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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

εκτιμάται το κόστος της κυκλοφοριακής
συμφόρησης στους ευρωπαϊκούς δρόμους ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο
1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε 200 € ανά πολίτη της.
Το 2012 μόλις το 0,6% των συνολικών
επιβατο-χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με
πλοία.

$35.868.800.000

η αξία των εξαγωγών προϊόντων στην Ελλάδα το 2013.
Κυριότερος πελάτης των ελληνικών εξαγωγών η Τουρκία με $4.257.700.000 και
στη δεύτερη θέση η Ιταλία με
$3.181.900.000.

590.000

Περίπου
εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

‘‘

‘‘

110.000.000.000 €

3% αυξήθηκαν οι
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2013 σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ 0,3% ήταν η αύξηση
στις εξαγωγές πετρελαίου και
ορυκτών.
60%

μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου τους
τελευταίους επτά μήνες.

$60.958.000.000

η αξία των εισαγωγών προϊόντων στην
Ελλάδα το 2013. Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος η Ρωσία με
$8.804.400.000 και ακολουθεί η
Γερμανία με $5.801.100.000.
Στην 70.000 χιλιομέτρων ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν περισσότερα από 2.400
εμπορικά λιμάνια.
Το 2014 υπήρξε μόνο ένα περιστατικό
θαλάσσιας ρύπανσης όπου η ποσότητα
του πετρελαίου που χύθηκε στη θάλασσα ξεπέρασε τους
τόνους.
Στο εύρος ποσοτήτων 7-700 τόνων
σημειώθηκαν πέντε περιστατικά ρύπανσης.

2%

Την περίοδο Ιανουαρίου 2004 - Ιουνίου
2014 καταγράφηκαν 2.393 περιστατικά ατυχημάτων φορτηγών πλοίων
άνω των 10.000 dwt, ενώ οι ολικές
απώλειες ανήλθαν σε 110 πλοία.
Στην περιοχή των Great Lakes (HΠΑ Καναδάς) έχουν καταγραφεί τα περισσότερα περιστατικά.

μειώθηκε η κατανάλωση
πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
2014.

Οι εξαγωγές των 160 κρατώνμελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2013
ανήλθαν σε

$17.800.000.000.000.

$229.000.000.000

η αξία των εισαγωγών μεταλλευμάτων της Κίνας το 2013.

700

3,5%
αυξήθηκε το 2014 η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ.

Το 2013, τα δέκα μεγαλύτερα
κράτη σε όρους εμπορίου ήταν
υπεύθυνα για το 52% του συνολικού εμπορίου που διεξήχθη
σε παγκόσμια κλίμακα.

$655.800.000.000

η αξία των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οχήματα
και ανταλλακτικά για το 2013.
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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

ριο με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ένας δικαστής) έκρινε
τον 19χρονο Σύρο ένοχο και για το θάνατο
δύο μεταναστών (το κατηγορητήριο δεν
περιλάμβανε και τα υπόλοιπα θύματα).

Επιδιώκω
ένα διαφορετικό ΥΝΑ,
χωρίς ανορθολογισμούς, στεγανά,
σύγχυση ρόλων
και αρμοδιοτήτων
10 Φεβρουαρίου

Ποινή κάθειρξης
145 χρόνια σε διακινητή μεταναστών

Στην κατεύθυνση αυτή, οι προγραμματικοί
στόχοι της κυβέρνησης είναι:
Η αναβάθμιση του ρόλου του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου, η δημιουργία νέων
λειτουργικών οργανογραμμάτων και η ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με την ενίσχυση της
στελέχωσης και την πιστοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Συνεχίζεται
η τάση
γιγαντισμού
των containerships
11 Φεβρουαρίου

6 Φεβρουαρίου

Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επέβαλε ποινή κάθειρξης 145 ετών και 3
μηνών (θα πρέπει να εκτίσει τα 25) και
χρηματική ποινή 570.500 ευρώ στον
19χρονο Σύρο Κ.Η., ο οποίος επωμίστηκε
την ευθύνη της τραγωδίας του θανάτου
12 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε
σκάφος που αναποδογύρισε ανοιχτά του
Φαρμακονησίου την 20ή Ιανουαρίου
2014.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, το πλοιάριο είχε εντοπιστεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιανουαρίου,
ακινητοποιημένο και χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, από σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο, συνεκτιμώντας την
κατάσταση και τις κακές καιρικές συνθήκες, ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης με ρυμούλκησή του προς το Φαρμακονήσι.
Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την
απαλλαγή του για το θάνατο των 12 μεταναστών (εννέα παιδιά και τρεις γυναίκες
έχασαν τη ζωή τους), ωστόσο το δικαστή-

Ένα διαφορετικό υπουργείο Ναυτιλίας επιδιώκει να δημιουργήσει ο αναπληρωτής
υπουργός Θοδ. Δρίτσας, όπως ανέφερε κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή των
προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.
Στόχος του κ. Δρίτσα είναι οι υπηρεσίες επιτελικού σχεδιασμού όλων των τομέων της
ναυτιλίας να περάσουν σταδιακά και μετά από
μελέτη και διαβούλευση στις πολιτικές δομές
του υπουργείου με αναβαθμισμένη αξιοποίηση τόσο του πολιτικού προσωπικού όσο και
των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Αναφερόμενος στα άμεσα ζητήματα «τεράστιας σημασίας», όπως τα χαρακτήρισε, τα
απαρίθμησε ως εξής:
Πρώτο είναι η δραστική μείωση της ανεργίας
των ναυτικών και η επανακαταξίωση του ναυτικού επαγγέλματος.
Δεύτερο ο τερματισμός της απλήρωτης εργασίας των ναυτικών, φαινόμενο που ενδημεί
κυρίως στην ακτοπλοΐα και εμφανίζεται μάλιστα ακόμα και σε πλοία που εκτελούν δρομολόγια με κρατική επιδότηση.
Τρίτο είναι η ομαλή και τακτική διεξαγωγή
όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων και η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων
μη εκτέλεσης από κάθε αιτία.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Συνεχίζεται η τάση γιγαντισμού αναφορικά
με τα πλοία containerships, καθώς ακόμα,
μία εταιρεία αποφάσισε να εντάξει στο
στόλο της Ultra Large Container Vessels
(ULCVs) των 20.000 teu. Ειδικότερα, με τη
συμφωνία που υπεγράφη την περασμένη
εβδομάδα ανάμεσα στην Evergreen και τη
Shoei Kisen Kaisha, Ltd για τη χρονοναύλωση 11 πλοίων ULCV των 20.000 teu, η
συνολική παγκόσμια χωρητικότητα πλοίων
άνω των 18.000 teu ξεπερνά πλέον το 1
εκατ. teu.
Τα προαναφερθέντα πλοία έχουν μήκος 400
μ. και πλάτος 59 μ. ενώ αναμένεται να ενταχθούν στο στόλο της CKYHE Alliance (που
αποτελείται από τις εταιρείες Cosco, K Line,
Yang Ming, Hanjin και Evergreen) για την
περίοδο 2018-2019.
Η Evergreen επισήμανε τα οφέλη των γιγάντιων αυτών πλοίων δίνοντας έμφαση
στη μείωση του λειτουργικού κόστους, ειδικά αναφορικά με τα καύσιμα.
Η Maersk Line ήταν η πρώτη που προχώρησε στην παραγγελία δέκα πλοίων τύπου
Triple E τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ τον
Ιούνιο της ίδιας χρονιάς έδωσε παραγγελία
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για ακόμη δέκα νέα πλοία. Δύο χρόνια αργότερα, τα βήματά της ακολούθησαν οι εταιρείες CSCL, MSC και UASC ενώ, τέλος, η
Evergreen έγινε το πέμπτο και νεότερο
μέλος του club των mega-ship companies.

Σκληρή κόντρα ΠΝΟ
και υπουργείου
Εργασίας για το ΝΑΤ
16 Φεβρουαρίου

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
του ΝΑΤ, που κλήθηκε για να λάβει τη σχετική απόφαση για τη χρησιμοποίηση των
αποθεματικών του.
Σύμφωνα με την ΠΝΟ, τα αποθεματικά
του Ταμείου ανέρχονται σήμερα σε 120
εκατ. ευρώ.

Η επίτροπος Μεταφορών στην πρώτη της
δημόσια εμφάνιση
με την πλοιοκτησία
της Ευρώπης

οκτητών και της Λιμενικής Αρχής της Αμβέρσας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο ενεργειών με στόχο την αύξηση
της αναγνωσιμότητας του κλάδου και τη
βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας και ειδικότερα της πλοιοκτησίας.

Στη 10η θέση
πανευρωπαϊκά
το λιμάνι του Πειραιά
21 Φεβρουαρίου

21 Φεβρουαρίου

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής
Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) εξέδωσε σήμερα αυστηρή ανακοίνωση αναφερόμενη σε
«απροκάλυπτη επίθεση της κυβέρνησης
στο πολύπαθο ασφαλιστικό ταμείο των
ναυτικών, που και μαθηματικά οδηγείται
στον πλήρη αφανισμό και στην κατάρρευσή του».
Σύμφωνα με την ΠΝΟ, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας απέρριψε αίτημα για την καταβολή
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του ποσού των 90 εκατ. ευρώ προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις του Μαρτίου και ενέκρινε μόνο την καταβολή
ποσού 50 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό
το ΝΑΤ καλείται να καταβάλει από το αποθεματικό του Ταμείου.
Η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ, η οποία
συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα εκτάκτως για
το θέμα, στην ίδια ανακοίνωση αποφάσισε
να μη συμμετάσχει στη σημερινή έκτακτη
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Η νέα επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., Violeta Bulc, επισκέφτηκε το λιμάνι της Αμβέρσας όπου είδε από πρώτο χέρι τη
λειτουργία ενός διεθνούς λιμένα αλλά και
τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής εφοπλιστικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια ειδικής πτήσης με ελικόπτερο, πάνω από τα
θαλάσσια σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας
όπου διακινούνται τεράστιες ποσότητες
εμπορευμάτων από και προς την Ευρώπη,
η επίτροπος δήλωσε με θαυμασμό: «Από
ψηλά όλα βγάζουν νόημα». Αυτές οι λέξεις
φανερώνουν και την άγνοια που έχει η
πλειονότητα του πληθυσμού της Ευρώπης
για τις λειτουργίες ενός λιμένα, αλλά και
την τεράστια σημασία του ποντοπόρου
στόλου για την ευημερία της Ευρώπης.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από
πρόσκληση της European Community
Ship-owners Associations (ECSA), του ομίλου Grimaldi, της Ένωσης Βέλγων Πλοι-

Νέα στατιστικά στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή Eurostat σχετικά με τη διακίνηση επιβατών
και αγαθών από και προς τα ευρωπαϊκά
θαλάσσια λιμάνια.
Σύμφωνα με την κατάταξη της Eurostat
για το 2013, ο Πειραιάς βρίσκεται στη 10η
θέση των λιμένων αναφορικά με τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων, με συνολικά
3.199.000 TEU σημειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 13,7%. Την πρώτη τριάδα
απαρτίζουν τα λιμάνια του Ρότερνταμ, του
Αμβούργου και της Αμβέρσας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
κατάταξη των είκοσι μεγαλύτερων επιβατηγών λιμένων, με βάση τον όγκο επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, όπου τις
τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν το
Ντόβερ, το Ελσίνκι και… τα Παλούκια Σαλαμίνας, όπου συνδυαστικά με το λιμάνι
του Περάματος διακινήθηκαν 10.724.000
επιβάτες!
Επιπλέον, η Ιταλία και η Ελλάδα διατήρησαν
την πρωτιά στη διακίνηση επιβατών διά θαλάσσης, με το 36% του συνόλου των 400
εκατ. επιβατών να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται στις προαναφερθείσες χώρες.
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H νέα ηγεσία της ΕΕΕ:
Nέα πρόσωπα και άρωμα… Νηρηίδων στο Δ.Σ.!
λοκληρώθηκαν οι εκλογές στην Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών με την είσοδο αρκετών νέων προσώπων στο Δ.Σ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρουσία, για πρώτη φορά στην ιστορία του
θεσμού, τεσσάρων γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο, η
μία εκ των οποίων καταλαμβάνει θέση στο προεδρείο της
ΕΕΕ. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της νεότερης ηλικιακά γενιάς επιχειρηματιών αλλά και η εκπροσώπηση ιστορικών οικογενειών της ναυτιλίας.
Το νέο Δ.Σ. αντικατοπτρίζει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην ελληνική πλοιοκτησία με εκπροσώπους τόσο διαχειριστριών με μεγάλο αριθμό πλοίων όσο και μικρότερων οικογενειακών
σχημάτων.
Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης παραμένει πρόεδρος της ΕΕΕ
για τρίτη θητεία, με αντιπροέδρους τον Μιχάλη Χανδρή
και τον Κωνσταντίνο (Ντίνο) Μαρτίνο στη θέση του
Χρήστου Κανελλάκη και νέους γραμματείς τους δρα
Ιωάννη Κούστα και Αντώνιο-Θωμά Λαιμό. Ταμίας παραμένει ο δρ Ματθαίος Δημ. Λως και νέα ταμίας η κ.
Μελπομένη (Μελίνα) Τραυλού, στη θέση του Αν.
Παπαγιαννόπουλου.
Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι το νέο Δ.Σ.
απαρτίζεται κατά το 1/3 από εκπροσώπους
παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών
με μεγάλη ιστορική παράδοση. Επιπλέον,
τα μέλη στη συντριπτική πλειονότητά
τους ανήκουν στη δεύτερη γενιά συνεχιστών οικογενειακών ναυτιλιακών συγκροτημάτων.
Σε αυτό το Δ.Σ., βέβαια, συμμετέχουν και
ορισμένοι σύγχρονοι πλοιοκτήτες με ση-

Ο

μαντικούς στόλους εκπροσωπώντας σε ικανοποιητικό βαθμό τις
νέες τάσεις διεθνοποίησης της ελληνικής ναυτιλίας. Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων διαχειρίζονται άνω των 10 πλοίων
(με σημαντικότατο τονάζ) ενώ ελάχιστα είναι τα μέλη που διαχειρίζονται λιγότερα από 4 (ή καθόλου) πλοία.
Ανάμεσα στα νέα μέλη του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνονται οι: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Μιχαήλ Μποδούρογλου, Ιωάννα Προκοπίου, Δημήτριος Φαφαλιός και
Αγγελική Φράγκου. Στο παρόν Δ.Σ. θα σημειώσουμε τη... μετεγγραφή του κ. Νίκου Τσάκου (ο οποίος ανέλαβε τα κρίσιμα
ηνία της Intertanko). Επίσης, δεν συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος
του ICS, Σπύρος Πολέμης, ενώ δεν εκλέχθηκε ο γενικός γραμματέας της ΕEΝΜΑ, κ. Γ. Αλεξανδράτος.
Το νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο, που συνήλθε στις 5 Φεβρουαρίου 2015 στα γραφεία της ΕΕΕ και μετά την επικύρωση
των εκλογικών αποτελεσμάτων συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Βενιάμης. Αντιπρόεδροι: Κωνσταντίνος
Μαρτίνος, Μιχαήλ Χανδρής. Γραμματείς: Δρ Ιωάννης Κούστας, Αντώνιος-Θωμάς Λαιμός. Ταμίας: Δρ Ματθαίος Δημ.
Λως, αναπλ. ταμίας: Μελπομένη Τραυλού. Μέλη για την επόμενη τριετία είναι οι κ.κ.: Γεώργιος Αγγελάκης, Ιωάννης Αγγελικούσης, Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Γράτσος,
Γεώργιος Δαλακούρας, Ιωάννης Ιωαννίδης, Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Κωνσταντίνος Καρούσης, Παντελής-Ελευθέριος
(Λου) Κολλάκης, Γεώργιος Κουμάνταρος, Κωνσταντίνος
Κωνσταντακόπουλος, Παναγιώτης Λασκαρίδης, Στέφανος
Λεκανίδης, Γεώργιος Λιβανός, Ιωάννης Κ. Λύρας, Γεώργιος
Μακρυμίχαλος, Μιχαήλ Μποδούρογλου, Ιωάννης Ξυλάς, Γεώργιος Οικονόμου, Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Ιωάννα
Προκοπίου, Δημήτριος Φαφαλιός και Αγγελική Φράγκου.

H ναυτική εκπαίδευση και πάλι στο προσκήνιο
ριν από λίγο καιρό εξετάστηκε
από την προηγούμενη ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας η
υποχρέωση εκπαιδευτικών ταξιδιών
για σπουδαστές ΑΕΝ και στα πλοία
ξένων νηολογίων των οποίων η διαχείριση γίνεται από την Ελλάδα.

Π

Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις προέβλεπαν αφενός την υποχρέωση όλων των
διαχειριστριών εταιρειών που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/75
να ναυτολογούν αριθμό σπουδαστών αντίστοιχο με τον αριθμό των πλοίων που
διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας, και
αφετέρου τη δυνατότητα οι σπουδαστές
των ΑΕΝ πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8

εκπαιδευτικής περιόδου να ναυτολογούνται σε πλοία με ξένη σημαία. Κατά τις αρχικές εισηγήσεις προβλεπόταν μάλιστα
πρόστιμο (λανθασμένα κατά την άποψή
μας) για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Η παραπάνω νομοθεσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είναι σαφές ότι οι εν λόγω διατάξεις στην πράξη θα ήταν ανεδαφικές και
μη εφαρμόσιμες εάν πρώτα δεν υλοποιηθούν σειρά συμπληρωματικών μέτρων
που τα θεσμικά όργανα της ελληνικής
πλοιοκτησίας έχουν από καιρό παρουσιάσει στο υπουργείο Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η παραγωγή αξιωματικών
Ε.Ν. πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές
ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να μη συνδέεται με συναισθημα-

τικές και ιδεολογικές λεκτικές κορώνες
από τους συνδικαλιστές και τους μη γνώστες των πραγματικών αναγκών και προκλήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Το θέμα της ναυτολόγησης των πρωτοετών και δευτεροετών σπουδαστών, όλοι
ξέρουμε ότι χωλαίνει εδώ και χρόνια, και
ειδικά για τις σπουδάστριες των ΑΕΝ.
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Οι παλαιότεροι γνωρίζουν ότι όταν αρχικά
εφαρμόστηκε η εναλλακτική εκπαίδευση
(sandwich courses), η ΕΕΕ αναλάμβανε τις
επαφές με τις διαχειρίστριες εταιρείες και
με το υπουργείο, έτσι ώστε να απορροφούνται όλοι οι σπουδαστές. Για κάποιους
λόγους το σύστημα αυτό άλλαξε.
Με τα χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των
πλοίων του ελληνικού νηολογίου, αυξήθηκε ο αριθμός των κοριτσιών (για τη ναυτολόγηση των οποίων υπάρχει σοβαρή
αλλά και κατανοητή απροθυμία) και παράλληλα η ακτοπλοΐα, που απορροφούσε σημαντικό αριθμό σπουδαστών, μείωσε τόσο
το στόλο της όσο και το... ενδιαφέρον της
για δοκίμους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προέκυψε οξύ πρόβλημα, με συνέπεια μερικοί
πρωτοετείς και περισσότερο οι δευτεροετείς στις ΑΕΝ να χάνουν τη χρονιά τους ή
ακόμα και να διακόπτουν τις σπουδές τους.
Για πολλούς σχολιαστές όμως, και ακόμα

περισσότερους πλοιοκτήτες- επίκουρους
της ελληνικής σημαίας, είναι άδικο ο ελληνικής σημαίας στόλος να επιβαρύνεται με
το 70% του κόστους των ΑΕΝ, μέσω του
κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης (ΚΝΕ), και
τα ξένης σημαίας πλοία να «απολαμβάνουν» τα οφέλη της εκπαίδευσης αυτής
προσλαμβάνοντας «έτοιμους» αξιωματικούς Ε.Ν. Είναι πολλές οι περιπτώσεις
ξένων πλοίων ελληνικής διαχείρισης που
ναυτολογούν μόνο πλοιάρχους και μηχανικούς Α΄ οι οποίοι όμως εκπαιδεύτηκαν και
εξελίχθηκαν, με κόστος για αρκετούς πλοιοκτήτες, σε πλοία ελληνικού νηολογίου.
Πρόσφατα, πάντως, έχει αναγνωριστεί η
υπηρεσία των εκπαιδευτικών ταξιδιών σε
ξένα πλοία και για το ΝΑΤ αλλά και ως
απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας για τις
εξετάσεις τού πτυχίου Γ'.
Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το σημερινό
κυνήγι των σπουδαστών για μια θέση στον

ήλιο. Το κυνήγι για το πρώτο μπάρκο είναι
για όλους τους ναυτέλληνες αναξιοπρεπές
και είναι σίγουρα ψυχοφθόρο για τους
νέους που δελεάστηκαν από καμπάνιες
ώστε να εισέλθουν στο στίβο της ναυτιλίας.
Είναι επίσης μειωτικό για την πρώτη ναυτιλία του κόσμου να βλέπει τα παιδιά της να
περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο
αφήνοντας βιογραφικά χωρίς ανταπόκριση.
Δεν μπορούμε και δεν πρέπει από τη μια
πλευρά να καλούμε τους σημερινούς
άνεργους νέους να έρθουν στη θάλασσα
και να ακούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Crew managers να τους απαντούν
απρόθυμα και απαξιωτικά πως «δεν θέλουμε Έλληνες» ή «δεν θέλουμε άπειρους». Είναι συχνή η άποψη ότι με τόση
υψηλή ανεργία περισσότεροι νέοι θα
έπρεπε να στραφούν προς τη θάλασσα ως
αξιωματικοί Ε.Ν. Συμφωνούμε, αλλά ελπίζουμε να βρίσκουν και θέσεις για μπάρκα.
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Ημιαργία και ραθυμία στο ΥΝΑ

Έκπληξη προκάλεσε σε όλους η
ανακοίνωση του ΥΝΑ σχετικά με
την ημιαργία όλων των υπηρεσιών του υπουργείου την Πέμπτη
19 Φεβρουαρίου προκειμένου να

συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι
στην κοπή της ετήσιας πίτας. Όλες
οι υπηρεσίες στην Ακτή Βασιλειάδη και στην Ακτή Μιαούλη, που
ανήκουν στο υπουργείο και εξυ-

πηρετούν όλο το φάσμα της ναυτιλίας, σταμάτησαν να λειτουργούν από τις 11.30 το πρωί. Στη
δε επαρχία, οι υπηρεσίες του
υπουργείου παρέμειναν κλειστές
προκειμένου οι πολιτικοί υπάλληλοι να μπορέσουν να έλθουν στην
Αθήνα για το κομμάτι της πίτας
τους.
Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια γι’
αυτή την είδηση, απλώς επισημαίνουμε πως στους περισσότερους
κρατικούς οργανισμός διεθνώς
αντίστοιχες εκδηλώσεις γίνονται
τα απογεύματα ή τα Σαββατοκύριακα, για ευνόητους λόγους.

