάστηκε να καταγγείλει ο κ. Παπαδημούλης.
Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτάει την Επιτροπή:
«Μπορεί να εξηγήσει σε τι συνίσταται
ακριβώς η Αιτιολογημένη Γνώμη που απέστειλε στην Ελλάδα;
Ποιες πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας ενδέχεται να αντιβαίνουν οι ελληνικοί φορολογικοί κανόνες; Οι πιθανές παραβάσεις της
κοινοτικής νομοθεσίας αφορούν τα ελληνόκτητα πλοία, ανεξάρτητα από το μέγεθός
τους;
Διαθέτει στοιχεία για τη συμμετοχή των
ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στο
ΑΕΠ της χώρας, καθώς επίσης στα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού; Ποια
είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για τα άλλα
κράτη-μέλη;»
Επιπλέον, στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Παπαδημούλης στρέφεται εναντίον του tonnage tax μη γνωρίζοντας προφανώς ότι ο
συγκεκριμένος τρόπος φορολόγησης πλέον
επικρατεί σε όλα τα «ανεπτυγμένα» ναυτιλιακά κράτη.
Κατά την άποψη αρκετών σχολιαστών, η
ερώτηση είναι άκαιρη και ιδεολογικά φορτισμένη και δεν αντανακλά τη μέχρι τώρα
πολιτική πορεία του νουνεχούς πολιτικού
της Αριστεράς. Σε συνέντευξή του μάλιστα
στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο», ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στο σκάνδαλο

του LuxLeaks, για το οποίο επίσης κατέθεσε ερώτηση προς την Επιτροπή. Παράλληλα, αποκάλυψε την απόφαση της
κοινοβουλευτικής ομάδας της Ευρωαριστεράς να καταθέσει πρόταση μομφής
εναντίον του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
Πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν πάντως
αρνητικά τις δηλώσεις και προθέσεις του
κ. Παπαδημούλη, που μάλλον δεν ταιριάζουν στη γενική διάθεση του κ. Τσίπρα για
συνεργατικό πνεύμα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς. Ορισμένοι σχολιαστές μάλιστα παρατηρούν με
έκπληξη τις δημόσιες δηλώσεις του ισχυρού άνδρα του κόμματος που βρίσκεται
στο κατώφλι της εξουσίας. Για πολλούς οι
συγκεκριμένες κινήσεις τορπιλίζουν τις
σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τόσο με το Κολέγιο
των Επιτρόπων όσο και με το μεγαλύτερο
και ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, που ουσιαστικά στήριξε την
εκλογή του κ. Γιουνκέρ και έχει άμεση συσχέτιση με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις
σημαντικών και φιλικών κρατών προς τη
χώρα μας.
Να σημειωθεί ότι το κόμμα στο οποίο συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, οι European United Leﬅ–Nordic Green Leﬅ, αν
και σημείωσε αύξηση δυνάμεων στις πρόσφατες ευρωεκλογές, θεωρείται μικρή
δύναμη στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα με
εκλεγμένους μόνο 52 από τους 751 ευρωβουλευτές και είναι 5ο κόμμα κατά
σειρά εκπροσώπησης στο Ε.Κ.
Η Γερμανία με 7 ευρωβουλευτές και η Ελλάδα με 6 είναι οι ισχυρότεροι συμμέτοχοι
στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κόμμα της
Αριστεράς.

Ευτυχώς υπάρχουν και οι ευαισθητοποιημένοι ανάμεσά μας
Μπορεί οι λουόμενοι της θερινής περιόδου
να είναι αδιάφοροι, υπάρχουν όμως αρκετοί ευαισθητοποιημένοι που έρχονται το
φθινόπωρο να «καθαρίσουν» την αδιαφορία των νωχελικών του καλοκαιριού. Παρά
τη γενικότερη δυσοίωνη ατμόσφαιρα χιλιάδες ευεπηρέαστοι εθελοντές συμμετείχαν
στην Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού
Καθαρισμού Ακτών 2014.
Την πρωτοβουλία συντόνισε για 23η συνεχή χρονιά η HELMEPA, μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου. Στην εκστρατεία
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με το σύνθημα «Καθαρίζουμε ό,τι αφήσαμε
πίσω μας το καλοκαίρι» πήραν μέρος 7.200
εθελοντές. Η συμμετοχή ήταν σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το 2013. Κατά την
εξόρμησή τους όχι μόνο σε ακτές αλλά και
σε ποτάμια και λίμνες, της χώρας οι συμμετέχοντες καθάρισαν συνολικό μήκος 117
χιλιομέτρων. Συνολικά οι εθελοντές συνέλεξαν 225.665 τεμάχια απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων 95.391 αποτσίγαρα, που
αποτελούν με διαφορά το πολυπληθέστερο απόρριμμα στις ελληνικές ακτές.

Στην πρώτη δεκάδα των απορριμμάτων
εξακολουθούν να καταγράφονται τα πλαστικά απορρίμματα που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής στην παράκτια
ζώνη, ένδειξη της χαμηλής κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των λουόμενων.
Σε μια χώρα και σε μια περίοδο μεγάλης
πολιτιστικής και κυρίως ηθικής διάβρωσης
και αδιαφορίας οι συγκεκριμένες δράσεις,
που επηρεάζουν άμεσα και τις νέες γενιές,
είναι ένα ευοίωνο μήνυμα αισιοδοξίας.
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Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου
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Οι διαφοροποιήσεις των ασιατικών
ναυπηγείων
Ενδιαφέρουσες είναι
οι απόψεις σχετικά με τις διαφορές που έχουν εμφανιστεί
ως προς τις διαδικασίες ναυπήγησης και παράδοσης νεότευκτων πλοίων από την Κίνα και
την Ιαπωνία.
Υπάρχει σημαντική μερίδα
πλοιοκτητών που θεωρούν ότι
τα κινεζικά ναυπηγεία συμμορφώνονται καλύτερα στις απαιτήσεις ενός πλοιοκτήτη και
είναι πιο προσαρμοστικά σε
αλλαγές και βελτιώσεις που
ενδεχομένως ζητηθούν από
την πλοιοκτησία κατά τη διάρκεια της ναυπήγησης.
Οι ιαπωνικές γιάρδες, υποστηρίζουν αρκετοί πλοιοκτήτες,
κατασκευάζουν μεν εξαιρετικά
πλοία, όμως τηρούν με σχολαστική αυστηρότητα και ακρί-

βεια τις προδιαγραφές όπως
έχουν οριστεί από την αρχή.
Τροποποιήσεις και παρεμβάσεις είναι έως και αδύνατες,
ενώ το υψηλότατο κόστος εργασίας οδηγεί σε άλλου είδους
περικοπές, που εμφανίζονται
ως προβλήματα σε βάθος χρόνου. Κατά ορισμένους σχολιαστές, τα ιαπωνικά πλοία όπως
παραδίδονται τα τελευταία
χρόνια έχουν αυστηρή ημερομηνία λήξης, που προκαθορίζεται εξαρχής από τον ίδιο τον
κατασκευαστή.
Εάν δηλαδή αγοράζεις πλοίο
που έχει κάποια σχετική εγγύηση από το ναυπηγείο ότι θα
είναι αξιόπλοο για 15 χρόνια,
αυτή θα είναι και η διάρκεια
ποιοτικής ζωής του.
Στην Κίνα, βέβαια, όλοι οι πλοι-

οκτήτες συμφώνησαν ότι πρέπει να έχεις πολύ περισσότερους
ναυπηγούς
επιθεωρητές της ίδιας εταιρείας που θα ελέγχουν τη
γραμμή παραγωγής από ό,τι
στην Ιαπωνία και την Κορέα.

Κρατήστε ζωντανές τις γιάρδες

Η ανησυχία για τα νεότευκτα
πλοία παραμένει έντονη στους
διεθνείς ναυλωτές, αφού φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στις
παραλαβές ή ακόμα και οι ακυ-

ρώσεις έχουν μειωθεί σημαντικά κυρίως λόγω πιέσεων από
τα κρατικά ναυπηγεία της Κίνας
προς τους «ληξιπρόθεσμους»
ιδιοκτήτες.

Ενδεικτικό είναι ότι τα 2/3 των
παραγγελιών παραμένουν σε
κινεζικά, κορεατικά και ιαπωνικά
ναυπηγεία, που προσπαθούν
πάση θυσία να κρατήσουν ζωντανές τις τοπικές γιάρδες εστιάζοντας σε ποικίλες στρατηγικές
προσφορών αλλά και επιδοτήσεων από το κράτος. Η ουσία
είναι, πάντως, ότι η ανάγκη για
επιβίωση των συγκεκριμένων
εθνικών βιομηχανιών αντανακλάται στον φρενήρη ρυθμό
του υπερ-τονάζ, που θα πληρώσει η ναυτιλία πολύ ακριβά
τα επόμενα χρόνια.

Το τίμημα της υπερπροσφοράς
Είναι σαφές ότι οι νέες
παραγγελίες έχουν μειωθεί και ότι
αρκετά πλοία θα αναγκαστούν να
ανακυκλωθούν με αποτέλεσμα
να συζητάμε για εξισορρόπηση
της αγοράς μετά το 2017. Όλοι οι
σχολιαστές τόνιζαν τη λέξη εξισορρόπηση και όχι βελτίωση της
αγοράς, προφανώς εκφράζοντας
τη συγκρατημένη, ρεαλιστική
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ματιά τους, που δεν επιτρέπει
υπεραισιοδοξία. Η ναυλαγορά
στο χώρο του ξηρού φορτίου,
τουλάχιστον, δεν διαφαίνεται για
τα επόμενα 3-4 χρόνια να εμφανίσει αλματώδη ανάπτυξη και
αυτό οφείλεται κυρίως όχι μόνο
στην παγκόσμια κρίση αλλά και
στην αχαλιναγώγητη διάθεση των
πλοιοκτητών του παρελθόντος

για νέες παραγγελίες.
Εντύπωση προκάλεσε η άποψη
πως τα ναυπηγεία, ειδικά στην
Κίνα, δεν ρίχνουν τις τιμές τους
διότι τα περισσότερα είναι ή προβληματικά ως προς την κερδοφορία τους ή απλώς επιβιώνουν με
την υποστήριξη της κυβέρνησης
με κύριο σκοπό την οικονομική
αρωγή των τοπικών κοινοτήτων.

Η ναυτιλία
είναι γένους
θηλυκού!
Η Marella Bottiglieri
γόνος της γνωστής ναυτιλιακής
οικογένειας από τη Νάπολη της
Ιταλίας, καταχειροκροτήθηκε
στο τέλος μιας εξαιρετικά αυθόρμητης και συναισθηματικά
φορτισμένης δημόσιας τοποθέτησής της.
Ισχυρίστηκε ότι ελάχιστοι παραδοσιακοί πλοιοκτήτες παραγγέλνουν ή ακόμα και αγοράζουν
σήμερα, αφού οι τιμές παραμένουν υψηλές για όσους χρησιμοποιούν και επενδύουν με δικά
τους κεφάλαια.
Στην ερώτησή της σε γνωστό
ναυτιλιακό παράγοντα που αγοράζει με φρενήρεις ρυθμούς,
έλαβε την απάντηση πως οι
τιμές είναι χαμηλές και ότι έτσι κι
αλλιώς δεν αγοράζει με δικά
του λεφτά αφού έχει καταφέρει
να πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι στη Wall Street!
Η κυρία Bottiglieri τόνισε ότι οι
παραδοσιακοί πλοιοκτήτες ενδιαφέρονται να αφήσουν
«κάτι» στους απογόνους τους,
αλλά και για τις επόμενες γενιές, ενώ οι επενδυτές που
χρησιμοποιούν τα private
funds ενδιαφέρονται μόνο για
το οικονομικό κέρδος στο
τέλος του λογιστικού έτους.
«Εμείς βλέπουμε τη ναυτιλία
σαν μια γυναίκα που επιθυμεί
ένα μακροχρόνιο γάμο, ενώ τα
funds βλέπουν τη ναυτιλία σαν
ένα καλό one night stand»!
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Ευχαριστούμε την εταιρεία Aspida Maritime Security για την τιμητική πρόσκληση στα «Ναυτικά Χρονικά»
στο συνέδριο της Tradewinds και στο φιλανθρωπικό δείπνο της Sailors’ Society

Προσφορά και ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος

Διάφορες χώρες
ανακοινώνουν τη διάθεσή
τους για την εξαγωγή σιδηρομεταλλεύματος χωρίς όμως
να διευκρινίζεται ποιες από
αυτές είναι σε θέση να απορροφήσουν την αυξημένη παραγωγή.
Η Ιαπωνία και η Ευρώπη σίγουρα δεν θα είναι οι κύριοι
αγοραστές, ενώ η Κίνα φαίνεται να επιθυμεί να προστατεύσει τη δική της παραγωγή και
βιομηχανία εξόρυξης και σιδηρομεταλλεύματος.
Η πολιτική απόφαση της Κίνας
σχετικά με την υποστήριξη ή

μη της δικής της βιομηχανίας
παραγωγής μετάλλων θα επηρεάσει άμεσα την αγορά των
bulkcarriers, ενώ η Ινδία δεν
φαίνεται να έχει ακόμη τις
υποδομές για να εξάγει τα δικά
της κοιτάσματα, αλλά ούτε και
θεωρείται σημαντικός μελλοντικός εισαγωγέας των συγκεκριμένων φορτίων.
Εν τω μεταξύ, η γενικότερη πολιτική της Κίνας απέναντι στην
προστασία του εθνικού της περιβάλλοντος αποτελεί βασικό
παρονομαστή ως προς τις διεθνείς εισαγωγές ειδικά από την
Αυστραλία, η οποία διαθέτει

κοιτάσματα καλύτερης ποιότητας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με τα
αντίστοιχα της χώρας του Δράκου.
Όπως και να ’χει, η γενικότερη
παραγωγή της Κίνας δεν θα
μειωθεί για πολιτικούς κυρίως
λόγους, αφού η κυβέρνηση
του Πεκίνου επιθυμεί να ενδυναμώσει το ρόλο της σε όλα
τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, στην ευρύτερη
ήπειρο,
με
αποτέλεσμα να μη μειωθούν
οι ανάγκες για ακατέργαστες
πρώτες ύλες. Εάν η Κίνα ενδυναμώσει τις σχέσεις της με
χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής ο αντίκτυπος
για τη ναυτιλία θα είναι σημαντικά ωφέλιμος.
Οι χώρες της νοτιοανατολικής
Ασίας φαίνεται να είναι πιθανοί
εισαγωγείς, όμως η εγγύτητά
τους στις χώρες παραγωγής δεν
θα επηρεάσει θετικά τη συγκεκριμένη ναυλαγορά.

«Φούσκα» τα Eco Ships;
Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη παραδοσιακών εφοπλιστών της
Ευρώπης, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα νέα Eco Ships, που είναι το
πιο καυτό θέμα της εποχής, δεν είναι παρά μια «φούσκα» που επινόησαν συγκεκριμένοι επενδυτές με απώτερο σκοπό να αντλήσουν
κεφάλαια από τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Με πρόσχημα την
ποιοτική βελτίωση του παγκόσμιου στόλου και την προστασία του
περιβάλλοντος και ιδίως της ατμόσφαιρας, η συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών κατάφερε να κερδίσει,
αν μη τι άλλο, το ενδιαφέρον των κατά τα άλλα άσχετων με τη ναυτιλία επενδυτών, προβάλλοντας με «μαρκετινίστικη» λογική και επιχειρηματολογία τις οικολογικές ανησυχίες που πλημμυρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Τα funds προβληματίζουν
Η διείσδυση των private
funds στη ναυτιλία φαίνεται να
προβληματίζει όλο το φάσμα των
ανθρώπων που ασχολούνται με
τις διά θαλάσσης μεταφορές.
Ναυλωτές, δικηγόροι, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές αντιλαμβάνονται τις στρεβλώσεις που
έχουν καταγραφεί τα τελευταία
έτη, αλλά και που συνεχίζονται με
αμείωτους ρυθμούς στις μέρες
μας. Αρκετοί τόνισαν ότι τα μει-

ωμένα έσοδα από τη ναυτιλιακή
δραστηριότητα και η τεράστια
υπομονή που χρειάζεται θα αναγκάσει πολλά funds να… φύγουν
νύχτα. Τα αποτελέσματα, όμως,
της πληθώρας των παραγγελιών
καθώς και της γιγάντωσης των
στόλων ορισμένων διαχειριστριών οίκων χωρίς τις απαραίτητες ναυτιλιακές γνώσεις ίσως
αποβούν ολέθρια για το σύνολο
του κλάδου, που φαίνεται ότι θα

πληρώσει ακριβά τις σημερινές
παράτολμες κινήσεις ορισμένων
ρισκαδόρων και καιροσκόπων
του χώρου.
Η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης σαφώς και ανάγκασε πολλούς πλοιοκτήτες να
στραφούν προς άλλους τρόπους χρηματοδότησης, αλλά η
υπεργιγάντωση με ξένα χρήματα είναι αποτέλεσμα ή ματαιοδοξίας ή ανοησίας.

Ο θαυμασμός
για το
ελληνικό
ναυτιλιακό
παράδειγμα
Στην πιο άναυτη χώρα
της Ευρώπης, την Ελβετία, είναι
εντυπωσιακή η άποψη και ο σεβασμός που δείχνουν οι ναυλωτές που συγκεντρώνονται γύρω
από τη λίμνη της Γενεύης, αλλά
και τη Ζυρίχη, για το επιτυχημένο ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα.
Οι Έλληνες πέτυχαν και κέρδισαν το στοίχημα του χρόνου σε
αντίθεση με άλλους λαούς,
διότι καταφέρνουν να διαχειρίζονται το κόστος λειτουργίας
των πλοίων τους με αυστηρότητα και σύνεση.
Η σύνεση αυτή μπορεί πριν
από 20 χρόνια να είχε αντίκτυπο στην ασφάλεια των
πλοίων, όμως σήμερα, με τις
νέες τεχνολογικές προδιαγραφές, την εκπαίδευση των πληρωμάτων, την αυστηρότητα
των κανονισμών και τις απαιτήσεις των ναυλωτών, έχει
οδηγήσει τους Έλληνες να εμφανίζουν μοναδικές ικανότητες διαχείρισης και να είναι
πρωτοποριακοί
managers
ακόμα και σε εποχές χαμηλής
κερδοφορίας.
«Μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες
πλοιοκτήτες είναι οι χορηγοί
του διεθνούς εμπορίου αυτή
την εποχή, αφού οι περισσότεροι εδώ και αρκετό καιρό, αν και
χάνουν λεφτά από την προσωπική τους περιουσία, υποστηρίζουν σταθερά τις διεθνείς
μεταφορές, όπως έκαναν εξάλλου και όλες τις εποχές που οι
αγορές κατέρρεαν. Ποιοι άλλοι
επιχειρηματίες δεν θα σταματούσαν τις δραστηριότητές τους
στην παραμικρή αρνητική συγκυρία που δεν θα τους εξασφάλιζε μια έστω μεσοπρόθεσμη
επιβίωση;».
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Αποζημίωση
για την πληγείσα
εικόνα
της Τοσκάνης
Το συνολικό ποσόν
των 220 εκατομμύριων
ευρώ θα ζητήσουν οι Αρχές
της Τοσκάνης ως αποζημίωση από την εταιρεία Costa
Cruises, για το ναυάγιο του
πλοίου «Costa Concordia».
«Παράλληλα ζητάμε από την
εταιρεία 30 εκατομμύρια
ευρώ ως αποζημίωση για την
πληγείσα εικόνα της Τοσκάνης», δήλωσε ο περιφερειάρχης Enrico Rossi, ο οποίος
υποστηρίζει πως η περιοχή
είχε σημαντική τουριστική
πτώση, ενώ το νησί Giglio,
όπου στις ακτές του βυθίστηκε το πλοίο, έχει χάσει
45.000 επισκέπτες.
«Για να αναβαθμίσουμε εκ
νέου την εικόνα της Τοσκάνης
και να ξαναγίνει ένας από
τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς θα χρειαστούν πολύχρονη εργασία,
στοχευμένες επενδύσεις και
δαπανηρές διεθνείς διαφημιστικές καμπάνιες», υποστήριξε ο κ. Rossi.
Όπως είναι γνωστό, το 2012
το κρουαζιερόπλοιο «Costa
Concordia» με περισσότερους από 4.000 επιβάτες και
μέλη του πληρώματος βυθίστηκε στα βράχια του νησιού
Giglio της Τοσκάνης, παίρνοντας στο βυθό 32 ανθρώπους.
Το πλοίο παρέμεινε μερικώς
βυθισμένο κοντά στο λιμάνι
του τουριστικού νησιού για
περισσότερο από δύο χρόνια
πριν από την ανέλκυσή του, η
οποία καταγράφηκε ως μία
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ρυμούλκησης στα
παγκόσμια χρονικά.

Ρεκόρ κρατήσεων
πλοίων για παράνομες
δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης
του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού της Νιγηρίας ο αρχηγός
Π.Ν. της χώρας και υψηλόβαθμοι
αξιωματικοί ανακοίνωσαν ότι 77
πλοιάρια κρατήθηκαν από τις
Αρχές. Οι παραπάνω
κρατήσεις και προσαγωγές υπόπτων διενεργήθηκαν σε διάστημα
11 μηνών, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον
Νοέμβριο 2014. Μεταξύ των κατηγοριών
περιλαμβάνονται
κλοπή πετρελαίου, πειρατεία, μεταφορά προϊόντων
πετρελαίου
χωρίς τα απαραίτητα
πιστοποιητικά και έγγραφα, αλλά και υπερφόρτωση πετρελαίου ή
παράνομη αλιεία.
Η ανακοίνωση του Π.Ν.
της Νιγηρίας σε μια περίοδο όπου ο κρατικός
προϋπολογισμός για τις
ένοπλες δυνάμεις της χώρας περικόπτεται δραστικά είναι εξαιρετικά σοβαρή, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η συγκεκριμένη χώρα
θεωρείται σημαντική οικονομική
και πολεμική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, αλλά επίσης παραλυμένη από την τεράστια κρατική
διαφθορά και τις αποσχιστικές

της κατάστασης που επικρατεί
στον Κόλπο της Γουινέας και ειδικά στα παράλια της Νιγηρίας.
Τόσο η διαφθορά των τοπικών
αρχών όσο και η δραστηριότητα
των παράνομων σκαφών στα
διεθνή ύδατα της περιοχής καθιστούν τη γενικότερη κατάσταση
ιδιαίτερα προβληματική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι έτοιμη να παρουσιάσει
το επενδυτικό της πλάνο,
ύψους 300 δισ. ευρώ, το
οποίο όπως φαίνεται θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα μπορούσε
να τεθεί επικεφαλής ενός
επενδυτικού fund.
Το επενδυτικό σχέδιο των 300
δισ. ευρώ ανακοινώθηκε στα
τέλη Ιουλίου και αποτελεί μια
πρόκληση για τη νέα Επιτροπή, η οποία ευελπιστεί ότι
θα μπορέσει με τη χρήση
αυτών των κεφαλαίων να αντιμετωπίσει την ανεργία, να
εκκινήσει την ανάπτυξη της οικονομίας και να επαναφέρει
την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών.
Οι Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα
κράτη-μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν τις προτάσεις
τους προκειμένου να αποσπάσουν ένα κομμάτι της «πίτας»
των 300 δισ. ευρώ.

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου
θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των πλοίων

Η Baltic and International
Maritime Council (BIMCO)
εκτίμησε πως η πτώση της
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τάσεις τοπικών σεκτών. Τα 77
πλοία (λιγότερο από 7 ανά μήνα)
είναι σύμφωνα με παρατηρητές
σχετικά λίγα εάν αναλογιστεί κανείς την έκρυθμη κατάσταση στην
περιοχή και την επικινδυνότητα

Η ΕΤΕ θα συνδράμει
οικονομικά στο σχέδιο
Γιουνκέρ

ώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των πλοίων. Η
BIMCO ανέφερε ενδεικτικά
πως ένα πλοίο που καταναλώνει 24 τόνους καυσίμου ανά
μέρα, σε διάστημα ενός χρόνου θα έχει μειώσει το κόστος
καυσίμων κατά ένα εκατομμύριο δολάρια, εάν και εφόσον
βέβαια οι τιμές παραμείνουν
στάσιμες.
Ο αναλυτής της BIMCO
Peter Sand τόνισε πως παρά
την πτώση των τιμών του πε-

τρελαίου, το ναυτιλιακό καύσιμο αποτελεί το πιο σημαντικό κόστος ταξιδιού για
πλοιοκτήτες και διαχειριστές.
Ο κ. Sand ισχυρίστηκε ότι η
πτώση αυτή αντανακλά την
απογοητευτική άνοδο στους
παγκόσμιους δείκτες που καταγράφουν ΑΕΠ, όπου για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
παρατηρείται καθοδική τάση.
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Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Φεριμπότ με καύσιμο LNG
Καναδικός κολοσσός στρέφεται σε τουρκικά ναυπηγεία για την κατασκευή φεριμπότ που χρησιμοποιούν και LNG ως καύσιμο
Η Seaspan Ferries Corporation,
θυγατρική εταιρεία του ομίλου
Seaspan Marine Corporation,
ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης με τη Sedef Shipyard της
Τουρκίας για την κατασκευή δύο
φεριμπότ.
Τα 148,9 μέτρων πλοία θα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 59
trailers, θα είναι εξοπλισμένα με
dual-fuel engines και θα κινούνται με ντίζελ και υγροποιημένο
φυσικό αέριο.

Η Sedef Shipyard είναι παγκοσμίως γνωστή για την εμπειρία
της στη ναυπηγική βιομηχανία και
για την προσφερόμενη χωρητικότητα κατασκευής πλοίων, έχοντας «χτίσει» περισσότερα από
175 σκάφη από τη στιγμή που
ιδρύθηκε, το 1975. Η Sedef ανήκει στην Turkon Holdings, η
οποία παρέχει υπηρεσίες στον
ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων
μεταφορών.
Σύμφωνα με δήλωση του Steve
Roth, αντιπροέδρου της Seaspan
Ferries Corporation, αυτά τα νέα,
τεχνολογικά προηγμένα πλοία θα
μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές CO2 σε σύγκριση με
άλλα πλοία του ίδιου

τύπου που κατασκευάζονται σήμερα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο απόδοσης
και αξιοπιστίας.
Τα πλοία θα κατασκευαστούν σε
ενάμιση χρόνο μόλις, με παράδοση στο τέλος του 2016, και θα
εξυπηρετούν τα δρομολόγια μεταξύ του Βανκούβερ και της
British Columbia mainland.

113 πλοία δεν συμμορφώθηκαν
με την MLC

Τέλη Αυγούστου
συμπληρώθηκε ένας χρόνος
εφαρμογής της Διεθνούς Σύμ-

βασης Ναυτικής Εργασίας
(Maritime Labour Convention MLC) και με αφορμή αυτό το γεγονός δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων του Paris
MOU σε εμπορικά πλοία για τη
συμμόρφωση με τις διατάξεις
της συνθήκης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των
ελέγχων, σε αυτόν τον ένα
χρόνο εντοπίστηκαν 113 πλοία

τα οποία δεν είχαν συμμορφωθεί με τις διατάξεις.
Τα στοιχεία του Paris MOU καταγράφουν ως συνήθεις αιτίες
κράτησης πλοίου, στο πλαίσιο
εφαρμογής της MLC, θέματα
σχετικά με τη μισθοδοσία προσωπικού, την τήρηση κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας και το
επίπεδο στελέχωσης του
πλοίου.

Αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας
από τη Fitch
Ο διεθνής οίκος
πιστοληπτικής
αξιολόγησης
Fitch Ratings αξιολόγησε τη μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμη
πιστοληπτική αξιολόγηση της
Ελλάδας με B με σταθερό outlook. Σύμφωνα με τον διεθνή
οίκο, η αξιολόγηση βασίστηκε
στην πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, εκτιμώντας

ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν τεθεί. Η Fitch προ-

βλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,5% το 2014
και κατά 2,5% το 2015, διατηρώντας όμως επιφύλαξη για
προς τα κάτω αναθεώρηση
των προβλέψεών της εξαιτίας
πιθανών πολιτικών εξελίξεων
και ισχνούς ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη.
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Οικονομική
συνεισφορά από
την Αγγλία στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
το Ηνωμένο Βασίλειο κατά
2,1 δισ. ευρώ με αιτιολογία
την καλή πορεία της οικονομίας της χώρας, σε σχέση με
τη χρονιά που είχε γίνει η τελευταία εκτίμηση της συνεισφοράς των κρατών-μελών.
Σε δηλώσεις του ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον σημείωσε ότι «η οικονομία
του
Ηνωμένου
Βασιλείου αναπτύσσεται με
ικανοποιητικό ρυθμό, δημιουργούνται θέσεις εργασίας
και νέες επιχειρήσεις. Όμως
δεν είμαστε απρόσβλητοι από
οικονομικά προβλήματα που
ταλανίζουν άλλες περιοχές
της Ευρώπης και υπάρχουν
ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση άλλων οικονομιών
της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό θα
περιμένουμε να δούμε τα σχέδια που έχουν άλλα κράτημέλη
προκειμένου
να
βοηθήσουν την αύξηση της
απασχόλησης και να αναδιαμορφώσουν τις οικονομίες
τους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι οικονομίες της Ε.Ε.
θα αναπτυχθούν».
Η απαίτηση για πρόσθετη
χρηματοδότηση ήρθε σε μια
άβολη στιγμή για τον Κάμερον, ο οποίος έχει μπροστά
του τις εκλογές του Μαΐου με
τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα να κόβουν ψήφους από
τους Συντηρητικούς.
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Platou και Clarkson PLC - Ο μονόδρομος μιας εξαγοράς
ιλώντας με παράγοντες της ναυλαγοράς σε Λονδίνο, Αθήνα και Γενεύη
για την ενδεχόμενη ολική εξαγορά
του Platou από τους Clarkson PLC, οι απόψεις
που συγκεντρώσαμε για τη μακροχρόνια
κρίση που διανύει η ναυτιλία μάς προβλημάτισαν. Οι Clarksons είναι ήδη ο μεγαλύτερος
shipbroker του κόσμου με 1.085 υπαλλήλους
και θα προσθέσει επιπλέον 370 εργαζομένους
με την απόκτηση του Platou. To Platou Group
διατηρεί ηγετική θέση στην παροχή μεσιτικών
και επενδυτικών υπηρεσιών με έμφαση στη
ναυτιλία και στις oﬀshores δραστηριότητες.
Ιδρύθηκε το 1936 στο Όσλο της Νορβηγίας
και έχει 18 γραφεία σε όλο τον κόσμο και 370
εργαζομένους. Για ποιο λόγο μια παραδοσιακή εταιρεία να εξαγοραστεί από μία κατά
πολύ νεότερη σε ηλικία αλλά γιγαντιαία σε μέγεθος εταιρεία; Για ποιο λόγο να μπει κάτω
από την ομπρέλα μιας πολυεθνικής απρόσωπης εκπροσώπησης;
Γεγονός είναι ότι διανύουμε μια μακροχρόνια
κρίση. «Είμαστε ασθενείς χωρίς υψηλό πυρετό αλλά με δέκατα, που σακατεύουν και
φθείρουν τον οργανισμό μας. Αυτά τα δέκατα
δημιουργούν συνεχόμενες μικρές απώλειες,
που εξουθενώνουν σταδιακά τη ζωτικότητα
και την υγιή λειτουργία των υπηρεσιών σε

Μ

όλους τους κλάδους όχι μόνον της ναυτιλίας
αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα» αναφέρει ενδεικτικά γνωστός ναυλομεσίτης του Πειραιά.
Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις. Τα
νέα για τις απανταχού συγχωνεύσεις «τρέχουν»
στο internet, στις σελίδες του παγκόσμιου
Τύπου. Ποιες είναι όμως οι βαθύτερες αιτίες
αυτών των αποφάσεων; Σε κάθε μηνιαία έκδοση του περιοδικού «Ν.Χ.» απευθυνόμαστε σε
εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου προκειμένου να συγκεντρώσουμε μια γκάμα απόψεων, ώστε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει.
Πάραυτα αυτές οι επενδυτικές αποφάσεις και
κινήσεις συνεχίζουν να μας προκαλούν περισσότερο έκπληξη ή σοκ λόγω των μεγάλων
ονομάτων που εμπεριέχουν, παρά βαθύ στοχασμό για τη νέα τάξη των πραγμάτων που
δημιουργείται μετά από έξι χρόνια σταθερής
και μακροχρόνιας κρίσης.
Σε μια συνομιλία μας με στέλεχος ναυλομεσιτικού οίκου για την τωρινή κρίσιμη εικόνα της
παγκόσμιας οικονομίας και ναυλαγοράς μάς
παρέθεσε ενδιαφέρουσες σκέψεις: «Η κρίση
έχει υποκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα μια σειρά από στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές σε διάφορους κλάδους
της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αρκετά ναυπηγεία

βρέθηκαν να αναζητούν ζωτικές λύσεις για την
εξασφάλιση της δραστηριότητάς τους και τη
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους μετά
την πτώση των τιμών και τη ζήτηση για νέες κατασκευές πλοίων. Επιπλέον, από το 2013 έως
και φέτος, το φαινόμενο της σύμπραξης και συνεργασίας παραδοσιακών εφοπλιστών με ξένα
funds, προκειμένου να εξασφαλίσουν νέα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων τους, κατέκλυσε τα νέα της
ναυτιλιακής αγοράς. Τώρα το φαινόμενο έχει
αρχίσει να παρατηρείται και σε έναν άλλο
κλάδο της ναυτιλίας, τον τομέα των υπηρεσιών
της μεσιτείας των πλοίων».
Γεγονός είναι πως ό,τι δεν ξεσπάει δεν τελειώνει.
Η ναυλαγορά θα συνεχίσει να παρουσιάζει
προκλήσεις, και όσο οι μέρες θα εξακολουθούν να είναι δυσμενείς, η γκρίνια θα παραμένει με λύσεις που δεν θα είναι πάντα
ευχάριστες γι’ αυτούς που τις βιώνουν και
προβλέψεις θα διαχέονται χωρίς να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των εκτιμήσεων.
Το 2015 θα είναι πιο δύσκολη χρονιά, λένε οι
προβλέψεις, οπότε η ναυλαγορά θα περάσει
ακόμα πιο δυσμενείς ημέρες. Αλλά γιατί να
γκρινιάζουμε; Εμείς δεν δημιουργήσαμε την
υπερπροσφορά πλοίων;
Τώρα δεν ξέρουμε πώς να τη μαζέψουμε...
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Συνέντευξη

Προτεραιότητα, σε περίπτωση
εκλογής μου, θα είναι ο ΙΜΟ
να λαμβάνει σοβαρά υπόψη
τις θέσεις της βιομηχανίας
Η απρόσμενη απόφαση του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ, Koji Sekimizu, να μη θέσει υποψηφιότητα
για την ανανέωση της θητείας του και η συνεπακόλουθη αποχώρησή του στα τέλη του 2015 αποτέλεσε το έναυσμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού
για συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης νέου γενικού γραμματέα.

Ο κ. Χρυσοστόμου είναι αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συμμετέχει στις εργασίες του ΙΜΟ από το 1994 και έχει δραστηριοποιηθεί σε θέματα ναυτικής και ναυτιλιακής ασφάλειας
καθώς και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχει
διατελέσει πρόεδρος της υποεπιτροπής Design and Equipment, ενώ την περίοδο 2003-2013 διετέλεσε πρόεδρος της
Marine Environment Protection Committee-MEPC.
Ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Ιουνίου, ο κ. Χρυσοστόμου καταθέτει στα «Ναυτικά Χρονικά» τις απόψεις του σε
μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τόσο τη λειτουργία του
ΙΜΟ όσο και τη διεθνή ναυτιλία γενικότερα.

» Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΜΟ σήμερα

Συνέντευξη του Ανδρέα Ι. Χρυσοστόμου

και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας στην περίπτωση
εκλογής σας στη θέση του γενικού γραμματέα του IMO;

Αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας

ι εκλογές θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούνιο και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές χώρες-μέλη να προτείνουν
υποψηφίους, όπως η Δανία, ο Παναμάς και το Μεξικό.
Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, που προτείνει τον κ. Ανδρέα
Χρυσοστόμου για τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Ο

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΙΜΟ, κατά
την άποψή μου, είναι οι πολλαπλές περιβαλλοντικές προτάσεις
που συνεχίζουν να υιοθετούνται από τον οργανισμό, χωρίς να
γίνεται πρώτα μια ολοκληρωμένη ορθολογιστική μελέτη, με
αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε τη βιομηχανία με κανονισμούς
που δεν είναι εφαρμόσιμοι ή να επιβαρύνουμε τα πληρώματα
με καθήκοντα που είναι αδύνατον να εκτελεστούν.
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Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΙΜΟ
είναι οι πολλαπλές περιβαλλοντικές προτάσεις που συνεχίζουν
να υιοθετούνται από τον οργανισμό, χωρίς να γίνεται πρώτα
μια ολοκληρωμένη ορθολογιστική μελέτη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση είναι η πειρατεία, για την
οποία ο ΙΜΟ θα πρέπει να βρει μια λύση που να είναι αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη. Λόγω της πολυπλοκότητας του
θέματος και του γεγονότος ότι είναι θέμα εθνικής πολιτικής, οι
πρωτοβουλίες από τον νέο Γ.Γ. θα πρέπει να ληφθούν δυναμικά.
Προτεραιότητά μου, σε περίπτωση εκλογής στη θέση του Γ.Γ.,
θα είναι ο ΙΜΟ να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις της βιομηχανίας πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων. Επίσης στην
περίπτωση που αποφάσεις έχουν ληφθεί και η βιομηχανία εμπεριστατωμένα αποδεικνύει ότι αυτές δεν είναι εφαρμόσιμες,
ο οργανισμός θα πρέπει να παίρνει διορθωτικά μέτρα και όχι
να αποφεύγει τη συζήτηση με το απλό επιχείρημα πως οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

» Κατείχατε τη θέση του προέδρου στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (MEPC) του ΙΜΟ επί μία δεκαετία.
Η μείωση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στο περιβάλλον
θεωρείτε ότι θα διαμορφώσει τη μελλοντική ατζέντα ναυτιλιακών πολιτικών τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ή, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, «μόδα είναι
και θα περάσει»;
Η μείωση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στο περιβάλλον θα

διαμορφώσει τη μελλοντική ατζέντα των ναυτιλιακών πολιτικών τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η άποψη ότι «μόδα είναι και θα περάσει» έχει βάση για ορισμένα θέματα, τα οποία αρχίζουν με το ζήλο κάποιων περιβαλλοντικών οργανώσεων ή και ατόμων, αλλά καταλήγουν να μην
επηρεάζουν τις ναυτιλιακές πολιτικές, γιατί αν και μπορεί να
είναι σχετικά με άλλες βιομηχανίες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία.
Η κοινωνία γενικά έχει πιο αυξημένες απαιτήσεις για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από όλες τις βιομηχανίες και θα συνεχίσει να απαιτεί από τους ρυθμιστές να
καθορίζουν κανόνες για έλεγχο και μείωση αυτών των επιπτώσεων.
Αυτό που έχει σημασία είναι αυτοί οι κανόνες να διαμορφώνονται από αυτούς που γνωρίζουν τη ναυτιλία και όχι απ’
όσους δεν τη γνωρίζουν.
Το ζητούμενο σήμερα είναι να επανέλθει ο έλεγχος αυτών των
πρωτοβουλιών και αποφάσεων στα χέρια των εμπειρογνωμόνων της ναυτιλίας.

» Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες
από χώρες και περιφερειακές ενώσεις για την ανάπτυξη πολιτικών σε θέματα που αφορούν τη ναυτιλία (π.χ. ασφάλεια, εκπομπές ρύπων) χωρίς να αναμένουν την ανάληψη
27 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Συνέντευξη

,,

Περιφερειακές ή και μονομερείς πολιτικές σίγουρα δεν εξυπηρετούν τη ναυτιλιακή
βιομηχανία, η οποία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία και θα πρέπει να διέπεται από διεθνείς
κανόνες έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα.

δράσης σε διεθνές επίπεδο από τον ΙΜΟ. Πώς επηρεάζουν
τέτοιες πρωτοβουλίες τη λήψη αποφάσεων από τον ΙΜΟ;
Ποια η άποψή σας στο συγκεκριμένο ζήτημα και τι σκοπεύετε να πράξετε στην περίπτωση που εκλεγείτε στη θέση
του γενικού γραμματέα;
Περιφερειακές ή και μονομερείς πολιτικές σίγουρα δεν εξυπηρετούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία και θα πρέπει να διέπεται από διεθνείς
κανόνες έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κάποια έξαρση
αυτών των πολιτικών, το αποτέλεσμα των οποίων, μέχρι στιγμής, είναι να δυσχεραίνουν τη λήψη αποφάσεων σε διεθνές
επίπεδο από τον ΙΜΟ, αλλά και να προκαλούν διάσπαση στα
μέλη του οργανισμού ακόμα και σε θέματα τελείως άσχετα με
αυτές τις πρωτοβουλίες.
Στόχος μου, αν εκλεγώ στη θέση του Γ.Γ., θα είναι να λειτουργήσω ως καταλύτης για τη διαμόρφωση πολιτικών που να κρατούν τα κράτη-μέλη ενωμένα και να μη χρειάζεται να
λαμβάνονται περιφερειακά μέτρα. Πώς θα γίνει αυτό, θα το
δείτε στην εξαγγελία του προγράμματός μου.

» Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν έντονα τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η εισαγωγή του Energy Eﬃciency
Design Index στα πλοία. Αρκετοί βλέπουν τον ΕΕDI ως μία
ακόμη πρωτοβουλία που εντείνει τη «γραφειοκρατία».
Ποια είναι η δική σας άποψη;
Οι αποφάσεις το 2011 σχετικά με τον EEDI είχαν ληφθεί λόγω
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των πιέσεων που δεχόταν ο οργανισμός από εξωτερικούς παράγοντες σχετικά με τη γενική πολιτική στο θέμα των κλιματικών αλλαγών.
Σίγουρα, αποφάσεις επί του θέματος από τον ΙΜΟ είναι καλύτερες για τη βιομηχανία σε αντίθεση με αποφάσεις από οργανισμούς εξωγενείς προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πρέπει να
τονίσω εδώ, ότι αυτές οι αποφάσεις παραμένουν προβληματικές και πρέπει οι εξελίξεις να παρακολουθούνται πολύ στενά
από όλους.
Στόχος όλων, όπως και δικός μου, θα πρέπει να είναι να μην
επιβαρύνουμε τη βιομηχανία με αχρείαστη γραφειοκρατία
απλώς για να μπορούμε να πούμε ότι πήραμε κάποιες αποφάσεις, αλλά να παίρνουμε αποφάσεις που πράγματι χρειάζονται
για το καλό του περιβάλλοντος, που συγχρόνως δεν θα μειώνουν τη σημαντικότητα της ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο,
και να μην εισάγουμε θεσμούς που θα αλλάξουν τη μορφή της
ναυτιλίας.
Καταλήγοντας θα έλεγα πως στόχος μου, εάν εκλεγώ στη θέση
του Γ.Γ., θα είναι να γεφυρώσω τις μεγάλες διαφορές επί του θέματος και οι απόψεις της βιομηχανίας να κατέχουν σημαντικό
ρόλο στη λήψη περαιτέρω αποφάσεων, ειδικά αυτή την περίοδο
που συζητούνται προτάσεις σχετικές με τον υπάρχοντα στόλο.

» Η πειρατεία, παρά τη μείωση των κρουσμάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη ναυτιλία. Ποια πρόσθετα μέτρα θα
μπορούσαν να ληφθούν κατά τη γνώμη σας για την αντιμετώπισή της;
Σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στο βόρειο πέρασμα του Αρκτικού
(Northern Sea Route), παρατηρείται μια αυξανόμενη χρήση της
διαδρομής από εμπορικά πλοία. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που
θα πρέπει να αναληφθούν από τον ΙΜΟ σε σχέση την ασφάλεια
στο NSR.
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Θέμα

Περί παροπλισμού (Lay up)

Είχα πιστέψει ότι η μακρόχρονη περί τα ναυτιλιακά ζητήματα πείρα μου επιτρέπει άμεση απάντηση σε κάθε σχετικό με αυτά ερώτημα. Όμως, όταν πρόσφατα βρέθηκα εμπρός στην απορία
«γιατί κατά τη διάρκεια των προσφάτων κρίσεων της ναυλαγοράς δεν παρατηρείται το παλαιόθεν φαινόμενο του μαζικού παροπλισμού των πλοίων (Ελευσίνα, Ψυττάλεια, Χαλκίδα κ.λπ.)»,
ομολογώ ότι βρέθηκα προ αμηχανίας να διατυπώσω κάποια πειστική απάντηση.

ρειάστηκε, λοιπόν, να απευθυνθώ σε φίλους, εφοπλιστές και άλλους «παίκτες»
της ναυτιλιακής αγοράς, τη γνώμη των
οποίων εκτιμώ, και από τους οποίους απεκόμισα ιδέες και επισημάνσεις που, αν και καμία
από αυτές μόνη της δεν δίνει πλήρη εξήγηση
στο φαινόμενο, όλες μαζί αρκούν σε μεγάλο
βαθμό να το εξηγήσουν. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των
παραγόντων που διαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά στις ημέρες μας…
Ας μου επιτραπεί, λοιπόν, χωρίς σειρά αξιολόγησης, να εκθέσω τα από την έρευνά μου ευρήματα:
1. Σε αντίθεση με τις κρίσεις της ναυλαγοράς
του παρελθόντος (μέχρι και την πετρελαϊκή
κρίση του ’70), κρίσεις υπερβάλλοντος stock
αγαθών με ημιτονοειδή απεικόνιση μήκους
2-3 ετών μεταξύ των «υψηλών» τους σημείων, τα πρόσφατα έως σημερινά «χαμηλά»

Χ

Του Γιώργου Μπάνου,
Μεσίτη αγοραπωλησιών,
συμβούλου Ναυπηγήσεων
Golden Destiny S.A.
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της αγοράς διέπονται από ακανόνιστες διακυμάνσεις μη προσδιορίσιμης διάρκειας και
βάθους, που καθιστούν τον «κλασικού
τύπου» παροπλισμό (αγκυροβόλιο με νέκρωση των λειτουργιών του πλοίου και φύλαξη από ένα «βατσιμάνη») πράξη αβέβαιης
προοπτικής.
2. Με εξαίρεση ένα σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα μετά τη χρεοκοπία της Lehman
Brothers (Σεπτέμβριος 2008), κατά τη διάρκεια του οποίου οι σοβαρές επιπτώσεις επί
του συνόλου σχεδόν του διεθνούς τραπεζικού συστήματος επέφεραν προσωρινή δυσλειτουργία στην έκδοση των αναγκαίων για
τη λειτουργία των διά θαλάσσης μεταφορών
«letters of credit», η ιστορία των διακυμάνσεων της διεθνούς ναυλαγοράς κατά τα τελευταία έξι έτη μπορεί να περιγραφεί σαν
σειρά αυξομειώσεων των ναύλων, χωρίς περιόδους βύθισής τους σε επίπεδα που να κα-
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Αποτελεί ο ομαδικός παροπλισμός
πλοίων σε περιόδους κρίσεως ναύλων παρελθόν;
Η απάντηση είναι: Μάλλον ναι! Και η εν προκειμένω λύση ανατίθεται στην εκάστοτε ανάλυση των εξελίξεων και προοπτικών της
διεθνούς ναυλαγοράς.

,,

θιστούν τον παροπλισμό ενέργεια οικονομικότερη από την,
έστω και με κάποια υστέρηση έναντι των εξόδων εκμετάλλευσης (running costs), παραμονή του πλοίου στην αγορά.
3. H παραπάνω (υπ’ αρ. 2) επισήμανση ενισχύεται από τη διαπίστωση πως σπάνια κατά το πρόσφατο παρελθόν μέχρι και
σήμερα τα επίπεδα των ναύλων υπολείπονταν των running
costs, με αποτέλεσμα τα μεν πλοία που είναι ελεύθερα δανειακών υποχρεώσεων να έχουν προφανές κέρδος, όσο
μικρό και αν είναι αυτό, σε σχέση με το προφανώς ζημιογόνο
αποτέλεσμα εκ του παροπλισμού, ενώ ακόμη και για τα υποκείμενα σε πληρωμές έναντι δανειακών υποχρεώσεων πλοία
οριακά μόνον οι ναύλοι υπολείπονταν, με εκάστοτε σχετικά
μικρή συνεισφορά εκ των ταμειακών αποθεμάτων, με απόληξη και πάλι υπέρ της παραμονής του πλοίου στη «μάχιμη»
αρένα.
4. Η ανωτέρω τελευταία επισήμανση ενισχύεται από την πέραν
του ενός σχολιαστή κατατεθείσα παρατήρηση, ότι η εκ της
«χρυσής» περιόδου 2004-2008 σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων παρέχει την ευχέρεια της εκ των
ένδον πρόσκαιρης οικονομικής υποστήριξης του πλοίου
«μέχρι να αλλάξουν οι καιροί»!
5. Άξια επίσης κάθε προσοχής και ενισχυτική των παραπάνω
είναι και η εκ μέρους σεβαστού εφοπλιστικού παράγοντος
αδιαμφισβήτου κύρους υπόμνηση των υψηλών τεχνικών
προδιαγραφών των σημερινών πλοίων σε σχέση με τις παλαιότερες μονάδες. Το γεγονός αυτό καθιστά τον παροπλισμό προβληματικό, αφού η συντήρηση του υψηλής
τεχνολογίας μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (machinery and equipment) συνεπάγεται επάνδρωση που μάλλον συνιστά κατάσταση «ημι-παροπλισμού» με όλες τις
σχετικές επιβαρύνσεις. Και η εικόνα, επισημαίνει η ίδια πηγή,
γίνεται ακόμα χειρότερη, εάν υπολογίσουμε και το κόστος
επαναφοράς του πλοίου σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Αν και τα προλεχθέντα επαρκούν, νομίζω, προκειμένου να
απαντήσουν στο εξαρχής τεθέν ερώτημα, δεν θα παραλείψω

εδώ και μια βαθύτερη θεώρηση, την οποία οφείλω σε γνωστή
φίλη αναλύτρια εγνωσμένου κύρους, που σημειώνει τη βαθμιαία αλλαγή του σκηνικού στο θέατρο του διεθνούς διά θαλάσσης εμπορίου. Θυμίζει, δηλαδή, ότι η παραδοσιακή
παρουσία στον εν λόγω χώρο «υπανάπτυκτων» και ανεπτυγμένων χωρών βαθμηδόν μεταβάλλεται (και ήδη έχει σημαντικά
μεταβληθεί) σε σχέση «αναπτυσσομένων» και ανεπτυγμένων
χωρών, με συνέπεια την αύξηση της συμμετοχής των πρώτων
στο εμπορικό και μεταφορικό γίγνεσθαι και, περαιτέρω συνέπεια, την άμβλυνση των διακυμάνσεων ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης, εξέλιξη που εξηγεί τις παραπάνω
επισημάνσεις (παρ. 2). Σε επίρρωση τούτου, ας μνημονεύσουμε την καταλυτική όντως εμφάνιση και σημασία της Κίνας
και των άλλων μεγάλων εν αναπτύξει οικονομιών (BRICs).
Το τελικό συμπέρασμα προβάλλει με τη μορφή ενός νέου ερωτήματος: Αποτελεί, λοιπόν, ο ομαδικός παροπλισμός πλοίων
σε περιόδους κρίσεως ναύλων παρελθόν; Η απάντηση είναι:
Μάλλον ναι! Και η εν προκειμένω λύση ανατίθεται στην εκάστοτε ανάλυση των εξελίξεων και προοπτικών της διεθνούς
ναυλαγοράς, με τη σκοπούμενη ισορροπία προσφοράς- ζήτησης να επιτυγχάνεται (αν και όταν επιτυγχάνεται) με τη ρύθμιση
του αριθμού και του όγκου των ναυπηγικών παραγγελιών και
την παράλληλη διάλυση των παλαιότερων μονάδων.

Σκοπός μη ευκόλως επιτεύξιμος, αν ληφθούν υπόψη το άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου υφίσταται και δρα
η ναυτιλία, η εξ αυτού πλήρης σχεδόν αδυναμία συνεννόησης
και κοινού προγραμματισμού και δράσης, η αλλοπρόσαλλη
συμπεριφορά ενίων funds και, ακόμη, η μη προβλέψιμη παρεμβατική πρακτική κυβερνήσεων και άλλων κρατικών οντοτήτων.
Ανεξάρτητα, όμως, από όλα αυτά, απαραίτητη προβάλλει η συνεχής, η αέναη παρουσία του ελληνικού εφοπλισμού στο χώρο
των παγκόσμιων διά θαλάσσης μεταφορών (seaborne trade),
η συντήρηση και ανανέωση του υπάρχοντος στόλου, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, και η συμμετοχή στους νέους τομείς (LNG, Gas, arctic trade κ.λπ.). Με τη βεβαιότητα ότι
σύντομα ο σωστός επαγγελματισμός θα υπερισχύσει της καιροσκοπικής επένδυσης - όπως, άλλωστε, συχνά συμβαίνει.
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Επικαιρότητα

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις
από την κατάρρευση της OW
Η πρόσφατη κατάρρευση της OW πονοκεφαλιάζει τους
αναλυτές στα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα.
Για τους λόγους αλλά και τις εξελίξεις που θα επηρεάσουν
όλους στο χώρο της ναυτιλίας ζητήσαμε και δημοσιεύουμε
τις απόψεις ενός γνώστη της συγκεκριμένης αγοράς.

«Η OW υπολογίζεται πως προμήθευε περίπου 24 εκατομμύρια τόνους
καυσίμων το χρόνο, δηλαδή περίπου 2
εκατομμύρια τόνους καυσίμων το
μήνα. Αν υποθέσουμε πως ο τόνος κοστίζει $600, τότε υπολογίζεται ότι η
OW έδινε πίστωση στις εταιρείες αξίας
$1,2 δισ. ανά 30 ημέρες, που είναι το
σύνηθες χρονικό περιθώριο της αγοράς! Το 1,2 δισ. δολάρια που έδινε η
OW, δηλαδή η πίστωση που παρείχε
προς τις εταιρείες, θα εξαφανιστεί και
καλούνται οι ανταγωνιστές να επεκτείνουν τα credit lines τους προς τις ναυ-
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τιλιακές εταιρείες μέσα σε μια περίοδο
οικονομικής αβεβαιότητας. Όλα αυτά
για να καλύψουν το μερίδιο αγοράς
που ανήκε στην ΟW τώρα έχουν χαθεί
και τα μαζεύουν οι πρώην ανταγωνιστές. Αναμένονται δύο σημαντικές αλυσιδωτές αντιδράσεις:
Πρώτον, μπορούν οι ανταγωνιστές
του χώρου (Bunkerfuels-World Fuel
Services, Chemoil, Cocket, KPI, BP Marine κτλ.) να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να πουλήσουν ακριβότερα.
Αλλά αυτό λίγοι το κάνουν, γιατί θέλουν να μαζέψουν πρώτα το μερίδιο

της αγοράς της OW.
Και, δεύτερον, έχουν ήδη “καεί” πολλοί προμηθευτές από τους οποίους η
OW αγόραζε τα καύσιμα πριν τα πουλήσει στις ναυτιλιακές.
Υπάρχουν σήμερα προμηθευτές
που έχουν “μπει μέσα” πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ αυτών και Έλληνες.
Οι συγκεκριμένοι τώρα θα προσέχουν
πιο πολύ και δεν θα δίνουν εύκολα πίστωση στους εμπόρους καυσίμων. Έτσι
οι μικροί traders μπορεί να εξαφανιστούν, διότι δεν θα έχουν το κεφάλαιο να
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις τους

SXOLIO OW_Layout 1 7/12/2014 11:29 µµ Page 33

Οι ναυτιλιακές θα προτιμήσουν να κάνουν δουλειές με καθιερωμένους “παίκτες” (Bunkerfuels-World Fuel Services,Chemoil,
BP, Lukoil, Rosneft) παρά με άγνωστους στο χώρο, ακόμη και αν
είναι πιο συμφέρουσα η τιμή τους.

