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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διακίνηση εμπορευμάτων
Παραγωγή πετρελαίου
Εξαγωγές άνθρακα

Διακυμάνσεις εμπορίου
σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική

2.550

94

ναυτικά ατυχήματαπροκλήθηκαν
το 2014. Συνολικά ενεπλάκησαν
2.872 πλοία, καταγράφηκαν 74
θάνατοι, 54 απώλειες πλοίων και
754 τραυματισμοί ανθρώπων.

700.892

τόνοι οι εξαγωγές εμπορευμάτων διά θαλάσσης από τις
ΗΠΑ στην Ελλάδα και
1.23.964 τόνοι οι εισαγωγές
των ΗΠΑ από την Ελλάδα το
2013. Το σύνολο της αξίας του
διά θαλάσσης εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες ανήλθε
σε €1.030.164.000.

235

περιστατικά πειρατείας είχαν
καταγραφεί μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου του 2014. Ένα μέλος
πληρώματος έχασε τη ζωή του
και 26 ακόμη μέλη απήχθηκαν.
139 περιστατικά καταγράφηκαν
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.

63.000

εργαζόμενοι απασχολούνταν
στις θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές των ΗΠΑ το 2012.

Το 2013

διακινήθηκαν από τα λιμάνια
της Βραζιλίας 569.107.000
τόνοι χύδην ξηρών φορτίων,
219.931 τόνοι χύδην υγρών
φορτίων, 43.988.000 τόνοι γενικών φορτίων και 98.019.000
τόνοι φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια.

Στόλος ναυτιλίας
σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική

απώλειες πλοίων σημειώθηκαν το 2013. Εξ αυτών, 12 ήταν
φορτηγά, 4 πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων και 7
μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου.
Ένα πλοίο 14.000 TEU μεταφέρει φορτία αξίας $280.000.000.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 η
μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν η APM-Maersk με
στόλο 607 πλοίων. Στη δεύτερη
θέση βρισκόταν η MSC με 501
πλοία και στην τρίτη η CMACGM με 442 πλοία.

Το 2011, 10.596.000 εργαζόμενοι
απασχολούνταν σε 1.142.552
επιχειρήσεις της βιομηχανίας
των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

14.220

150 δισ.

$25,5 δισ.

Η χωρητικότητα του ελεγχόμενου από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόλου το 2012
ανερχόταν στα 508.581.000 dwt.

πλοία συνολικής χωρητικότητας 329.636.387 gt προσέγγισαν την Αμβέρσα το 2013, ενώ
η συνολική διακίνηση στο λιμάνι ανήλθε στα 190.849.079
τόνους.

τα έσοδα των τριών μεγαλύτερων ομίλων κρουαζιέρας
(Carnival Corporation, Royal
Caribbean, Norwegian Cruise
Lines) για το 2011.
Έξι νέα κρουαζιερόπλοια,
συνολικής χωρητικότητας
13.360 επιβατών και αξίας
$3,375 δισ., προστέθηκαν
στον παγκόσμιο στόλο το
2013.

τονοχιλιόμετρα ήταν το έργο
των ποτάμιων μεταφορών στην
Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών το
2012.

4.544.200.000

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα
παρήχθησαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2012. 1.173.300.000
τόνοι προέρχονταν από τις μεταφορές.
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Τα
σημαντικότερα
γεγονότα
του μήνα
Το Google Analytics και το Facebook
δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν με τα στοιχεία τους.
Με αυτόν το γνώμονα, φιλοξενούμε τις
σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της
αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα
των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

Σύννεφα πάνω
από την παγκόσμια
οικονομία
13 Νοεμβρίου
Θα είναι η Κίνα το κλειδί για τις παγκόσμιες εξελίξεις;
Σύννεφα συσσωρεύονται στις επενδύσεις
το 2015, εκτιμά σε ανάλυσή του το ﬁnancial group Blacksummit. Βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν δυσοίωνα τις
επενδύσεις, υποστηρίζουν οι αναλυτές του
Blacksummit, είναι αφενός η πτωτική πορεία του πετρελαίου, η οποία επηρέασε το
ρούβλι πιέζοντας το νόμισμα σε χαμηλά
όλων των εποχών έναντι του δολαρίου,
και αφετέρου οι διακυμάνσεις της Κίνας
στις τράπεζες, στους δήμους, στο real estate. Επιπροσθέτως, η έλλειψη διαφάνειας
στην αγορά και στους αγοραίους δείκτες,
καθώς και οι χαλαρές νομισματικές της πολιτικές, θα ταλανίζουν τη χώρα του Δράκου στο εγγύς μέλλον.
Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές
του Blacksummit, το 2015, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομικής δραστηριότητας θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των
αγορών ενέργειας.

10 ακραίες προβλέψεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν
τον επενδυτικό κόσμο
14 Νοεμβρίου
Η διεθνής τράπεζα επενδύσεων Saxo Bank
έχει ως παράδοση με την αρχή κάθε νέας
χρονιάς να παρουσιάζει τις ετήσιες προβλέψεις των αναλυτών της, που αφορούν 10
ακραία, απίθανα γεγονότα, τα οποία σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές.
Μεταξύ αυτών των γεγονότων που μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, συγκαταλέγονται τα εξής:
Το σενάριο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη ριζική
νίκη του Κόμματος Ανεξαρτησίας στις εθνικές
εκλογές, η παραίτηση του Μάριο Ντράγκι από
το πόστο του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να αναλάβει τη
θέση του προέδρου της Ιταλίας, η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο, η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου Μπαρνταρμπούνγκα, το οποίο θα μπο-

ρούσε να «στερήσει» από την Ευρώπη το
καλοκαίρι του 2015, ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας, που μπορεί να φτάσει το 5%, η διαρκής εκτύπωση χρήματος από την Τράπεζα της
Ιαπωνίας, η οποία θα υποσκελίζει την εμπιστοσύνη στο γιεν, η υποτίμηση του γουάν
κατά 20% από την Κίνα, η Ρωσία ξανά σε
πτώχευση όπως και το 1998, διαδικτυακές
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παραβιάσεις μαστίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα spreads των εταιρικών ομολόγων
υψηλής απόδοσης διπλασιάζονται.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας,
Steen Jakobsen, εξέφρασε μεταξύ άλλων την
εκτίμηση πως το 2015 θα είναι μεν ένα δύσκολο δωδεκάμηνο, αλλά δεν αποκλείεται να
είναι και η χρονιά στην οποία η τρέχουσα
κακή κατάσταση θα βρεθεί στο ναδίρ της.

Ο Αντώνης Σαμαράς
σε ημερίδα
για τη ναυτιλία

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 στην Αθήνα,
συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον 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 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 διοικητι-
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κού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, που δεν επέτρεπε την επικράτηση εγωισμών και προσωπικών φιλοδοξιών σε
βάρος της ίδιας της σχολής.

προτάσεων για συμμετοχή και συνδρομή σε
συγκεκριμένες αρχαιολογικές επιχειρήσεις
στις ελληνικές θάλασσες.

Υποβρύχια σκάφη
αναψυχής διά χειρός
αυστριακής εταιρείας
12 Δεκεμβρίου

Οι δράσεις
της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
στο Μυρτώο Πέλαγος
9 Δεκεμβρίου
O πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πάνος Λασκαρίδης, δεν συνηθίζει
να δίνει συνεντεύξεις Τύπου.
Η πρόσφατη συνάντησή του με δημοσιογράφους, για την παρουσίαση των ευρημάτων στο ναυάγιο των Αντικυθήρων, υπήρξε
αφορμή για πληθώρα ερωτήσεων τόσο για
τις δράσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
στη θάλασσα του Μυρτώου Πελάγους όσο
και για τις μελλοντικές δραστηριότητες του
Ιδρύματος.
Η συνέντευξη Τύπου, που διοργανώθηκε με
τη συνεργασία της διευθύντριας Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αγγελικής Σίμωση,
στο πλήρως ανακαινισμένο κτίριο του Ιδρύματος στην Ακτή Μουτσοπούλου, επικεντρώθηκε όχι μόνο στο διεθνές ενδιαφέρον
για το συγκεκριμένο ναυάγιο αλλά και στο
μέλλον των αρχαιολογικών εξορμήσεων
στις θάλασσες της Ελλάδας.
Σε ερώτηση των «Ν.Χ.» εάν υπάρχει ενδιαφέρον των ιδιωτικών φορέων για την
αρωγή και οικονομική υποστήριξη των συγκεκριμένων «αποστολών» της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων, η κ. Σίμωση απάντησε ότι παρατηρείται πλέον σταδιακά και
σημαντικά αυξανόμενη διάθεση πολλών αλλοδαπών κυρίως φορέων για συνδρομή και
αρωγή των συγκεκριμένων πολυδάπανων
ενάλιων και υποθαλάσσιων ερευνών. Ειδικά
το 2014 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των
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Η Βρετανία
αναδιαρθρώνει
την πολιτική της
για την εξόρυξη
πετρελαίου
9 Δεκεμβρίου
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών της Βρετανίας, Danny Alexander,
ανακοίνωσε πρόσφατα δράσεις για την υποστήριξη της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τόσο ο ίδιος όσο και η γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών, Priti Patel, στο
πλαίσιο της συνάντησης που είχαν με εκπροσώπους του συγκεκριμένου βιομηχανικού
κλάδου, ανακοίνωσαν τις επικείμενες πολιτικές και διαρθρωτικές αλλαγές.
Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας νέας φορολογικής κλίμακας, που
θα αποσκοπεί στη μείωση του φορολογικού

Η αυστριακή Migaloo είναι η πρώτη εταιρεία-σχεδιάστρια υπερπολυτελών υποβρύχιων σκαφών αναψυχής σε ολόκληρο
τον κόσμο.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο
Christian Gumpold, τόσο ό ίδιος όσο και η
ομάδα του έχουν εργαστεί αρκετά πάνω
στο κομμάτι των σκαφών αναψυχής και
της ναυπηγικής βιομηχανίας, προτού καταλήξουν στην ιδέα της ναυπήγησης μεγάλων ιδιωτικών υποβρυχίων.
Η σχεδιάστρια εταιρεία χειρίζεται το σχεδιασμό, το μηχανικό κομμάτι και την κατασκευή των σκαφών, τα οποία θα

μπορούσαν να φτάνουν μέχρι και τα 225
μέτρα σε μήκος, ακολουθώντας τα πρότυπα ασφαλείας τόσο του DNV GL όσο και
του U.S. Navy Subsafe.

συντελεστή των εταιρειών που επενδύουν
στο ενεργειακό μέλλον της υφαλοκρηπίδας
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να τονώσει την ασφάλεια των εργατών στις oﬀshore κατασκευές μέσω της στήριξης
σεισμικών ερευνών, στις ανεξερεύνητες υπόγειες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας, αλλά
και να βελτιώσει τις γενικότερες υποδομές
που θα επιτρέψουν όχι μόνο την καλύτερη
και ασφαλέστερη εξόρυξη των κοιτασμάτων,
αλλά και την απρόσκοπτη επικοινωνία με τη
στεριά, καθώς και την ανεμπόδιστη μεταφορά αγαθών και ναυτεργατών στις άγνωστες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας.

Η Γερμανία
συνεισφέρει
στη χρηματοδότηση
νέων ισραηλινών
πολεμικών πλοίων
16 Δεκεμβρίου
Η Γερμανία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει
μέρος του κόστους τεσσάρων νέων πολε-
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μικών πλοίων για το ισραηλινό Πολεμικό
Ναυτικό, τα οποία ναυπηγήθηκαν από τη
γερμανική εταιρεία ThyssenKrupp στο
πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη με το
εβραϊκό κράτος το Νοέμβριο του 2014.
Μετά από έγκριση της επιτροπής προϋπολογισμού του γερμανικού Κοινοβουλίου,
η σύμβαση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους,
σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού
εκπροσώπου, Steﬀen Seibert.
Ως μέρος της εξιλέωσής της για το Ολοκαύτωμα των ναζί, η Γερμανία έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια του Ισραήλ και
συχνά βοηθά στην αποπληρωμή του κόστους του στρατιωτικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
Bild am Sonntag, το Βερολίνο έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 115 εκατομμύρια ευρώ
για τα πολεμικά πλοία, που θα κοστίσουν
συνολικά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Παραιτήθηκε
ο υπουργός Μεταφορών της Νότιας Κορέας

καταδικάστηκαν με ποινές κάθειρξης που
κυμαίνονται από 5 έως 30 έτη. Τα μέλη
του πληρώματος που καταδικάστηκαν
ήταν μεταξύ των πρώτων που εγκατέλειψαν το πλοίο, ενώ είχαν ενημερώσει τους
επιβάτες να μείνουν στις καμπίνες τους και
να αναμένουν.
Ο πρόεδρος της Κορέας ανακοίνωσε την
παραίτηση του υπουργού κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
και τόνισε ότι η αφοσίωση του υπουργού
Lee στις επιχειρήσεις ανεύρεσης των θυμάτων συγκίνησε όλο τον λαό της Κορέας,
αφού παρέμεινε στο νησί Jindo πάνω από
τέσσερις μήνες προκειμένου να επιβλέπει
όλους τους κρατικούς φορείς που συμμετείχαν. Μέχρι σήμερα, εννέα επιβάτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

κ. Βογιατζής ευχαρίστησε και επέδωσε τιμητική πλακέτα στον πρώην δήμαρχο κ.
Αγγελάκο, ο οποίος οραματίστηκε και
προγραμμάτισε αυτό το έργο από την
πρώτη στιγμή που εξελέγη, το 1998, και
χάρις στις ενέργειές του παρεδόθη εντός
του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
Ο κ. Αγγελάκος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και όσους μόχθησαν με κάθε
τρόπο για την προετοιμασία και την κατασκευή του έργου, καθώς και την πρώην
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Σοφία
Θεολογίτου, για τη χρηματοδότηση
αυτού. Η κατασκευή του μόλου ανοίγει
νέους δρόμους για την ανάπτυξη του νησιού, αφού τώρα καθίσταται δυνατή η
σύνδεσή του με άλλα μεγάλα λιμάνια της
χώρας μας.

Εγκαινιάστηκε ο νέος
μόλος του λιμένα
των Οινουσσών

Μικρή συμμετοχή για
τα Αγιοβασιλιάτικα
Καραβάκια στη Χίο
2 Ιανουαρίου

26 Δεκεμβρίου
Ο υπουργός Μεταφορών της Νότιας Κορέας, Lee Ju Young, παραιτήθηκε την
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων για την ανεύρεση
των θυμάτων του ναυαγίου του «Sewol».
Το κορεατικό πλοίο που μετέφερε 434 επιβάτες στοίχισε τη ζωή σε 300 ανθρώπους,
ιδίως παιδιά. Πρόσφατα, ο καπετάνιος του
πλοίου καταδικάστηκε σε 36 χρόνια φυλάκιση για εγκατάλειψη των επιβατών, αλλά
αθωώθηκε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Αρκετά μέλη του πληρώματος
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26 Δεκεμβρίου
Tα εγκαίνια του νέου κρηπιδώματος του
λιμένος Οινουσσών πραγματοποιήθηκαν
πρόσφατα, από τον νυν δήμαρχο Οινουσσών, Στέφανο Βογιατζή, και τον πρώην δήμαρχο, Ευάγγελο Ηλ. Αγγελάκο, παρουσία
της περιφερειάρχου Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου, του μητροπολίτη
Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου,
εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πλήθους μονίμων κατοίκων του νησιού, αλλά και Οινουσσίων των
Αθηνών και του Λονδίνου που μετέβησαν
γι’ αυτόν το σκοπό στο νησί.
Τα εγκαίνια έγιναν σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα καθώς πρόκειται για έργο
που αποτελούσε διακαή πόθο των
Εγνουσσιωτών για πολλές δεκαετίες, είχε
δρομολογηθεί προ πολλών ετών και κατόρθωσε να υλοποιηθεί έπειτα από πολλές γραφειοκρατικές και μη περιπέτειες. Ο

Όπως κάθε χρόνο έτσι και την παραμονή
του 2015 διεξήχθη στη Χίο ο διαγωνισμός
προκειμένου να αναδειχθεί το καλύτερο
Αγιοβασιλιάτικο Καραβάκι. Πρόκειται για
έθιμο που συνδέεται με τους Βαλκανικούς
Πολέμους και την απελευθέρωση του νησιού, το οποίο διασώζεται μέχρι τις μέρες
μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ενορίες της
πόλης κατασκευάζουν πλοία πολεμικά ή
εμπορικά, συνήθως βάσει πραγματικών
σχεδίων. Το πλήρωμα κάθε πλοίου αποτε-

λείται από κατοίκους της ενορίας και πέρα
από την κατασκευή συμμετέχει και στα κάλαντα, τα οποία τραγουδούν στη διάρκεια
του διαγωνισμού. Κριτική επιτροπή βραβεύει τα καλύτερα πλοία και πληρώματα
με κριτήρια την ποιότητα κατασκευής των
καραβιών, την ομοιότητά τους με τα πραγ-
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ματικά πλοία, αλλά και το περιεχόμενο που
έχουν τα κάλαντα που τραγουδούν (συνήθως με στοιχεία από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική επικαιρότητα).
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν μόλις πέντε
καραβάκια, αριθμός πολύ χαμηλότερος
από ό,τι συνήθως. Για την ιστορία, το
πρώτο βραβείο -χορηγία του εφοπλιστή
Στάμου Ι. Φαφαλιού- απέσπασε το πλοίο
«Άγιος Νικόλαος» της ενορίας Παναγίας
Λέτσαινας. Το δεύτερο βραβείο έλαβε το
πλοίο «Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου» της
ενορίας Κάστρου, ενώ το τρίτο βραβείο
απονεμήθηκε στην ενορία Αγίας Παρασκευής Καστέλλου.

O Γ.Γ. του ΙΜΟ
καλεί σε ανάληψη
δράσης
για τα ατυχήματα
σε επιβατικά πλοία

λάσσιο ταξίδι. Παράλληλα, εξέφρασε τη
βαθιά λύπη του στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχαριστίες του στα
συνεργεία διάσωσης από Ιταλία και Ελλάδα τα οποία συνέδραμαν τους επιβάτες
του πλοίου.
Ο γενικός γραμματέας δήλωσε ότι ο Οργανισμός θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες
δράσεις προκειμένου να διερευνηθούν τα
συμβάντα στα οποία ενεπλάκησαν επιβατικά πλοία και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προτύπων
ασφάλειας. Πρότεινε στα κράτη-μέλη του
ΙΜΟ να προχωρήσουν σε αναθεώρηση
των υφιστάμενων προτύπων ασφάλειας
που αφορούν τα επιβατικά πλοία, έτσι
ώστε το θέμα να συζητηθεί στο Maritime
Safety Committee που θα συνεδριάσει
τον Ιούνιο, με στόχο να ενισχυθεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, προέτρεψε την Ελλάδα και την Ιταλία
να επιταχύνουν τη διαδικασία διερεύνησης
του δυστυχήματος του «Norman Atlantic»
και να υποβάλουν τα ευρήματά τους στον
ΙΜΟ το συντομότερο δυνατό.

Ρεκόρ κρατήσεων
πλοίων για παράνομες δραστηριότητες
6 Ιανουαρίου

4 Ιανουαρίου
Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Koji Sekimizu,
σε δήλωσή του αναφέρθηκε στα δυστυχήματα που συνέβησαν σε επιβατικά πλοία
το 2014 και στον μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών. Μάλιστα, η δήλωση
έγινε σε μια στιγμή που η επιβατηγός ναυτιλία ήρθε αντιμέτωπη με ένα ακόμη συμβάν, την πυρκαγιά στο «Norman Atlantic»
η οποία είχε συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Ο κ. Sekimizu έκανε αναφορά
στο ατύχημα του «Norman Atlantic»,
καθώς και του «Blue Sky M», τονίζοντας
ότι τέτοια συμβάντα μάς υπενθυμίζουν πόσους κινδύνους μπορεί να κρύβει ένα θα-

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10

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
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 που 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 τάσεις τοπικών σεκτών. Τα

77 πλοία (λιγότερο από 7 ανά μήνα) είναι
σύμφωνα με παρατηρητές σχετικά λίγα,
εάν αναλογιστεί κάποιος την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή και την επικινδυνότητα 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 Τουρκία επαναλαμβάνει τις προκλητικές ενέργειες
7 Ιανουαρίου
Με μία άκρως προκλητική ενέργεια, η Άγκυρα δεσμεύει έως τις 6 Απριλίου οκτώ
περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο για
έρευνες του σεισμογραφικού σκάφους
«Barbaros».
Δίνει επίσης τις συντεταγμένες των περιοχών αυτών, από τις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι το «Barbaros» θα διεξαγάγει και
πάλι έρευνες εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.
Μία από τις περιοχές απέχει μόνο 17,8
ναυτικά μίλια από τα νοτιότερα παράλια
της Λεμεσού, ενώ η πιο μακρινή βρίσκεται
σε απόσταση 76,6 ναυτικών μιλίων. Έρευνες φαίνεται ότι θα γίνουν ακόμα και μέσα
στο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ,
καθώς και κοντά στα οικόπεδα 8, 9, 1, 2
και 3.
«Η παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να προβληματίσει έντονα τη διεθνή κοινότητα και
όλους αυτούς που δηλώνουν συνεχώς ενδιαφέρον για έξοδο από τη σημερινή στασιμότητα, οδηγώντας τους σε πολύ
συγκεκριμένες ενέργειες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις», σημειώνει σε γραπτή
δήλωσή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει πως «γίνεται σαφές και ξεκάθαρο ότι
η απόφαση για αναστολή συμμετοχής της
ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες παραμένει αμετάβλητη. Παρά τις επίπονες προσπάθειες του προέδρου και της
ελληνοκυπριακής πλευράς, τη βούληση
και επίδειξη εποικοδομητικού πνεύματος,
την έντονη και συνεχή διπλωματική δράση
της κυβέρνησης για προάσπιση των κυ-
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ριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η νέα τουρκική απόφαση για
έκδοση Navtex περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ενώ καθιστά προφανές,
ακόμη και στους πιο δύσπιστους, ποιος
φέρει την ευθύνη για τη σημερινή στασιμότητα, την αναστολή των συνομιλιών,
καθώς και τη συνεχή απειλή περαιτέρω
αστάθειας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου», σημειώνεται στη γραπτή δήλωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου.

Εισαγγελική έρευνα
για το βομβαρδισμό
του «Araevo»
στη Λιβύη
8 Ιανουαρίου

Έρευνα σχετικά με το βομβαρδισμό του δεξαμενοπλοίου «Araevo», στη Λιβύη, που
προκάλεσε το θάνατο δύο ναυτικών (ενός
Έλληνα κι ενός Ρουμάνου) και τον τραυματισμό άλλων δύο την περασμένη Κυριακή, διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Πειραιά.
Το πλοίο, που ανήκει στην Aegean Ship
Management του Ομίλου Μελισσανίδη,
ήταν ναυλωμένο την τελευταία δεκαετία
από τη National Oil Corporation της Λιβύης για να μεταφέρει πετρελαιοειδή στη
χώρα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καταδίκασε απερίφραστα την εγκληματική αυτή ενέργεια και όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε σε επίσημη δήλωση: «Η ελληνική κυβέρνηση θα προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις
λιβυκές αρχές -παρά την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί- προκειμένου να καταστούν δυνατές η διαλεύκανση των
συνθηκών του τραγικού συμβάντος, η ταυτοποίηση και τιμωρία των δραστών της
επίθεσης και η καταβολή αποζημιώσεων
προς τις οικογένειες των θυμάτων».
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Οι βλέψεις
και προτεραιότητες
μιας ενδεχόμενης
αριστερής κυβέρνησης
μούδιασαν σήμερα
την ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα
14 Ιανουαρίου
Mε κομμένη την ανάσα παρακολούθησε το
σύνολο της ναυτιλιακής οικογένειας την ομιλία του αντιπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Θεόδωρου Δρίτσα, κατά την
κοπή της πίτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΝΕΕ) στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Ο τ. βουλευτής Πειραιά δεν ανακοίνωσε
μεν την πλήρη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εστίασε σε θέματα που
απασχολούν το σύνολο του κλάδου, αφήνοντας σαφείς ενδείξεις για τις προθέσεις
της Κουμουνδούρου.
Ο κ. Δρίτσας ήταν κατηγορηματικός πως
δεν θα καταργηθεί το υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά ήταν ασαφής ως προς την
αναγγελία του κ. Τσίπρα για περιορισμό
των υπουργείων και συγχώνευση των
«παραγωγικών» υπουργείων της χώρας.
Είναι μάλλον βέβαιο ότι θα σχηματιστεί
ένα υπερ-υπουργείο «ομπρέλα», με άγνωστες, όμως αρμοδιότητες, που θα εμπεριέχει ένα αυτοτελές «υπουργείο Ναυτιλίας».
Αν και δεν αναφέρθηκε σε πιθανή πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση του ΥΕΝΑ, τόνισε
τη σημασία της ενδυνάμωσής του με πολιτικό προσωπικό το οποίο θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες.
Ο κ. Δρίτσας έκανε λόγο για ίδρυση δημόσιας ακτοπλοϊκής εταιρείας διότι η παράταξή του θεωρεί ότι το παρόν πλαίσιο των
ιδιωτικών εταιρειών δεν αποδίδει. Αν και
ομολόγησε ότι οι επικεφαλής στον ΣΥΡΙΖΑ
δεν είναι δογματικοί κρατικιστές, εντούτοις,
επισήμανε πως μια κυβέρνηση οφείλει να
προστατεύει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, αλλά και να επενδύει σε δημόσιες
επιχειρήσεις, ειδικά σε αγορές και περιοχές
όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατεί ή
αδιαφορεί να επενδύσει. Αναφέρθηκε μάλιστα γενικότερα στην αναγκαιότητα διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα και της
κρατικής συμμετοχής σε πολλές εταιρείες
στο χώρο των μεταφορών και του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος.
Για τα θέματα ναυτεργασίας ο κ. Δρίτσας
τόνισε την υψηλή ανεργία στα κατώτερα

πληρώματα, που πρέπει άμεσα να εξεταστεί και να αποτελέσει προτεραιότητα αντιμετώπισης οποιασδήποτε μελλοντικής
κυβέρνησης, και υποσχέθηκε την ενδυνάμωση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
Προβληματίστηκε όμως για το αν χρειάζεται η δημόσια ναυτική εκπαίδευση όταν
παρατηρείται ανεργία στους ναυτικούς. Ως
προς αυτό, ενδιαφέρον είχε η άποψη ενός
αναγνώστη των «Ν.Χ.» πως με το ίδιο σκεπτικό τα οικονομικά πανεπιστήμια και τα
πολυτεχνεία της χώρας από τα οποία αποφοιτούν σήμερα αρκετοί άνεργοι πτυχιούχοι θα έπρεπε να καταργηθούν ή να
περιοριστούν άμεσα.
Ο κ. Δρίτσας δεν δίστασε να αναφερθεί επίσης στα «περίεργα» funds που εισέρχονται
στη ναυτιλία και περιορίζουν τις ανταγωνιστικές δυνατότητες των παραδοσιακών
πλοιοκτητών. Τόνισε μάλιστα ότι η ενδεχόμενη κυβέρνηση του κόμματός του, αν και
ίσως έχει περιορισμένες δυνατότητες ως
προς αυτό το θέμα, εντούτοις, θα επιδιώξει
να παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
Ο Πειραιώτης πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η ελληνική
ναυτιλία, ως ο πλέον επιτυχημένος κλάδος
της χώρας, θα αναλάβει το μεγαλύτερο
βάρος για να ξεπεραστεί η παρούσα οικονομική κρίση της χώρας. Προφανώς, υπονοεί ο κ. Δρίτσας ότι θα επανεξεταστεί η
οικειοθελής συνεισφορά της ναυτιλίας
που θεσμοθετήθηκε τα περασμένα χρόνια.
Εν ολίγοις, άγνωστο παραμένει το μέλλον
για πολλά ναυτιλιακά θέματα. Ενώ διαφαίνεται πως ο κ. Δρίτσας είχε συμβούλους
με γνώσεις στα θέματα που απασχολούν
την Ακτή Μιαούλη, οι προτάσεις του ήταν
ομιχλώδεις σε πολλά σημεία και εκτός διεθνούς πραγματικότητας στα περισσότερα.
Η ανησυχία που επικράτησε σε όλους τους
παρευρισκομένους ήταν έκδηλη, αφού για
πρώτη φορά ο κ. Δρίτσας υπήρξε τόσο έντονος, οξύς και ακριβής στο πώς βλέπουν
ο ίδιος και το κόμμα του την πλοιοκτησία,
τον δημόσιο τομέα και τις διεθνείς αγορές.
Ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ, αρκετά προβληματισμένοι, ρωτούσαν εκπροσώπους
της πλοιοκτησίας για την πρόθεσή τους ως
προς μια πιθανή μετεγκατάστασή τους...
Ο πρόεδρος του ΝΕΕ, δρ Γεώργιος Γράτσος, στον επίλογό του, και σε μια μάλλον
αυθόρμητη και φορτισμένη διάθεση, επισήμανε ότι η καρδιά βρίσκεται στα αριστερά του ανθρώπου, αλλά το πορτοφόλι
είναι πάντα δεξιά, και το κεφάλι είναι
κάπου στη μέση προκειμένου να ισορροπεί ανάμεσα στα δύο.
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Σκέψεις και επισημάνσεις για τις επικείμενες
εκλογές της ΕΕΕ

δεύτερη θητεία της προεδρίας
του κ. Θεόδωρου Βενιάμη ολοκληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου 2015. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί
στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κατά τη
διάρκεια των Ποσειδωνίων, ο νυν αντιπρόεδρος, Μιχάλης Χανδρής, πρότεινε
την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον
πρόεδρο της ΕΕΕ να παραμείνει για μία
ακόμη τριετία στο πηδάλιό της.
Το παρόν καταστατικό, το οποίο είχε τροποποιηθεί ως προς αυτό το θέμα από τον Αντώνη Χανδρή πριν από σχεδόν 35 χρόνια,
«επέτρεπε» στον εκάστοτε πρόεδρο την παραμονή στη συγκεκριμένη θέση έως και

Η

δύο θητείες. Η θητεία του κ. Θεόδωρου Βενιάμη και του προεδρείου της ΕΕΕ κρίνεται
από τους περισσότερους παρατηρητές,
αλλά και τα πολυπληθή μέλη της Ένωσης,
επιτυχημένη. Είναι γεγονός ότι τόσο η
πρώτη όσο και η δεύτερη θητεία του κ. Βενιάμη στην ΕΕΕ δεν υπήρξε ούτε ήρεμη
ούτε ατάραχη για τη ναυτιλία και τη χώρα.
Η παρατεταμένη κρίση στη ναυλαγορά, η
λαίλαπα των διεθνών νομοθεσιών, αλλά
και η δυσοίωνη οικονομική κατάσταση της
Ελλάδας, υπήρξαν ανάμεσα στα σταθερά
θέματα προβληματισμού του συνόλου του
κλάδου.
Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της Ακτής
Μιαούλη επισημαίνουν πως ο κ. Βενιάμης,
παρά τον σημαντικό στόλο που διαχειρίζεται και τις πολυεπίπεδες επαγγελματικές
του υποχρεώσεις, κατάφερε να είναι όχι
μόνο δραστήριος αλλά και εξαιρετικά συνεπής ως προς τα καθήκοντα που απαιτούνται
από τον πρόεδρο ενός πολυσυλλεκτικού
θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης επαγγελματικών συμφερόντων.
Παρά την απόλυτη επιστροφή της ΕΕΕ στο
δόγμα του «λάθε βιώσας», που δεν ικανοποιεί τη δημοσιογραφική οικογένεια (δηλαδή τη μετρημένη δημόσια προβολή και
τη συλλογική εσωστρέφεια ειδικά ως προς
τα ΜΜΕ), το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης της ποντοπόρου ναυτιλίας ανέπτυξε
σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο εντός όσο
και εκτός Ελλάδας.
Στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες του προεδρείου δεν προσμετράμε μόνο την τελική
έκβαση ως προς την εθελοντική προσφορά
του εφοπλισμού, αλλά πολύ περισσότερο
το σύνολο της υποστήριξης, χρηματικής,

υλικής, τεχνολογικής, προς διάφορες κατευθύνσεις, που εξυπηρετούν σοβαρές
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Χωρίς
ανόητες τυμπανοκρουσίες, η προσφορά
του εφοπλισμού σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδοτην τελευταία τριετία ήταν σημαντική.
Ειδικά σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης,
ασφάλειας και άμυνας της χώρας, η προσφορά υπήρξε γενναιόδωρη.
Στις επιτυχημένες πρωτοβουλίες συνυπολογίζουμε το ότι αναπτύχθηκαν και εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις με όλα τα συλλογικά
όργανα εκπροσώπησης του εφοπλισμού
εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ υπήρξαν τακτικές και αμοιβαία επωφελείς συναντήσεις
και επαφές με το σύνολο των πολιτικών
ρευμάτων και συνιστωσών της χώρας.
Οι σχέσεις με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα επίσης ενδυναμώθηκαν με εκπροσώπηση επιφανών μελών της ναυτιλίας
στα Συμβούλια Διοίκησης και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές σημαντικών ΑΕΙ.
Υπήρξαν βεβαίως ορισμένοι οι οποίοι υποστήριξαν σε ιδιωτικές συνομιλίες και «πηγαδάκια» πως τα συλλογικά όργανα
εκπροσώπησης θα έπρεπε να ανανεώνουν
σε τακτά διαστήματα τα προεδρεία τους,
προκειμένου να μην επαναληφθούν καταστάσεις και αγκυλώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν.
Η αλήθεια είναι όμως ότι το παρόν Δ.Σ. της
ΕΕΕ υπήρξε δραστήριο και συμμετοχικό εκπροσωπώντας έναν επαγγελματικό χώρο
με πολυπληθείς και ενίοτε αντικρουόμενες
προτεραιότητες, επιδιώξεις και στρατηγικές.
Και ιδίως σήμερα, δεν είναι καιρός για πειραματισμούς.