Όταν μιλάει
η γλώσσα
του σώματος
Όλοι φαίνεται ότι
σχολίασαν ποικιλοτρόπως
τις εκφράσεις του προσώπου
του αναπληρωτή υπουργού
Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα
κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
στο κινεζικό πολεμικό πλοίο
στον Πειραιά στις 19 Φεβρουαρίου.
Σαφώς αμήχανο και με σκυμμένο το κεφάλι κατέγραψε η

Ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν
την έδρα τους (;)
Αν και οι πρόσφατες εκλογές
δεν φαίνεται να επηρέασαν
ιδιαίτερα τη διάθεση των διαχειριστριών εταιρειών του Πειραιά για μετεγκατάσταση,
συνεχίζονται οι ψίθυροι ειδικά
για εταιρείες εισηγμένες ή
υποστηριζόμενες από funds.
Η παρατεταμένη κακή κατάσταση της ναυλαγοράς ξηρού
φορτίου, οι δυσκολίες ως προς
τη χρηματοδότηση αλλά και η
επιπρόσθετη φορολόγηση, εθελοντική και μη, φαίνεται ότι προκαλούν εκνευρισμό στους
απανταχού επενδυτές σύγχρο-

νων ναυτιλιακών εταιρειών, που
επιζητούν επιτακτικά άμεσα
αποτελέσματα από τις επενδύσεις τους.
Ιδίως οι επενδυτές της Αμερικής δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται τους κύκλους της
ναυλαγοράς και πιέζουν σε
ορισμένες περιπτώσεις τους
εν Αθήναις διαχειριστές τους
να επανεξετάσουν την έδρα
τους προκειμένου να αποφύγουν το επιπλέον κόστος που
επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα του στόλου τους.
Ήδη ορισμένες εταιρείες συζη-

τούν για μερική μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων
τους ή για συμπράξεις με ship
management εταιρείες τόσο
στη Λεμεσό όσο και στη Σιγκαπούρη.
Διαφαίνεται ότι η δυσκολία
εύρεσης
χρηματοδότησης
πολλών εταιρειών, που οδήγησε ορισμένες στα διεθνή
χρηματιστήρια ή στην αναζήτηση funds, θα τις πιέσει να
λογοδοτήσουν ως προς την
ανταγωνιστικότητα των επιλογών αλλά και της έδρας τους.

Οι επιτροπές αξιολογούν,
εμείς αδιαφορούμε…
Ολοκληρώθηκε εδώ
και αρκετούς μήνες η αξιολόγηση όλων των ΑΕΙ της χώρας
από ειδικές τριμελείς επιτροπές
Ελλήνων πανεπιστημιακών του
εξωτερικού. Αν και οι αξιολογήσεις περιλάμβαναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το
παρόν και το μέλλον των τμημάτων, φαίνεται ότι τόσο τα πανεπι-
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στήμια όσο και το υπουργείο
Παιδείας αγνόησαν παντελώς τις
επισημάνσεις και προτάσεις.
Επιπλέον, καμία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού δεν πέρασε από
αξιολόγηση αφού οι ΑΕΝ δεν
εποπτεύονται από το υπουργείο
Παιδείας. Οι αξιολογήσεις θα
επέτρεπαν στα τμήματα με ναυτιλιακά γνωστικά αντικείμενα της

χώρας να ανελιχθούν περαιτέρω, ενώ τώρα όποιες προτάσεις έχουν γίνει φαίνεται να
μπαίνουν στον «πάγο». Ιδιαίτερα
στα ναυτιλιακά τμήματα, οι αξιολογητές προήλθαν από σπουδαία ιδρύματα της αλλοδαπής
και οι προτάσεις τους θα έπρεπε
να είχαν τύχη καλύτερης μεταχείρισης και τελικής υποδοχής.

κάμερα της τηλεόρασης τον
κ. Δρίτσα, ο οποίος μάλλον
δεν επιδοκίμαζε τις αναγγελίες των ανωτέρων του σχετικά με το μέλλον του
λιμανιού.
Διαφαίνεται πως η κυβέρνηση
δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη
πώς θα κινηθεί γύρω από το
θέμα του ΟΛΠ και της Cosco,
θέμα που μπορεί να δημιουργήσει ρήξεις στον κυβερνητικό
σχηματισμό, αλλά και στον
ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Ανησυχία
για τις βουλευτικές εκλογές στην Αγγλία
Δεν είναι μόνον οι Έλληνες που
προβληματίζονται για το αβέβαιο πολιτικό σκηνικό που διαδραματίζεται στη χώρα.
Η πλοιοκτησία και το ευρύτερο
ναυτιλιακό cluster του Λονδίνου
φαίνεται να ανησυχούν για τις
επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη
Γηραιά Αλβιώνα.
Η κόντρα μεταξύ Συντηρητικών και
Εργατικών
σταδιακά κλιμακώνεται ενώ
στο επίκεντρο
των

συζητήσεων παραμένουν οι πολυάριθμοι αλλοδαποί, «κυρίως
Ρώσοι και Κινέζοι», που διαμένουν ή επιχειρούν από το Λονδίνο λόγω της σχετικά χαμηλής
φορολόγησης.
Οι νομοθεσίες περί non dom
φαίνεται ότι απασχολούν τα οικονομικά επιτελεία και των δύο
κομμάτων και προκαλούν παγωμάρα και αμηχανία στο City.
Ενδεικτικές ήταν μάλιστα οι δηλώσεις του προέδρου του Greek
Shipping Cooperation Committee Χαράλαμπου Φαφαλιού,
κατά την ετήσια αναφορά του, ο
οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Παρότι το Baltic Exchange θεωρείται το πνευματικό σπίτι της
παγκόσμιας ναυτιλίας και παρά
τις καλές σχέσεις που έχουμε με
βρετανικούς ναυτιλιακούς οργα-

νισμούς, για τις οποίες είμαστε
περήφανοι, βλέπουμε μαύρα
σύννεφα στον ορίζοντα.
Το δημοσιοοικονομικό περιβάλλον στην Αγγλία έχει καταστεί
απρόβλεπτο και ως αποτέλεσμα
όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες προσανατολίζονται
να μετοικήσουν σε χώρες με πιο
σταθερό
δημοσιοοικονομικό
πλαίσιο.
Ας μην επιτρέψουμε στο Λονδίνο να έχει τη μοίρα της Νέας
Υόρκης η οποία, σε ό,τι αφορά
τη ναυτιλία, παρέμεινε στάσιμη
μετά τη διαμόρφωση ενός αρνητικού φορολογικού περιβάλλοντος στις αρχές της
δεκαετίας του ’60, το οποίο
προκάλεσε τη μαζική φυγή
ναυτιλιακών εταιρειών από την
αμερικανική μεγαλούπολη».

Κρουαζιέρα:
Μείωση κίνησης αναμένεται το 2015
Το 2013 ήταν μία πολύ καλή
χρονιά για την Ελληνική κρουαζιέρα καθώς η χώρα μας επωφελήθηκε τα μέγιστα από την
αναστάτωση που επικράτησε
στις χώρες της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, καταφέρνοντας να
αποτελέσει βασική επιλογή των
εταιρειών κρουαζιέρας κατά την
αναδιαμόρφωση των δρομολογίων τους. Το 2014 έκλεισε με
σημαντική μείωση 10,77% στις
προσεγγίσεις
κρουαζιεροπλοίων και κατά 12,88% στους
επιβάτες κρουαζιέρας. Για το
2015 τα τελευταία μηνύματα
από την αγορά κάνουν λόγο μείωση των μεγεθών σε σχέση με
το 2014. Οι κύριες αιτίες για
αυτή την τάση εντοπίζονται στα
εξής:
• Οι εταιρείες κρουαζιέρας επικεντρώνουν το ενδιαφέρον
τους και μετακινούν μέρος
τους στόλου τους σε νέες
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αναπτυσσόμενες
αγορές
όπως της Ασίας.
• Η πολιτική και οικονομική
αβεβαιότητα που επικρατεί
στην Ελλάδα.
• Η συνεχιζόμενη αναταραχή
στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ορισμένων λιμένων
κρουαζιέρας, το 2015 αναμένεται μείωση στα περισσότερα Ελληνικά λιμάνια. Ενδεικτικά στον
Πειραιά έχουν προγραμματιστεί
584 προσεγγίσεις το 2015
έναντι 606 το 2014, μία μικρή
μείωση της τάξης του 3,6%. Στο
Ηράκλειο τα κρουαζιερόπλοια
που θα προσεγγίσουν το λιμάνι
εκτιμώνται στα 150 για το 2015,
μειωμένα κατά 6,25% σε σχέση
με το 2014. Αύξηση αναμένεται
στην Κέρκυρα καθώς έχουν ήδη
προγραμματιστεί 405 αυξήσεις,

δέκα περισσότερες από το
2014. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται
να παραμένει στα ίδια επίπεδα
καθώς αναμένει 31 προσεγγίσεις, όσες και την προηγούμενη
χρονιά. Το Λαύριο εκτιμά ότι 27
κρουαζιερόπλοια θα δέσουν
φέτος στο λιμάνι της Ανατολικής
Αττικής έναντι 30 κρουαζιεροπλοίων του 2014. Πτώση και
για τον Βόλο, από τα 53 κρουαζιερόπλοια το 2014 στα 50 την
φετινή χρονιά αλλά και για την
Καβάλα, από τα 26 κρουαζιερόπλοια του 2014 στα 19 κρουαζιερόπλοια για το 2015.
Με βάση τον αριθμό των προσεγγίσεων θα πρέπει να αναμένεται και μία μείωση στους
επιβάτες που θα επισκεφτούν
την χώρα μας με κρουαζιερόπλοια γεγονός που αναμένεται
να επηρεάσει και τα έσοδα που
δημιουργεί η συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

ναυτιλιακα κεντρα

Με το
βλέμμα
στην Ασία
η διεθνής
πλοιοκτησία
Το βλέμμα στραμμένο στην
Ασία έχουν οι Ευρωπαίοι
πλοιοκτήτες, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας
«Shipping goes to Asia 2015»,
την οποία διεξήγαγε η HSH
Nordbank. Στο πλαίσιο της
έρευνας, ερωτήθηκαν πεντακόσια στελέχη από το διεθνές πελατολόγιο της τράπεζας και τα
αποτελέσματα παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όπως αναφέρει ο Christian
Nieswandt, ανώτερο στέλεχος
της τράπεζας, «ο ναυτιλιακός
κλάδος της Ασίας βρίσκεται σε
πολύ καλύτερη κατάσταση κυρίως λόγω του ισχυρού ενδοασιατικού εμπορίου, ενώ η
παρούσα κατάσταση της αγοράς αποτελεί για εκείνους το συνηθισμένο πλαίσιο λειτουργίας.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πολιτικές που
ασκούν ορισμένες χώρες για
την προσέλκυση ναυτιλιακών
εταιρειών.
Ενδεικτικά η Σιγκαπούρη περιέλαβε στον προϋπολογισμό του
2015 χρηματοοικονομικά κίνητρα με στόχο να καταστεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Τόσο οι
ασιατικές τράπεζες όσο και τα
hedge funds που ελέγχονται
από Ασιάτες φαίνεται ότι θα αυξήσουν την παρουσία τους στις
ναυτιλιακές επενδύσεις. Η Ασία
είναι μια περιοχή με μεγάλο
πλούτο και με τεράστιες επενδυτικές δυνατότητες, τόνισε ο κ.
Nieswandt.
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

BDI

Σε καθεστώς χρεοκοπίας 3 εταιρείες
Οι συνέπειες της πτώσης του δείκτη BDI αρχίζουν να γίνονται εμφανείς καθώς τρεις εταιρείες
αναγκάστηκαν να τεθούν σε καθεστώς χρεοκοπίας. Την αρχή έκανε η Copenship από τη Δανία,
ύστερα η κινεζική Winland Ocean Shipping Corp. και ακολούθησε η Daebo International Shipping Co. Ltd από τη Νότια Κορέα.
Κοινή συνιστώσα και στις τρεις περιπτώσεις οι υψηλές ζημίες που παρουσίασαν οι εταιρείες από την αγορά της μεταφοράς ξηρού
φορτίου, η οποία βρίσκεται στα χειρότερα επίπεδα από το 1980. Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν λάβουμε υπόψη την αυξανόμενη αγωνία στον Πειραιά για την επιθετική εισβολή των Κινέζων στο ναυτιλιακό στίβο. Δεν έχουμε δει πτωχεύσεις και χρεοκοπίες
των νοικοκυρεμένων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Δεν είναι μόνο το κόστος που κρατά μια επιχείρηση ζωντανή, ούτε η κρατική
υποστήριξη αλλά η τεχνογνωσία, η εμπειρία, το καλό όνομα και οι διεθνείς διασυνδέσεις.

Capesize Chartering Ltd:
Η ύφεση απαιτεί συνένωση δυνάμεων

ο γύρο του κόσμου σε όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία έχει κάνει
η είδηση για τη δημιουργία της
Capesize Chartering Ltd. H νέα εταιρεία
αποτελεί το προϊόν της συνεργασίας ανάμεσα στις διεθνούς φήμης εταιρείες
Golden Ocean Group (συμφερόντων J.

T

Fredriksen, φωτ.), Star Bulk Carriers (Π.
Παππά), Bocimar International, C
Transport Holding CTM (ιδρυθείσα από
την οικογένεια Λιβανού) και Golden
Union Shipping (Βενιάμης, Γαβριήλ και
Ανδρεάδης).
Οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν σκοπό
το συντονισμό των δραστηριοτήτων που
αφορούν τις spot ναυλώσεις πλοίων
capesize δημιουργώντας κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και
προϋποθέσεις μείωσης των εξόδων.
Η ανάγκη γι’ αυτή τη σύμπραξη, σύμφωνα με αναλυτές, γεννήθηκε από τη
διαρκή και μη άμεσα αναστρέψιμη, απ’

ό,τι φαίνεται, ύφεση της ναυλαγοράς.
Αρχικά, ο αριθμός των capesize πλοίων
που θα συμμετέχουν θα ξεπερνά τα 70, ή
περίπου το 5% του παγκόσμιου στόλου
capesize, αλλά σύντομα θα ξεπεράσει τα
100 πλοία λαμβάνοντας υπόψη τις παραδόσεις που αναμένουν οι συμμετέχουσες
εταιρείες. Οι δραστηριότητες της Capesize Chartering Ltd αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες από τα
υπάρχοντα γραφεία των εταιρειών, χωρίς
να γίνουν στρατηγικές αλλαγές στα οργανογράμματά τους, ειδικά στα τμήματα
ναυλώσεων που θα παραμείνουν αυτοτελή και αυτόνομα μεταξύ τους.

Η Μαρία Μπερτζελέτου σχολιάζει την είδηση για την Capesize Chartering

Η συγκεκριμένη συγχώνευση φανερώνει για μία ακόμη φορά ότι η τάση αυτή αλλάζει μορφές και διεισδύει σε όλους
τους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και όχι πλέον μόνο στην πλοιοκτησία.
Πριν από λίγο καιρό μας προκαλούσε έκπληξη η συγχώνευση μεγάλων ξένων μεσιτικών οίκων και τώρα έχουμε
αυτή τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των ναυλώσεων.
Η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας δημιουργεί έντονες αμφιβολίες για τη σταθερότητα της δυναμικής της στον τομέα iron ore
και τις μελλοντικές εισαγωγές, δεδομένων της υπερπροσφοράς των πλοίων, της μεγάλης παραγωγής από τους κολοσσούς σιδη/τος
-Βραζιλία, Αυστραλία- και της σφοδρής τωρινής πτώσης της τιμής του iron ore. Η νέα συνένωση δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στρατηγικής σημασίας και θέτω ένα μεγάλο ερώτημα προς προβληματισμό: Aν η έναρξη του καινούργιου έτους
δεν σηματοδοτούσε την ιστορική πτώση του δείκτη BDI σε επίπεδα του 1986, θα διαβάζαμε σήμερα αυτά τα νέα;

Read

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
- NΑΥΤ ΙΚΑ 14 ΧΡΟΝΙΚΑ από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Σε ισχύ η Συνθήκη του Ναϊρόμπι
Για την εφαρμογή
της Διεθνούς Συνθήκης
του Ναϊρόμπι για την
Ανέλκυση των Ναυαγίων
προετοιμάζονται
το Παλάου και η Μάλτα,
σύμφωνα με το Standard
P&I Club.

ιδικότερα, όπως αναφέρει ο οργανισμός, το
Διεθνές Νηολόγιο του
Παλάου θα προμηθεύσει τα
πλοία που φέρουν τη σημαία
του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βάση τη συνθήκη.
Παράλληλα, έχει υπογράψει
συμφωνία με τη θαλάσσια Διοίκηση του Παναμά για να προμηθεύσει
τα
απαραίτητα
έγγραφα και σε πλοία υπό σημαία Παναμά, η οποία δεν συμμετέχει στη συνθήκη. Η έκδοση
των πιστοποιητικών αναμένε-

Ε

ται να ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου.
Αντίστοιχα, το νηολόγιο της
Μάλτας θα αρχίσει να εκδίδει
τα απαραίτητα πιστοποιητικά
για τα πλοία του μετά τις 18
Απριλίου 2015, οπότε και θα
τεθεί σε ισχύ η συνθήκη αποκλειστικά για τη Μάλτα.
Υπενθυμίζεται πως η Διεθνής

Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την
Ανέλκυση των Ναυαγίων, υπεγράφη το 2007 στην Κένυα και
προσφέρει τη νομική βάση στα
συμμετέχοντα κράτη για την
ανέλκυση ναυαγίων που επηρεάζουν αρνητικά το ευρύτερο
περιβάλλον. Η συνθήκη αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 14
Απριλίου του 2015.

Προσοχή στους λαθρεπιβάτες!
Η Νότια Αφρική πετάει το μπαλάκι
στους πλοιοκτήτες

Νέες επιπρόσθετες ευθύνες
ως προς τον έλεγχο των
πλοίων προ του απόπλου συνιστούν οι κρατικές αρχές της
Νότιας Αφρικής για όσα πλοία
ταξιδεύουν στην περιοχή. Η
νέα νομοθεσία σχετικά με το
κόστος επαναπατρισμού των
λαθρεπιβατών
μετακυλίει
πλέον την ευθύνη στις ναυτιλιακές εταιρείες.
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
πληροφορίες, αλλοδαποί οι
οποίοι έχουν επιβιβαστεί παράνομα σε πλοίο θα αντιμετωπίζονται πλέον ως λαθρεπιβάτες
και όχι ως μη εξουσιοδοτημένοι επιβάτες, αλλάζοντας
άρδην το ισχύον νομικό καθεστώς. Η προαναφερθείσα αλλαγή θα έχει συνέπεια τη
μετακύλιση του κόστους επαναπατρισμού στον πλοιοκτήτη.
Οι αλλαγές εφαρμόζονται ήδη
στο λιμάνι του Ντερμπάν, όπου
σύμφωνα με στοιχεία του
North of England P&I Club, σε
πρόσφατο περιστατικό ανακαλύφθηκαν λαθρεπιβάτες σε
πλοία και ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες μεταναστευτικές αρχές.
Τα P&I Clubs συνιστούν ιδιαί-

τερη μέριμνα από τα πληρώματα αναφορικά με όλα τα
άτομα που επιβιβάζονται στα
πλοία, συμπεριλαμβανομένων
πρακτόρων, επιθεωρητών και
τεχνικών, οι οποίοι θα πρέπει
να διαθέτουν άδεια από την
Transnet National Port Authority (TNPA). Σε περίπτωση
όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου
από τις κρατικές αρχές σε
πλοίο ανακύψει οποιοδήποτε
ζήτημα, θα πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές αρχές. Περαιτέρω, πριν
από την αναχώρηση του
πλοίου θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος του πλοίου
για λαθρεπιβάτες προς αποφυγήν μη αναμενόμενων και… περιττών εξόδων.

Οι Φιλιππινέζοι
ναυτικοί
απέφεραν
στη χώρα τους
συνάλλαγμα
ύψους $5,6 δισ.
Η εργασία Φιλιππινέζων
ναυτικών σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας απέφερε εισροή
συναλλάγματος ύψους 5,6 δισ.
δολαρίων στις Φιλιππίνες για το
έτος 2014.
Ειδικότερα, μόνο για το Δεκέμβριο του 2014 τα εμβάσματα
Φιλιππινέζων ναυτικών αυξήθηκαν κατά 6,6% από το 2013, αγγίζοντας τα 2,3 δισ. δολάρια.
Το συγκεκριμένο αποτελεί το
υψηλότερο μηνιαίο ποσοστό
που έχει σημειωθεί από το 1970.
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά
αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας των Φιλιππίνων, «η αυξημένη ζήτηση για Φιλιππινέζους
ναυτικούς έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των εισροών
συναλλάγματος.
Βασικές χώρες προέλευσης των
εμβασμάτων αποτέλεσαν οι
ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και
το Χονγκ Κονγκ.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της Philippine Overseas Employment Administration, περισσότεροι από 1,6 εκατ.
Φιλιππινέζοι εργάζονται στο
εξωτερικό ενώ τα εμβάσματα για
το 2014 αντιστοιχούσαν στο
8,5% του ΑΕΠ της χώρας.
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«Στενό μαρκάρισμα» της Ρωσίας
στα κράτη της Λατινικής Αμερικής
Στην επέκταση
Η Μόσχα αρνείται να εγκαταλείψει τους παραδοσιακούς συμμάχους στα κράτη
της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.

ρωσική
κυβέρνηση
φαίνεται μάλιστα να
ενισχύει τις συμμαχίες
της, όπως κατέδειξε η πρόσφατη περιοδεία του Ρώσου
υπουργού Αμύνης, Sergei
Shoigu, στη Βενεζουέλα, τη
Νικαράγουα και την Κούβα.
Οι σχέσεις των κρατών αυτών
παραδοσιακά υπήρξαν στενές
με τη Μόσχα. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η παρουσία
στην Κούβα, η οποία μέχρι και
το τέλος της δεκαετίας του ’90
διατηρούσε στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως λόγω της ρωσικής χρηματοδότησης.
Σε αυτό το πλαίσιο συμμαχικών σχέσεων, πέρυσι, η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε τη
διαγραφή του εναπομείναντος
χρέους της Κούβας από τη σο-

Η

βιετική περίοδο, ύψους 32
εκατ. δολαρίων.
Στον ίδιο άξονα κινήθηκε τα
τελευταία χρόνια και η Βενεζουέλα, με τον εκλιπόντα πρόεδρο Ούγκο Τσάβες να έχει
ενδυναμώσει τη συνεργασία
ανάμεσα στις δύο χώρες, ειδικά σε ό,τι αφορά την παροχή
στρατιωτικών εξοπλισμών και
τεχνογνωσίας, με την αγορά
ρωσικών οπλικών συστημάτων να αγγίζει τα 12 δισ. δολάρια.
Η επίσκεψη στη Νικαράγουα
αποδείχτηκε επίσης ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς οι
δύο χώρες ανανέωσαν
τους δεσμούς συνεργασίας, κυρίως στο πεδίο
της στρατιωτικής συνεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μόσχα και η
Μανάγουα παραμένουν μυστικοπαθείς αναφορικά με τις
πρόσφατες συμφωνίες
τους, ενώ κανείς δεν
γνωρίζει επακριβώς
το αναλυτικό περιεχόμενο των κειμέ-

νων. Πιθανώς αφορά τη διευκόλυνση του ρωσικού πολεμικού στόλου σχετικά με τη
χρήση των λιμανιών της Νικαράγουας.
Από τα προαναφερθέντα, καταδεικνύεται η επιθυμία της
Ρωσίας να κάνει αισθητή την
παρουσία της στην περιοχή
της Λατινικής Αμερικής, καθιστώντας σαφές στις ΗΠΑ πως
εάν το ΝΑΤΟ έχει το δικαίωμα
να κάνει επίδειξη δύναμης
προς Ανατολάς, τότε και η
Ρωσία μπορεί να στρέψει το
ενδιαφέρον της στη Δύση.