χωρίς πίστωση από τους προμηθευτές.
Οι ναυτιλιακές θα προτιμήσουν να κάνουν
δουλειές με καθιερωμένους “παίκτες”
(Bunkerfuels-World Fuel Services,Chemoil,
BP, Lukoil, Rosneﬅ) παρά με άγνωστους στο
χώρο, ακόμα, και αν είναι πιο συμφέρουσα
η τιμή τους. Όταν η τιμή των bunkers
έπεσε χαμηλά, οι ναυτιλιακές έτρεξαν τις
επόμενες ημέρες να αντικαταστήσουν τις
συνεργασίες που είχαν με την OW με άλλους traders allous traders - κυρίως
τους σημαντικούς του χώρου. Έσπασαν
τα τηλέφωνα στην κυριολεξία.
Εκτιμούν αρκετοί πως θα συρρικνω-

θεί ο χώρος και θα επιβιώσουν μόνο οι
ισχυροί και μεγάλοι “παίκτες”.
Όλα αυτά καθιστούν τη βιομηχανία
προμήθειας καυσίμου πιο επικίνδυνη
και η απουσία της πίστωσης μπορεί να
αυξήσει την τιμή.
Για παράδειγμα: εγώ δίνω 30 μέρες
στη ναυτιλιακή αλλά ο προμηθευτής
που αγοράζω μού δίνει μόνο 7 ημέρες.
Άρα εγώ χρηματοδοτώ από τα δικά μου
κεφάλαια 23 μέρες πολλών εκατομμυρίων. Γι’ αυτό οι μικροί δεν θα είναι ανταγωνιστικοί».
Ένα άλλο αποτέλεσμα της κατάρ-

ρευσης είναι πως αρκετοί πλέον προσπαθούν να προμηθευθούν bunkers σε
άλλο λιμάνι εκτός Σιγκαπούρης. Η ζήτηση στη Fujairah έχει αυξηθεί. Επίσης,
πολλά πλοία υπάρχει το ενδεχόμενο να
κρατηθούν αφού οι διαχειριστές τους
δεν πληρώνουν τα bunkers που προμηθεύθηκαν από την OW. Όμως, οι
προμηθευτές που έχουν πουλήσει στην
OW μπορούν να τα κυνηγήσουν.
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Η Ε.Ε. αποφάσισε για το MRV
των εκπομπών CO2
Έπειτα από την άτυπη συμφωνία που υπήρξε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα αρμόδια όργανά
της, πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο (MRV) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα βλέμματα όλων στρέφονται στον ΙΜΟ.

νέα προτεινόμενη πολιτική
της Ε.Ε. αποτελεί την
πρώτη προσπάθεια καταγραφής των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία εκτιμάται ότι παράγει περίπου το 3% των
παγκόσμιων εκπομπών του συγκεκριμένου ρύπου. Μάλιστα,
προβλέπεται το συγκεκριμένο ποσοστό να φτάσει και το 18%
το 2050 εάν δεν υπάρξουν μέτρα και πολιτικές περιορισμού.
Ανώνυμες διπλωματικές πηγές της Ε.Ε. ανέφεραν ότι τέσσερα
κράτη, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Κύπρος και η Μάλτα, ψήφισαν
κατά του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά δεν μπόρεσαν να
τον μπλοκάρουν. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή του προτεινόμενου κανονισμού σε νόμο και η επίσημη δημοσίευσή
του τους επόμενους μήνες.
Παρά το γεγονός της δημιουργίας ενός κανονισμού, περιβαλλοντικές οργανώσεις σημειώνουν ότι παρουσιάζει σημαντικές
ελλείψεις καθώς μετράει τις εκπομπές και μόνο, υπονοώντας
ότι δεν λαμβάνει μέτρα μείωσής τους.
Σύμφωνα με τη European Community Shipowners’ Association (ECSA) η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή
ενός ευρωπαϊκού συστήματος MRV, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2018 και θα αφορά πλοία άνω των
5.000 GT που καταπλέουν ή αποπλέουν από λιμάνια της Ε.Ε.
ανεξαρτήτως σημαίας και ιδιοκτησίας.
Η συμφωνία προφανώς σημαίνει ότι κατευθυνόμαστε προς
ένα παγκόσμιο σύστημα MRV, μιας και το θέμα συζητείται ήδη
στον ΙΜΟ. Εκτός από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
τη διανυόμενη απόσταση, η συμφωνία προβλέπει πως ο κανονισμός θα εμπεριέχει και διατάξεις που θα υποχρεώνουν τα
πλοία να παρέχουν και πληροφορίες σχετικές με το φορτίο
τους. Ο γενικός γραμματέας της ECSA σε δήλωσή του σημειώνει ότι η συμπερίληψη των πληροφοριών σχετικά με το φορτίο επιτρέπει την πληρέστερη αποτύπωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των πλοίων, εντούτοις υπάρχουν ανησυχίες
σχετικά με την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η θέση της ECSA στο ζήτημα των πληροφοριών που
αφορούν το φορτίο είναι να υπάρξει παράταση στην υποχρέωση παροχής αυτών των δεδομένων έως ότου έρθει συμφωνία σε επίπεδο ΙΜΟ.

Η
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Παράλληλα η ΒΙΜCO με ανακοίνωσή της διατύπωσε τις απόψεις της για τον προτεινόμενο κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία.
Σύμφωνα με αυτήν, η BIMCO εκφράζει τις ανησυχίες της για
την υποχρέωση δημοσιοποίησης στις αρμόδιες υπηρεσίες
πληροφοριών σχετικών με το φορτίο που μεταφέρουν τα
πλοία, πληροφορίες που κατά την άποψη της ένωσης αποτελούν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα.
Ο προτεινόμενος κανονισμός MRV (Monitoring, Reporting
and Veriﬁcation) της Ε.Ε. θα εφαρμοστεί από το 2018 σε
πλοία άνω των 5.000 GT που καταπλέουν-αποπλέουν από
λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το ίδιο θέμα η BIMCO εκτιμά ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα αυξήσει τη γραφειοκρατία στη ναυτιλία προσθέτοντας νέες απαιτήσεις χωρίς κάποια θετική επίπτωση στο
περιβάλλον, ενώ θα έχει αρνητική επίπτωση και στις προσπάθειες του ΙΜΟ για τη δημιουργία σχετικού κανονισμού σε διεθνές επίπεδο.
Ο προτεινόμενος από την Ε.Ε. κανονισμός απαιτεί εκτός από
την αναφορά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την
παροχή πληροφοριών σχετικών με το φορτίο, κάτι που η
BIMCO θεωρεί ότι θα δημιουργήσει προβλήματα σε ό,τι
αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της BIMCO Lars Robert
Pedersen δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος
κανονισμός MRV της Ε.Ε. δεν συμβάλλει στην προσπάθεια
επίτευξης συμφωνίας σε διεθνές επίπεδο για το κρίσιμο ζήτημα της παρακολούθησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη χρησιμότητα αναφοράς δεδομένων που αφορούν τα φορτία καθώς αυτά συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου και δεν
σχετίζονται με τους σκοπούς μείωσης των μελλοντικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή της μελλοντικής βελτίωσης των πλοίων στο ζήτημα αυτό».
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Ποιός υπονομεύει τον ΙΜΟ;
Την απόφαση της Ε.Ε. για το MRV των εκπομπών CO2 σχολιάζει ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης
Τεχνικός διευθυντής Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Η Κομισιόν ακόμη και τώρα
δηλώνει ότι θα προτιμούσε
ένα διεθνές σύστημα MRV
από τον ΙΜΟ.
Πλέον όμως, μέχρι και η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών (ICS
- International Chamber of
Shipping) διά του προέδρου
της, του Ιάπωνα κ. Morooka,
δηλώνει ανοιχτά τη δυσπιστία
της για το κατά πόσον οι προθέσεις της Ε.Ε. είναι όντως ειλικρινείς.
Η Ε.Ε. υπονομεύει τον ΙΜΟ
διότι θέλει να εφαρμοστεί ένα
σύστημα MRV όπως ακριβώς
το θέλει εκείνη και όχι όπως
τυχόν συμφωνηθεί από τον
ΙΜΟ. Και τι ακριβώς θέλει η
Ε.Ε.; Θέλει κατηγοριοποίηση
των πλοίων και γι’ αυτό εισάγει
την αναφορά του μεταφερόμε-
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νου φορτίου (ώστε η κατηγοριοποίηση να γίνει βάσει κάποιου δείκτη τύπου ΕΕDΙ). Και
γιατί θέλει κατηγοριοποίηση
των πλοίων; Για να μπορεί αργότερα να εφαρμοστεί στα
πλοία η εμπορία ρύπων (ΕΤS).
Και γιατί θέλει εμπορία
ρύπων; Γιατί αυτό θέλουν τα
πανίσχυρα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα
το διαχειριστούν. Χωρίς κατηγοριοποίηση πλοίων σε καλά
και κακά (δήθεν ενεργοβόρα ή
μη) σύμφωνα με κάποιον δείκτη, δεν μπορεί να αρχίσει ο
τζόγος, δηλαδή τα μεν να αγοράζουν άδειες εκπομπών CO2,
τα δε να πωλούν (αλλά λόγω
του ότι η γραμμή βάσης θα μειώνεται, τελικά το 90% των
πλοίων θα πρέπει να αγοράζει).
Η φθηνή δικαιολογία για την
ανάγκη του MRV είναι ότι θέλουν να μετρήσουν τις εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία και
μετά να αποφασίσουν τι μέτρο
ΜΒΜ θα εφαρμοστεί.
Αν ήταν έτσι, θα ζητούσαν να
δηλώνεται μόνον η κατανάλωση καυσίμου (δηλαδή του
παραγόμενου CO2) και όχι
αναγκαστικά και η ταχύτητα και
ιδίως το μεταφερόμενο φορτίο
(ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, για να
υπολογιστεί κάποιος ενεργειακός δείκτης). Ακόμα πιο απλά,
θα μπορούσαν να ανατρέξουν
σε 3 (!) μεγάλες μελέτες του
ΙΜΟ που μέτρησαν τις εκπομπές αυτές. Από την πιο πρόσφατη μελέτη προκύπτει πως
οι εκπομπές ναυτιλίας CO2 για
το 2012 ήταν κατά μέγιστον
2,2% του παγκόσμιου εκλυό-

,,

Π

ριν από έναν ακριβώς
χρόνο, σχετικά με τον
νέο αυτό νόμο της
Ε.Ε., είχα γράψει το άρθρο
«Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός αγορακεντρικών μέτρων (ΜΒΜ) ετοιμάζεται
μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (αρ. φύλλου
164, 11/2013). Στο άρθρο
ανέφερα ότι η κίνηση αυτή
της Ε.Ε. να εφαρμόσει δικό
της νόμο MRV τη στιγμή που
το ίδιο ακριβώς θέμα συζητείται στον ΙΜΟ, υποσκάπτει
τις προσπάθειες του ΙΜΟ.
Τότε, αξιωματούχοι της Ε.Ε.
είχαν παραπονεθεί στους
συντάκτες των «Ναυτικών
Χρονικών» ότι «δεν είναι
έτσι». Δυστυχώς, όμως, «έτσι
είναι».

,,

Η φθηνή δικαιολογία για την ανάγκη του
MRV είναι ότι θέλουν να μετρήσουν τις εκπομπές
CO2 από τη ναυτιλία και μετά να αποφασίσουν τι
μέτρο ΜΒΜ θα εφαρμοστεί.

μενου CO2 και κατ’ ελάχιστον
(και πιο πιθανόν) 1,6%! (Πίνακας 1 της τρίτης μελέτης ΙΜΟ)
Συνεπώς η ναυτιλία δεν εκλύει
ούτε 2,7% ούτε 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, που
συνήθως ακούμε να λέγεται,
αλλά πολύ λιγότερο - σχεδόν
το μισό του 3%.
Αν ο σκοπός ήταν πράγματι η
μείωση CO2 τότε θα μπορούσε
να τεθεί ένας φόρος στο καύ-

σιμο, καθόσον όταν ακριβαίνει
η τιμή του καυσίμου (ή οποιουδήποτε προϊόντος) μειώνεται η
ζήτησή του σε απόλυτη αναλογία της αύξησης της τιμής του
(economics 101).
Προφανώς, όμως, ο σκοπός
είναι άλλος: Το ETS.
Το MRV δεν έχει κανένα λόγο
ύπαρξης παρά μόνον εάν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για ETS.
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Ξεκινούν οι εργασίες
κατασκευής της διώρυγας
της Νικαράγουας
Πολιτικές ανησυχίες και αβάσιμες οικονομικές επιδιώξεις πίσω από τα κινεζικά σχέδια για το
μεγαλύτερο έργο κατασκευής στη σημερινή εποχή

Οι εργασίες κατασκευής της διώρυγας της Νικαράγουας αναμένεται να αρχίσουν στις 22
Δεκεμβρίου 2014, ανακοίνωσε
πρόσφατα, παρά το σκεπτικισμό
πολλών παρατηρητών, η επιτροπή
που έχει αναλάβει το έργο.
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ν και έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για την κατασκευή της διώρυγας της Νικαράγουας στο παρελθόν,
όλες έχουν αποτύχει, καθώς το κόστος και η
απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εκπόνηση
και ολοκλήρωση του έργου ήταν έως σήμερα
μάλλον απαγορευτικά.
Το σημερινό σχέδιο της κυβέρνησης του
Daniel Ortegas θέτει ως χρονοδιάγραμμα την
ολοκλήρωση της κατασκευής εντός πέντε
ετών ούτως ώστε η διώρυγα να είναι πλήρως
λειτουργήσιμη μέχρι το 2020.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αρχικά με την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στον Ειρηνικό
ωκεανό.
Η προτεινόμενη διαδρομή είναι 278 χιλιόμετρα. Τα νέο κανάλι θα είναι μακρύτερο αλλά
πιο πλατύ και βαθύ από εκείνο της διώρυγας
του Παναμά. Το κύριο πλεονέκτημα δηλαδή
αυτής της διαδρομής είναι το πλάτος και το
βάθος του καναλιού, που είναι 83 και 27,5
μέτρα, αντίστοιχα.

A

Πρόκειται για ένα γιγάντιο έργο, που θα κατασκευαστεί από κινεζική κοινοπραξία με ρωσική
συμμετοχή.
Πίσω από τη χρηματοδότηση του έργου επικεφαλής φέρεται να είναι ο Κινέζος επιχειρηματίας Wang Jing, ενώ η Moscow Times έχει
επισημάνει πως ρωσικά συμφέροντα υποστηρίζουν οικονομικά και τεχνικά την εκπόνηση
και ολοκλήρωση του έργου. Ο Κινέζος επιχειρηματίας φέρεται να ηγείται μιας αδιευκρίνιστων συμφερόντων κοινοπραξίας που θα
ελέγχει και θα διοικεί το κανάλι για 100 χρόνια
μετά την κατασκευή του.
Αναφορικά με την ολοκλήρωση, αλλά κυρίως
την αποτελεσματικότητα και τον πιθανό αντίκτυπο του έργου (περιβαλλοντικά αλλά και
πολιτικά), πολλοί φορείς έχουν εκφράσει τις
έντονες ανησυχίες τους.
Οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν πως θα
υπάρξουν καταστροφικές επιβαρύνσεις από
την κατασκευή φραγμάτων σε γειτονικά ποτάμια και από τη μετακίνηση μεγάλων ποσοτή-
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των χώματος στην εύθραυστη γεωφυσικά και σεισμογενή περιοχή. Για τις παραπάνω ανησυχίες οι αρμόδιες Αρχές της Νικαράγουας έχουν υποστηρίξει πως έχει επιλεχθεί μια
ενδελεχώς μελετημένη διαδρομή για το κανάλι, ώστε να μην
επηρεαστούν σημαντικά η μεγάλη βιοποικιλότητα και οι περιβαλλοντικά προστατευμένες περιοχές.
Γεωλόγοι επισημαίνουν τους γεωφυσικούς κινδύνους, αφού
στην προτεινόμενη διαδρομή υπάρχουν σημεία με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Επιπλέον οι κάτοικοι των περιοχών που θα επηρεαστούν διαμαρτύρονται έντονα στα σχέδια της Μανάγκουα, καθώς φοβούνται πως θα μείνουν άστεγοι.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς καταγγέλλουν τις
συνέπειες που θα έχει η κατασκευή της διώρυγας στη λίμνη
(η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς τροφοδότης ζωής για
την ευρύτερη περιοχή), που αποτελεί σημαντική πηγή πόσιμου νερού αλλά και μεγάλο τουριστικό πόλο έλξης.
Στα παραπάνω η κυβέρνηση της Νικαράγουας απαντά πως
το σχέδιο θα παράσχει 50.000 θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του μισού πληθυσμού της χώρας, που βρίσκεται κάτω από τα όρια της
φτώχειας.
Η βιωσιμότητα της διώρυγας σε εκτενή χρονική περίοδο
είναι αμφίβολη, όχι μόνο διότι το κόστος ολοκλήρωσης του
έργου είναι τεράστιο, αλλά επιπλέον τα τελευταία χρόνια
το παγκόσμιο εμπόριο σημειώνει όλο και μικρότερα ποσοστά ανάπτυξης.
Σημειώνεται επίσης ότι το κόστος διέλευσης της διώρυγας
του Παναμά θα είναι μάλλον χαμηλότερο αφού τα έργα διαπλάτυνσης που έγιναν ήταν σαφώς χαμηλότερου οικονομικού μεγέθους.
Η συγκεκριμένη διώρυγα της Νικαράγουας αποτελεί πασιφανώς πολιτική επιλογή τόσο της κυβέρνησης της χώρας όσο
κυρίως του Πεκίνου, που επιθυμεί να αποτελέσει νέο διπλωματικό και οικονομικό ρυθμιστή στην Κεντρική Αμερική.
Η χώρα πάντως έχει σοβαρότατο ιστορικό εκτεταμένης διαφθοράς του ευρύτερου δημοσίου τομέα αλλά και πλημμελούς πολιτικής σταθερότητας, καθώς σε έρευνα της
Transparency International το 2013 κατατάχθηκε 130ή από
τις 170 χώρες σε θέματα διαφθοράς.
Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ είχαν ανέκαθεν τρικυμιώδεις σχέσεις με τη φιλοεπαναστατική Νικαράγουα, που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος της περιοχής. Έκτοτε η κυβέρνηση
της Μανάγκουα, που συχνά περνάει στα χέρια των Santinistas, αντιδρά στις πολιτικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον.
O πρωθυπουργός Daniel Ortegas, με αριστερή ιδεολογία, σοσιαλιστικές καταβολές και αντιαμερικανικά συναισθήματα,
προσπαθεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις του με διεθνείς δυνάμεις, γεγονός που ανησυχεί τον Λευκό Οίκο.
Οι ΗΠΑ, αν και «ελέγχουν» τον Παναμά, αδυνατούν να επιβληθούν σε όλες τις χώρες της περιοχής, μερικές εκ των
οποίων επηρεάζονται όχι πια από τη Μόσχα αλλά από την
Αβάνα, το Καράκας και περισσότερο πλέον από το Πεκίνο.
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Ενέργεια

Δυναμική πολιτική για
την ενέργεια από το Ισραήλ

Συνεργασία με ευρωμεσογειακές χώρες για εξαγωγή φυσικού αερίου επιδιώκει το Ισραήλ

Η πρόσφατη ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο έχει προσδώσει νέα
δυναμική στην περιοχή. Ανάμεσα στις ευνοημένες χώρες βρίσκεται και το Ισραήλ, όπου το 2009 ανακαλύφθηκαν
στο οικόπεδο Ταμάρ, 90 χλμ. δυτικά του λιμανιού της Χάιφα, κοιτάσματα 255 δισ. κ.μ. (8,5 τρισ. κ.π.) φυσικού αερίου ενώ, σε συνέχεια των ερευνών, το 2010, στο οικόπεδο Λεβιάθαν, 130 χλμ. δυτικά της Χάιφα, ανακαλύφθηκε
κοίτασμα φυσικού αερίου το οποίο υπολογίζεται περί τα 480-540 δισ. κ.μ. (16-18 τρισ. κ.π.), ποσότητα ικανή να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες ολόκληρης της Ευρώπης για ένα έτος.
εξόρυξη στο οικόπεδο Ταμάρ ξεκίνησε
το Μάρτιο του 2013 και οδήγησε σε
άνοδο κατά 1% του ισραηλινού ΑΕΠ
για το 2013, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο,
που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την
έναρξη της παραγωγής στο οικόπεδο Λεβιάθαν, η οποία υπολογίζεται να
λάβει χώρα το 2016-2018.
Τα εν λόγω είναι από τα μεγαλύκοίτασμα
τερα κοιτάσματα φυσικού αερίου
750
κ.μ.
που ανακαλύφθηκαν την τελευπερίπου
ταία δεκαετία και η ανακάλυψή
τους, ουσιαστικά, τοποθετεί το Ισραήλ
στο χάρτη των χωρών-παραγωγών φυσικού
αερίου. Συνακολούθως, καθίσταται σαφές
πως το Ισραήλ θα πρέπει να επαναχαράξει την
ενεργειακή πολιτική του, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα καινούργια δεδομένα. Σε αυτό το
πλαίσιο, ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας,
Σιλβάν Σαλόμ, ανακοίνωσε στην πρόσφατη

Η

Ταμάρ

255

Λεβιάθαν

480-540
δισ. κ.μ.

δισ. κ.μ.

Της Κασσιανής Χ. Ζήση
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συνάντηση των υπουργών Ενέργειας των μεσογειακών κρατών, στη Ρώμη, την επιθυμία
της χώρας του για τη δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου (East Med Pipeline) που θα συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και
την Ιταλία, και θα προμηθεύει με αέριο την Ευρώπη. Το μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου $20-30 δισ. και
τη χρηματοδότηση προτείνεται να αναλάβουν
-μεταξύ άλλων- και ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο. Θετικές
υπήρξαν οι αντιδράσεις των άμεσα εμπλεκομένων στο σχέδιο του αγωγού μεσογειακών
χωρών, ιδιαίτερα της Κύπρου, η οποία, επιπλέον, εξετάζει αναλυτικά τις δυνατότητες, τα
οφέλη, αλλά και το κόστος σχετικά με τη δημιουργία αγωγού που θα τη συνδέει με την
Ελλάδα.
Οι εξαγωγές του ισραηλινού φυσικού αερίου
θα μπορούσαν, εναλλακτικά, να πραγματοποι-
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ηθούν μέσω της δημιουργίας αγωγού στην Τουρκία, αν και
κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο, λόγω της ρήξης που έχει επέλθει στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις μετά το επεισόδιο του
«Μαβί Μαρμαρά» το 2010. Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο
χωρών επιδεινώθηκαν έτι περαιτέρω μετά τις εξελίξεις στη
Γάζα το καλοκαίρι του 2014, όταν ο Τούρκος πρωθυπουργός
δήλωνε πως «είναι αδύνατη η αποκατάσταση των σχέσεων
Τουρκίας - Ισραήλ όσο συνεχίζονται οι βαρβαρότητες στη Λωρίδα της Γάζας».
Τη δεύτερη εναλλακτική θα αποτελούσε η μεταφορά του αερίου στην Αίγυπτο, όπου και θα μετατρεπόταν σε LNG, σε ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, από όπου το αέριο θα μπορούσε
να μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο.
Ανασταλτικοί παράγοντες γι’ αυτή την επιλογή καθίστανται
σίγουρα τα ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας
αλλά και η λαϊκή δυσαρέσκεια που αναμφισβήτητα θα εγείρει
στην Αίγυπτο μια συνεργασία με το Ισραήλ, δυσχεραίνοντας
την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η μετατροπή του φυσικού
αερίου σε LNG θα είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης θα είναι οι ασιατικές χώρες. Λαμβάνοντας
υπ’ όψιν αυτόν τον κρίσιμο παράγοντα, η απόφαση για τη ροή
του αερίου δυτικά ή ανατολικά θα καθορίσει αντίστοιχα και

τη δημιουργία αγωγού ή εγκαταστάσεων υγροποίησης αερίου στο Ισραήλ.
Η απόφαση του Ισραήλ για δημιουργία αγωγού στον άξονα
Κύπρου-Ελλάδας-Ιταλίας φανερώνει την ανάγκη επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη, οι σχέσεις με την οποία είναι σχετικά
τεταμένες λόγω της εκ διαμέτρου αντίθετης στάσης που τηρούν οι δύο πλευρές αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα.
Περαιτέρω, η άσκηση ενεργειακής διπλωματίας μπορεί να
αποφέρει σημαντικά κέρδη στην Ευρώπη, βοηθώντας τη να
αποδεσμευτεί σε κάποιο βαθμό από την ενεργειακή εξάρτηση
της Ρωσίας (σχετικά με το φυσικό αέριο), η οποία συνηθίζει
να χρησιμοποιεί τη ροή και την τιμή του φυσικού αερίου προς
τις ευρωπαϊκές χώρες ως μοχλό πίεσης για την προώθηση
των εθνικών της συμφερόντων (κρίσεις με Ουκρανία, 20052009 κ.λπ.). Στον ίδιο άξονα, η διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών συμβάλλει και στην ενεργειακή ασφάλεια,
ειδικά σε μια περίοδο σημαντικών αναταραχών στη Μέση
Ανατολή.
Τέλος, η ενεργειακή συνεργασία των χωρών της Ανατολικής
Μεσογείου θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και στην Ελλάδα
ευρύτερα και στην ελληνική ναυτιλία ειδικότερα, καθιστώντας
την ενεργειακό κόμβο και προσδίδοντάς της σημαντική διαπραγματευτική δύναμη στο διεθνές στερέωμα.
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Νέος Πολικός Κώδικας:
Εξελίξεις και προκλήσεις
η θεσπιση του νεου κωδικα για τα πλοια που πλεουν στην αρκτικη και ανταρκτικη

Του Απόστολου Μπελόκα
Principal Consultant & CEO, SQE
Marine Group, Managing Editor
www.Safety4Sea.com

» Θέσπιση του νέου Πολικού Κώδικα
Η πολυαναμενόμενη θέσπιση του νέου κώδικα
για τα πλοία που πλέουν στην Αρκτική και την
Ανταρκτική είναι γεγονός. Συγκεκριμένα, μιας
και ο νέος Πολικός Κώδικας (Polar Code) περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τόσο την
ασφάλεια όσο και την προστασία του περιβάλλοντος, ήταν λογικό να τεθεί σε ισχύ μέσα από
τις διατάξεις τόσο της Διεθνούς Σύμβασης για
την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) όσο και της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης (MARPOL).
Έτσι, τον Νοέμβριο του 2014, κατά τη διάρκεια
της 94ης σύσκεψης της Ναυτιλιακής Επιτροπής
Ασφαλείας (MSC), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) προχώρησε στη θέσπιση υποχρεωτικών διατάξεων για την εφαρμογή του
Polar Code μέσω της SOLAS, ενώ στη διάρκεια
των εργασιών της 67ης σύσκεψης της Ναυτιλιακής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
(MEPC) εγκρίθηκε το απαραίτητο προσχέδιο για
τις τροποποιήσεις, ώστε οι περιβαλλοντικές
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διατάξεις στον Polar Code να καταστούν υποχρεωτικές σύμφωνα με τη MARPOL.
Η MEPC αναμένεται να υιοθετήσει τον κώδικα
και τις συναφείς τροποποιήσεις της MARPOL
στην επόμενη διάσκεψή της, τον Μάιο του
2015, με ημερομηνία εφαρμογής που θα ευθυγραμμίζεται με τις τροποποιήσεις της SOLAS με
το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα βάσει της ακούσιας αποδοχής (tacit acceptance):
• Για τα νέα πλοία άμεσα, με ημερομηνία κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά.
• Για τα πλοία που έχουν ημερομηνία κατασκευής πριν από την 1η Ιανουαρίου του
2017, στην επόμενη ενδιάμεση ή πλήρη επιθεώρηση (όποια διεξαχθεί πρώτη) μετά την
1η Ιανουαρίου του 2018.

» Διατάξεις του νέου Πολικού Κώδικα
Ο κώδικας περιλαμβάνει απαιτήσεις για την κατασκευή του πλοίου, την ευστάθεια, τη στεγανότητα, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τη
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Οι προβλέψεις είναι πως οι πολικοί
πλόες θα αυξηθούν με έμφαση στη μεταφορά φορτίων αλλά και στον τουρισμό. Είναι
επίσης εύλογο πως ειδικά στην περίπτωση
της Αρκτικής, όπου υπάρχουν τουλάχιστον
πέντε κράτη που ερίζουν για την κυριαρχία
στην περιοχή, ο νέος Διεθνής Κώδικας είναι
καλοδεχούμενος.