ΜΜΕ

Oι κοινωνίες (και ναυτιλίες) έχουν τα ΜΜΕ
που τους αξίζουν
ο «Norman Atlantic» υπήρξε ένας
άσχημος επίλογος για τη ναυτιλία το
2014. Η απρόβλεπτη θάλασσα δεν
μας αφήνει να εφησυχάσουμε ποτέ. Και τα
πολυάριθμα θύματα έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι κάθε λάθος σε αυτή τη βιομηχανία στοιχίζει πολύ ακριβά.
Και δεν φτάνει μόνο η αγωνία και η ταραχή
που επακολουθούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε κάθε ναυάγιο, σε κάθε ατύχημα
στις θάλασσες (και όχι μόνο) οι δημοσιο-
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γράφοι εμφανίζονται με γνώσεις ναυπηγικής, ναυτικού δικαίου, ναυτικής τεχνολογίας, τακτικών διάσωσης κ.ο.κ. Μία ημέρα
μετά το τραγικό συμβάν, όλοι οι χρήστες
στα κοινωνικά δίκτυα μέμφονταν και αποδοκίμαζαν όσους βιάστηκαν με ευκολία αλλά και βαθυστόχαστο ύφος- να
εκφράσουν σπουδαιοφανείς απόψεις τόσο
στην οθόνη όσο και στον κυβερνοχώρο. Η
πληθώρα ερασιτεχνικών blogs και ιστοσελίδων, αλλά και νέων (και κυρίως άπειρων
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και αδέξιων) δημοσιογράφων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση φιλάρεσκων πολιτικών που κατέκλυσαν όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, απέδειξε για μία
ακόμη φορά ότι το ναυτιλιακό ρεπορτάζ παραμένει στα χέρια
προχειρολόγων ή αδαών με «αιμοδιψείς» διαθέσεις. Οι κοινωνίες προφανώς διαθέτουν όχι μόνο τους πολιτικούς αλλά
και τα ΜΜΕ που τους αξίζουν.
Η αδιέξοδη και μη αναστρέψιμη οικονομική κρίση στα ελληνικά ΜΜΕ δεν επιτρέπει στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ (το οποίο
ήταν ανέκαθεν υποβαθμισμένο) σήμερα κανένα περιθώριο
ποιοτικής επιβίωσης και αναβάθμισης.
Οι ελάχιστοι έμπειροι και καταρτισμένοι δημοσιογράφοι του
χώρου ή συνταξιοδοτήθηκαν βιαστικά ή παραμένουν σε οικονομική «ομηρία» από τους εκδοτικούς οίκους, που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
εξαιτίας της συρρίκνωσης των διαφημιστικών και συνδρομητικών τους εσόδων.
Η ναυτιλία των Ελλήνων είναι σπουδαία και διεθνώς καταξιωμένη, όμως η εγχώρια δημοσιογραφική κάλυψη κινείται
πλέον αδύναμη και συρρικνωμένη. Τα πολυάριθμα blogs και
οι ιστοσελίδες που έχουν «κατασκευαστεί» από ερασιτέχνεςλάτρεις των καραβιών και του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες
πληροφόρησης και ενημέρωσης ενός ναυτιλιακού έθνους,
και αδυνατούν να υποστηρίξουν τόσο τη δημοσιογραφική
δεοντολογία όσο και την ευπρεπή αρθρογραφία που οφείλει
να αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Αρκετά
εξειδικευμένα περιοδικά «χαϊδεύουν» τη ματαιοδοξία ορισμένων του χώρου για να μπορέσουν και αυτά να επιβιώσουν,
χωρίς διάθεση εκσυγχρονισμού ή ανανέωσης, που απαιτούν
κονδύλια που δεν υπάρχουν.
Οι ξένοι εκδοτικοί οίκοι είτε φθίνουν είτε στέκονται στη σκανδαλοθηρία, όλα στο πλαίσιο της επιβίωσης.
Όσοι λοιπόν βιάστηκαν να κατακρίνουν την πλημμελή ή και
«υστερική» δημοσιογραφική κάλυψη του πρόσφατου δραματικού περιστατικού, ας αντιληφθούν ότι τα ΜΜΕ καθρεφτίζουν όχι μόνο την οικονομική όσο κυρίως την ηθική και
πνευματική κατάσταση της κοινωνίας μας.
Όσο βέβαια αδιαφορεί και η ίδια η ναυτιλιακή οικογένεια για
τον Τύπο και τη ναυτική ενημέρωση, τότε σε στιγμές δύσκολες οι προχειρολόγοι και οι αιμοσταγείς θα λυσσομανούν
εναντίον της.
Σήμερα, ο ναυτιλιακός Τύπος συρρικνώνεται και η ενημέρωση θα φθίνει ποιοτικά, στα χέρια ερασιτεχνών και καιροσκόπων.
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τα βιώσαμε πρόσφατα. Κάποτε οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας οργάνωναν
συζητήσεις ενημέρωσης προκειμένου να διαφωτιστούν οι
άπειροι δημοσιογράφοι.
Οι εκδοτικοί οίκοι επέλεγαν νέους, ηλικιακά, δημοσιογράφους με όραμα και διάθεση για ρεπορτάζ. Και οι εκδότες ήταν
πεφωτισμένοι αρθρογράφοι με βαθιές γνώσεις και ευρύτατη
καλλιέργεια.
Μήπως ήρθε η ώρα η ναυτιλία να υποστηρίξει και πάλι ευρέως τον Τύπο που της αξίζει, αλλά και ο ναυτιλιακός Τύπος
να αναλάβει το ρόλο που του αναλογεί;
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1981-2015: η ναυτιλιακή ιστορία (δεν) επαναλαμβάνεται;

ο 1981, η πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση στη χώρα κέρδισε τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Η ελληνική
ναυτιλία υπήρξε αρχικά ανήσυχη και επιφυλακτική.
Πρώτος υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου ορίζεται ο δικηγόρος Στάθης Γιώτας. Ο μαρξιστής πολιτικός δεν είχε καμία γνώση ούτε
εμπειρία σχετικά με τη ναυτιλία και από την
πρώτη συνάντηση με τα συλλογικά όργανα
της πλοιοκτησίας, εξαιτίας κυρίως παρεξηγήσεων, επικράτησε μουδιασμένη ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την πολιτική
ραθυμία του σε μια περίοδο που η ελληνική
σημαία επικρατούσε διεθνώς. Παρά την
αριθμητική υπεροχή της σημαίας μας,
ωστόσο, οι κρατικές παρεμβάσεις - επιδοτήσεις άλλων παραδοσιακών και ανερχόμενων ναυτιλιακών κρατών και η πτώση της
ναυλαγοράς απαιτούσαν διορθωτικά μέτρα
για να εξασφαλιστεί η παντοδυναμία της.
Ο Στάθης Γιώτας υπήρξε ένας ιδεολόγος
πολιτικός της Αριστεράς που λανθασμένα
τοποθετήθηκε σε ένα παραγωγικό υπουργείο χωρίς να έχει καμία εμπειρία, αλλά κυρίως ρεαλιστικό πολιτικό όραμα για τα
θέματα που απασχολούσαν το σύνολο του
κλάδου. Η αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών οδήγησε τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατά τον πρώτο ανασχηματισμό
του υπουργικού συμβουλίου, να τον αντικαταστήσει με τον Γιώργο Κατσιφάρα.
Ο Γ. Κατσιφάρας υπήρξε επίσης αδαής
πάνω στα θέματα της ναυτιλίας. Και
υπήρξε και άτυχος, αφού η ναυτιλιακή
κρίση την περίοδο της πρώτης υπουργίας
του στο ΥΕΝ ήταν όχι μόνο δραματική,
αλλά τελικά και μακροχρόνια. Δεν ήταν
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μόνο η απειρία του, πάντως, που κλόνισε
την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας, όσο κυρίως η παρουσία διάφορων
κομματικών συμβούλων στα τότε γραφεία
του ΥΕΝ στη Γρ. Λαμπράκη.
Οι συγκεκριμένοι κομματικοί σύμβουλοι
και σοσιαλιστές ιδεολόγοι με πιέσεις και
ανατροπές κατάφεραν να δημιουργήσουν
το «τέρας της ανακύκλωσης», όπως έγραφαν εκείνη την εποχή τα «Ναυτικά Χρονικά». Η κατάρρευση της ναυλαγοράς είχε
οδηγήσει τα 3.500 ελληνικά πλοία να παροπλίζονται το ένα μετά το άλλο, με αποτέλεσμα οι Έλληνες ναυτικοί να μένουν
άνεργοι κατά εκατοντάδες. Στον Πειραιά η
κατάσταση ήταν οξυμένη και στην Ελευσίνα τα ελληνικά πλοία στοιβαγμένα
δίπλα-δίπλα αποτελούσαν μόνιμο πόνο
για τα μάτια και βαρυθυμία για τη ναυτιλιακή και ναυτική κοινότητα. Ο άπειρος
αλλά πιεζόμενος ΥΕΝ «επιβάλλει» το 1983
το νόμο της ανακύκλωσης, με τον οποίο η
πλοιοκτησία υποχρεούται να αντικαταστήσει τα πληρώματα στα ελληνικά ποντοπόρα πλοία σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα (6-9 μήνες) προκειμένου να μειωθεί η ανεργία των ναυτικών.
Ο νόμος υπήρξε μεν μια προσπάθεια «εξισορρόπησης» των σχέσεων της πλοιοκτησίας με την ελληνική ναυτεργασία (αφού
επικυρώνονταν από την κυβέρνηση οι διμερείς συμβάσεις της ΕΕΕ με αλλοδαπά

ναυτεργατικά σωματεία ασιατικών και
αφρικανικών χωρών), όμως τα αποτελέσματά του ήταν καταστρεπτικά. Υπό την
πίεση της άθλιας ναυλαγοράς, η νέα κυβερνητική πολιτική έδωσε το τελειωτικό
χτύπημα στην ελληνική σημαία. Οι πλοιοκτήτες σταδιακά, αλλά σταθερά, σε διά-

στημα τεσσάρων ετών «δραπέτευσαν»
στην κυριολεξία από το μη ανταγωνιστικό
ελληνικό νηολόγιο, όχι για τιμωρία ή καιροσκοπισμό όπως κάποιοι ήθελαν προπαγανδιστικά να πρεσβεύουν, αλλά
προκειμένου να επιβιώσουν στον διεθνή
ανταγωνισμό, που ήταν πλέον οξύς και
αθέμιτος.
Την ίδια χρονική περίοδο, ο Γ. Κατσιφάρας
καταθέτει νέο νόμο περί ναυτικής εκπαίδευσης, παρά τις ενστάσεις του εφοπλισμού και της ναυτεργασίας, που
αποτέλεσε επίσης προϊόν στείρου ιδεολογικού δογματισμού με αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση και ποιοτική υποβάθμιση
των ΑΔΣΕΝ της χώρας. Το ΝΑΤ υπήρξε επίσης ένα από τα μεγάλα «λάθη» της συγκεκριμένης σοσιαλιστικής πολιτικής που
προσωποποιούνταν εκείνη την περίοδο
από αμαθείς 30άρηδες με κομματικές παρωπίδες και λαϊκιστική επιχειρηματολογία.
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Το 1981
δεν είναι 2015. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιες παράμετροι και κάποιες συνιστώσες
που είναι παρεμφερείς. Παρατεταμένη
κρίση στη ναυλαγορά, κοινωνική πόλωση
και αναβρασμός, καταιγίδα διεθνών νομοθετικών εξελίξεων, διεθνής πολιτική και οικονομική αστάθεια, μια νέα, άπειρη (και
σοσιαλιστική τότε) κυβέρνηση με υπέρμετρους οραματισμούς και φιλοδοξίες. Απλά,
το 1981 η ελληνική σημαία ήταν παντοδύναμη και οι Έλληνες ναυτικοί πολυάριθμοι.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου μάλλον δεν είχε
αντιληφθεί τα λόγια του πατέρα του, όταν
έλεγε συχνά-πυκνά ότι «τα καράβια έχουν
προπέλες και φεύγουν». Και τα καράβια
έφυγαν μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια,
όπως έφυγαν και οι βιομηχανίες εκείνη τη
δεκαετία. Έφυγαν όχι επειδή τα «καπιταλιστικά θηρία» επιθυμούν μόνο το κέρδος
και την εξασφάλιση, αλλά διότι κάθε επιχείρηση επιθυμεί την επιβίωσή της, ειδικά
σε περιόδους παρατεταμένων κρίσεων.
Σήμερα δεν έχουμε (πολλά) πλέον πλοία
για να φύγουν. Έχουμε όμως διαχειρίστριες εταιρείες. Όλοι πια γνωρίζουν ότι οι
πολιτικοί άρχοντες σε Ντουμπάι, Βαλέτα,
Βαντούζ, Σιγκαπούρη, Λουξεμβούργο, Λεμεσό καλούν σαν Σειρήνες τους ναυτιλιακούς μας πρωταγωνιστές και στην Ακτή
Μιαούλη, στη λεωφόρο Ποσειδώνος και
τη λεωφόρο Συγγρού.
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, όμως διδάσκει. Πειραματισμοί, ιδεολογικές παρωπίδες και λαϊκιστική έξαρση δεν
συγχωρούνται.
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Κρατισμός ή ιδιωτική πρωτοβουλία στην ακτοπλοΐα;
Δύο πολιτευτές από τη Χίο, γνωστοί
στη ναυτιλία, απαντούν.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Αιγαίου και τα προβλήματα τακτικής σύνδεσης
με την άγονη γραμμή αποτελούν μόνιμο
θέμα για συζήτηση στην αρθρογραφία των
ναυτιλιακών ΜΜΕ. Οι πρόσφατες δηλώσεις
του κ. Θοδωρή Δρίτσα σχετικά με το παρόν
και το μέλλον της ελληνικής ακτοπλοΐας και
την πρόταση του κόμματός του για δημιουργία μιας «κρατικής» εταιρείας που θα εξυπηρετεί τα νησιά μας, σχολιάστηκε και
προβλημάτισε όσους παρακολουθούν και
ενδιαφέρονται για τα θέματα της νησιωτικής
πολιτικής.
Απευθυνθήκαμε σε δύο υποψήφιους βουλευτές και έμπειρους γνώστες των θεμάτων
της ακτοπλοΐας, που πολιτεύονται σε μια περιφερειακή ενότητα με βαθιά ναυτική παράδοση αλλά και δυσκολίες όσον αφορά τη
σύνδεση των νησιών της.
Οι απόψεις των δύο γνωστών προσωπικοτήτων, που προέρχονται από διαφορετικούς
πολιτικούς, ιδεολογικούς αλλά και επαγγελματικούς χώρους, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απαντούν στις προτάσεις του κ.
Δρίτσα και του κόμματός του.
Σταύρος Μιχαηλίδης
Υποναύαρχος (ε.α.)
του Λιμενικού Σώματος,
υποψήφιος βουλευτής Χίου
με τη Ν.Δ.

Ο ομφάλιος λώρος των νησιών, κυρίως του
Αιγαίου, με την ηπειρωτική Ελλάδα αναμφισβήτητα είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεσή τους.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 οι εταιρείες λαϊκής βάσης βάζουν ψηλά τον πήχυ
και στα νερά του Αιγαίου αρχικά, αργότερα
σε όλα τα πελάγη, ακόμα και σε συνδέσεις
με τρίτες χώρες, δρομολογώντας Ε/Γ-Ο/Γ
μεγάλων χωρητικοτήτων και μεταφορικής
ικανότητας επιβατών, τα οποία αναμφισβήτητα ώθησαν πολύ ισχυρά την ανάπτυξη
των νησιών.
Οι πολιτικές και όχι μόνο σκοπιμότητες τη δεκαετία του ’80 δημιούργησαν την κρατική
ελληνική ακτοπλοΐα, η οποία μάζεψε έναν
αριθμό πλοίων για την καλύτερη, δήθεν, εξυπηρέτηση των νησιωτών.
Τα αποτελέσματα αυτής της κρατικής παρέμβασης ήταν τραγικά όπως φάνηκε από την
εξέλιξη του εγχειρήματος, όχι μόνο για την
απώλεια τεράστιων κρατικών κονδυλίων
από την κακοδιαχείριση και τη διάλυση της
εταιρείας, αλλά και από την ταλαιπωρία εκατοντάδων ναυτικών οι οποίοι έχασαν τη δούλεψή τους.
Στη χώρα μας η μνήμη, δυστυχώς, είναι αδύνατη και έχουμε την τάση να αναπαράγουμε
τα λάθη μας. Η ακτοπλοΐα τα τελευταία χρόνια και λόγω της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης και με τις στρεβλώσεις που ακόμα
υφίστανται, δοκιμάζεται σκληρά.
Ο ακτοπλοϊκός στόλος έχει συρρικνωθεί και
οι εταιρείες βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάρρευση.
Αυτό που χρειάζεται είναι να ληφθούν άμεσα
μέτρα για την επιβίωση του ακτοπλοϊκού
στόλου, ειδάλλως τα αποτελέσματα θα είναι
οδυνηρά για την ανάπτυξη των νησιών, του
τουρισμού, αλλά και από την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Εξαγγελίες για πειράματα όπως του παρελθόντος, με το κράτος πάλι διαχειριστή
πλοίων, και μάλιστα ακτοπλοΐας, δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον του
ακτοπλοϊκού συστήματος.
Kώστας Χλωμούδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πειραιά, υποψήφιος βουλευτής Χίου
με το ΠΑΣΟΚ
Η διαμόρφωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις μεταφορές στις
νησιωτικές περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χωρική διάσταση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής. Είναι κρίσιμη όμως
η απόφαση για επιλογή ενός φορέα, που θα
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έχει την ευθύνη για τη χρηματοδότηση των
άγονων γραμμών στις νησιωτικές και άγονες
περιοχές, είτε αυτές αναφέρονται σε πλοία,
αεροπλάνα, υδροπλάνα ή και μεικτές μεταφορές.
Η αξία του ελεύθερου ανταγωνισμού πρέπει
να διασταυρώνεται με την ανάγκη για ένα
απολύτως προσδιορισμένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών στους επιβάτες από και προς
τα νησιά.
Κεντρικό θέμα σε αυτήν την ιδιαίτερη αγορά
είναι η ρύθμιση των συχνά αντιτιθεμένων
συμφερόντων, δηλαδή του επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος, του κοινωνικού συμφέροντος και του δημόσιου συμφέροντος.
Παρά το γεγονός ότι ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ο ιδιωτικός τομέας σε πλειάδα περιπτώσεων παρέχουν λύσεις, η ικανοποίηση
των αναγκών των νησιωτικών περιοχών σε
μεταφορικές υπηρεσίες δεν είναι δεδομένη
από την ελεύθερη αγορά.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στην
περίπτωση των νησιωτικών μεταφορών,
μέσω της Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιας
Υπηρεσίας ή PSO (Public Service Obligation),
επιτυγχάνεται η παροχή από το κράτος υπηρεσιών που παράγονται υπό όρους από τον
ιδιωτικό τομέα, για συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα.
Το τραγικό με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για
την ακτοπλοΐα δεν είναι τόσο η σφραγίδα
ενός ιδεοληπτικού και ανιστόρητου κρατισμού, όσο η υψηλή και επικίνδυνη άγνοια
δεδομένων που απαιτούν γνώση, γνώση και
γνώση…
Μία ακόμη ένδειξη ότι πρόκειται για μαθητευόμενους μάγους…
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Τι μέλλει γενέσθαι με την πώληση
μετοχών του ΟΛΠ
Ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή
η συμφωνία μέσω φιλικού διακανονισμού της ΟΛΠ Α.Ε. και της
ΣΕΠ Α.Ε. (COSCO), που αφορούσε την επέκταση του δυτικού
τμήματος του τρίτου προβλήτα
και την αναπροσαρμογή όρων
της σύμβασης. Η συμφωνία
προβλέπει την κατασκευή του
δυτικού τμήματος του Προβλήτα
ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιώς
από τη ΣΕΠ Α.Ε., η οποία θα αναλάβει και την εκμετάλλευσή του.
Η επένδυση είναι ύψους
230.000.000 ευρώ και με τη νέα
χωρητικότητα που θα δημιουργήσει ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων θα μπορεί συνολικά να
εξυπηρετεί 7.200.000 TEU κάθε
χρόνο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΛΠ, η συμφωνία ανεβάζει την καθαρά παρούσα αξία
της σύμβασης παραχώρησης
στα 678-1.103 εκατ. ευρώ, ενώ
η διοίκηση του ΟΛΠ κάνει λόγο

για διαμόρφωση των ετήσιων
εσόδων του οργανισμού στα
109 εκατ. ευρώ το 2021.
Το ζήτημα βεβαίως είναι τι μέλλει γενέσθαι με την εν εξελίξει
διαδικασία πώλησης μετοχών
της ΟΛΠ Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ. Η
συμφωνία καθιστά κυρίαρχη την
COSCO στο λιμάνι του Πειραιά,
κάτι που ενδέχεται να μειώσει το
ενδιαφέρον των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων εταιρειών που
συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Εξετάζοντας το ζήτημα και από
μια άλλη οπτική, ενδέχεται και η
ίδια η COSCO να επιδείξει μει-

ωμένο ενδιαφέρον για το διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ αφού πλέον
πήρε (;) αυτό που ήθελε από το
λιμάνι του Πειραιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα συμφωνία
επηρεάζει και το τίμημα που
μπορεί να δοθεί για την αγορά
των μετοχών του ΟΛΠ καθώς το
ΤΑΙΠΕΔ είχε εκτιμήσει έσοδα
πέριξ των 350 εκατ. ευρώ. Είναι
λογικό πλέον ότι η νέα καθαρή
παρούσα αξία της σύμβασης θα
μπορούσε να ωθήσει προς τα
πάνω το ύψος του χρηματικού
ανταλλάγματος.

ο.λ.θ.

Θετικό πρόσημο στη διακίνηση
εμπορευμάτων

νοδικά κινήθηκε η διακίνηση εμπορευμάτων στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014.
Συνολικά από το λιμάνι της
συμπρωτεύουσας διακινήθηκαν 12.197.015 τόνοι φορτίων
(συμπεριλαμβανομένης της

Α
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διακίνησης καυσίμων και τσιμέντου από ιδιωτικές εγκαταστάσεις) έναντι 11.255.454
τόνων την ίδια περίοδο του
2013, παρουσιάζοντας αύξηση
της τάξεως του 8,36%.
Πιο συγκεκριμένα, το χύδην
ξηρό και το breakbulk φορτίο
ήταν που ώθησαν προς τα

πάνω τα συνολικά μεγέθη διακίνησης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,47%. Σημαντική
άνοδος επετεύχθη και στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
καθώς το ενδεκάμηνο του
2014 το λιμάνι εξυπηρέτησε
315.162 TEU έναντι 294.246
TEU την ίδια περίοδο του
2013.
Η συνολική επιβατική κίνηση
μειώθηκε κατά 1,52%, στους
44.586 επιβάτες, πτώση που
θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη μια και η μοναδική ακτοπλοϊκή
σύνδεση
της
Θεσσαλονίκης δεν υφίσταται
πλέον εδώ και κάποιους
μήνες, αλλά συγκρατήθηκε
από την αύξηση των επιβατών
κρουαζιέρας κατά 35,61%
(στους 19.720 επιβάτες).

Συνάντηση
εργασίας
Τη Χίο επισκέφθηκαν πρόσφατα ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Α.Ε. Γιώργος Ανωμερίτης και
ο διευθύνων σύμβουλος της
ΟΛΠ Consulting and Logistics A.E. Γιώργος Νικολούλιας, οι οποίοι είχαν
συνάντηση εργασίας με τον
δήμαρχο Χίου Μανώλη
Βουρνού, τον αντιδήμαρχο
Τουρισμού Δημήτρη Καράλη
και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου,
Μιχάλη Μπελέγρη.
Αντικείμενο των συζητήσεων
ήταν η συμβολή των ΟΛΠ
A.E. και ΟΛΠ Consulting and
Logistics Α.Ε. στην ανάπτυξη
της κρουαζιέρας στο νησί της
Χίου και η γενικότερη συνεργασία των δύο λιμανιών σε
μια σειρά από ζητήματα,
όπως η διακίνηση φορτηγών
οχημάτων από τον Τσεσμέ
προς τον Πειραιά με ενδιάμεσο σταθμό τη Χίο, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου
λειτουργίας του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χίου κ.ά.

Βραβεύτηκε
ο ΟΛΗ
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία
Port Management-Eco Port
των ετήσιων βραβείων Environmental Awards.
O οργανισμός έχει κάνει βήματα προς την κατεύθυνση
περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του
λιμένα Ηρακλείου.
Προς τούτο έχει καταρτίσει
μελέτες περιορισμού της κατανάλωσης φυσικών πόρων,
έχει εγκαταστήσει σύστημα
ορθολογικής διαχείρισης του
ύδατος, ενώ έχει εκπονήσει
μελέτη για την κάλυψη των
αναγκών κλιματισμού του
επιβατικού σταθμού του λιμένα έκτασης 2.500 τ.μ. με
τη χρήση συστήματος γεωθερμίας.
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Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Κάποιος να τους ενημερώσει…
Παρά το γεγονός ότι
στις 9 Δεκεμβρίου η Gazprom
ανακοίνωσε ότι το έργο της κατασκευής του South Stream
εγκαταλείπεται, στη Βουλγαρία
συνεχίζουν να φτάνουν οι αγωγοί που θα χρησιμοποιούνταν
στην κατασκευή του. Ένα πλοίο
φορτωμένο με τμήματα αγωγών προσάραξε στις 3 Ιανουαρίου 2015 στα αβαθή, κατά τη
διάρκεια ελιγμών στο λιμάνι
του Μπουργκάς. Μάλιστα, πρόκειται για το τρίτο φορτίο αγωγών το οποίο έφτασε στο
βουλγαρικό λιμάνι με το ίδιο
πλοίο.
Προς το παρόν, είναι άγνωστο
γιατί φορτία αγωγών που προορίζονταν για την κατασκευή
του South Stream συνεχίζουν
να στέλνονται στη Βουλγαρία,
αν και κάποιες πηγές αναφέ-

ρουν ότι αποθηκεύονται προσωρινά στο λιμάνι του
Μπουργκάς.
Να υπενθυμίσουμε πως ο
Ρώσος πρόεδρος, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην
Τουρκία, είχε ανακοινώσει ότι
τα 63 δισ. κυβικά μέτρα αερίου

που θα μεταφέρονταν κάθε
χρόνο μέσω του South Stream
θα διακινηθούν τελικώς μέσω
του δικτύου αγωγών της Τουρκίας. Μάλιστα, ο κ. Πούτιν είχε
κατηγορήσει τη Βουλγαρία ότι
μπλόκαρε τον αγωγό South
Stream.

Έτος-σταθμός το 2014 για το εμπόριο
της Αυστραλίας

Στη διάρκεια του 2014
η Αυστραλία προχώρησε στην
υπογραφή τριών συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου (FTA’s) με
τους βασικότερους πελάτες των
εξαγώγιμων προϊόντων της. Πιο
συγκεκριμένα, η χώρα υπέγραψε
FTA με τη Νότια Κορέα, που ήδη
τέθηκε σε ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2014, με την Ιαπωνία, που
τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιανουα-
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ρίου 2015, και με την Κίνα, η
οποία θα τεθεί σε ισχύ εντός του
έτους. Η Κίνα και η Ιαπωνία αποτελούν τον πρώτο και δεύτερο
μεγαλύτερο, αντίστοιχα, εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας, ενώ
η Νότια Κορέα βρίσκεται στην τέταρτη θέση (πίσω από τις ΗΠΑ,
με τις οποίες η Αυστραλία έχει
συνάψει FTA από το 2005).
Αθροιστικά οι τρεις χώρες απορ-

ροφούν πάνω από το 50% των
εξαγωγών της Αυστραλίας, των
οποίων η αξία για το 2013
ανήλθε στα €174,62 δισ.
(AUD253,2 δισ.).
Οι νέες αυτές συμφωνίες αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της
χώρας, ενώ πολλοί συμφωνούν
ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι
«συναρπαστικά» για την οικονομία της Αυστραλίας, αν και θα
πρέπει να υπάρξει προσπάθεια
κυρίως προς την κατεύθυνση
σύναψης εμπορικών συμφωνιών μεταξύ εταιρειών και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των FTA’s από την πρακτική
εφαρμογή τους. Ενδεικτικά, πάντως, το 97% των εξαγωγών της
Αυστραλίας στην Ιαπωνία θα
μπορεί, υπό τη νέα συμφωνία,
να επωφεληθεί από την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά ή
από τους μηδενικούς δασμούς.

Χαλαρώνει
τα μέτρα
προστατευτισμού η Κίνα
Σε χαλάρωση των νόμων
περί καμποτάζ στην ελεύθερη
ζώνη εμπορίου της Σαγκάης έχει
προχωρήσει εδώ κι ένα χρόνο η
Κίνα, επιτρέποντας σε πλοία
ξένης σημαίας (αλλά κινεζικής
ιδιοκτησίας) να εκτελούν δρομολόγια ανάμεσα σε λιμάνια της
Σαγκάης και άλλες κινεζικές παράκτιες περιοχές. Τα πρώτα containerships που πήραν άδεια για
τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
ήταν
τα
COSCO
«Surabaya», COSCO «Venice»
και COSCO «Wellington» (4,253
teu), ιδιοκτησίας της κινεζικής
COSCO
Container
Lines
(COSCON), υπό σημαία Χονγκ
Κονγκ. Στις 29 Δεκεμβρίου
2014, το COSCO «Surabaya» ξεκίνησε από το λιμάνι της Σαγκάης με 895 teu και προορισμό
τα λιμάνια Tianjin and Qingdao.
Στον ίδιο άξονα, η κινεζική κυβέρνηση πρόσφατα αποφάσισε
την απελευθέρωση 24 προϊόντων και υπηρεσιών, καταργώντας όλους τους περιορισμούς
τιμών στα αγροτικά προϊόντα,
μεταξύ των οποίων και ο καπνός.
Παράλληλα, απελευθέρωσε και
τις υπηρεσίες μεταφορών, ανάμεσα στις οποίες και τη μεταφορά επιβατών, δεμάτων, αλλά
και τα τέλη λιμένων, επιτρέποντας στην αγορά να καθορίσει τις
τιμές. Η Κίνα φαίνεται να κατανοεί πως παρά τον κομμουνιστικό ιδεολογικο-πολιτικό της
προσανατολισμό, ο οικονομικός
φιλελευθερισμός αποτελεί μονόδρομο για μια χώρα που επιδιώκει να γίνει παγκόσμια
υπερδύναμη.
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Φόβοι για λανθασμένη επένδυση

Στην επέκταση
της παραγωγής της στη Βόρεια Θάλασσα αποσκοπεί η
ΒΡ, με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα £7δισ. την επόμενη πενταετία.
Στην κοινοπραξία εταιρειών

συμμετέχει επίσης η JX Nippon
Exploration and Production
U.K. Limited. Από τις ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις της
BP στη Βόρεια Θάλασσα, η
πλατφόρμα Andrew, που βρίσκεται 230 χλμ. ανατολικά του

Αμπερντίν, τροποποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετεί πλέον
και το νέο οικόπεδο Kinnoull, το
οποίο αναμένεται να παρατείνει
την παραγωγή πετρελαίου στην
περιοχή κατά μία δεκαετία.
Η ημερήσια παραγωγή του
νέου οικοπέδου υπολογίζεται
πως θα αγγίξει τα 50.000 βαρέλια. Διεθνείς σχολιαστές εκφράζουν φόβους πως η
απόφαση της BP να προχωρήσει σε μία τόσο σημαντική επένδυση αυτό το διάστημα που η
τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει σημαντικά, λόγω
υπερπροσφοράς στη διεθνή
αγορά, ίσως αποδειχθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, λανθασμένη, προκαλώντας ζημίες
στην εταιρεία.