Νιγηρία: απαγόρευση ένοπλων
φρουρών στα πλοία
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την
οποία δεν θα επιτρέπει σε κανένα
πλοίο που φέρει φρουρούς να εισέρχεται στα χωρικά της ύδατα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Nigerian
Administration and Safety Agency
(NIMASA), οι αρμόδιες αρχές θα προχωρούν σε σύλληψη και κράτηση
όλων των πλοίων που φέρουν οπλισμένο ή ακόμη και άοπλο προσωπικό
ασφαλείας.
Όπως ανακοίνωσε η NIMASA, τρία
πλοία έχουν ήδη κρατηθεί, διότι εισήλθαν στα χωρικά ύδατα της Νιγηρίας ενώ επέβαιναν ένοπλοι φρουροί
ιδιωτικών εταιρειών.
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Δικαστική
καταδίκη
16 ετών
σε πειρατές
Το Εθνικό Δικαστήριο
της Ισπανίας καταδίκασε έξι Σομαλούς πειρατές σε ποινή φυλάκισης δεκαέξι ετών για
επίθεση σε ισπανικό αλιευτικό
σκάφος τριακόσια ναυτικά
μίλια ανοιχτά της Σομαλίας το
2012.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι
πειρατές επιτέθηκαν στις 12
Οκτωβρίου 2012 εναντίον του
αλιευτικού σκάφους «Izurdia»
χωρίς επιτυχία, καθώς οι οπλισμένοι φρουροί του πλοίου κατάφεραν να τους απωθήσουν.
Παράλληλα, πλοίο του ολλανδικού πολεμικού ναυτικού που
συμμετείχε στην ευρωπαϊκή
επιχείρηση κατά της πειρατείας
«Αταλάντα» συνέλαβε τους εγκληματίες και τους παρέδωσε
στις ισπανικές αρχές.
Οι έξι Σομαλοί κρίθηκαν ένοχοι
για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ενώ δύο κατηγορήθηκαν για πειρατεία, αφού το
δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό τους πως ψάρευαν τη
στιγμή που συνελήφθησαν.
Σύμφωνα με τους δικαστές, οι
έξι κατηγορούμενοι αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης
με
βάση
την
πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε,
Χαράρε, και αποσκοπούσαν
στον πλουτισμό από επιθέσεις
και απαγωγές εναντίον πλοίων
στο Κέρας της Αφρικής.
Η Ισπανία έχει καταδικάσει και
στο παρελθόν Σομαλούς πειρατές για επίθεση σε πλοία της,
ενώ το 2011, ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη
δύο Σομαλών πειρατών σε φυλάκιση 439 ετών για επίθεση
εναντίον πλοίου και απαγωγή
πληρώματος.
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Τετραπλασιασμός
του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2050
ε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το International
Transport Forum, γίνεται λόγος για τετραπλασιασμό του όγκου του παγκόσμιου
εμπορίου μέχρι το 2050, ενώ η
μέση διανυόμενη απόσταση για
όλα τα μέσα μεταφοράς που
εξυπηρετούν το εμπόριο θα
αυξηθεί κατά 12%. Επίσης η
εμπορική γραμμή του Βόρειου
Ειρηνικού θα ξεπεράσει αυτήν
του Βόρειου Ατλαντικού, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση
σε ό,τι αφορά τον όγκο των
διακινούμενων αγαθών σε τονοχιλιόμετρα.
Τετραπλασιασμός αναμένεται
και στον όγκο του εμπορίου
στην περιοχή του Ινδικού
ωκεανού ενώ σημαντική ανάπτυξη θα παρουσιάζει το ενδοαφρικανικό και το ενδοασιατικό

Σ

εμπόριο, αν και μεγάλες ωφελημένες θα είναι οι χερσαίες
μεταφορές.
Ειδικότερα για τις θαλάσσιες
μεταφορές το ITF προβλέπει
ότι το 2050 ο όγκος του θαλάσσιου εμπορίου θα διαμορφωθεί στα 256.433 δισ.
τονοχιλιόμετρα έναντι 60.053
δισ. τονοχιλιομέτρων το 2010.

Σχετικά με τα εμπορεύματα,
αναμένεται αύξηση 641% στη
μεταφορά αερίου σε όρους τονοχιλιομέτρων, ενώ το πετρέλαιο θα παρουσιάσει τη
μικρότερη άνοδο, κατά 158%.
Τα χύδην ξηρά φορτία εκτιμάται πως θα πετύχουν σημαντικές αυξήσεις σε όρους
τονοχιλιομέτρων.

Επιδεινώνεται η κατάσταση στη Λιβύη
Διαρκώς επιδεινούμενη βαίνει η κατάσταση
στη Λιβύη, με τα ζητήματα ασφαλείας να
είναι πλέον κρίσιμα για τη διεξαγωγή όλων
των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.
Από τις σφοδρές συγκρούσεις και τις βίαιες
αναταραχές, ιδιαίτερα έχουν επηρεαστεί όλες
οι μεταφορικές δραστηριότητες και ειδικότερα οι λιμενικές υποδομές. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, τα λιμάνια του Es
Sider και του Ras Lanuf παραμένουν μη
ασφαλή, ενώ η πόλη της Βεγγάζης εξακολουθεί να πλήττεται από τις συγκρούσεις.
Περαιτέρω, υπαρκτός είναι ο κίνδυνος αεροβομβαρδισμών για τα πλοία που χρησιμοποιούν τα λιβυκά λιμάνια, όπως κατέδειξαν και οι δύο βομβαρδισμοί
τάνκερ τον Ιανουάριο.
Δεδομένων των προαναφερθέντων, το ΝΑΤΟ συνιστά σε όλα τα πλοία να μην εισέρχονται στα χωρικά ύδατα
της Λιβύης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πλοίο επιθυμεί να προσεγγίσει λιβυκό λιμάνι, θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους τοπικούς πράκτορες και την πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ
το πλήρωμα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εξέρχεται από τα όρια της περιοχής του εκάστοτε λιμένα.
Την κατάσταση επιδεινώνει έτι περαιτέρω το ζήτημα των προσφύγων, οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν
από τις εμπόλεμες ζώνες και να εισέλθουν διαμέσου της Μεσογείου στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, μόνο τα νορβηγικά πλοία συμμετείχαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 5.000 ανθρώπων για το 2014.
Τέλος, σύμφωνα με το Skuld P&I Club, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς
από τα P&I Clubs αναφορικά με τις ρήτρες ασφάλισης έναντι κινδύνων πολέμου.
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Προβληματίζουν
οι παράνομες
εξαγωγές
ιρανικού
πετρελαίου
Σε ζήτημα μείζονος σημασίας
για τη ναυτιλιακή κοινότητα έχει
εξελιχθεί τους τελευταίους
μήνες η παράνομη εξαγωγή και
μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, λόγω του διεθνούς οικονομικού εμπάργκο που έχει
επιβληθεί στη χώρα για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν
πηγές της αγοράς, έχουν γίνει
απόπειρες για παράνομη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου από
πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship
transfers) στο λιμάνι του Khor
Fakkan στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.
Τα P&I Clubs εφιστούν την προσοχή στους εφοπλιστές αναφορικά με τα πιστοποιητικά των
φορτίων πετρελαίου, στα οποία
μπορεί να αναγράφεται ψευδώς ως τόπος προέλευσης το
Ιράκ.
Περαιτέρω, το West of England
Club και το American Club προειδοποιούν όσους δραστηριοποιούνται
στο
εμπόριο
πετρελαίου στον Αραβικό
Κόλπο να είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις μεταφορές
πετρελαίου από πλοίο σε
πλοίο, καθώς σε περίπτωση
παράνομης μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου η ασφάλιση
προς τα πλοία θα διακόπτεται
άμεσα.
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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

ΔΙΕΘΝΗ_Layout 1 6/3/2015 2:37 μμ Page 22

Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Κρίσιμος παράγοντας ατυχημάτων
η ανεπάρκεια ύπνου και η κούραση
των ναυτικών

Αυστηρότερο
θεσμικό πλαίσιο
για χρήση
των λιμένων
της Αυστραλίας
Νέες οδηγίες εξέδωσε η
Australian Maritime Safety
Authority (AMSA) αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου
πλοίων
που
παραβιάζουν τους διεθνείς
κανονισμούς στα λιμάνια
της Αυστραλίας.
Συγκεκριμένα, η AMSA εξέδωσε την οδηγία Marine
Notice 03/2015 σύμφωνα
με την οποία, πλοία που δεν
συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς ασφαλείας, τη
διεθνή εργατική νομοθεσία
και τις ρυθμίσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος θα υπόκεινται σε απαγόρευση
εισόδου
και
χρήσης των λιμανιών της
χώρας.
Περαιτέρω, σε περίπτωση
που η προαναφερθείσα
Αρχή κρίνει πως οι συνθήκες που επικρατούν σε ένα
πλοίο είναι απαράδεκτες, θα
εξετάζει την επιβολή κυρώσεων και σε άλλα πλοία που
βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία ή διαχείριση της ίδιας
εταιρείας, με δυνατότητα
επέκτασης των κυρώσεων
ακόμη και σε εταιρείες συνολικά.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται
υπό το καθεστώς απαγόρευσης τέσσερα πλοία, ένα
εκ των οποίων για περίοδο
δώδεκα μηνών.
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Το ζήτημα των ωρών
ανάπαυσης των ναυτικών εξετάζει έρευνα του Paris MoU, που
διεξήχθη από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου του
2014.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
αποτελέσματα της Concentrated
Inspection Campaign (CIC) κατά
την περίοδο αυτών των τριών
μηνών, 16 πλοία κρατήθηκαν

από τα Port State Control λόγω
μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων από την International Convention on Standards
of Training, Certiﬁcation and
Watchkeeping for Seafarers,
σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης
των ναυτικών. Παράλληλα, η
έρευνα επισήμανε πως δεν γινόταν σωστή καταγραφή ενώ οι
αξιωματικοί φυλακής δεν ξεκουράζονταν αρκετά.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με
τη συνεργασία πολλών Port
State Control, μεταξύ των
οποίων το Paris MoU και το
Tokyo MoU, και περιελάμβανε τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίου

κατά τη διάρκεια 4.041 επιθεωρήσεων πλοίων. Συνολικά κατεγράφησαν 912 παραβιάσεις.
Ακόμη, η σημαία που κατέλαβε
την πρώτη θέση στις προαναφερθείσες παραβιάσεις ήταν η
Μολδαβία.
Ο γενικός γραμματέας του Paris
MoU, Richard Schiferli, τόνισε τη
σημασία του ζητήματος επισημαίνοντας: «Η ανεπάρκεια ύπνου
και η κούραση έχουν προκαλέσει
πολλά ατυχήματα στο παρελθόν,
με μεγάλες επιπτώσεις για την
ασφάλεια και το περιβάλλον».
Αναλυτικά αποτελέσματα της
έρευνας μπορούν να βρεθούν
στην ιστοσελίδα του Paris MoU.

ISIS εναντίον ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Εναντίον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας φαίνεται να στρέφεται το
Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με
έκθεση της τρομοκρατικής ομάδας που δόθηκε πρόσφατα στη
δημοσιότητα, μεταφρασμένη
από το think tank Quilliam
Foundation. Όπως αναφέρουν
διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι τρομοκράτες επιδιώκουν
να
προκαλέσουν
«πανδαιμόνιο» στην Ευρώπη,
χρησιμοποιώντας πλοία που
μεταφέρουν μετανάστες προκειμένου να περάσουν στα ευρωπαϊκά εδάφη.
Σε μια κίνηση αποτρόπαιου
συμβολισμού, οι τζιχαντιστές
αποκεφάλισαν είκοσι έναν Κόπτες χριστιανούς σε παραλία
της Λιβύης, θέλοντας να δείξουν ότι βρίσκονται στο κατώφλι της Ευρώπης και δεν θα
διστάσουν να το περάσουν. «Με
τη βοήθεια του Αλλάχ, θα κατακτήσουμε τη Ρώμη», τονίζει με
στόμφο μέλος του ISIS, στο
επαίσχυντο βίντεο.
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι τρομοκράτες, «η
Λιβύη έχει μεγάλη ακτογραμμή

από την οποία καθημερινά εκκινούν εκατοντάδες μετανάστες
για να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Εάν εκμεταλλευτούμε
σωστά αυτή την ευκαιρία θα
προκαλέσουμε πανδαιμόνιο
στη νότια Ευρώπη. Θα μπορούσαμε ακόμη και να πλήξουμε τη
ναυτιλία των Σταυροφόρων,
στοχεύοντας τα πλοία και τα
τάνκερ τους».
Οι ιταλικές αρχές, από την
πλευρά τους, φοβούνται πως οι
τζιχαντιστές θα επιχειρήσουν να
αναλάβουν οι ίδιοι τις διακινήσεις μεταναστών από τη Λιβύη,
με διττό στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα και να σπείρουν
τον τρόμο στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Αντίστοιχοι φόβοι εκ-

φράζονται και για είσοδο τζιχαντιστών από τα σύνορα της
Τουρκίας προς την Ελλάδα και
κατ’ επέκταση στη Δυτική Ευρώπη, μέσω των κυμάτων προσφύγων που εγκαταλείπουν τη
Συρία.
Αν και οι ειδικοί εφιστούν την
προσοχή στο γεγονός ότι τέτοιου είδους δηλώσεις αποτελούν προπαγάνδα του ISIS, η
επίθεση στα γραφεία της σατιρικής εφημερίδας Charlie
Hebdo στο Παρίσι από άτομα
που είχαν διασυνδέσεις με το
ISIS, προκαλεί ερωτήματα αναφορικά με το κατά πόσο η
απειλή είναι πλασματική ή όχι.
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένων
των διαστάσεων που έχει λάβει
το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης στη Μεσόγειο και
του γεγονότος ότι εμπορικά
πλοία συνδράμουν συχνά σε
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών, οι Αρχές
των χωρών θα πρέπει να επαγρυπνούν, προκειμένου να μη
βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Η Βουλγαρία
επιθυμεί
την ένταξή της
στην Ευρωζώνη

Παρέμβαση της EKT
για παροχή ρευστότητας
H Ευρωπ α ϊ κ ή
Κεντρική
Τρ ά π ε ζ α
αποφάσισε να
υιοθετήσει εργαλεία για την
παροχή ρευστότητας στην οικονομία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με κυριότερο τη μη-

νιαία αγορά τίτλων αξίας €60
δισ. από τον Μάρτιο μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2015.
Η διάρκεια του προγράμματος
μπορεί να παραταθεί εάν επιτευχθεί ο στόχος για πληθωρισμό 2% στην Ευρωζώνη.
Προς το παρόν, τα ελληνικά
κρατικά ομόλογα δεν θεωρούνται επιλέξιμα για ένταξη

στο μέτρο διότι θα πρέπει να
υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωζώνη για την
τρέχουσα αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.
Σημειώνεται ότι με αυτή την
απόφαση η ΕΚΤ θα μπορεί να
αγοράζει ελληνικά ομόλογα
ύψους €1,5 δισ. σε μηνιαία
βάση.

Συνεργασία για την προώθηση
της θαλάσσιας οικονομίας
Το John Moores University
του Λίβερπουλ, η Mersey Maritime και το Vestfold University
College (Νορβηγία) ένωσαν τις
δυνάμεις τους προκειμένου να
δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των κρατών
της περιοχής του Ατλαντικού.
Μέσω ενός εργαστηρίου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο
του Atlantic Stakeholder Plat-

form Conference που διεξήχθη
στο Πόρτο, οι τρεις εταίροι προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν
τις ιδέες τους για τη δημιουργία
μιας ενιαίας πλατφόρμας υποστήριξης της καινοτομίας, της
έρευνας και της εξειδίκευσης
στους τομείς που σχετίζονται με
τη θαλάσσια οικονομία. Στόχος
είναι η αύξηση των θέσεων
απασχόλησης, της προστιθέμενης αξίας και της ανάπτυξης στις

πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέχονται
από τον Ατλαντικό (Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία
και Ισπανία).

Η Βουλγαρία αναμένεται να
αρχίσει συζητήσεις για την
υιοθέτηση του ευρώ ως νομίσματος της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις του
υπουργού Οικονομικών.
Η χώρα θα μπορούσε να ενταχθεί στον προκαταρκτικό
(διετή) μηχανισμό ισοτιμίας
της Ευρωζώνης έως το
τέλος του 2018.
Αναλυτές και τραπεζίτες στη
γειτονική χώρα πιέζουν την
κεντροδεξιά κυβέρνηση να
κάνει τα απαραίτητα βήματα
προκειμένου η βαλκανική
χώρα να ενταθεί στην Ευρωζώνη, θεωρώντας ότι με
αυτή την κίνηση θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία και στο τραπεζικό
σύστημα της χώρας, το
οποίο υπέστη σοβαρή ζημία
στην εικόνα του μετά την
κατάρρευση της τέταρτης
μεγαλύτερης τράπεζας (σε
ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο δανείων) την προηγούμενη χρονιά.

Η E.E. προωθεί τις «πράσινες» μεταφορές στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκή
Ένωση
μέσω του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών
(TEN-T) θα επενδύσει περίπου
600.000 € στην εκπόνηση μελέτης για την προώθηση της
χρήσης του LNG στις θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα.
Το φθηνότερο και περισσότερο
φιλικό προς το περιβάλλον
LNG θα μπορούσε να συμβάλει
στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων από τα θαλάσσια
μέσα μεταφοράς, αλλά και να
μειώσει το ενεργειακό κόστος

H
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στα πλοία που δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη
αποβλέπει στο να προωθήσει τη
χρήση του LNG στις θαλάσσιες
μεταφορές μεταξύ των ελληνικών νησιών, διαμορφώνοντας
το τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο για τη χρήση του LNG στην
περιοχή του νότιου Αιγαίου.
Η μελέτη θα εξετάσει τις απαιτήσεις των αλυσίδων μεταφορών,
τις απαιτούμενες τροποποιήσεις
στα πλοία καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στους λιμένες και στα

ναυπηγεία σε συνδυασμό με
ένα επιχειρηματικό σχέδιο για
καθέναν από τους τρεις κύριους
παίκτες (ναυτιλιακές εταιρείες,

λιμάνια, ναυπηγεία). Το έργο
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Δεκέμβριο του 2015.
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Στόχοι
για την αναβάθμιση των
μεταφορικών υποδομών
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προτεραιότητές της σε
ό,τι αφορά τα μεταφορικά δίκτυα και έθεσε τους στόχους για την
αναβάθμισή τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διασυνοριακές μεταφορικές
συνδέσεις των κρατών-μελών και τα
προτεινόμενα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2030, χρονιά-ορόσημο
για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του κύριου δικτύου μεταφορών της Ε.Ε. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν τόσο από πόρους
της Ε.Ε. όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι προτεραιότητες εντοπίζονται σε εννέα διαδρόμους για τους οποίους εξετάστηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τις απαραίτητες επενδύσεις. Η επίτροπος
Μεταφορών Violeta Bulc δήλωσε ότι «για πρώτη φορά δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροδρομικών, οδικών και ποτάμιων συνδέσεων και δικτύων μαζί με λιμάνια, αεροδρόμια και άλλους
τερματικούς σταθμούς, εξετάστηκαν διεξοδικά προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες ανάγκες».
Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2030 οι επενδύσεις σε υποδομές στο
κύριο μεταφορικό δίκτυο της Ε.Ε. θα ξεπεράσουν τα €700 δισ. Το
κύριο μεταφορικό δίκτυο σε πλήρη ανάπτυξη θα: α) ενώνει 94 ευρωπαϊκά λιμάνια με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, β) συνδέει
38 σημαντικά αεροδρόμια με μεγάλες πόλεις μέσω σιδηροδρόμου,
γ) διαθέτει 15.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών
ταχυτήτων και θα δ) μειώσει τη συμφόρηση που παρατηρείται σε
35 διασυνοριακά σημεία.

Η

Κάλεσμα για ενιαίο
σύστημα τιμολόγησης
στα οδικά δίκτυα
Η επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., Violeta Bulc, απηύθυνε κάλεσμα
για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός τυποποιημένου συστήματος
χρήσης των οδικών δικτύων. Σύμφωνα με την ίδια, η ύπαρξη διαφορετικών πρακτικών τιμολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
ένα πρόσθετο εμπόδιο για τους οδηγούς και περιορίζει την κινητικότητα. Πρόσφατα η Γερμανία ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου συστήματος χρεώσεων στα διόδια από το 2016,
στοχεύοντας στους αλλοδαπούς οδηγούς που χρησιμοποιούν τους
αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Το ίδιο αντίτιμο θα καταβάλλουν και
οι Γερμανοί πολίτες, αλλά θα υπάρχει κάποια αντιστάθμιση του κόστους με μειώσεις στους φόρους που επιβαρύνουν τα αυτοκίνητα.
Ήδη υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ Γερμανίας και Ε.Ε. για το κατά πόσο
αυτό το σύστημα είναι συμβατό με το δίκαιο της Ε.Ε.
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Επικαιρότητα

Παλαίμαχοι Αμερικανοί,
βετεράνοι του εμπορικού ναυτικού:
παιδιά ενός κατώτερου θεού;

Α

Επί του θέματος σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ, Γιώργος
Βλάχος:

,,

ντιμέτωποι με την πρόσφατη ιστορία τους και αντιφατικοί ως προς την απόδοση τιμών στους βετεράνους
τους παρουσιάζονται και πάλι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αν και στις ένοπλες δυνάμεις οι βετεράνοι ήρωες
όλων των συρράξεων στις οποίες ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ τιμήθηκαν με τον δέοντα σεβασμό, το Εμπορικό Ναυτικό της
χώρας και οι ήρωές του δεν φαίνεται να συγκινούν την Ουάσιγκτον. Είναι η πολλοστή φορά που στο Κογκρέσο των ΗΠΑ
συζητείται νομοσχέδιο για την αναγνώριση των ναυτικών
που υπηρέτησαν στα αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως βετεράνων.
Ειδικότερα, εκπρόσωποι του Κογκρέσου εισήγαγαν το νομοσχέδιο «Honoring Our WWII Merchant Mariners Act of
2015», το οποίο προβλέπει την αναγνώριση ναυτικών ως βετεράνων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει κι ένα ποσό 25.000
δολαρίων εφάπαξ, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης της
χώρας για την ανδρεία και το σθένος που επέδειξαν κατά τη
διάρκεια του πολέμου.
Όπως είναι γνωστό, στη διάρκεια του Β΄ Π.Π., περισσότεροι
από 200.000 Αμερικανοί ναυτικοί υπηρέτησαν σε εμπορικά
πλοία των ΗΠΑ, συνδράμοντας τις στρατιωτικές προσπάθειες στην Ευρώπη και την Αμερική. Χιλιάδες εξ αυτών δέχτηκαν επιθέσεις και σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ
εκατοντάδες κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου. Παρά το
γεγονός ότι το αμερικανικό Εμπορικό Ναυτικό υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τις
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα
ασφαλείας της χώρας, η αμερικανική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν
απέδιδε δικαιώματα βετεράνων
στους ναυτικούς. Σήμερα, βρίσκονται στη ζωή λιγότεροι από 5.000
ναυτικοί που υπηρέτησαν στον Β΄
Π.Π., ηλικίας άνω των 90 ετών.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες του αμερικανικού Κογκρέσου, οι πιθανότητες για την υπερψήφιση
του νομοσχεδίου είναι ελάχιστες.