,,

λειτουργική ασφάλεια, την πυρασφάλεια και πυροπροστασία,
τον σωστικό εξοπλισμό, την ασφαλή πλοήγηση, τις επικοινωνίες, το σχεδιασμό του ταξιδιού, την επάνδρωση και την εκπαίδευση, την έρευνα και διάσωση, καθώς και την αποτροπή της
ρύπανσης από πετρέλαιο, επιβλαβή ρευστά και
απόβλητα/απορρίμματα των πλοίων.
Η δομή του κώδικα περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικές διατάξεις
που ρυθμίζουν την ασφάλεια (μέρος Ι-Α) και την αποτροπή ρύπανσης (μέρος II-A) όσο και προτεινόμενες διατάξεις και για τα
δύο (μέρη Ι-Β και ΙΙ-Β) ακολουθώντας κατά τα γνωστά τη δομή
των STCW, ISPS, MLC έχοντας ουσιαστικά υποχρεωτικό part A
και προαιρετικό part B, το οποίο θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώς θα εφαρμοστεί.
Ο κώδικας απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού (Polar Ship Certiﬁcate) για όσα πλοία σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε
πολικά ύδατα, το οποίο θα ταξινομεί το πλοίο σε μία από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Κατηγορία Α: Πλοία που έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε
περιοχές με πάγους ενός έτους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και
κατάλοιπα από παλιούς πάγους προηγούμενων ετών.

• Κατηγορία Β: Πλοία που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Α και
έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε πάγους λεπτότερους
του ενός έτους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και κατάλοιπα από
παλιούς πάγους προηγούμενων ετών.
• Κατηγορία C: Πλοία που έχουν σχεδιαστεί να δραστηριοποιούνται σε ανοικτά νερά ή σε συνθήκες πάγου λιγότερο δύσκολες από αυτές που αντιστοιχούν στις κατηγορίες Α και Β.
Η έκδοση του νέου πιστοποιητικού απαιτεί αξιολόγηση, η οποία
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα των λειτουργικών συνθηκών
και κινδύνων τους οποίους το πλοίο ενδέχεται να αντιμετωπίσει στα πολικά ύδατα, καθώς και πληροφορίες για αναγνωρισμένους λειτουργικούς περιορισμούς και σχεδιασμό ή
διαδικασίες και επιπρόσθετο εξοπλισμό για να περιοριστούν
περιστατικά με ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες για την ασφάλεια ή το περιβάλλον.
Τέλος, μία επίσης βασική απαίτηση του νέου κώδικα είναι η
ύπαρξη ενός Εγχειριδίου Λειτουργίας στα Πολικά Ύδατα (Polar
Water Operational Manual) προκειμένου να παρέχει στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα επαρκείς πληροφορίες για τις λειτουργικές δυνατότητες και τους περιορισμούς του πλοίου με σκοπό
τη χρήση του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

» Προηγούμενες διατάξεις του IMO
Με τον νέο κώδικα δεν είναι η πρώτη φορά που ο IMO ασχολείται με την περιοχή αυτή, μιας και έχει θεσπίσει ήδη τρεις σημαντικές διατάξεις:
Σχεδιασμός ταξιδιού σε απομακρυσμένες περιοχές για τα
επιβατηγά πλοία
Τον Νοέμβριο του 2007, o IMO υιοθέτησε την απόφαση
Α.999(25) «Οδηγίες για το σχεδιασμό ταξιδιών επιβατηγών
πλοίων σε απομακρυσμένες περιοχές» με σκοπό να περιορίσει
τους κινδύνους από την αυξανόμενη δημοφιλία των πολικών
πλόων για τα επιβατηγά πλοία, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τις δυσκολίες της
ναυσιπλοΐας.
Έτσι, θα πρέπει ο σχεδιασμός ταξιδιού να περιλαμβάνει ασφαλείς και απαγορευμένες περιοχές, επιτρεπτούς θαλάσσιους
διαδρόμους κατόπιν έρευνας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι,
και σχέδιο επείγουσας επέμβασης σε περίπτωση παροχής περιορισμένης βοήθειας σε περιοχές απομακρυσμένες από υποδομές έρευνας και διάσωσης.
Επιπροσθέτως, σε πολικά ύδατα θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη η ύπαρξη πάγου και η παλαιότητά του, η ασφαλής απόσταση από αυτά, καθώς και ταχύτητα, σκοτεινότητα, ύπαρξη
κύματος, ομίχλης κ.ο.κ.
Προστασία της Ανταρκτικής από προϊόντα πετρελαίου
Η MEPC στη διάρκεια της 60ής διάσκεψης, τον Μάρτιο του
2010, υιοθέτησε τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από 1ης
Αυγούστου 2011, προσθέτοντας το κεφ. 9 στο Παράρτημα Ι
της MARPOL και τον νέο κανονισμό 43, ο οποίος απαγορεύει
τη χύδην μεταφορά του αργού πετρελαίου ως φορτίου, είτε τη
43 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Θα πρέπει ο σχεδιασμός ταξιδιού να
περιλαμβάνει ασφαλείς και απαγορευμένες περιοχές, επιτρεπτούς θαλάσσιους διαδρόμους κατόπιν έρευνας, εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμοι, και σχέδιο επείγουσας
επέμβασης σε περίπτωση παροχής περιορισμένης βοήθειας.

μεταφορά ή χρήση ως καυσίμου, εξαιρώντας μόνο τα πλοία
που εμπλέκονται σε διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.
Αναφορά πλοίων στην Αρκτική
Η MSC στη διάρκεια της 91ης διάσκεψης, τον Νοέμβριο του
2012, υιοθέτησε ένα νέο σύστημα αναφοράς των πλοίων στη
θάλασσα του Μπάρεντς, το οποίο ετέθη σε ισχύ από την 1η
Ιουνίου 2013.
Βάσει του νέου συστήματος αναφοράς, δεξαμενόπλοια και
πλοία με επικίνδυνα εμπορεύματα χωρητικότητας άνω των
5.000 τόνων, πλοία ρυμούλκησης άνω των 200 μέτρων μήκους καθώς και οποιοδήποτε άλλο πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών θα πρέπει να αναφέρει είτε στο Vardø VTS
ή στο Murmansk VTS άμεσα.

» Προκλήσεις για τους πολικούς πλόες
Τα νερά στην Αρκτική και την Ανταρκτική παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές. Η Αρκτική είναι
ένας ωκεανός που περιβάλλεται από ηπείρους, ενώ η Ανταρκτική είναι μια ήπειρος που περιστοιχίζεται από έναν ωκεανό.
Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής υποχωρεί σημαντικά κατά
τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, είτε διασπείρεται από
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μόνιμους κυκλώνες στις δύο κύριες θάλασσές της, Weddel και
Ross, ωστόσο υπάρχει σχετικά λίγος πάγος πολλαπλών ετών
σε αυτήν. Αντιστρόφως, ο θαλάσσιος πάγος στην Αρκτική επιβιώνει από πολλές καλοκαιρινές περιόδους και υπάρχει σημαντική ποσότητα πάγου πολλαπλών ετών.
Καθώς τα θαλάσσια περιβάλλοντα και των δύο πόλων είναι
εξίσου ευάλωτα, πρέπει να εξετάσει κανείς μεμονωμένα τα ειδικά χαρακτηριστικά των νομικών και πολιτικών καθεστώτων
που εφαρμόζονται στους θαλάσσιους χώρους, και ενώ στην
Ανταρκτική τα εμπορικά συμφέροντα είναι ανύπαρκτα, στην
Αρκτική, τουλάχιστον πέντε αρκετά δυνατές χώρες ερίζουν για
σειρά συμφερόντων.
Τα πλοία που δραστηριοποιούνται σε πολικά ύδατα εκτίθενται
διαρκώς σε κινδύνους, που περιλαμβάνουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες εξασθενούν όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά
μειώνουν και τη λειτουργικότητα των μηχανημάτων καταστρώματος και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης τόσο της
ασφάλειας όσο και της πυροπροστασίας, τον πάγο που επιβάλλει επιπρόσθετο φορτίο στην κατασκευή, στο σύστημα
προώθησης και στα εξαρτήματά του, τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, την έλλειψη ενημερωμένων χαρτών, την έλλειψη
επικοινωνιακών συστημάτων και λοιπών πλοηγητικών βοηθειών, καθώς και την έλλειψη συστημάτων έρευνας και διάσωσης. Οι γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές καθιστούν
δύσκολες και κοστοβόρες τις οποιεσδήποτε διαδικασίες διάσωσης ή καθαρισμού.
Οι προβλέψεις είναι πως οι πολικοί πλόες θα αυξηθούν με έμφαση στη μεταφορά φορτίων αλλά και στον τουρισμό. Είναι
επίσης εύλογο πως ειδικά στην περίπτωση της Αρκτικής, όπου
υπάρχουν τουλάχιστον πέντε κράτη που ερίζουν για την κυριαρχία στην περιοχή, ο νέος Διεθνής Κώδικας είναι καλοδεχούμενος.
Η ανάπτυξη της περιοχής βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και
σίγουρα δεν αναμένεται από τα 70-80 περάσματα εμπορικών
πλοίων τού σήμερα να φτάσουμε τα 1.000 περάσματα ανά
έτος ούτε σε 5-10 χρόνια. Ακριβώς επειδή δεν έχει επιβαρυνθεί
ακόμη αυτή η παρθένα περιοχή, θα πρέπει να καταλάβουμε
όλοι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε υπεύθυνα. Με σύνεση και
προοπτική, έτσι ώστε ό,τι χτίζεται τώρα να λειτουργεί και
αύριο!
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A century of tradition in shipping
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Ευρωπαϊκή πολιτική

»

Violeta Bulc

To νέο
Κολέγιο
των Επιτρόπων
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Μια νεαρή Ιταλίδα στον ΙΜΟ
και στα διεθνή όργανα

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι, αναλαμβάνει τη θέση της
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σημαντικότατες αρμοδιότητες.
Η ίδια θα εκπροσωπεί την Ε.Ε. σε διεθνείς οργανισμούς και fora ενώ θα
είναι υπεύθυνη για το συντονισμό κοινών θέσεων, απόψεων και δράσεων
της Ε.Ε. σε θέματα διεθνούς πολιτικής.
Θα ενημερώνει το Κολέγιο των Επιτρόπων για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις και θα συντονίζει τους
συναδέλφους της σε θέματα εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. με τρίτα κράτη
και κυρίως με τους διεθνείς οργανισμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ιταλίδα
αντιπρόεδρος θα είναι υπεύθυνη για
την εκπροσώπηση της Ε.Ε. αλλά και το
συντονισμό των ευρωπαϊκών διπλωματικών αποστολών στον ΙΜΟ.
Η 41χρονη Φεντερίκα Μογκερίνι
σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο της Ρώμης και ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με την πολιτική.
Έχει διατελέσει βουλευτής και επικεφαλής της ιταλικής αποστολής στο
ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 2004 διορίστηκε από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ιταλίας
υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αν
και στα φοιτητικά της χρόνια η κ. Μογκερίνι ανήκε στο Κομμουνιστικό
Κόμμα, σήμερα έχει μάλλον μετατοπιστεί στον πιο συγκαταβατικό χώρο του
κέντρου. Στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζεται από τους Σοσιαλδημοκράτες (S&D).

H 50χρονη Σλοβένα θα αναλάβει
το χαρτοφυλάκιο που αφορά όλα
τα θέματα Μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων για τη ναυτιλία). Αν και
άπειρη πολιτικός, θεωρείται εξαιρετικά δραστήρια με γνώσεις και
εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης.
Ανήκει στην Κεντροαριστερά,
αλλά το εθνικό κόμμα που
την πρότεινε, αν και δεν
εκλέγει ευρωβουλευτές,
υποστηρίζεται από τους
Φιλελευθέρους (ALDE)
στο Ευρωκοινοβούλιο.

»

Τα 28 μέλη της νέας Επιτροπής, υπό
τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ίσως να μην
είναι ακόμη γνωστά στο ευρύ κοινό.
Οι νέοι θεματοφύλακες των συνθηκών, που θα προτείνουν πολιτικές και
νομοθεσίες στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο και θα επιβλέπουν κατά
πόσο τα κράτη-μέλη υιοθετούν επαρκώς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα
απασχολήσουν την επόμενη πενταετία και, κυρίως, θα επηρεάσουν, ίσως
και καθορίσουν το σύνολο των λαών
της Ευρώπης.
Σας παρουσιάζουμε 7 από τους 28
επιτρόπους που θα απασχολήσουν τη
δική μας ναυτιλιακή κοινότητα, μιας
και τα χαρτοφυλάκιά τους άπτονται
των ενδιαφερόντων και των ενασχολήσεων της ευρύτερης ναυτιλιακής
και θαλάσσιας πολιτικής.

Federica Mogherini

»

7 νέοι θεματοφύλακες
στην Επιτροπή
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Το σύνολο των μεταφορών στα χέρια
μιας επιχειρηματία

Κarmenu Vella

Η προστασία των θαλασσών και οι Γαλάζιες
θέσεις εργασίας σε έναν νησιώτη
Ο Μαλτέζος Καρμένου Βέλα είναι επικεφαλής των υπηρεσιών για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια πολιτική και την Αλιεία.
Θα συντονίζει όλες τις ευρωπαϊκές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος ενώ θα είναι υπεύθυνος για την
αλιεία και την προστασία των θαλασσών.
Η πολιτική της Γαλάζιας Ανάπτυξης και
των Γαλάζιων θέσεων εργασίας ανήκουν
στη δική του αρμοδιότητα, αν και τα θέματα της αλιείας και η προστασία των
ωκεανών και των ποταμών της Ευρώπης
θα είναι η κύρια ενασχόλησή του ως
προς τα θέματα που ενδιαφέρουν τη
ναυτιλία. Ο κ. Βέλα είναι αρχιτέκτων μηχανικός και έχει εργαστεί για σειρά ετών
τόσο ως μηχανικός όσο και ως πρόεδρος
του Δ.Σ. σε πολυεθνική τουριστική και ξενοδοχειακή εταιρεία. Διετέλεσε βουλευτής και κατ’ επανάληψη υπουργός στην
κυβέρνηση της Μάλτας.
Ανήκει στον κεντροαριστερό χώρο. Στο Ευρωκ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο
υποστηρίζεται
από
τους Σοσιαλδημοκράτες (S&D).
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»

»

Elżbieta Bieńkowska

Miguel Arias Cañete

Η ναυπηγική βιομηχανία και οι μικρομεσαίοι
στα χέρια μιας Πολωνής
Η Πολωνή επίτροπος θα είναι υπεύθυνη για τα χαρτοφυλάκια της Εσωτερική Αγοράς, της Βιομηχανίας, της
Επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Στις αρμοδιότητές της είναι τόσο η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών όσο και η
διατήρηση της δύναμης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων τους.
Η κ. Μπιενκόφσκα θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα συμφέροντα των
ιδιοκτητών και των εργαζομένων, αφού
έχει την ευθύνη όχι μόνο της εξασφάλι-

Η κλιματική αλλαγή θέλει δράσεις
με την πειθώ ενός πρώην εισαγγελέα
σης της επιβίωσης της βιομηχανίας της Ευρώπης, αλλά και των θέσεων εργασίας που
σχεδιάζονται με αυτήν.
Η ναυπηγοβιομηχανία και η ναυπηγοεπισκευή στην Ευρώπη περιλαμβάνονται στις
αρμοδιότητές της.
Η 50χρονη επίτροπος σπούδασε ασιατικές
γλώσσες και εργάστηκε επί σειρά ετών ως
δημόσιος υπάλληλος.
Διετέλεσε πρόσφατα υπουργός Υποδομών
και Ανταγωνιστικότητας της χώρας της και
αναπληρώτρια πρωθυπουργός.
Ανήκει στον κεντροδεξιό πολιτικό χώρο. Στο
Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP).

»

Margrethe Vestager

Η πάταξη των καρτέλ και του αθέμιτου ανταγωνισμού με τη ματιά μιας φιλελεύθερης πολιτικού
Το χαρτοφυλάκιο του Ανταγωνισμού είναι μέχρι σήμερα ανάμεσα στα
πιο σημαντικά κάθε Επιτροπής. Έλεγχος για στρεβλώσεις του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού, καρτέλ, ολιγοπώλια, παράνομες επιδοτήσεις περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της
κ. Βεστάγκερ, ως θεσμοφύλακα των ιδρυτικών συνθηκών. Επιπλέον, η υποστήριξη πολιτικών για την ελευθερία του ανταγωνισμού στην Ευρώπη και την ενίσχυση θέσεων εργασίας που
θα προκύψουν από τη βελτίωση των υπαρχουσών πολιτικών
και στρεβλώσεων της αγοράς. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στην
Κοπεγχάγη και είναι έμπειρη πολιτικός, αφού έχει διατελέσει βουλευτής και υπουργός επί σειρά ετών. Ανήκει στον φιλελεύθερο
χώρο. Στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζεται από τους Φιλελευθέρους (ALDE).

O 63χρονος Ισπανός Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε είναι υπεύθυνος για το Κλίμα και
την Ενέργεια.
Το χαρτοφυλάκιο συμπεριλαμβάνει
θέματα ενεργειακής απόδοσης και
αυτονομίας της Ευρώπης καθώς
και δράσεις για τη βελτίωση του
κλίματος. Εκτός από το συντονισμό όλων των πολιτικών και της
ενημέρωσης των λαών της Ευρώπης είναι υπεύθυνος και για το
Emissions Trading System. Το
χαρτοφυλάκιό του είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας και
θεωρείται ένα από τα πιο
ακανθώδη και πολυσύνθετα
στην παρούσα Επιτροπή.
Ο Ισπανός επίτροπος είναι εξαιρετικά
έμπειρος τόσο στην πολιτική σκηνή
όσο και στον επαγγελματικό χώρο
όπου έχει διαπρέψει.
Από έγκριτος εισαγγελέας και καθηγητής αστικού δικαίου, στην αρχή της
σταδιοδρομίας του, έχει διατελέσει
βουλευτής, ευρωβουλευτής, γερουσιαστής, υπουργός Γεωργίας αλλά και
διευθύνων σύμβουλος, επί σειρά
ετών, πετρελαϊκής εταιρείας. Είναι αριστοκρατικής καταγωγής και ανήκει
στον κεντροδεξιό χώρο.
Στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζεται
από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP).

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Διπλωματία και αστυνόμευση πάνε μαζί;
O Δημήτρης Αβραμόπουλος θα αναλάβει ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
Η προστασία και φύλαξη εξωτερικών συνόρων, η διαχείριση κρίσεων και η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η εσωτερική ασφάλεια, η καταπολέμηση οργανωμένου
εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων, η αστυνομική συνεργασία, η προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων, η καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας, η προστασία
των μειονοτήτων είναι ανάμεσα στις αρμοδιότητές του. Θα ηγείται επίσης της
FRONTEX και της Europol.
Ως προσωπικότητα είναι αρκετά γνωστός σε όλο το αναγνωστικό κοινό των «Ν.Χ.».
Διπλωμάτης, τ. βουλευτής, υπουργός σε σημαντικά υπουργεία, αλλά και μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζεται
από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP).
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Ανάλυση

Επανέρχονται (;)
οι χαμηλές τιμές πετρελαίου
Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια που οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μείωση και ο
ΟΠΕΚ δεν δείχνει να ανησυχεί γι’ αυτήν την εξέλιξη. Πιθανώς η στάση αυτή του ΟΠΕΚ να είναι απόρροια του «ακήρυχτου πολέμου» ενάντια στο σχιστολιθικό πετρέλαιο που παράγουν οι ΗΠΑ εσχάτως.
Αυτό σημαίνει ότι αν οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν τα $60-$70 το βαρέλι, τότε η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου δεν θα είναι ανταγωνιστική και, ως εκ τούτου, δεν θα αξίζει η παραγωγή του.

ήμερα, το σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέχει περίπου το 55% της
παραγωγής πετρελαίου των
ΗΠΑ. Η Σαουδική Αραβία από την
πλευρά της είναι ο «εντολοδόχος»
αυτού του πολέμου τιμών. Προφανώς

Σ

Του Εμμανουήλ Παπαλέξη
Προέδρου, MARE MARITIME COMPANY S.A.
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οι μικρότερες χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ
δεν είναι ικανοποιημένες με την πτώση
των τιμών, καθώς οι προϋπολογισμοί
τους διαμορφώνονται με βάση ένα
συγκεκριμένο επίπεδο τιμών του «μαύρου χρυσού». Χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο μπορεί να είναι πρόβλημα όχι
μόνο για την παραγωγή σχιστολιθικού
αερίου από τις ΗΠΑ αλλά και για τη
ρωσική οικονομία.
Μόλις πριν από λίγους μήνες δημοσιεύσαμε ένα άρθρο στα «Ναυτικά Χρονικά» με τίτλο «Oil Boom in the USA?».
Αυτό το άρθρο βασιζόταν στο γεγονός
ότι ένας νέος τρόπος, «fracking» (η

ρωγμάτωση με τη χρήση υγρού σε
υψηλή πίεση), δημιουργούσε νέες προοπτικές στην παραγωγή πετρελαίου, το
σχιστολιθικό πετρέλαιο. Αυτές οι μέθοδοι είχαν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται
και να παράγουν αποτελέσματα, και
φυσικά πετρέλαιο, σε περιοχές όπου
πριν ήταν αδύνατο. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη
Βόρεια Ντακότα, στη Μοντάνα, στην
Οκλαχόμα, καθώς και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ
αυξήθηκε στα 8,4 εκατομμύρια βαρέλια
ανά ημέρα. Επιπροσθέτως οι εξελίξεις
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αυτές έδειξαν πως οι ΗΠΑ, σε μερικά
χρόνια από τώρα, θα είναι εκτός από
τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου (περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή το 22% της
παγκόσμιας κατανάλωσης, που ανέρχεται στα 86 εκατομμύρια βαρέλια την
ημέρα) και ο μεγαλύτερος παραγωγός,
αφήνοντας πίσω τη Σαουδική Αραβία
και τη Ρωσία. Όλα αυτά ήταν αρκετά
εμφανή πριν από λίγους μήνες, αλλά
δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε
πώς θα αντιδρούσαν οι παραγωγοί
χώρες και ειδικά οι χώρες-μέλη του
ΟΠΕΚ. Τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική

OIL INDICES:
BRENT
WEST TEXAS
OPEC BASKET

Τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία μείωσε τις τιμές φορτίων πετρελαίου για παραδόσεις Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και
στην Άπω Ανατολή
Αραβία μείωσε τις τιμές φορτίων πετρελαίου για παραδόσεις Νοεμβρίου
στις ΗΠΑ και στην Άπω Ανατολή ενώ
και το Ιράν έπραξε το ίδιο με τους πε-

λάτες του στην Άπω Ανατολή, όπου
τους πούλησε πετρέλαιο στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας εξαετίας. Το
Ιράκ και το Κουβέιτ έκαναν το ίδιο.
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,,

Ενόσω παρατηρούμε την αύξηση
της κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι βέβαιο ότι το πετρέλαιο θα αποτελεί την
κύρια πηγή ενέργειας στον πλανήτη.
Η υφιστάμενη ζήτηση των 85 εκατομμυρίων
βαρελιών την ημέρα αναμένεται να φτάσει τα
108 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσα
στα επόμενα 20 χρόνια, κυρίως λόγω της
αύξησης της ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

,,

Είναι εμφανές ότι οι παραγωγοί χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν το μερίδιο που κατέχουν στις αγορές της Άπω Ανατολής, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν οι τιμές του πετρελαίου μειωθούν κάτω από τις προβλέψεις, το «oil boom» των ΗΠΑ
ίσως να αποτελέσει όνειρο. Ίσως είναι φθηνότερο να εισάγεις
πετρέλαιο από το να παράγεις. Σε αυτήν την περίπτωση όλες
οι επενδύσεις στη Βόρεια Ντακότα και στις άλλες περιοχές
ίσως καταστούν παρωχημένες. Μια ισορροπία, φυσικά, είναι
πιθανό να επιτευχθεί και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να παράγουν
πετρέλαιο για στρατηγικούς ή γεωπολιτικούς λόγους, μειώνοντας τον όγκο των εισαγωγών τους.
Να σημειωθεί ότι η συνολική παραγωγή πετρελαίου από τις
ΗΠΑ αυξήθηκε στα 8,4 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα το
2014 από τα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, που ήταν
το 2013. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην πρόσθετη παραγωγή από το Τέξας και τη Βόρεια Ντακότα.
Ενόσω παρατηρούμε την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού
αερίου είναι βέβαιο ότι το πετρέλαιο θα αποτελεί την κύρια
πηγή ενέργειας στον πλανήτη. Η υφιστάμενη ζήτηση των 85
εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα αναμένεται να φτάσει τα
108 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσα στα επόμενα 20
χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης της ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ό,τι και να συμβεί, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι οι τιμές του
πετρελαίου ίσως να μη φτάσουν τα $50 το βαρέλι, αλλά δεν
θα ξεπεράσουν στο άμεσο μέλλον τα $100 το βαρέλι, όπως
είχαν προβλέψει εμπειρογνώμονες πριν από αρκετό καιρό.
Αυτό σημαίνει ότι μία τιμή στα $70 ή $80 θα είναι ένας θετικός παράγοντας για την ταχύτερη ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας.
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Η πρόσφατη συνάντηση του ΟΠΕΚ στη Βιέννη ενίσχυσε την
πιθανότητα της μείωσης των τιμών. Ήδη, αμέσως μετά την
απόφαση να διατηρηθεί η παραγωγή του ΟΠΕΚ στα 30 εκατ.
βαρέλια την ημέρα, οι τιμές υποχώρησαν σε επίπεδα χαμηλότερα της τελευταίας 4ετίας. Το West Texas έπεσε κάτω από
τα 70 δολ. ΗΠΑ και το Brent πωλήθηκε με συμβόλαια του
Ιανουαρίου 2015 με 72,82 δολ. ΗΠΑ το βαρέλι. Τα γεγονότα
αυτά φυσικά επηρέασαν και το νόμισμα πολλών πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ειδικά της Ρωσίας. Επίσης οι τιμές των
μετοχών των πετρελαϊκών εταιρειών, όπως οι Shell, Total,
BP, μειώθηκαν από 2,7% έως 4,3%.
Αναμφίβολα, το φθηνότερο πετρέλαιο αποτελεί καλά νέα και
για την Ευρώπη, η οποία είναι μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου. Η χαμηλότερη τιμή του θα ενισχύσει την καταναλω-

τική δύναμη των Ευρωπαίων. Το ίδιο καλό αποτέλεσμα θα
έχει και για τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της
Αφρικής.
Όλες οι τελευταίες εξελίξεις δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν
την επενδυτική πολιτική για το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Ήδη
μερικές εταιρείες ανακοίνωσαν την ακύρωση των επενδύσεων για το 2015. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες όπως
φαίνεται θα βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο
είναι κάπως νωρίς να προβλέψουμε πόσο μακροχρόνια θα
διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Από το παρελθόν γνωρίζουμε
ότι διάφοροι απρόβλεπτοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή
του πετρελαίου.

ADV ΜΑΙΟΣ 2012:Layout 1 3/5/2012 10:26 μ Page 11

Energy_Layout 1 10/12/2014 7:53 πμ Page 52

Ενέργεια
και φυσικοί πόροι
αΝΘρακασ

Η Γερμανία μειώνει την κατανάλωση
άνθρακα
Στις 3 Δεκεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο της Γερμανίας θα κληθεί να αποφασίσει την
εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει βήματα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και πιθανώς να περιορίσει την παραγωγή άνθρακα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη προειδοποιήσει πως ενδέχεται
να απολέσει το στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% το
2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
Η απόκλιση από το στόχο υπολογίζεται ότι μπορεί να κυμανθεί στο 5%-8%. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της καγκελαρίου Μέρκελ έχει βάλει στόχο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελούν το 40%-45% της παραγόμενης ενέργειας το 2025 και το 55%-60% το 2035. Η Γερμανία, παρά τη στροφή της προς την «πράσινη» ενέργεια
(25% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας στη χώρα), εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καύση άνθρακα
για την παραγωγή ενέργειας (υπολογίζεται πωςη χρήση άνθρακα καλύπτει το 45% της παραγόμενης ενέργειας).
LNG

αΝΘρακασ

Απεξάρτηση από τον άνθρακα σχεδιάζει η Δανία
Δανία εξετάζει τρόπους για το πώς θα μπορούσε η χώρα να
σταματήσει τη χρήση άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας
έως το 2025. Σήμερα το 20% της παραγόμενης ενέργειας
προέρχεται από άνθρακα, το 40% από το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο και το 30% από την αιολική ενέργεια. Στους σχεδιασμούς της
η Δανία θέτει ως στόχο να εξαλειφθεί η χρήση άνθρακα και να αυξηθεί αντίστοιχα η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο (φτάνοντας το 50%).