Προσφυγή εναντίον πετρελαϊκού
κολοσσού
Η εταιρεία Shell θα καταβάλει 84 εκατ. δολάρια στην
τοπική κοινότητα Μπόντο, στο Δέλτα του Νίγηρα, ως αποζημίωση για δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες,
που προκλήθηκαν το 2008 και το 2009. Ντόπιοι ψαράδες,
περίπου 15.600, οι οποίοι επλήγησαν σημαντικά από την
οικολογική καταστροφή, προσέφυγαν εναντίον του πετρελαϊκού κολοσσού και μετά το συμβιβασμό που επετεύχθη
ανάμεσα στα αντίδικα μέρη, θα λάβουν ως αποζημίωση
από 3.300 δολάρια έκαστος, ενώ 30 εκατ. δολάρια θα δοθούν ως αποζημίωση στην κοινότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις πετρελαιοκηλίδες,
η διαρροή προκλήθηκε από λειτουργική βλάβη των αγωγών.

Αλλαγές στα τέλη χρήσης στη νέα
διώρυγα του Παναμά
Τον νέο τρόπο υπολογισμού
τελών χρήσης για τη διώρυγα
του Παναμά, από τον Απρίλιο του
2016, ανακοίνωσε πρόσφατα η
Αρχή Διώρυγας Παναμά (ACP).
Η πρόταση της διοίκησης, που
αναμένεται να εξεταστεί στις 27
Φεβρουαρίου, αλλάζει τελείως
τον μέχρι σήμερα τρόπο υπολογισμού των τελών.
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, κάθε
πλοίο θα χρεώνεται βάσει διαφοNΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24

ρετικής μονάδας: τα containerships θα υπολογίζονται με βάση
τα TEUs, τα bulkers με dwt και
τους τόνους φορτίου που μεταφέρουν, τα κρουαζιερόπλοια με
τον αριθμό των επιβατών και τα
LNG carriers ανάλογα με τα κυβικά μέτρα.
Το νέο σχέδιο υπολογισμού επιδιώκει να προσφέρει μείωση
τελών για τα μεγαλύτερα containerships, ειδικά αναφορικά με

τα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν. Η διαπλάτυνση της
διώρυγας του Παναμά θα αποφέρει ουσιώδεις αλλαγές στις
παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, μειώνοντας σημαντικά το
χρόνο ταξιδίου, ενώ παράλληλα
θα επιτρέπει σε πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας να χρησιμοποιούν την εν λόγω διαδρομή,
καθιστώντας τα σημερινά Panamax απαρχαιωμένα.

Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο
αποζημιώνει
Σομαλούς
πειρατές
Έκπληξη προκάλεσε
στη ναυτιλιακή κοινότητα διεθνώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για καταβολή
αποζημίωσης εκ μέρους της
γαλλικής κυβέρνησης σε Σομαλούς πειρατές.
Ειδικότερα, σε 9 Σομαλούς πειρατές, οι οποίοι συνελήφθησαν
από τις γαλλικές αρχές για επίθεση κατά γαλλικών πλοίων
και ομηρία Γάλλων πολιτών το
2008, επιδικάσθηκε αποζημίωση ύψους 7.000-9.000
ευρώ.
Αιτία, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η καθυστέρηση 48 ωρών εκ μέρους
των γαλλικών αρχών να οδηγήσουν τους κατηγορούμενους
ενώπιον του δικαστή στο γαλλικό έδαφος, παραβιάζοντας με
αυτό τον τρόπο το ανθρώπινο
δικαίωμά τους στην ελευθερία
και την ασφάλεια, σύμφωνα με
το άρθρο 5§3 του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι
αρχές της ισότητας απέναντι
στο νόμο και του σεβασμού του
ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι
αδιαπραγμάτευτες.
Παρ’ όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, η σκληρή
προσήλωση στο γράμμα του
νόμου δεν ανταποκρίνεται στο
κοινό περί δικαίου αίσθημα
της παγκόσμιας ναυτιλιακής
κοινότητας, ιδιαίτερα των ναυτικών, οι οποίοι ευρισκόμενοι
εκ προοιμίου αντιμέτωποι με
τις αντιξοότητες του ναυτικού
επαγγέλματος, υφίστανται και
το φόβο και τη βιαιότητα της
πειρατείας.
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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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Προτεραιότητα
της Ρωσίας η ανάπτυξη
των ναυπηγείων
Μείωση
των πειρατικών
επιθέσεων
τον Νοέμβριο
Μελέτη της ReCAAP
(Regional
Cooperation
Agreement on Combating
Piracy για την Ασία) κατέγραψε σημαντική μείωση
των περιστατικών πειρατικών
επιθέσεων για το μήνα Νοέμβριο του 2014, σε σύγκριση
με τα τελευταία δύο χρόνια.
Συνολικά 20 περιστατικά
έχουν αναφερθεί γι’ αυτόν το
μήνα.
Η μελέτη έδειξε επίσης πως ο
αριθμός των πειρατικών επιθέσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
των τελευταίων 12 μηνών με
αποκορύφωμα τον Ιούνιο
του 2014, οπότε καταγράφηκαν 23 περιστατικά, σε αντίθεση με τον Ιανουάριο του
ίδιου έτους, όταν σημειώθηκαν μόλις 8.
Όσον αφορά τα 20 περιστατικά του Νοεμβρίου, τα 11
σημειώθηκαν στα Στενά της
Malacca και στη Θάλασσα
της Νότιας Κίνας.
Οι υπόλοιπες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε πλοία που
βρίσκονταν σε χώρο ελλιμενισμού, στη Θάλασσα της
Νότιας Κίνας (4), στο Cochin
και στο Sandheads στην Ινδία
(2), στο λιμάνι Chittagong,
στο Μπανγκλαντές (1), στο
Samarinda, ανατολικό Kalimantan της Ινδονησίας (1),
και στο Vung Tau, στο Βιετνάμ (1).
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Στη βιομηχανία των ναυπηγείων
στρέφει την προσοχή της η
Ρωσία, με σκοπό να ικανοποιήσει
τις κρατικές αλλά και εμπορικές
ανάγκες της στον τομέα της κατασκευής σύγχρονων πλοίων. Στο

επεκτείνει τις δραστηριότητές της
εγκαινιάζοντας νέες εγκαταστάσεις στην Ασία.
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ
Πούτιν, ανακοίνωσε πρόσφατα
την πρόθεση της χώρας του να

πλαίσιο του κρατικού προγράμματος «Ανάπτυξη των ναυπηγείων 2013-2030», η Ρωσία
κινείται δυναμικά προς αυτή την
κατεύθυνση ξεκινώντας με την είσοδό της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την ίδρυση
Ρωσικού Ναυτικού Επιμελητηρίου το 2013.
Η συγκεκριμένη εγχώρια αγορά
εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη
έως το 2030, με τις παραγγελίες
στα ρωσικά ναυπηγεία να ξεπερνούν τις 1.250, μεταξύ των
οποίων και 40 oil tankers, 300
ρυμουλκά και 150 πλατφόρμες.
Περαιτέρω, η Ρωσία σκοπεύει να

απελευθερώσει το λιμάνι του
Βλαδιβοστόκ μέχρι τον Ιούλιο
του 2015. Το Βλαδιβοστόκ θα
είναι το πρώτο ρωσικό λιμάνι στο
οποίο θα εφαρμοστούν χαλαρό
τελωνειακό καθεστώς, φορολογικές ελαφρύνσεις για τους port
operators και χαμηλότερα κόστη
για τα πλοία που χρησιμοποιούν
το λιμάνι. Παράλληλα, ο πρόεδρος τόνισε τη σημασία του Βόρειου Περάσματος στην Αρκτική,
συνδέοντας την ανάπτυξη της
διαδρομής με την αύξηση των
παραγγελιών για Arctic transport
vessels και παγοθραυστικά.

Πολύτιμα μέταλλα
στο βυθό του Ινδικού
Ωκεανού
Κινεζικό υποβρύχιο
ξεκίνησε ειδική επιστημονική
αποστολή έρευνας στον Ινδικό Ωκεανό με σκοπό την
αναζήτηση πολύτιμων μετάλλων στο βυθό. Παράλληλα, το
υποβρύχιο θα συλλέξει δείγματα πετρωμάτων, ιζημάτων
και νερού από επιλεγμένα σημεία του ωκεανού, τα οποία
θα προσφέρουν πληροφορίες
σχετικά με τη βιοποικιλότητα
και τους γενετικούς πόρους
της περιοχής. Η έρευνα θα
διαρκέσει 120 ημέρες και
είναι πολλά υποσχόμενη για
το μέλλον της Κίνας, δεδομένου ότι οι ανάγκες του ασιατικού γίγαντα για φυσικούς
πόρους αυξάνονται συνεχώς.
Η Κίνα έχει υπογράψει συμφωνία με την International
Seabed Authority, το 2011,
βάσει της οποίας της έχει χορηγηθεί άδεια προκειμένου να
ερευνήσει 10.000 τ.χμ. στον
Ινδικό Ωκεανό για την ύπαρξη
κοιτασμάτων πολυμεταλλικών σουλφιδίων.

Διεθνής κατακραυγή για την Boko Haram
Σε μία από τις πιο
αιματηρές μέχρι σήμερα επιθέσεις της προέβη στις 9/1 η ισλαμιστική εξτρεμιστική οργάνωση
Boko Haram, στην περιοχή της
Μπάγκα, που βρίσκεται στα σύνορα με το Τσαντ. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της Διεθνούς
Αμνηστίας, τα θύματα της σφαγής υπολογίζονται σε περίπου
2.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά
και ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν

κατάφεραν να ξεφύγουν από τη
φονική επίθεση της εξτρεμιστικής οργάνωσης. Υπενθυμίζεται
πως η Boko Haram έχει χαρακτηριστεί από το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών ως τρομοκρατική, ισλαμιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Νιγηρία ενώ
φέρεται να έχει διασυνδέσεις
και με την Αλ Κάιντα. Από το
2009, που η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της, περισσότε-

ροι από 10.000 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ
περίπου 1.000.000 έχουν εκτοπιστεί εντός της Νιγηρίας και χιλιάδες άλλοι έχουν βρει
καταφύγιο σε γειτονικές χώρες
όπως το Τσαντ και το Καμερούν.
Η Boko Haram προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, όταν τον
Απρίλιο του 2014 απήγαγε 276
Νιγηριανά κορίτσια από οικοτροφείο της πόλης Τσιμπόκ.
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Tα «Ναυτικά Χρονικά» από την ίδρυσή τους το 1931 μέχρι και τα μέσα του 1983, υπό τη διεύθυνση του
Δημήτρη Κωττάκη, φιλοξενούσαν στο τεύχος Ιανουαρίου απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων από το
χώρο της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.
Τριάντα χρόνια μετά, τα «Ναυτικά Χρονικά» επαναφέρουν στις σελίδες του επετειακού τεύχους τους σκέψεις
και επισημάνσεις επιφανών μελών της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.
Στις παρακάτω σελίδες, σε συγκεκριμένη ερώτηση που τέθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού απαντούν εκπρόσωποι παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών, αλλά και θεμελιωτές νέων κολοσσών
στο χώρο. Επιπροσθέτως, δημοσιεύονται οι απόψεις ηλικιακά νεότερων συνεχιστών της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.
Με γνώμονα τους παράγοντες που θα διαμορφώσουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία το 2015,
ποιες είναι οι προβλέψεις και οι επιδιώξεις του εφοπλισμού για το νέο έτος;

;
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ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ελπίζεται πως οποιεσδήποτε
και αν είναι οι πολιτικές εξελίξεις
στην Ελλάδα,
δεν θα οδηγήσουν στη διαταραχή
του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας
υτή τη χρονιά θα δούμε την εφαρμογή ενός
πρωτοφανούς αριθμού νέων ναυτιλιακών καΑν δεν επιβραδύνουμε το
νονισμών, πράγμα που θα αυξήσει περαιτέρω
παλιρροϊκό κύμα των νέων
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυμέτρων, που προτείνονται
τιλία. Αν δεν επιβραδύνουμε το παλιρροϊκό κύμα των
από διάφορα νομοθετικά
νέων μέτρων, που προτείνονται από διάφορα νομοσώματα, η ναυτιλία θα
θετικά σώματα, η ναυτιλία θα χάσει το στόχο της, που
χάσει το στόχο της, που δεν
δεν είναι άλλος παρά η προστασία και ασφάλεια
είναι άλλος παρά η προσταόσων υπηρετούν στη θάλασσα και αντί αυτού θα
σία και ασφάλεια όσων υπηστρέψει το ενδιαφέρον της σε μέτρα που προσελρετούν στη θάλασσα.
κύουν μεν τη δημοσιότητα, αλλά έχουν ελάχιστη
πρακτική αξία.
Το 2015 ο συνδυασμός των παραδόσεων τεράστιου
αριθμού νεότευκτων πλοίων, ειδικότερα φορτηγών,
δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς φυσικού αερίου, με το αβέβαιο περιβάλλον διεξαγωγής του εμπορίου, λόγω της αστάθειας των αγορών εμπορευμάτων και της πιθανότητας αυξήσεως των επιτοκίων, θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αστάθεια των ναυλαγορών.
Τέλος, ελπίζεται πως οποιεσδήποτε και αν είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα τις
επόμενες εβδομάδες, δεν θα οδηγήσουν στη διαταραχή του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας καθώς οποιαδήποτε αστάθεια θα προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εθνικής οικονομίας.

A
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Του Χαράλαμπου Φαφαλιού
Προέδρου Ελληνικής Επιτροπής
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Μου προκαλεί ανησυχία η απαξίωση
που ακούγεται για την ελληνική ναυτιλία
Άλαν Γκρίνσπαν είχε πει ότι κάνοντας πρόβλεψη για τις μελλοντικές ισοτιμίες
των νομισμάτων είναι εξίσου αξιόπιστη όσο ισοδυναμεί το στριφογύρισμα ενός
κέρματος. Πιστεύω ότι το να κάνεις προβλέψεις για τη μελλοντική ναυλαγορά,
δεν απέχει πολύ από την ανωτέρω δήλωση.
Φυσικά, όλοι λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας τα στατιστικά στοιχεία και τις αναλύσεις, αλλά,
στο τέλος, η ναυλαγορά θα εξελιχθεί με τις δικές της παραμέτρους που λόγω του πλήθους των και των επιδράσεων τις οποίες δέχεται από πολιτικούς, οικονομικούς κ.λπ. παράγοντες, καθιστούν ανασφαλή μια πρόβλεψη.
Όσον αφορά τις επιδιώξεις του εφοπλισμού για το
2015, στον ελληνικό χώρο, πρέπει να διαφυλαχθεί
Στις επιδιώξεις της ελ- το νομοθετικό πλαίσιο τόσο για τα πλοία με ελληνική
ληνικής ναυτιλίας πρέ- και ξένη σημαία όσο και για τις διαχειρίστριες εταιπει να είναι η ενεργή ρείες.
Μου προκαλεί ανησυχία η απαξίωση που ακούγεσυμμετοχή, μέσω τόσο
ται
από ορισμένα άτομα και κύκλους για την ελλητων ελληνικών όσο και
νική
ναυτιλία, είτε λόγω άγνοιας ή μεμψιμοιρίας. Εάν
των διεθνών ναυτιλιακών
φορέων, στις διαβουλεύ- επικρατήσουν τέτοιες σκέψεις, που θα φέρουν την
σεις για τους εκκρεμούν- ελληνική ναυτιλία σε δυσμενή σχέση έναντι των αντες αλλά και τους ταγωνιστριών της, ο ιστορικός του μέλλοντος απλώς
σχεδιαζόμενους για το θα καταγράψει τη μετανάστευση αυτής σε άλλες
χώρες (Κύπρος, Μάλτα, Μόντε Κάρλο, Ντουμπάι,
μέλλον κανονισμούς.
Σιγκαπούρη, Κωνσταντινούπολη κ.λπ.).
Όσον αφορά τη διεθνή σκηνή, στις επιδιώξεις της
ελληνικής ναυτιλίας πρέπει να είναι η ενεργή συμμετοχή, μέσω τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών ναυτιλιακών φορέων, στις διαβουλεύσεις για τους εκκρεμούντες αλλά και τους σχεδιαζόμενους για το μέλλον
κανονισμούς που διέπουν και επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, ώστε να ωφεληθούν από
θετικές επιπτώσεις τόσο η ναυτιλία όσο και οι αποδέκτες των υπηρεσιών της.

O

Του Γιάννη Πλατσιδάκη
Προέδρου Intercargo
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ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Το νέο έτος είναι καθοριστικό για τον εφοπλισμό,
για το Short Sea Shipping
ο 2015 εικάζω ότι θα είναι καθοριστικό για τον εφοπλισμό, και ιδιαίτερα για το Short Sea
Shipping, τόσο για τα πλοία που δραστηριοποιούνται μόνιμα στο shortsea trade, δηλαδή
στα ευρωπαϊκά ύδατα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, όσο και για τα υπόλοιπα που
περιστασιακά φορτοεκφορτώνουν στα λιμάνια των περιοχών αυτών, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεις και σύντομα έπονται και άλλες για σημαντικά θέματα
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.
Η θεσμοθέτηση περιβαλλοντικών κανονισμών αποτελεί πλέον την κατά κόρον εργασία
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, σε παγκόσμια κλίμακα, όμως η Ευρώπη τα
τελευταία έτη έχει την τάση να προπορεύεται μονομερώς στη θεσμοθέτηση τέτοιων κανονισμών, σε πολλές περιπτώσεις πιο αυστηρών, «στο όνομα του περιβάλλοντος...», ενώ σε
πολλές περιπτώσεις βιάζεται να τους εφαρμόσει και πολύ νωρίτερα από την υπόλοιπη
παγκόσμια κοινότητα.
Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2015 εφαρμόζεται η κοινοτική οδηγία (2012/13) με την οποία
τρεις πολυσύχναστες θαλάσσιες ευρωπαϊκές περιοχές (Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα και Αγγλικό Κανάλι) χαρακτηρίζονται περιοχές ελέγχου των εκπομπών πλοίων, γνωστές ως
SECA, όπου τα καύσιμα των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε αυτές να περιέχουν θείο
σε ποσοστό μόνο 0,1% κατά μάζα, από 1% που ισχύει σήμερα.
Αυτός ο κανονισμός επιβάλλει πλέον στα πλοία είτε εκτεταμένες μετατροπές/παρεμβάσεις
των μηχανών τους (χρήση Scrubbers/retroﬁt σε LNG και άλλες), με σημαντικότατο κόστος,
είτε την αγορά του ακριβού καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.
Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος θα μετακυλισθεί στο ναύλο, καθιστώντας αντιοικονο-

Τ

Του Χαράλαμπου Σημαντώνη
Προέδρου ΕΕΝΜΑ
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Η προσωπική μου πρόβλεψη, δυστυχώς, δεν είναι
καθόλου ενθαρρυντική, δεδομένου ότι τα πλοία
πλέον είναι επιβαρυμένα με κάθε λογής κανονισμούς, οι οποίοι θα συνεχιστούν αμείωτα να θεσμοθετούνται, ενώ αντίστοιχα πολλοί πλοιοκτήτες δεν θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, άρα θα οδηγηθούν σε οικονομικό αδιέξοδο.

μικό το θαλάσσιο εμπόριο σε σχέση με τη μεταφορά από στεριά, πράγμα το οποίο προσπαθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα να πετύχει σφοδρά τα τελευταία χρόνια με σειρά προγραμμάτων και
επιδοτήσεων, ενώ θεωρείται δεδομένο και συμβαίνει ήδη πολλές ευρωπαϊκές διαδρομές να σταματήσουν.
Με λίγα λόγια, το δόγμα που πρέσβευε η Ευρωπαϊκή Ένωση
της μεταφοράς των εμπορευμάτων από στεριά στη θάλασσα,
που μολύνει ελάχιστα σε σχέση με τη μεταφορά στη στεριά,
καταρρέει με αντίθετο κιόλας αποτέλεσμα.
Επίσης, μέσα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι συζητήσεις για την καθιέρωση
και λειτουργία συστήματος ελέγχου των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2), με πεδίο εφαρμογής τα πλοία άνω των
5.000 gt (παρά την πρόταση της ιταλικής προεδρίας να ισχύει
από 400 gt, κάτι που θα ήταν εντελώς καταστροφικό για το

shortsea), ενώ εκτιμάται πως μέσα στο προσεχές έτος θα έχουν
ληφθεί αποφάσεις εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος
αυτού και σε παγκόσμιο επίπεδο (από τον IMO).
Πλέον αυτών, η Διεθνής Σύμβαση «Για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος των πλοίων» (γνωστή ως BWM, 2004) ενδέχεται επίσης να κυρωθεί το έτος αυτό, οπότε θα είναι
απαραίτητη η εγκατάσταση στα πλοία ειδικών συστημάτων καθαρισμού θαλάσσιου έρματος, όπου το κόστος ανάλογα με την
απόδοση είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Και έπονται κανονισμοί και αποφάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος από τη ναυτιλία, η οποία σημειωτέον διακινεί
το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ μολύνει μόλις το 2,2%
σε παγκόσμιο επίπεδο και 3,5% σε ευρωπαϊκό, σε μια βιομηχανία που τα τελευταία έτη, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης από την κακή
κατάσταση της ναυλαγοράς, αλλά και από τις σημαντικές επιβαρύνσεις που όπως προαναφέραμε καλείται να καλύψει.
Η προσωπική μου πρόβλεψη, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, δεδομένου ότι τα πλοία πλέον είναι επιβαρυμένα
με κάθε λογής κανονισμούς, οι οποίοι θα συνεχιστούν αμείωτα
να θεσμοθετούνται, ενώ αντίστοιχα πολλοί πλοιοκτήτες δεν θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, άρα θα οδηγηθούν σε
οικονομικό αδιέξοδο με όλες τις συναφείς δυσμενείς επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον, την οικονομία
γενικότερα.
Η διαμορφούμενη κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά το
εσωτερικό της trade, το οποίο μην ξεχνάμε απασχολεί
600.000.000 πολίτες και πάνω από 10.000 πλοία που μονίμως
βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα, πλέον των διερχομένων,
είναι ιδιαίτερα οξύ.
Ο στόλος πέραν αυτού των βορείων χωρών είναι γηρασμένος
και οι χρηματοοικονομικές λύσεις, ειδικά κάτω από το πρίσμα
της χαμηλής ναυλαγοράς των τελευταίων ετών, είναι περιορισμένος και εντελώς ανεπαρκής για τους περισσότερους ώστε
να προβούν σε οποιαδήποτε νέα επένδυση.
Προτεραιότητές μας, και εννοώ θεσμικά της Ένωσής μας, δεδομένου ότι εκπροσωπεί το σύνολο του European shortsea
network, μέσω της Κεντρικής Γραμματείας που έχει δημιουργηθεί στον Πειραιά, είναι να αναδείξει τα προτερήματα της θαλάσσιας μεταφοράς σε σχέση με τα αντίστοιχα της στεριάς,
τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, να κάνει κατανοητό
το γεγονός ότι η ναυτιλία είναι μέρος της λύσης του προβλήματος της ρύπανσης του πλανήτη και όχι το πρόβλημα.
Σκοπός μας πρέπει να είναι η κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας
που θα αποκτήσουμε από την εφαρμογή της οδηγίας για χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο στην υφιστάμενη από 1/1/15 στη
SECA, έτσι ώστε να είμαστε οργανωμένοι την 1/1/20, οπότε το
μέτρο θα επεκταθεί παγκοσμίως.
Εκτός αυτών, όμως, οι προσπάθειές μας θα ενταθούν στην
εξεύρεση οικονομικών λύσεων για τον πλοιοκτήτη προκειμένου, με τη βοήθεια ενός σχήματος που πρωτεύοντα ρόλο θα
παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταφέρει να εναρμονιστεί με
τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών και τελικά να επιβιώσει.
Μια ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία, με πρώτο το ρόλο της ελληνικής, είναι στο τέλος προτεραιότητα όλων μας.
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Χρονιά προκλήσεων για τον ασφαλιστικό
και χρηματοδοτικό κλάδο
ο 2015 ξεκίνησε με τη ναυτιλιακή αγορά να βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και
μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της στη συνέχεια του έτους. Το κλείσιμο
της προηγούμενης χρονιάς και η έναρξη της νέας σηματοδοτούν θετικές εξελίξεις
στους τομείς που σχετίζονται με το πετρέλαιο. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί
στη μείωση του ενεργειακού κόστους, κάτι που θα ωφελήσει τις χώρες που εισάγουν
τον «μαύρο χρυσό», όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία, συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη των οικονομιών τους. Αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να οδηγήσει και σε αύξηση της
ζήτησης σε μίλια φορτίου, καθώς η παγκόσμια οικoνομία συνολικά θα ανακάμψει λόγω της φθηνότερης
ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά τα ξηρά φορτία η μεγαλύτερη ανησυχία εξακολουθεί να είναι η υπερπροσφορά χωρητικότητας η οποία οφείλεται στον μεγάλο αριθμό
Η χρηματοδότηση από τις παραγγελιών νεότευκτων πλοίων. Οι τιμές των πρώτράπεζες θα γίνει δυσκο- των υλών πρέπει να σταθεροποιηθούν και να αυξηλότερη, καθώς ιδιώτες θούν σταδιακά, πράγμα που θα οδηγήσει σε μικρή
επενδυτές κεφαλαίων εμ- βελτίωση, διαφορετικά στα σημερινά εξαιρετικά χαφανίζονται ολοένα και πιο μηλά επίπεδα δεν μπορούμε να περιμένουμε ουσιααπογοητευμένοι από τις στική αλλαγή. Η αγορά προσφέρει ευκαιρίες σε
χαμηλές αποδόσεις, δεδο- όσους ψάξουν και τις ανακαλύψουν, αλλά θα πρέπει
μένων και των υψηλών γε- να λάβουν υπόψη τους την υπερπροσφορά και την
ωπολιτικών κινδύνων.
πιθανή πτώση στις τιμές διάλυσης.
Για τα εμπορευματοκιβώτια, η προηγούμενη χρονιά
έκλεισε με ελαφρά βελτίωση της αγοράς, όμως δεν
μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε μια σταθερή και
βιώσιμη ανάπτυξη. Αν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, τότε θα υπάρξουν κάποια οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και
ενδεχομένως, με μια μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς, η συνολική προοπτική της
να είναι θετική. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις κυρίως σε ό,τι
αφορά την πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back), ιδίως στα mega containerships.
Όσο για τον επί χρόνια αγαπητό κλάδο offshore της ναυτιλίας, η αγορά μοιάζει αβέβαιη
ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες με συμβόλαια των οποίων πλησιάζει η λήξη τους. Καθώς
παραδίδονται συνεχώς νέες πλατφόρμες εξόρυξης, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι
πετρελαϊκές εταιρείες θα επιδιώξουν να μειώσουν το κόστος με ανάλογη μείωση και στη
ζήτηση πλοίων υποστήριξης (OSV).
Το 2015 θα φέρει και νέες προκλήσεις στους τομείς της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, κυρίως λόγω της Maritime Labour Convention αλλά και του κόστους μετακίνησης ναυαγίων.
Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα γίνει δυσκολότερη καθώς ιδιώτες επενδυτές κεφαλαίων εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι από τις χαμηλές αποδόσεις, δεδομένων και των υψηλών γεωπολιτικών κινδύνων.
Η γενικότερη αίσθηση είναι πως κάποιος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός τα
επόμενα δύο χρόνια, αν και θα υπάρξουν ορισμένες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες.

Τ

Του Παντελή-Ελευθερίου (Λου)
Κολλάκη
Chartworld Shipping Corporation
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Πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση προκύψει
από τις εκλογές θα συνεχίσει να στηρίζει την
εμπορική μας ναυτιλία

Γ

ενικότερα προσδοκούμε και προβλέπουμε μια καλύτερη ναυλαγορά το 2015.
Κυρίως στον τομέα των δεξαμενόπλοιων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (AFXs
SZMXs και VLCCs) ήδη διαφαίνεται μια σχετική άνοδος των ναύλων.
Οι λόγοι είναι η μείωση των ναυπηγήσεων νέων Crude
δεξαμενοπλοίων και παράλληλα η πτώση της τιμής
Στα containers θα έχουμε του πετρελαίου, που αυξάνει τη ζήτηση.
αύξηση μεταφορών κατα- Στα μικρότερα δεξαμενόπλοια, Products Carriers,
ναλωτικών προϊόντων ιδίως λόγω υπερπροσφοράς νέων πλοίων δεν προβλέπουμε
την ίδια αύξηση ναύλων. Δυστυχώς και στα φορτηγά
προς ΗΠΑ και Ευρώπη.
Θα ενισχυθεί το διαθέ- τύπου Bulkers, λόγω υπερπροσφοράς πλοίων, μάλλον
σιμο εισόδημα των κατα- θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι χαμηλοί ναύλοι.
ναλωτών στη Δύση λόγω Ωστόσο, όταν σταματήσει ο κατήφορος των τιμών
ανάπτυξης των οικονο- πρώτων υλών (σιδηρομεταλλεύματος και κάρβουνου)
μιών (κυρίως στις ΗΠΑ) και σταθεροποιηθεί το δολάριο, θα δούμε μια ενίσχυση
και πτώσης της τιμής του της κίνησης στις μεταφορές στα φορτηγά.
πετρελαίου. Ελπίζω να δι- Παρομοίως στα containers θα έχουμε αύξηση μεταφοκαιωθεί η αισιοδοξία μου ρών καταναλωτικών προϊόντων ιδίως προς ΗΠΑ και
Ευρώπη. Θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των καως προς τους ναύλους.
ταναλωτών στη Δύση λόγω ανάπτυξης των οικονομιών (κυρίως στις ΗΠΑ) και πτώσης της τιμής του
πετρελαίου. Ελπίζω να δικαιωθεί η αισιοδοξία μου ως
προς τους ναύλους.
Του Θανάση Μαρτίνου Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλοEastern Mediterranean Maritime Ltd γές θα συνεχίσει να στηρίζει την εμπορική μας ναυτιλία, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό
ρόλο της στην ελληνική και διεθνή οικονομία. Εύχομαι Καλή Χρονιά!
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Οι ναύλοι των πλοίων
θα πιεστούν λόγω της υπερπροσφοράς

ίναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος προβλέψεις για οποιασδήποτε φύσεως οικονομική δραστηριότητα, ειδικά τη ναυτιλία. Το 2015 δεν θα έχουμε παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα για όλα τα είδη εμπορικών πλοίων. Οι δύο εταιρείες μας,
η Diana Shipping Inc. και η Diana Containerships Inc., δραστηριοποιούνται στη μεταφορά χύδην φορτίων (bulk) και εμπορευματοκιβωτίων (containers).
Οι απόψεις μας για τη μελλοντική πορεία των πλοίων που μεταφέρουν φυσικό αέριο ή
υγρά φορτία δεν έχουν μεγάλη σημασία για τους αναγνώστες σας, καθότι άλλοι εφοπλιστές έχουν πολύ πιο εμπεριστατωμένες απόψεις γι’ αυτά. Όσον αφορά όμως τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, δεν βλέπουμε το 2015 με αισιοδοξία. Οι λόγοι είναι
πρωτίστως η συνεχιζόμενη υπερπροσφορά πλοίων,
κυρίως άνω των 60.000 dwt tons, αλλά και ο χαμηλός ρυθμός απόσυρσης πλοίων για ανακύκλωση
(scrapping). Σε αυτούς τους λόγους προστίθενται η
μέχρι πρόσφατα επικρατούσα αισιοδοξία, η οποία Ελπίζουμε γενικά να επιοδήγησε σε νέες παραγγελίες, καθώς και η είσοδος κρατήσει νηφαλιότητα το
στον τομέα νέων κεφαλαίων ιδίως από τις Ηνωμένες 2015 όσον αφορά τις παΠολιτείες της Αμερικής (Investment Funds). Aυτές οι ραγγελίες και οι ρυθμοί
εξελίξεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία αύξησης της ζήτησης να
ζήτησης και προσφοράς, η οποία είναι βασική προ- μην πέσουν από τα παϋπόθεση για τη μελλοντική αύξηση των ναύλων και ρόντα επίπεδα, ώστε να
της κερδοφορίας. Μέχρι να αντιστραφούν οι προανα- μη δημιουργηθεί ακόμη
μεγαλύτερη
υπερπροφερθείσες τάσεις, δεν θα έχουμε θετικές εξελίξεις.
σφορά
πλοίων
από ό,τι
Όσον αφορά τα πλοία μεταφοράς containers, οι προυπάρχει
σήμερα.
βλέψεις μας είναι θετικότερες, κυρίως για πλοία μεταξύ 3.500 και 8.000 TEU. Η αισιοδοξία μας
βασίζεται στις πολύ λίγες παραγγελίες πλοίων αυτού
του μεγέθους για πλέον των 5 ετών και στον ταχύ
ρυθμό απόσυρσης αυτών (scrapping). Η αντικατάσταση πολλών πλοίων αυτής της κατηγορίας από μεγαλύτερα είναι ο λόγος που οι ναύ- Του Συμεών Παληού
Diana Shipping Inc.
λοι αυτών ήταν και παραμένουν χαμηλοί.
Όμως, διαφαίνεται πλέον καθαρά η μελλοντική έλλειψη πλοίων αυτού του μεγέθους
παρά το γεγονός ότι τους επομένους 18 μήνες θα παραδοθούν πολλά νεότευκτα άνω
των 10.000 TEU.
Ο ρυθμός αντικατάστασης των μικρότερων από μεγαλύτερα πλοία επιβραδύνεται συνεχώς και οι ναύλοι των μεγάλων πλοίων θα πιεστούν τον επόμενο χρόνο λόγω υπερπροσφοράς που δεν θα απορροφηθεί αρκετά γρήγορα από την ένταξή τους σε γραμμές που
εξυπηρετούνται σήμερα από μικρότερα πλοία.
Πιστεύουμε πως οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου θα αντιληφθούν αυτόν τον κίνδυνο
και θα περιορίσουν τις παραγγελίες, στις οποίες οδηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια από
φόβο απώλειας του ποσοστού τους στον τομέα μεταφοράς containers, κυρίως από την
Άπω Ανατολή προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Ελπίζουμε γενικά να επικρατήσει νηφαλιότητα το 2015 όσον αφορά τις παραγγελίες και
οι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης να μην πέσουν από τα παρόντα επίπεδα, ώστε να μη δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη υπερπροσφορά πλοίων από ό,τι υπάρχει σήμερα.