Η λέξη «ήρωας» αναφέρεται πολύ
ελαφρά σήμερα. Αλλά εγώ νομίζω ότι
όποιος βάζει τη ζωή του στην πρώτη
γραμμή του καθήκοντος για τη χώρα του,
αξίζει αυτόν τον τίτλο.

,,

Σχόλιο του Γιώργου Βλάχου, Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

αρ’ όλα αυτά, οι ναυτικοί του Εμπορικού Ναυτικού
στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, επισήμως,
σαν βετεράνοι ήρωες, παρότι οι θυσίες τους στη
μητέρα πατρίδα είναι τεράστιες αλλά και τοις πάσι γνωστές.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χιλιάδες
Έλληνες ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους και βρίσκονται ακόμη
ξεχασμένοι στους υγρούς τάφους των θαλασσών, χωρίς
καμιά ιδιαίτερη τιμή. Θυσιάστηκαν 2.500 ψυχές, αριθμός
τεράστιος για μια χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδας.
Οι πιο τυχεροί που κατόρθωσαν να επιζήσουν από τα
ναυάγια, τις κακουχίες, την πείνα και από όλα τα δεινά του
κόσμο, γύρισαν στην πατρίδα μας πραγματικά ράκη από
ψυχικά και οικονομικά προβλήματα. Κανείς δεν τους έδωσε
σημασία. Κανείς δεν τους ρώτησε πώς θα ζήσουν, αλλά
και πού θα ζήσουν αφού οι οικογένειες και τα σπίτια των

Π
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Στην Αγγλία, όλοι οι πλοίαρχοι και οι ναυτικοί άλλων ειδικοτήτων που θυσίασαν και αυτοί τη ζωή τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στον δημόσιο βίο της χώρας. Όσοι
επέζησαν λαμβάνουν σημαντική σύνταξη για την προσφορά τους και
χαρακτηρίζονται ήρωες. Πολλοί δε από αυτούς συμμετέχουν στη
Βουλή των Λόρδων στα ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν ναυτικάναυτιλιακά θέματα.

,,

περισσότερων είχαν ξεκληριστεί. Γύρω στο 1960, το ΥΕΝ
ευαισθητοποιήθηκε και παρασημοφόρησε όλους αυτούς που
κατόρθωσαν να επιζήσουν από τον κατακτητή με τον Χαλκούν
Σταυρό του ναυτικού αγώνα. Και για κάθε μήνα υπηρεσίας
της εποχής εκείνης του πολέμου, τους έδωσαν κάποιο μικρό
ποσό που τότε ήταν 80 δραχμές μηνιαίως, παρότι κατά τον
νόμο 105/80 άρθρο 41 θα έπρεπε το ποσό αυτό να ακολουθεί τις εκάστοτε αυξήσεις της κύριας σύνταξης. Τότε, που
υπήρχαν (βεβαίως) αυξήσεις στις συντάξεις μας…
Δυστυχώς, όμως, χωρίς καμιά δικαιολογία, χωρίς ουδεμία νομοθετική ρύθμιση, το ΝΑΤ από το 1975 το «πάγωσε». Και όχι
μόνο αυτό. Το κράτος δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάρτηση
τουλάχιστον μιας πινακίδας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου με τα ονόματα όλων αυτών των ναυτικών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Και εδώ θέλω να σταθώ και να
υπενθυμίσω (διότι ενδεχομένως πολλοί το έχουν ξεχάσει) ότι
όσοι θυσιάζονται σε πολεμικές επιχειρήσεις για την πατρίδα,
ανεξαρτήτως κλάδου, όπλου, σώματος, βαθμού, στολής,
φύλου και προέλευσης, είναι όλοι ήρωες.
Και σαν ήρωες πρέπει να τιμώνται και στο εθνικό μας ηρώο,
το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Βέβαια, το κράτος
(ΥΕΝ) είχε δεσμευτεί για κάποιο ηρώο, που θα εκφράζει απόλυτα το θέμα αυτό. Μέχρι στιγμής, όμως, προφανώς το θέμα
αυτό «πάγωσε», σαν τις συντάξεις για τους επιζήσαντες του
πολέμου 1940-1945 ναυτικούς του Εμπορικού Ναυτικού.
Είναι να απορεί κανείς με όλες αυτές τις συμπεριφορές της
πολιτείας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν
τη ζωή τους, για να λέμε εμείς σήμερα ότι είμαστε ελεύθεροι.
Αν και δεν ξέρω πόσο ελεύθεροι είμαστε. Δεν είναι δυνατόν
να συμπεριφέρονται έτσι στους ανθρώπους αυτούς που δίδαξαν, κατά τον καλύτερο τρόπο, τη λέξη «ελευθερία».
Δεν είναι δυνατό να έδωσαν το αίμα τους, τα νιάτα τους, τις
ζωές τους και να τους πετάξουν στο τέλος σαν τις στυμμένες
λεμονόκουπες.
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, όταν στην
Αμερική και στην Αγγλία, καθώς και σε άλλες χώρες, κυρίως
του τότε Άξονα, βλέπεις το πώς συμπεριφέρονται, αλλά και
τι έχουν κάνει για όλους αυτούς τους ξεχασμένους (μόνο για
την Ελλάδα) ήρωες.
Συγκεκριμένα στην Αμερική, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου, χιλιάδες Αμερικανοί υπηρέτησαν και θυσίασαν τη ζωή τους αντιμετωπίζοντας εχθρικές επιθέσεις και
σκοτώθηκαν στη θάλασσα. Ήταν οι βετεράνοι της εμπορικής
ναυτιλίας των ΗΠΑ, που όσοι εξ αυτών επέζησαν, η νομοθεσία τούς παρείχε ένα εφάπαξ ποσό 25.000 δολαρίων για τον
καθένα τους.
Πολλοί από αυτούς τους βετεράνους βρίσκονται στην ηλικία
των 90 ετών σήμερα και στις δημόσιες εκδηλώσεις τιμώνται
με απόλυτη ιδιαιτερότητα, υπενθυμίζοντας (σε όλους τους
Αμερικανούς) αυτό που προσέφεραν στην πατρίδα τους. Το
αίμα τους, τη ζωή τους.
Μάλιστα, οι γερουσιαστές Τζάνις Χαν και Τζον Ντάγκαν, οι
οποίοι εισήγαγαν τη νομοθεσία αυτή τιμώντας τους ναυτικούς
του Εμπορικού Ναυτικού του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χαρακτήρισαν τα 25.000 δολάρια σαν παροχή ανδρείας και θυσίας προς το αμερικανικό έθνος, χαρακτηρίζοντας ήρωες
όλους αυτούς τους ναυτικούς.
Στην Αγγλία, όλοι οι πλοίαρχοι και οι ναυτικοί άλλων ειδικοτήτων που θυσίασαν και αυτοί τη ζωή τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στον δημόσιο βίο
της χώρας. Όσοι επέζησαν λαμβάνουν σημαντική σύνταξη για
την προσφορά τους και χαρακτηρίζονται ήρωες. Πολλοί δε
από αυτούς συμμετέχουν στη Βουλή των Λόρδων στα ειδικά
δικαστήρια που εκδικάζουν ναυτικά-ναυτιλιακά θέματα.
Τώρα εμείς που ακολουθούμε, είναι πάντα στη μνήμη μας.
Κάθε χρόνο μαζευόμαστε όλοι εμείς οι θαλασσάνθρωποι σε
ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των πνιγμένων και φονευθέντων ναυτικών του Εμπορικού
Ναυτικού.
Η αγάπη μας για όλους αυτούς διατηρείται και θα διατηρείται.
Είναι αγάπη ισχυρή. Αγάπη καθήκοντος. Θα έχουμε μόνο στη
θύμησή μας τους ηρωισμούς και τα προτερήματά τους. Και
ως οδηγό, την ανδρεία και την αγάπη τους για τη θάλασσα.
Σίγουρα θα τους έχουμε για πάντα φάρο και παράδειγμα προς
μίμηση για κάθε μας ενέργεια για την πατρίδα, για την
εμπορική ναυτιλία.
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Επικαιρότητα

Πώς μια επένδυση επικερδής
καταλήγει φιάσκο για τον πλοιοκτήτη
Η τάση για νέες ναυπηγήσεις τάνκερ που προκλήθηκαν από την άνοδο των ναύλων, είναι πολύ πιθανό να
οδηγήσουν σε κατάρρευση την εύθραυστη ανάκαμψη της αγοράς, σχολιάζουν διεθνείς αναλυτές.
Η συμβουλευτική εταιρεία Drewry, με έδρα το Λονδίνο, δημοσιοποίησε μελέτη σύμφωνα με την οποία έως το
2016 ο παγκόσμιος στόλος των τάνκερ αναμένεται να ανέλθει στα 371 εκατ. dwt, σε αντίθεση με το
2014 οπότε η αύξηση του στόλου ήταν απειροελάχιστη, στο 0,6%, οι ναυπηγήσεις υποχώρησαν κατά 38%
και οι διαλύσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Η πρόσφατη σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου
και η ανάγκη αποθήκευσης αυτού για μεταπώληση με πλωτά μέσα, σε συνδυασμό με τη σχετικά μικρή προσφορά χωρητικότητας, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των ναύλων. Για την ευπαθή εικόνα της ναυλαγοράς
των τάνκερ σχολιάζει ο κ. Χάρης Βαφειάς, CEO StealthGas Inc.

,,

Είναι κάτι το τελείως
αναμενόμενο όταν ανεβαίνουν
οι ναύλοι σε κάποιους τύπους
καραβιών, να αυξάνονται
άμεσα κατά πολύ οι παραγγελίες νέων πλοίων αυτού του
τύπου. Το έχουμε δει στο παρελθόν στα φορτηγά, στα containers και στα LPG και LNG.
Επειδή τους τελευταίους μήνες
οι ναύλοι όλων των τύπων
πλοίων έχουν «χτυπηθεί» πάρα
πολύ και ειδικά αυτοί των φορτηγών, όποια εταιρεία έχει ρευστότητα και ιδίως οι εισηγμένες
εξετάζει ποιος τομέας έχει καλό
μεσοπρόθεσμο μέλλον για να
παραγγείλει νέα καράβια.
Δυστυχώς σχεδόν πάντα,
επειδή μεσολαβούν περίπου
δύο χρόνια από την υπογραφή
της παραγγελίας μέχρι την παράδοση του πλοίου, η ναυλαγορά έχει αλλάξει εντελώς έως
ότου παραδοθεί το πλοίο, κι έτσι μια επένδυση που εθεωρείτο επικερδής, καταλήγει να
είναι φιάσκο για τον επενδυτή. Για παράδειγμα, δεκάδες Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν
φορτηγά το 2013 και το 2014 περιμένοντας μια καλή αγορά το 2015, και δυστυχώς, λόγω
της αδύναμης παγκόσμιας οικονομίας και της υπερπροσφοράς πλοίων, οι ναύλοι έχουν
διαλυθεί τελείως, ιδίως στα capesize καράβια όπου έχουν πέσει κατά 90% και δεν καλύπτουν πλέον ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα.
Οπότε δεν φοβόμαστε μερικές νέες παραγγελίες για τάνκερ, αλλά εάν αυτές αρχίσουν να
αυξάνονται ραγδαία και να βλέπουμε μετατροπές παραγγελιών φορτηγών σε παραγγελίες
τάνκερ, τότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πραγματικά.

,,

Σχόλιο του Χάρη Βαφειά

Προέδρου, CEO StealthGas Inc.
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•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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Ελληνική οικονομία

Η συνεργασία και όχι η σύγκρουση
θα οδηγήσει σε λύσεις
Του Εμμανουήλ Γ. Καβουσανού, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
απαρτίζεται από 28 κράτη με
περίπου 508 εκατομμύρια
κατοίκους, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με 10,8 εκατομμύρια, ήτοι
2,13% του συνόλου και ονομαστικό
ΑΕΠ ισοδύναμο με το 1,35% του συνόλου της Ε.Ε. Κοινό στόχο αποτελεί
η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
οικονομίας και κοινωνίας των εθνών
αυτών, με κοινές αρχές και αξίες.
Παραδείγματα συστήνουν οι ενιαίες
αγορές, Εμπορευμάτων, Εργασίας και
Κεφαλαίου, η Δημοκρατία ως πολίτευμα κ.ά. Οικονομική βάση αποτελεί
το καπιταλιστικό σύστημα και η φιλελεύθερη ορθά ρυθμιζόμενη οικονομία,
καθώς η συγκεκριμένη μορφή λειτουργίας της οικονομίας έχει αποδειχτεί
πρακτικά ότι λειτουργεί καλύτερα. Μια
σειρά θεσμών θεσπίζονται διαχρονικά
και αντίστοιχες δράσεις μάς οδηγούν
εξελικτικά προς αυτήν την κατεύθυνση,

Η
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όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπές
Ανταγωνισμού, ρυθμιστικές αρχές αγορών κ.λπ. Τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν σε αυτή σε διάφορα επίπεδα και
διάφορες μορφές σχέσης. Εφόσον δε
διαφωνούν με τις αρχές της, μπορούν
να επιλέξουν να φύγουν απ’ αυτήν.
Από τότε που μπήκαμε στην Ε.Ε.
έχουμε λάβει εκατομμύρια ευρώ μέσω
διαφόρων δράσεων (ΕΣΠΑ, ΚΑΠ κ.ά.)
με σκοπό τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου, των θεσμών και της οικονομίας
μας με τις άλλες χώρες-μέλη. Πράγματι, ήμασταν πολύ κοντά στον μέσο
όρο το 2008. Όμως, το 2014 ο μέσος
όρος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι μόλις 22.600$, ενώ στην
Ε.Ε. ανέρχεται σε 36.400$, χαμηλότερο
κατά 38%. Από το 2009 που αποκαλύφθηκε (από εμάς τους ίδιους, τουλάχιστον δύο φορές) ότι τροφοδοτούμε την
Ε.Ε. με πλαστά μακροοικονομικά στοιχεία και πως χρήματα δεν υπήρχαν πια,
μας συγχρηματοδοτούν με το ΔΝΤ για
να μην καταρρεύσει η οικονομία μας.
Προϋπόθεση γι’ αυτό ετέθη η ύπαρξη
προγράμματος, το οποίο θα εγγυάται
τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, ένα πρόγραμμα μείωσης του κράτους και του
φαύλου κύκλου του κρατισμού, με τα
πολιτικά κόμματα να δημιουργούν θέ-

σεις εργασίας σε Δημόσιο και δημόσιους φορείς, όπου μέχρι τώρα διόριζαν
τους ψηφοφόρους τους - χωρίς βέβαια
αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Βεβαίως, ο ιδιωτικός
τομέας είναι εκείνος που καλείται να
συντηρεί το ελλειμματικό Δημόσιο,
μέσω της φορολογίας. Και όταν δεν
υπάρχει πλέον η φοροδοτική ικανότητα
του πρώτου ή όταν αδυνατεί να φορολογήσει και να εισπράξει επαρκώς, δανείζεται από τις αγορές για να συντηρεί
θέσεις εργασίας με παχυλούς μισθούς
και χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι
Ευρωπαίοι και που αρνούμαστε να
δούμε και εμείς. Όμως, δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Το αντίθετο, ως εταίροι, ζήτησαν από την Ελλάδα μέσω
συμφωνιών -τα λεγόμενα μνημόνια,
μέχρι τώρα- να βάλει μια τάξη σε όλα
αυτά και να μπει σε πρόγραμμα αποπληρωμής και αναδιάρθρωσης της οικονομίας μέσω του οποίου θα εγγυάται
ότι δεν θα διολισθήσει ξανά ο δανειζόμενος στον παραπάνω φαύλο κύκλο.
Ζητούν συνεργασία μέσα από τους θεσμούς και τους μηχανισμούς της Ε.Ε.,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να αρχίσει η ανάπτυξη μέσω
του ιδιωτικού τομέα, να μειωθεί ο σπάταλος και μη παραγωγικός δημόσιος
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τομέας, να μπει μια τάξη στο κράτος μεταξύ άλλων, με αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος σε
παιδεία, υγεία και αλλού, να δημιουργήσει τους μηχανισμούς ώστε να μπορεί να εισπράξει τους νόμιμους φόρους
κ.λπ. Με τις ως άνω προϋποθέσεις, οι
εταίροι είναι δίπλα μας και το έχουν
αποδείξει εμπράκτως.
Αντ’ αυτού, τα τελευταία πέντε χρόνια
κωλυσιεργούμε (σκοπίμως;), φοβούμενοι μη θιχτούν συντεχνιακά συμφέροντα και προσπαθούμε να ξεφύγουμε
από το να υλοποιήσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα φέρουν την ανάπτυξη και θα μας σύρουν έξω από το
τέλμα που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία και στην κοινωνία τα τελευταία
30 χρόνια. Οι εταίροι είναι ακόμη εδώ
και συνεχίζουν να μας χρηματοδοτούν,
βλέποντας έως τώρα ότι τουλάχιστον
γίνονται κάποια βήματα, έστω και με
ρυθμούς χελώνας. Ο λαός βέβαια με
την ψήφο του «τιμώρησε» πρώτα το
ΠΑΣΟΚ και μετά τη Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ στις
τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ήταν ψήφος τιμωρίας, ψήφος
ενάντια στη μείωση του βιοτικού του
επιπέδου. Όμως οι πολιτικοί δεν έχουν
δώσει στον κόσμο να καταλάβει -και
υπό αυτήν την έννοια τον παραπλανούν- ότι: α) Δεν είναι το δαιμονοποιημένο από όλες τις πλευρές του
πολιτικού φάσματος μνημόνιο που
έφερε τη χρεοκοπία. Ότι η χρεοκοπία
έφερε την ανάγκη περαιτέρω δανεισμού, και οι «κακοί» δανειστές απαιτούν ένα πρόγραμμα, μια συμφωνία,
ένα μνημόνιο, μέσω του οποίου θα εγγυάται η βιωσιμότητα του δανειζόμενου, δηλαδή του ελληνικού κράτους,
ώστε πρώτον να αποπληρώσει τα δάνειά του και δεύτερον να μην επανέλθει
στην ίδια κατάσταση χρεοκοπίας, μερικά χρόνια αργότερα. β) Η αύξηση των
μισθών δεν είναι εκείνη που θα φέρει
την ανάπτυξη, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ανάπτυξη που θα
επιτρέψουν την ορθολογική αύξηση
στους μισθούς. Διαφορετικά, είμαστε
μη ανταγωνιστικοί και, επομένως, εκτός
αγοράς.

Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να τα κατανοήσουμε και να τα πράξουμε αυτοβούλως. Το έκαναν τάχιστα μέσω
συμφωνιών -μνημονίων- συνεργαζόμενες, άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία,
η Πορτογαλία και η Ισπανία, και τώρα
δράττουν τα οφέλη. Στην Ελλάδα επιλέξαμε μέσω της παρούσας κυβέρνησης ένα βήμα χειρότερο στη στάση μας
από τη μέχρι τώρα κακή στάση της κωλυσιεργίας: το μονοπάτι της σύγκρουσης. Αυτό έχει αναστατώσει τους
εταίρους, τις αγορές (πτώση του χρηματιστηρίου), τους εγχώριους και ξένους επενδυτές (π.χ. με φυγή
καταθέσεων στο εξωτερικό και στάση
οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας), έχει οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανεισμού (με την εκτίναξη των
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων
σε δυσθεώρητα ύψη), έχει αυξήσει την
πιθανότητα πτώχευσης της χώρας όπως αξιολογείται επισήμως από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και οι οποίοι
έχουν μειώσει την πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας. βρισκόμαστε ένα
βήμα από το χείλος του γκρεμού.
Η παρούσα κυβέρνηση έχει εκλεγεί με
πλειοψηφία, περίπου 36% των ψηφοφόρων, πάνω σε κάποιες προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες όλο και
περισσότερο φαίνεται πως είναι ανέφικτες. Φαίνεται να έχει λάβει την ψήφο
των πολιτών με βάση τις δηλώσεις
αυτές, ενώ δεν έχει σχέδιο εκπόνησής
τους. Εμφανίζεται στους εταίρους για
διαπραγμάτευση και δεν έχει κοστολογήσει αυτά που ζητάει. Ζητάει πίστωση
χρόνου, μερικών μηνών μάλιστα, για να
παρουσιάσει σχέδιο, ενώ το σχέδιο
αυτό έπρεπε να είχε εκπονηθεί πριν
ακόμη καταφύγει στις κάλπες και ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού,
ώστε να γνωρίζει ο ψηφοφόρος εάν
είναι εφικτό. Μάλιστα, όσες φορές είχε
εγκληθεί να απαντήσει για το σχέδιο, το
κόστος του και πώς θα χρηματοδοτηθεί, δεν ακούσαμε κάποια πειστική
απάντηση. Όλα αυτά προσδίδουν μια
εικόνα ερασιτεχνισμού προς την Ευρώπη. Μια Ευρώπη στην οποία θέλουμε να είμαστε μέλη. Η συνεργασία

και όχι η σύγκρουση, του πληθυσμιακά
και οικονομικά 1%-2%, με το υπόλοιπο
της Ευρώπης είναι που θα οδηγήσει σε
λύσεις και επομένως τη χώρα μπροστά
και δεν θα διακυβεύσει ίσως για τις
επόμενες γενεές το μέλλον της. Είναι
γνωστό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
και απαιτούνται πολύς χρόνος και θυσίες για να επιτευχθούν υψηλοί στόχοι,
όμως πολύ εύκολα και γρήγορα μπορούν να γκρεμιστούν και να καταστραφούν τα επιτεύγματα για πάντα και να
πάνε χαμένες οι προηγούμενες θυσίες.
Είναι δε αμφίβολο εάν ποτέ καταφέρουμε ξανά να αποκαταστήσουμε αυτά
που θα έχουμε απολέσει. Η Ευρώπη
είναι πολύτιμος εταίρος. Η ηρωική έξοδος δεν αποτελεί πρόοδο και δεν την
επιθυμεί ο ελληνικός λαός, παρ’ όλη τη
δραματικότητα που διακρίνει το έθνος
μας. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτήν
και υπό αυτήν την έννοια, η τακτική που
έχει ακολουθηθεί όχι μόνο δεν έχει
βοηθήσει, αλλά έχει επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τις παραμονές των κρίσιμων συνεδριάσεων του Eurogroup στις
Βρυξέλλες και των συναντήσεων
του κ. Βαρουφάκη με τους ομότιμούς του στην Ε.Ε. οι Έλληνες παρακολουθούσαν με κομμένη την
ανάσα και αγωνία τις κινήσεις της
νέας κυβέρνησης.
Στις 8 Φεβρουαρίου τα «Ν.Χ.» δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα τους,
τις σκέψεις έξι διακεκριμένων οικονομολόγων, αναφορικά με την
παρακάτω ερώτηση.
Εκτιμάτε ότι η τακτική της κυβέρνησης απέναντι στην Ε.Ε. εξυπηρετεί το στόχο της υπέρβασης της
κρίσης χωρίς να διακινδυνεύουμε
τη θέση μας στην Ευρώπη;
Το παρόν άρθρο του καθηγητή Μ.
Καβουσανού είναι μια από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο
ειδικό διαδικτυακό αφιέρωμα.
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Διεθνής Οικονομία