Η

φυσικο αεριο

Φινλανδία και Εσθονία
κατασκευάζουν
τερματικούς σταθμούς LNG
Η Φινλανδία και η Εσθονία συμφώνησαν στην κατασκευή δύο τερματικών σταθμών LNG ως τμήμα του
αγωγού Balticcnnector.
Τα σχέδια των δύο χωρών περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός μεγάλου τερματικού στη Φινλανδία, που θα
παρέχει υγροποιημένο φυσικό αέριο σε
χρήστες της ευρύτερης περιοχής. Ένας
μικρότερος τερματικός θα κατασκευαστεί στην Εσθονία για τη διανομή του
φυσικού αερίου αλλά και τη διασφάλιση των αποθεμάτων.
Οι δύο χώρες έχουν επικεντρώσει τις
προσπάθειές τους στο να αποσπάσουν
σημαντική χρηματοδότηση του έργου
από την Ε.Ε. καθώς η βιωσιμότητά του
θα εξαρτηθεί από το ύψος της.
Η κατασκευή των τερματικών σταθμών θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστεί η
τεχνική και οικονομική βιωσιμότητά
τους.
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Το Ισραήλ προτείνει στην Ε.Ε. την κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου
Tο Ισραήλ προτείνει στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να επενδύσουν σε έναν νέο αγωγό για τη
μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματά του, σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο
θα μειωθεί η εξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία. Το έργο προτάθηκε από τον υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Silvan Shalom, στους ομολόγους του των μεσογειακών χωρών. Σύμφωνα με τον κ. Shalom, το σχέδιο είναι ο αγωγός να συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και
από εκεί να συνεχίζει προς Ελλάδα και Ιταλία. Να σημειωθεί ότι το κοίτασμα Leviathan
(130 χλμ. δυτικά της Χάιφα) θα καταστεί επιχειρησιακά εκμεταλλεύσιμο το 2016 και σύμφωνα με εκτιμήσεις περιέχει 16-18 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Η Κίνα και η Ινδία θα ελέγχουν το
35% του εμπορίου πετρελαίου
Σε έκθεση του Newport Shipping Group αναφέρεται ότι η Κίνα και η Ινδία, βάσει προβλέψεων, θα ελέγχουν το 35% του εμπορίου
πετρελαίου εντός των επόμενων 10-15
ετών, παρά τη δέσμευση της Κίνας να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η
μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από τις
ΗΠΑ, καθώς έχουν αρχίσει να εκμεταλλεύονται το σχιστολιθικό πετρέλαιο.
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Ναυλαγορά

Ναυτιλία
και παγκόσμια οικονομία

H ναυτιλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις,
με το παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο να παρουσιάζει εύθραυστη εικόνα.

Οι δημοσιονομικές ελλείψεις και η αστάθεια κύριων οικονομικών δυνάμεων δεν έχουν εξισορροπηθεί ακόμη και
θέτουν σε κίνδυνο την ανοδική τροχιά της παγκόσμιας οικονομίας από τη χρονιά του 2015 και έπειτα.
παγκόσμια οικονομία φαίνεται να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, με την αμερικανική και τη βρετανική να
εμφανίζουν την ισχυρότερη απόδοση από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ η Ευρωζώνη απειλείται από τα
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού και η Ιαπωνία βαδίζει ακόμη σε ύφεση.
Η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας δεν μπορεί να μην
εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και του θαλάσσιου εμπορίου, αλλά ο σταθερός στόχος της κυβέρνησης της Κίνας για επίτευξη αύξησης του ΑΕΠ
στο 7,5% για τη φετινή χρονιά καθησυχάζει τις απαισιόδοξες
εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών.
Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα,

Η

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations
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που συμπεριλαμβάνει στοιχεία από 298 τράπεζες σε 127
χώρες και δημοσιοποιήθηκε τη φετινή χρονιά από το Διεθνές
Εμπορικό Επιμελητήριο, ΙCC, ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου έχει μειωθεί δραστικά σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Σημειώνεται
στη μελέτη ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου ήταν
ελάχιστα πάνω από το 3% στη διάρκεια του 2013, 4% στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2014 και αναμένεται να
επιταχυνθεί στο 5% έως το 2016.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσφατα αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις του για το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, από την οικονομική έκθεση του Ιουλίου,
στο 3,3% από 3,4%. Για το 2015, η παγκόσμια αύξηση του
ΑΕΠ αναμένεται να αποκτήσει ταχύτητα σε 3,8% από 4% που
ήταν προηγούμενη εκτίμηση. Ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΔΝΤ είναι πως η Αμερική και η Βρετανία εμφανίζονται ως οι μοναδικές μεγάλες οικονομικές
δυνάμεις (μέλη του G7) που προοδεύουν τη χρονική αυτή περίοδο.
Ανεπτυγμένες οικονομίες
• Aμερική: Πρόσφατα στοιχεία για μείωση της ανεργίας κάτω
από 6% φέρνουν αισιοδοξία για την πορεία της παγκόσμιας
οικονομικής δύναμης. Το Ταμείο εκτιμά ανάπτυξη 2,2% για
τη φετινή χρονιά και επιτάχυνση στο 3,1% για το 2015.
• Ευρωζώνη: Το Ταμείο εκτιμά πως η οικονομική ανάπτυξη
θα είναι αδύναμη με αποτέλεσμα το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά
+0,8% το 2014 και την επόμενη χρονιά κατά 1,3%, από
1,5% που προέβλεπε τον περασμένο Ιούλιο.
• Ιαπωνία: Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί με ρυθμό χαμη-
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λότερο του 1% τόσο για το 2014 όσο και για το 2015, παρά
τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για αύξηση των δημόσιων δαπανών.
Αναδυόμενες οικονομίες
• Ρωσία: Η οικονομία της μφανίζεται πολύ εξασθενημένη
από την ουκρανική κρίση και το ΔΝΤ προβλέπει για φέτος
και το 2015 ανάπτυξη περιορισμένη κατά 0,2% και 0,5%,
αντιστοίχως.
• Κίνα: Εκτιμά ότι η ανάπτυξή της θα διολισθαίνει και ότι θα
αυξηθεί κατά 7,4% για το 2014 και θα υποχωρήσει στο
7,1% το 2015.
• Βραζιλία: Για την οικονομία της Βραζιλίας, που βίωσε
βαθιά συρρίκνωση στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
χρονιάς, προβλέπει ανάπτυξη για φέτος μόνο κατά 0,3%,
καθώς το μεγάλο μειονέκτημα είναι η σημαντική έλλειψη
επενδύσεων.
• Ινδία: Για την οικονομία της χώρας προβλέπεται σημαντική
επιτάχυνση της ανάπτυξης, εν αντιθέσει με τη μειωτική τάση
που παρατηρείται στην Κίνα. Το Ταμείο εκτιμά ετήσια ανάπτυξη 5,6% για το 2014 και 6,4% για το 2015.
Πρόσφατη εκτίμηση του αρμόδιου οργανισμού για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου κάνει λόγο για κατά 3,8%
αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου για το 2014 (από 3% την
περασμένη χρονιά) και πιο ταχεία ανάκαμψη, στο 5%, για το
2015.
Το ΔΝΤ αναγνωρίζει τρεις σημαντικές απειλές για την ευρωστία της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πρώτος κίνδυνος αφορά
την πρόσφατη ανακοίνωση για τερματισμό της περιόδου
πολύ χαμηλών επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των HΠΑ
(Fed). O δεύτερος αφορά την έντονη γεωπολιτική αστάθεια
σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και ο τρίτος κίνδυνος είναι το
έντονο κρίσιμο φαινόμενο του αποπληθωρισμού στη Ζώνη
του Ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ καθησυχάζει πως η κεντρική
τράπεζα της Ευρωζώνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να εξομαλυνθεί το φαινόμενο και να
διασφαλιστεί η αποφυγή νέας ύφεσης.
Μετά πέντε χρόνια έντονης οικονομικής κρίσης, η παγκόσμια
ναυλαγορά δεν έχει παρουσιάσει ακόμη εικόνα σταθεροποίησης σε ανοδικά επίπεδα. Οι ναυτιλιακοί παίκτες αναζητούν
πάντα επενδυτικές ευκαιρίες και προσπαθούν να επωφελούνται από τα περιθώρια των χαμηλότερων τιμών, προσδοκώντας ισχυρότερη απόδοση της ναυλαγοράς μελλοντικά, όμως
έντονη αβεβαιότητα διαχέει την καθημερινότητα.
Η σταθερή ζήτηση χωρητικότητας για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία και την Αυστραλία προς την
Κίνα διατηρεί σανίδα σωτηρίας για την απόδοση της ναυλαγοράς στον τομέα των bulkers και συγκεκριμένα για το μεγαλύτερο μέγεθος, capesize, που βοηθά την άνοδο του γενικού
δείκτη Baltic Dry Index πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των
1.000 μονάδων. Πρόσφατα στοιχεία δεικνύουν ότι η Κίνα
προχώρησε σε εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος ύψους 16,3
εκατ. τόνων από τη Βραζιλία στη διάρκεια του Οκτωβρίου και

Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να
βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, με την αμερικανική και τη βρετανική να εμφανίζουν την
ισχυρότερη απόδοση από τις ανεπτυγμένες
οικονομίες, ενώ η Ευρωζώνη απειλείται
από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού και η Ιαπωνία βαδίζει ακόμη σε
ύφεση.
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αναλυτές αναμένουν μηνιαίο μέσο όρο εισαγωγών 10-15
εκατ. τόνους. Επιπλέον, αναμένεται ότι η Κίνα στη διάρκεια
του τελευταίου τριμήνου της χρονιάς θα εμφανίσει πιο δυναμική θέση στις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και η ναυλαγορά των bulkers θα παρουσιάσει βελτιωμένη απόδοση
λίγο πριν από το κλείσιμο της χρονιάς.
Το ερώτημα είναι εάν η απόδοση της ναυλαγοράς εμφανίζει
υγιή ανάρρωση και πλήρη ανάκαμψη για την επόμενη χρονιά.
Οι παίκτες της ναυτιλιακής αγοράς πριν από το ξεκίνημα του
2014 συζητούσαν και προσδοκούσαν διατήρηση ανοδικής
τροχιάς από το 2015. Ωστόσο, η υπερπροσφορά χωρητικότητας συνεχίζει να είναι η κύρια ενδογενής αιτία που οι ναύλοι
δεν μπορούν να παρουσιάσουν ακόμα την πολυπόθητη ευφορία που όλοι επιθυμούν. Ο αριθμός των πλοίων bulkers
έχει φτάσει να ξεπερνά τα 10.000 πλοία, με τον εκτιμώμενο
ρυθμό αύξησης του στόλου να ξεπερνά το 4% για φέτος και
να αγγίζει το 5%. Η εκπληκτική άνοδος του ρυθμού ναυπηγήσεων στη διάρκεια του 2013 είχε ως αποτέλεσμα να διογκωθεί το βιβλίο παραγγελιών για 2015 και 2016, ενώ
παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό παραδόσεων νεότευκτων πλοίων για το 2017.
Οι τιμές των πλοίων στον τομέα των bulkers έχουν αρχίσει να
εμφανίζουν καθοδική τάση από την έναρξη του τελευταίου τριμήνου της φετινής χρονιάς λόγω της αβεβαιότητας για την υγιή
απόδοση της ναυλαγοράς και της συρρίκνωσης που είχε παρουσιαστεί. Αυτή η καθοδική τάση των τιμών των πλοίων καθοδηγεί και το ρυθμό των ναυτιλιακών επενδύσεων τόσο στην
αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στην αγορά των
ναυπηγήσεων, παρουσιάζοντας πτωτική τάση από τα υψηλά
επίπεδα ρεκόρ της περασμένης χρονιάς. Ωστόσο, η δυναμική
των ναυτιλιακών επενδύσεων δεν έχει χάσει τον υψηλό ρυθμό
της, οπότε συνιστάται αναμονή λίγο πριν από το κλείσιμο της
φετινής χρονιάς, προκειμένου να παρατηρηθεί η πορεία της
ναυλαγοράς και πώς θα ακολουθήσουν οι τιμές των πλοίων.
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Ναυλαγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα των tankers, η ναυλαγορά
των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου έχει αρχίσει ήδη
να εμφανίζει αρκετά βελτιωμένα επίπεδα σχεδόν σε όλες τις
κύριες διαδρομές και στα μεγέθη πλοίων από το προηγούμενο τρίμηνο της χρονιάς, με το aframax να εμφανίζει την
ισχυρότερη απόδοση. Οι τιμές των πλοίων στον τομέα των
tankers δεν φαίνεται να ακολουθούν την καθοδική τάση των
bulkers, αλλά διατηρούν υψηλότερα επίπεδα, καθώς η ναυλαγορά των tankers δεν εμφανίζει τόσο έντονες μεταβολές
όπως η ναυλαγορά των Bulkers.
Αυτή η πρόσφατη πρόοδος δεν εξουδετερώνει τους κινδύνους που η ναυλαγορά αντιμετωπίζει ακόμη και ευνοείται κυρίως από τη χειμερινή εποχική ζήτηση σε συνδυασμό με την
εκπληκτική πτώση της τιμής του brent crude oil κάτω από
$90/βαρέλι από τα μέσα του Οκτωβρίου. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από τον οργανισμό OPEC υποδεικνύουν ότι η
ζήτηση αργού πετρελαίου θα μειωθεί στα 29,2 βαρέλια ανά
ημέρα για το 2015, και η ζήτηση της Κίνας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για να αντισταθμίσει τις απώλειες που δημιουργούνται στη μεταφορά ζήτησης χωρητικότητας από την
Ευρώπη και την Αμερική. Για τους πρώτους 10 μήνες της φετινής χρονιάς, ο συνολικός αριθμός των κινεζικών εισαγωγών
αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 9,2%, στα περίπου 6 εκατ.
βαρέλια/ημέρα, που αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2010.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εύθραυστη εικόνα της παγκόσμιας
ανάπτυξης αντανακλάται άμεσα στη ναυλαγορά των πλοίων
containers και κυρίως στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη, εμφανίζοντας εξαιρετική ύφεση λίγο πριν από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ο γενικός δείκτης Shanghai
Container Freight Index παρουσιάζει πτωτική τάση λίγο πριν
από το κλείσιμο του Νοεμβρίου, καθοδηγούμενη από τη συρρίκνωση της ναυλαγοράς στην κύρια διαδρομή Ασία-Ευρώπη, που καθρεφτίζει το γεγονός ότι η ναυλαγορά των
containers δεν θα συναντήσει μεσοπρόθεσμα πλήρη ανάρρωση ούτε για την επόμενη χρονιά. Το ποσοστό των παροπλισμένων πλοίων έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται και πάλι,
ωστόσο αυτό δεν φρενάρει τα επενδυτικά σχέδια μεγάλων
ονομάτων της αγοράς containers για τη διατήρηση της κατα-
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σκευής μεγαθήριων πλοίων, στο μέγεθος post panamax, που
να πλησιάζουν τα 20.000 TEU.
Το «φαινόμενο της Κίνας» πολλοί φοβούνται πως μπορεί να
πλησιάζει στο τέλος του, καθώς η δεύτερη ισχυρότερη παγκόσμια οικονομική δύναμη έχει ανησυχήσει τους οικονομικούς αναλυτές με την υποχώρηση της βιομηχανικής της
παραγωγής σε κατώτατα επίπεδα για τη φετινή χρονιά. Η βιομηχανική παραγωγή του Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο κατά
7,7%, τη δεύτερη χαμηλότερη μετά την παγκόσμια οικονομική
κρίση, ενώ η αύξηση των επενδύσεων ήταν η χαμηλότερη
στη διάρκεια 13 ετών. Ωστόσο, η Κίνα δεν δείχνει να υποχωρεί στις προσπάθειές της για διατήρηση ισχυρού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης από 7% και άνω για τα επόμενα έτη
παρά τις σημερινές δύσκολες προκλήσεις, που προμηνύουν
ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την επόμενη τριετία μπορεί και να αγγίξει επίπεδα κάτω από 6%.
Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της χρονιάς, ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας επιβραδύνθηκε στο
7,3% και οι φόβοι ενισχύθηκαν ότι ο ασιατικός γίγαντας δεν
θα μπορέσει να πλησιάσει τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης για
7,5% για πρώτη φορά από το 1998. Σύμφωνα με τα κρατικά
μέσα ενημέρωσης, το κινεζικό σώμα που είναι αρμόδιο για
τον κεντρικό οικονομικό σχεδιασμό ενέκρινε επενδύσεις σε
21 έργα υποδομών συνολικής αξίας άνω των 693,3 δισ.
γουάν (113,24 δισ. δολάρια) για να προλάβει περαιτέρω διολίσθηση της ετήσιας ανάπτυξης.
Συνολικά οι κινεζικές ανακοινώσεις για νέα έργα υποδομής
συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης χάλυβα
και των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος. Οι βασικές χώρες
εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος, Αυστραλία και Βραζιλία,
υποδέχονται με μεγάλη ευχαρίστηση την τελευταία ανακοίνωση της Κίνας για μαζικές επενδύσεις σε έργα υποδομής και
αναμένεται η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων προς την Κίνα,
που θα κατακλύσουν το θαλάσσιο εμπόριο και θα υποκινήσουν την ανάπτυξή του σε μια περίοδο ακόμη εύθραυστη για
την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
Καθώς η μεταφορά των χύδην ξηρών φορτίων παρουσιάζει
μεγαλύτερη συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, με το ποσοστό συμμετοχής των αναδυόμενων
οικονομιών (κυρίως Κίνα και Ινδία) να βαραίνει, η απόδοση
της ναυλαγοράς των bulkers φαίνεται ότι μπορεί να διασφαλιστεί κατά μεγάλο ποσοστό από τους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας. Η υπερπροσφορά χωρητικότητας θα
συνεχίζει να μας προβληματίζει και να μας απασχολεί και τα
επόμενα έτη. Σε μια ναυλαγορά, των tankers/bulkers, που
είναι μη παρεμβατική και ακολουθεί το νόμο της προσφοράς
και της ζήτησης χωρητικότητας, μπορούμε να ελπίζουμε πως
οι ναυτιλιακοί παίκτες θα προβάλουν καλύτερο έλεγχο της
υπερπροσφοράς χωρητικότητας έως το 2017, προκειμένου
να συναντήσουμε, επιτέλους, την επόμενη φάση του ναυτιλιακού κύκλου και να βιώσουμε το επιθυμητό «peak» πολύ
νωρίτερα από το 2020.
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Tο χρονικό
μιας προαναγγελθείσας
ραθυμίας

Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ οι υπεύθυνοι για το «τρενάρισμα»
στις ιδιωτικοποιήσεις σε ΟΛΠ και ΟΛΘ
ην άποψή μας για το λειτουργικότερο μοντέλο εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα
στην παραγωγική δραστηριότητα της λιμενικής βιομηχανίας είχαμε πολλαπλώς
την ευκαιρία να αναπτύξουμε κατά το παρελθόν1 αλλά και να την τεκμηριώσουμε αναλυτικά παρουσιάζοντας μια πλούσια βιβλιογραφική επισκόπηση2.

Τ

Του Κωνσταντίνου Χλωμούδη,
Kαθηγητή στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
του Παν/μίου Πειραιώς
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Σήμερα, εντός μιας περιόδου εξελίξεων που οριστικοποιούν επιλογές, θα επιχειρήσουμε μιαν ανασκόπηση αλλά και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το τι πρόκειται
να συμβεί, για να έχουν γνώση.
Έχουν περάσει τέσσερα (4) χρόνια που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη της προσπάθειας
για οικονομική προσαρμογή. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η προσπάθεια για ιδιωτικοποιήσεις δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα μέχρι στιγμής. Ιδιαιτέρως όσον αφορά
τα λιμάνια, η προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά, παρόλο
που το Μέγαρο Μαξίμου και το ΤΑΙΠΕΔ πόνταραν αυτά τα χρόνια σε αξιοσημείωτα εισπρακτικά οφέλη. Κάποτε πρέπει να υπάρξει η περιβόητη αξιολόγηση κι εδώ. Για
όσους είχαν την ευθύνη διαχείρισης των επιλογών και να κατανεμηθούν τα δέοντα.
Θα εντοπισθεί η ανεπάρκεια του ΤΑΙΠΕΔ να χειρισθεί ορθά, και όπως θα ανέμενε κανείς, το θέμα της ιδιωτικοποίησης των μεγαλύτερων λιμανιών της Ελλάδος και των
κυβερνητικών επιτελείων να καθοδηγήσουν αυτή τη διαδικασία. Θα αναγνωρισθεί,
τέλος, πως η ευτυχής σύμπτωση να υπάρχουν υπεύθυνοι χειριστές και γνώστες των
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λιμενικών πραγμάτων στις διοικήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ, με
προεξάρχοντα τον Γιώργο Ανωμερίτη και αρκετούς λιμενικούς
οικονομολόγους, μπορεί να μην επέβαλε επιλογές, αλλά φαίνεται να «σώζει» την Ελλάδα από έναν διεθνή διασυρμό, για
την άγνοια των εξελίξεων στη λιμενική βιομηχανία και ιδιαιτέρως στην Ευρώπη. Πολλοί και δυνατά, όλο αυτό το διάστημα,
εξέφρασαν ενστάσεις γύρω από τη μέθοδο που προτάσσεται
(πώληση μετοχών), υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ακολουθηθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο ιδιωτικοποίησης στη λιμενική βιομηχανία, που είναι αυτό των παραχωρήσεων μέρους των
λιμενικών δραστηριοτήτων και τερματικών, αντί αυτού της
πλήρους ιδιωτικοποίησης.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έθεσε πολλές φορές το θέμα
των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων στο τραπέζι του
διαλόγου με την τρόικα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ιστορικό της εξέλιξης των αποφάσεων των Μνημονίων με αναφορά στα λιμάνια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον3. Είναι προφανές
πως στο Μνημόνιο III (Ν. 4093/2012) ουδεμία συγκεκριμένη
μνεία πώλησης μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. καταγράφεται. Όλως
αντιθέτως, το Μνημόνιο ΙΙΙ επιτάσσει ότι η ιδιωτικοποίηση θα
πρέπει να γίνει κυρίως μέσω παραχωρήσεων.
Οι επιλογές μέσα σε αυτές τις συνθήκες όριζαν την πώληση
του 23% των μετοχών των ΟΛΠ και ΟΛΘ και την αξιοποίηση
της περιουσίας τους μέσω συμβάσεων παραχωρήσεων. Η πώληση του 67% των μετοχών των δύο οργανισμών αποτελεί
μονομερή απόφαση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ.
Η λύση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της λιμενικής
εταιρείας σε ιδιώτη δεν εφαρμόζεται πλέον πουθενά, όχι μόνο σε
ευρωπαϊκά λιμάνια αλλά και παγκοσμίως. Το αξίωμα ότι στα λιμάνια πρέπει να αποκλείεται το σχήμα του (κρατικού ή ιδιωτικού)
μονοπωλίου ισχύει παγκοσμίως. Ούτε το πέρασμα από το κρατικό
μονοπώλιο στο ιδιωτικό θεωρείται μεταρρύθμιση στον τομέα.

και στη συνέχεια συμπεφωνημένος εθνικός λιμενικός σχεδιασμός. Ο μόνος εθνικός σχεδιασμός που μπορεί να υπάρξει είναι
ο ευρωπαϊκός, που δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει. Στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση εξάντλησε όλο
το αντιευρωπαϊκό της ταμπεραμέντο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο
λειτουργίας της λιμενικής βιομηχανίας αποτελεί το μόνο πρότυπο προς το οποίο θα έπρεπε να προσαρμοσθεί η μεταρρύθμιση του λιμενικού συστήματος στη χώρα μας. Τα λιμάνια δεν
μπορούν παρά να λειτουργήσουν σε μια ανταγωνιστική αγορά,
όμως με προσδιορισμένο περιβάλλον και ρυθμιστικές αρχές.
Έτσι, η κοινωνία και η οικονομία θα έχουν την ωφέλεια από
αυτές τις μηχανές ανάπτυξης. Στη χώρα μας, σκόπιμα ή όχι,
ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) ψηφίστηκε με το νόμο
επί υπουργίας Κωστή Μουσουρούλη, μόλις πρόσφατα ακούσαμε για την έναρξη στελέχωσης και λειτουργίας της. Στον ίδιο
νόμο προβλέπεται η δημιουργία των Περιφερειακών Λιμενικών Συστημάτων, όπου στο Αττικό Λιμενικό Σύστημα συγχωνεύονται υπό τον ΟΛΠ το Λαύριο, η Ελευσίνα και η Ραφήνα,
και στο Βόρειο Λιμενικό Σύστημα συγχωνεύονται, υπό τον
ΟΛΘ, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα κ.λπ. Ας σκεφτεί κανείς,
εφόσον ισχύσει αυτός ο νόμος, τι μπορεί να συμβεί με αυτού
του είδους την ιδιωτικοποίηση που χωρίς γνώση και σχέδιο
επιχειρείται.
Ευθύνες ΤΑΙΠΕΔ, κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης
Απ’ ό,τι φαίνεται ούτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 θα
υπάρχουν εξελίξεις στα δύο λιμάνια. Αν είχαν ακολουθήσει την
επιλογή για συμβάσεις παραχωρήσεων, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία στον ΟΛΘ όπως και σε άλλα τμήματα του ΟΛΠ
εφόσον το επέλεγαν (car terminal κ.λπ.), και θα είχαν ετοιμαστεί να ακολουθήσουν παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης και

,,

Το ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας της λιμενικής βιομηχανίας αποτελεί το μόνο
πρότυπο προς το οποίο θα έπρεπε να προσαρμοσθεί η μεταρρύθμιση του λιμενικού συστήματος στη χώρα μας. Τα λιμάνια δεν μπορούν παρά να λειτουργήσουν σε μια ανταγωνιστική αγορά, όμως με προσδιορισμένο περιβάλλον και ρυθμιστικές αρχές.
Αυτά συνδέονται και με τον υπό έγκριση ευρωπαϊκό κανονισμό
για την αγορά των λιμενικών υπηρεσιών. Έχουν ήδη διαμορφωθεί και υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ των αντίθετων και αντικρουόμενων συμφερόντων ανάμεσα στα «λόμπι» που έχουν
άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα, όπως λιμενικές αρχές (ESPO),
ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών (FEPORT), πλοιοκτήτες (ECSA) και μεγάλες εταιρείες πλοίωνγραμμών. Όπως και να έχει, όμως, το νομοθετικό κείμενο4
(COM (2013) 296) παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι καταγράφει την πολιτική βούληση της Κομισιόν στο θέμα της
«απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών».
Δεν δικαιολογείται να έχει υποστεί τόσα η ελληνική οικονομία
και στην κρίσιμη αυτή περίοδο να μην υπάρχει διατυπωμένος

,,

λειτουργίας διαχείρισης και εκμετάλλευσης των άλλων λιμένων, όπως αυτές που αναφέρει ήδη ο προϋπολογισμός που
συζητείται αυτή την περίοδο στη Βουλή.
Ιστορικά, το μοντέλο της παραχώρησης λιμενικών δραστηριοτήτων -σχετικά πρόσφατο στη χώρα μας- υιοθετήθηκε ως δόκιμο μοντέλο για την ανάπτυξη των λιμένων. Με την
υλοποίηση της παραχώρησης, εξασφαλίζονται ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές, χρηματοδοτήσεις των επενδύσεων χωρίς
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, προσελκύονται φορτία,
επιτυγχάνονται αναπτυξιακοί και εισπρακτικοί στόχοι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενισχύεται η τοπική και η εθνική
οικονομία και, τέλος, εξυπηρετείται καλύτερα και οικονομικότερα ο καταναλωτής, ενώ δημιουργείται υπεραξία στον Οργα59 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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νισμό. Αυτό το μοντέλο αντιπαρατίθεται δυναμικά τόσο απέναντι στον ιδεοληπτικό νεοφιλελευθερισμό της Νέας Δημοκρατίας, που επιλέγει την παράδοση του κάθε λιμένος ως σύνολον,
στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον ανιστόρητο κρατισμό του
ΣΥΡΙΖΑ, που επιλέγει την καθολική εξαίρεση του ιδιωτικού
τομέα από το σύνολο της λιμενικής βιομηχανίας. «…Αυτή μας
η επιλογή για τα μεγάλα λιμάνια αφορά όχι μόνο τη διατήρηση
της δημόσιας ιδιοκτησίας των Οργανισμών Λιμένα αλλά και τη
διατήρηση υπό δημόσιο έλεγχο του συνόλου των λειτουργιών
τους…»5
Δεν είναι όμως μόνο οι ανορθολογικές επιλογές, αλλά και η
άγνοια του τρόπου υποστήριξης και οργάνωσης των κυβερνητικών πολιτικών. Οι αρμόδιοι υπουργοί και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν
ευθύνη για την αδράνεια όλης αυτής της περιόδου. Ας μας πει
κάποιος από το ΤΑΙΠΕΔ τι δουλειά έκαναν οι περισσότεροι από
πέντε σύμβουλοι που προσέλαβε το Ταμείο με σκοπό να εκφέρουν γνώμη περί της αξιοποίησης των λιμένων. Όσο και να
είναι δικαιολογημένο κάποιος να τρίβει τα μάτια του με το απίθανο αυτό αποτέλεσμα, δεν περιορίζεται η ευθύνη για όσους
ανέθεσαν στο ΤΑΙΠΕΔ (!) την αρμοδιότητα να εκπονήσει επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εθνική λιμενική οικονομία.
Γεγονός είναι ότι ο πολυσυζητημένος «Ποσειδώνας», δηλαδή
το σχέδιο περί των λιμένων, παραμένει «στα βάθη των συρταριών» του συναρμόδιου κυβερνητικού επιτελείου χωρίς ουδείς
να γνωρίζει, πλην ελαχίστων ίσως, τι πρότεινε.