Ε
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Για να προβλέψω
πρέπει να τυλίξω γύρω από το κεφάλι μου
ένα μαντίλι το οποίο να καλύπτει τα μάτια μου
και να πέσω σε λήθαργο

Ε

πιθυμία μου είναι να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με τις προβλέψεις και
τις επιδιώξεις της ναυτιλίας για το νέον έτος και για το μέλλον γενικότερα με όσο
το δυνατόν περισσότερη ευκρίνεια.
Για να το κάνω, όμως, αυτό αισθάνομαι ότι θα πρέπει
να τυλίξω γύρω από το κεφάλι μου ένα μαντίλι το
οποίο να καλύπτει τα μάτια μου και να πέσω σε λήΚαλώ λοιπόν τους ειδι- θαργο όπως κάποιοι αρχαίοι μάντεις. Διότι, παρ’ όλα
κούς, προκειμένου να βελ- τα στοιχεία τα οποία όλοι βλέπουμε, διαβάζουμε και
τιώσουν ή ακόμη και να σχολιάζουμε, η πραγματικότητα είναι πολλές φορές
αναμορφώσουν τον υπάρ- διαφορετική από τα αναμενόμενα. Μαντικές ικανότητες
χοντα στόλο έτσι ώστε οι φυσικά δεν έχω, αλλά μπορώ να εκφέρω τη γνώμη
μεταφορές του παγκό- πως η ναυτιλία χρειάζεται καθαρά μυαλά. Ιδίως στην
σμιου εμπορίου να γίνουν εξέλιξη του εργαλείου μας το οποίο λέγεται πλοίο.
οικονομικότερες και απο- Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες στην ουσιαστική ίσως και ριζική αναμόρφωση
τελεσματικότερες.
του σχεδιασμού του εμπορικού πλοίου, που θα το καταστήσει εμπορικότερο και αποδοτικότερο απ’ ό,τι είναι
σήμερα.
Του Περικλή Παναγόπουλου Καλώ λοιπόν τους ειδικούς, πεφωτισμένους τεχνικούς προκειμένου να βελτιώσουν ή
Magna Marine Inc. ακόμη και να αναμορφώσουν τον υπάρχοντα στόλο έτσι ώστε οι μεταφορές του παγκόσμιου εμπορίου -τεράστιο ποσοστό του οποίου πραγματοποιείται διά θαλάσσης- να γίνουν
οικονομικότερες και αποτελεσματικότερες.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα απαιτηθεί προσαρμογή των λιμενικών εγκαταστάσεων στις νέες απαιτήσεις, καθώς και αναμόρφωση των διαδικασιών μεταφοράς φορτίων. Με τις ευχές μου για το Νέο Έτος.
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Από την πορεία της ναυλαγοράς
εξαρτώνται όλοι
πρόοδος υπήρξε πολύ θεαματική και σε μικρό σχετικά χρόνο. Αυτά όλα βεβαίως
είναι πολύ καλά νέα, αλλά ένα τέτοιο άλμα είχε, και πιστεύω πως θα συνεχίσει να
έχει, όχι τόσο καλές επιπτώσεις. Εννοώ ασφαλώς τη ναυλαγορά, από την οποία
εξαρτώνται όλοι. Υπήρξε κακή τα προηγούμενα έξι χρόνια και πολύ φοβούμαι πως θα συνεχίσει έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα.
Με μια μικρή ανάπαυλα Και αυτό, διότι κατασκευάστηκαν πολλά πλοία και συστις παραγγελίες, η ναυ- νεχίζουν ακόμη και τώρα οι παραγγελίες για περισσόλαγορά θα είχε βελτιωθεί τερα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό. Οι τιμές
ήδη. Αυτό ισχύει ασφαλώς μειώθηκαν, τα private equity είχαν μια δυναμική πολιτική χρηματοδοτήσεως ιδιοκτητών για παραγγελίες, και
και για το μέλλον.
Το αντίθετο είναι μια πι- οι πολιτικοί και άλλοι πίεζαν τις ναυτιλιακές εταιρείες
θανότητα όχι και τόσο ευ- να παραγγείλουν κάπως πιο οικονομικά πλοία. Λέω
κάπως, διότι είναι σχετικό. Δηλαδή, εάν υπολογίσει καχάριστη.
νείς την τεράστια ποσότητα του CO2 που εκλύεται στην
ατμόσφαιρα για να κατασκευαστεί ένα νέο πλοίο, θα
δει ότι από πλευράς περιβάλλοντος δεν συμφέρει καΤου Σπύρου Πολέμη θόλου εάν συγκρίνουμε τη διαφορά της κατανάλωσης μεταξύ του νέου και του υπάρχονSeacrest Shipping Co. Ltd τος, επίσης νέου σχετικά, πλοίου.
Την εποχή δε που οι παραγγελίες για νέα πλοία όλο και πολλαπλασιάζονταν, το παγκόσμιο
εμπόριο όλο και αυξανόταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της κρίσεως. Με άλλα λόγια, εάν
υπήρχε έστω και μια μικρή ανάπαυλα στις παραγγελίες, η ναυλαγορά θα είχε βελτιωθεί
ήδη. Αυτό ισχύει ασφαλώς και για το μέλλον. Ό,τι έγινε στο παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά για το μέλλον, εάν οι ναυτιλιακές εταιρείες συνειδητοποιήσουν αυτήν την πραγματικότητα και μειώσουν τις παραγγελίες, τότε θα δούμε καλύτερες μέρες πολύ πιο
σύντομα. Το αντίθετο είναι μια πιθανότητα όχι και τόσο ευχάριστη.
Η ναυλαγορά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για πολύ καιρό ακόμη.

Η
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Τα πλοία είναι τα μέσα
για την εφαρμογή της παγκοσμιοποίησης
αγκοσμιοποίηση είναι ο όρος που περιγράφει τη σημερινή πραγματικότητα των
αμοιβαίων σχέσεων και της αλληλεξάρτησης μεταξύ διαφόρων περιοχών του
πλανήτη. Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος προσπαθούσε να εξερευνήσει, να ταξιδέψει και να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο που τον
περιβάλλει. Στο πέρασμα των χρόνων τα μέσα μεταφοράς των ανθρώπων άλλαξαν, από τη χρήση ζώων
στην ξηρά και κανό στη θάλασσα, στη χρήση πλοίων Σήμερα, αν κάποιος συλμε κουπιά και πανιά στη συνέχεια μέχρι την ανακά- λογιστεί ποια είναι η ρίζα
σχεδόν όλων των αδιεξόλυψη του τροχού και των αεροπλάνων.
Η επικοινωνία και η διάχυση της πληροφορίας εξε- δων που αντιμετωπίζει η
λίχθηκαν και αυτές με τη σειρά τους - από τη χρήση ανθρωπότητα συλλογικά ή
φωνητικών μηνυμάτων και της γραφής στη χρήση ατομικά, θα καταλήξει στο
του κώδικα Μορς, του τηλεφώνου, του τέλεξ, του φαξ συμπέρασμα ότι η αιτία
είναι η έλλειψη σεβασμού
και εσχάτως του Ίντερνετ.
Ενθυμούμαι κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων και κατανόησης του διατης δραστηριοποίησής μου στη ναυτιλία, στα μέσα φορετικού ή του άγνωτης δεκαετίας του ’70, την προσπάθεια που καταβά- στου.
λαμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τα πλοία
με τη χρήση συνοπτικών (για λόγους μείωσης του κόστους) τηλεγραφικών μηνυμάτων. Μία βασική ικανότητα του port captain ήταν να μεταφέρει τις οδηγίες του προς το πλοίο με τη χρήση όσο Του Γιώργου Προκοπίου
το δυνατόν λιγότερο λέξεων. Αργότερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας η φωνητική επι- Dynacom Tankers Management Ltd,
κοινωνία με το πλοίο έγινε εφικτή με τη χρήση του ασυρμάτου, όταν και ο αρμόδιος αξιω- Dynagas Ltd
ματικός μαζί με όλο το πλήρωμα ακροάζονταν τις συνομιλίες.
Αυτό που περιέγραψα είναι η εξέλιξη που έλαβε χώρα τα τελευταία χιλιάδες χρόνια, ενώ
από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 έως σήμερα έχουν περάσει μόλις 40 χρόνια. Και όμως
σήμερα η επικοινωνία είναι άμεση, με αμελητέο κόστος και η ποσότητα της πληροφορίας
είναι τεράστια. Όπως λένε, μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Σήμερα η μετάδοση εικόνας και
βίντεο βρίσκεται στα δάχτυλα τουλάχιστον του 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα μηνύματα που στέλνονται από και προς τα πλοία περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο, οδηγίες
ακόμα και ολόκληρα εγχειρίδια. Η δορυφορική τηλεόραση έχει καταφέρει να κάνει προσβάσιμο κάθε τμήμα του πλανήτη που πριν ήταν απομονωμένο.
Σήμερα, τα κινητά τηλέφωνα είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες του να
δρουν ως πολίτες του κόσμου. Κρατάνε τους χρήστες ενήμερους για όλες τις εξελίξεις,
δημιουργούν κοινωνικές επαφές, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία marketing, πληρωμών σε παγκόσμια κλίμακα κ.ά.
Ο άνθρωπος είναι πλέον ελεύθερος να μετακινείται σε όλο τον κόσμο χωρίς να χάνει την
επαφή του με την πληροφορία. Ήδη ένα στέλεχος μιας επιχείρησης μπορεί να εργάζεται
από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Το παγκόσμιο «μίξερ» έφερε όμως και παγκόσμιες
τριβές.
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ανοιχτόμυαλοι, κάτι που τους επέτρεψε να αποδεχτούν το διαφορετικό, να το σεβαστούν, να το διερευνήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
Αυτό συνοψίζεται στο βωμό που αφιέρωσαν «ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ».
Η ωριμότητα, οι επιπτώσεις και η δύναμη αυτών των τριών λέξεων απαιτούν πολλές
σελίδες και ποταμούς μελανιού για να μπορέσουν να επεξηγηθούν και να μπορέσουν
να εφαρμοστούν στον σημερινό κυκεώνα (θρησκευτικό, πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό κτλ.).

Π
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Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει τεράστια και γοργά
βήματα σε κάθε τομέα. Η αυξημένη παραγωγικότητα οδήγησε σε μείωση του κόστους σε τέτοιο σημείο όπου αυτά τα
εργαλεία έχουν γίνει προσβάσιμα από όλους σχεδόν τους
ανθρώπους. Παρ’ όλ’ αυτά η ηθική βάση των ανθρώπων
απέτυχε να εξελιχθεί με την ίδια ταχύτητα.
Οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, όχι μόνο είχαν ένα
όραμα που τους επέτρεπε να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα
πολιτισμού (σκέψεις, ιδέες, προσέγγιση) αλλά είχαν και το
ήθος να συνοδεύουν αυτή την «αλλαγή».
Σήμερα, αν κάποιος συλλογιστεί ποια είναι η ρίζα σχεδόν
όλων των αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
συλλογικά ή ατομικά, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
αιτία είναι η έλλειψη σεβασμού και κατανόησης του διαφορετικού ή του άγνωστου και η επιθυμία να επιβάλλουμε τον
δικό μας τρόπο σκέψης και πράξεων στους άλλους. Η τέχνη
του διαλόγου (διαλεκτική), η τέχνη της σύνθεσης και η
ομορφιά της εκτίμηση της άποψης του άλλου έχουν χαθεί.
Η καινοτομία είναι η λέξη «κλειδί» πίσω από κάθε θετικό
βήμα της ανθρωπότητας. Όμως η καινοτομία ως καθοριστι-

κός παράγοντας αλλαγής διαταράσσει την κρατούσα κατάσταση (status quo).
O βωμός ο αφιερωμένος τω αγνώστω θεώ πρέπει να ξαναφτιαχτεί, και προκειμένου να μην επεκταθούμε περισσότερο
σε φιλοσοφικές αναζητήσεις, παραθέτω ορισμένες πρακτικές σκέψεις:
• Η (εδώ και πολύ καιρό) εκτίμησή μου για κατάρρευση των
τιμών των καυσίμων και της ενέργειας είναι πλέον μία
πραγματικότητα.
• Η άμεση θετική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία θα
είναι σύντομα ορατή.
• Η ναυτιλία θα ανταμειφθεί.
• Στην Ευρώπη, οι προηγούμενες χαμηλές τιμές των επιτοκίων δεν μπόρεσαν να βάλουν μπρος την οικονομία.
Πλέον, σε συνδυασμό με το χαμηλό ενεργειακό κόστος,
θα βοηθήσουν την οικονομία να επιταχυνθεί.
• Η αγαπημένη μας πατρίδα έχει ιστορικό στο να συμπίπτουν οι υψηλές τιμές ενέργειας με τους λεγόμενους συντηρητικούς στο τιμόνι.
• Καλή Χρονιά!
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Ψηλά τον πήχυ με εγρήγορση
και προσδοκίες
ο 2014 έκλεισε με αλλαγές αλλά και θετικές προσδοκίες. Όπως φαίνεται, η σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου που βιώνουμε την τελευταία περίοδο θα είναι ευεργετική
για την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση την παγκόσμια ναυτιλία, και ειδικά για τον
κλάδο των δεξαμενοπλοίων. Λογικά η επικείμενη αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας αναμένουμε να επηρεάσει επίσης θετικά αρχικά τις μεταφορές ξηρού φορτίου κι εν συνεχεία τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, ακόμη κι εντός του 2015. Απομένει να δούμε κατά
πόσο η υπάρχουσα υπερπροσφορά χωρητικότητας στους κλάδους της μεταφοράς ξηρού φορτίου κι εμπορευματοκιβωτίων θα καθυστερήσει αυτή τη βελτίωση.
Είναι γεγονός ότι, λόγω γεωπολιτικών αλλαγών, ο χάρτης
των εμπορικών συναλλαγών μεταβάλλεται διαρκώς. Η
Κίνα θα εξακολουθήσει να αποτελεί κινητήριο δύναμη στις
Δεν θα πρέπει να αμελήαλλαγές του χάρτη αυτού. Η επιταχυνόμενη αστικοποίηση
σουμε ούτε στιγμή ότι ουαναδυόμενων οικονομιών (Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη,
σιαστικό
συστατικό
Ινδονησία) θα συμβάλει στην αύξηση ενεργειακής ζήτησης.
επιτυχίας της ναυτιλίας
Όλα αυτά θα παρουσιάσουν νέες προκλήσεις και ανακαμας δεν είναι παρά οι άντατάξεις, που θα πρέπει να παρακολουθούμε.
θρωποί μας. Ως εκ τούτου,
Το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην παγαυτούς τους κρίσιμους καικόσμια οικονομία. Όλοι αναμένουμε την είσοδο της Αμερικής
ρούς που περνάει η παως επίσημου εξαγωγέα φυσικού αερίου στον τομέα της ενέρτρίδα μας, θα πρέπει όλοι
γειας, όπου έχει ήδη καταστεί εξαγωγέας πετρελαίου και παμας να εντείνουμε τις προραγώγων.
σπάθειές μας προκειμένου
Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας θα εξακολουθήσει να απονα εμπλουτίσουμε το αντελεί μια πρόκληση, καθώς βλέπουμε παραδοσιακές τράπεθρώπινο δυναμικό μας.
ζες να μειώνουν συνεχώς τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκιά τους.
Νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αναμένεται να εισέλθουν
στην αγορά. Η χρηματοπιστωτική παρουσία της Κίνας θα συνεχίσει να είναι έντονη, αν και προσωπικά συμμερίζομαι την
Του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου άποψη πολλών εκτιμητών πως αυτή η παρουσία ίσως τελικά να είναι ανασταλτική στη θετική πορεία
Όμιλος Τσάκου
της ναυτιλίας λόγω της υπερχρηματοδότησης νέων κατασκευών προς υποστήριξη των ναυπηγείων
της.
Εν μέσω των ανωτέρω προκλήσεων, η ναυτιλία έχει επιπλέον να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα νέων κανονισμών, οι οποίοι βέβαια στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Κανονισμοί που, δυστυχώς, δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι
και εφαρμόσιμοι, άρα μακρύς ο δρόμος των τεχνικών επιτελείων των ναυτικών μας γραφείων στο
ξεκαθάρισμα της τόσο δύσκολης, πολύπλοκης και πολυδάπανης εφαρμογής τους. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η τεχνολογία θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση αυτών των συνεχώς εντεινόμενων
απαιτήσεων. Η διευρυνόμενη χρήση του LNG ως καυσίμου, νέοι κανονισμοί αναφορικά με τον έλεγχο
εκπομπών CO2, νέες πρακτικές για water ballast treatment management, ultra slow steaming και
αυτοματισμός των πλοίων θα είναι προκλήσεις που θα πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίσουμε σε αυτήν
τη νέα τάξη πραγμάτων.
Εκούσια αφήνω τον πιο σημαντικό παράγοντα για το τέλος: παρά τις επερχόμενες προκλήσεις
και την καταλυτική είσοδο της τεχνολογίας στο χώρο της ναυτιλίας, δεν θα πρέπει να αμελήσουμε ούτε στιγμή ότι ουσιαστικό συστατικό επιτυχίας της ναυτιλίας μας δεν είναι παρά οι άνθρωποί μας. Ως εκ τούτου, αυτούς τους κρίσιμους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας, θα πρέπει
όλοι μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να εμπλουτίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με τα καλύτερα ελληνικά μυαλά προσελκύοντας και εγκολπώνοντας στον κλάδο μας
το άνθος της ελληνικής νεολαίας και καταρτίζοντάς τους κατάλληλα, έτσι ώστε να πάρουν στα
χέρια τους τις τύχες της ναυτιλίας του 21ου αιώνα. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν τη νέα χρονιά με
εγρήγορση, φρόνηση, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Τ
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O ι περισσότεροι συνάδελφοι,
φίλοι και συγγενείς μου διατηρούν
τον ακλόνητο συνδετικό δεσμό
προς τον τόπο τους
ια το 2015 ευελπιστώ ότι θα δούμε, επιτέλους, ένα φως στην άκρη του τούνελ που θα
επιτρέψει κάποια αισιοδοξία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη ναυλαγορά, η οποία
έχει επηρεάσει τους περισσότερους εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι όμως η πρώτη
κρίση που περνάμε ή θα περάσουμε.
Οι παλαιότεροι είμαστε συνηθισμένοι. Δυστυχώς, βέβαια, η δυσκολία στην εξεύρεση τραπεζικού δανεισμού οδηγεί αρκετούς στην αναζήτηση άλλων μεθόδων χρηματοδότησης, με αβέβαιες προοπτικές για όλους.
Είναι σίγουρο ότι όπως η κρίση της δεκαετίας του 1980 οδήγησε σε μια νέα τάξη πραγμάτων
και σε έναν επαναπροσδιορισμό των στόχων και των στρατηγικών του ελληνικού εφοπλισμού,
έτσι και η παρούσα παρατεταμένη κρίση θα ανασυντάξει όσους επιβιώσουν.
Παρά τις παρούσες δυσκολίες, όμως, θα ήθελα να δω το 2015 την επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες της ναυτιλίας και την επιστροφή στα ιδανικά που μας επέτρεψαν σε βάθος χρόνου
να επιβιώσουμε και να συνεργαστούμε μεταξύ μας εποικοδομητικά και, κυρίως, έντιμα. Σε αυτό
το πλαίσιο θα επιθυμούσα την επικράτηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ναυλωτών και
των ιδιοκτητών. Ευελπιστώ, επίσης, στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλοκατανόησης και σεβασμού
μεταξύ όλων μας στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο, αφού οι περισσότεροι γνωριζόμαστε καλά
μεταξύ μας. Παράλληλα, θα ήθελα να δω, από όσους έχουν επιβιώσει σε παρόμοιες και παρατεταμένες κρίσεις της ναυλαγοράς σαν τη σημερινή, τη συνέχιση της υποστήριξης της ελληνικής σημαίας και του Έλληνα ναυτικού.
Πολλοί σήμερα ανησυχούν και αγωνιούν για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα
μας. Διεθνώς η πολιτική σκηνή είναι αβέβαιη και ανησυχητική. Οι εκλογές τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται με ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι οι κοινωνίες της
κλονισμένης και αδύναμης πλέον Ευρώπης απαιτούν οι πολιτικοί τους ηγέτες να ασχοληθούν
με τα οικονομικά και επιχειρηματικά ολιγοπώλια που έχουν αναπτυχθεί, με την πάταξη της διαφθοράς αλλά και της διαστρέβλωσης του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού που φέρνει η
εργασία και η ανάπτυξη σε όλους.
Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου έχω ζήσει στο Λονδίνο. Εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα,
σπούδασα και ωρίμασα επαγγελματικά.
Εντούτοις, όταν με ρωτούν σήμερα ποια είναι η πατρίδα μου, απαντώ με αυθορμητισμό: η Χίος!
Η γενέθλια γη των προγόνων μας, εκεί όπου διατηρούμε τα πατρογονικά σπίτια και τις παιδικές
καλοκαιρινές μας αναμνήσεις, οι διαχρονικές κοιτίδες των άξιων ναυτικών μας είναι χαραγμένες
βαθιά στη συνείδησή μας. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς μου διατηρούν
αυτό τον ακλόνητο συνδετικό δεσμό και την αφοσίωση προς τον τόπο τους. Οποιοσδήποτε
πολιτικός ή αρχηγός κόμματος επισκεφτεί τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου με ναυτική παράδοση θα αντιληφθεί τη σημερινή ευρωστία και τη δυναμική εξέλιξή τους.
Η ναυτιλιακή οικογένεια, αθόρυβα τις περισσότερες φορές και με σεμνότητα στην πλειονότητά
της, έχει αποδείξει την αγάπη για τον τόπο της και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη της ελληνικής
επιχειρηματικότητας σε αναρίθμητες πλέον εκφάνσεις της. Η ναυτιλία δεν αποτελείται μόνο
από όσους διακρίνονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι σημαντικοί πρωταγωνιστές της
είναι συνήθως αθέατοι και κάνουν τη δουλειά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δεν πιστεύω πως θα υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να αποκόψει το δεσμό της ναυτιλιακής
οικογένειας με την πατρίδα μας.

Γ

Του Στάμου Ι. Φαφαλιού
Fafalios Ltd
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Αισιόδοξα τα μηνύματα για σταδιακή
αύξηση των προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων

αμβανομένων υπ’ όψιν των διεθνών δυσχερών οικονομικών συνθηκών και των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας, νομίζουμε ότι είναι
πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς με κάποιο ποσοστό επιτυχίας τις αναμενόμενες εξελίξεις για τη διαμόρφωση της ναυτιλιακής βιομηχανίας το έτος 2015.
Σε ό,τι αφορά την ποντοπόρο ναυτιλία, τα μηνύματα
που κυριαρχούν αναφέρονται δυστυχώς στη συνέχιση
της υφιστάμενης από το έτος 2009 ύφεσης, με εξαίΠιστεύω ακράδαντα ότι ρεση, ορισμένες εξειδικευμένες κατηγορίες πλοίων,
το 2015 θα αποτελέσει όπως τα LNG.
ένα νέο επιτυχημένο ξε- Η σταδιακή πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν θα
κίνημα για σταδιακή αύ- ωφελήσει ουσιαστικά, διότι από την 1η Ιανουαρίου
ξηση των προσεγγίσεων 2015 θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες διεθνείς διατάκρουαζιεροπλοίων στα λι- ξεις για τη χρήση low sulphur καυσίμων σε περιοχές
όπως η Βόρεια Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Καμάνια μας
ραϊβική, κάτι που σημαίνει υψηλή τιμή στα καύσιμα με
αρνητική επίδραση στο λειτουργικό κόστος των
πλοίων.
Σε ό,τι αφορά τον τομέα της κρουαζιέρας διαπιστώνουμε ότι από τις μέχρι σήμερα προκρατήσεις στα διάφορα λιμάνια που παραδοσιακά
υποδέχονται κρουαζιερόπλοια φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποια αύξηση σε αριθμό πλοίων
και επιβατών της τάξεως του 5% σε σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία του 2014, τα
οποία έδειξαν μείωση προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων κατά περίπου 15-20% και επι-

Λ

Του Μιχάλη Λάμπρου,
Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών
Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων
Ναυτιλίας, Majestic International
Cruises Inc.
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βατών κατά 10%.
Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι από το 2013
πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια σταμάτησαν
τις δραστηριότητές τους στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου λόγω της ασταθούς
πολιτικής κατάστασης στις γειτονικές μας
χώρες και ξεκίνησαν κρουαζιέρες στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και στην Αυστραλία.
Ένας άλλος παράγοντας που θα βοηθήσει
στην αυξητική τάση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων είναι ότι κατά το έτος 2015 θα
επεκταθούν οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων πέραν των παραδοσιακών λιμανιών
σε νέους προορισμούς, σε μικρότερα νησιά,
κάτι που κινεί το ενδιαφέρον των επιβατών
κρουαζιέρας και συγχρόνως ωφελεί και ενισχύει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες.
Δύο σημεία επίσης πολύ ενθαρρυντικά για
τη μελλοντική κίνηση της κρουαζιέρας στην
πατρίδα μας είναι ότι συνεχώς αυξάνεται ο
αριθμός των τουριστών που τη διαλέγουν
ως μέσον αναψυχής, 7% σε παγκόσμια κλίμακα ετησίως, και το ότι περίπου το 80%
των Ευρωπαίων επιλέγει κρουαζιέρες σε
ευρωπαϊκά λιμάνια, με τη Μεσόγειο να παραμένει, παρά τις αντιξοότητες, ο δεύτερος
δημοφιλέστερος προορισμός μετά την Καραϊβική.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το 2015 θα αποτελέσει ένα νέο επιτυχημένο ξεκίνημα για
σταδιακή αύξηση των προσεγγίσεων
κρουαζιεροπλοίων στα λιμάνια μας, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των τριτοκοσμικών
κρουαζιεροπλοίων με δυναμικότητα μεταφοράς επιβατών από 3.000 έως και 6.000.
Φυσικά, όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν
εφόσον τα λιμάνια μας αποκτήσουν τη δυνατότητα σωστής και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης πλοίων και επιβατών.
Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων
και Φορέων Ναυτιλίας εργάζεται προς αυτή
την κατεύθυνση και μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι ήδη έχει ξεκινήσει θετικά μια
προσπάθεια αναβάθμισης των λιμενικών
υποδομών και των υπηρεσιών, τουλάχιστον
στα κυριότερα λιμάνια υποδοχής κρουαζιεροπλοίων.
Ας ευχηθούμε όλοι μας το έτος 2015 να
αποτελέσει ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα
ενίσχυσης της ταλαίπωρης οικονομίας της
χώρας μας με βασικό παράγοντα και μοχλό
επιτυχίας την ελληνική ναυτιλία πλοίων
όλων των κατηγοριών.

Επενδύουμε στην Ελλάδα,
στο μέλλον
και στις προοπτικές της
Του Κωστάκη Λοΐζου, Louis Group

Το 2014 ήταν μία επιτυχημένη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική κρουαζιέρα.
Η Ελλάδα άρχισε να ανακτά το χαμένο έδαφος και την κλονισμένη αξιοπιστία της και να κερδίζει σε επισκέπτες και,
συνακολούθως, σε έσοδα για την εθνική οικονομία.
μείς στη Louis Cruises, ως πρεσβευτές της ελληνικής κρουαζιέρας, καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αφήσουμε τους φιλοξενούμενούς μας
με τις καλύτερες και πιο θετικές εντυπώσεις από τη χώρα μας, προκειμένου
να δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι η Ελλάδα
είναι μοναδικός προορισμός, με αυθεντικούς ανθρώπους και ζεστή φιλοξενία, μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, μοναδικούς προορισμούς, αξεπέραστες γεύσεις
και πραγματική διασκέδαση.
Αυτή η θετική πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί. Είναι μία συγκυρία που όλοι πρέπει να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε, ώστε να δοθεί ώθηση για να πάει ένα
βήμα πιο μπροστά ο τουρισμός και η κρουαζιέρα. Εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, στο μέλλον και στις προοπτικές της, στις οποίες πιστεύουμε ακράδαντα.

E

Η Ελλάδα είναι μοναδικός προορισμός, με αυθεντικούς ανθρώπους
και ζεστή φιλοξενία, μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, μοναδικούς προορισμούς, αξεπέραστες γεύσεις και πραγματική διασκέδαση.
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Ενθαρρυντικές οι προβλέψεις για τη ναυτιλία
Του Ανδρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group

Ν

ότα αισιοδοξίας διαφαίνεται για τη ναυτιλία το 2015 καθώς τα θεμελιώδη δεδομένα είναι θετικά σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη, με ρυθμούς που αναμένεται να διαμορφωθούν στο 3% περίπου, σαφώς υψηλότερα από τα επίπεδα του
2014. Ενθαρρυντικές είναι και οι προβλέψεις της Κομισιόν, που κάνει λόγο για ανάπτυξη
2,9% το 2015 στην Ευρωζώνη, εκτιμώντας πως η ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
τονώσει ιδιαιτέρως εξαγωγές και ναυτιλία. Αν και υπάρχουν εκτιμήσεις για χαλάρωση της
οικονομίας της Κίνας, ωστόσο η παρουσία της θα παραμείνει ισχυρή ενώ αναμένεται οι
οικονομίες της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ να έχουν αξιοσημείωτη βελτίωση. Θετική είναι η επίδραση στη ναυτιλία της πορείας της τιμής του πετρελαίου.
Επιμένοντας αισιόδοξα, προσδοκούμε μικρή ανάκαμψη της ναυλαγοράς σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων, αλλά θεωρούμε πως οι τιμές των ναύλων θα παραμείνουν ασταθείς σε
όλους τους τομείς της ναυτιλίας. Οι Έλληνες εφοπλιστές θα συνεχίσουν να αγοράζουν
πλοία, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικά χαμηλές τιμές της αγοράς. Εξακολουθούν, δε, να ανακαλύπτουν νέους τρόπους χρηματοδότησης, πέραν των παραδοσιακών, με μεγάλη επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνόκτητη ναυτιλία θα παραμένει σε πρωταγωνιστική θέση.
Προκειμένου να αυξηθεί το καθαρό όφελος της οικονομίας από τα έσοδα της ελληνικής
ναυτιλίας, η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τη θέση της χώρας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού
κέντρου με δράσεις που να παρέχουν κίνητρα για την εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών
σε αυτή, να μην αποθαρρύνουν την εν Ελλάδι εγκατεστημένη ναυτιλιακή κοινότητα με φορολογικές επιβαρύνσεις, να καθιστούν ελκυστική την επιλογή εγγραφής στο ελληνικό νηολόγιο, να ενθαρρύνουν την είσοδο ναυτιλιακών κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα και να μειώνουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Nα μην αποθαρρύνουν την εν Ελλάδι εγκατεστημένη ναυτιλιακή κοινότητα με φορολογικές επιβαρύνσεις, να
καθιστούν ελκυστική την επιλογή εγγραφής στο ελληνικό νηολόγιο, να ενθαρρύνουν την είσοδο ναυτιλιακών
κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και να μειώνουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.
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•Autocleaning 50µm Samsung Filter
•Low operation and maintenance cost
•Optimized Retrofit
•No increase of corrosion
•Automatic user-friendly operation
•Worldwide service network

D. C.S. International Ltd
Filonos 107 - 109, Piraeus, Greece, Tel.: +30 210 4181833, E-mail: dcsi@dcsi.gr, www.dcsi.gr
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Ανησυχούμε όχι επειδή οι ναυλαγορές είναι χαμηλές, αλλά λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας
Του Χάρη N. Βαφειά
Stealthgas Inc.