Η πτώση του πετρελαίου
«παγώνει» επενδύσεις
δισεκατομμυρίων
εταξύ αυτών η Royal Dutch Shell και η Premier Oil, οι οποίες προχώρησαν σε διαρθρωτικές κινήσεις προκειμένου να
μειώσουν τα κόστη, εν μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των κερδών λόγω της
πτώσης στην τιμή του πετρελαίου. Η Shell ανακοίνωσε πως
εγκαταλείπει την επένδυση ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για ένα
από τα μεγαλύτερα εργοστάσια πετροχημικών σε συνεργασία
με την Qatar Petroleum.
Στον ίδιο άξονα κινήθηκε και η Premier, με την απόφαση να
αναβάλει την επένδυση για το πρότζεκτ εξόρυξης πετρελαίου
«Sea Lion», ύψους 2 δισ. δολαρίων, στα ανοιχτά των Νήσων
Φόκλαντ, έως ότου ανακάμψει η αγορά.
Η BP ανακοίνωσε την απόφασή της για μείωση των επενδύσεων- αναβάλλοντας σχέδια για εξορύξεις πετρελαίου και αερίου, ενώ στο πλαίσιο περικοπών, προχώρησε στην απόλυση
τριακοσίων εργαζομένων από την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, στη Βρετανία.
Όπως όλα δείχνουν, η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου προκάλεσε αναταραχή στις διεθνείς αγορές, καθώς αποτελεί ένα νόμισμα με δύο όψεις. Οι χώρες που εξαρτώνται από
τις εισαγωγές πετρελαίου -συνεπώς και οι καταναλωτές τους-

Μ

Η σημαντική πτώση στις τιμές
του πετρελαίου διεθνώς έχει οδηγήσει
πετρελαϊκούς κολοσσούς στο «πάγωμα»
σχεδίων επενδύσεων αξίας δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
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παίρνουν ανάσα μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι δε χώρες-παραγωγοί βλέπουν τις εξαγωγές να κατακρημνίζονται, ενώ οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες
αναγκάζονται να αναδιαρθρώσουν σχεδόν ολόκληρη τη στρατηγική τους, προχωρώντας σε ακυρώσεις επενδύσεων, αναθεώρηση προβλέψεων οικονομικών αποτελεσμάτων, ακόμη
και σε απολύσεις, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη νέα δυσάρεστη πραγματικότητα.
Σύμφωνα με διεθνείς οικονομικούς αναλυτές, δύο είναι οι κύριες αιτίες για την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πρώτον,
η χαμηλή ζήτηση σε αρκετές χώρες του κόσμου και, δεύτερον,
η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράλληλα, η απόφαση των
πετρελαιοπαραγωγών χωρών του OPEC να διατηρήσουν την
παραγωγή πετρελαίου στα υφιστάμενα επίπεδα προκαλεί
υπερπροσφορά στην αγορά, γεγονός που οδηγεί στην περαιτέρω πτώση της τιμής του πετρελαίου. Η κίνηση αυτή εκ μέ-

ρους του OPEC μπορεί να χαρακτηριστεί στρατηγική, καθώς
βραχυπρόθεσμα μπορεί να πλήττει τα αραβικά πετρελαιοπαραγωγά κράτη, όμως ο μεγάλος χαμένος είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη
σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου στις ΗΠΑ. Και αυτό
γιατί η εξόρυξη των συγκεκριμένων πόρων έχει κόστος περί
τα 50-100 δολάρια το βαρέλι, σε αντίθεση με τις συμβατικές
μεθόδους εξόρυξης που χρησιμοποιούνται από τα κράτη
του OPEC και στοιχίζουν, σύμφωνα με το International Energy Agency, από 10 έως 25 δολάρια το βαρέλι.
Με αυτό τον τρόπο, οι παραδοσιακοί παραγωγοί της αγοράς
πετρελαίου ελπίζουν πως θα καταφέρουν να εκδιώξουν
τους νεοεισαχθέντες της Βορείου Αμερικής. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει ο OPEC στο προσεχές
μέλλον, ιδιαίτερα εάν αποφασίσει να διατηρήσει την παραγωγή σε τέτοια επίπεδα όπου η τιμή θα παραμείνει -ακόμη
και οριακά- ασύμφορη για την εξόρυξη σχιστολιθικού πε-

τρελαίου και αερίου. Δευτερευόντως, η ζήτηση πετρελαίου
από μεγάλους παίκτες όπως η Κίνα καθώς και οι επιλογές
προμηθευτών (πάντα ανάλογα με τη διαπραγματευτική δυνατότητα της κάθε χώρας) θα καθορίσουν εν πολλοίς την
πορεία της τιμής του «μαύρου χρυσού» για το επόμενο διάστημα.
Το μέλλον της ναυλαγοράς φαίνεται ότι θα επηρεαστεί κυρίως τώρα και στα επόμενα έτη από την πορεία της προσφοράς χωρητικότητας των πλοίων. Επιπλέον, η υγιής
πορεία της θα εξαρτηθεί σημαντικά και από τις κινήσεις
των ναυτιλιακών παικτών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η
σημερινή ζημιογόνος ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας.
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Επικαιρότητα

H αξία του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου

Κατά 3,2% αυξήθηκε η αξία του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης που συνέταξε
η εταιρεία VesselsValue.
Πιο συγκεκριμένα, η αξία του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων (άνω των 20.000 dwt), των containerships (άνω των 500 TEU),
των δεξαμενοπλοίων (άνω των 1.000 dwt) και των LNG & LPG carriers (άνω των 100 cbm) ανήλθε στις αρχές του 2015 στα $680,4
δισ. ενώ στις αρχές του 2014 ανερχόταν στα $659,6 δισ. Τα δεξαμενόπλοια κοστολογούνται στα $221,44 δισ., τα φορτηγά στα $203,74
δισ., τα containerships στα $137,57 δισ., τα LNG carriers στα $78,66 δισ. και τα LPG carriers στα $39,01 δισ. Τα κράτη (σε όρους
πλοιοκτησίας) με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξία του παγκόσμιου στόλου είναι κατά σειρά:

Χώρα

Αξία (δισ. $)

Ελλάδα
Ιαπωνία
Κίνα
Γερμανία
Σιγκαπούρη
ΗΠΑ
Νορβηγία
Νότια Κορέα
Αγγλία
Δανία

105,6
89,74
70,77
49,7
38,26
34,5
33,2
25,2
22,03
18,86
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Στη χώρα μας, η αξία του ελληνόκτητου στόλου ενισχύθηκε κατά 4,5% σε σχέση
με τις αρχές του 2014. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της αξίας του στόλου, την πρώτη
θέση κατέχουν τα δεξαμενόπλοια με αξία $41,65 δισ. και ακολουθούν τα φορτηγά
($35,53 δισ.), τα LNG carriers ($12,27 δισ.), τα containerships (12,26 δισ.) και τα
LPG carriers ($3,88 δισ.).
Συγκρίνοντας την αξία του ελληνόκτητου στόλου με του παγκόσμιου στόλου μπορούμε να δούμε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν σε όρους αξίας το 15,52%
του παγκόσμιου στόλου, το οποίο μπορεί περαιτέρω να αναλυθεί ως εξής:
Το 17,44% της αξίας του παγκόσμιου στόλου φορτηγών.
Το 8,91% της αξίας του παγκόσμιου στόλου containerships.
Το 15,6% της αξίας του παγκόσμιου στόλου LNG carriers.
Το 9,96% της αξίας του παγκόσμιου στόλου LNG carriers και
Το 18,81% της αξίας του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων.
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Ναυλαγορά

Οι μελλοντικές προοπτικές
για τους ναυτιλιακούς παίκτες
Οι τωρινές ημέρες προβληματίζουν το ναυτιλιακό προσκήνιο περισσότερο και από την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των προηγούμενων ετών για μια υγιή βελτίωση της ναυτιλιακής αγοράς από το
2015 και έπειτα.
διεθνής οικονομία παρουσιάζει ακόμη εύθραυστες προοπτικές ανάπτυξης, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα στις
νέες οικονομικές τους εκθέσεις να αναθεωρούν
προς τα κάτω, από προηγούμενες εκτιμήσεις, τις
προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2015. Η σταθερή και επίμονη αποδυνάμωση της Κίνας δεν μπορεί να μην
επηρεάσει σημαντικά το οικονομικό προσκήνιο σε συνδυασμό
με τα σενάρια «Grexit» και τα έντονα φαινόμενα αποπληθωρισμού.
Η επιβράδυνση της Κίνας εκπλήσσει τους οικονομικούς αναλυτές, αφού καταγράφει τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από
το 1990. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το 2010 η κινεζική οικονομία είχε καταφέρει να διατηρεί ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
10% και τώρα παραμένει σε σταθερή τροχιά μειωτικής τάσης,
με το ρίσκο να έχει υποχωρήσει στο 6% την επόμενη διετία.
Για το 2015, το ΔΝΤ εκτιμά πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα πλησιάσει τα 3,5% και 3,7% για το 2016, με την οικονομία των ΗΠΑ
να εμφανίζεται ως η πιο ισχυρή με αύξηση 3,6% για το 2015
από 3,1%. Τον περασμένο Οκτώβριο, το ΔΝΤ προσδοκούσε
3,8% παγκόσμια ανάπτυξη για το 2015 και 4% για το 2016. Για
την Ευρωζώνη, μείωσε τις εκτιμήσεις του στο 1,2% από 1,4%

Η

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations
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για την ανάπτυξη το 2015 και στο 1,4% από 1,7% για το 2016.
Θετικά σημάδια αποτελούν η τωρινή πτώση των τιμών του πετρελαίου και η ενδυνάμωση των ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την εξασθένηση της Κίνας και των υπόλοιπων
αναδυόμενων οικονομιών, ενώ η Ευρωζώνη και η Ιαπωνία διανύουν ακόμη κρίσιμες στιγμές. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη συνάντηση της ομάδας των 20
ανεπτυγμένων κρατών, τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι η επίμονη απειλή της χαμηλής ευφορίας και

λαίου crude tankers, που σημειώνουν αισθητή βελτίωση μετά
την απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου - Brent crude oil
price. Ωστόσο, η παγκόσμια ναυλαγορά, ανεξάρτητα από την κατηγορία και το μέγεθος του πλοίου, συνεχίζει να βιώνει αστάθεια
παρά τις μικρές ανάσες ευφορίας που μπορεί να εμφανίζει ανά
περιπτώσεις και διαστήματα, όπως στα tankers.
Η μεγέθυνση του αριθμού των πλοίων εν ενεργεία από προηγούμενα έτη που ανατροφοδοτείται από τη συνεχή τοποθέτηση
νέων παραγγελιών είναι τόσο μεγάλη που φαίνεται ότι θα συ-

,,

Οι ελπίδες όμως για μελλοντική ανάταση δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν και την
υγιή ανάκαμψη, και οι ναυτιλιακοί παίκτες θα πρέπει να χαράξουν νέα στρατηγική για να
επιβιώσουν στην έντονη διακύμανση των ναύλων και να δημιουργήσουν ασπίδες προστασίας στις περιόδους ύφεσης. Η διαμόρφωση των ναυτιλιακών επενδύσεων σε πιο εξειδικευμένες κατηγορίες πλοίων, όπως LPG/LNG,
ή σε μεγέθη πλοίων που μοιάζουν να παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο αύξησης
του στόλου θα αποτελέσουν τα νέα σημαντικά κριτήρια επιλογής.

της υψηλής ανεργίας σημαίνει πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει
να εφαρμόσουν τάχιστα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει,
ώστε να ενισχύσουν την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 2%.
Η εικόνα του ασιατικού γίγαντα σε συνδυασμό με το τωρινό
περιβάλλον της ναυλαγοράς των bulkers τρομάζει και μονοπωλεί το ναυτιλιακό προσκήνιο, με την τωρινή απόδοση να
φέρνει μνήμες από τη δεκαετία του 1980. Το ξεκίνημα του κινεζικού νέου έτους συνάντησε το δείκτη BDI σε ελεύθερη συνεχομένη πτώση με επίπεδα κάτω από τις 550 μονάδες, όταν
στις 31 Ιουλίου 1986 είχε κλείσει στις 554 μονάδες. Οι πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου βρίσκουν το δείκτη σε
χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, σημειώνοντας το κατώτατο όριο 509
μονάδες στο κλείσιμο της 18 Φεβρουαρίου 2015, για πρώτη
φορά από την επίσημη έναρξη του δείκτη, το 1985. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δείκτη τον Φεβρουάριο του
2014 ήταν 1.140 μονάδες.
Οι τρεις πρώτοι μήνες προηγούμενων ετών παρουσίαζαν
εξαιρετικά αποθαρρυντικά επίπεδα με εξαίρεση τη χρονιά του
2010, όταν ο μέσος όρος του γενικού δείκτη άγγιζε τις 2.700
μονάδες. Στις 28 Ιανουαρίου του 2015, ο δείκτης συνάντησε
τα ίδια επίπεδα με τις 4 Δεκεμβρίου του 2008 και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2012 κλείνοντας στις 666 μονάδες.
Οι ιστορικά κρίσιμες στιγμές της ναυλαγοράς των bulkers
προσανατολίζουν ολοένα και περισσότερο τη στρατηγική των
ναυτιλιακών παικτών προς τα πλοία μεταφοράς αργού πετρε-
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νεχίσει να αποτελεί μακροχρόνια απειλή στις κύριες κατηγορίες
πλοίων. Η βαρύτητα των επερχόμενων παραδόσεων νεότευκτων σε συνδυασμό με τις διαλύσεις των υπερήλικων πλοίων
και την υπάρχουσα ζήτηση χωρητικότητας θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την έξοδο από την κρίση.
Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς επιβεβαιώνει ότι το 2015 δεν θα
φέρει την ανατροπή για τα πλοία bulkers. Η μείωση της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης στη χαμηλότερη ένδειξη τα τελευταία 25
χρόνια δημιουργεί επιπλέον αστάθεια στη μελλοντική απόδοση
των bulkers. Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση της
Κίνας προγραμματίζει να μειώσει το στόχο της για ανάπτυξη 7%
για το 2015, από 7,5% το 2014, που αποτελεί το χαμηλότερο
επίπεδο τα τελευταία 11 έτη. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Κίνα
είχε θέσει ξανά 7% στόχο οικονομικής ανάπτυξης το έτος 2004
και σημείωσε τελικά 10,1%.
To κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια αποτελεσματική και σταθερή απόδοση της ναυλαγοράς από το
τέλος της φετινής χρονιάς. Το 2015 θα αποτελέσει την αρχή μια
νέας ναυτιλιακής κρίσης ή είναι μια στιγμιαία κατώτατη ύφεση
χωρίς διάρκεια. Οι παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων για τη
φετινή χρονιά στον τομέα των bulkers αγγίζουν τα 1.000 πλοία
και ξεπερνούν τον αριθμό των παραδόσεων κατά το 2014 με
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Συνεχίζει να παραμένει αδιαμφισβήτητο ότι η κρίση στη ναυτιλιακή αγορά αναπαράγεται από τη διατήρηση της
πλεονάζουσας προσφοράς χωρητικότητας
και θα παραμείνει ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας ανάρρωσης και για τα επόμενα έτη.

,,

συνεχόμενη καθοδική πίεση της ναυλαγοράς.
Θετικό είναι το σημάδι ότι το έντονο επενδυτικό συναίσθημα
στην αγορά των ναυπηγήσεων για τα πλοία bulkers έχει αρχίσει
να αποκλιμακώνεται δεδομένων της υπερβάλλουσας προσφοράς χωρητικότητας των πλοίων και της σημερινής καθοδικής
τάσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάρκεια του Δεκεμβρίου
2014 σημειώθηκαν 25 -από την έντονη αβεβαιότητα της σημερινής καθοδικής τάσης- νέες παραγγελίες πλοίων από 184 τον
Δεκέμβριο 2013, παρουσιάζοντας 86% ετήσια μείωση.
Στη διάρκεια του 2014, ο αριθμός των νέων παραγγελιών για
τα πλοία bulkers σημείωσε ετήσια μείωση 29%, στα 776, από
περίπου 1.100 στη διάρκεια του 2013.
Ο στόλος των πλοίων bulkers εν ενεργεία ξεπερνά τις 10.000
και αναμένεται να παρουσιάσει διπλάσιο αριθμό αύξησης, σε
όρους χωρητικότητας, 11% για το έτος 2015 και θα μειωθεί σε
8% για το 2016 από περίπου 5% το 2014 και 6% το 2013.
Η ιστορική κρίση των ημερών έχει παρακινήσει τους ναυτιλιακούς παίκτες να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους και
έχουν ήδη προβεί σε συνεχόμενες διαπραγματεύσεις για να μετατρέψουν τις ναυπηγήσεις των πλοίων bulkers στο μέγεθος
capesize σε πλοία tankers, κυρίως VLCC.
Στον τομέα των tankers, η ετήσια αύξηση του στόλου για τη φε-
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τινή χρονιά και την επομένη εκτιμάται πολύ μικρότερη, σε όρους
χωρητικότητας, συγκριτικά με τον τομέα των bulkers, σε περίπου
5,5% ανά χρονιά, αλλά είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 2014
και το 2013, οπότε δεν ξεπερνούσε το 2%.
Η τωρινή τάση των ναυτιλιακών παικτών για ολοένα και περισσότερες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων στα μεγάλα μεγέθη μεταφοράς αργού πετρελαίου θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την τωρινή
άνθηση της ναυλαγοράς, που πλημμυρίζει με αισιοδοξία τους
ναυτιλιακούς παίκτες.
Συνεχίζει να παραμένει αδιαμφισβήτητο ότι η κρίση στη ναυτιλιακή αγορά αναπαράγεται από τη διατήρηση της πλεονάζουσας
προσφοράς χωρητικότητας και θα παραμείνει ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας ανάρρωσης και για τα επόμενα έτη.
Εν αντιθέσει με την αποθαρρυντική εικόνα της απόδοσης των
bulkers, πρόσφατες επίσημες εκτιμήσεις από την πλευρά της
Κίνας επιβεβαιώνουν πως η ζήτηση για εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος θα πλησιάσει τη φετινή χρονιά για πρώτη φορά το
1 δισ. τόνους και υπάρχουν εκτιμήσεις για τόνωση της ναυλαγοράς τα επόμενα τρίμηνα.
Οι ελπίδες όμως για μελλοντική ανάταση δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν και την υγιή ανάκαμψη, και οι ναυτιλιακοί παίκτες
θα πρέπει να χαράξουν νέα στρατηγική για να επιβιώσουν στην
έντονη διακύμανση των ναύλων και να δημιουργήσουν ασπίδες
προστασίας στις περιόδους ύφεσης.
Η διαμόρφωση των ναυτιλιακών επενδύσεων σε πιο εξειδικευμένες κατηγορίες πλοίων, όπως LPG/LNG, ή σε μεγέθη πλοίων
που μοιάζουν να παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο αύξησης του
στόλου θα αποτελέσουν τα νέα σημαντικά κριτήρια επιλογής.
Η παγκόσμια τάση που επικρατεί για μείωση του όρου ηλικίας
των πλοίων και αύξηση του μεγέθους, σε όρους χωρητικότητας,
δεν μπορεί να εξαλειφθεί καθώς είναι σημαντικά για την επίτευξη
των οικονομιών κλίμακας που προσδοκά πλέον η αγορά και
αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ναυτιλιακών
παικτών.
Ωστόσο, η σταδιακή έξοδος από την κρίση απαιτεί στρατηγικές
κινήσεις και δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον διαλύσεις
πλοίων ηλικίας νεότερης των 20 χρόνων, καθώς ο αριθμός των
πλοίων ηλικίας πάνω από 20 έτη κυρίως στα μεγάλα μεγέθη δεν
είναι πλέον σημαντικός.
Ακόμα και μετά τη σοβαρή μείωση των παραδόσεων των ναυπηγήσεων από το 2016, ο αριθμός των πλοίων έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν και τα επίπεδα που
επικρατούσαν τη δεκαετία του 2000, δημιουργώντας συνεχόμενες συνθήκες έντονης διακύμανσης στη διατήρηση κερδοφόρων ναύλων.
Το μέλλον της ναυλαγοράς φαίνεται ότι θα επηρεαστεί κυρίως
τώρα και στα επόμενα έτη από την πορεία της προσφοράς χωρητικότητας των πλοίων. Επιπλέον, η υγιής πορεία της θα
εξαρτηθεί σημαντικά και από τις κινήσεις των ναυτιλιακών παικτών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η σημερινή ζημιογόνος ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση
χωρητικότητας.
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Θέμα

Γιατί η Κίνα
επενδύει στη Μαύρη Ήπειρο
Καθημερινά συλλέγουμε όλο και περαιτέρω σημαντικά στοιχεία από τον ουσιώδη ρόλο που
διαδραματίζει το παγκόσμιο εμπόριο, και δη το θαλάσσιο, δηλαδή το 90% του συνολικού,
στην υποστήριξη της οικονομικής ευημερίας και της ανάπτυξης. Από το 2000 και μετά και
μέχρι την κορύφωσή της, τον Οκτώβριο 2008, η ανάπτυξη της ναυτιλίας μας οφείλει πάρα
πολλά στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η διαρκής εξέλιξη των αναδυόμενων οικονομιών είναι
ένα από τα βασικά συστατικά που ανάγκασαν τον παγκόσμιο στόλο να μεγαλώσει σε αυτά τα
15 χρόνια.