Λεπτομέρεια που ίσως αποδειχθεί σημαντική για όσους θέλουν
να εμβαθύνουν στο παρασκήνιο της (τετραετούς) προσπάθειας
αξιοποίησης του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και των άλλων λιμένων είναι
πως το ΤΑΙΠΕΔ, στην προσπάθεια αξιοποίησης των λιμένων,
συνεπικουρούσε ομάδα έξι συμβούλων. Το έργο του τεχνικού
συμβούλου είχαν/έχουν η γερμανική HPC Hamburg Port Consulting GmbH και η Marnet Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία. Η HPC
είναι θυγατρική του ομίλου Hamburger Hafen und Logistik AG
που λειτουργεί το λιμάνι του Αμβούργου. Νομικοί σύμβουλοι
είναι η, επίσης γερμανική, Freshﬁelds Bruckhaus Deringer LLP
επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου και η δικηγορική εταιρεία «Αλεξίου-Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόροι»
επί θεμάτων ελληνικού δικαίου. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς.
Βασική συμβολή τους ήταν η ιδέα για λύσεις τύπου «Master
Concession», της λεγόμενης «μεγάλης παραχώρησης», δηλαδή της ενιαίας παραχώρησης όλου του λιμένα διά της διαθέσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας του
Οργανισμού Λιμένος. Εκτιμούμε, από ό,τι φαίνεται, πως στις
εταιρείες αυτές δόθηκε εντολή να διατυπωθεί η έκθεση με
σαφή κατεύθυνση τη διερεύνηση της συνολικής πώλησης των
λιμένων. Και ως σωστοί επαγγελματίες, διαμόρφωσαν την έκθεση σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη τους.
Είναι προφανές πως, ιδιαιτέρως για τον ΟΛΠ, αναφερόμαστε
σήμερα πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό λιμάνι από αυτό

,,

,,

Οι αρμόδιοι υπουργοί και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν ευθύνη για την αδράνεια όλης αυτής της περιόδου.
Ας μας πει κάποιος από το ΤΑΙΠΕΔ τι δουλειά έκαναν οι περισσότεροι από πέντε σύμβουλοι που προσέλαβε το Ταμείο με σκοπό να εκφέρουν γνώμη περί της αξιοποίησης των λιμένων.

που γνωρίζαμε το 2008 σε πολλά επίπεδα. Αυτό είναι εμφανές
και από μια απλή καταγραφή των δράσεών του.
Ο ΟΛΠ μετά την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του
ΣΕΜΠΟ στην Cosco έχει μείνει μόνο με τον Προβλήτα Ι. Ήδη
από τα τέλη του 2009 έχει αναπροσαρμοσθεί η στρατηγική του
Οργανισμού, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των αποτελεσμάτων της εταιρείας από τον τομέα αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό,
η στρατηγική του ΟΛΠ έχει μερικώς επαναπροσδιοριστεί και
κινείται στους άξονες της ενίσχυσης των τομέων διακίνησης
οχημάτων και κρουαζιέρας.
Πολλοί, με προεξάρχουσα την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρουν με αφορμή τη συζήτηση για τις διαδικαστικές διεκπεραιώσεις για τον φιλικό διακανονισμό μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ
(Cosco) ότι η θετική εξέλιξη προμηνύει και την επιτυχή εξέλιξη
της συνολικής πωλήσεως του ΟΛΠ. Θεωρούμε πως ο φιλικός
διακανονισμός, που φαίνεται να ολοκληρώνεται τις τελευταίες
ημέρες ως διαδικασία, δεν σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία
πώλησης του 67%. Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ΤΑΙΠΕΔ θεωρεί ως σημείο εκκίνησης των προτά-
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Λιμενική πολιτική
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Αταλάντευτη επιλογή είναι η οργάνωση της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία,
παραγωγή και οργάνωση της λιμενικής βιομηχανίας μέσω συμβάσεων παραχωρήσεων, σε αντίθεση με την επιλογή για πώληση του συνόλου της
ιδιοκτησίας στον ιδιωτικό τομέα από τη μια ή την
απόλυτη κρατική παρουσία από την άλλη.

,,

σεων που θα δεχθεί τα 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει ότι η εν λόγω διαδικασία θα εξελιχθεί σε
τρεις φάσεις, στη διάρκεια των οποίων το Ταμείο θα έχει και
το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξει όρους της σχετικής σύμβασης διάθεσης. Σήμερα όμως με το διακανονισμό αυτόν, η
καθαρά παρούσα αξία της νέας σύμβασης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ
αυξήθηκε από 498 εκατ. ευρώ στο επίπεδο μεταξύ 678 και
1.073 εκατ. ευρώ. Αντιλαμβάνεται ο καθείς τη δυναμικότητα
αυτής της συμφωνίας.
O φιλικός διακανονισμός, λοιπόν, δεν είναι παρά μία «επιχειρηματική - επενδυτική σύμβαση παραχώρησης», η οποία θα
επιφέρει σημαντικά έσοδα και κέρδη στον ΟΛΠ Α.Ε. και η οποία
δεν έχει σχέση με την επιχειρούμενη πώληση του 67% των
μετοχών του Οργανισμού.
Στο διά ταύτα…
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η οποιαδήποτε διαδικασία προϋποθέτει, πριν από όλα, την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώ-

ρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ, που δεν έχει γίνει ακόμη και
προφανώς θα αφορά την πρακτική για το σύνολο της λιμενικής ιδιοκτησίας, κάτι που στις παρούσες πολιτικές συνθήκες
μάλλον αντενδείκνυται.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, συνοπτικά, προτείνουμε:
Άμεση αναστολή της β΄ φάσης πώλησης του 67% των μετοχών ΟΛΠ και ΟΛΘ από το ΤΑΙΠΕΔ.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, καμία ενέργεια προώθησης της πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ.
Ουσιαστική ενεργοποίηση και λειτουργία της ΡΑΛ. Προφανώς
και απαιτείται άμεση ενεργοποίηση της ΡΑΛ και σταδιακή μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Αρχή.
Υλοποίηση του νόμου Μουσουρούλη σε ό,τι αφορά τη λιμενική βιομηχανία στη χώρα και προσαρμογή ή τροποποίηση του
νόμου αυτού, με δημόσιο διάλογο και αυτοκριτική, στα σημεία
που παρατύπως δεν υλοποιείται.
Να προχωρήσει με δημόσιο και διαφανή τρόπο η αναθεώρηση
της σύμβασης παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - Λιμένων
(και εν προκειμένω με τον ΟΛΠ) και αυτή να γίνει προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς, αλλά με εμπλεκόμενο στρατηγικό «παίκτη» και το Δημόσιο εκτός από τους
ιδιώτες επενδυτές.
Αταλάντευτη επιλογή η οργάνωση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία, παραγωγή και οργάνωση της λιμενικής βιομηχανίας μέσω συμβάσεων παραχωρήσεων, σε
αντίθεση με την επιλογή για πώληση του συνόλου της ιδιοκτησίας στον ιδιωτικό τομέα από τη μια ή την απόλυτη κρατική
παρουσία από την άλλη.
Για την ενίσχυση των εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ προτείνεται πώληση
του 23% των μετοχών ΟΛΠ και ΟΛΘ, πώληση του 49% μετοχών από τους λοιπούς οργανισμούς και τιτλοποίηση του 50%
των εσόδων τους.

1) http://www.metarithmisi.gr/el/readText.asp?textID=26268&sw=1280)
2) (http://www.naﬅikachronika.gr/index.asp?pid=1&ArticleID=5269&lang=gr&cat=15
3) Το ιστορικό των Μνημονίων
Α. Μνημόνιο I (N. 3845/2010)
Στις διατάξεις του Ν. 3845/2010 εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
«Το χαρτοφυλάκιο των λιμανιών θα αναδιοργανωθεί σε επί μέρους ομάδες, γεγονός που προϋποθέτει την ολοκλήρωση διαφόρων συγχωνεύσεων.
Σχετικά με τον ΟΛΠ σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,1% των μετοχών του».
Β. Μνημόνιο II (Ν. 3985/2011)
Στο Παράρτημα VI για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων (σελ. 692, 722, 723 ΦΕΚ) οι κρατικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε (α) πωλήσεις μεριδίων, (β) παραχωρήσεις και (γ) ακίνητη περιουσία. Στο σημείο 2012 Q 3 ο ΟΛΠ αναφέρεται ως Λιμάνι Πειραιώς στη στήλη «Παραχωρήσεις» και όχι «Πωλήσεις» με το
σχόλιο «Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012».
Γ. Μνημόνιο ΙΙΙ (Ν. 4093/2012)
Στο υποκεφάλαιο 6.3.2 με τίτλο «Θαλάσσιες δραστηριότητες στα λιμάνια» έχει συμπεριληφθεί η ακόλουθη πρόταση: «Σε ευθυγράμμιση με τη νέα λιμενική πολιτική
και το οργανωτικό μοντέλο για τα λιμάνια, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) καθορίζει μία συγκεκριμένη στρατηγική ιδιωτικοποίησης
κυρίως μέσω παραχωρήσεων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των λιμένων (Φεβρουάριος 2013)».
Στον πίνακα της σελ. 5633 ΦΕΚ του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) αναγράφεται στη στήλη του έτους 2014 ως σημείο 7 «Αξιοποίηση ΟΛΠ, ΟΛΘ και περιφερειακών λιμένων» χωρίς αναγραφή πώλησης ποσοστού μετοχών, όπως γράφεται για π.χ. ΟΠΑΠ 33%, ΔΕΗ 17% ή της λέξης «πώληση» για άλλες επιχειρήσεις.
4) COM (2013) 296, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2013%3A0296%3AFIN%3AEL%3APDF
5) http://leﬅ.gr/news/oi-protaseis-toy-syriza-gia-ti-naytilia
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λιμενική βιομηχανία
Θετικά έκλεισε
το εννεάμηνο
για ΟΛΘ
Δημοσιεύτηκαν τα οικονομικά
αποτελέσματα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2014, όπου καταγράφηκε αύξηση
πωλήσεων και κερδών σε όλους
τους λειτουργικούς τομείς του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο ο
κύκλος εργασιών του ΟΛΘ διαμορφώθηκε στα 41.051.994 ευρώ
έναντι 37.559.626 ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2013, αυξημένος κατά 9,30%.
Αντίστοιχα το μεικτό κέρδος
έφτασε στα 20.149.674 ευρώ, αυξημένο κατά 24,18% έναντι
16.225.752 ευρώ το 2013, ενώ τα
κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν
κατά 17,04% στα 21.038.703 ευρώ
και μετά από φόρους κυμάνθηκαν
ανοδικά κατά 15,10%, στα
15.838.566 ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν στο
52,77%.
Αναλυτικά ανά τομέα λειτουργίας
της ΟΛΘ Α.Ε., η εικόνα του εννεαμήνου 2014 έχει ως ακολούθως:
• Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων: Άνοδος της διακίνησης
κατά 11,79% στα 249.563 TEUs
και αύξηση του τζίρου κατά
9,71% έναντι του 2013.
• Συμβατικό λιμάνι: Αύξηση στο
γενικό φορτίο κατά 19,32% και
στο ξηρό χύδην φορτίο κατά
6,86%, με ταυτόχρονη άνοδο
του τζίρου κατά 8,81%.
• Επιβατικό λιμάνι: Αύξηση τζίρου κατά 18,26%.
• Εκμετάλλευση χώρων: Αύξηση τζίρου κατά 5,95%.
Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων ελαττώθηκε έναντι του 2013
κατά 5,49%, κυρίως εξαιτίας της
μείωσης των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,58% λόγω αποχώρησης εργαζομένων για
συνταξιοδότηση.
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Ανοδικά η κρουαζιέρα στον Βόλο
Σημαντική είναι τη φετινή χρονιά η αύξηση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι του Βόλου. Από
τις περίπου 30 αφίξεις το 2013, φέτος θα καταπλεύσουν στο λιμάνι του Βόλου συνολικά 54
κρουαζιερόπλοια. Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά
προγραμματίζονται αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και
το χειμώνα. Το «neoRomantica», κρουαζιερόπλοιο
της ιταλικής εταιρείας Costa Cruises, θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Βόλου στις 12 Ιανουαρίου και θα
ακολουθήσουν άλλες εννέα προσεγγίσεις, στις 24
Ιανουαρίου, 5 και 17 Φεβρουαρίου, 1, 13 και 25
Μαρτίου και 6, 18 και 30 Απριλίου 2015.

Κερδοφόρος η χρήση
του 2013 για τον ΟΛΚ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
προέκυψαν μετά την κατάρτιση του ισολογισμού και της
κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης της 31/12/2013 (σύμφωνα με τα ΔΛΠ) του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., η
εταιρεία παρουσίασε κέρδη
ύψους 181.847,31 ευρώ
έναντι
ζημιών
ύψους
527.054,92 ευρώ το έτος
2012.
Μάλιστα, το θετικό κλείσιμο
της χρονιάς ήλθε μετά από συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις με

εξαίρεση τη διαχειριστική
χρήση 2008, της οποίας η κερδοφορία οφειλόταν αποκλειστικά σε έκτακτο γεγονός
(απεργιακές κινητοποιήσεις Λιμένος Θεσσαλονίκης).
Σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, κατά το
κλείσιμο του έτους 2013 παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το 2012 και
συγκεκριμένα:
• Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,025%.
• Μείωση των εξόδων κατά

28,98% και ειδικότερα των
εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 35,12%.
• Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων κατά 12,76%.

ΣΕΠ Α.Ε.: αύξηση 23,3%
στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
Σημαντική αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
στο εννεάμηνο του έτους πέτυχε
η ΣΕΠ Α.Ε. στους προβλήτες
που διαχειρίζεται στο λιμάνι του
Πειραιά.
Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014
η ΣΕΠ διακίνησε 2.225.439
TEUs, παρουσιάζοντας αύξηση
23,3% σε σχέση με τη διακίνηση
της ίδιας χρονικής περιόδου του
2013 (1.805.537 TEUs).

Συνολικά η Cosco Paciﬁc, ο
βραχίονας της Cosco στη λιμενική βιομηχανία, παρουσίασε
αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά 4,4% στο εννεάμηνο
καθώς διαμορφώθηκε στα
$233.729.000
από
τα
$223.977.000 την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Σε ό,τι
αφορά τη συνολική διακίνηση
στους τερματικούς όπου συμμετέχει-διαχειρίζεται η εταιρεία, καταγράφηκε αύξηση 9,6%.

Συνολικά 50.086.956 TEUs διακινήθηκαν από τους τερματικούς της εταιρείας την περίοδο
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014
σε σχέση με τα 45.693.411
TEUs την ίδια περίοδο το 2013.
40.066.954 ΤΕUs διακινήθηκαν
από τους τερματικούς σταθμούς
της εταιρείας στην Κίνα (εκτός
Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν) ενώ
στους υπόλοιπους τερματικούς
σταθμούς
διακινήθηκαν
7.017.876 TEUs.
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λιμενική βιομηχανία
Τα λιμάνια της Ινδίας στρέφονται
προς ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
κυβέρνηση της Ινδίας
ανακοίνωσε πρόσφατα
ότι θα αναγκαστεί να
στραφεί άμεσα προς ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια για την
ανάπτυξη της σύνδεσης των λιμανιών της χώρας με το εθνικό

για τις τοπικές κοινωνίες.
Πιο συγκεκριμένα, οι εντεινόμενες καθυστερήσεις στην εκφόρτωση λόγω αυξημένης κίνησης
στην εισαγωγή πρώτων υλών
έχουν αποτέλεσμα τη ραγδαία
συμφόρηση στο στάδιο του

σιδηροδρομικό δίκτυο. Σκοπός
της κυβέρνησης είναι η μείωση
της αυξημένης συμφόρησης στα
κεντρικά λιμάνια της χώρας, που
έχει μετατραπεί σε μόνιμη πληγή

εκτελωνισμού.
Η συμφόρηση σε όλα τα μεγάλα
λιμάνια δημιουργεί προβλήματα
στις παραδόσεις κάρβουνου στα
εργοστάσια παραγωγής ηλε-

Η

κτρικής ενέργειας, με συνέπεια
τις τακτικές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού αλλά και την
επιβράδυνση της εθνικής οικονομίας λόγω δυσλειτουργίας
των τοπικών βιομηχανιών.
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας,
Narendra Modi, σε ανακοινωθέν
υποστήριξε πως η συμβολή των
ιδιωτικών κεφαλαίων για την
αναβάθμιση των υποδομών και
των μεταφορών της Ινδίας είναι
ιδιαίτερα επιτακτική για λόγους
εθνικής στρατηγικής και τοπικής
ανάπτυξης.
Η κυβέρνηση στο Δελχί επιδιώκει την προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων αξίας $1 δισ. έως το
2017. Όσον αφορά τις λιμενικές
υποδομές, η κυβέρνηση της Ινδίας εκτιμά πως οι εταιρείες διαχείρισης των λιμανιών θα πρέπει
να αναγκαστούν να επενδύσουν
κεφάλαια αξίας $8 δισ. για να
αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες εισαγωγές, ειδικά από την
Κίνα και τη ΝΑ Ασία.

Η Ολλανδία χρηματοδοτεί (;) την
κατασκευή λιμένα στο Μπανγκλαντές
κυβέρνηση της Ολλανδίας δήλωσε το ενδιαφέρον της να επενδύσει
στην κατασκευή λιμένα στη
Sonadia στο Μπανγκλαντές. Ο
πρωθυπουργός της Ολλανδίας
ήταν ομιλητής στο πρόσφατο
Asia-Europe Meeting που διεξήχθη στο Μιλάνο, όπου και
ανέφερε το ενδιαφέρον της
χώρας του για τη συγκεκριμένη
επένδυση μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Πρόσφατα το Μπανγκλαντές
έδωσε παράταση στη λήψη
απόφασης για το αν θα προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Κίνα

Η

για το ίδιο έργο, κυρίως λόγω
ενδοιασμών γύρω από το στρατηγικό και επενδυτικό ρίσκο
που συνδέονται με το έργο. Οι
ολλανδικές αρχές αποφάσισαν
επίσης την επέκταση της χρημα-

τοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία του
Bangladesh Delta Plan 2100,
το οποίο αφορά τη στρατηγική
για την ανάπτυξη των λιμένων
της χώρας.
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Οι
αποφάσεις
της ESPO
λοκληρώθηκαν οι εργασίες της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού
Λιμένων Ευρώπης (ESPO) με
την κατάθεση των τελικών
προτάσεων και παρατηρήσεων επί του θέματος της
πρότασης του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «τη θέσπιση
πλαισίου όσον αφορά την
πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια
των λιμένων». Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης
επανεκλέχθηκε πρόεδρος
του Οργανισμού ο Santiago
Garcia-Milà (Deputy General Manager - Port of
Barcelona). Στις δύο θέσεις
αντιπροέδρων εκλέχθηκαν η
Annaleena Mäkilä (Executive Director - Finish Ports
Association) και ο Eamonn
O’ Reilly (Chief Executive Dublin Port Company). Οι
εκπρόσωποι των λιμανιών
συναντήθηκαν σε από κοινού σύσκεψη με τον εισηγητή του Κανονισμού,
ευρωβουλευτή κ. Flekenstein, και τους «σκιώδεις» εισηγητές, τις ευρωβουλευτές
Meissner Gesine και Ελίζα
Βόζενμπεργκ,. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης
συγκροτήθηκε σε σώμα το
νεοσυσταθέν Cruise and
Ferry Port Network και εξελέγη ομόφωνα ως πρόεδρος ο γεν. δ/ντής του ΟΛΠ
Α.Ε. και επίτιμος πρόεδρος
της MedCruise Σταύρος
Χατζάκος.
Στη διάρκεια του επίσημου
δείπνου της γενικής συνέλευσης δόθηκε το ετήσιο
βραβείο για την ανάπτυξη
περιβαλλοντικών προγραμμάτων, το οποίο απονεμήθηκε στο λιμάνι του Κόπερ.

Ο
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Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών καλεί
την Κίνα για χαλάρωση κανονισμών

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες της 11th Implementation Meeting of
the China-EU Maritime Transport Agreement, οι οποίες διεξήχθησαν στο Haikou στα τέλη
Οκτωβρίου. Βασικό θέμα στην
ατζέντα ήταν οι ναυτιλιακές πολιτικές της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα της European
Community Shipowners Association (ECSA) Πάτρικ Βερχόφεν,
στη
διάρκεια
των

συζητήσεων, βασικό σημείοκλειδί για τους Ευρωπαίους
πλοιοκτήτες ήταν η πλήρης
άρση των εμποδίων για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς η Κίνα δεν
επιτρέπει σε πλοία ξένης ιδιοκτησίας να μεταφέρουν διεθνή
φορτία μεταξύ κινεζικών λιμένων. Αυτό το προνόμιο έχουν
μόνο πλοία που ανήκουν εξ
ολοκλήρου σε κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες, ακόμα και αν
έχουν σημαία τρίτης χώρας.
Η Κίνα την προηγούμενη χρονιά
έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων

με τη δημιουργία μιας Ζώνης
Ελευθέρων Συναλλαγών στο
λιμάνι της Σαγκάης και υπάρχουν εκτιμήσεις πως ανάλογες
πρωτοβουλίες θα αναληφθούν
και για άλλους μεγάλους λιμένες της χώρας.
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Βερχόφεν σημείωσε ότι η άρση των
περιορισμών θα είναι επωφελής και για την Κίνα, μιας και θα
επιφέρει αυξημένα έσοδα για
τους κινεζικούς λιμένες, καλύτερη αποτελεσματικότητα στη
χρήση των λιμενικών υποδομών, μειωμένους χρόνους διαμετακόμισης
(transit)
και
μειωμένο κόστος μεταφορών
από και προς την Κίνα. Η ECSA
επίσης έθεσε στο τραπέζι των
συζητήσεων θέματα που αφορούν τη φορολόγηση, τις εμπορικές πρακτικές, τις λιμενικές
χρεώσεις, τους κανονισμούς
ναυσιπλοΐας και τις διαδικασίες
απόκτησης βίζας.

σαουδικη αραβια

$30 δισ.
για την ανάπτυξη
των λιμένων
της Σαουδικής Αραβίας
Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους
να επενδύσουν $30 δισ. για την
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Το πακέτο των $30 δισ. αποτελεί μέρος ενός συνολικού
επενδυτικού πλάνου $100 δισ. με
το οποίο η Σαουδική Αραβία θα
συμβάλει στην ανάπτυξη του
τομέα μεταφορών και logistics
στη χώρα έως το 2020.

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ APM Terminals και
κυβέρνησης της Γκάνας για επέκταση του λιμανιού Tema
ία από τις μεγαλύτερες
διεθνείς εταιρείες διαχείρισης τερματικών
σταθμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με έδρα τη Χάγη
της Ολλανδίας, η APM Terminals, έχει υπογράψει μνημόνιο
συμφωνίας (Memorandum of
Understanding) με την κυβέρνηση της Γκάνας, που αφορά
ιδιωτικές επενδύσεις άνω του 1
δισ. δολαρίων για την επέκταση
του λιμανιού Tema. Το λιμάνι
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό
τμήμα της Γκάνας, κατά μήκος
του Κόλπου της Γουινέας.
Η συμφωνία υπεγράφη μέσω
της Meridian Port Services
(MPS), της κοινοπραξίας μεταξύ
των τερματικών APM, της Bol-

Μ

loré Africa Logistics (Meridian
Port Holdings) και των λιμένων
της Γκάνας και των λιμενικών
αρχών (GPHA).
Περίπου 145 εκατ. δολάρια
έχουν επενδυθεί στο Tema από
το 2007 που ιδρύθηκε η MPS.
Τον Μάρτιο του 2014, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε
την προτεινόμενη αναβάθμιση
και επέκταση του λιμανιού με
σκοπό τη βελτίωση των συνδέσεων των σιδηροδρομικών και
οδικών αξόνων και την επέκταση της παραγωγικής τους
ικανότητας.
Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων μέσω της MPS, η
οποία χειρίζεται περίπου το
80% του όγκου των μεταφερό-

μενων εμπορευματοκιβωτίων,
ήταν 670.000 TEUs το 2013. Η
επέκταση θα αυξήσει την ετήσια
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα στα 3,5 εκατομμύρια TEUs.
Τα σχέδια περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τεσσάρων θέσεων ελλιμενισμού και ένα κανάλι πρόσβασης
για την αντιμετώπιση/εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων που
δραστηριοποιούνται στις εμπορικές γραμμές της Δυτικής Αφρικής.
Επιπροσθέτως, θα κατασκευαστεί ένας αυτοκινητόδρομος έξι
λωρίδων (A six-lane highway)
μεταξύ του Tema και της Accra,
που είναι η πρωτεύουσα και η
μεγαλύτερη πόλη της Γκάνας,
προκειμένου να ενισχυθεί η δια-

κίνηση φορτίων μέσα και έξω
από τα εσωτερικά σημεία.
Η APM Terminals διαθέτει 12
εγκαταστάσεις εν λειτουργία σε
10 αφρικανικές χώρες, μεταξύ
αυτών εγκαταστάσεις στην Ταγγέρη, στο Μαρόκο, και στην Αίγυπτο. Τέλος, νέα τερματικά
έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στο
λιμάνι του Abidjan στην Ακτή
του Ελεφαντοστού και στην
Badagry, στη Νιγηρία.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 67

LNG_Layout 1 8/12/2014 4:51 πμ Page 68

Φάκελος LPG - LNG

H προετοιμασία των νέων πλοίων
για τη μετατροπή σε πλοία dual fuel
Η αυξανόμενη βαρύτητα που δίνεται στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον πλανήτη μας και η
εφαρμογή των σχετικών κανονισμών σε σύντομο χρονικό ορίζοντα (ήδη εφαρμόζονται σε ορισμένες περιοχές)
δημιουργούν τις συνθήκες για τη χρήση νέων τύπων καυσίμου στην ποντοπόρο ναυτιλία. Τέτοια καύσιμα
μπορεί να είναι φυσικό αέριο (LNG, μεθάνιο), μείγμα προπανίου και βουτανίου (LPG), μεθανόλη, αιθανόλη,
βιοκαύσιμα, υγρό υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια και διάφορες ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας όπως ο άνεμος και η ηλιακή ενέργεια.