υστυχώς ο κόσμος του εφοπλισμού κοιτάζει με ανησυχία το 2015, όχι επειδή οι
ναυλαγορές είναι χαμηλές, αλλά λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Η ναυτιλία
είναι γνωστό ότι έχει τα «σκαμπανεβάσματά» της και οι εφοπλιστές γνωρίζουν
πια ότι όταν παραγγέλνουμε πληθώρα πλοίων, αργά ή γρήγορα, θα έρθει και η κατάρρευση των ναύλων (όπως σήμερα στα φορτηγά πλοία). Αυτό ωστόσο είναι μέρος του
παιχνιδιού, όμως η πολιτική αβεβαιότητα, τα πολιτικά παιχνίδια και η παραμονή ή όχι
στο ευρώ είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, που δυστυχώς οι εφοπλιστές δεν μπορούν να
τα επηρεάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι ανώφελο να σχολιάσω τις ναυλαγορές και τα
επίπεδα ζήτησης για το 2015, όταν η χώρα μας ουσιαστικά «φλέγεται» και δεν γνωρίζουμε τι θα μας ξημερώσει! Ελπίζω ο λαός να ψηφίσει για πρωθυπουργό με γνώμονα
το καλό της χώρας και να μην υποκύψει σε ουτοπικές υποσχέσεις και εξαγγελίες που
όλοι μας ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, αλλιώς η ταλαιπωρία και οι θυσίες
που κάναμε, όλοι μας, τα τελευταία χρόνια θα πάνε χαμένες.

Δ

Νομίζω ότι είναι ανώφελο να σχολιάσω τις ναυλαγορές και τα επίπεδα
ζήτησης για το 2015, όταν η χώρα μας ουσιαστικά «φλέγεται» και δεν
γνωρίζουμε τι θα μας ξημερώσει!

Η ναυτιλιακή βιομηχανία μας
έχει την κεφαλαιακή βάση και εμπειρία
για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της
Του Γιώργου Γουρδομιχάλη, Phoenix Shipping & Trading S.A

Σ

το τέλος κάθε έτους, όλοι μας έχουμε την ανάγκη να κάνουμε μια ανασκόπηση των
γενομένων εντός αυτού και έτσι να διαμορφώνουμε και γνώμη για τη νέα χρονιά. Η
φύση του ανθρώπου είναι να εξηγεί αυτά που έχουν γίνει για να μπορέσει να προβλέψει. Πολλές φορές, όμως, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε και όχι να εξηγήσουμε,
κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε λάθος προβλέψεις. Έχοντας λοιπόν φιλοσοφήσει τα ως
άνω λεγόμενα, θα προσπαθήσω να αποφύγω εξηγήσεις και δικαιολογίες και να παραθέσω
σε λίγες γραμμές τις σκέψεις μου και τους προβληματισμούς μου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία μας. Παραδοχή πρώτη, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει δείξει τον αναμενόμενο δυναμισμό ή και την προσδοκώμενη αύξηση μεγεθών. Παραδοχή δεύτερη, η ναυτιλιακή
βιομηχανία, ως συνήθως, σε στιγμές ευφορίας ή και με τη μόνιμη αισιοδοξία της έχει προχωρήσει σε υπέρμετρες νέες παραγγελίες. Παραδοχή τρίτη, η βιομηχανία μας κινείται σε
ένα κανονιστικό περιβάλλον που διαρκώς μετατοπίζει τον πήχη και γίνεται αυστηρότερο.
Παραδοχή τέταρτη, η διαχείριση πλοίων δημιουργεί ολοένα και περισσότερα προβλήματα
και κυμαίνεται σε υψηλότερο κόστος. Με αυτές λοιπόν τις παραδοχές, παρότι κι εγώ δηλώνω
αιώνια αισιόδοξος, προβλέπω ένα δύσκολο έτος. Πίστη μου, βέβαια, είναι ότι η δική μας ναυτιλιακή βιομηχανία έχει την κεφαλαιακή βάση και εμπειρία που της δίνουν το εχέγγυο για να
αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Ίσως όμως, πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι όταν θα διαβάζετε αυτές τις σκέψεις, ελπίζω η πατρίδα μας να έχει και αυτή τα εχέγγυα για το Νέο Έτος.
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Ίσως όμως, πιο σημαντικό
απ’ όλα είναι ότι όταν θα
διαβάζετε αυτές τις σκέψεις, ελπίζω η πατρίδα
μας να έχει και αυτή τα
εχέγγυα για το Νέο Έτος.
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Η κρίση δεν δείχνει να κοπάζει
και η νέα χρονιά προοιωνίζεται δύσκολη
Του Νίκου Κοσμάτου, Sealink Navigation

ι οικονομικές πρακτικές του παρελθόντος, με το εύκολο χρήμα και τις laissez-faire πολιτικές των περισσότερων κυβερνήσεων για να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους και να δημιουργήσουν μια ψεύτικη ευμάρεια βασισμένη
στην κατανάλωση, χωρίς να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, έχουν
γυρίσει μπούμερανγκ και έχουν αγγίξει όλους μας. Η
κρίση, που άρχισε το 2008, δεν δείχνει να κοπάζει και
μάλλον πηγαίνει προς το χειρότερο. Η όποια βελτίωση
είναι μάλλον τεχνητή. Η άνοδος των χρηματιστηρίων Το εύκολο χρήμα και οι
το 2014 για εμάς είναι εντελώς άνευ σημασίας. Το laissez-faire
πολιτικές
χρήμα δεν πήγε στην πραγματική οικονομία και αυτό των περισσότερων κυβερέχει μακροχρόνια σοβαρό αντίκτυπο και στη ναυτιλία. νήσεων, για να ικανοποιΤο ότι κάποιοι κατάφεραν να αντλήσουν κεφάλαια από ήσουν τους ψηφοφόρους
τις χρηματαγορές λόγω αυτής της συγκυρίας είναι μεν τους και να δημιουργήευκαιριακά πολύ καλό (και μη γελιόμαστε, στη δου- σουν μια ψεύτικη ευμάλειά μας πρέπει να αρπάζεις τις ευκαιρίες εκεί που ρεια
βασισμένη στην
μπορείς), αλλά πάλι επαναλαμβάνω πως μακροχρόνια κατανάλωση, έχουν γυρίδεν είναι καλό για κανέναν. Ούτε ακόμα και για τα γρα- σει
μπούμερανγκ και
φεία που επωφελήθηκαν αυτής της ευκαιρίας.
έχουν αγγίξει όλους μας.
Άλλοι παράγοντες που θα μας επηρεάσουν, πέραν της
χαμηλής ναυλαγοράς και της υψηλής προσφοράς
τονάζ, είναι οι επερχόμενες αλλαγές τα επόμενα 1-2
χρόνια στους κανονισμούς όπως το Water Ballast
Treatment, το ΕCDIS, τα Εmission Controls (NOX), το ήδη υφιστάμενο MLC (που πρέπει να αγκαλιάσουμε όχι επειδή είναι νέος
κανονισμός, αλλά επειδή η διαβίωση των πληρωμάτων μας πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή) και άλλα πολλά. Δεν λέγω προς
στιγμήν ότι όλοι αυτοί οι επερχόμενοι κανονισμοί είναι αυτοί καθ’ εαυτοί λάθος. Απλώς τονίζω ότι φέτος θα βρίσκονται στην
ατζέντα όλων μας για τα καλά (αν δεν είναι ήδη). Εύχομαι σε όλους, πάντως, η νέα χρονιά να φέρει υγεία και ευτυχία και, κυρίως,
Καλές Θάλασσες.

O
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Ιδανική εποχή για την αγορά μεταχειρισμένων
σύγχρονων πλοίων
Του Βασίλη Μπακολίτσα, Sea Pioneer Shipping

ο 2015 ξεκινά με αρνητική χροιά για την αγορά του ξηρού χύδην φορτίου. Ο ήδη
υπάρχων μεγάλος παγκόσμιος στόλος, σε συνδυασμό με την πληθώρα νέων παραγγελιών πλοίων, σχηματίζει μια μάλλον άσχημη εικόνα αναφορικά με το σκέλος
της προσφοράς. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση δεν φαίνεται να ανακάμπτει. Η εξίσωση
των δύο οδηγεί στο προφανές αποτέλεσμα, την πτώση των τιμών των ναύλων σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα. Η άνοδος του δολαρίου, συνδυαστικά με την πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, θα μπορούσε ίσως να συμβάλει στην αναζωογόνηση του διεθνούς εμπορίου.
Η στιγμή είναι ιδανική για την αγορά μεταχειρισμένων, σύγχρονων πλοίων τώρα και την
αύξηση της αξίας τους εντός των επερχόμενων 18-24 μηνών.
Αναφορικά με την αγορά των τάνκερ, οι ναύλοι για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη
πλοίων παρουσιάζονται πολλά υποσχόμενοι. Η πρόσφατη σημαντική πτώση των τιμών
του πετρελαίου σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε άνοδο των κερδών των ναύλων. Η αξία των τάνκερ έχει ενισχυθεί σημαντικά και
οι προσδοκίες των ιδιοκτητών είναι υψηλές. Όπως φαίνεται, η αγορά διανύει μια θετική
περίοδο, κάτι που ισχύει κυρίως για τον τομέα των μεγαλύτερων τάνκερ. Οι προγνώσεις
για το 2015 είναι θετικές για τους ιδιοκτήτες τάνκερ.
Συνοψίζοντας, οι διαφορές ανάμεσα στη χύδην αγορά και την αγορά πετρελαίου είναι μεγάλες. Είναι μια καλή περίοδος για την αγορά σύγχρονων μεταχειρισμένων bulk carriers,
αλλά και μια εξαιρετική περίοδος για σημαντικά κέρδη στην αγορά των τάνκερ!

Τ

Ο ήδη υπάρχων μεγάλος παγκόσμιος στόλος, σε συνδυασμό με την πληθώρα νέων παραγγελιών πλοίων, σχηματίζει μια μάλλον άσχημη εικόνα
αναφορικά με το σκέλος της προσφοράς.

Oι πλοιοκτήτες πρέπει να μάθουν από την ιστορία
και να μην κάνουν τα λάθη του παρελθόντος
Της Mariella Bottiglieri, Giuseppe Bottiglieri Shipping Company

ανείς δεν κατέχει την κρυστάλλινη
σφαίρα που προβλέπει το μέλλον
και για το λόγο αυτόν είναι πολύ
δύσκολο κάποιος να κάνει προβλέψεις και
ακόμη πιο δύσκολο να κάνει υποθέσεις.
Αυτό που μπορώ να ισχυριστώ μετά βεβαιότητος είναι ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει να
μάθουν από την ιστορία και να μην κάνουν
τα λάθη του παρελθόντος. Με άλλα λόγια,
θα πρέπει να σταματήσουμε να παραγγέλνουμε νέα πλοία, ειδάλλως όταν τα βασικά μακροοικονομικά
στοιχεία των αγορών θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν μακροοικονομικά μια καλή ναυλαγορά, θα υπάρχει υπερπρο-

Κ
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σφορά χωρητικότητας σε σχέση με τη ζήτηση.
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο, σε αυτή την περίσταση, να υπογραμμίσω ότι οι αμιγώς πλοιοκτήτες δεν τοποθέτησαν παραγγελίες προσφάτως. Αυτές πραγματοποιήθηκαν κυρίως από
hedge funds και εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, μια ουσιώδης
διαφορά. Όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν υπάρχει τόσο
αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη ναυτιλία και οι τιμές
θεωρούνται ελκυστικές, τότε γιατί δεν προχωρούν σε αγορές
μεταχειρισμένων πλοίων τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά,
αντί να προχωρούν σε παραγγελίες οι οποίες αναπόφευκτα θα
οδηγήσουν σε υπερπροσφορά χωρητικότητας;
Γι’ αυτό η ευχή μου για το 2015 είναι να είμαστε σοφότεροι και
να μην προβούμε σε πρόσθετες παραγγελίες νέων πλοίων.
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AFIEROMA_Layout 1 21/1/2015 8:43 πμ Page 54

ΟΙ ΦΕΡΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ

H πορεία της αγοράς εξαρτάται
από τη ζήτηση για μεταφορικό έργο
Του Θέμη Πετράκη, Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd

Ε

ίμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της αγοράς ξηρού φορτίου το 2015. Η αισιοδοξία μου βασίζεται κατά κύριο λόγο στη διαφαινόμενη ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας,
με ατμομηχανή τις ΗΠΑ, και την περαιτέρω ενίσχυσή της λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου (που όμως, προς το παρόν, φαίνεται να ειναι επιβαρυντικές για την αγορά, καθώς βάζουν
«φρένο» στο φαινόμενο του slow steaming). Επιπλέον, το κύμα των παραγγελιών νεότευκτων
πλοίων δείχνει να κοπάζει κάπως, καθώς αρκετοί παράγοντες της αγοράς -με κυριότερους, υποθέτω, τα private equity funds- ίσως αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με την (σκληρή) πραγματικότητα της ναυτιλίας και να συνειδητοποιήσουν ότι το 2008 έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Έτσι, ίσως,
επιτέλους, μπει ένα φρένο στον παρορμητισμό, που οδήγησε στην άνευ προηγουμένου φρενίτιδα
παραγγελιών πλοίων, η οποία με τη σειρά της έφερε την αγορά στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των
εποχών. Λέγοντας τα παραπάνω, επιμένω πως ο εφοπλισμός δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει ότι η πορεία
της αγοράς εξαρτάται απο τη ζήτηση για μεταφορικό έργο, αλλά και την προσφορά σε τονάζ.
Αυτό σημαίνει ότι, σε σημαντικό βαθμό, εμείς οι πλοιοκτήτες έχουμε τη δύναμη να ανεβάσουμε την
αγορά -επιδεικνύοντας σύνεση στις ναυπηγήσεις- ή να τη ρίξουμε στα Τάρταρα. Εύχομαι και ελπίζω
πως θα βγουμε από το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής. Καλή Χρονιά!

Το κύμα των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων δείχνει να κοπάζει κάπως,
καθώς αρκετοί παράγοντες της αγοράς -με κυριότερους, υποθέτω, τα private equity funds- ίσως αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με την (σκληρή)
πραγματικότητα της ναυτιλίας.

Η υπερπροσφοράθα εξακολουθεί να καταστέλλει
κάθε απόπειρα σημαντικής ανάκαμψηςτης αγοράς
Του Γιάννη Μ. Χατζηπατέρα, John C. Hadjipateras & Sons Ltd

Τ

ο πρόβλημα που προκύπτει από το συνδυασμό του μεγάλου αριθμού παραγγελιών και του
αυξημένου παγκόσμιου στόλου θα εξακολουθεί να καταστέλλει κάθε απόπειρα σημαντικής
ανάκαμψης της αγοράς στους περισσότερους τομείς. Υπάρχει ελπίδα για αύξηση της ζήτησης,
ειδικά λόγω των μειωμένων τιμών πετρελαίου που επικρατούν. Βέβαια, η πτώση της τιμής του πετρελαίου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έναυσμα για ανάπτυξη, όμως ταυτόχρονα μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Επιπλέον, οι χαμηλότερες
τιμές πετρελαίου ίσως σηματοδοτούν το τέλος του slow steaming era, απελευθερώνοντας έτσι
περισσότερα πλοία στην αγορά, τα οποία έχουν πρόσφατα απασχοληθεί κυρίως σε μεγάλα, αργά
ταξίδια. Συνολικά, το 2015 αναμένεται να είναι γεμάτο προκλήσεις καθώς οι τιμές των ναύλων προβλέπεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με αυτά του 2013 και 2014. Από λειτουργικής απόψεως, τα νέα επιτρεπτά όρια περιεκτικότητας σε θείο στις ECAs ίσως επιφέρουν τεχνικής
φύσεως προβλήματα σε πλοία που κάνουν συχνά εναλλαγές μεταξύ διαφορετικού τύπου καυσίμων.

Το πρόβλημα που προκύπτει από το συνδυασμό του μεγάλου αριθμού παραγγελιών και του αυξημένου παγκόσμιου στόλου θα εξακολουθεί να καταστέλλει κάθε απόπειρα σημαντικής ανάκαμψης της
αγοράς στους περισσότερους τομείς.
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Πορευόμαστε σε καιρούς ενδιαφέροντες
για όλο τον δυτικό κόσμο
Του Στράτου Τσαλαμανιού, Mylaki Shipping Agency Ltd & Evia Petrol MC.

Χ

ωρίς να θέλουμε να αναλωθούμε σε αποτύπωση ευσεβών πόθων, οφείλουμε να
δούμε τα δεδομένα, τις τάσεις της αγοράς και τους ναύλους, που δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια σαφή πορεία ανάκαμψης.
Η ναυτιλία βέβαια, αν και ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας έχει τις δικές της μεγάλες
ιδιαιτερότητες και κανόνες, και παρά την παρούσα δυναμική περίοδο όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο που τη συνδιαμορφώνει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, όλο και περισσότερο
μάλιστα, με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, του οποίου οι «διαθέσεις», τα αποθεματικά και
τάσεις τη διέπουν.
Πορευόμαστε επίσης σε καιρούς ενδιαφέροντες για όλο τον δυτικό κόσμο, με ιδιαίτερα
πυκνούς χρόνους στις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. Υπάρχουν πολλοί
αστάθμητοι παράγοντες σε αυτό το περιβάλλον, κάτι που φυσικά περιλαμβάνει τις τάσεις
και τις πορείες των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό
των εξελίξεων στη Ρωσία, ενώ φυσικά είναι άξια αναφοράς για την κουβέντα μας η πορεία
της κινεζικής οικονομίας.
Έχοντας παράλληλα υπόψη τους τόνους διαδικτυακού «μελανιού» που έχουν καταναλωθεί
για την αποτύπωση της εικόνας της στιγμής, αλλά και τις αναλύσεις και προβλέψεις για το
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον της ναυτιλιακής αγοράς, θεωρούμε πως το
2015 θα είναι μια χρονιά θετικών εξελίξεων, περαιτέρω βελτίωσης των δεικτών και ανάκτησης του προ πενταετίας χαμένου εδάφους.

Θεωρούμε πως το 2015 θα
είναι μια χρονιά θετικών
εξελίξεων, περαιτέρω βελτίωσης των δεικτών και
ανάκτησης του προ πενταετίας χαμένου εδάφους.

Αισιόδοξη νότα η μικρή κινητοποίηση
εμπορικών δραστηριοποιήσεων
Του Χρήστου Πιερρουτσάκου, Karapiperis Τugs

K

αλή χρονιά με υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο! Ευελπιστώ το 2015 να είναι καλύτερο
έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Πιστεύω πως ουδείς μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι μπορεί να επακολουθήσει στο μέλλον στις οικονομικές - ναυτιλιακές
αγορές. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση είναι έντονα
εμφανής στην καθημερινότητά μας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να διαφαίνεται
μια μικρή κινητοποίηση εμπορικών δραστηριοποιήσεων. Μακάρι να συνεχιστεί και παράλληλα, σταδιακά, να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι οι οικονομικές
κρίσεις κάποια στιγμή κάνουν τον κύκλο τους και τερματίζουν. Εύχομαι η κρίση να εξοστρακιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, όσο γίνεται, να
φέρουμε σταθερότητα στον τόπο μας. Να κοιτάξουμε πραγματικά το τι μπορούμε εμείς να
κάνουμε για τη χώρα μας και όχι η χώρα μας για εμάς. Τις θερμότερες ευχές μου σε όλους!

Nα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, όσο γίνεται, να φέρουμε σταθερότητα στον τόπο μας. Να κοιτάξουμε πραγματικά το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για τη χώρα μας και όχι η χώρα μας για εμάς.
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Επικαιρότητα

Οι σημαντικότερες ειδήσεις
του 2014

Το 2014 ήταν άλλος ένας δύσκολος χρόνος με συνεχείς αναφορές σε λέξεις όπως πειρατεία, Έμπολα, Ιράν,
Κίνα, Ρωσία και πετρέλαιο. Ακολουθεί μια συνοπτική αποτίμηση των επιδόσεων των τριών βασικών τύπων
πλοίων:
Φορτηγά
Το 2014 κλείνει με τους δείκτες του Baltic να
είναι αρκετά κάτω απ’ ό,τι πριν από ένα χρόνο.
Μεταξύ των αιτιών της πτώσης η υπερπροσφορά πλοίων, αλλά και γεωπολιτικοί λόγοι,
όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξαγωγών μεταλλευμάτων από την Ινδονησία, που
επηρέασε τα μικρότερα πλοία, και η πληρότητα αποθεματικών σιδηρομεταλλεύματος της
Κίνας, με την τιμή του ίδιου του σιδηρομεταλλεύματος να είναι κατά 50% χαμηλότερη από
τον προηγούμενο χρόνο.

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk
Carriers Management Ltd
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Δεξαμενόπλοια
Ο χρόνος άρχισε καλά με τα VLCC να αγγίζουν
ναύλους της τάξεως των 60.000 δολαρίων
την ημέρα, αλλά και τα Suezmax να ευνοούνται από την περιορισμένη αύξηση του στόλου
τους καθώς και την αλλαγή προορισμού εξαγωγών πετρελαίου της Δυτική Αφρικής προς
Ασία αντί για ΗΠΑ. Όμως τα πλοία καθαρού

φορτίου δεν απέδωσαν, με τους δείκτες τους
να βρίσκονται κατά 40% χαμηλότερα από τον
προηγούμενο χρόνο. Παρόλο που αναμένονται νέα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και αύξηση των εξαγωγών από ΗΠΑ, από την άλλη
υπάρχουν περίπου 300 πλοία τύπου MR υπό
παραγγελία.
Containers
Κι εδώ η υπερπροσφορά πλοίων διαδραμάτισε το ρόλο της σε μειωμένες αποδόσεις, μαζί
με την αύξηση μεγεθών των πλοίων, τη συμφόρηση και καθυστερήσεις στα διάφορα λιμάνια. Η πτώση της τιμής του καυσίμου
βοηθά, αλλά δεν λυτρώνει. Για παράδειγμα,
τον Νοέμβριο η τιμή του καυσίμου μειώθηκε
κατά 22%, ενώ οι ναύλοι Ασίας - Βόρειας Ευρώπης έπεσαν κατά 59% (Shanghai Containerised Freight Index). Οι μεγάλες
διακυμάνσεις του 2014 στους ναύλους αναμένεται να συνεχιστούν.
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Ιανουάριος

Μάρτιος

ριση αναλαμβάνουν τα δικαστήρια
και οι πιστωτές.

• Η εταιρεία κοστολόγησης πλοίων • Η Ρωσία προσαρτά την Κριμαία δηvesselsvalue.com εκτιμά την αξία
μιουργώντας αναταραχή στη ναυτιτων πλοίων ελληνικών συμφερόνλία της περιοχής.
των στα 101 δισεκατομμύρια δολάΙούνιος
ρια, με δεύτερους τους Ιάπωνες,
• Όπως πάντα τα Ποσειδώνια σημειστα 89 δισ.
ώνουν επιτυχία με ρεκόρ συμμετοχών.
• Μετά την επίσκεψη του προέδρου
της Κίνας, Li Keqiang, στην Ελλάδα,
οι κινεζικές τράπεζες υπογράφουν
νέα δάνεια $ 2,6 δισ. προς ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.
• Στη Λιβύη οι αντάρτες μπλοκάρουν
τα λιμάνια εξαγωγών και οι φορτώσεις πετρελαιοειδών μειώνονται
• H Euronav, με κίνηση-έκπληξη, αγοκατά 70%.
ράζει το στόλο 15 πλοίων VLCC της
Maersk για $ 1 δισ.

Απρίλιος
• Το ναυάγιο του κορεατικού, παρανόμως μεταποιημένου, επιβατηγού
πλοίου «Sewol» επιφέρει το θάνατο
• Η Mitsui OSK Lines, διαχειρίστρια
εκατοντάδων νέων και παιδιών.
του πλοίου «MOL Comfort», καταΙούλιος
θέτει αγωγή αποζημίωσης κατά της
• Το «Costa Concordia» ανασύρεται
κατασκευάστριας Mitsubishi Heavy
επιτυχώς και μεταφέρεται στη ΓέIndustries κατηγορώντας τη για κανοβα για διάλυση.
κοτεχνίες και κακό σχεδιασμό.
• Οι τοπικές αρχές Κορέας και Ιαπωνίας αρνούνται ασφαλή ελλιμενισμό
στο χημικό πλοίο «Maritime
Maisie», φορτωμένο με 30.000 τόνους κηροζίνη, το οποίο για 50 ημέρες ύστερα από σύγκρουση και • Στοιχεία από το Committee του
έκρηξη παραμένει στα ανοιχτά ψάΛονδίνου αναφέρουν ότι οι Έλληνες
χνοντας μάταια «safe port».
πλοιοκτήτες ενίσχυσαν το μερίδιό
τους στους τομείς των δεξαμενοπλοίων, containers και αερίων, με
γενικό σύνολο 3.901 πλοία και τη
μεγαλύτερη χωρητικότητα παγκοσμίως στα 291 εκατομμύρια τόνους Αύγουστος
• Η Starbulk αποκτά το στόλο της
DWT.
Excel.
• Η Vships ανακοινώνει ότι ο αριθμός
πληρωμάτων στα υπό διαχείριση
πλοία της ξεπέρασε τις 25.000.
Μάιος
•
Η διοίκηση του Λιμένα Πειραιά ανα• Όλες οι εταιρείες του ομίλου STX
κοίνωσε
ότι η κίνηση εμπορευματοDalian χρεοκοπούν και τη διαχεί-

Φεβρουάριος
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κιβωτίων αυξήθηκε κατά 40% τα τελευταία 5 χρόνια.

Σεπτέμβριος
• Αργά αλλά σταθερά, η Κίνα συνεχίζει την ανάπτυξη του δικού της εμπορικού στόλου και για τις
εισαγωγές της (πετρέλαιο, μεταλλεύματα) αλλά και για τις εξαγωγές
της (containers). Η Cosco ανακοίνωσε πρόγραμμα 45 νέων πλοίων
διαφόρων τύπων και μεγεθών, στον
απόηχο όμως αρκετών διαλύσεων
που επιδοτούνται γενναία από το
κράτος.

• Οι κινεζικές εταιρείες CMES και
Sinotrans ενώνουν τους στόλους
τους, διαμορφώνοντας ίσως τον μεγαλύτερο διαχειριστή πλοίων,
VLCC, επαναλαμβάνοντας σε ανακοινώσεις τους ότι κρατικός στόχος
είναι το 70-80 % των εισαγωγών
της Κίνας από το 2016 να γίνεται με
κινεζικά πλοία.

Οκτώβριος
• Η OW Bunkers χρεοκοπεί.
• Η Τουρκία παραβιάζει την κυπριακή
ΑΟΖ.
• Ο Αντρέας Χρυσοστόμου προτείνεται από την Κύπρο ως υποψήφιος
Γ.Γ. του ΙΜΟ, μετά τη λήξη της θητείας του κ. Σεκιμίζου, το 2015.
• Ο ClassΝΚ δημοσιεύει το πόρισμά
του για το ατύχημα του MOL «Comfort», επιρρίπτοντας την ευθύνη στα
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Δεκέμβριος
• Ο ιδρυτής της Princes Cruises,
Stanley McDonald, πεθαίνει σε ηλικία 94 ετών. Με το να επιτρέψει τα
γυρίσματα της σειράς «Love Boat»
στα πλοία του, διέδωσε την κρουαζιέρα ως μέσο αναψυχής σε όλο τον
κόσμο.
υπέρβαρα και μη ζυγισμένα containers φορτίου. Προηγουμένως, ο
DNV-GL είχε ανοιχτά κατηγορήσει
τον ιαπωνικό νηογνώμονα ότι ο
σχεδιασμός του πλοίου δεν ήταν εύρωστος. Οι ανεξάρτητοι ειδικοί
όμως εδώ και χρόνια αναφέρουν ότι
οι κανονισμοί σχεδιασμού και κατασκευής και των τριών τύπων
πλοίων (φορτηγά, δεξαμενόπλοια
και containers) πάσχουν, εν πλήρη
γνώσει των νηογνωμόνων.
• Ο πολύς Sir Richard Branson (Virgin) ανακοινώνει ότι θα ιδρύσει και
εταιρεία κρουαζιέρας με δύο πλοία.
• Η μεγαλύτερη γερμανική ναυτιλιακή
Νοέμβριος
εταιρεία, NSB, ανακοινώνει αλλαγή
• Στοιχεία του Paris MOU δείχνουν
της γερμανικής σημαίας και στα 67
ότι 113 πλοία κρατήθηκαν λόγω
πλοία της και τη μεταφορά των γραπαραβιάσεων της νέας συνθήκης
φείων της στην Ασία μέχρι το 2017.
MLC, που αποτελεί το 17% των συΟ λόγος είναι οι υψηλοί ευρωπαϊκοί
νολικών κρατήσεων.
μισθοί πληρωμάτων και οι φόροι
• Η Δανία και άλλες σκανδιναβικές
που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρχώρες ανακοίνωσαν πιλοτική εφαρνηση στα πλοία και στους μετόχους
μογή αεροπλάνων drones τα οποία
τους. (Ακούει η όποια μελλοντική
θα «οσμίζονται» τα καυσαέρια των
ελληνική κυβέρνηση;)
πλοίων και θα αναλύουν την περιε- • Όσο γράφονκτικότητά τους σε θείο, προκειμένου
ται αυτές οι
να υπάρξει αυστηρή συμμόρφωση
γραμμές, συμε τις νέες απαιτήσεις μειωμένου
νεχίζεται η διάσωση επιβαινόντων
θείου από το 2015.
στο επιβατηγό «Norman Atlantic»,
με 5-7 προς το παρόν νεκρούς στην
τσουλήθρα εκκένωσης του πλοίου,
φόβους για πολλούς αγνοουμένους
και πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση των σωστικών μέσων του
πλοίου και την ετοιμότητα του πληρώματος, αλλά και των ιταλικών
αρχών, στην αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών.
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Σκέψεις για το 2015
Θα συνεχιστεί η χαμηλή τιμή του πετρελαίου;
O OPEC έχει ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί για το θέμα πριν
από τον Μάρτιο του 2015 ακόμη κι αν
η τιμή υποχωρήσει στα 40 δολάρια το
βαρέλι.
Φυσικά, οι χαμηλές τιμές πλήττουν σοβαρά πολλές χώρες, όπως της Δυτικής
Αφρικής, οι οποίες φωνάζουν και
ωρύονται, όμως ο στόχος των δυνατών
του OPEC φαίνεται να είναι η κατάργηση
των νέων projects σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ, τα οποία για να είναι
βιώσιμα χρειάζονται τιμή άνω των 70
δολαρίων ανά βαρέλι. Με την ακύρωση
αυτών των projects ο OPEC εξασφαλίζει
μελλοντικές εξαγωγές προς ΗΠΑ.
Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι
κάποια ισορροπία γύρω στα 70-80 δο-

λάρια θα υπάρξει εκ των πραγμάτων αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το δε gasoil
είναι πτητικό και χρειάζεται χαμηλές θερέως το καλοκαίρι, ειδάλλως ο OPEC
κινδυνεύει με διάλυση.
μοκρασίες καύσης. Αναμένεται αύξηση
των ατυχημάτων λόγω στάσης ή μη εκΘα αυξηθούν οι ταχύτητες των πλοίων κίνησης της μηχανής, καθώς και των ζηλόγω του φθηνού πετρελαίου;
μιών στις αντλίες πετρελαίου και στους
Παρ’ όλη την υπερπροσφορά πλοίων κυλίνδρους. Άλλος ένας περιβαλλοντιείναι πιθανόν να το δούμε. Στην ουσία κός κανονισμός, που, δυστυχώς, μειώνει
αυτό αυξάνει την υπερπροσφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
πλοίων με συνέπεια τη μείωση των ναύ- Μετά τη μη εκλογή Προέδρου Δημοκραλων. Ίσως η πιο εκτεταμένη χρήση του τίας και τις επερχόμενες εκλογές εύχομαι
ακριβού gasoil, που θα χρειαστεί στις σε όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δύECA, να περιορίσει τις ορέξεις για αύ- ναμη και σύνεση. Και, προπάντων, προξηση ταχυτήτων.
σεκτικές κινήσεις σχετικά με τη ναυτιλία
μας, η οποία προσφέρει το 7% του ελΠώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος κα- ληνικού ΑΕΠ και 300.000 θέσεις εργανονισμός ECA με καύσιμο μέγιστης σίας, με δυνατότητα τεράστιας
περαιτέρω αύξησης, ιδίως στους τομείς
περιεκτικότητας 0,1% σε θείο;
Τα καινούργια καύσιμα fuel περιεκτικό- αναψυχής, εάν υπάρξει πιο φιλική νομοτητας 0,1% σε θείο είναι ασταθή και δεν θεσία και κρατική αντιμετώπιση.
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Νηογνώμονες

Ο ρόλος των Νηογνωμόνων
στη διαμόρφωση των εξελίξεων

ναμφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια
πολλοί είναι οι νέοι κανονισμοί, πολλές
οι τροποποιήσεις παλαιοτέρων και οι
νέες ρυθμίσεις που έχουν έλθει σε εφαρμογή
ή βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία έγκρισης,
κυρίως από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλα
μεμονωμένα κράτη (π.χ. ΗΠΑ), αλλά και από
τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS), προκαλώντας ποικιλία αντιδράσεων και αρκετές
φορές ίσως και σύγχυση.
Παρά τα όποια θέματα έχουν δημιουργηθεί,
είναι σίγουρο ότι και μέσα από αυτές τις ζυμώσεις η βιομηχανία μας προχωράει στον
21ο αιώνα διαδραματίζοντας εξέχοντα ρόλο

Α

Της Σπύρου A. Ζολώτα
Area Manager Greece & Cyprus
RINA
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στις διεθνείς μεταφορές και στην παγκόσμια
οικονομία, αποδεικνύοντας ότι βασιζόμενη σε
μια εμπειρία εκατονταετιών μπορεί να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, περιβαλλοντικά, οικονομικά και άλλα, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.
Οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών, αρκετές
και σοβαρές, τόσο στον εξοπλισμό ασφαλείας
όσο και στο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικότερων πλοίων ή στις παρεμβάσεις στα
υπάρχοντα σχέδια με λύσεις βελτίωσης (βλ.
Energy Saving Devices, ESD), για τα οποία
πολλά έχουν ήδη γραφτεί.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η περυσινή χρονιά
βρήκε τον RINA στο τιμόνι του IACS, κατά την
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,,

Ο ρόλος των νηογνωμόνων μέσα σε
αυτό το περιβάλλον εξελίξεων είναι σημαντικός, διότι ως τεχνικοί σύμβουλοι των πλοιοκτητών και των εταιρειών διαχείρισης
καλούνται να συνδράμουν στην έγκαιρη ενημέρωση.