ας είναι γνωστά πλέον τα διάσημα
BRICS, δηλαδή οι Βραζιλία (202),
Ρωσία (142), Ινδία (1.276), Κίνα
(1.398) και Νότια Αφρική (53). Σε αυτές τις
χώρες συνηθίζουμε και συγκαταλέγουμε και
την Ινδονησία (254), οπότε μιλάμε για τα BRIICS. Πληθυσμιακά οι παραπάνω έξι χώρες
έχουν πληθυσμό 3,3 δισ., δηλαδή το 45% των
7,28 δισ. που κατοικούν στον πλανήτη μας.
Μόνο η Κίνα και η Ινδία αποτελούν το 37% του
συνολικού πληθυσμού! Η συνεχής ανάπτυξη
μας έχει οδηγήσει εδώ όπου βρισκόμαστε σήμερα.
Τι βλέπουμε για το μέλλον; Ακούμε για slowdown της Κίνας, για μειωμένους ρυθμούς ανά-

Μ
Του Γιάννη Κοτζιά
Διευθυντή Αγοραπωλησιών
Indermodal Shipbrokers,
προέδρου της Hellenic
Shipbroker Association
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πτυξης της Ινδίας. Ανακοινώνεται ο ρυθμός
ανάπτυξης της Κίνας, για παράδειγμα, και λέμε
ότι έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξης από 8% σε 7%
και η τάση μπορεί και να είναι για περαιτέρω
επιβράδυνση. Όμως, πρέπει να υπολογίσουμε
ότι κάθε χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται σε μια μεγαλύτερη, ισχυρότερη οικονομία.
Δηλαδή, τι δηλώνει ένα 6% ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας, που από τον Οκτώβριο του
2014 βρίσκεται πλέον στα 11 τρισ. ευρώ και
στην πρώτη παγκόσμια θέση, υπερσκελίζοντας
τις ΗΠΑ. Το 6% πάνω σε μεγαλύτερη πίτα έχει,
σε nominal value, ακόμα μεγαλύτερη αξία,
καθώς η οικονομία μεγαλώνει, το ΑΕΠ αυξάνεται, η κατανάλωση αλλάζει και η καταναλωτική
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αγορά ωριμάζει… και οι αστικές τάξεις επωφελούνται τόσο σε
αριθμό όσο και σε ποιότητα ζωής.
Ο πλούτος της κινεζικής οικονομίας από τότε που άρχισε η βιομηχανοποίηση της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλασιάζεται ραγδαία. Σύμφωνα με στοιχεία από το ΔΝΤ, το άνοιγμα
της ψαλίδας αναμένεται να μεγαλώσει μεταξύ των δύο παγκόσμιων οικονομικών υπερδυνάμεων, με την κινεζική οικονομία
να αναμένεται να αγγίξει, σε αξία, τα 16,7 τρισ. το 2019, ενώ η
αντίστοιχη των ΗΠΑ θα ανέλθει στα 13,8 τρισ. Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αυτά εξάγονται αφού λάβουμε υπ’
όψιν μας την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (το λεγόμενο Purchasing Power Parity - PPP). Για να γίνει κατανοητό, αυτός ο
όρος εξισώνει την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα
πολύ φθηνά προϊόντα της κινεζικής αγοράς και στα πιο ακριβά
της αμερικανικής, καθιστώντας έτσι τη μέτρηση αυτή πιο πραγματική. Το PPP θεωρείται ο δικαιότερος τρόπος να γίνονται μετρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επειδή λαμβάνεται υπ’ όψιν το
διαφορετικό κόστος ζωής ανάμεσα στις χώρες. Αν δεν υπολογίσουμε αυτό το δεδομένο, η κινεζική οικονομία υπολείπεται
αυτής των ΗΠΑ κατά περίπου 6,4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Ακόμη, αν συνυπολογίσουμε και τον τετραπλάσιο πληθυσμό
της Κίνας, ο Αμερικανός πολίτης είναι μακράν πλουσιότερος
από τον Κινέζο. Βλέπετε ότι οι όποιες ανισότητες καθιστούν
ακόμη την Κίνα μια αναπτυσσόμενη χώρα με μεγάλο potential.
Σε σύνολο, όμως, οι αναπτυσσόμενες χώρες κατέχουν το μισό
από τον παγκόσμιο αριθμό των Intermediate Good Trade (εμπόριο ενδιάμεσων αγαθών), που είναι ο διεθνής τρόπος μέτρησης των Global Value Chains (δηλαδή τη διεθνή αλυσίδα
προστιθέμενης αξίας).
Από το 2000 έως σήμερα ο αναπτυσσόμενος κόσμος παρουσιάζει ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξεως του 4,7% και το
G20 αυτών των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνεται σταθερά.
Στον αντίποδα, οι ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν για το
ίδιο διάστημα ανάπτυξη μόλις 0,9% και πολλές χώρες με μεγάλο εκτόπισμα στο παγκόσμιο εμπόριο εμφανίζουν ανάπτυξη
ακόμη και αρνητική…
Αναπτυσσόμενες χώρες (Α.Χ.) έχουν το 55% του World Output
(σε Purchasing Power Parity Terms).
Η συνεισφορά των Α.Χ. στο παγκόσμιο εμπόριο έχει ανέλθει
από το 2000 έως σήμερα από το 33% στο 48%. Σε αυτό το
χρονικό διάστημα, οι Α.Χ. έχουν μειώσει τις MFN Tariﬀs (Most
Favorable Nation Tariﬀs - ΜΕΚ, Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους) σε μια προσπάθεια να επιτύχουν ελεύθερο εμπόριο, και
αυτό έχει συνεισφέρει στην αύξηση του όγκου τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών.
Από το 2000 έως σήμερα, οι Α.Χ. αύξησαν το ποσοστό τους
στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από το 27% στο 36%, κι
εδώ οι ταρίφες, οι επιδοτήσεις και τα εμπορικά quota συνεχίζουν να περιορίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη αυτών.
Λιμάνια χωρίς υποδομές απαιτούν πλοία με δικά τους μέσα
φορτοεκφορτώσεως για να εκτελέσουν τα cargo operations
τους. Αυτά δημιουργούν μεγάλες ανάγκες για πλοία τύπου
Handies, Handymax, Supramax και πλέον τα μεγάλα geared,

Εκτιμάται πως πάνω από 70 εκατομμύρια Κινέζοι έχουν μετοικήσει στην Αφρική.
Σε αυτόν τον αριθμό σημαντικό είναι ότι τους
έχει δοθεί το έξτρα κίνητρο να μην έχουν τον
περιορισμό του ενός τέκνου όπως ισχύει στην
Κίνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μερικά χρόνια, σε 1-2 δεκαετίες, ο κινεζικός αποικιακός
πληθυσμός θα έχει αυξηθεί αισθητά.

,,

τα Ultramax. Σε αυτά τα λιμάνια ισχύει το ρητό «it takes a
crane to build a crane…».
Βλέπουμε την τελευταία 10ετία, και περισσότερο τα πέντε περασμένα χρόνια, να έχουν επενδύσει οι Κινέζοι μεθοδικά και
συστηματικά στην Αφρική. Πέραν του σημαντικού Oil & Mining,
οι επενδύσεις έχουν γίνει σε τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικού πλούτου και
υδάτινων πόρων, κατασκευαστικό κλάδο και στη δημιουργία
λιμενικών υποδομών. Σύμφωνα με τη UNCTAD, oι κινεζικές
επενδύσεις στην Αφρική μέσα στα τελευταία 10 χρόνια έχουν
μεγεθυνθεί κατά 4.000% καθώς οι κινεζικοί όμιλοι με ταχύτητα
και ευελιξία έχουν υλοποιήσει σημαντικά projects, όπως
υδροηλεκτρικά φράγματα, οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές
γραμμές προς πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές και τοποθεσίες
με πλούσια παραγωγή πρώτων υλών όπως σιδηρομετάλλευμα. Να προσθέσουμε πως οι Κινέζοι προχωρούν τώρα και
στην εγκατάσταση γραμμών παραγωγής, όπως κλωστοϋφαντουργίες, εκμεταλλευόμενοι το φθηνό εργατικό δυναμικό και
την τεράστια ανεργία στην Αφρική - στην οποία τα τελευταία
15 χρόνια παρατηρείται μια διαρκής και αδιάκοπη ανάπτυξη
βασισμένη σε ένα καλύτερο, στέρεο, οικονομικό και πολιτικό
πλαίσιο.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ από 22 χώρες που προβλέπεται
να έχουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 7%/έτος, για την επόμενη
5ετία, 14 από αυτές είναι αφρικανικές. (Για να δώσουμε ένα
σημείο μεγέθους, ένας εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης ίσος με
7% το χρόνο σημαίνει χοντρικά ότι σε μια 10ετία η οικονομία
θα έχει διπλασιαστεί.)
Μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2012 αναφέρει πως μόλις
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Θέμα

το 16% των αφρικανικών δρόμων είχε ασφαλτοστρωθεί. Για
να εκτιμήσουμε το μέγεθος αυτό και την περαιτέρω δυνατότητα
ανάπτυξης της Μαύρης Ηπείρου, τα αντίστοιχα μεγέθη (ποσοστά) της Λατινικής Αμερικής είναι 26%, της Ανατολικής Ασίας
65%, ενώ οι χώρες του OECD αναλογούν σε ένα σημαντικά μεγαλύτερο, 79%, ποσοστό ασφαλτόστρωσης.
Οι χώρες όπου οι Κινέζοι έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια
και τεχνογνωσία είναι: Γκάνα, Νιγηρία, Μαυριτανία, Αιθιοπία,
Νότια Αφρική, Ανγκόλα, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε, Ισημερινή
Γουινέα και Σουδάν.
Εκτιμάται πως πάνω από 70 εκατομμύρια Κινέζοι έχουν μετοικήσει στην Αφρική. Σε αυτόν τον αριθμό σημαντικό είναι ότι
τους έχει δοθεί το έξτρα κίνητρο να μην έχουν τον περιορισμό
του ενός τέκνου όπως ισχύει στην Κίνα. Καταλαβαίνει κανείς
ότι σε μερικά χρόνια, σε 1-2 δεκαετίες, ο κινεζικός αποικιακός
πληθυσμός θα έχει αυξηθεί αισθητά.
Στα μέσα στης περασμένης χρονιάς, ο πρωθυπουργός της
Κίνας δήλωσε ότι επιθυμία της χώρας είναι να διπλασιάσει το
ύψος των επενδύσεών της στην Αφρική έως το 2020 και για
να το τοποθετήσουμε αυτό σε οικονομικά μεγέθη, το Πεκίνο
πρόκειται να «αυξήσει έως το 2020 τις εμπορικές συναλλαγές
του με την Αφρική στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια και τις
άμεσες επενδύσεις του σε αυτή στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο κ. Λι στην έδρα της Αφρικανικής Ένωσης.
Όπως προαναφέραμε, κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις έχουν
επενδύσει σε υποδομές και πρώτες ύλες κάθε χώρας της αφρικανικής ηπείρου ενώ σημαντικά αμερικανικά private equity
funds, όπως η Blackstone Group και η Carlyle Group LP, και
επιχειρήσεις, όπως η General Electric και η Ford Motor, έχουν
εισέλθει σε μια αγορά της οποίας η μεσαία τάξη εκτιμάται πως
θα υπερβεί τα επόμενα χρόνια το ένα δισεκατομμύριο άτομα.
Διεθνείς επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν εκεί το επόμενο «Ελντοράντο» των διεθνών αγορών.
Σύμφωνα με μελέτες από το African Union και την Economic
Commission for Africa, η αφρικανική οικονομία εκτιμάται ότι
θα τριπλασιάσει το μερίδιό της στην παγκόσμια οικονομική
δραστηριότητα έως το 2050 και το κατά κεφαλήν εισόδημα
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Βλέπουμε την τελευταία 10ετία, και περισσότερο τα πέντε περασμένα χρόνια, να
έχουν επενδύσει οι Κινέζοι μεθοδικά και συστηματικά στην Αφρική. Πέραν του σημαντικού Oil & Mining, οι επενδύσεις έχουν γίνει
σε τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ενέργεια,
διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικού
πλούτου και υδάτινων πόρων, κατασκευαστικό κλάδο και στη δημιουργία λιμενικών
υποδομών.

,,

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 42

μπορεί να εξαπλασιαστεί στο ίδιο διάστημα, γεννώντας μια μεσαία τάξη που υπολογίζεται ότι θα αριθμεί 1,4 δισεκατομμύρια
Αφρικανούς.
Για το 2015
Υπολογίζεται ότι η Κίνα θα δώσει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως
του 7,2% για το 2015. Ειδικότερα, αναμένεται ότι η Κίνα θα
συμβάλει το μέγιστο στην παγκόσμια ανάπτυξη για το 2015.
Σύμφωνα με την PwC, για τις ΗΠΑ εκτιμούν τα ακόλουθα: Κατά
τη διάρκεια του 2014 η ανεργία στις ΗΠΑ μειώθηκε κάτω του
6% και εκτιμάται ότι και σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες
τιμές του πετρελαίου, θα συμβάλουν στην αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Στο βασικό τους σενάριο, οι οικονομολόγοι της PwC υπολογίζουν την οικονομία των ΗΠΑ με
ανάπτυξη μεγαλύτερη του 3% για το 2015 - τον ταχύτερο
ρυθμό ανάπτυξης από το 2005. Ακόμη, στην έκθεση, οι ΗΠΑ
θα συμβάλουν περίπου με 3% στην αύξηση του ΑΕΠ το 2015
σε παγκόσμιο επίπεδο - η μεγαλύτερη συνεισφορά της σε ένα
μόνον έτος από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση.
Βραζιλία και Ρωσία, όμως, δεν δείχνουν επί του παρόντος πως
θα έχουν πολύ καλή χρονιά. Στη Ρωσία αναμένεται το ΑΕΠ να
μειωθεί, καθώς η χώρα επηρεάζεται αρνητικά από τις χαμηλές
τιμές του πετρελαίου και τις δυτικές κυρώσεις. Για τη Βραζιλία
επίσης προβλέπεται αργή ανάπτυξη.
Για την Ινδία, οι εκτιμήσεις λένε για βελτιούμενη ανάπτυξη
κοντά στο 7%. Στις short term προβλέψεις, οι χαμηλές τιμές
του πετρελαίου ενδέχεται να αυξήσουν το ΑΕΠ κι έτσι να μειώσουν το τρέχον οικονομικό έλλειμμα της Ινδίας, βοηθώντας
και στην πτώση του πληθωρισμού. Όσον αφορά την Ινδονησία,
εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ από πέρυσι ότι θα κυμανθεί
κοντά στο 5,2%.
Η οικονομική ανάπτυξη στην υποσαχάρια Αφρική (SSA) θα ξεπεράσει για 15η συνεχή χρονιά την παγκόσμια ανάπτυξη. Η
SSA ενισχύεται πρωτίστως από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της υποσαχάριας Αφρικής, δηλαδή τη Νιγηρία, την
Ανγκόλα, τη Νότια Αφρική και την Αιθιοπία.
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Περιβαλλοντική νομοθεσία

EEDI:
Οι αγαθές προθέσεις δεν αρκούν
Ίσως η πιο σαρωτική διάταξη περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αναμένεται να έχει αντίκτυπο
στις θαλάσσιες μεταφορές στο μέλλον υπήρξε η έγκριση από τον ΙΜΟ του Δείκτη Ενεργειακής
Αποδοτικότητας των πλοίων (Energy Efficiency Design Index, EEDI), ως τροποποίηση του Παραρτήματος VI της MARPOL.

ράγματι, μετά από χρόνια συζητήσεων
και εντατικό και πολιτικά φορτισμένο
διάλογο ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και
τις αναπτυσσόμενες χώρες, η υιοθέτηση του
EEDI για καινούργια πλοία συμφωνήθηκε κατά
την 62η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ - MEPC 62
τον Ιούλιο του 2011.
Για ένα καινούργιο πλοίο, ο EEDI υπολογίζεται
από ένα περίπλοκο κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι συνάρτηση όλων των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που παράγονται
από το πλοίο (κύριας μηχανής και των βοηθητικών εγκαταστάσεων) και ο παρονομαστής
είναι το γινόμενο του dwt του πλοίου και μιας
«ταχύτητας αναφοράς». Η τελευταία ορίζεται
ως η ταχύτητα που αντιστοιχεί στο 75% του
MCR, της μέγιστης ισχύος της κύριας μηχανής

Π

Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη
Καθηγητή
Technical University of Denmark
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του πλοίου. Οι μονάδες του EEDI είναι γραμμάρια CO2 ανά τονομίλι.
Ο EEDI κάθε καινούργιου πλοίου πρέπει να
συγκριθεί με το λεγόμενο «EEDI (γραμμής αναφοράς)», το οποίο ορίζεται ως
EEDI (γραμμή αναφοράς) = aDWT-c
όπου τα a και c είναι θετικοί συντελεστές που
υπολογίζονται μετά από παλινδρόμηση από τη
βάση δεδομένων του παγκόσμιου στόλου, για
κάθε βασικό τύπο πλοίου.
Για ένα δεδομένο πλοίο, η τιμή του EEDI πρέπει
να είναι ίση ή μικρότερη από τον απαιτούμενο
EEDI, σύμφωνα με την εξής ανισότητα:
EEDI ≦ Απαιτούμενος EEDI =(1-Χ/100) aDWT-c (1)
όπου το Χ είναι ένας «συντελεστής μείωσης»
που καθορίζεται για τoν απαιτούμενo EEDI σε
σύγκριση με τη γραμμή αναφοράς EEDI.
Οι τιμές του Χ που ορίζoνται από τον ΙΜΟ είναι
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Ένα βασικό πρόβλημα με τον EEDI είναι ότι η εφαρμογή του
μπορεί να επιβάλει ουσιαστικά ένα όριο στην ταχύτητα του
πλοίου, καθώς το αριστερό μέλος της ανισότητας (1) είναι μια
πολυωνυμική συνάρτηση της ταχύτητας αναφοράς, ενώ το
δεξιό μέλος είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα. Έτσι, ενώ η
πραγματική πρόθεση του EEDI είναι να προκαλέσει σχεδίαση
πλοίων με λεπτότερες γάστρες, πιο αποδοτικούς κινητήρες και
καλύτερες έλικες, έτσι ώστε να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά,

0% για τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί μεταξύ 2013 και 2015,
10% για τα πλοία που θα ναυπηγηθούν μεταξύ 2016 και
2020, 20% για τα πλοία που θα ναυπηγηθούν μεταξύ 2020 και
2025 και 30% για τα πλοία που θα ναυπηγηθούν μεταξύ 2025
και 2030. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο αυστηρές για να είναι
συμβατό με EEDI κατά τα επόμενα έτη.
Οι παράμετροι a και c, που έχουν οριστικοποιηθεί από την ανάλυση παλινδρόμησης ύστερα από μακρά συζήτηση στο πλαίσιο του ΙΜΟ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1
Παράμετροι a και c για διάφορους τύπους πλοίων
Τύπος πλοίου

a

c

Bulk carrier
LNG, LPG
Δεξαμενόπλοιο
Πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων

961,79
1.120,00
1.218,80
174,22

0,477
0,456
0,488
0,201

Πλοίο γενικού φορτίου
Πλοίο ψυγείο
Πλοίο ΟΒΟ

107,48
227,01
1.219,0

0,216
0,244
0,488

μια εύκολη λύση θα μπορούσε να είναι η μείωση της ταχύτητας
αναφοράς και, κατά συνέπεια, της εγκατεστημένης ισχύος.
Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια του
πλοίου. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιδράσεις στην ολική
ποσότητα εκπεμπόμενου CO2, καθώς ένα μικρότερης ιπποδύναμης πλοίο θα κάψει περισσότερο καύσιμο και, ως εκ τούτου,
θα εκπέμψει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα για την ίδια
ταχύτητα, ιδίως αν προσπαθεί να διατηρήσει την ταχύτητα αυτή
σε κακές καιρικές συνθήκες.
Ήδη διεξάγεται συζήτηση στον ΙΜΟ για το πώς μπορεί να συμβιβαστεί η συμμόρφωση με τον EEDI με την απαίτηση κάποιας
ελάχιστης ασφαλούς ιπποδύναμης.
Πρόσθετες πιθανές παρενέργειες μιας μείωσης της ταχύτητας
περιλαμβάνουν (α) την ανάγκη για περισσότερα πλοία προκειμένου να ικανοποιηθεί το απαιτούμενο μεταφορικό έργο, (β)
την αύξηση του κόστους αποθεμάτων του φορτίου λόγω καθυστέρησης της παράδοσης, (γ) την αύξηση των ναύλων λόγω
συρρίκνωσης της καμπύλης προσφοράς, (δ) πιθανή αρνητική
επίπτωση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας λόγω μεγαλύτερης
κίνησης και (ε) πιθανή μετατόπιση των φορτίων προς χερσαία
μέσα (κυρίως οδικά), κάτι που θα αυξήσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Προσωπική άποψη του υπογράφοντος, και βασικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, είναι πως ο δείκτης EEDI πάσχει ως κριτήριο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί δραστικά, όσο
και εάν αυτό είναι πολιτικά δύσκολο να επιτευχθεί. Πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας θα υπήρχαν εάν ο ΙΜΟ μπορούσε να υιοθετήσει ένα αγορακεντρικό μέτρο, όπως π.χ. ένα
φόρο στα καύσιμα. Πλην όμως, η συζήτηση για τα αγορακεντρικά μέτρα στον ΙΜΟ ετέθη στο αρχείο το Μάιο του 2013
(MEPC 65), δίνοντας τη θέση της στη συζήτηση για το MRV
(Monitoring, Reporting and Veriﬁcation) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Καλεντάρι κανονισμών

Επιλογή
σωστών καυσίμων
στις ECA:
οφέλη και ζημίες
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με το προσάρτημα VI της MARPOL απαιτείται μείωση
του επιτρεπόμενου ποσοστού θείου στα καύσιμα σε 0,1 % εντός περιοχών ECA από
1/1/2015. Οι μόνες περιοχές ECA στις οποίες ισχύει είναι η Ευρωπαϊκή (Βαλτική, Βόρεια Θάλασσα) και η Αμερικανική (Bόρεια Αμερική και κομμάτι της Θάλασσας της Καραβαϊκής).

έρα από τις προκλήσεις σε επίπεδο κεφαλαιακών ή λειτουργικών δαπανών ή
τεχνικών προκλήσεων που αναμφισβήτητα υπάρχουν στο παρόν άρθρο, θα εξετάσουμε τις επιλογές ή μη εφαρμογής, αλλά και
τα σχετικά πέναλτι που υπάρχουν, μιας και από
ό,τι φαίνεται είναι ακόμη υψηλό το ποσοστό
των πλοίων που επιλέγουν να αποφύγουν την
εφαρμογή του κανονισμού με κάθε τρόπο.
Υπάρχει μια συνεχώς διογκούμενη διαμάχη για
το κατά πόσο η σωστή εφαρμογή του κανονισμού αλλοιώνει τον ανταγωνισμό.
Ας δούμε, λοιπόν, πρακτικά την κατάσταση
όπως έχει διαμορφωθεί.

Π

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

Παράδειγμα, ένα Panamax στην περιοχή
Στενό της Μάγχης - Ρότερνταμ
Ας υποθέσουμε ότι ένα πλοίο μεγέθους Panamax μπαίνει στην ευρωπαϊκή ECA από το Στενό
της Μάγχης προκειμένου να φτάσει στο Ρότερνταμ. Η κατανάλωσή του είναι γύρω στους
30 τόνους πετρέλαιο την ημέρα. Το πλοίο αυτό
ας υποθέσουμε ότι κάνει περίπου τρεις (3)
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πλεύσιμες ημέρες (από την εκκίνηση της διαδικασίας αλλαγής καυσίμου), άρα θα καταναλώσει ενενήντα (90) τόνους πετρέλαιο εντός της
ECA. Με τη διαφορά τιμής καυσίμου ανάμεσα
σε HFO/ MGO να είναι π.χ. στα 200 USD, το
άμεσο όφελος είναι 3x30x200 = 18.000 USD.
Ένα μεγάλο ποσό για τις παρούσες συνθήκες
της αγοράς, το οποίο θα μπορούσε να διπλασιαστεί εάν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία
στο τμήμα του ταξιδιού το οποίο εξέρχεται από
την ECA.
Η διαδικασία αυτή βεβαίως δεν είναι ελεύθερη
κινδύνων, μιας και επιβάλλει την παροχή οδηγιών στο πλήρωμα να κάνει αναληθείς εγγραφές στα βιβλία του πλοίου και φυσικά την
αναληθή δήλωση προς τους ναυλωτές του
πλοίου, οι οποίοι είναι και τα άμεσα «θύματα»
καθώς καλούνται να πληρώσουν το κόστος του
ακριβότερου καυσίμου.
Πιθανότητες αποφυγής συνεπειών
στην ευρωπαϊκή ECA
Διεξάγονται αυτήν τη στιγμή, απ’ ό,τι γνωρί-
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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι
αναμένεται να φτάσουν το 40% ή το 50%
των αφίξεων. Πιθανόν και να έχουμε εκτεταμένους ελέγχους, αφού πάντα υπάρχουν
τοπικά συμφέροντα που επωφελούνται σε
αυτές τις περιπτώσεις.