ιοκαύσιμα (η περιορισμένη χρήση
των οποίων έχει ήδη αρχίσει)
μπορεί να παραχθούν από φυτικές ίνες (βρώσιμες ή μη), κατάλοιπα κατεργασίας φυτικών ινών και από

Β

Του Σταύρου Χατζηγρηγόρη
Managing director, Maran Gas Maritime Inc.
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σκουπίδια, φύκια, πλαγκτόν και άλλες
ουσίες. Άλλες μορφές ενέργειας όπως η
πυρηνική, το υγρό υδρογόνο και οι διάφορες ανανεώσιμες μορφές, είτε είναι
ακριβές είτε είναι τεχνολογικά πολύ προηγμένες για να εφαρμοστούν στο άμεσο
μέλλον. Μένουμε λοιπόν με δύο άμεσα
εφαρμόσιμες λύσεις:
α) Την περαιτέρω επεξεργασία των ήδη
υπαρχόντων καυσίμων (παραγωγή
distillates, αποθείωση, καθαρισμός
των καυσαερίων με πλύση (scrubbers) ή καταλύτες) και
β) Τη χρήση αέριων καυσίμων (LNG, LPG
κτλ.).
Το φυσικό αέριο και το LPG υπάρχουν
ήδη διαθέσιμα και μπορεί να χρησιμο-

ποιηθούν ως καύσιμα σε συγκεκριμένα
πλοία.
Από ό,τι όμως διαφαίνεται, θα υπάρξουν
και νέες ανάγκες για χρήση συγκεκριμένων καυσίμων σε συμβατικά πλοία
(ξηρού φορτίου ή δεξαμενόπλοια) που
θα κινούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ειδικές περιοχές.
Στο μικρό αυτό σημείωμα, μεταξύ των
άλλων, θα δούμε τι πρέπει να αλλάξει σε
ένα συμβατικό πλοίο προκειμένου να
γίνει δυνατή η χρήση αέριου καυσίμου.
Η μετατροπή ενός συμβατικού δεξαμενοπλοίου σε ένα διπλού καυσίμου απαιτεί
αλλαγές και προσθήκες των προδιαγραφών τόσο στη μεταλλική κατασκευή όσο
και στον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
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εξοπλισμό του.
Οι μεν αλλαγές στη μεταλλική κατασκευή έχουν να κάνουν με την προσθήκη
εξωτερικών δεξαμενών φυσικού αεριού
(συνήθως type C) στο κατάστρωμα του
πλοίου καθώς και με την ενίσχυση αυτού
ώστε να μπορεί να δεχτεί το επιπλέον
φορτίο, τόσο των δεξαμενών όσο και του
υγρού/αέριου καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
Απαιτείται και η δημιουργία ξεχωριστών
χώρων εγκατάστασης ρυθμιστικών επιστομίων αερίου (gas valve unit rooms)
στο μηχανοστάσιο με τον απαραίτητο
εξαερισμό.
Στους χώρους αυτούς θα καταλήγουν οι
σωληνώσεις διπλού τοιχώματος φυσικού
αερίου από το κατάστρωμα και, μέσω επιστομίων, θα συνδέονται με τις σωληνώσεις διπλού τοιχώματος που θα
καταλήγουν στην κύρια μηχανή, στις ηλεκτρογεννήτριες και στους λέβητες. Οι
χώροι αυτοί είναι ξεχωριστοί για την κύρια
μηχανή, τις γεννήτριες και τους λέβητες,
και περιλαμβάνουν όλους τους μηχανισμούς για τον έλεγχο της πίεσης και την
προστασία της παροχής σε καθέναν από
τους προαναφερόμενους καταναλωτές.
Απαραίτητη κρίνεται και η εγκατάσταση
ενός κλειστού χώρου τροφοδοσίας αέριου καυσίμου (FGS room) στο κατάστρωμα (με ανάλογο εξαερισμό καθώς
και με έναν ανεμιστήρα παροχής αέρα),
που θα στεγάζει το δίκτυο και το σύστημα διαχείρισης του φυσικού αερίου
πριν αυτό μεταφερθεί στο μηχανοστάσιο για χρήση. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να εξυπηρετείται και από έναν μικρό
γερανό ανυψωτικής ικανότητας περίπου 5 τόνων.
Το σύστημα διαχείρισης του φυσικού αερίου που περιέχεται στο χώρο αυτόν,
εκτός από τις δύο εξωτερικές δεξαμενές
και τις ανάλογες σωληνώσεις και επιστόμια, αποτελείται και από τροφοδοτικές
αντλίες υψηλής πίεσης υγροποιημένου
φυσικού αερίου, εξατμιστή υψηλής πίεσης, προθερμαντήρα αερίου και τα ανάλογα συστήματα ελέγχου.
Άλλες προσθήκες στο κατάστρωμα
πλέον των προαναφερομένων αφορούν
την εγκατάσταση ιστού εξαερισμού (vent
mast) όπου θα διοχετεύονται όλοι οι
εξαερισμοί του συστήματος και από τα
ασφαλιστικά του φυσικού αερίου καθώς
απαιτείται επίσης η εγκατάσταση ξεχωρι-

στού σταθμού ανεφοδιασμού φυσικού
αερίου και ανάλογων σωληνώσεων. Βαρούλκα και γερανοί μικρής ανυψωτικής
ικανότητας θα εξυπηρετούν τους σταθμούς ανεφοδιασμού, αριστερά και δεξιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι σωληνώσεις και τα επιστόμια για τη χρήση του
φυσικού αερίου απαιτείται να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο, κρυογενικό χάλυβα, που αντέχει στις πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης και
επεξεργασίας του αερίου.
Στο μηχανοστάσιο, οι βασικές αλλαγές
αφορούν την κύρια μηχανή, τις ηλεκτρομηχανές και τους λέβητες, τα οποία θα
πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν
με φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα παράλληλα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πίεση παροχής του φυσικού αερίου στην κύρια μηχανή ανέρχεται στα 300 bar στην
περίπτωση της ΜΑΝ και 16-17 bar στην
περίπτωση της Wärtsilä. Επίσης απαιτείται η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων για
την πιθανή διαρροή αερίου στο χώρο
του μηχανοστασίου.
H μεταφορά του αερίου από το κατάστρωμα στην κύρια μηχανή και στις ηλεκτρομηχανές εξασφαλίζεται με τη χρήση
σωληνώσεων διπλού τοιχώματος.
Οι ηλεκτρομηχανές και οι λέβητες, αντιθέτως, λειτουργούν σε πολύ μικρότερες
πιέσεις φυσικού αερίου, της τάξεως των
5 bar και 1bar αντιστοίχως.
Η ρύθμιση και ο έλεγχος των πιέσεων
αυτών γίνεται στους χώρους ρυθμιστικών επιστομίων αερίου (gas valve unit
rooms) όπως προαναφέρθηκε.
Οι αλλαγές που απαιτούνται στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αφορούν την
προσθήκη κανονικού αντιεκρηκτικού και
φωτισμού ανάγκης στους χώρους παροχής αέριου καυσίμου (FGS room), καθώς
και τις αλλαγές στους πίνακες διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των νέων μηχανημάτων.
Πολύ μεγαλύτερες αλλαγές θα πρέπει
να αναμένονται στο ηλεκτρονικό κομμάτι
του εξοπλισμού, όπου τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι αλλαγές στο σύστημα
παρακολούθησης και ελέγχου του
πλοίου (alarm and monitoring system)
καθώς και στο σύστημα ελέγχου λειτουργίας της κύριας μηχανής και ηλεκτρομηχανών, που τώρα θα πρέπει να
περιλαμβάνουν και λεπτομερείς/συγκε-

κριμένες συνθήκες λειτουργίας σε φυσικό αέριο και εναλλαγής αυτού με υγρό
καύσιμο.
Σημαντική είναι επίσης και η εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας μεταξύ
σταθμού φορτώσεως (terminal) και
πλοίου και αυτόματης διακοπής φορτοεκφόρτωσης καυσίμου σε περίπτωση
εκτάκτου ανάγκης (ESDS).
Αυτονόητες είναι οι αλλαγές στο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και γενικού
συναγερμού, καθώς και στα συστήματα
ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου
και κατάσβεσης πυρκαγιάς ούτως ώστε
να καλύπτονται επαρκώς οι προστιθέμενοι χώροι.
Το κόστος μετατροπής ενός πλοίου προκειμένου να μπορεί να καταναλώνει υγρά
(παράγωγα πετρελαίου) και αέρια καύσιμα είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Στην περίπτωση ενός VLCC εκτιμάται στα 20
εκατ. USD, περίπου, στην περίπτωση ενός
Aframax tanker περίπου 15 εκατ. USD.
Το δίκτυο για τον εφοδιασμό πλοίων με
LNG ως καύσιμο είναι ακόμη πολύ περιορισμένο.
Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει η διάθεση χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και
άλλες χώρες, αλλά θα χρειαστούν το λιγότερο 5-7 χρόνια ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή.
Το αέριο ως καύσιμο μπορεί να κοστίσει
έως και 60% φθηνότερα από το βαρύ
πετρέλαιο (HFO) σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως σε άλλες χώρες
όπως η Σκανδιναβία η τιμή παράδοσης
μπορεί να φτάσει και το 95% της τιμής
του καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα
σε θείο (LSMGO).
Θέματα όπως η εκπαίδευση των αξιωματικών και του προσωπικού των γραφείων, αλλά και του πληρώματος των
μικρών πλοίων που θα φορτώνουν το
LNG και θα το διανέμουν για κατανάλωση, πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά.
Η πιο ενδεδειγμένη λύση σήμερα ίσως
είναι η «προετοιμασία» των νέων πλοίων
για τη μετατροπή σε πλοία υγρού/αέριου καυσίμου (dual fuel).
Μια τέτοια «προετοιμασία» περιλαμβάνει
απλά την ενδυνάμωση του κυρίου καταστρώματος που θα δεχθεί τις δεξαμενές
LNG, την κατασκευή του χώρου τροφοδοσίας με LNG και τη δημιουργία ανοιγμάτων για την εγκατάσταση παροχής
αερίου καυσίμου στο μηχανοστάσιο.
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Η χρήση του LNG ως καυσίμου σε
ρυμουλκά αναμένεται να επιφέρει
ανακατατάξεις στο χώρο
H χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου στη ναυτιλία αποκτά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη δυναμική, καθιστώντας σημαντική την υιοθέτησή του ακόμα και για τα σκάφη παροχής βοηθητικών
υπηρεσιών σε πλοία, όπως οι πλοηγίδες, τα ρυμουλκά κ.λπ.

κ. Αλέξανδρος Γκιγκιλίνης, διευθύνων σύμβουλος
του Gigilinis Shipping Group, σχολιάζει τις ανακατατάξεις που πρόκειται να επιφέρει η χρήση του LNG
ως καυσίμου σε αυτού του τύπου τα πλοία, με αφορμή τη
ναυπήγηση ενός ρυμουλκού το οποίο χρησιμοποιεί αυτήν
την εναλλακτική πηγή ενέργειας.

Ο

Όπως όλες οι νέες τεχνολογίες, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί
που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον κ.λπ., έτσι και η χρήση
του LNG ως καυσίμου σε ρυμουλκά αναμένεται να επιφέρει ανακατατάξεις στο χώρο. Το κατά πόσο θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, συνεπεία της ανωτέρω νέας τεχνολογίας, δεν μπορεί προς το παρόν να
απαντηθεί με ακρίβεια, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Ο κυριότερος από αυτούς έχει να κάνει με την εξέλιξη και βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς, προς το παρόν, αφενός το κόστος κατασκευής παραμένει πολύ υψηλό και αφετέρου ο
συνολικός όγκος που απαιτείται για την εγκατάσταση και συντήρηση
μιας τέτοιας λύσης περιορίζει (λόγω χώρου) την επάρκεια καυσίμων
και συνεπώς την επιχειρησιακή δυνατότητα των ρυμουλκών. Επιπροσθέτως, μειώνει σημαντικά τις επιλογές όσον αφορά τα σημεία
ανεφοδιασμού, από τη στιγμή που μόνο περιορισμένος αριθμός λιμανιών διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, αν και η
χρήση LNG ως καυσίμου σε ρυμουλκά αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη (πράσινη) τεχνολογία, δεν έχει ακόμη εξελιχθεί αρκετά ώστε να
μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον κλάδο των ρυμουλκών. Ως εκ

Σχόλιο του Αλέξανδρου Γκιγκιλίνη
Διευθύνοντος συμβούλου του Gigilinis Shipping Group
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τούτου, δεν μπορούμε προς το παρόν να εκτιμήσουμε κατά πόσο η
τεχνολογία αυτή θα επεκταθεί (ή επικρατήσει), αλλάζοντας τελικά τις
ισορροπίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό στο χώρο των ρυμουλκών.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρήση LNG σε ρυμουλκά αποτελεί
μια νέα εξέλιξη η οποία ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο (εξ όσων
γνωρίζουμε, υπάρχει μόνο ένα τέτοιο ρυμουλκό και σύντομα κι ένα
δεύτερο). Ως εκ τούτου, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι στόλοι μας καθώς και ο ανταγωνισμός δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από αυτή, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι η νέα αυτή τεχνολογία αφενός είναι
ακόμη αντιοικονομική και αφετέρου περιορίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ρυμουλκών, καθιστά την οποιαδήποτε επένδυση σε
αυτή τουλάχιστον μη επιβεβλημένη προς το παρόν.
Παρ’ όλα αυτά, όπως ξέρουμε, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επανειλημμένως αποδείξει ότι όχι μόνο μπορούν να ακολουθήσουν τις
εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά πολλές φορές να τις οδηγήσουν. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και η νέα αυτή τεχνολογία αποτελέσει μία πιο
αποτελεσματική λύση, τόσο στο οικονομικό όσο και στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι ελληνικοί στόλοι θα προσαρμοστούν αναλόγως
και σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς και του ανταγωνισμού.

ADV MAY 2014:Layout 1 17/5/2014 6:07 μμ Page 48

LNG_Layout 1 8/12/2014 4:53 πμ Page 74

Φάκελος LPG - LNG

Η ασιατική προοπτική
στη ζήτηση χωρητικότητας
των πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου
Ο στόλος των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αριθμεί σήμερα πάνω από 380 πλοία μεταφορικής ικανότητας περίπου 55 εκατ. κυβικών μέτρων, με το παγκόσμιο εμπόριο μεταφοράς LNG να αυξάνεται ραγδαίως.
Πριν από 10 έτη, ο αριθμός των πλοίων LNG μόλις που
ξεπερνούσε τα 150 πλοία με μεταφορική ικανότητα λιγότερη από 20 εκατ. κυβικά μέτρα και το 2010 αποτέλεσε
την πρώτη χρονιά που ο αριθμός των πλοίων ξεπέρασε
τα 300 πλοία με μεταφορική ικανότητα άνω των 50 εκατ.
κυβικών μέτρων.
ασιατική προοπτική στη ζήτηση χωρητικότητας των
πλοίων LNG ευνοεί μέχρι και σήμερα τη ραγδαία αύξηση του στόλου και του εμπορίου με θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές για την υγιή απόδοση της
ναυλαγοράς. Έως το 2030 δεν αποκλείεται ο αριθμός των
πλοίων για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου να αγγίξει τα 900 πλοία με συνολική χωρητικότητα 90 εκατ. κυβικών μέτρων και το παγκόσμιο εμπόριο μεταφοράς LNG να
αυξηθεί στα 880 δισ. κ.μ. από τη σταθερή άνοδο των εισαγωγών των αναδυόμενων οικονομιών.
Σύμφωνα με την τελευταία μεσοπρόθεσμη εκτίμηση για την
αγορά φυσικού αερίου για το 2014 από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας - International Energy Agency, η ζήτηση αερίου από την Κίνα αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2019.
Η κυβέρνηση της Κίνας έχει ήδη υιοθετήσει σκληρά μέτρα για
τη μείωση της ρύπανσης και η ζήτηση του αερίου εμφανίζεται
ως η δραστική λύση για τον έλεγχο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Κίνα θα γνωρίσει κατά την επόμενη πενταετία τη δική της «χρυσή εποχή»
του φυσικού αερίου από την αναμενόμενη έκρηξη της ζήτησης, αντισταθμίζοντας τη μικρή επιβράδυνση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η ετήσια έκθεση εκτιμά

Η

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations
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πως η παγκόσμια ζήτηση του φυσικού αερίου αναμένεται να
αυξηθεί κατά 2,2% για το σύνολο του έτους, ενώ η έκδοση
του 2013 έκανε λόγο για αύξηση κατά 2,4%. Για την Κίνα,
εκτιμάται πως η ηλεκτροπαραγωγή, η βιομηχανία και οι μεταφορές θα οδηγήσουν τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου
στα 315 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019, μια αύξηση της τάξεως
του 90% στη διάρκεια των προβλέψεων.
H ενεργή ζήτηση χωρητικότητας της Κίνας στη μεταφορά
φορτίων LNG ευνοεί τα επενδυτικά σχέδια των ναυτιλιακών
παικτών στη ναυπήγηση πλοίων, με τους Έλληνες εφοπλιστές
να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στις τοποθετήσεις νέων παραγγελιών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
του Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των πλοίων LNG υπό την κατοχή
των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 56% από το 2013 με μέσο όρο
ηλικίας τα 3,5 έτη, που αποτελεί τη νεότερη κατηγορία πλοίων,
με 11% συνολικό ποσοστό συμμετοχής στον παγκόσμιο
στόλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στον παγκόσμιο στόλο σε πλοία LNG είναι υψηλότερο
από το ποσοστό συμμετοχής 9% σε πλοία containers και υψηλότερο από το ποσοστό 8,4% σε chemical tankers.
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Νέοι προορισμοί για τα πλοία LPG
Το παγκόσμιο εμπόριο LPG έχει παρουσιάσει αύξηση κατά μ.ό. 4,1% την τελευταία δεκαετία, αλλά ταυτόχρονα έχει να δείξει
και κάποιες τάσεις αστάθειας. Τα τελευταία χρόνια η κινητήριος δύναμη της αγοράς είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες
χώρες όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία. Ο «παραδοσιακός» προορισμός-κλειδί, η Άπω Ανατολή δηλαδή,
πράγματι έχει αρχίσει και χάνει μέρος από τη σπουδαιότητα και τη βαρύτητα που είχε συγκριτικά με το παρελθόν,
αλλά το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται από τις αυξανόμενες εισαγωγές από χώρες όπως η Ινδία, η οποία όμως
«προσφέρει» πιο σύντομες αποστάσεις όσον αφορά τις μέρες πλεύσης.

Του Χρίστου Γ. Τριανταφυλλίδη, Βroker Oil-Gas (Chartering dept.) Stealth Maritime Corp. S.A.

Top Handy LPG Owners
Owner
StealthGas
Epic Gas
Daelim
Evergas
Exmar
Kosan
Unigas
Naﬅomar
Jaccar

No vessels
44 (+17 NBs)
20 (+ 12 NBs)
17
14 (+3 NBs)
11
10
8
6
6

Top MGC Owners
Owner
Exmar/Teekay
Varun
Eletson Shipping
Negmar
Carboﬁn
Prime/Nitrochem
Navigator
Gaschem
Geogas
Naﬅomar

No vessels
11
7
5
5
4
4
6
3
3
4

Top 10 LGC Owners

Η Ιαπωνία παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LPG, αλλά η γρήγορα αναπτυσσόμενη Ινδία αναμένεται σύντομα να «κοντραριστεί» με τη Νότια Κορέα
για τη δεύτερη θέση.

Owner
Solvang
BW Gas
General Ore
Sonatrach
Laeisz
Solvang/Nitrochem
Varun

No vessels
5
5
3
3
2
1
1

Top 10 VLGC owners

Σχεδόν το μισό της παγκόσμιας εξαγωγής LPG προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, ενώ μεγάλα πρότζεκτ επέκτασης αυτού του όγκου εξαγωγών βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη.

Owner
BW Gas
JX Shipping
Avance Gas
NYK
SK Shipping
QatarShipping/QGTC
Latsis
Iino
Phoenix Tankers
KOTC
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No vessels
18
9
6
6
5
4
4
4
4
4
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Οι επίδοξοι αξιωματικοί
σε πλοία LPG/LNG
Ο κλάδος των LPG/LNG είναι ο δεύτερος στις εργασιακές προσδοκίες των πρωτοετών σπουδαστών των
ΑΕΝ με ποσοστό 21%. Δημοφιλέστερη προτίμηση της μελλοντικής ενασχόλησής τους είναι τα Tankers με
ποσοστό 39% και ακολουθούν τα Bulk Carriers με 16,9%.
υνολικά στην πενταετή έρευνα του «Επιλέγω Ναυτιλία»
(2009-2014) συμμετείχαν 3.918 σπουδαστές από το
σύνολο των ΑΕΝ της χώρας.
Το ναυτικό επάγγελμα ήταν και παραμένει ανδροκρατούμενο:
88,3% του συνόλου των πρωτοετών σπουδαστών που συμμετείχαν τα τελευταία πέντε έτη στην έρευνα είναι άντρες, ενώ
μόνο το 11,7% γυναίκες.
Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι πως η πλειονότητα των επίδοξων αξιωματικών σε πλοία LPG/LNG προέρχεται από τη
Ζχολή Ασπροπύργου Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας.
Το 59,3% των συνόλου των πρωτοετών σπουδαστών κατάγεται από πόλη με ναυτική παράδοση, ενώ σε ποσοστό 68,2%
θεωρούν ότι η πόλη τους διαθέτει θέσεις εργασίας σχετικές
με τη ναυτιλία.
Η πλειοψηφία των γονέων των πρωτοετών σπουδαστών
(79,4%) δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με
τη ναυτιλία, αλλά υποστηρίζουν πολύ την επιλογή των παιδιών τους (53,4%) ή αρκετά (39,5%). Σε ποσοστό 92,9% τα
παιδιά ανήκουν σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα >12.000-45.000 ευρώ.
Μόλις το 9,3% είναι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων με
Ναυτική/Ναυτιλιακή Κατεύθυνση ενώ το 52% εισήχθη στις
ΑΕΝ μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
Σημαντικό στοιχείο είναι πως 79,5% των σπουδαστών έχουν
συνειδητά επιλέξει να εισαχθούν και να σταδιοδρομήσουν
στον τομέα της ναυτιλίας με τις ΑΕΝ να αποτελούν πρώτη
τους επιλογή.

Σ
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Σύμφωνα με τα πενταετή αποτελέσματα της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία», η οικογένεια αποτελεί τη βασικότερη πηγή
πληροφόρησης των σπουδαστών για τις ΑΕΝ, ενώ οι σπουδαστές αναζητούν οι ίδιοι πληροφορίες με (66,5%) ή χωρίς
τη χρήση του Ίντερνετ (74,1%) για πληροφορίες σχετικές με
τις Ακαδημίες. Οι επαγγελματίες της αγοράς εργασίας αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης (50%), αλλά και οι απόφοιτοι ΑΕΝ χαρακτηρίζονται αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης
(56,5%).
Το 96% των σπουδαστών δηλώνει ότι οι καλές προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για συνέχεια των σπουδών τους σε ΑΕΝ, ενώ σε ποσοστό 90,1% θέλουν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ΑΕΝ της επιλογής τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι 46% των πρωτοετών σπουδαστών
επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία διότι συμφωνούν ότι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές.
Το 35,7% των πρωτοετών σπουδαστών εισέρχεται στις ΑΕΝ
πολύ ενημερωμένο για την ελληνική ναυτιλία, το 54,4% είναι
αρκετά ενημερωμένο, ενώ ένα μικρό ποσοστό (8,4%) δεν έχει
καμία ενημέρωση.

Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί μέρος της πολυσυλλεκτικής και πολυεπίπεδης ακαδημαϊκής έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία» που εποπτεύει ο
δρ Θάνος Πάλλης και συνεπικουρούν οι ερευνητές Ηλίας Μπίσιας (για
τις ΑΕΝ και τα ΕΠΑΛ) και Αιμιλία Παπαχρήστου (για τα ΑΕΙ).
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Ναυτιλιακές ειδήσεις
ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Και τέταρτη εταιρεία της
πλοιοκτήτριας Αγγελικής
Φράγκου διαπραγματεύεται τις
μετοχές της στη Wall Street. Είναι
η Navios Maritime Midstream
Partners L.P., θυγατρική της επίσης εισηγμένης στο NYSE Navios
Acquisition. Οι άλλες δύο εταιρείες είναι η Navios Holdings και
η Navios Partners.
Η εταιρεία θα αγοράσει τέσσερα
δεξαμενόπλοια VLCC από τη μητρική Navios Maritime Acquisition. Ο μέσος όρος ηλικίας του
αρχικού στόλου των τεσσάρων
δεξαμενόπλοιων της NMMP
είναι 7,7 έτη. Επίσης, η Navios
Maritime Midstream Partners
έχει οψιόν για την αγορά επιπλέον επτά δεξαμενόπλοιων από
τη Navios Maritime Acquisition.
Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τις παραχωρήσεις
των 20 «οικοπέδων» σε
Ιόνιο και Κρήτη στην επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι καταθέσεις προσφορών.
Στις 5 Νοεμβρίου προηγήθηκε η
ανακοίνωση του διαγωνισμού
για τις χερσαίες περιοχές στη
Δυτική Ελλάδα.

Στις Βρυξέλλες δεν αντιλαμβάνονται
τις προκλήσεις της διεθνούς ναυτιλίας

Σε πρόσφατη συνάντηση
που είχε ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
με
τον
Γερμανό
υφυπουργό
Οικονομικών
Υποθέσεων και Ενέργειας
Uwe Beckmeyer, ενδιαφέρον είχαν τα σχόλια του κ.
Beckmeyer μετά το πέρας
της συνάντησης. Ο Γερμανός
υφυπουργός σύγκρινε τη
γερμανική ναυτιλία με την ελληνική, κατατάσσοντας και τις
δύο στο ίδιο επίπεδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι
«και η Γερμανία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνά-

μεις παγκοσμίως ναυτιλιακά, οπότε είναι πολλές
οι κοινές προκλήσεις που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε».
Σημείωσε, μάλιστα, την
ανάγκη να ενδυναμωθεί το
ευρωπαϊκό cluster και να παραμείνει εντός των τειχών της
Ένωσης, σε συναντίληψη με
τις απόψεις του Έλληνα
υπουργού για τη διαφύλαξη
της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αλλά
και της ανάδειξης του ρόλου
της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι. «Η ενέργεια, το

διεθνές εμπόριο, οι μεταφορές σχετίζονται με τη ναυτιλία
και οφείλουμε να την αναδείξουμε περισσότερο στην Ευρώπη»,
τόνισε
ο
κ.
Beckmeyer, ενώ υπογράμμισε πως συμφωνεί με τη
θέση του κ. Βαρβιτσιώτη για
τη «γραφειοκρατία των Βρυξελλών, που δεν αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις της
διεθνούς ναυτιλίας». «Όπως
είπατε στις Βρυξέλλες, η ναυτιλία δεν ανήκει στη σφαίρα
της σκέψης τους», τόνισε
σχετικά ο Γερμανός υφυπουργός.

Ο Τζον Φρέντρικσεν ενδιαφέρεται
για τους ελληνικούς υδρογονάθρακες
Περισσότερες από
70.000 θέσεις εργασίας με
ορίζοντα το 2031 θα δημιουργηθούν από την αξιοποίηση του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη του ΙΟΒΕ.
Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό, πέραν των σημαντικών
αλλά μη απτών επιδράσεων
(αξιοπιστία, πολιτισμός κ.λπ.),
αναμένεται να ενισχύσει το ΑΕΠ
κατά 2%, εκτιμά η μελέτη.
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Πληροφορίες αναφέρουν
ότι η Golar LNG ενδιαφέρεται
για τη χρηματοδότηση και την
κατασκευή των πλωτών υποδο-

μών για εκμετάλλευση και διαχείριση του LNG, που μπορούν
να υλοποιηθούν στην περιοχή
της Καβάλας.
Η εταιρεία αυτή είναι εξειδικευμένη στον τομέα του LNG και
δημιουργήθηκε το 1997 από τη
συγχώνευση της Gotaas-Larsen
με την Osprey Maritime, σχήμα
που κατόπιν πέρασε στον
έλεγχο της World Shipholding.
Η τελευταία ιδρύθηκε για λογαριασμό του Τζον Φρέντρικσεν,
ενός από τους μεγαλύτερους

επιχειρηματίες της παγκόσμιας
ναυτιλίας. Τα επενδυτικά σχήματα του τελευταίου, που ελέγχουν την Golar, είναι η Hemen
Holding και η Meisha.
Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται στα 11,9
δισ. δολάρια και είναι ο 89ος
πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσμο, έχοντας αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα. Διαθέτει
τον μεγαλύτερο στόλο σε τάνκερ παγκοσμίως και διαμένει
στο Λονδίνο.
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Αυξημένο στο ποσό
των 7.452,3 δισ. ευρώ ήταν το
ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας το
πρώτο εξάμηνο του 2014,
έναντι 5,826 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Στο τέλος Δεκεμβρίου
του 2013, οι παραγγελίες
πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν στα 371 πλοία άνω
των 1.000 κοχ (gt), συνολικής μεταφορικής ικανότητας 32,6 εκατ.
dwt. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση
της Ποντοπόρου Ναυτιλίας του
υπουργείου, στο εννεάμηνο του
2014 διαφαίνεται αύξηση των
εγγεγραμμένων ποντοπόρων
πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο,
με ταυτόχρονη αύξηση της χωρητικότητας κατά περίπου
1.000.000 κοχ (grt). Επίσης, το
50% του στόλου είναι ηλικίας νεότερης των 10 ετών. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι ο
συνολικός αριθμός των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στην
Ελλάδα και των ελληνικών εταιρειών παρέμεινε σταθερός το
πρώτο εννεάμηνο του 2014.
Για την ίδια χρονική
περίοδο παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό των δηλωθέντων ως διαχειριζομένων
πλοίων από τα ναυτιλιακά γραφεία, καθώς δηλώθηκαν 578
αναλήψεις, με τον συνολικό
αριθμό των διαχειριζόμενων
πλοίων στη χώρα μας να ανέρχεται σε 3.900.