,,

ετήσια προεδρία του που έληξε τον Ιούνιο του 2014 και στη
διάρκεια της οποίας σημαντικά θέματα δρομολογήθηκαν,
όπως η υποβολή στον IMO των Harmonized Common
Structural Rules για oil tankers και bulk carriers. Αυτοί οι
κανονισμοί καλύπτουν τις απαιτήσεις των Goal Based Standards (GBS) του IMO, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2016, ενώ προβλέπεται να
εφαρμοστούν ήδη από 1ης Ιουλίου 2015 από τα μέλη του
IACS για όλα τα oil tankers μήκους μεγαλύτερου των 150 μ.
και τα bulk carriers μήκους μεγαλύτερου των 90 μ.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αποφασίστηκε στα τέλη του
2013 και επεξεργάστηκε η αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας
(Working Group) μέσα στο 2014 αφορά την ασφάλεια των
μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (IACS
Uniﬁed Requirements for Post-Panamax containerships). Η
εργασία αυτή κατέληξε σε δύο απαιτήσεις (URs), το UR S11A
που αφορά τη διαμήκη αντοχή και το UR S34 που αφορά λειτουργικές απαιτήσεις και καταστάσεις φόρτωσης με απευθείας ανάλυση, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα
στο πρώτο τετράμηνο του 2015.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου συνεδρίου του IACS υπό
την προεδρία του RINA, τον Ιούνιο του 2014, αποφασίστηκε
η δημιουργία μιας Ομάδας Ειδικών (Expert Group, EG) με
σκοπό να εξετάσει τα θέματα αλληλεξάρτησης πολύπλοκων
συστημάτων των πλοίων, λόγω της εντεινόμενης ανησυχίας
σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα και κατακερματισμό αυτών των συστημάτων και τη διεπαφή ανθρώπων-μηχανών (man-machine interfaces). Μεταξύ των
άλλων, αυτή η ομάδα ειδικών θα εξετάσει τα τρέχοντα διεθνή
πρότυπα και κανονισμούς, τους κανονισμούς των νηογνωμόνων και τις σχετικές απαιτήσεις του IACS (URs, UIs, PRs),
ώστε να επισημάνει και να καθορίσει τυχόν θέματα ασφάλειας και αλληλεξάρτησης όσον αφορά τον έλεγχο, την επιτήρηση και τη διατήρηση του απαραίτητου επιπέδου
ασφάλειας για τις ζωτικές λειτουργίες του πλοίου.
Σημαντικοί κώδικες του ΙΜΟ τίθενται σε εφαρμογή, όπως

αυτός που αφορά τη μείωση του θορύβου και την προστασία
του προσωπικού των πλοίων θέτοντας επιτρεπτά όρια (Noise
Code, SOLAS Reg. II-1/3-12) και αφορά άμεσα όλα τα πλοία
πάνω από 1.600 GT που πρόκειται να ναυπηγηθούν μετά την
1η Ιουλίου 2014.
Επίσης ο κώδικας για τη Ναυσιπλοΐα στους Πόλους (Polar
Code), ο οποίος καλύπτει όλο το φάσμα, από το σχεδιασμό
και την κατασκευή μέχρι τον εξοπλισμό, την προστασία του
περιβάλλοντος, την απαραίτητη εκπαίδευση και την έρευνα
και διάσωση των πλοίων που πλέουν στις σχετικές περιοχές,
και ψηφίστηκε από το Maritime Safety Committee του IMO
τον Νοέμβριο του 2014, αναμένεται δε να τεθεί σε εφαρμογή ως τροποποίηση (amendment) της SOLAS στις αρχές
του 2017.
Πέρα από τα θέματα ασφαλείας, σημαντικές επιπτώσεις -τεχνικές και οικονομικές- από την 1η Ιανουαρίου 2015 αναμένεται να έχουν οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για
καύσιμα με 0,10% περιεκτικότητα σε θείο στις περιοχές ECA
που απασχολούν ήδη όσες εταιρείες λειτουργούν στις περιοχές αυτές. Τα βήματα όσον αφορά τη χρήση λύσεων όπως
τα scrubbers ή οι μετασκευές των μηχανών για καύση υγροποιημένου αερίου (LNG) απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, οι
οποίες σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής του πετρελαίου φαίνεται να καθυστερούν.
Νέες απαιτήσεις υπάρχουν και για τον υπολογισμό του attained EEDI για πλοία LNG και κρουαζιερόπλοια με μη συμβατική πρόωση με συμβόλαια ναυπήγησης μετά την 1η
Σεπτεμβρίου 2015, επίσης, όλα τα RoRo Cargo, RoPax, LNG
carriers και κρουαζιερόπλοια με την ίδια ημερομηνία συμβολαίου ναυπήγησης θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
για το απαιτούμενο EEDI (Attained EEDI ≤ Required EEDI =
(1-X/100)x reference line value).
Είναι λοιπόν αντιληπτό πως ο ρόλος των νηογνωμόνων
μέσα σε αυτό το περιβάλλον εξελίξεων είναι σημαντικός,
διότι ως τεχνικοί σύμβουλοι των πλοιοκτητών και των εταιρειών διαχείρισης καλούνται να συνδράμουν στην έγκαιρη
ενημέρωση, τη σωστή αντιμετώπιση και εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων μέσα από την πληροφόρηση, την ορθή ερμηνεία των κανονισμών με έμφαση στον ανθρώπινο
παράγοντα.
Ο RINA, δίνοντας πάντοτε ξεχωριστή σημασία στην άμεση
σχέση με τις εταιρείες-πελάτισσές του και στις υψηλού επιπέδου προσωποποιημένες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό με πολλούς
τρόπους.
Οι εκδόσεις ενημερωτικών εγκυκλίων (Marine Information
Notices), που διανέμονται σε όλους τους πελάτες, αλλά και
πολλούς άλλους αποδέκτες, η διοργάνωση σεμιναρίων, είτε
η συμμετοχή στα σημαντικότερα από αυτά που διοργανώνονται στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και το πρόγραμμα
εκπαίδευσης του Training Center στον Πειραιά, είναι εναρμονισμένα με αυτή τη στρατηγική επιλογή της προσφοράς
τεχνογνωσίας και υποστήριξης στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
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Ελληνικοί λιμένες

2015: χρονιά προσδοκιών
ή αναμονής;

Το λιμενικό σύστημα της χώρας μας έζησε το 2014 ένα ακόμη έτος όπου πρωτοβουλίες για
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις -με χαρακτηριστικά «κανονικότητας» σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες- είτε παρέμειναν στα χαρτιά είτε υποχώρησαν από τη δημόσια συζήτηση.

ι εξελίξεις περιορίστηκαν στην περίπτωση των όρων λειτουργίας και ανάπτυξης του ΣΕΜΠΟ Πειραιά, που
διαχειρίζεται η COSCO, και στην πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού, μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την εξαγορά των μετοχών των ΟΛΠ
Α.Ε. και ΟΛΘ A.Ε.
Ο φιλικός διακανονισμός μεταξύ του ιδιώτη
διαχειριστή και της δημόσιας λιμενικής αρχής
είναι πλέον γεγονός, έστω και αν πέρασε από
χίλια μύρια κύματα ώστε να οριστικοποιηθεί.
Παρά τις όποιες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ενστάσεις διατηρεί κάποιος σε σχέση με
το περιεχόμενό του, είναι προφανές ότι διαμόρφωσε συγκεκριμένους μακροχρόνιους όρους
για τη λειτουργία ενός τμήματος του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας.
Όπως ήταν αναμενόμενο για τους περισσότερους, η ιδιόμορφη προσέγγιση της ιδιωτικοποί-

O
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ησης παρέμεινε στα χαρτιά, ενώ αποτέλεσε αντικείμενο δικαιολογημένης κριτικής σε Ελλάδα
και εξωτερικό, με δεδομένο ότι αγνοεί βασικές
παραμέτρους λειτουργίας των σύγχρονων λιμενικών συστημάτων.
Σε αυτές τις συνθήκες, σημαντικά ερωτήματα
για την πορεία των ελληνικών λιμένων θα ζητήσουν απαντήσεις εντός του 2015.
Έξι ερωτήματα ζητούν απαντήσεις
Θα εκμεταλλευθούμε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους λιμένες της χώρας εγκαταλείποντας πειραματισμούς αναφορικά με
τους όρους παρουσίας τους;
Το ενδιαφέρον των διαχειριστών τερματικών
σταθμών εμπορευματοκιβωτίων είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο. Τουλάχιστον δύο παγκόσμιοι διαχειριστές τερματικών σταθμών
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Θα επιτευχθεί ο στρατηγικός, και συνεπώς μακροχρόνιος,
σχεδιασμός από τους λιμένες της χώρας;
Η θεσμική ενίσχυση του ρόλου των δημόσιων λιμενικών
αρχών, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επεμβάσεων της κεντρικής διοίκησης, καθώς και η αξιοκρατική επιλογή και κρίση των διευθυντικών ομάδων του συνόλου των
λιμένων Α.Ε., παραμένουν ζητούμενα.
Την ίδια στιγμή, τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπως
και ορισμένα μικρότερα, καρπώνονται τη διοικητική σταθερότητα, η οποία είναι σπάνια σε χρονική διάρκεια για τα ελληνικά
δεδομένα. Το γεγονός επέτρεψε στις δημόσιες λιμενικές αρχές
τη διαμόρφωση επιλογών με βάθος χρόνου, ενίσχυσε τη διαπραγματευτική τους ικανότητα και τις δυνατότητες εξεύρεσης
χρηματοδοτικών πόρων (βλ. κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση της κρουαζιέρας στον Πειραιά) - έστω και αν η όποια
προσπάθεια υπονομεύθηκε de facto από την απουσία εθνικής
λιμενικής πολιτικής.
Σε ποιο βαθμό η ελληνική οικονομία θα καρπωθεί οφέλη
από την ομολογουμένως εντυπωσιακή αύξηση που θα συνεχίσει να παρουσιάζει ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίων
που εξυπηρετούνται από τους λιμένες της χώρας μας;
Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δημιουργία προϋποθέσεων
(εμπορευματικά κέντρα, ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ενίσχυση
υποδομών) που θα επιτρέψουν το «άνοιγμα» των κουτιών (βλ.
εμπορευματοκιβώτια), δημιουργώντας κύκλο εργασιών και θέσεις εργασίας.
Η ευκαιρία για την ελληνική οικονομία είναι προφανής, καθώς
η εταιρεία διαχείρισης του ΣΕΜΠΟ προχωρεί επιθετικά σε επενδύσεις, σε θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται σε αρμονία με τις
προσδοκίες της, το δε δείγμα αύξησης κίνησης στον Πειραιά
τα χρόνια της παρουσίας της είναι εμφατικό. Παράλληλα, ο
ΟΛΠ εξακολουθεί να εξυπηρετεί 600.000 TEU ετησίως.
Θα κερδίσουμε το στοίχημα της κρουαζιέρας;

,,

προχώρησαν εντός του 2014 σε αναλυτική μελέτη των δεδομένων και των προοπτικών του λιμένα του Πειραιά. Αντίστοιχο
ενδιαφέρον υπάρχει για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και άλλους
περιφερειακούς λιμένες.
Οι εταιρείες κρουαζιέρας είναι «έτοιμες από καιρό» να αναλάβουν τη διαχείριση τερματικών σταθμών κρουαζιέρας τόσο στα
μεγάλα όσο και στα μικρότερα λιμάνια της χώρας.
Όμως η απόσταση μεταξύ της κοινής πρακτικής στη λιμενική
βιομηχανία και των επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης διευρύνθηκε εντυπωσιακά -και αρνητικά- την τελευταία διετία.
Απομένει να δούμε αν θα εγκαταλειφθούν οι πειραματικές λογικές και επιλεγεί το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης λιμένων.
Αν δηλαδή επιταχυνθούν οι παραχωρήσεις λιμενικών δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, υιοθετηθούν οι προτάσεις που πρόσφερε
η τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το ρόλο της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, και των ισχυρών, ακομμάτιστων,
δημόσιων λιμενικών αρχών.

Η ευκαιρία για την ελληνική οικονομία είναι προφανής, καθώς η εταιρεία διαχείρισης του ΣΕΜΠΟ προχωρεί επιθετικά σε
επενδύσεις, σε θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται σε αρμονία με τις προσδοκίες της, το δε
δείγμα αύξησης κίνησης στον Πειραιά τα χρόνια της παρουσίας της είναι εμφατικό.

,,

Η «χρυσή» δεκαετία της Μεσογείου έφερε και σημαντική μεγέθυνση της επισκεψιμότητας στη χώρα μας. Σήμερα οι καιροί
γίνονται περισσότερο απαιτητικοί από ποτέ, μιας και δεν αρκεί
το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικότατο αριθμό ελκυστικών διαδρομών κρουαζιέρας. Με τις εταιρείες να αναζητούν
και νέους προορισμούς, το στοίχημα θα κερδηθεί αν προετοιμαστούν αποτελεσματικά λιμάνια κρουαζιέρας (π.χ. υπάρξει εκσυγχρονισμός των υποδομών) τα οποία θα είναι έτοιμα να
συμβάλουν προκειμένου η γεωγραφία, η ομορφιά και η ιστορία να φέρουν περισσότερους επιβάτες και πλοία στην περιοχή.
Στον εν λόγω τομέα, για την Ελλάδα, ανοίγεται μια νέα έμμεση
ευκαιρία. Το σοβαρό πρόβλημα που εμφανίστηκε στη Βενετία,
λόγω του κορεσμού των υφιστάμενων υποδομών και των σημαντικών αντιρρήσεων για τη συνέχιση της κρουαζιέρας στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, θα οδηγήσει αρκετές εταιρείες στον
επαναπροσδιορισμό των χρόνων παραμονής ή και ακόμα των
σημείων αφετηρίας, του home porting.
Θα διαμορφωθούν όροι για την ανάπτυξη των μεσαίων και
μικρότερων λιμένων της χώρας;
Η συνένωση των φορέων διαχείρισης λιμένων είναι προφανής
αναγκαιότητα και συνδέεται με το σύνολο των προαναφερθέντων ερωτημάτων. Σήμερα, τα μικρότερα λιμάνια στραγγαλίζονται από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Τα επίπεδα
δημόσιων επενδύσεων παραμένουν περιορισμένα έως ανύπαρκτα. Το προσωπικό δεν επαρκεί σε αρκετές περιπτώσεις για
την καθημερινή λειτουργία των λιμένων, πόσω μάλλον για τη
διαμόρφωση αναπτυξιακής προοπτικής. Την ίδια στιγμή, αρκεί
να δει κανείς τον τρόπο που επιτυγχάνονται οι συνεργίες μεταξύ λιμένων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τα οφέλη
που παράγουν.
Διαβάζοντας τα παραπάνω είναι εύκολο να μαντέψει ο αναγνώστης το σημαντικότερο ερώτημα, που θα έδινε την επιθυμητή
απάντηση και σε όλα τα παραπάνω:
θα πρυτανεύσει επιτέλους η κοινή (λιμενική) λογική ή θα
παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στην εκτίμηση του πολιτικού
κόστους και στις ιδεολογικές αγκυλώσεις;
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Ανάλυση

Εκτιμήσεις και προβλέψεις
που θα σηματοδοτήσουν
τη ναυλαγορά του 2015

Ιστορικά, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους και ιδιαίτερα μετά τον Σεπτέμβριο είναι η περίοδος
που οι ναυτιλιακές αγορές (Shipping Markets), όπως αυτή των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, επιβεβαιώνουν την εποχική τους κυκλικότητα (Seasonal Cyclicality) και εισέρχονται σε
ανοδική τροχιά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην ανοδική πορεία των ναύλων, δηλαδή
των ημερήσιων εσόδων των πλοίων.
χοντας αφήσει πίσω μας το 2014, η ναυτιλιακή αγορά το τελευταίο τρίμηνο του
έτους ήρθε αντιμέτωπη με την εξαίρεση
στον κανόνα της εποχικής κυκλικότητας, καθώς
τα ημερήσια έσοδα των πλοίων βρίσκονται σε
πτωτική τροχιά έχοντας ως αποτέλεσμα την αρνητική ψυχολογία στη ναυτιλιακή κοινότητα, με
συνέπεια, αν όχι την παύση, τουλάχιστον τη μείωση ενδιαφέροντος στον κλάδο των αγοραπωλησιών και των παραγγελιών νεότευκτων
πλοίων.
Πέρα από οποιαδήποτε ανάλυση, όμως, θα
ήταν ατόπημα να μην αναφερθούμε και στο σημαντικό στοιχείο της ψυχολογίας της αγοράς,
το οποίο χαρακτηρίζει και επηρεάζει οποιαδήποτε πτυχή της οικονομίας και φυσικά και της
ναυτιλίας. Σε γενικές γραμμές, η ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα έχει χαρακτηρίσει το 2014
ως άσχημη χρονιά ενώ έχει μείνει η εντύπωση
πως το 2013 ήταν καλύτερο. Τον Δεκέμβριο
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του 2013 η πεποίθηση των ανθρώπων της
αγοράς ήταν ότι η αγορά στο σύνολο του έτους
σε γενικές γραμμές κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ για το 2014 οι εκτιμήσεις
δεν ήταν καθόλου θετικές. Συγκρίνοντας βέβαια κάποιος τις δύο προαναφερόμενες χρονιές, θα διαπιστώσει ότι δεν υπήρξαν
ουσιαστικές διαφορές, καθώς εάν εξετάσουμε
τον μέσο όρο των εσόδων (T/C Average), ιδιαίτερα των Capes και των Supramax και λιγότερο των Panamax, θα διαπιστώσουμε ότι
λίγο-πολύ κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Η ειδοποιός διαφορά των δύο αυτών χρόνων ήταν ότι
για το 2013 οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, στην
πορεία όμως τα χειροπιαστά καλύτερα αποτελέσματα άφησαν μια θετική εικόνα για τη χρονιά, ενώ αντίθετα για το 2014 συνέβη ακριβώς
το αντίθετο, αφού οι προσδοκίες για βελτίωση
της αγοράς ήταν έντονες, αλλά στο τέλος δεν
επιβεβαιώθηκαν, αφήνοντας έτσι την εικόνα
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μιας άσχημης αγοράς παρά το γεγονός ότι grosso modo κινήθηκε στα επίπεδα του 2013.
Ανεξάρτητα πάντως από τις οποιεσδήποτε προσδοκίες, οι χαμηλοί ναύλοι και οι χαμηλές τιμές των πλοίων αναδεικνύουν
πως η αγορά αντιμετωπίζει πρόβλημα «σωρευτικής» υπερπροσφοράς τονάζ (Supply). Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κλάδο
των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, μεταξύ 2008 και 2013,
ο στόλος ενισχύθηκε κατά 44% όταν ο όγκος των φορτίων για
το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 18%. Γεγονός είναι πως η ενίσχυση του στόλου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και παρουσιάζει πτώση, εάν αναλογιστούμε το διψήφιο ποσοστό ανόδου
των προηγουμένων χρόνων έως το 2013, οπότε αυξήθηκε
κατά 6%, και το 2014 και το 2015 εκτιμάται πως θα κυμανθεί
περίπου στο 5%. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο ότι η
όντως μειωμένη προσφορά πλοίων τα επόμενα 2 χρόνια έρχεται να προστεθεί σε έναν ήδη υπερφορτωμένο στόλο από τη
συσσώρευση των προηγούμενων χρόνων εν μέσω μιας εύθραυστης παγκόσμιας οικονομίας και εμπορίου που αναπτύσσονται με ιδιαίτερα μετριοπαθείς ρυθμούς.
Ανάλογη με την αύξηση της προσφοράς της τάξεως του 5%
για τα επόμενα δύο χρόνια εκτιμάται ότι θα είναι και η αύξηση
του όγκου των φορτίων (Dry Cargo) για το ίδιο διάστημα, δη-
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Έχει αποδειχθεί εμπράκτως ότι όποιος
δεν αντιμετωπίζει τη ναυτιλία μόνο ευκαιριακά, κυνηγώντας το γρήγορο κέρδος, όπως
αρκετά επενδυτικά σχήματα (Private Equity
Funds), έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στις
οποιεσδήποτε αντιξοότητες και κρίσεις του
κλάδου, και σε αρκετές περιπτώσεις έχει βγει
ωφελημένος.
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λαδή περίπου 5% κάθε χρόνο.
Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων, ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο να υποθέσει κανείς ότι η μείωση της αύξησης
του στόλου τα επόμενα 2 χρόνια σηματοδοτεί και την ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς ή το τέλος της ναυτιλιακής κρίσης
(*) όπως αρκετοί την αποκαλούν. Όπως προαναφέραμε, η προσφορά (Supply) και η ζήτηση (Demand) τα τελευταία χρόνια
αναπτύχθηκαν με διαφορετικό ρυθμό, 44% και 18% αντίστοιχα, το οποίο μάς οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα πως για
κάθε 1% αύξηση του τονάζ απαιτείται περίπου 1,3% αύξηση
στον όγκο των φορτίων, το οποίο σημαίνει ότι τώρα πια το πρόβλημα εστιάζεται στη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας και
κατ’ επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου προκειμένου να επέλθει ουσιαστική ανάκαμψη στην αγορά.
Αναμφισβήτητα, μετά το 2008 η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου έχει συρρικνωθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της μει-

ωμένης διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης, και όλοι εκτιμούν
πως για το βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο διάστημα η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου (World Trade Growth) θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά της παγκόσμιας
ανάπτυξης (World GDP), όταν έως το 2008 το παγκόσμιο εμπόριο αυξανόταν βάσει του πολλαπλασιαστή (multiplier) 1,8%
περισσότερο από την αύξηση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Με
πιο απλά λόγια, για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να
κάνουμε λόγο για υγιή αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα
πρέπει το ποσοστό αύξησής του να κυμαίνεται άνω του 5%,
που είναι ο μέσος όρος της τελευταίας 20ετίας.
Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε πως η ναυτιλία είναι ένας κλάδος ο οποίος, μεταξύ άλλων, εκτός του ότι χαρακτηρίζεται από
κυκλικότητα, έχει και ορίζοντα μεγάλης χρονικής διάρκειας
λόγω και της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των πλοίων. Έχει αποδειχθεί εμπράκτως ότι όποιος δεν αντιμετωπίζει τη ναυτιλία
μόνο ευκαιριακά, κυνηγώντας το γρήγορο κέρδος, όπως αρκετά επενδυτικά σχήματα (Private Equity Funds), έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στις οποιεσδήποτε αντιξοότητες και κρίσεις
του κλάδου, και σε αρκετές περιπτώσεις έχει βγει ωφελημένος,
όπως για παράδειγμα εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες για αγορές πλοίων σε ελκυστικές τιμές και μείωση του μέσου όρου
ηλικίας του συνολικού στόλου.
(*) Ναυτιλιακή κρίση
Γενικά με τον όρο «ναυτιλιακή κρίση» (Shipping crisis) χαρακτηρίζεται η χρονική περίοδος όπου παρατηρείται έντονη πτώση των ναύλων και των τιμών των πλοίων, που μπορεί να οφείλεται είτε σε
εξωγενείς προς τη ναυτιλία παράγοντες είτε σε ενδογενείς, καθαρά
εσωτερικούς παράγοντες.
Εξωγενείς παράγοντες μπορεί να είναι μια γενική οικονομική ύφεση
που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του διεθνούς εμπορίου.
Ενδογενείς παράγοντες αποτελούν οι καθαρά εσωτερικοί παράγοντες
της ναυτιλίας που συνήθως οφείλονται σε αναζήτηση «ευκαιριών» και
σε λανθασμένες αποφάσεις, που οδηγούν στην ασύμμετρη προς τις
υπάρχουσες ανάγκες αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων με συνέπεια την υπέρμετρη προσφορά σε σχέση πάντα προς τη ζήτηση.
Γενικά, δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός πως στο σύνολό τους
όλες οι ναυτιλιακές κρίσεις, στη πραγματικότητα, παρουσιάζουν μεικτό χαρακτήρα αφού τις περισσότερες φορές τα εξωγενή αίτια συνδέονται με τα ενδογενή.
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2014:
η αβέβαιη και απρόβλεπτη
χρονιά για τη ναυτιλία
ο κλείσιμο του έτους είναι η κατάλληλη
στιγμή για μια ανασκόπηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 12 μηνών και επηρέασαν την
αγορά, δημιουργώντας μία από τις πιο αβέβαιες και απρόβλεπτες χρονιές για τη ναυτιλία. Το 2014 ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες
μεταξύ των πλοιοκτητών και μη, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν το τελευταίο τρίμηνο του 2013 με
την εκρηκτική άνοδο στους ναύλους πλοίων
χύδην ξηρού φορτίου να κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο ανοδικής καμπής στην αγορά.
Οι ναύλοι για Capes στη spot αγορά είχαν
φθάσει πάνω από 30.000 δολάρια ανά
ημέρα, ενώ τα υπόλοιπα μεγέθη έδειχναν επίσης αρκετά καλά επίπεδα. Μια χρονιά, που
πολλοί είχαν θεωρήσει ότι θα ήταν από τις πιο
δύσκολες εξαιτίας των προγραμματισμένων
παραδόσεων νεότευκτων πλοίων, είχε μετατραπεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες των τελευταίων ετών αφήνοντας, έτσι, υποσχέσεις

Τ

Του Γιώργου Λαζαρίδη
Head of Research and Valuations,
Allied Shipbroking Inc.
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για ακόμα μεγαλύτερη και πολυαναμενόμενη
ανάκαμψη της αγοράς στο επόμενοι έτος.
Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα,
διότι πολλές εξελίξεις δημιουργούσαν προβλήματα στο παρασκήνιο, όπως αυτά που αντιμετώπιζε η Κίνα στον χρηματοοικονομικό
της τομέα. Αρκετά πιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου είχαν ήδη αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρχές
να ασκήσουν σημαντικές πιέσεις στο σκιώδες
τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο είχε
αυξηθεί με εντυπωσιακό ρυθμό τα τελευταία
χρόνια, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν
περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία τους. Ταυτόχρονα η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας είχε ήδη αρχίσει να μειώνεται
και όλα αυτά πυροδότησαν μια σειρά από περιορισμούς στη χορήγηση πιστώσεων, που
φαινομενικά δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα για τη βιομηχανική παραγωγή. Σαν
παράπλευρη συνέπεια, από την άλλη, είχαμε
και κάποια θετικά αποτελέσματα για τη ναυτι-
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Παρά τους χαμηλούς ναύλους στην
αγορά και τη συνεχόμενη πτώση των τιμών, το
έτος έκλεισε με κάποιες υποσχέσεις για ενδεχόμενη ανατροπή μέσα στο 2015.

λία, αφού τα προβληματικά ναυπηγεία άρχισαν να δυσκολεύονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών για καινούργιες παραγγελίες, καθώς και να προσφέρουν στους πελάτες
τους εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτό με τη σειρά
του μείωσε περαιτέρω και κατά πολύ τον αριθμό των νέων
παραγγελιών. Η πιο άμεση επίπτωση αυτού, όμως, ήταν ότι
πολλοί μικροέμποροι βρέθηκαν επίσης υπό δυσκολία να
χρηματοδοτήσουν τις συναλλαγές τους και να τους εκδοθούν πιστωτικές επιστολές από τις τράπεζες, γεγονός που
οδήγησε στη μείωση των εισαγωγών που έκαναν μέχρι τότε
σε διάφορα χύδην ξηρά φορτία. Το μοτίβο αυτό συνεχίστηκε
στο μεγαλύτερο μέρος του έτους και, όπως ένα φαινόμενο
χιονοστιβάδας, επέφερε εντεινόμενη επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Κίνας.
Συνεπεία των παραπάνω και διαβλέποντας ήδη ότι ήταν πιθανό να μη δούμε το πολυαναμενόμενο σημείο ανάκαμψης
για την αγορά μέσα στο 2014, άρχισαν να εμφανίζονται και
γεωπολιτικά προβλήματα. Στις αρχές Μαρτίου άρχισε να ξετυλίγεται η κρίση στην Ουκρανία με άμεσο αντίκτυπο στο
παγκόσμιο εμπόριο, αφού η πλειονότητα άρχισε να ανησυχεί
για τις πιθανές συνέπειες της ρήξης μεταξύ της Δύσης και της
Ρωσίας. Καθώς τα πράγματα άρχισαν να εντείνονται -τα ρω-