,,

ζουμε, τουλάχιστον έως το τέλος του 2014, έλεγχοι στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης (π.χ. Ρότερνταμ) σε ποσοστό 10% 20% των πλοίων που αφικνούνται. Αυτό αφήνει περίπου ένα
80% πιθανότητες σε κάποιον να ξεφύγει. Οι συνέπειες στην περίπτωση που ένα πλοίο «συλληφθεί» να παραβιάζει τον κανονισμό είναι άμεσες: κράτηση και πρόστιμο της τάξεως των
5-10.000 €. Με δεδομένη την έκταση του φαινομένου, έχει ήδη
ανακοινωθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων σε ποσοστό της
τάξεως του 40-50%, αλλά και η επιτήρηση της ECA με εναέρια
drones, τα οποία θα μπορούν αμέσως να εντοπίζουν τους πα-

ραβάτες. Για τους περισσότερους, βέβαια, από τους παραβάτες,
οι οποίοι ενεργούν όχι μόνο συνειδητά αλλά και από πρόθεση,
αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια, μιας και θα περιμένουν να
δουν εάν και πότε θα μπουν σε εφαρμογή. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι γνωστό ότι ο δρόμος για την
κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
Το παράδειγμα ενός Panamax στην αμερικανική ECA
Το ίδιο πλοίο λοιπόν προσεγγίζει ένα λιμάνι των ΗΠΑ, που σημαίνει πως θα μπει στην ECA στα 200 ναυτικά μίλια από το λιμάνι, επομένως μαζί με τη διαδικασία αλλαγής καυσίμου θα
πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα κάνει, ας πούμε προς χάριν του
παραδείγματός μας, μία (1) πλεύσιμη ημέρα. Με τη διαφορά
τιμής καυσίμου ανάμεσα σε HFO/ MGO να είναι στα 200 USD
το άμεσο όφελος είναι 1x30x200 = 6.000 USD. Ποσό όχι μικρό
αλλά όχι και τόσο σημαντικό, με δεδομένο το ρίσκο που παίρνει
κανείς. Το ποσό αυτό και πάλι θα μπορούσε να διπλασιαστεί
εάν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία στο τμήμα του ταξιδιού
το οποίο εξέρχεται από την ECA.
Πιθανότητες αποφυγής συνεπειών στην αμερικανική ECA
Η αρμόδια Αρχή στις ΗΠΑ (US EPA) παρουσίασε τη νέα της πο-
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Καλεντάρι κανονισμών
λιτική κυρώσεων, η οποία ανακοινώθηκε κατά την προσφιλή
τακτική των Αμερικανών δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση από τη US EPA για την επιβολή προστίμων της τάξεως
των 150.000 δολαρίων σε τέσσερις εταιρείες που είχαν παραβιάσει τον κανονισμό.
Η πολιτική αυτή, λοιπόν, προβλέπει έναν πιο σύνθετο υπολογισμό του ύψους του προστίμου, που περιλαμβάνει:
Πρόστιμο για κάθε τόνο καυσίμου που καταναλώθηκε εντός
της ECA όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία του πλοίου ή σχετικό υπολογισμό. Αν π.χ. έχει χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο με
3,5% θειάφι, ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι 0,1% βάσει κανονισμού, τότε το πρόστιμο ανέρχεται στα 750 USD για κάθε τόνο
καυσίμου. Εν ολίγοις, προκύπτει υπολογίζοντας το σχετικό
όφελος στον τόνο επί σχεδόν τέσσερις (4) φορές!
Πρόστιμο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από 2.500 έως
10.000 USD ανά παράβαση και ημέρα, συνυπολογίζοντας φυσικά εάν αυτό έγινε από αμέλεια ή πρόθεση, εάν έχει ξανασυμβεί σε άλλο πλοίο της διαχειρίστριας εταιρείας, αλλά και κατά
πόσο είναι συνεργάσιμη η εταιρεία με τις Αρχές για τον καταλογισμό και την είσπραξη του προστίμου.
Όπως είναι εμφανές για το παράδειγμα του πλοίου που αναφέρουμε, το ενδεικτικό πέναλτι θα ήταν της τάξεως των 25.000
την πρώτη φορά ενώ θα εκτινασσόταν πάνω από 30.000 για
κάθε επόμενη. Είναι προφανές πως με τέτοια σχέση
κόστους/οφέλους είναι αναμενόμενο να έχουμε πολύ λιγότερα
περιστατικά παραβίασης του κανονισμού στην αμερικανική
EPA, μιας και απ’ ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί σχεδιάζουν και την
έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό να επιβάλουν τη σωστή τήρηση της ECA.
Πού βρισκόμαστε σήμερα
Καθεμία από τις δύο ECA έχει ορίσει ένα πλαίσιο επιτήρησης
και πέρα από τα πέναλτι υπάρχουν και κάποιες αυτονόητες συνέπειες που δεν είναι καθόλου ασήμαντες.
Συνέπειες από την κράτηση του πλοίου
Εγγραφή στο Equasis (η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί/αλλοιωθεί), προβλήματα στην αξιολόγηση του πλοίου από τους

ναυλωτές και τη Rightship, ενεργοποίηση Σημαίας, Νηογνώμονα, Club κ.ο.κ., τα οποία και δεν μπορούν να παρακαμφθούν.
Συνέπειες στη σχέση με τον ναυλωτή
Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να μάθει κανείς πως τον έχουν κοροϊδέψει και μάλιστα από κάποιον τρίτο (πράκτορα κ.ο.κ.), ειδικά όταν υπάρχουν προβλεπόμενες ρήτρες στο
ναυλοσύμφωνο που επιβάλλουν τους μεν ναυλωτές να παρέχουν καύσιμο και τις δε εταιρείες να συμμορφώνονται με τον
κανονισμό.
Αμαύρωση της εικόνας της εταιρείας
Την εποχή που οι εταιρείες, ειδικά οι μεγαλύτερες, είτε είναι εισηγμένες, είτε δουλεύουν με πολλά κράτη και είναι υφιστάμενες σε σύνθετη νομοθεσία, είτε έχουν μεγάλη έκθεση στην
κοινή γνώμη (container lines, passenger lines), είτε δουλεύουν
με λίγους αλλά εξαιρετικά αυστηρούς ναυλωτές (tanker, gas),
η δημόσια εικόνα τους έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάποιο πρόσκαιρο κέρδος, το οποίο είναι υπαρκτό τη μία μέρα,
όμως την άλλη μπορεί να δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημία
στην εικόνα και της μεγαλύτερης εταιρείας.
Οι κανονισμοί επιτήρησης στην αμερικανική ECA έχουν τεθεί
σε εφαρμογή και σίγουρα λόγω των επιβαλλόμενων κυρώσεων, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουν έκταση οι παραβάσεις.
Στην ευρωπαϊκή ECA, βέβαια, είμαστε στο άλλο άκρο κυρίως
λόγω έλλειψης ενός σαφούς και ενιαίου σχεδίου επιτήρησης
της ECA λόγω των πολλών κρατών που εμπλέκονται. Πέραν
των ανωτέρω συνεπειών, ενδεικτικά τι έχει πέσει στο τραπέζι:
Αύξηση του ποσοστού των ελέγχων
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι αναμένεται να φτάσουν
το 40% ή το 50% των αφίξεων. Πιθανόν και να έχουμε εκτεταμένους ελέγχους, αφού πάντα υπάρχουν τοπικά συμφέροντα
που επωφελούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός αυτού
όμως, έλεγχοι με εναέρια drones κ.ο.κ.
Επιβολή βαρύτερων κυρώσεων
Υπάρχει η σκέψη αύξησης των προστίμων, αλλά έχουν αναφερθεί και εξωφρενικές ιδέες, όπως για παράδειγμα από τους
Δανούς, που θέλουν να οδηγείται το παραβαίνον πλοίο στο
πλησιέστερο λιμάνι και να κρατείται εκεί για δεκαπέντε (15)
ημέρες ως τιμωρία για την παράβαση που έκανε!
Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία κρίση και όπως
γίνεται πάντα, κάποιοι ψάχνουν για ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση δεν φταίνε, βέβαια, μόνον εκείνοι που παραβιάζουν τον
κανονισμό αλλοιώνοντας ουσιαστικά τον υγιή ανταγωνισμό,
αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που τους επιτρέπουν να διαφεύγουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως με τόσο πεσμένη αγορά,
ιδίως οι πιο μικροί παίκτες έχουν αρκετούς λόγους να δοκιμάσουν την τύχη τους. Σε αυτό το έργο, λοιπόν, έχουμε να δούμε
πλέον αρκετές συνέχειες.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
πετρελαιο

Σκέψεις
για αποθήκευση
πετρελαίου
στην Ασία
ι επενδυτές και οι έμποροι προϊόντων πετρελαίου στην περιοχή της Ασίας βρίσκονται σε
φάση αναζήτησης λύσεων και επενδυτικών ευκαιριών σε μια αγορά όπου παρατηρούνται υπερπροσφορά, χαμηλή
ζήτηση και χαμηλές τιμές. Ήδη επεξεργάζονται σχέδιο αποθήκευσης πετρελαίου και βενζίνης σε δεξαμενόπλοια
αναμένοντας την άνοδο των τιμών τους,
η οποία (βάσει του σχεδιασμού τους)
εκτιμάται ότι θα συμβεί τους επόμενους
ένα με δύο μήνες.
Το φθηνό αργό πετρέλαιο αποτελεί κίνητρο για τα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους.
Οι επενδυτές και οι έμποροι, από την
πλευρά τους, έχουν επιπροσθέτως να
αντιμετωπίσουν και τον ανταγωνισμό
καθώς νέα διυλιστήρια ξεκίνησαν να
λειτουργούν στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής, αποσπώντας τους μερίδιο
από τις αγορές της Αφρικής και της Ευρώπης.
Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση,
αλλά και για να μεγιστοποιήσουν τα
κέρδη τους, οι έμποροι προϊόντων πετρελαίου σκέφτονται τη λύση της προσωρινής αποθήκευσης φορτίων σε
πλοία μέχρι να επανέλθουν οι τιμές σε
ικανοποιητικά επίπεδα, μια πρακτική
που ήδη εφαρμόζεται για φορτία αργού
πετρελαίου.
Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ρίσκο οι τιμές να παραμείνουν χαμηλές και οι έμποροι να ζημιωθούν με
το κόστος αποθήκευσης για μακρό χρονικό διάστημα.

Ο
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Έργα σε εγκαταστάσεις
LNG από τον Καναδά
Βρετανική Κολομβία εργάζεται προς την κατεύθυνση να καταστεί βασική
εξαγωγός φυσικού αερίου και
προς τούτο επενδύει σε αρκετά
έργα υποδομών. Αυτά περιλαμβάνουν δύο πλωτές κατασκευές
στην περιοχή του Ειρηνικού της
συγκεκριμένης επαρχίας.
Η πρώτη κατασκευή στην περιοχή
Douglas Channel θα έχει δυναμικότητα διαχείρισης 550.000
τόνων σε ετήσια βάση και παρά
τους κινδύνους που αντιμετώπισε λόγω της χρεοκοπίας ενός εκ των εταίρων της
κοινοπραξίας (οι υπόλοιποι είναι οι Altagas Ltd, Exmar, Electricite de France και
Idemitsu Kosan), πλέον το έργο προχωράει κανονικά. Οι πρώτες εξαγωγές από
τη συγκεκριμένη εγκατάσταση αναμένονται το 2018.
Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη πλωτή κατασκευή στην περιοχή του Woodﬁbre
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών της όρων. Με ικανότητα διαχείρισης 2.000.000 τόνων σε ετήσια βάση, το έργο χρηματοδοτείται
κυρίως από τα RGE Group (Ινδονησία).
Μπορεί τα έργα να είναι μικρά σε σχέση με άλλα που κατασκευάζουν πολυεθνικές εταιρείες-κολοσσοί της αγοράς LNG, όμως το μικρό τους μέγεθος σημαίνει
και χαμηλό αρχικό κόστος και, ως εκ τούτου, μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η
κατασκευή τους. Ενδεικτικά η εγκατάσταση στην περιοχή του Woodﬁbre θα κοστίσει περί το $1,3 δισ. ενώ αυτή στο Douglas Channel περίπου $0,5 δισ.

Η

αιγυπτοσ

Συμβόλαιο από Αίγυπτο για εισαγωγή φυσικού αερίου
ο αρμόδιο συμβούλιο της
αιγυπτιακής κυβέρνησης
αποφάσισε την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού,
ύψους $2,2 δισ., για την εισαγωγή
75 φορτίων φυσικού αερίου σε
τέσσερις διεθνείς εταιρείες, σε μια
προσπάθεια της χώρας να ζητήσει
νέες πηγές προμήθειας ενεργειακών προϊόντων. Η συνεχώς μειούμενη παραγωγή και η αυξανόμενη
κατανάλωση έχουν οδηγήσει την Αίγυπτο στο να αποτελεί εισαγωγέα ενέργειας όταν
πριν από λίγα χρόνια ήταν εξαγωγέας. Οι τέσσερις εταιρείες ανέλαβαν την υποχρέωση να προμηθεύουν τέσσερα φορτία σε μηνιαία βάση για τα επόμενα δύο χρόνια,
περίπου. Η Αίγυπτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχει δυσκολίες στο να εξασφαλίσει εισαγωγές διότι
δεν διαθέτει τερματικό σταθμό για την επεξεργασία του, αν και ήδη έχει κινηθεί προς
την κατασκευή ενός πλωτού αποθηκευτικού χώρου με δυνατότητα επανα-αεριοποίησης του LNG μετά τη συμφωνία που συνήψε με τη νορβηγικών συμφερόντων
Hoegh LNG. Έπειτα από την ολοκλήρωση της κατασκευής της πλωτής εγκατάστασης,
η Αίγυπτος έχει ήδη συμφωνήσει να εισαγάγει έξι φορτία LNG από την Αλγερία, ενώ
βρίσκεται και σε συζητήσεις με την Gazprom.

Τ
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Η Shell
θα επανεκκινήσει
τις γεωτρήσεις
στην Αρκτική (;)
Shell φαίνεται πως έχει αποφασίσει να επανεκκινήσει το πρόγραμμα γεωτρήσεων στην
Αρκτική, έπειτα από δύο χρόνια κατά τα
οποία το πρόγραμμα είχε τεθεί σε αναμονή. Ήδη οι αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι μεγάλες.
Η Αρκτική εκτιμάται ότι διαθέτει το 20%
των παγκοσμίως ανεξερεύνητων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και παρά τις
ισχυρές φωνές ενάντια στις γεωτρήσεις,
ήδη υπάρχουν σχέδια για εγκαταστάσεις
γεωτρήσεων βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη
Ρωσία και τη Νορβηγία. Σε ό,τι αφορά
το σχεδιασμό της Shell, το καλοκαίρι
αναμένεται να αρχίσει ξανά τις γεωτρήσεις στην Chukchi Sea στην Αλάσκα.

H

Οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα
επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα
των «πράσινων» ταμείων
Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας
παγκόσμιας συμφωνίας για την
προστασία του κλίματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
κινητοποίηση κεφαλαίων στη
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.
Εκτιμάται πως το κόστος μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αέριων ρύπων σε ανεκτά
επίπεδα κυμαίνεται από €500
δισ. έως €1.500 δισ. το χρόνο.
Σύμφωνα με ειδικούς, δεν αρκεί
η χρηματοδότηση από τα κράτη, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά και
ο ιδιωτικός τομέας. Όμως, ένα μεγάλο ποσό ιδιωτικής χρηματοδότησης συνεχίζει
να κατευθύνεται προς τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων αφού αποτελούν
κερδοφόρους επενδύσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά από την άλλη αυξάνουν τις εκπομπές αερίων ρύπων.
Υπολογίζεται ότι επιδοτήσεις περίπου $1,9 τρισ. εισρέουν κάθε χρόνο στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων σε παγκόσμια κλίμακα.
Μόνο για την ανάπτυξη και εξερεύνηση νέων πηγών ορυκτών καυσίμων θα δαπανηθούν πάνω από $6 τρισ. την επόμενη δεκαετία.
ασια

Η Ιαπωνία αναζητεί νέες πηγές προμήθειας LNG

Διαμόρφωση συνεργασιών από Κίνα με
εταιρείες πετρελαίου
H Κίνα σχεδιάζει την εκμετάλλευση των
θαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου που διαθέτει και
προς τούτο αναζητεί συνεργασία με διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες προκειμένου να συνεισφέρουν την τεχνογνωσία
τους στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από μεγάλα βάθη καθώς
και στην παραγωγή σχιστολιθικού αερίου. Την ίδια στρατηγική είχε ακολουθήσει προσφάτως και η Saudi Aramco
από τη Σαουδική Αραβία.
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Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG, τον δεύτερο εισαγωγέα
άνθρακα και τον τρίτο εισαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Τα αποθέματα της χώρας σε φυσικό αέριο μειώνονται συνεχώς από το 2007 και
έχουν πλέον διαμορφωθεί στα 738 δισ. κυβικά πόδια. Για τη μεταφορά του φυσικού
αερίου η χώρα διαθέτει ένα δίκτυο αγωγών μήκους 840 μιλίων.
Καθώς οι ανάγκες της χώρας δεν καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή, η χώρα
εισάγει LNG μέσω των 23 βασικών τερματικών σταθμών φυσικού αερίου που διαθέτει, οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της.
Κύριοι προμηθευτές LNG είναι η Αυστραλία, το Κατάρ και η Μαλαισία, μερίδιο στην
«πίτα» των εισαγωγών έχουν επίσης η Ινδονησία, η Ρωσία, η Νιγηρία, το Ομάν και το
Μπρουνέι, ενώ υπάρχουν και άλλες χώρες με μικρότερα ποσοστά στις εισαγωγές
LNG από την Ιαπωνία. Τα τελευταία
χρόνια, οι εισαγωγές LNG από Μαλαισία και Ινδονησία έχουν περιοριστεί και η Ιαπωνία αναζητεί νέα
συμβόλαια και επενδύσεις σε
άλλες χώρες και επιχειρήσεις.
Μεγάλες πιθανότητες συγκεντρώνουν προμηθευτές από τις ΗΠΑ, αν
και υπάρχουν ορισμένα γραφειοκρατικά εμπόδια (όπως η έλλειψη
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου).

Η
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«Μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας,
του όγκου των επιχειρήσεών μας
αλλά και των ικανότατων στελεχών μας
εξυπηρετούμε με επιτυχία και οικονομία
τις ανάγκες φύλαξης των πλοίων
των πελατών μας».

Κωστής Ι. Φραγκούλης - CEO του ομίλου Franman

Η πρώτη πιστοποιημένη ελληνική
εταιρεία Maritime Security Broker
H Franman δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας από το 1991, με κύρια ενασχόληση
την αντιπροσώπευση κατασκευαστών ναυπηγικού εξοπλισμού. Έχοντας πάντα ως γνώμονα
εδώ και τρεις δεκαετίες την υψηλού επιπέδου και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πλοιοκτητών, καλύπτοντας κάθε είδους ανάγκη από ναυπηγικό εξοπλισμό, ανταλλακτικά, επισκευές,
επικοινωνίες, καθώς και υπηρεσίες φύλαξης πλοίων, βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτηση νέων
υπηρεσιών προσπαθώντας να συμβαδίσει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ
παράλληλα καινοτομεί σε κάθε νέο της βήμα.
ιο συγκεκριμένα, το 2010 ξεκίνησε η ενασχόληση της
Franman με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης αφού είχε
διαγνώσει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα χρειαστούν
αυτές τις υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη μάστιγα της πειρατείας, που παρουσίαζε σταθερά
αυξητικές τάσεις.
To 2012, έχοντας ήδη χαράξει επιτυχημένη πορεία στον κλάδο
του Maritime Security, η Franman αφουγκράστηκε την ανάγκη
της αγοράς για ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις της κάθε ναυτιλιακής εται-

Π
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ρείας. Διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό, προχωρώντας
σε συνεργασία με ένα μεγάλο δίκτυο αναγνωρισμένων παρόχων φύλαξης (PMSCs) από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο
κόσμο, καθιστώντας για μία ακόμη φορά τη Franman πρωτοπόρο στο είδος της, αφού καθιερώθηκε ως η πρώτη ελληνική
εταιρεία Broker στον κλάδο του Maritime Security. Σήμερα, η
Franman στο τμήμα του Security απασχολεί 10 brokers, μεταξύ των οποίων είναι και πρώην διευθυντικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί του Π.Ν.
Αυτή η μοναδικότητα της Franman να προσφέρει μια σειρά
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Από αριστερά: Ναύαρχος Διαμαντής Παΐδας - Operations Manager, Κωστής Φραγκούλης - CEO του ομίλου Franman
και Ευάγγελος Μουρίκης - MD της Franman S.A.