Μελέτη ΙΟΒΕ
για την ελληνική ακτοπλοΐα
Δημοσιεύτηκε η μελέτη
του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ) για την πορεία της ελληνικής ακτοπλοΐας και τη
συμβολή της στην ελληνική
οικονομία. Η μελέτη αναγνωρίζει ότι μετά το 2009 ο κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με
δύο σημαντικές εξωγενείς διαταραχές, την αύξηση των
τιμών των καυσίμων και την
κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης λόγω της κρίσης της ελληνικής οικονομίας.
Αποτέλεσμα ήταν η πτώση της
επιβατικής κίνησης κατά 24%
στους επιβάτες και κατά 29%
στα Ι.Χ. αυτοκίνητα την περίοδο 2009-2012, ενώ παράλληλα το κόστος καυσίμων
αυξήθηκε σημαντικά αποτελώντας πλέον περισσότερο
από το ήμισυ του κύκλου εργασιών του κλάδου. Στη βάση
αυτών των εξελίξεων συρρικνώθηκε ο κύκλος εργασιών
του κλάδου, ο οποίος παράλληλα παρουσίασε μεγάλες ζημίες. Η ρευστότητα είναι
περιορισμένη και οι πιέσεις
των δανείων αρκετά υψηλές,
δημιουργώντας ερωτήματα
για τη βιωσιμότητα ορισμένων
ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων
αλλά και για τη δυνατότητα

του υφιστάμενου συστήματος
να παρέχει τις απαιτούμενες
ακτοπλοϊκές υπηρεσίες τα
επόμενα χρόνια. Η μελέτη
εκτιμά πως η συνεισφορά των
ακτοπλοϊκών μεταφορών στο
ΑΕΠ είναι της τάξεως του 1,5
δισ. ευρώ ενώ σε όρους απασχόλησης
ανέρχεται
σε
21.400 θέσεις εργασίας
(5.000 στα πλοία και τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών). Αν υπολογιστούν και
οι καταλυτικές επιδράσεις
(τουρισμός, συνεισφορά στην
πρωτογενή παραγωγή και τη
μεταποίηση) των ακτοπλοϊκών
μεταφορών, τότε η συνολική
συνεισφορά της εγχώριας
ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 11,8
δισ. ευρώ (ή 6,5% του ΑΕΠ),
ενώ σε όρους απασχόλησης
ανέρχεται σε 260.000 θέσεις
εργασίας (ή 7,2% της συνολικής απασχόλησης). Η μελέτη
καταλήγει ότι είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός της δυναμικότητας του κλάδου και
των δρομολογίων, απαιτώντας συνεχείς προσπάθειες περιορισμού του κόστους
εκμετάλλευσης με διατήρηση
της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των χρηστών.
Προς την κατεύθυνση αυτή
προτείνει:

Μείωση κόστους λειτουργίας
πλοίου με μείωση του κόστους επανδρώσεως μέσω
π.χ. επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγών
στις συνθέσεις των πληρωμάτων, μείωση του χρόνου υποχρεωτικής δρομολόγησης κ.ά.
Κατάργηση του επιναύλου,
μείωση των λιμενικών τελών
όπου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα υπηρεσιών και αναθεώρηση του καθεστώτος
υποχρεωτικών εκπτώσεων.
Μείωση των συντελεστών
ΦΠΑ στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας.
Εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.
Αναδιοργάνωση του ακτοπλοϊκού συστήματος με επανασχεδιασμό του ακτοπλοϊκού
δικτύου (π.χ. δημιουργία περιφερειακών κόμβων-hub).
Επανεξέταση συστήματος
αποζημίωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Ο Πάνος Γ. Μωραΐτης,
νέος πρεσβευτής της Sailors’ Society

Σύμφωνα με πρόσφατη
ανακοίνωση της Sailors’ Society, ο κ. Πάνος Γ. Μωραΐτης
ανακηρύχτηκε επίτιμος πρεσβευτής της. Ιδρυθείσα το 1818, η
Sailors’ Society (Κοινότητα των
Ναυτικών) είναι μία ΜΚΟ που αντιπροσωπεύεται παγκόσμια σε

όλα τα σημαντικά λιμάνια από
προσωπικό που απαρτίζεται από
ιερείς και εθελοντές που έχουν
σκοπό την υποστήριξη και
αρωγή των ναυτικών.
«Ο κ. Πάνος Γ. Μωραΐτης επιλέχθηκε για το πάθος του αναφορικά με τις εργασίες της
κοινότητας», αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την απονομή
του σημαντικού τίτλου στον Έλληνα επιχειρηματία, ιδρυτή της
ASPIDA Maritime Security. «Θα
δεχτώ την πρόκληση και θα
προσπαθήσω να προωθήσω το
έργο της κοινότητας στην Ελ-
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λάδα. Είμαι έτοιμος να ενθαρρύνω και άλλους ανθρώπους
να υποστηρίξουν το σημαντικό
έργο της κοινότητας», τόνισε ο κ.
Μωραΐτης.
Η ASPIDA Maritime Security
ήταν «χρυσός» χορηγός του ετήσιου φιλανθρωπικού δείπνου
της Sailors’ Society στη Γενεύη
τον περασμένο μήνα.
Στο δείπνο υπήρξε γενναιόδωρη
οικονομική προσφορά από τη
διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα για
το σημαντικό και πολύπλευρο
φιλανθρωπικό έργο της συγκεκριμένης ΜΚΟ.
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Στα 42 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η εθελοντική συνεισφορά
478
ελληνικών
ναυτιλιακών εταιρειών βάσει της
συμφωνίας της εφοπλιστικής
κοινότητας με την κυβέρνηση.
Η συνεισφορά πρόκειται να καταβληθεί και τα επόμενα τρία
χρόνια, ανεβάζοντας το συνολικό
ποσόν που πρόκειται να εισπράξει το ελληνικό Δημόσιο σε πάνω
από 160 εκατομμύρια ευρώ.
Με δύο νέα Aframax
τάνκερ ενισχύει το στόλο της η
Thenamaris. Η παραγγελία έγινε
στο ναυπηγείο Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering
της Νότιας Κορέας, ενώ τα δύο
πλοία θα είναι ετοιμοπαράδοτα
στις αρχές του 2017.
Τα χωρητικότητας 115.000 dwt
product tankers θα κοστίσουν
μέχρι και 55 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Έτοιμο για ταξίδια το μεγαλύτερο πλοίο
εμπορευματοκιβωτίων
Καθελκύστηκε
στα ναυπηγεία Huyndai Heavy
Industries της Νότιας Κορέας
το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Ο νέος «γίγαντας» των θαλασσών έχει μεταφορική ικανότητα
19.000 TEU και οι διαστάσεις
του είναι 400 μέτρα μήκος,
58,6 μέτρα πλάτος και μέγιστο
βύθισμα 30,5 μέτρα. Το πλοίο
κινεί μία μηχανή συνολικής ιπποδύναμης 77.200 bhp και
είναι εξοπλισμένο με όλα τα
σύγχρονα ηλεκτρονικά συστή-

ματα, που του επιτρέπουν να
βελτιστοποιεί την κατανάλωση
καυσίμων βάσει της ταχύτητάς
του και των συνθηκών της θάλασσας, κάτι που μεταφράζεται
σε οικονομία καυσίμου έως και
20% ανά TEU σε σύγκριση με
ένα πλοίο χωρητικότητας
10.000 TEU. Ανήκει στην China
Shipping Container Lines και
έλαβε το όνομα «CSCL Globe»
σε επίσημη τελετή στην οποία
παρέστησαν άνω των 150
προσκεκλημένων. Η εταιρεία
έχει τοποθετήσει παραγγελία

Συνεργασία
για την εκπαίδευση
στελεχών
υδατοδρομίων
Πρώτοι
και με
διαφορά...

Περαιτέρω μειωμένη
εμφανίστηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον
Σεπτέμβριο του 2014. Συγκεκριμένα, η δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου, από πλοία
100 κοχ και άνω, παρουσίασε
πτώση κατά 2% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη δύναμη του Σεπτεμβρίου 2013, έναντι μείωσης
2,8% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013
προς το 2012.
Η ολική χωρητικότητα
του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω,
τον Σεπτέμβριο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2013,
παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι
αύξησης 0,6% που σημειώθηκε
στην αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2013 προς το 2012.

για την κατασκευή τεσσάρων
τέτοιων πλοίων, συνολικού κόστους $700.000.000.
Το πλοίο θα δραστηριοποιηθεί
στη γραμμή Ασία - Ευρώπη.

Σε μία κίνηση δημιουργίας
ενός νέου εκπαιδευτικού προϊόντος, το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Ναυτιλιακών
Σπουδών) και η Hellenic Seaplanes συνεργάστηκαν για τη
δημιουργία ενός κύκλου σπουδών με τίτλο «Λιμενικός σχεδιασμός και οργάνωση», που
έχει στόχο την κατάρτιση στελεχών για τη λειτουργία και διαχείριση υδατοδρομίων. Το
πρόγραμμα «Λιμενικός σχεδιασμός και οργάνωση» έχει εν-

σωματωθεί στο πρόγραμμα
σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιά και θα περιλαμβάνει έξι
διαλέξεις διαρκείας δύο ωρών
η καθεμία.
Η έναρξη του κύκλου σπουδών
αναμένεται τους επόμενους
μήνες. Η Hellenic Seaplanes
υπολογίζει ότι σε πλήρη ανάπτυξη το δίκτυο υδατοδρομίων
στην Ελλάδα θα αριθμεί 100
και πλέον υδατοδρόμια δημιουργώντας 1.000 νέες θέσεις
εργασίας.
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Μία δημοσίευση
στο Τwitter μας γεμίζει
υπερηφάνεια και διαφημίζει παγκοσμίως τη ναυτιλιακή μας υπεροχή.
Πρώτοι ανάμεσα στα ναυτιλιακά κράτη, σύμφωνα με
την UNCTAD και τα στοιχεία
των αναλυτών της Clarkson, είναι οι Έλληνες!
Παραμένουν οι πλοιοκτήτες μας ισχυροί όχι μόνο
αριθμητικά, ως προς το
τονάζ τους, αλλά και (σχεδόν) πρώτοι υποστηρικτές
του νηολογίου τους σε
σχέση με τους υπόλοιπους... ανταγωνιστές.
Τα στοιχεία είναι των
αρχών του περασμένου
έτους, αλλά η πρωτιά είναι
πάντα πρωτιά!
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Εν
πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
Airbus

A350-900

irst
Flight

DELTA AIRLINES

Απογειώνεται
το νέο Α350

Τo πιο σύγχρονο αεροσκάφος
στον κόσμο, το Airbus A350900, απογειώθηκε για πρώτη
φορά στις 17 Νοεμβρίου για τις
πρώτες του πτήσεις προς την
Ασία.
Οι πτήσεις προς Ασία θα διαρκέσουν
11 ημέρες και θα δώσουν τη δυνατότητα σε πολλούς επισκέπτες σε σημαντικά κομβικά αεροδρόμια να
επισκεφτούν το νέο δημιούργημα της
ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής τεχνολογίας. Οι πτήσεις είναι μέρος της
στρατηγικής επικοινωνίας της Airbus
με κύριους αποδέκτες τους ασιατικούς αερομεταφορές και τις κυβερνήσεις της Άπω Ανατολής.
Ήδη, σχεδόν 250 από τις συνολικά
750 παραγγελίες προέρχονται από
αυτή τη γειτονιά του πλανήτη. Συνολικά 39 εταιρείες έχουν παραγγείλει
το συγκεκριμένο αεροσκάφος μακρινών αποστάσεων, το οποίο καταναλώνει 25% λιγότερα καύσιμα από
τους προηγούμενους «ανταγωνιστές» του. Το A350-900 μεταφέρει
συνολικά 265 επιβάτες (42 σε καθίσματα business class και 223 σε καθίσματα economy class).
Η πρώτη εταιρεία που θα παραλάβει
σε λίγες εβδομάδες το νέο αεροσκάφος είναι η Qatar Airways.

Αισιόδοξες
οι προβλέψεις της
Delta για την Ελλάδα
Delta Air Lines, η μόνη εταιρεία
που συνδέει την Αθήνα με τη
Νέα Υόρκη, θα ξεκινήσει και
πάλι δρομολόγια προς Ελλάδα στις 30
Μαρτίου 2015. Η εταιρεία ανακοίνωσε
την επιστροφή της στην Αθήνα αρχικά
με πέντε πτήσεις την εβδομάδα, οι
οποίες θα αυξηθούν σε επτά την εβδομάδα από τις 2 Μαΐου. Το εξαιρετικά αισιόδοξο μήνυμα της Delta είναι ότι οι
προβλέψεις για την τουριστική κίνηση
προς Ελλάδα είναι ενθαρρυντικές και
με αυτό το γνώμονα από τις 3 Ιουνίου
2015 θα προστεθούν επιπλέον τέσσερις εβδομαδιαίες πτήσεις, φτάνοντας
συνολικά τις 11 την εβδομάδα. Όλες οι
πτήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την κοινοπραξία Air France-KLM και Alitalia.

Η

AEGEAN AIRLINES

Από την Τεχεράνη
και το Ερεβάν,
στο Όσλο και στην Ντοβίλ:
Αλματώδης ανάπτυξη
για την Aegean Airlines
Aegean Airlines εξελίσσεται σε
σημαντικό περιφερειακό αερομεταφορέα με σχέδια για σημαντική
επέκταση προς τη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική, αλλά και ενίσχυση των
πτήσεων προς τη Βόρεια Ευρώπη. Το νέο
πρόγραμμα δρομολογίων της Aegean Airlines παρουσιάστηκε από το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας σε συνέντευξη
Τύπου στο Ηράκλειο Κρήτης, Οι πτήσεις,
που θα ξεκινήσουν από την άνοιξη του,
συμπεριλαμβάνονται σε ένα δίκτυο 134
προορισμών, 100 εξωτερικού και 34 εσωτερικού, σε 42 χώρες και στην Ελλάδα. Πιο
συγκεκριμένα, προστίθενται 16 διεθνείς

Η
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(Σχεδόν) έτοιμο
το νέο αεροδρόμιο
των Ιωαννίνων
ε μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας,
την Ήπειρο, ολοκληρώνονται οι
εργασίες για ένα νέο σύγχρονο αεροδρόμιο. Τα απολύτως αναγκαία έργα
αναβάθμισης του Αεροδρομίου Ιωαννίνων φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί σε
σημαντικό βαθμό. Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε ότι
το 100% των εργασιών στην πίστα του
αεροδρομίου έχει ολοκληρωθεί, με
αποτέλεσμα να μπορούν πλέον να
σταθμεύουν πέντε αεροσκάφη τύπου
Α320. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί ο
νέος πύργος ελέγχου και το αμαξοστάσιο, ενώ εντός του 2015 θα έχει παραδοθεί και το νέο σύγχρονο επιβατικό
κτίριο του αεροσταθμού, 3.500 τ.μ. Το
έργο είναι εξαιρετικά μεγάλο και ση-

Σ

προορισμοί: Ελσίνκι, Τουλούζη, Ντοβίλ,
Μετς, Νάπολη, Πίζα, Μάλτα, Άμστερνταμ, Κουβέιτ, Πάφος, Ριάντ, Ταλίν,
Όσλο, Τεχεράνη, Ντουμπρόβνικ και Ερεβάν ενώ αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός
των προορισμών και η συχνότητα των
δρομολογίων σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Αγγλία και η Γερμανία.
Παράλληλα ενισχύονται σημαντικά οι συχνότητες και η χωρητικότητα σε ελληνικά
νησιά όπως η Νάξος, η Μήλος και η
Πάρος.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών αερομεταφορών που ελληνική
εταιρεία θα συνδέει την Αθήνα με πόλεις
όπως Ελσίνκι, Τουλούζη, Ντοβίλ, Μετς,
Πίζα, Βαλέτα (στη Μάλτα), Ταλίν, Όσλο, Τεχεράνη, Ντουμπρόβνικ, Ερεβάν, ενώ η
Aegean θα είναι ο μοναδικός αερομεταφορέας που θα συνδέει την Αθήνα με Ντοβίλ,
Μετς, Πίζα, Κουβέιτ, Ριάντ και Τεχεράνη.
Συνολικά, τα 15 εκατ. προσφερόμενες θέσεις για το 2015 αφορούν 7,7 εκατ. θέσεις
εξωτερικού σε 100 προορισμούς και 7,3
εκατ. θέσεις εσωτερικού σε 34 προορι-
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Επικαιρότητα από το χώρο των

αερομεταφορών
Εasy JET

Νέο δρομολόγια
προς Iταλία

μαντικό αλλά είναι μάλλον αμφίβολο, κατά
την άποψη πολλών παρατηρητών, αν θα
μπορέσει να προσελκύσει διεθνείς αερομεταφορείς οπότε να παραμείνει βιώσιμο
χωρίς την καθολική και εσαεί στήριξη του
Έλληνα φορολογουμένου. Προφανώς
στρατηγικό (και μακροπρόθεσμο) business
plan δεν υπήρξε ούτε και γι’ αυτό το έργο.

σμούς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
ακόμη πληρέστερη εσωτερική κάλυψη,
καθώς και η δυναμική στήριξη του εισερχόμενου τουρισμού προς όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Άλλωστε, όπως αποτυπώνεται και στα
αποτελέσματα του 2014, με την υποστήριξη του ενισχυμένου δικτύου, αλλά και
των χαμηλότερων ναύλων, η εταιρεία παρουσιάζει ισόρροπη ανάπτυξη τόσο στο
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό με τη
συνολική κίνησή της να ξεπερνάει για
πρώτη φορά στην ιστορία ελληνικής εταιρείας τα 10 εκατ. επιβάτες
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, o αντιπρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε:
«Το 2015 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για
την Aegean. Επενδύουμε σε νέο στόλο σε
ένα δίκτυο 134 προορισμών και σε προσφορά 15 εκατ. θέσεων. Προχωράμε σε
ισχυρή ενίσχυση του κόμβου της Αθήνας,
αλλά παράλληλα στηρίζουμε και την περιφερειακή ανάπτυξη με αυξημένες πτήσεις από τις περιφερειακές μας βάσεις».

Μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο, η Νάπολη είναι ο
νέος ιταλικός προορισμός που θα προσθέσει η
easyJet από την Αθήνα, την ερχόμενη άνοιξη.
Οι τιμές θα ξεκινούν από 52 ευρώ για πτήσεις
απλής διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων όλων
των φόρων. Παράλληλα, η ιταλική Volotea ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο του 2015 ξεκινά πτήσεις από την Αθήνα προς: Παλέρμο, Πίζα, Μπάρι και Βενετία.
Συνολικά, με τις 5 πτήσεις, οι
οποίες θα είναι εποχικές, η low singapore AIRLINES
cost εταιρεία θα προσφέρει συνολικά 60.000 θέσεις.
Oι πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας έχουν καταστεί ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές αφού μετά την
Alitalia, τη Meridiana και την
Aegean, low cost εταιρείες όπως
η Easyjet, η Ryanair, η Vueling
και η Volotea αναπτύσσονται με
ταχύτατους ρυθμούς τόσο από
την Αθήνα και τη Ρώμη όσο και
από περιφερειακά αεροδρόμια
στις δύο χώρες με καθημερινές
πτήσεις.

H Singapore Airlines
πέρασε το τεστ της Αθήνας

Lufthansa

Επιστροφή
στην Κρήτη ύστερα
από 25 έτη
πό τις 23 Μαΐου 2015, ο γερμανικός αερομεταφορέας Luﬅhansa
εντάσσει στο καλοκαιρινό του
πρόγραμμα το Ηράκλειο της Κρήτης.
Μπορεί η πτήση της Luﬅhansa μεταξύ
Ηρακλείου και Μονάχου να εκτελείται μία
φορά την εβδομάδα μόνο, αλλά είναι ενθαρρυντικό που η εταιρεία επιστρέφει
στη συγκεκριμένη αγορά μετά από 25
χρόνια.
Οι πτήσεις θα εκτελούνται κάθε Σάββατο
με αεροσκάφος Airbus A320 και θα συνδέουν την Κρήτη τόσο με τη Γερμανία
όσο και με το υπόλοιπο δίκτυο της εταιρείας. Το Ηράκλειο αποτελεί πλέον σημαντική πύλη για αρκετούς ευρωπαϊκούς
αερομεταφορείς όπως η Austrian, η
British Airways, η Alitalia, η Swiss, η Germanwings και η Easyjet.

Α

Αν και η αποχώρηση από την ελληνική αγορά της Singapore Airlines θορύβησε πολλούς αναλυτές, το νέο
εποχικό-πειραματικό δρομολόγιο της
εταιρείας το περασμένο καλοκαίρι φαίνεται να είχε αίσια έκβαση.
Μετά μια αρκετά επιτυχημένη παρουσία από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, με απευθείας πτήσεις από την
Αθήνα προς τη Σιγκαπούρη, η εταιρεία
ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των
απευθείας εποχικών πτήσεών της από
και προς την Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015.
Οι απευθείας πτήσεις της Singapore
Airlines προς το αεροδρόμιο Changi της
Σιγκαπούρης και από εκεί προς τους σημαντικότερους προορισμούς Ασίας και
Ωκεανίας, και αντίστροφα, θα πραγματοποιούνται από 8 Ιουνίου έως 8 Οκτωβρίου 2015, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη,
με αεροσκάφη τύπου Boeing 777200ER.
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Ειδήσεις από την παραναυτιλιακή βιομηχανία

Η DUVALCO στην Ελλάδα
από την Franman

Κυκλοφόρησε
το Greek Shipping
Directory 2015
Ο Ελληνικός Ναυτικός Οδηγός, που φέρει περισσότερα από
58 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή κοινότητα, μόλις κυκλοφόρησε.
Τον προμηθεύονται επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο ως την
πιο ενημερωμένη πηγή πληροφοριών σχετικά με το στόλο ελληνικών συμφερόντων, ανεξαρτήτως σημαίας.
Ο οδηγός εμπεριέχει εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων
σε αλφαβητική σειρά, με πλήρη στοιχεία (όνομα, σημαία-νηολόγιο, χωρητικότητες, διαστάσεις, μηχανές κ.λπ.) και τα στοιχεία
πλοιοκτησίας, εκπροσώπησης ή πρακτόρευσης.
Επίσης αναγράφονται με τα πλήρη τους στοιχεία τα γραφεία
διαχείρισης, εκπροσώπησης ή πρακτόρευσης στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό (Λονδίνο, Νέα Υόρκη και σε διάφορα άλλα
λιμάνια) με διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, email, ονόματα διευθυντών, καθώς επίσης και τα πλοία που πρακτορεύουν, εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται (στόλος).
Επίσης ναυτιλιακές επιχειρήσεις του εξωτερικού (με πλήρη
στοιχεία) που συνδέονται με την ελληνική ναυτιλία, γραφεία
τροφοδοσίας σε όλα τα μέρη του κόσμου και πλοία τα οποία
μετονομάστηκαν ή πουλήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια.
Το Greek Shipping Directory 2015 περιέχει ένα CD-ROM (όλη
η ύλη με περισσότερα στοιχεία για τα πλοία, δυνατότητα πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λπ.) καθώς και 12 μήνες δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων στο Internet. Τέλος, διατίθεται ως
εφαρμογή για το κινητό στο iTunes.
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Η Franman Ltd ανακοίνωσε την αποκλειστική αντιπροσώπευση
στην ελληνική αγορά της Duvalco, μιας από τις πρώτες εταιρείες
στην κατασκευή των βαλβίδων «πεταλούδα» στην Ευρώπη.
Με εμπειρία τεχνογνωσίας μεγαλύτερη των 55 χρόνων στην παροχή υψηλής ποιότητας βαλβίδων του συγκεκριμένου τύπου στη
ναυπηγική βιομηχανία, στη βιομηχανία αλλά και σε δίκτυα ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων, η Duvalco έχει επεκτείνει τη γραμμή
παραγωγής της περιλαμβάνοντας gate valves, check valves και
air valves, ώστε να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση της αγοράς.
Οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έρματος, στις αντλίες πετρελαίου από τις δεξαμενές φόρτωσης, στο δίκτυο ψύξης
και κλιματισμού, στο σύστημα αδρανούς αερίου, καθώς και σε
οποιοδήποτε δίκτυο ύδατος σε όλους τους τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των LNG carriers, των containerships κ.ά.
Κατασκευάζουν και παράγουν τυποποιημένες βαλβίδες αλλά και
βαλβίδες προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις
του πελάτη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Η Duvalco έχει δημιουργήσει σημεία διάθεσης αποθετικών προϊόντων της στη Σιγκαπούρη, την Ολλανδία, την Κίνα και την Αγγλία, προκειμένου να καλύπτει κάθε ανάγκη σε ανταλλακτικά ή
αντικατάσταση βαλβίδων, καθώς και να προσφέρει εξειδικευμένες και οικονομικές λύσεις στους πελάτες της.

Συνεργασία του Hellenic
Management Centre με το
Queen Mary University
Με μία δεξίωση στην Βρετανική
Πρεσβευτική Κατοικία, την 1 Δεκεμβρίου 2014, Aνακοινώθηκε
η συνεργασία μεταξύ του Hellenic Management Centre και
του Queen Mary University του
Λονδίνου, για το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στο ναυτιλιακό δίκαιο, LLM in International Shipping Law (Piraeus, Greece).
Το Queen Mary University of London (QMUL) αποτελεί ένα από
τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου
Βασιλείου και η Νομική Σχολή του κατατάσσεται 3η ανάμεσα στα
Βρετανικά Πανεπιστήμια, ενώ κατέχει την 1η θέση μεταξύ των
Πανεπιστημίων του Λονδίνου.
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Η ελληνική σημαία κυματίζει
στη Wall Street
«Ημέρα της Ελλάδας» ονομάστηκε η 3η Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Στην τελετή παρευρέθη ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Φωτογραφίες
του μήνα

To CSCL Globe. Το μεγαλύτερο containership στον κόσμο,
με χωρητικότητα 19.000 TEUs, πλέει πλέον μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Χαρτογραφείται η ποσειδωνία των ελληνικών θαλασσών. Η ποσειδωνία, που θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, φυτρώνει
στο βυθό της θάλασσας της Μεσογείου και των νότιων και δυτικών ακτών της Αυστραλίας. Κύριος εχθρός της είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως
τα συρόμενα δίχτυα βυθού και το ίζημα που μεταφέρεται στη θάλασσα.

Εκπνέει η προθεσμία παράδοσης. Ρώσοι ναυτικοί στέκονται προσοχή μπροστά
από πολεμικό πλοίο Μιστράλ σε ναυπηγείο της περιοχής Σεν Ναζέρ, στη δυτική Γαλλία.
Η κυβέρνηση ανέβαλε επ’ αόριστον την παράδοση των δύο πρώτων Μιστράλ στη
Μόσχα εξαιτίας της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, για την οποία θεωρεί υπεύθυνο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 88

Το North of England P&I χορήγησε βραβείο σε αριστούχο
δόκιμο της ΑΕΝ Ύδρας, το οποίο απένειμε ο γενικός διευθυντής του ελληνικού γραφείου,Tony Allen.
Εδώ και χρόνια το North of England P&I σε αναγνώριση της
σημαντικής θέσης που κατέχει παγκοσμίως η ελληνική ναυτιλία υποστηρίζει εμπράκτως το έργο της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού πλοιάρχων Ύδρας.
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