σικά στρατεύματα εισήλθαν στην Κριμαία και αργότερα το
Ανώτατο Συμβούλιο της χώρας προσχώρησε επισήμως ως
μέλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας- πολλοί άρχισαν να ανησυχούν πως μεγάλο μέρος του εμπορίου της Μαύρης Θάλασσας θα έφτανε σε σημείο απόλυτης παύσης. Όπως
αποδείχθηκε μετέπειτα, το εμπόριο συνεχίστηκε σχεδόν ανέπαφο από τις εξελίξεις χωρίς να περιορίζει τις εξαγωγές της
Ουκρανίας, αλλά η κρίση φάνηκε εν τέλει να προκαλεί μια
πιο γενική αρνητική επίδραση στις αγορές. Έχει πλέον περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ξέσπασε η κρίση και οι
κυρώσεις προς τη Ρωσία εξακολουθούν, ενώ προσπαθούν
και οι δύο πλευρές να επιλύσουν την αναταραχή που μαίνεται στην Ανατολική Ουκρανία.
Παρά τους παραπάνω παράγοντες, δεν σημειώθηκε στους
πρώτους τρεις μήνες του 2014 η αναμενόμενη σημαντική
πτώση της αγοράς. Αντ’ αυτού υπήρχαν κάποιοι που ανέμε-
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ναν ότι το δεύτερο τρίμηνο θα βλέπαμε ένα σημαντικό ράλι
στις εμπορικές μεταφορές, μιας και η προσδοκία για αύξηση
των σιτηρών θα μπορούσε να επιφέρει υψηλότερες από τις
συνηθισμένες απαιτήσεις χωρητικότητας, χρησιμοποιώντας
έτσι ένα μεγάλο μέρος του στόλου και αφήνοντας λίγα πλοία
ανοιχτά να ανταγωνιστούν την υψηλή ζήτηση από ναυλωτές.
Τα πράγματα, όμως, πήραν διαφορετική πορεία, καθώς και
οι απαιτήσεις για τα φορτία σιτηρών ήταν σημαντικά μικρότερες από το αναμενόμενο, αλλά ταυτόχρονα μειώθηκε και
το εμπόριο για διάφορα άλλα βασικά χύδην ξηρά φορτία,
όπως σιδηρομετάλλευμα και λιγνίτη, πιέζοντας, έτσι, τη ναυλαγορά του ξηρού χύδην φορτίου σε πτωτική τάση και καθιστώντας τη σε χαμηλά επίπεδα για το μεγαλύτερο διάστημα
της άνοιξης και του καλοκαιριού.
Ωστόσο, ακόμα και αυτό δεν εμπόδισε τη γενική πεποίθηση
πως το 2014 θα είναι συνολικά μια καλύτερη χρονιά από
άποψη εσόδων σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Ποσειδωνίων στην Ελλάδα, πολλοί πλοιοκτήτες σχετικά με το
τελευταίο τρίμηνο του έτους εξέφραζαν την ελπίδα για
ακόμα μεγαλύτερη άνοδο συγκριτικά με αυτήν που σημειώθηκε το 2013, η οποία θα μεταφραζόταν σε υψηλότερες
μέσες αποδοχές για το 2014 και θα αποτελούσε το τέλος της
ύφεσης των τελευταίων ετών. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να
συμπίπτει με ό,τι εκφραζόταν από την τάση αγοραπωλησιών
μεταχειρισμένων πλοίων. Οι τιμές των τελευταίων είχαν ήδη
αρχίσει να έχουν καθοδική πορεία από τα μέσα Απριλίου,
ενώ το περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον συνέβαλε στην
ενίσχυση της πτωτικής τάσης.
Ταυτόχρονα, η προσοχή άρχισε να εστιάζεται στη Βραζιλία,
με τον αυξανόμενο αριθμό αθέτησης καταναλωτικών και
εταιρικών δανείων και την ίδια την κυβέρνηση να βρίσκεται
υπό τον κίνδυνο αθέτησης του δημόσιου χρέους της. Οι
άσχημες ειδήσεις δεν σταματούσαν εκεί, με την Ιαπωνία, την
τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, να αρχίζει να μπαίνει σε καθεστώς ύφεσης ως αποτέλεσμα μιας βιαστικής κίνησης από την κυβέρνησή της να επιβάλει αύξηση φόρου
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επί των πωλήσεων, μειώνοντας τη ρευστότητα της αγοράς
και ωθώντας την οικονομία της σε πτώση του ΑΕΠ κατά
1,6%. Τα δύο αυτά σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της
ανάπτυξης τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη ξεδίπλωσαν
το σκηνικό για ένα λιγότερο ελπιδοφόρο δεύτερο εξάμηνο
του έτους. Οι φθινοπωρινοί μήνες, που παραδοσιακά ήταν
πιο αισιόδοξοι τα τελευταία χρόνια, φάνηκαν ανεπαρκείς για
να επαναφέρουν την αγορά από τα χαμηλά επίπεδα όπου
είχε φτάσει χωρίς να αφήνουν ελπίδες για άμεση ανάκαμψη.
Με την αγορά να αδυνατεί να πάρει ώθηση ακόμη και από
τις πολύ χαμηλές τιμές για βασικά προϊόντα όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας και σιτηρά, ήταν εμφανές ότι το 2014
θα τελείωνε με μια πτωτική τάση.
Με την πτώση του ιαπωνικού γιεν, οι αξίες μεταχειρισμένων
πλοίων έλαβαν ένα ακόμα γερό χτύπημα, αφού η αγορά άρχισε να κατακλύζεται από περισσότερα πλοία προς πώληση,
που προσφέρονταν από Ιάπωνες πωλητές με σημαντική έκπτωση σε σχέση με προηγούμενες παρόμοιες συναλλαγές.
Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη ενδιαφέροντος από αγοραστές οδήγησε σε σημαντική μείωση της τάξεως του 25 με
30% στις αξίες σε σύγκριση με τα επίπεδα τιμών που βλέπαμε τον Απρίλιο.
Ωστόσο, παρά τους χαμηλούς ναύλους στην αγορά και τη
συνεχόμενη πτώση των τιμών, το έτος έκλεισε με κάποιες
υποσχέσεις για ενδεχόμενη ανατροπή μέσα στο 2015. Η απόφαση του ΟΠΕΚ να περιορίσει τις τιμές του αργού πετρελαίου σε μια προσπάθεια να κόψει μερικούς από τους πιο
«ακριβούς» παραγωγούς πετρελαίου, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία
και η Νότια Αμερική, επέφερε μια ένεση μετρητών στις τσέπες πολλών καταναλωτών στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες,
καθώς και σε αρκετές από τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως
αυτές της Κίνας και της Ινδίας. Μερικές από τις επιπτώσεις
των χαμηλών τιμών πετρελαίου έχουν ήδη παρατηρηθεί στις
ΗΠΑ, οι οποίες μέσα στο τέταρτο τρίμηνο σημείωσαν μία από
τις ισχυρότερες μεγεθύνσεις στο ΑΕΠ της. Την ίδια στιγμή, η
χρηματοδότηση στην Κίνα έχει αρχίσει να ανακάμπτει αρκετά,
παρόλο που μεγάλο μέρος αυτής της ανάκαμψης έχει προέλθει από την επιστροφή του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.
Όλα αυτά συνάδουν στο ενδεχόμενο μεγαλύτερης διαθεσιμότητας χρημάτων στην αγορά και κατ’ επέκταση υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, έχοντας δει μια
σχεδόν πλήρη παύση των νέων παραγγελιών πλοίων, ενώ
ταυτόχρονα εμμένουν τα μεγάλα επίπεδα ακυρώσεων και καθυστερήσεων στις παραδόσεις (σε ποσοστό της τάξεως του
περίπου 25%) συνεχίζει να προστατεύεται η αγορά από μια
υπερβολική αύξηση χωρητικότητας.
Τα παραπάνω και η αποφυγή παρομοίων με το 2014 εξελίξεων συμβάλλουν στη δημιουργία της πεποίθησης ότι το
2015 θα μπορούσε να επιτευχθεί μια βελτίωση συγκριτικά
με το προηγούμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπει η δικαιολογημένη επιφυλακτική στάση όσον αφορά στις προοπτικές
του ερχόμενου χρόνου.
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Καλεντάρι κανονισμών

Οι νέοι κανονισμοί
που θα τεθούν σε εφαρμογή
το 2015
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου έτους, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση
στις σημαντικότερες ημερομηνίες που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά την εφαρμογή νέων κανονισμών.

» Μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού

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

θείου στα καύσιμα στο 0,1% εντός περιοχών ECA από 1/1/2015
Σύμφωνα με το προσάρτημα VI της MARPOL,
η νέα αλλαγή θα λάβει χώρα από 1/1/2015
στις περιοχές ECA (Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα, Bόρεια Αμερική και κομμάτι της θάλασσας της Καραβαϊκής) και επιβάλλει σε
όλα τα πλοία τη μείωση του ποσοστού θείου
σε ναυτιλιακά καύσιμα σε ποσοστό 0,1%, το
οποίο ουσιαστικά θα επιφέρει τέσσερις σημαντικές προκλήσεις:
1. Κεφαλαιακές (CAPEX) και λειτουργικές
(OPEX) δαπάνες για την πλήρη συμμόρφωση: Θα πρέπει να δούμε τις επιλογές που
υπάρχουν από ακριβότερο καύσιμο χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο έως μετασκευές για
να δουλέψουν τα πλοία με Συστήματα Αποθείωσης Καυσαερίων (scrubbers) ή να χρησιμοποιήσουν νέα καύσιμα (LNG ή άλλο).
2. Επιτήρηση εφαρμογής και πιθανότητα κάμψης του κανονισμού: Απ’ ό,τι φαίνεται, για τα
πλοία που θα δουλέψουν εντός ECA δεν
υπάρχει επαρκής μηχανισμός επιτήρησης,
μιας κι ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του
10%-20% των πλοίων θα υποβληθούν (π.χ.
Ρότερνταμ) σε δειγματοληπτικούς ελέγχους
για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε
θείο. Με δεδομένο ότι για ένα πλοίο, π.χ.
Handymax, που μπαίνει σε περιοχή ECA από
το Αγγλικό Κανάλι και φτάνει μέχρι το Ρότερνταμ, το όφελος από την αποφυγή χρήσης καυσίμου χαμηλότερης περιεκτικότητας
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σε θείο 0,1% μπορεί να είναι της τάξεως των
10.000-15.000 για κάθε κομμάτι του ταξιδιού (εισερχόμενο/εξερχόμενο), είναι βέβαιο
ότι κάποιοι θα επιλέξουν να δοκιμάσουν την
τύχη τους αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη
σε μια πεσμένη αγορά, παρακάμπτοντας τον
κανονισμό!
3. Τεχνικές προκλήσεις στην εφαρμογή του κανονισμού: Τα πλοία έχουν κατασκευαστεί για
να λειτουργούν με καύσιμο υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο και μία τόσο μεγάλη
αλλαγή θα έχει διάφορες επιπλοκές/επιπτώσεις, από τις δεξαμενές και τις σωληνώσεις
για την αποθήκευση και τη χρήση του καυσίμου καθώς και την εγκατάσταση επιπρόσθετου εξοπλισμού ώστε αυτό να γίνεται με
ασφάλεια
4. Πιθανότητα ατυχημάτων απώλειας πρόωσης: Πρόσφατες ενδείξεις από την Καλιφόρνια, η οποία είχε εφαρμόσει αντίστοιχες
απαιτήσεις το 2013, κάνουν λόγο για ποσοστά ατυχημάτων απώλειας πρόωσης κατά τη
διαδικασία αλλαγής καυσίμου, της τάξεως
του 0,2%-0,3%. Κατ’ αντιστοιχία, λοιπόν, ένα
ποσοστό της τάξεως του 0,2%-0,3% σε περίπου 20.000-30.000 εισερχόμενα πλοία
στο English Channel θα μπορούσε να προκαλέσει 50 με 70 ατυχήματα το έτος, το οποίο
είναι σημαντική πρόκληση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μετασκευές σε
υπάρχοντα πλοία, που δραστηριοποιούνται σε
ECA, για να κινηθούν με LNG, μιας και το LNG
φαίνεται πιο θελκτική επιλογή για τις νέες κα-
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τασκευές, ενώ όσον αφορά τα Συστήματα Αποθείωσης Καυσαερίων (scrubbers), τα έχουμε δει ως επιλογή σε πλοία που
βρίσκονται σε λειτουργία και δουλεύουν το 100% του χρόνου
τους σε ECA.
Ο γενικός κανόνας μέχρι πρότινος, πριν από την κατακρήμνιση
των τιμών πετρελαίου, ήταν ότι από ένα ποσοστό της τάξεως
του 30-35% του χρόνου του πλοίου εντός ECA θα άξιζε τεχνοοικονομικά μια επένδυση που θα μείνει με το πλοίο μακροπρόθεσμα, ενώ τώρα με την πτώση της τιμής του πετρελαίου -απ’
ό,τι φαίνεται μακροπρόθεσμα- αυτό το ποσοστό πιθανόν να
είναι πάνω από το 50-60%, το οποίο και περιμένει να αξιολογήσει η αγορά.

» Νέα απαίτηση SOLAS III/19 για γυμνάσια εισόδου
σε κλειστό χώρο από 1/1/2015
Η νέα SOLAS απαιτεί από όλα τα πλοία να εκτελούν γυμνάσια
εισόδου σε κλειστό χώρο μία φορά κάθε δύο μήνες και να προχωρήσουν σε εγγραφές με μια σειρά ελέγχων, οι οποίοι αφορούν διαδικασίες εισόδου, εργασιών και εξόδου από τον
κλειστό χώρο.

» Εφαρμογή τροποποιήσεων του ISM για όλα τα
πλοία από 1/1/2015
Οι αναθεωρημένες διατάξεις του κώδικα ISM μπαίνουν σε
εφαρμογή και αφορούν ήσσονος σημασίας αλλαγές σε παραγράφους του κώδικα και προσθήκη αναφορών, υποχρεώνοντας τις διαχειρίστριες πλοίων σε ανασκόπηση του ΣΑΔ (SMS)
ενσωματώνοντας αναφορές και διαδικασίες που τώρα είναι
εκτός του συστήματος.
» Ετήσια αναφορά του US EPA Vessel General Permit
για όλα τα πλοία έως τις 28/02/2015
Αφορά την πρώτη υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας αναφοράς σύμφωνα με το Vessel General Permit του US EPA για
τον τελευταίο κανονισμό, που ισχύει από τις 19/2/2013 και
υποχρεώνει όσα πλοία έχουν λάβει άδεια (e-NOI) σύμφωνα
με τον κανονισμό να υποβάλουν μια εκτεταμένη σειρά από
στοιχεία που αφορούν την περίοδο 19/12/2013 31/12/2014 ως εξής:
Για όλα τα πλοία για θέματα εκροών που περιγράφονται στον
κανονισμό, λεπτομερή στοιχεία που αφορούν:
1. Αποθήκευση πιθανών εκροών επί του πλοίου και παραδόσεις στην ξηρά.
2. Χρήση λιπαντικών αποδεκτών για το περιβάλλον (Environmentally Acceptable Lubricants).
3. Λίστα με εκροές του πλοίου στη λογική της απαλλαγής
ασφαλείας (safety exemption).
4. Λίστα με παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τον EPA ή την
US Coast Guard.
5. Λίστα με μη συμμορφώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό.
6. Για νέα μεσαία ή μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να υποβληθεί λεπτομερής λίστα που αφορά εκροές gray water.
7. Για πλοία που φέρουν συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου

έρματος, απαιτείται η επιπρόσθετη υποβολή ballast addendum.
8. Για πλοία που φέρουν Συστήματα Αποθείωσης Καυσαερίων
(scrubbers) απαιτείται η επιπρόσθετη υποβολή scrubber addendum.

» Υποχρεωτική εφαρμογή ECDIS σε όλα τα δεξαμενόπλοια άνω των 3.000 κοχ από 1/7/2015
Μία σημαντική αλλαγή θα λάβει χώρα από την 1/7/2015,
καθώς εκπνέει η περίοδος χάρητος για τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια άνω των 3.000 κοχ και θα πρέπει να φέρουν
ECDIS άμεσα από την πρώτη επιθεώρηση μετά την
1/1/2015. Η αλλαγή αυτή είναι αρκετά σημαντική για τρεις
λόγους:
1. Παρά το γεγονός ότι η απαίτηση είναι σε εφαρμογή από τον
Ιούλιο του 2012 για τις νέες κατασκευές που φέρουν υποχρεωτικά ECDIS, πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιλέξει
ακόμα και σήμερα να δουλέψουν με χαρτί αποφεύγοντας το
βάσανο των ηλεκτρονικών χαρτών, απλώς καθυστερώντας
το αναπόφευκτο, λειτουργώντας το ECDIS για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2. Στην καταληκτική ημερομηνία για τα υπάρχοντα πλοία θα
πρέπει να συμμορφωθούν άπαντες (υπάρχουσες και νέες κατασκευές) μιας και τερματίζεται η περίοδος χάριτος από
όσους επιθεωρούν αυτά τα πλοία.
3. Ο κλάδος των δεξαμενοπλοίων είναι ο μόνος που υπόκειται
σε υποχρεωτικούς ελέγχους πλοήγησης (Navigational audit)
από τον πλοίαρχο, τη διαχειρίστρια, αλλά και τρίτους, σύμφωνα με το TMSA, δίνοντας εύλογα πολύ μεγάλη έμφαση
στην τήρηση των σωστών διαδικασιών για τη ναυσιπλοΐα
του πλοίου. Άρα είναι λογικό να περιμένουμε πως θα υπάρξει περισσότερη έφεση στο να δουλέψουν σωστά όλα αυτά
τα μηχανήματα και οι διαδικασίες, αφού θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση συνολικά στο θέμα από την ίδια την αγορά.
Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης είναι αρκετές και αφορούν
τόσο την εγκατάσταση (επιλογή, εγκατάσταση και πιστοποίηση) όσο και τη λειτουργία (διαχείριση αλλαγής, αξιολόγηση
ρίσκου, διαδικασίες λειτουργίας, εξοικείωσης και εκπαίδευσης προσωπικού, διαχείριση ταξιδιού κ.ο.κ.) αλλά και τον
έλεγχο και την ανασκόπηση (αξιολόγηση προσωπικού, έλεγχος πλοήγησης, ανασκόπηση από τον πλοίαρχο και τη διαχειρίστρια), όμως αυτό που θα πρέπει να αναμένουμε είναι
η σημαντική εστίαση από τους ναυλωτές οι οποίοι παρακολουθούν στενά πλέον το θέμα της λειτουργίας των πλοίων
που μεταφέρουν τα φορτία τους.
Να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω δεν είναι οι μόνες αλλαγές
αλλά οι σημαντικότερες για το 2015 και θα πρέπει να δούμε
πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη, μιας και τουλάχιστον οι
δύο από αυτές (ECA και ECDIS) απαιτούν σημαντικό κόστος
σε μια αγορά η οποία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και πολλά
έτη.
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας
θα εορταστεί φέτος στον Πειραιά

Πειραιάς θα είναι φέτος
το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας. Το
διάστημα 28-29 Μαΐου 2015,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,
θα λάβει χώρα η πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη (με τη συμμετοχή εκπροσώπων από
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λιμενικούς οργανισμούς, το ναυτιλιακό cluster, επιστημονικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές
περιφερειακές, εθνικές και ευ-

Ο

ρωπαϊκές αρχές) η οποία θα
συμπληρωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την
χώρα δύο ημέρες πριν και δύο
ημέρες μετά τη διεξαγωγή της.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας βασίστηκε σε μία ιδέα της
ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα και αφού υιοθετήθηκε από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο, άρχισε να εορτάζεται από το 2008 σε μια
ευρωπαϊκή πόλη κάθε χρόνο.
Για το 2015 επελέγη ο Πει-

ραιάς (μετά τις Βρυξέλλες,
Ρώμη, Χιχόν, Γκντανσκ, Γκέτεμποργκ, Βαλέτα και Βρέμη). Η
Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας
αναδεικνύει το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις θαλάσσιες
υποθέσεις, ενημερώνοντας
τους πολίτες για τη σπουδαιότητα των θαλασσών και τις
δυνατότητες του τομέα για
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα,
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
και δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, εταιρείες, οργανισμοί και φορείς,
μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις τους μέσω έντυπης
αίτησης που διατίθεται στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Θάλασσας.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με
κριτήριο το κατά πόσο συμβάλλει η προτεινόμενη εκδήλωση
στους στόχους της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και
το εάν συσχετίζεται με το εκάστοτε κεντρικό θέμα της συνδιάσκεψης.

Η Γερμανία στους
ωφελημένους από
παγκοσμιοποίηση
Τα αποτελέσματα πρόσφατης
έρευνας του Cologne Institute for Economic Research
κατέδειξαν ότι η γερμανική
βιομηχανία είναι ανάμεσα
στους κερδισμένους της παγκοσμιοποίησης ενώ η Γαλλία
και το Ηνωμένο Βασίλειο
υπολείπονται. Τα στοιχεία της
μελέτης δείχνουν ότι η βιομηχανική προστιθέμενη αξία στη
Γερμανία αυξήθηκε κατά
37% μεταξύ 1995-2012,
ενώ στη Γαλλία αυξήθηκε
μόλις κατά 3% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 9%. Στην
Ιαπωνία, από την άλλη, παρουσιάστηκε μείωση 7%. Οι
μελετητές σημειώνουν ότι η
Γερμανία αποτελεί το επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής.

Δύο στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες
δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν
ύμφωνα με μελέτη του
Ευρωβαρόμετρου, περίπου ένας στους τρεις
(31%) πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης γνωρίζει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του όταν
αγοράζει ένα εισιτήριο για να ταξιδέψει, ποσοστό ελάχιστα αυξημένο σε σχέση με αυτό που είχε
δείξει η προηγούμενη μελέτη το
2009. Η μελέτη επίσης κατέδειξε
πως 81% των επιβατών είναι
ικανοποιημένοι με τη βοήθεια
που έλαβαν λόγω αναπηρίας ή
μειωμένης κινητικής ικανότητας.

Σ
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Επιπροσθέτως το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει μία μεταφορική

υπηρεσία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 72%. Οι
αστικές συγκοινωνίες έρχονται

στην πρώτη θέση με 59% ως οι
πλέον χρησιμοποιούμενες, ενώ
ακολουθούν οι σιδηροδρομικές
μεταφορές (34%) και οι αεροπορικές (28%). Παρά το γεγονός ότι
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα δικαιώματά τους, σε
ποσοστό 30% οι επιβάτες δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν κάποια
δυσκολία στο ταξίδι τους (κυρίως
καθυστερήσεις) και περισσότεροι
από τους μισούς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή
των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία.
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Η προεδρία μας
δεν θα είναι αντιρωσική
Λετονία, η οποία ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου
την εξάμηνη εναλλασσόμενη προεδρία της Ε.Ε., θα
προσπαθήσει να υπερκεράσει
τα στερεότυπα και να πείσει τη
Μόσχα πως οι προθέσεις της
είναι κάθε άλλο παρά αντιρωσικές, όπως δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών Edgars Rinkēvičs.
Στην κορυφή των προτεραιοτήτων της προεδρίας της η Λετονία θέτει τον τερματισμό της ουκρανικής κρίσης. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Rinkēvičs, αναμένει
κάποιες θετικές εξελίξεις στη διάρκεια της προγραμματισμένης
συνδιάσκεψης, που θα φιλοξενήσει το Καζαχστάν και στην
οποία θα συμμετάσχουν τόσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας όσο
και ο πρόεδρος της Ρωσίας, η καγκελάριος της Γερμανίας και ο
πρόεδρος της Γαλλίας.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά προϋποθέσεων, που ίσως
μπορεί να αποτελέσουν την απαρχή της εξομάλυνσης της κρίσης
στην Ουκρανία. Αυτές περιλαμβάνουν τον κοινό έλεγχο των συνόρων ανάμεσα στις δύο χώρες, τον τερματισμό της ρωσικής υποστήριξης προς τους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία
καθώς και την απονομή από την πλευρά της Ουκρανίας ενός βαθμού αυτονομίας στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ.
Τέλος, για τις προτεραιότητες της προεδρεύουσας χώρας της Ε.Ε.
αναφέρθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη Tύπου που διεξήχθη στα
γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ο πυρήνας
των πολιτικών προτεραιοτήτων, που θα ακολουθήσει η Λετονία,
θα αναπτυχθεί γύρω από το τρίπτυχο «Competitive Europe, Digital Europe, Engaged Europe». Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο
επενδυτικό πακέτο Γιουνκέρ, στην καταπολέμηση της ανεργίας και
την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.
Παράλληλα, η Λετονία επιθυμεί να προωθήσει την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, με έμφαση στην ασφάλεια του ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και στα ζητήματα μετανάστευσης, γειτνίασης και
διεύρυνσης στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την
ασφάλεια και την άμυνα.

Η

Προτεραιότητες λετονικής προεδρίας
Τρεις θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της Λετονίας, η οποία
ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. με στόχο τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.
• Η διερεύνηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής οικονομίας και
• Η ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε. στον κόσμο.
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές ειδήσεις
οικονομικα τησ ε.ε.

Ανησυχίες
για την οικονομική
ανάπτυξη
της Ευρώπης
Αρνητικός πληθωρισμός καταγράφηκε στην Ευρωζώνη τον
Δεκέμβριο, έπειτα από μείωση
του πληθωρισμού κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013.
Όπως είναι λογικό, μια τέτοια
εξέλιξη θα δημιουργήσει περαιτέρω πίεση στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, η οποία «παλεύει» με τη στασιμότητα που
παρατηρείται στην οικονομική
ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Κύρια αιτία του αποπληθωρισμού είναι οι χαμηλές τιμές πετρελαίου, που συμπαρασύρουν
και τις τιμές των σχετιζόμενων
με το πετρέλαιο ενεργειακών
προϊόντων. Εξαιρουμένου του
κόστους ενέργειας, ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο θα κυμαινόταν στο 0,6%.
Είναι η πρώτη φορά από τη
χρηματοοικονομική κρίση του
2009 που η Ευρωζώνη παρουσιάζει αποπληθωριστικές τάσεις. Αν προσθέσουμε και την
ανεργία, η οποία κυμάνθηκε
κατά μέσον όρο στο 11,5%, το
μείγμα είναι εκρηκτικό για την
οικονομία στην Ευρωζώνη.
Ο αποπληθωρισμός αποτελεί
ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του προέδρου της ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι, να προχωρήσει
σε κινήσεις αναθέρμανσης της
οικονομίας όπως το τύπωμα
χρήματος και η αγορά κρατικών
ομολόγων, κινήσεις στις οποίες
αντιτίθεται η Γερμανία.
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Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί
πανεπιστημιακό πρόγραμμα

Τ

ο πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Μεταφορικών
Δικτύων (ΤΕΝ-Τ) θα συγχρηματοδοτήσει με περίπου
€1,5 εκατ. τη δημιουργία ενός
πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών στις διατροπικές
θαλάσσιες μεταφορές. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε
αποφοίτους πανεπιστημίων και
επαγγελματίες που επιθυμούν
να εμβαθύνουν τις γνώσεις
τους στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics. Θα εξετάζει ζητήματα
όπως οι εναλλακτικές πηγές

καυσίμων και οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στη
λιμενική βιομηχανία, τα Logistics, crisis management για τις
περιπτώσεις εγκατάλειψης επιβατικών πλοίων, καθώς και
άλλα σύγχρονα ζητήματα που
απασχολούν τις θαλάσσιες μεταφορές.
Στην προσπάθεια δημιουργίας
του προγράμματος σπουδών
συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο
του Strathclyde στη Γλασκώβη,
το Politécnica de Madrid (Ισπανία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), το Università

degli Studi di Genova (Ιταλία)
και το Universidade Nova de
Lisboa (Πορτογαλία).

Ποιο είναι το προβληματικό παιδί
της παγκόσμιας οικονομίας;

Στον απόηχο των του 2014,
οικονομολόγοι διεθνούς εμβέλειας ανακήρυξαν την Ευρωζώνη ως «προβληματικό παιδί»
της παγκόσμιας οικονομίας.
Αναλύοντας μάλιστα την επιλογή τους, σημείωσαν ότι αυτή
τη φορά το βασικό πρόβλημα
δεν εστιάζεται στις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου αλλά στις
μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.
«Για παράδειγμα, η κατάσταση

στην Ιταλία είναι σχεδόν δραματική. Η οικονομία της βυθίζεται στην ύφεση», δήλωσε ο
Ρόλαντ Ντερν από το Ινστιτούτο RWI του Έσεν αιτιολογώντας την άποψή του.
Συνεχίζοντας να απαριθμεί τις
ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, ο κ. Ντερν τόνισε ότι το
υψηλό δημόσιο έλλειμμα της
Γαλλίας είναι ιδιαίτερα προβληματικό, εκτιμώντας πως η χώρα
δεν μπορεί να συνεχίσει για

πολύ να οδεύει με τη σημερινή
οικονομική πολιτική.
Οι οικονομικοί δείκτες της Ευρωζώνης με τις κάτωθεν του
μετρίου επιδόσεις των μεγάλων χωρών ανησυχούν εξίσου
και τη Γερμανία, και αυτό επειδή
επηρεάζουν τις δικές της οικονομικές προοπτικές από τη
στιγμή που αποτελούν τους βασικούς εμπορικούς εταίρους
της. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Bundesbank, το γερμανικό
ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί
μόλις κατά 1%.
Θα ήταν παράλειψη να μην
αναφερθούμε και στη συνεχιζόμενη πτώση της τιμής του πετρελαίου, που αναμένεται να
προκαλέσει νέους κλυδωνισμούς και στον προϋπολογισμό
της Ρωσίας. Εδώ τα σενάρια
λένε πως η χώρα θα βυθιστεί
σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση,
εξαιτίας και των οικονομικών
κυρώσεων από τη Δύση.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
L.N.G.

H E.E. αναζητεί εναλλακτικές επιλογές
μετά την αποτυχία του South Stream
Διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ε.Ε. στις 3 Δεκεμβρίου 2014 συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ενέργειας Ε.Ε. - ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, δύο μόλις ημέρες μετά
την ανακοίνωση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ότι εγκαταλείπεται το
σχέδιο κατασκευής του αγωγού South Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου
από τη Μαύρη Θάλασσα στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και
την Αυστρία. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ε.Ε. η ακύρωση του αγωγού δεν θα
καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ευάλωτη στην τροφοδοσία φυσικού αερίου λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης Ουκρανίας - Ρωσίας. Το Συμβούλιο
επέδειξε κοινή στάση ενάντια στη στρατηγική της Ρωσίας να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο πολιτικής. Σύμφωνα
με συμμετέχοντες στο Συμβούλιο Ενέργειας η ολοκλήρωση του South Stream θα ενίσχυε την εξάρτηση της Ε.Ε. από τη
Ρωσία για την παροχή φυσικού αερίου σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.
Προς το παρόν, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ε.Ε. Ο πλωτός τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Freedom στη Λιθουανία, μία νέα συμφωνία διασύνδεσης ανάμεσα
στη Φινλανδία και την Εσθονία και η κατασκευή τερματικών σταθμών στο Ταλίν και το Ελσίνκι αποτελούν σχεδιασμούς
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πιλότο» για ανάλογους σχεδιασμούς στη νότια Ευρώπη. Καθώς το LNG δεν μεταφέρεται με αγωγούς, μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική για την προμήθεια φυσικού αερίου και για τη διαφοροποίηση των προμηθευτών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία. Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον
στρατηγικής σημασίας ζήτημα για την Ε.Ε., ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης, η οποία κατέδειξε την εξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία σε μεγάλο ποσοστό σε ό,τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου.

Κατασκευή εργοστασίου
ηλεκτρικής ενέργειας στη
Σερβία
Η Σερβία και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία που αφορά τη σύναψη δανείου
από την China Exim Bank για την κατασκευή ενός εργοστασίου ηλεκτρικής
ενέργειας παραγωγικής δυνατότητας
350 MW, το οποίο θα λειτουργεί με την
καύση άνθρακα.
Το εργοστάσιο, αξίας $715 εκατ., αποτελεί το πρώτο που θα κατασκευαστεί
στη Σερβία έπειτα από 25 χρόνια και
εκτιμάται πως θα τεθεί σε λειτουργία το
2019. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και
την επέκταση ενός ορυχείου άνθρακα, το
οποίο θα τροφοδοτεί το εργοστάσιο. Η
συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή δανείου ύψους $608 εκατ. για περίοδο 20
ετών με σταθερό επιτόκιο 2,5% και περίοδο χάριτος επτά ετών. Το υπόλοιπο
ποσό θα καλυφθεί από την κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Σερβίας.

EBRD

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης
χρηματοδοτεί αγωγό φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) χρηματοδοτεί με 150 εκατ.
ευρώ το έργο της αναβάθμισης του αγωγού Urengoy-Pomary-Uzhgorod, σε μία ακόμη
προσπάθεια στήριξης της οικονομίας της Ουκρανίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει την επισκευή και αναβάθμιση ενός κρίσιμου τμήματος του αγωγού μήκους 120 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουκρανίας, τα έργα θα βοηθήσουν στο να καταστεί ο αγωγός
ασφαλέστερος και αποδοτικότερος ενώ οι απώλειες αναμένεται να μειωθούν κατά 20%.
Να σημειωθεί πως η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη αποθήκη φυσικού αερίου στην Ευρώπη και κόμβος στα συστήματα διανομής. Ο αγωγός μεταφέρει φυσικό αέριο από τη
Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές αγορές ενώ επιτρέπει και την αντίστροφη τροφοδότηση, δηλαδή από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Ως μέρος της συμφωνίας χρηματοδότησης,
η ουκρανική κυβέρνηση ανέλαβε δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις στην αγορά του φυσικού αερίου οι οποίες θα βοηθήσουν στο άνοιγμα της αγοράς και στην εφαρμογή καλών
πρακτικών. Το συνολικό κόστος της αναβάθμισης του αγωγού ανέρχεται στα $600 εκατ.
και πέραν των 150 εκατ. ευρώ της EBRD θα συνεισφέρουν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΙΒ) με 150 εκατ. ευρώ και η NAK Naﬅogaz με περίπου 166 εκατ. ευρώ.

Νέος αγωγός στο Ιράκ θα αυξήσει
τις εξαγωγές
Η κυβέρνηση του Ιράκ ξεκίνησε την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει το Κιρκούκ με το Αρμπίλ ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ο
υφιστάμενος αγωγός είναι παλαιός και μπορεί να μεταφέρει
μέχρι 175.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ο νέος αγωγός υπολογίζεται να είναι έτοιμος τον Ιούνιο του 2015.
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Ευρωπαϊκά lobbies
Εν μέσω οικονομικής κρίσης σε αρκετά κράτη-μέλη, μηδενικής οικονομικής ανάπτυξης και αποπληθωριστικών τάσεων, το 2015 αναμένεται να είναι ένα δύσκολο έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι μεταφορές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
προσπάθεια να πάρει μπροστά η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτά τα δεδομένα απευθυνθήκαμε σε δύο σημαντικές ευρωπαϊκές
ενώσεις της βιομηχανίας των μεταφορών, προκειμένου να ζητήσουμε τις απόψεις τους για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να
θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, αλλά και τις προκλήσεις που θα
κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Δεν υπάρχει στρατηγικό όραμα για το μέλλον
των ευρωπαϊκών λιμένων
ταν συζητάμε για πρωτοβουλίες, ευελπιστούμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα
ενσωματώσουν στην ατζέντα τη στρατηγική διάσταση και το ρόλο της λιμενικής βιομηχανίας. Ακόμη και τώρα δεν υφίσταται ένα
ολιστικό όραμα, το οποίο θα προσβλέπει στο
να προετοιμάσει το μέλλον των ευρωπαϊκών
λιμένων τα επόμενα 20 έτη.
Μέχρι τώρα, ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως τα
«Λιμενικά Πακέτα 1 & 2» και ο πρόσφατος Κανονισμός για τα λιμάνια, αντιμετωπίζουν μία και
μόνο πτυχή, η οποία είναι η φιλελευθεροποίηση της αγοράς και των λιμενικών υπηρεσιών,
που κατά την άποψη της FEPORT δεν είναι το
κύριο θέμα.
Οι λιμενικές υπηρεσίες είναι σημαντικές, αλλά
όταν ερχόμαστε στο ζήτημα των υπηρεσιών
διαχείρισης φορτίων, η αγορά είναι ήδη πλήρως ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Για το λόγο
αυτό δεν βλέπουμε κάποια πραγματική προστιθέμενη αξία στο να νομοθετούμε πάνω σε αυτό
το ζήτημα.
Από τη δική μας οπτική γωνία, άλλα σημαντικά
ζητήματα θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα μιας
στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων.
Η χρηματοδότηση των λιμενικών υποδομών, οι
συνδέσεις με την ενδοχώρα, η πρόσβαση
στους λιμένες, οι κρατικές ενισχύσεις, η διαφάνεια στους ισχύοντες κανονισμούς, η λήψη μέτρων για την απλοποίηση και διευκόλυνση των
διοικητικών διαδικασιών, η ασφάλεια, τα περι-

Ό

Της Lamia Kerdjoudj-Belkaid
Secretary General of FEPORT
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βαλλοντικά ζητήματα, τα οποία δεν θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά αλλά ολιστικά, αποτελούν θέματα που μπορούν να συμβάλουν στο να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά
λιμάνια τα εργαλεία προκειμένου να καταστούν
από τα καλύτερα στον κόσμο.
Χρειαζόμαστε ένα πραγματικό όραμα, που θα
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά
λιμάνια αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό
από λιμάνια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφορετικές βιομηχανίες που αποτελούν τμήμα
του ναυτιλιακού και λιμενικού clucter, προκάλεσαν και εφάρμοσαν στρατηγικές για να επιτύχουν και χρειάζονται την υποστήριξη των
ευρωπαϊκών θεσμών στις προσπάθειές τους. Ο
διάλογος ανάμεσα στις βιομηχανίες και στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς θα πρέπει να είναι συνεχής και η διαδικασία διαβούλευσης ουσιαστική.
Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε υπόψη μας,
όταν σκεφτόμαστε για πρωτοβουλίες, ότι δεν
είμαστε οι μόνοι που συζητούμε για νομοθετικά
ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέσω της συνεχούς υποστήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού
διαλόγου για τα ζητήματα λιμενεργασίας, ο
οποίος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες συνθήκες σε ορισμένα κράτη-μέλη αναφορικά με την
οργάνωση της λιμενεργασίας.
Οι κοινωνικοί εταίροι συζητούν σειρά σημαντικών ζητημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
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η εκπαίδευση και η πιστοποίηση, καθώς επίσης και ζητήματα
υγείας και ασφάλειας, και πιστεύουμε ότι βρίσκονται σε καλό
σημείο για να καταλήξουν σε συμφωνίες που θα ενισχύσουν
τη λιμενική βιομηχανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει μέσω της ουσιαστικής υποστήριξης του υφιστάμενου προγράμματος εργασίας
και όπου είναι εφικτό να διασφαλίσει πως οι κοινωνικοί εταίροι
εργάζονται σε ένα περιβάλλον αρμονίας. Είναι σημαντικό το
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μια προσέγγιση από κάτω
προς τα πάνω (bottom-up) σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της λιμενεργασίας και διασφαλίζει ότι, όπου απαιτούνται αλλαγές, η αρχή της επικουρικότητας γίνεται σεβαστή.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κοινωνικοί εταίροι θα εργαστούν για
την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών στους εμπλεκόμενους
φορείς σε εθνικό-περιφερειακό επίπεδο ή και σε επίπεδο εταιρείας σε κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση, η πιστοποίηση,
η υγεία και η ασφάλεια.
Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά νομοθετικά ζητήματα, οι διαχειριστές λιμένων θα θέλαμε να δούμε την υιο-

θέτηση ενός περιβαλλοντικού κανονισμού, ο οποίος: α) Θα έχει
πραγματικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον και β) δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό διοικητικό φόρτο.
Η πρόσφατη πρόταση οδηγίας για κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (nonroad mobile machinery) αποτελεί ένα καλό παράδειγμα,
καθώς η οδηγία θα περιορίσει τις εκπομπές αέριων ρύπων των
νέων μηχανών που θα εισέλθουν στην αγορά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι εκπομπές θα μειώνονται στο πέρασμα του χρόνου χωρίς να δημιουργείται διοικητικός φόρτος.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι εκπομπές
αέριων ρύπων ανά εμπορευματοκιβώτιο των διαχειριστών
τερματικών λιμενικών σταθμών βαίνουν συνεχώς μειούμενες
και οι διαχειριστές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν αυτήν την
προσπάθεια. Η FEPORT θα εργαστεί εποικοδομητικά για οποιονδήποτε περιβαλλοντικό κανονισμό που δεν θα τιμωρεί τους
«καλούς» και η προσέγγιση που θα προτείνει θα είναι πραγματιστική. Επί αυτών των βάσεων, καλωσορίζουμε οποιαδήποτε
συνεργασία με τους νομοθέτες.
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Ευρωπαϊκά lobbies
Θα καλωσορίσουμε επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω, για παράδειγμα, μιας ενιαίας πλατφόρμας (single
window) για τις τελωνειακές διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι η
απλοποίηση των δηλώσεων για transit φορτία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι κρίσιμη για την πραγμάτωση του στόχου και υποστηρίζουμε τη συνεχή προσπάθεια της Επιτροπής σε αυτό το
ζήτημα. Παρ’ όλ’ αυτά, για να καταστεί επιτυχής η τυποποίηση,
θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι απλοποιημένη και ότι
όλη η ευθύνη για την επικοινωνία έγκειται στον αιτούντα την
απλοποιημένη δήλωση για transit φορτία.
Όσον αφορά τις προκλήσεις που θα φέρει το 2015 για τη FEPORT, αλλά και για τα μέλη της, θα πω ότι στόχος της είναι να
προωθήσει τα συμφέροντα των μελών της, καθώς και να διατηρήσει έναν εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με όλους
τους θεσμικούς και μη εμπλεκόμενους φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πιστεύουμε ότι η πρόβλεψη και η πρόληψη είναι τα
καλύτερα μέσα για να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις για τον κλάδο μας.
Το 2015 θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου μας,
όπως ο λιμενικός κανονισμός, αλλά και πρωτοβουλίες που

αφορούν μεταξύ άλλων τα τελωνεία και τις τελωνειακές διαδικασίες.
Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε και να
επικοινωνούμε τις απόψεις μας πάνω σε μέτρα που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν από ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε
να στηρίξουμε την προσπάθεια των μελών μας να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Επίσης σκοπεύουμε να προωθήσουμε τις πρακτικές των
μελών μας στους τομείς του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης. Πολλοί διαχειριστές λιμενικών τερματικών σταθμών
έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει πρωτοβουλίες για τη μείωση
των εκπομπών αέριων ρύπων. Παρέχουν επιπλέον ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης
στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ των
καλύτερων στον κόσμο.
Κλείνοντας, ο τομέας της διαχείρισης φορτίων έχει ακόμη
απαρχαιωμένη εικόνα και θεωρείται ένας παλαιομοδίτικος κλάδος. Το 2015 η επικοινωνιακή στρατηγική της FEPORT θα επικεντρωθεί στο να αναδείξουμε τους διαχειριστές λιμένων και
να εξηγήσουμε το πώς η καινοτομία και η τεχνολογία έχουν εκσυγχρονίσει τελείως τις διαδικασίες χειρισμού φορτίων σε όλη
την Ευρώπη.

Οι επενδύσεις «κλειδί»
για την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής οικονομίας

Της Nicolette van der Jagt
Director General CLECAT

α logistics αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικούς
τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, την καρδιά της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς και κρίσιμο κλάδο για την παγκόσμια
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Τα logistics
αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, κάτι που συνεπάγεται ότι η αποτελεσματικότητά τους
έχει άμεση επίπτωση στην αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Η
Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις
έχουν χτυπηθεί από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

T

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 80

Επιπροσθέτως, η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη συντελεστών
παραγωγής παίζουν σημαντικό ρόλο, οι κοινωνίες αλλάζουν σε
ό,τι αφορά τη γήρανση του πληθυσμού και την αστικοποίηση.
Για να βγει η ευρωπαϊκή οικονομία από τη στασιμότητα και να
οδηγήσει την Ευρωζώνη μακριά από τον αποπληθωρισμό και
τις επιπτώσεις του, απαιτείται να γίνουν σημαντικές επενδύσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έδωσε το «πράσινο φως» σε
ορισμένες πολύ σημαντικές επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, αποκάλυψε ένα πλάνο ύψους 300 δισ. ευρώ για να δώσει
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Ευρωπαϊκά lobbies
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Απαραίτητη η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα logistics με το
βλέμμα στην ενιαία αγορά και την άρση των
εμποδίων.

ώθηση στην οικονομία, αν και αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν
είναι αρκετό συγκρινόμενο με το επενδυτικό πρόγραμμα που
έχουν εφαρμόσει οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Το 2015 θα είναι
επίσης η απαρχή ενός νέου πολιτικού κύκλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Επιτροπή να προσπαθεί να διαμορφώσει
τις προτεραιότητες για την Ευρώπη και τη βιομηχανία. Οι πρώτες τέσσερις προτεραιότητες του νέου προέδρου της Επιτροπής
έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον κλάδο των logistics. Πιο
συγκεκριμένα αφορούν:
• Επενδύσεις σε υποδομές μέσω των προγραμμάτων των
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και του Connecting Europe Facility (CEF), που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο
των logistics. Ήδη 12 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα στην πρώτη
πρόσκληση για έργα στο πλαίσιο των ΤΕΝ-Τ.
• Τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ψηφιακά διασυνδεδεμένης. Η πληροφορία είναι σημαντικός συντελεστής στη
σύγχρονη οικονομία. Μεγάλος όγκος πληροφοριών συγκεντρώνεται στον κλάδο των μεταφορών, όμως δεν μεγιστοποιείται η χρήση τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να
συνεργαστεί με τη βιομηχανία για να προωθηθεί μια ατζέντα
που να αφορά το ψηφιακό μέλλον των μεταφορών, παρέχοντας τον απαραίτητο συντονισμό και νομοθετικό πλαίσιο. Ενδεικτικά ζητήματα που θα εξεταστούν αφορούν την
τυποποίηση των ηλεκτρονικών εγγράφων, την πρόσβαση σε
δεδομένα, την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα κ.ά.
• Μια πολιτική για το κλίμα με το βλέμμα στο μέλλον. Ο
κλάδος των logistics είναι ο πλέον κατάλληλος για να εξεταστούν οι μεταφορές ως σύστημα παρά ως μια συλλογή διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Αυτός ο τρόπος σκέψης θα
πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο της βιομηχανίας των μεταφορών και τους φορείς χάραξης πολιτικών. Ο στόχος θα
πρέπει να είναι το κάθε μέσο μεταφοράς να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό, μέσω των υποδομών, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και του ανοίγματος των αγορών.
• Μια πιο ολοκληρωμένη και δίκαιη εσωτερική αγορά
με ενισχυμένη τη βιομηχανική βάση. Αν η Ευρώπη επιθυμεί
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μια ισχυρή βιομηχανία, είναι αναγκαία η καλύτερη ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία με πρόσβαση σε καταναλωτικές αγορές και αγορές πρώτων υλών. Ο κλάδος των
Logistics επιτελεί κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
Αυτές οι προτεραιότητες αποδεικνύουν ότι οι προκλήσεις παρέχουν επίσης και πολλές ευκαιρίες για καινοτομία, κάτι που
η CLECAT ως ένωση υποστηρίζει μέσω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
Μία από τις πιο ενθουσιώδεις και πολυσυζητημένες τάσεις
στη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι τα Big Data
και οι προοπτικές να ρίξουν φως σε προβλήματα και λύσεις
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλες τάσεις που θα έχουν σημαντική επίπτωση στη βιομηχανία των logistics αφορούν την
περαιτέρω τμηματοποίηση της αγοράς σε σχέση με την υφιστάμενη προσέγγιση του one-size-ﬁts-all, με τους χρήστες να
είναι πλέον στη θέση του οδηγού. Ήδη παρατηρούμε με αυξημένο ενδιαφέρον συνεργασίες εταιρειών, ακόμα και με ανταγωνιστές τους, προκειμένου να μειώσουν τα κόστη των
logistics αλλά και να βελτιώσουν την υπηρεσία.
Η άποψη της CLECAT είναι πως μια συμπαγής πολιτική για τα
logistics είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία
αγορά, να απομακρυνθούν τα όποια εμπόδια, να προωθηθούν
οι βέλτιστες πρακτικές, με σεβασμό στην επικουρικότητα.
Ένα ενοποιημένο μεταφορικό δίκτυο το οποίο θα συνδέει τις
εθνικές υποδομές με τις υποδομές-πυλώνες των διευρωπαϊκών
εμπορευματικών διαδρόμων είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία.
Η βιομηχανία, από την πλευρά της, θα πρέπει να συνεχίσει να
επενδύει σε πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της καλύτερης χρήσης της διαθέσιμης χωρητικότητας (ενοποίηση και συνεργασία), μέσω της επαναξιολόγησης
της πληροφορίας, μέσω της ανακατασκευής των πληροφοριακών συστημάτων και της αυξημένης ενοποίησής τους.
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Ειδήσεις από την παγκόσμια

λιμενική βιομηχανία

Διαπραγματεύσεις μεταξύ λιμένων
και λιμενεργατικών σωματείων

ε τη συμμετοχή ομοσπονδιακών μεσολαβητών αναμένεται να
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργοδότες από
29 λιμάνια της Δυτικής Ακτής
των ΗΠΑ και στους εκπροσώπους περίπου 20.000 λιμενεργατών.
Οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014 και

Μ

είχαν συμφωνήσει να συνεχιστούν μετά τη λήξη της συμφωνίας, που είχε ισχύ μέχρι τις
30 Ιουνίου 2014. Τον Αύγουστο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι είχαν φτάσει σε μία
καταρχήν συμφωνία σε ό,τι
αφορούσε παροχές υγειονομικής περίθαλψης, αλλά δεν
υπήρξε συμφωνία σε άλλα ζητήματα όπως το μισθολογικό

και οι κανόνες εργασίας.
Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες
χαιρέτισε τη συνέχιση των συζητήσεων με τη συμμετοχή μεσολαβητών, καθώς όπως τόνισε η
διατήρηση εργασιακής ειρήνης
είναι απαραίτητη για την ομαλή
διακίνηση των φορτίων και κατά
συνέπεια για την περιφερειακή
και εθνική οικονομία.
Τα λιμάνια βλέπουν μια ενδεχόμενη συμφωνία ως το «κλειδί»
για τη μείωση των σημαντικών
καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διακίνηση φορτίων,
οι οποίες ξεκίνησαν στα μέσα
Οκτωβρίου του 2014 σε πολλούς τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων μέσω των
οποίων διακινείται περίπου το
50% της συνολικής διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων
των
ΗΠΑ και πάνω από το 70% της
εισαγωγής εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία.
Η συμφόρηση είναι εντονότερη
στα λιμάνια Λος Άντζελες και
Λονγκ Μπιτς, που είναι τα πιο
σημαντικά hub των ΗΠΑ, αφού
διακινούν αθροιστικά το 43%
των εμπορευματοκιβωτίων που
εισάγονται στη χώρα.

Το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου
προσέγγισε το λιμάνι του Ρότερνταμ
ο «Pieter Schelte», το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου, προσέγγισε το
λιμάνι του Ρότερνταμ στις 8 Ιανουαρίου 2015.
Πρόκειται για ένα πλοίο oﬀshore
μήκους 382 μ. και πλάτους 124
μ., που σχεδιάστηκε από την ολλανδο-ελβετική εταιρεία Allseas.
To πλοίο θα παραμείνει στο ολλανδικό λιμάνι τους επόμενους
τέσσερις μήνες προκειμένου να

Τ

ολοκληρωθούν οι εργασίες σε
αυτό πριν από την τελική παράδοση στους ιδιοκτήτες του. Το
Ρότερνταμ διαβλέπει σημαντικές
ευκαιρίες στην αγορά των oﬀshore πλοίων μιας και στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα
δραστηριοποιούνται περίπου
900 εταιρείες που ασχολούνται
με αυτήν την αγορά, όπως οι
Allseas, Keppel, Damen και
Boskalis. Το ολλανδικό λιμάνι θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την τελική συναρμολόγηση
πλοίων oﬀshore ή ακόμη και για
τη διάλυση τέτοιων πλοίων και
πλωτών κατασκευών.
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Το Mundra Container Terminal
σπάει το φράγμα
του 1.000.000 TEU
ια πρώτη φορά από την
έναρξη της λειτουργίας
του, το MICT (Ινδία) κατάφερε να διακινήσει περισσότερα από 1.000.000 TEU σε
ένα έτος.
Το 2003, όταν η DP World
ανέλαβε τη λειτουργία του
ινδικού λιμένα, η ετήσια διακίνηση ήταν μόλις 20.000
TEU, κάτι που δείχνει τη δυναμική ανάπτυξη τόσο του
τερματικού σταθμού όσο και
της οικονομίας της Ινδίας γενικότερα. Στόχος του MICT
είναι να καταστεί η βασική
πύλη εξυπηρέτησης του εμπορίου του βόρειου και βορειοδυτικού τμήματος της
χώρας. Σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της MICT, ο
τερματικός σταθμός εξυπηρετεί περισσότερα από 55
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 160 τρένα
το μήνα ενώ η αποδοτικότητα κάθε γερανογέφυρας
κυμαίνεται στις 30 κινήσεις
την ώρα.

Γ

Virginia:
Νέο ρεκόρ εμπορευματοκιβωτίων
2,3 εκατ.TEU διαχειρίστηκε το
λιμάνι της Virginia (ΗΠΑ) το
2014, που αποτελεί νέο ρεκόρ
διακίνησης.
Η αύξηση σε σχέση με το
2013 ήταν της τάξεως του
7,6%. Η πλέον σημαντική περίοδος από άποψη διακίνησης
για το λιμάνι ήταν μεταξύ
Απριλίου και Δεκεμβρίου όταν
κάθε μήνα (με εξαίρεση τον
Ιούνιο) το λιμάνι διακινούσε
πάνω από 200.000 TEU.
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Στην 8η θέση παγκοσμίως η Σαγκάη
στο homeporting

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία
μελέτης των China
Cruise & Yacht Industry
Association, Shanghai Hongkou
District
Government
και
Shanghai International Shipping Institute, το λιμάνι της
Σαγκάης βρίσκεται στην όγδοη
θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά
το homeporting (λιμένας έναρξης ή/και ολοκλήρωσης μιας
κρουαζιέρας). Το 2014 η Σαγκάη έγινε το πρώτο κινεζικό λιμάνι που ξεπέρασε το όριο του
1.000.000 επιβατών κρουαζιέρας. Την ίδια χρονιά στην Κίνα
πραγματοποιήθηκαν συνολικά
466 κρουαζιέρες (αύξηση
14,78% σε σχέση με το 2013),
ενώ 366 εξ αυτών ξεκίνησαν ή
ολοκληρώθηκαν σε λιμάνια της
Κίνας. Συνολικά 739.600 Κινέζοι επιβιβάστηκαν σε κρουαζιερόπλοια από λιμένες της Κίνας.
Ο τερματικός σταθμός κρουαζιέρας της Σαγκάης εξυπηρέ-

τησε 576.000 επιβάτες homeporting, γεγονός που την κατέταξε ως μεγαλύτερο λιμάνι
homeporting στην Ασία, πάνω
από τη Σιγκαπούρη.
H κυβέρνηση της Κίνας είναι
διατεθειμένη να καταστήσει τη
χώρα τη μεγαλύτερη αγορά
κρουαζιέρας στην περιοχή της
Ασίας και του Ειρηνικού έως το
2020. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2013 το Shanghai
Maritime Bureau έδωσε προτε-

ραιότητα στην κίνηση κρουαζιεροπλοίων έναντι άλλων εμπορικών πλοίων. Το 2015,
περίπου 12 κρουαζιέρες θα
έχουν σημείο έναρξης κάποιον
κινεζικό λιμένα (έναντι 8 το
2014), ενώ οι Κινέζοι που θα
επιβιβαστούν σε κάποιο κρουαζιερόπλοιο το 2015 αναμένεται
για πρώτη φορά να ξεπεράσουν
το 1.000.000 (άνοδος τουλάχικατά 30%).

Ανακοινώθηκε η θεματική
για το ESPO Award 2015

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO)
ανακοίνωσε ότι η 7η
απονομή του EPSPO Award θα
αφορά έργα και πρωτοβουλίες
οι οποίες σχετίζονται με την
προσπάθεια ενεργής εμπλοκής

O

σχολείων και πανεπιστημίων
στην καθημερινότητα ενός λιμένα προκειμένου οι μαθητές
και οι φοιτητές να γνωρίσουν τη
λειτουργία και τη σημασία του
για την τοπική οικονομία και
κοινωνία. Το ESPO Award απο-

τελεί μια προσπάθεια του ESPO
να κάνει ευρύτερα γνωστές
καλές πρακτικές από τη λιμενική βιομηχανία που στόχο
έχουν τη βελτίωση των σχέσεων πόλης-λιμένα.
Στον φετινό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος λιμάνια
τα οποία πέτυχαν να κινήσουν
το ενδιαφέρον τοπικών σχολείων και πανεπιστημίων για τις
λειτουργίες ενός λιμένα καθώς
και την παρότρυνση μαθητών
και φοιτητών να κάνουν εργασίες και έρευνα σε τομείς που
σχετίζονται με αυτά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων είναι η 1η Ιουλίου 2015.

πολωνια - βιετναμ

Αύξηση
στη διακίνηση
φορτίων
Το λιμάνι του Γκντανσκ στην
Πολωνία έκλεισε το 2014 επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση στη διακίνηση φορτίων
που άγγιξε το 7% σε σχέση με
το 2013. Συνολικά 32,3 εκατ.
τόνοι εμπορευμάτων διακινήθηκαν μέσω του πολωνικού
λιμένα. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες φορτίων,
τα χύδην υγρά φορτία παρουσίασαν αύξηση 13%, το γενικό
φορτίο 7%, τα σιτηρά 10%
ενώ τα άλλα χύδην ξηρά φορτία αυξήθηκαν κατά 40%.
Στα εμπορευματοκιβώτια το
λιμάνι κατάφερε για πρώτη
φορά να ξεπεράσει το 1,2
εκατ. TEU καταγράφοντας αύξηση 3% σε σχέση με το
2013.

Νέος κανονισμός
στα λιμάνια
του Βιετνάμ
Το Βιετνάμ θα προχωρήσει στη
θέσπιση κανονισμού σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση του ζητήματος των υπέρβαρων εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια
της χώρας. Με δεδομένο ότι ο
αντίστοιχος κανονισμός που θεσπίστηκε από τον ΙΜΟ θα τεθεί
σε εφαρμογή το 2016, η κυβέρνηση του Βιετνάμ προχωρεί μονομερώς στη λήψη μέτρων
προκειμένου να καλυφθεί το
χρονικό κενό. Τα λιμάνια του
Βιετνάμ έχουν ήδη προμηθευτεί
τον απαραίτητο εξοπλισμό και
αναμένεται ότι στα εμπορευματοκιβώτια που θα βρεθούν να
παραβιάζουν τον κανονισμό θα
επιβάλλεται πρόστιμο.
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19.224 TEU για το μεγαλύτερο
containership στον κόσμο

Η παγκόσμια ανάπτυξη
το 2014, σύμφωνα με μελέτη
του ΟΟΣΑ, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, κινήθηκε στα
επίπεδα του 3%, ποσοστό που
είναι καλύτερο από αυτό κατά τη
διάρκεια των ετών που κορυφώθηκε η κρίση αλλά σημαντικά μειωμένο από το ποσοστό
ανάπτυξης τις χρονιές πριν από
το 2008.
Το 2014 εκτός από την
αδύναμη οικονομική δραστηριότητα σημαδεύτηκε από
τις πτωτικές τιμές του, τις τάσεις
χαμηλού πληθωρισμού, την
άνοδο του αμερικανικού δολαρίου και την αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Στο προηγούμενο τεύχος
των «Ναυτικών Χρονικών» κάναμε αναφορά στην καθέλκυση του μεγαλύτερου πλοίου
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, του
«CSCL Globe» χωρητικότητας
19.000 TEU. Εκ παραδρομής
αναφέρθηκε ότι το βύθισμα
του πλοίου είναι 30,5 μ. αντί

του ορθού 16 μ. Το σημαντικό
όμως είναι ότι μέσα σε μόλις
ένα μήνα το πλοίο έχασε τα
πρωτεία ως μεγαλύτερο πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή του «MSC
Oscar» στα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering, το οποίο με ικα-

νότητα μεταφοράς 19.224
TEU κατέχει πλέον την πρώτη
θέση.
Το πλοίο, χωρητικότητας
197.362 dwt, έχει μακροχρόνια ναύλωση στη Mediterranean Shipping Company,
έχει μήκος 395,4 μ., πλάτος 59
μ. και βύθισμα 16 μ.
Πολλοί αναρωτιούνται πώς
έγινε εφικτή η αύξηση της χωρητικότητας του πλοίου, το
οποίο είναι μικρότερο σε
μήκος κατά 4,5 μ. και μεγαλύτερο σε πλάτος κατά 0,4 μ.
από το «CSCL Globe».
Το «MSC Oscar» θα δραστηριοποιηθεί στη γραμμή Albatros από τα τέλη Ιανουαρίου,
ενώ ένα ακόμη πλοίο της ίδιας
σειράς, το «MSC Oliver», θα
παραδοθεί τον Απρίλιο του
2015.

Το μέλλον της κρουαζιέρας
στην Ελλάδα
Οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά αποτελούν έναν
από τους πιο σοβαρούς
κινδύνους καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Ρωσία, την Ουκρανία
και τη Μέση Ανατολή θα επηρέαζε σημαντικά την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας.
Η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να είναι αντιμέτωπη
με τη στασιμότητα σε χαμηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλό
πληθωρισμό, με μεγαλύτερο
πρόβλημα αυτό της ανεργίας.
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Σύμφωνα με στοιχεία
τουριστικών πρακτόρων που
είδαν το φως της δημοσιότητας, οι προκρατήσεις για
κρουαζιερόπλοια αυτή την
εποχή είναι λιγότερες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα, για τον
Πειραιά ανέρχονται στις 700
έναντι 850 πέρυσι.
Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν να υπάρξει κάποια αύξηση κατά 5% στον αριθμό
επιβατών κρουαζιέρας σε
όλα τα λιμάνια της χώρας,
αφού θα καταπλεύσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια
τρίτης γενιάς με μεταφορική
ικανότητα 3.000 έως 6.000
επιβατών, ενώ παράλληλα
θα αυξηθούν οι νέοι προορισμοί όπως η Χίος, η Μυτιλήνη, η Σάμος, η Κως, η
Σύμη, η Μήλος, η Καβάλα και
ο Βόλος.

Αντίπαλον δέος παραμένει η
Τουρκία, η οποία διαθέτει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
να έχει λιμάνια σε μηδενική
απόσταση από τα αεροδρόμια και σε χαμηλό κόστος,
ενώ παράλληλα ενισχύει τα
δύο λιμάνια, αυτά της Κωνσταντινούπολης και του Κουσάντασι,
προσελκύοντας
μεγάλες εταιρείες κρουαζιέ-

ρας προκειμένου να αρχίζουν
με τα πλοία τους από κει τις
κρουαζιέρες και να καταλήγουν στα ίδια λιμάνια.
Σημειώνεται ότι η Τουρκία
επενδύει στην τεχνογνωσία,
ιδρύοντας σχολή στην Κωνσταντινούπολη για την εκπαίδευση και εξειδίκευση στην
κρουαζιέρα.
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Ποιούς έχει πλήξει ο ιός
του Έμπολα

To ΑΕΠ της Κίνας
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στους
χαμηλότερους ρυθμούς από το
1990, δηλαδή κάτω από το 7%,
καθώς η δημοσιονομική και νομισματική στήριξη δεν φαίνεται
να επαρκεί για να αντιστρέψει
τη μείωση αυτή.
Η Ιαπωνία μετά την τέταρτη ετήσια ύφεση,
σε μόλις 6 χρόνια, θα εμφανίσει
ρυθμό ανάπτυξης άνω του 1%,
ύστερα από την απόφαση της
BOJ για αγορά κρατικού χρέους
(ποσοτική χαλάρωση) αλλά και
λόγω των χαμηλών τιμών πετρελαίου.

Η Ινδία αναμένεται να
επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 6%, πρώτη
φορά μετά το 2012, καθώς οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου θα
βοηθήσουν στην άνοδο του ΑΕΠ
μειώνοντας παράλληλα τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον απολογισμό
που δημοσιοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ),
τουλάχιστον 8.153 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους από
την επιδημία του ιού Έμπολα σε
Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και Γουινέα.
Πιο συγκεκριμένα, η Σιέρα
Λεόνε έχει συνολικά 9.772 καταγεγραμμένα κρούσματα έως
τις 3 Ιανουαρίου και 2.915 νεκρούς, ενώ στη Λιβερία οι νεκροί είναι οι περισσότεροι, αν
και εξακολουθεί να καταγράφεται επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού, με 8.115
κρούσματα και 3.471 θανάτους
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η
Γουινέα μετράει 2.769 κρούσματα και 1.767 νεκρούς έως
τις 3 Ιανουαρίου 2015.
Η Ισπανία και η Σενεγάλη, οι

οποίες πλέον θεωρείται ότι
έχουν απαλλαγεί από τον ιό, κατέγραψαν η καθεμία από ένα
κρούσμα από τα οποία κανένα
δεν ήταν θανατηφόρο.
Ο ιός έχει πλήξει ιδιαίτερα τα
στελέχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού: 678 εργαζόμενοι στον υγειονομικό
τομέα είχαν προσβληθεί από
τον ιό έως τις 28 Δεκεμβρίου
και οι 382 εξ αυτών έχασαν τη
ζωή τους. Στο μεταξύ, ο Έμπολα
δεν είναι το μόνο πρόβλημα
που οι τρεις αυτές χώρες έχουν
να αντιμετωπίσουν, καθώς ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) προειδοποίησε πως οι πολίτες της
Γουινέας, της Σιέρα Λεόνε και
της Λιβερίας αντιμετωπίζουν
τον κίνδυνο κακής διατροφής
και υποσιτισμού.

Δωρεά
ΕΕΕ
στο Π.Ν.
Ένα καινούργιο,
υπερσύγχρονο ταχύπλοο
σκάφος ανορθόδοξου πολέμου παρέλαβε η Διοίκηση
Υποβρυχίων Καταστροφών
του ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού. Το σκάφος, που
αποτελεί ευγενική δωρεά
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, είναι τύπου RHIB
της ιταλικής Fabio Buzzi, έχει
μήκος 13 μ. και πλάτος 3 μ.,
το εκτόπισμά του ανέρχεται
στους 7,5 τόνους, ενώ οι
δύο εσω-εξωλέμβιοι κινητήρες, 350 ίππων έκαστος, του
προσδίδουν τη δυνατότητα
ταχύτητας άνω των 50 κόμβων. Το εν λόγω σκάφος, το
οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές
προδιαγραφές του Π.Ν.,
αναμένεται να ενταχθεί και
επίσημα στο δυναμικό των
ενόπλων δυνάμεων σε ειδική τελετή, ενισχύοντας έτι
περαιτέρω την επιχειρησιακή
ικανότητα του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού.

Δύο νέα κρουαζιερόπλοια
για τον όμιλο της Carnival
Στη Ρωσία το ΑΕΠ θα κινηθεί πτωτικά λόγω της μείωσης
των τιμών του πετρελαίου, των
οικονομικών κυρώσεων και των
μαζικών εκροών κεφαλαίων,
ενώ για τη Βραζιλία εκτιμάται η
ανάπτυξη να κυμανθεί σε χαμηλά
επίπεδα της τάξεως του 1%.
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H Carnival Corporation
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
ναυπηγήσει δύο κρουαζιερόπλοια για δύο από τις εταιρείες

του ομίλου, την Holland America
Line και την Carnival Cruise Line.
Τα δύο κρουαζιερόπλοια θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία
Fincantieri στην Ιταλία και η παράδοσή τους προγραμματίζεται
για το 2018.
Το κρουαζιερόπλοιο που θα κατασκευαστεί για την Carnival
Cruise Line θα παραδοθεί τον
Μάρτιο του 2018 και θα μπορεί
να μεταφέρει 3.954 επιβάτες,

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -

ενώ το κρουαζιερόπλοιο της
Holland America Line θα παραδοθεί το Νοέμβριο του 2018 με
δυνατότητα φιλοξενίας 2.650
επιβατών. Να σημειωθεί ότι ο
όμιλος της Carnival έχει παραλάβει περισσότερα από 30 νέα
κρουαζιερόπλοια από το 2007,
ενώ 10 ακόμη βρίσκονται υπό
ναυπήγηση με ημερομηνίες παραδόσεως μεταξύ 2015 και
2018.
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