από χαρακτηριστικά οφέλη στις ναυτιλιακές εταιρείες μέσα από
προσαρμοσμένες λύσεις για τον καθένα χωριστά χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, την έχει καταστήσει πολύτιμη συνεργάτιδα των CSOs. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η
Franman μέσα στο 2014 διαχειρίστηκε πάνω από 800 περάσματα με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις για φέτος, καθώς όλο και
περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες εμπιστεύονται την εταιρεία
για τη διαχείριση των αναγκών τους στη φύλαξη των πλοίων
τους.
Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τη Franman στα γραφεία
της στην Αθήνα και να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους κ. Κωστή Φραγκούλη, CEO του ομίλου Franman,
Ευάγγελο Μουρίκη, MD της Franman S.A., και τον Ναύαρχο
Διαμαντή Παΐδα, Operations Manager της Franman S.A.
Αν δεν κάνω λάθος, η Franman είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία δραστηριοποιείται αυτή τη
στιγμή στον κλάδο του Security ως Brokers. Πείτε μας
ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών που καλύπτετε με αυτή σας την ιδιότητα;
Κωστής Ι. Φραγκούλης: Από ό,τι γνωρίζουμε είμαστε η πρώτη
Security Broker εταιρεία τέτοιου μεγέθους στον κλάδο μας και
από τις ελάχιστες στον κόσμο. Νιώθουμε μεγάλη ευθύνη ως
Security Brokers και η μεγαλύτερη ικανοποίηση για εμάς δεν
είναι όταν κλείνουμε ένα ταξίδι, αλλά όταν ολοκληρώνεται το
ταξίδι με ασφάλεια. Έχοντας διευθύνει για μία δεκαετία τη δική
μου ναυτιλιακή εταιρεία, την Imperium Shipmanagement S.A.,
γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανάγκες των πλοίων, του γρα-

φείου, του πλοιοκτήτη κι έτσι ως διαμεσολαβητές έχουμε
ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Μου δίνει μεγάλη χαρά το ότι δημιουργήσαμε στη Franman
και άλλη μία νέα ειδικότητα στην αγορά μας, αυτή του Security
Broker, και έχουμε δικά μας παιδιά που εκπαιδεύσαμε και εκπαιδεύουμε από το μηδέν και όλοι μαζί απαρτίζουμε ένα τμήμα
που δουλεύει 24/7. Ένα τμήμα που λαμβάνει ένα urgent inquiry στις 10 το βράδυ της Παρασκευής για Δυτική Αφρική,
μέχρι τα μεσάνυχτα έχουμε ήδη παραδώσει τις τρεις καλύτερες
προτάσεις στον πελάτη μας και το πρωί η ομάδα που επιλέχθηκε ήδη ταξιδεύει για το πλοίο. Αυτό που σας περιέγραψα
είναι ρουτίνα για την ομάδα μας.
Η συνεργασία μας με ένα μεγάλο δίκτυο παρόχων από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μας επιτρέπει κατ’ αρχήν να διασφαλίζουμε το σημαντικότερο, που θεωρούμε πως είναι η
διαθεσιμότητα φρουρών και όπλων ανά πάσα στιγμή, όπου
αυτή ζητηθεί. Εξασφαλίζουμε έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία
των πλοίων, την αποφυγή καθυστερήσεων, oﬀ-hires, deviations, και επιτρέπουμε στους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν
την κερδοφορία τους, κάτι που είναι πάντα ιδιαίτερα σημαντικό
και ακόμα περισσότερο τώρα που οι ναύλοι των φορτηγών
βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Επιπλέον, το δίκτυο των συνεργατών μας μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε συμμόρφωση με τις διάφορες και ποικίλες απαιτήσεις των Σημαιών, των H&M ασφαλιστών, των P&I Clubs, Oil
Majors και των ναυλωτών γενικότερα, κάτι που καμία PMSC
από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει.
Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ακόμα για όλες τις επικίνδυ55 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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νες περιοχές συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Αφρικής και
της ΝΑ Ασίας, επιτρέποντας στις ναυτιλιακές εταιρείες να συμπεριλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, τις περιοχές αυτές στο trading και να καταστούν έτσι πιο ελκυστικές στους ναυλωτές.
Ακόμη, παρέχουμε ομάδες με φρουρούς όλων των διαθέσιμων
εθνικοτήτων σε συνάρτηση με την προτίμηση των πελατών μας.
Λόγω του μεγάλου όγκου των περασμάτων που κλείνουμε ετησίως επιτυγχάνουμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, χωρίς να
κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας.
Δεν γνωρίζουμε έναν και μόνο πάροχο που να είναι σε θέση να καλύψει όλα τα παραπάνω που εμείς προσφέρουμε και εγγυόμαστε.
Με ποια κριτήρια και ποια είναι η διαδικασία επιλογής
των εταιρειών Security που επιλέγετε για συνεργασία;
Κωστής Ι. Φραγκούλης: Τα κριτήρια επιλογής είναι ιδιαίτερα
αυστηρά. Προαπαιτούμενο είναι ένας ενδελεχής έλεγχος που
γίνεται αρχικά remotely και σε δεύτερο στάδιο στην έδρα του
παρόχου, όπου και εάν αυτή βρίσκεται.
Απαιτούμε από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, τα οποία
πιστοποιούνται από στελέχη της Franman, με εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στην εμπορική ναυτιλία, καθώς και από απόστρατους ανώτατους αξιωματικούς του Π.Ν. με προϋπηρεσία
σε υψηλόβαθμες επιτελικές θέσεις ευθύνης. Tόσο ο κ. Μουρίκης, που διευθύνει το τμήμα και ήταν αρχικά Οperations Μanager της Imperium Shipmanagement S.A. και μετέπειτα ο
γενικός διευθυντής μας, όσο και ο ναύαρχος, ο οποίος έφερε
τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία από το Πολεμικό Ναυτικό και
είναι εκείνος που επιλέγει προσωπικά και ελέγχει όλους τους
παρόχους μας πριν αρχίσουμε τη συνεργασία, σε συνεννόηση
πάντα και με τον πλοίαρχο Μαλαχία.
Οι απαιτήσεις του IMO, η πιστοποίηση με το ISO 9001:2008
αλλά και το πρόσφατο ISO 28007:2012, η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις των Oil Majors είναι μερικά μόνο από τα κριτήρια
βάσει των οποίων κάνουμε την επιλογή των εταιρειών που συνεργαζόμαστε.
Μετά την αρχική επιλογή οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε
υπόκεινται και σε ετήσιο επανέλεγχο, ενώ πάντα ο τελικός κριτής όλων είναι ο πλοιοκτήτης αλλά και ο πλοίαρχος και το πλήρωμα, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες της υπηρεσίας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην εμπιστοσύνη και στην ηθική
των συνεργατών μας, που αποτελούν για τη Franman κεφαλαιώδους σημασίας στοιχεία, ελλείψει των οποίων έχουμε διακόψει τη συνεργασία με παρόχους χωρίς δεύτερη σκέψη.
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Οι αριθμοί των επιθέσεων, σύμφωνα με έρευνες για την
πειρατεία, δείχνουν να έχουν καθοδική πορεία. Ποιοι είναι
οι λόγοι που έχουν συντελέσει στη μείωση των επιθέσεων;
Ναύαρχος Διαμαντής Α. Παΐδας: Είναι γεγονός πως έχει μειωθεί
ο αριθμός των επιθέσεων στον Ινδικό ωκεανό. Οι λόγοι ποικίλλουν.
H εφαρμογή Best Management Practices και η παρουσία των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή είναι μερικοί από αυτούς.
Αναμφίβολα, ο πιο σημαντικός είναι η χρήση ένοπλων φρουρών στα πλοία που πλέουν στις περιοχές υψηλού κινδύνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταληφθεί κανένα πλοίο στο οποίο υπάρχει ένοπλη φρούρηση. Η συνειδητοποίηση της σημασίας χρήσης ενόπλων φρουρών από τις
ναυτιλιακές είναι και ο λόγος που, πλέον, σχεδόν κανένα πλοίο
δεν ταξιδεύει στον Ινδικό χωρίς ένοπλη φρούρηση αλλά και
κατά συνέπεια της σχετικής αυξημένης ζήτησης.
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε σχέση με τα συμβάντα πειρατείας; Σε ποιες περιοχές εμφανίζονται οι
περισσότερες επιθέσεις;
Ναύαρχος Διαμαντής Α. Παΐδας: Όπως προαναφέραμε, στην
περιοχή του Ινδικού ωκεανού τα συμβάντα έχουν μειωθεί.
Υπάρχουν επιθέσεις και ύποπτες προσεγγίσεις, όμως δεν έχει
υπάρξει, ευτυχώς, επιτυχημένη πειρατεία τα τελευταία χρόνια.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες οφείλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, εφαρμόζοντας τις
απαιτήσεις του BMP4 και χρησιμοποιώντας ένοπλες ομάδες
για τη φρούρηση των πλοίων τους σε συνάρτηση και με τις
συστάσεις του IMO καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών,
όπως BIMCO, Intertanko κ.ά., που προειδοποιούν πως μόλις
χαλαρώσουν τα μέτρα είναι εξαιρετικά πιθανό οι πειρατές να
εντείνουν πάλι τις επιθέσεις τους.
Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη αύξηση των επιθέσεων στη Δυτική Αφρική και ειδικότερα στον Κόλπο της Γουινέας. Σε αυτήν
την περιοχή το modus operandi των πειρατών είναι διαφορετικό με καλύτερα οργανωμένες και βαρύτερα οπλισμένες ομάδες και, δυστυχώς, πιο βίαιη συμπεριφορά. Οι πειρατείες στην
περιοχή δεν καταλήγουν σε πολύμηνες ομηρίες με απώτερο
στόχο την πληρωμή εκατομμυρίων σε λύτρα. Η συνηθισμένη
κατάληξη είναι ολιγοήμερη πειρατεία του πλοίου, με απώτερο
σκοπό την άντληση μέρους του φορτίου του, την κλοπή τιμαλφών του πληρώματος και cash to master, και την απαγωγή
των, κυρίως, ευρωπαϊκής καταγωγής αξιωματικών, πάντα συνοδευόμενη από κακομεταχείριση του πληρώματος.
Τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρούνται επιθέσεις σε πλοία
όλων των τύπων, έχουν κλέψει φορτία, έχουν χρησιμοποιήσει
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Δουλειά μας είναι να αξιολογούμε κάθε
ζήτηση που λαμβάνουμε και να προσφέρουμε
στον πελάτη μας 3-4 διαφορετικές προτάσεις για
να επιλέξει εκείνος την καλύτερη σύμφωνα με
τις ανάγκες του.

,,

Παρουσιάσαμε πριν από δύο χρόνια κάτι
καινοτόμο στην αγορά και όπως ήταν φυσικό
στην αρχή υπήρχαν ενδοιασμοί, αλλά με τον
χρόνο τούς ξεπεράσαμε και κερδίσαμε την
εμπιστοσύνη της αγοράς.
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βία, έχουν απαγάγει πληρώματα και, το χειρότερο, έχουν απολεσθεί ανθρώπινες ζωές με τραγικό αποκορύφωμα την πρόσφατη απώλεια ενός Έλληνα υποπλοίαρχου.
Τέλος, από πέρυσι παρατηρείται αύξηση και διαφοροποίηση
των κλοπών και των κρουσμάτων πειρατείας στη νοτιοανατολική Ασία. Παρατηρούμε πως το φαινόμενο της απλής κλοπής
που λάμβανε χώρα στην περιοχή, μορφοποιείται σε κανονική
επιθετική πειρατεία, περιορισμένη προς το παρόν σε μικρά πετρελαιοφόρα που επιχειρούν στα παράκτια της περιοχής. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή, ενώ η
Franman έχει ήδη στο portfolio της εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσία φρουρών στην εν λόγω περιοχή.
Με βάση ποια κριτήρια επιλέγουν οι ναυτιλιακές να τοποθετήσουν ένοπλες ομάδες φύλαξης στα πλοία τους;
Ευάγγελος Α. Μουρίκης: Τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν από
εταιρεία σε εταιρεία, αλλά μπορούμε να πούμε πως κοινός παρονομαστής είναι η τιμή ή, τουλάχιστον, η σχέση ποιότητας τιμής. Ειδικότερα, οι ελληνικές ναυτιλιακές φημίζονται για την
ικανότητά τους να αποκτούν τις υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.
Ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο είναι και η εθνικότητα των
φρουρών. Αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν να απασχολήσουν Έλληνες φρουρούς για λόγους εμπιστοσύνης, καλύτερης συνεννόησης με τα ελληνικά πληρώματα, αλλά και για
να στηρίξουν με ακόμη έναν τρόπο τη δεινοπαθούσα ελληνική
οικονομία της οποίας είναι οι κύριοι αιμοδότες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ένας μεγάλος αριθμός των παρόχων που συνεργαζόμαστε είναι ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έρχονται πρώτες
στην προτίμηση των πελατών μας και διακρίνονται για το υψηλότατο επίπεδο των υπηρεσιών τους.
Ολοκληρώνοντας, σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του παρόχου παίζουν και οι απαιτήσεις της σημαίας του πλοίου αλλά
και των ναυλωτών.
Καλύπτετε μόνο την ελληνική αγορά;
Ναύαρχος Διαμαντής Α. Παΐδας: Ο κύριος όγκος των παραγγελιών μας είναι κυρίως από την Ελλάδα, όμως η Franman εδώ και
χρόνια δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες του εξωτερικού ενώ
έχουμε και δικό μας γραφείο στην Κύπρο και την Κίνα.

Η Franman εκτός της ελληνικής αγοράς διαχειρίζεται λογαριασμούς
Security ναυτιλιακών εταιρειών σε Κύπρο, Τουρκία, Ιταλία, Μονακό,
Γερμανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ.
Πού οφείλεται η μεγάλη επιτυχία σας ως Security
Brokers;
Ευάγγελος Α. Μουρίκης: Η ευρεία αναγνώριση και εκτίμηση
που απολαμβάνει η Franman στη ναυτιλιακή κοινότητα εδώ και
τρεις δεκαετίες σίγουρα βοήθησε ώστε αυτό το νέο μας εγχείρημα να τύχει θετικής αντιμετώπισης από το ξεκίνημά του. Η ιδιότητά μας ως Brokers και η ανάπτυξη ενός δικτύου παρόχων από
όλο τον κόσμο, που εξασφαλίζει κάλυψη όλων των αναγκών των
πελατών μας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, είναι τα
κύρια συστατικά της συνταγής της επιτυχίας μας.
Εξίσου σημαντικό είναι και ότι είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνάρτηση με ανταγωνιστικές τιμές και
οικονομικά κίνητρα.
Τελικά, οι συνεργασίες μέσω Brokers διαφοροποιούν
το κόστος προς τα πάνω;
Κωστής Ι. Φραγκούλης: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι
συμφωνίες που έχουμε με τους παρόχους βασίζονται στον
όγκο των «περασμάτων» που τους παρέχουμε.
Το 2014 διεκπεραιώσαμε περισσότερες από 800 ασφαλείς
αποστολές, γεγονός που μας επέτρεψε να επιτύχουμε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές συμφωνίες προς όφελος των πελατών μας.
Είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε volume discounts
καθώς και rebates στο τέλος του χρόνου στους πελάτες με
τους οποίους έχουμε συμβόλαια αποκλειστικότητας.
Γενικότερα αξίζει να αναφερθεί πως ο ρόλος και η λειτουργία
του Broker είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ναυτιλία. Σε broker απευθύνεται ο Έλληνας πλοιοκτήτης όταν θέλει να πουλήσει ή να αγοράσει ένα πλοίο, όταν θέλει να βρει ναύλους, να
αγοράσει ανταλλακτικά, να βρει ναυπηγείο να δεξαμενίσει το
πλοίο του, να το ασφαλίσει και τώρα πλέον για να βρει τον κατάλληλο πάροχο.
Σε κάθε περίπτωση, όπως και στους άλλους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Franman, εγγυόμαστε για την ποιότητα και
την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών μας.
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Αφιέρωμα: Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία
Στο παρόν αφιέρωμα δημοσιεύονται οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και οι εφαρμογές τους
στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
Παράλληλα, παραθέτουμε τις απαντήσεις τριών κορυφαίων τεχνικών διευθυντών ναυτιλιακών εταιρειών (αλφαβητικώς) οι οποίοι τοποθετούνται σε καίρια ερωτήματα που τους θέσαμε. Το αφιέρωμα
συμπληρώνεται με τις παρουσιάσεις των τελευταίων αξιόπιστων όσο και καινοτόμων προτάσεων νέων
προϊόντων στην υπηρεσία του πλοίου, στις σελίδες 74-82.

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
και των εκπεμπόμενων ρύπων των πλοίων

Του Χρίστου Αθ. Φραγκόπουλου, Καθηγητή ΕΜΠ
Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας

οικονομική ανάπτυξη, ο περιορισμός της κατανάλωσης ενεργειακών και άλλων πόρων
και η προστασία του περιβάλλοντος είναι τα
τρία μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η ανθρωπότητα1. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται και στη ναυτιλία με τη μία ή άλλη μορφή. Η κατανάλωση καυσίμου επηρεάζει τις εκπομπές ρύπων και οι
δύο παράγοντες μαζί επηρεάζουν έντονα την οικονομική απόδοση ενός πλοίου είτε άμεσα (δαπάνες καυσίμου, λιμενικά
τέλη εξαιτίας ρύπανσης) είτε έμμεσα (μέσω περιορισμών
στους επιτρεπτούς τύπους καυσίμων, απαιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων εξουδετέρωσης ρύπων κ.λπ.). Επιπλέον, διεθνείς οργανισμοί (International Maritime
Organization2, Ευρωπαϊκή Ένωση) εκδίδουν διαρκώς όλο και
αυστηρότερους κανονισμούς περιορισμού ρύπων.
Με χρηματοδότηση από το τότε Lloyd’s Register Educational
Trust (LRET) και στη συνέχεια από το διάδοχο Lloyd’s Register Foundation3 (LRF) , ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στη

Η

1. Susumu Yoda, “Trilemma: Three Major Problems Threatening the World Survival”, Central Research Institute of Electric
Power Industry, Tokyo, 1995.
2. Κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση ορισμένων τίτλων στα αγγλικά
αντί της απόδοσης στα ελληνικά, καθώς το αναγνωστικό κοινό
του περιοδικού είναι εξοικειωμένο με τους τίτλους αυτούς.
3. Lloyd’s Register Foundation (LRF) helps to protect life and
property by supporting engineering-related education, public
engagement and the application of research.
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Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ το Centre
of Excellence in Ship Total Energy-Emissions-Economy
(CoE), με σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής τεχνογνωσίας προς επίτευξη του σύνθετου στόχου της αύξησης του ενεργειακού βαθμού απόδοσης και του
περιορισμού των εκπεμπόμενων ρύπων με οικονομικά αποδεκτό από τη ναυτιλία τρόπο.
Η προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και της
εκπομπής ρύπων περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα οποία
μπορούν να καταταγούν σε δύο γενικές κατηγορίες: τεχνολογικά και διαχειριστικά. Από μια άλλη σκοπιά, θα μπορούσε
κανείς να τα δει ως μέτρα σε μικροσκοπικό επίπεδο (π.χ. μελέτη της διεργασίας καύσης και μετρήσεις ρύπων) και σε μακροσκοπικό επίπεδο (διαχείριση αλυσίδας μεταφορών, κρίκοι
της οποίας είναι οι μεταφορές διά θαλάσσης), όπως δείχνει
το σχήμα.
Αναλυτικότερα, τα τεχνολογικά μέτρα περιλαμβάνουν την
προσομοίωση με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς

Σχηματική απεικόνιση των συνιστωσών του έργου.
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επιμέρους στοιχείων της ενεργειακής εγκατάστασης του
πλοίου από πλευράς τόσο κατανάλωσης μορφών ενέργειας (καυσίμου, μηχανικής, ηλεκτρικής, θερμικής) όσο και
εκπεμπόμενων ρύπων. Επίσης, περιλαμβάνουν μετρήσεις,
στο μέτρο του δυνατού, ώστε να επαληθευθούν και βελτιωθούν τα μοντέλα προσομοίωσης. Σημειώνεται πως οι
ενέργειες αυτές αφορούν όχι μόνο ήδη εγκατεστημένα μηχανήματα και συσκευές, αλλά και νέα προς εγκατάσταση
(retroﬁt), τα οποία ενδεχομένως απαιτηθούν λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών.
Τα διαχειριστικά μέτρα αφορούν όλη την αλυσίδα μεταφοράς από έναν τόπο σε άλλον, η οποία ενδεχομένως πε-

,,

Η προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης
καυσίμου και της εκπομπής ρύπων περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα οποία μπορούν να καταταγούν σε δύο γενικές
κατηγορίες: τεχνολογικά και διαχειριστικά.

,,

ριλαμβάνει όχι μόνο θαλάσσια, αλλά και χερσαία ή εναέρια τμήματα. Διερευνάται η επίδραση των διαφόρων μέτρων στην κατανάλωση καυσίμων και στους
εκπεμπόμενους ρύπους, αλλά και στο κόστος μεταφοράς
με εναλλακτικές αλυσίδες. Ως παράδειγμα, μέτρα όπως (α)
μείωση της ταχύτητας, (β) μεταβολή του αριθμού πλοίων
στον στόλο, (γ) αύξηση του μεγέθους των πλοίων προκαλούν, εν γένει, μεταβολές (θετικές ή αρνητικές) στο σύνολο
των ρύπων, αλλά και στην οικονομικότητα των μεταφορών.
Η ανάλυση κύκλου ζωής είναι απαραίτητη προκειμένου να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Το όλο έργο εκπονείται από το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, που ασχολείται με τα τεχνολογικά μέτρα, και
το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, που ασχολείται
με τα διαχειριστικά μέτρα. Για μια πληρέστερη διεπιστημονική αντιμετώπιση του θέματος, θα ήταν ευχής έργον η
συνέχιση των δραστηριοτήτων του CoE, ώστε να μελετηθούν βαθύτερα οι επιδράσεις και άλλων παραγόντων,
όπως ο σχεδιασμός και η υδροδυναμική συμπεριφορά του
πλοίου, καθώς και να επιτευχθεί μια πιο οργανική ολοκλήρωση των επιμέρους πλευρών σε ένα ενιαίο σύνολο.
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται να διαδίδεται αφενός μεν προς τους φοιτητές
της σχολής με κατάλληλο εμπλουτισμό των μαθημάτων,
αφετέρου δε προς τη ναυτική βιομηχανία, και ιδιαίτερα την
ελληνική ναυτιλία, με σεμινάρια και ημερίδες.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του
CoE: www.lrf-ntua-coe.gr
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Αφιέρωμα:
Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία

Η εξέλιξη του υβριδικού συστήματος
πρόωσης πλοίου
Των Γ. Παπαλάμπρου, Σ. Τοπάλογλου και Ν. Κυρτάτου
Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας ΕΜΠ

T

α τελευταία χρόνια στο ΕΝΜ/ΕΜΠ αναπτύχθηκε πειραματική εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων πρόωσης πλοίων. Το παρόν άρθρο
παρουσιάζει τη μέχρι σήμερα πρόοδο στον
τομέα αυτό στο ΕΝΜ.
Η πειραματική εγκατάσταση ολοκληρωμένου υβριδικού συστήματος πρόωσης (Hybrid Integrated Propulsion Powertrain-HIPPO) του ΕΝΜ περιλαμβάνει μία υδραυλική πέδη
νερού ισχύος 1200 kW, έναν κινητήρα πετρελαίου Caterpillar
3176B marine, ισχύος 448 kW, κι έναν ηλεκτρικό κινητήρα,
ισχύος 110 kW, ο οποίος ελέγχεται από ένα μετατροπέα συχνότητας (frequency inverter). Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται
το υβριδικό σύστημα πρόωσης του ΕΝΜ όπως σχεδιάστηκε
αρχικά και κατόπιν κατασκευάστηκε.

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των παραπάνω,
αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου από Η/Υ πραγματικού χρόνου
με βάση την πλατφόρμα dSpace. Μετρώνται και καταγράφονται
παράμετροι λειτουργίας, όπως επιβαλλόμενη ροπή, ροπή
ηλεκτρικού κινητήρα, ταχύτητα περιστροφής άξονα, αέριοι
ρύποι όπως αδιαφάνεια καπνού (θολότητα) και NOx, καθώς
και ο λόγος αέρα/καυσίμου στην εξαγωγή των καυσαερίων.
Το υβριδικό σύστημα πρόωσης δοκιμάστηκε σε διάφορες
συνθήκες λειτουργίας για να διακριβωθεί η εφικτότητα της
αρχικής ιδέας χρήσης δύο διαφορετικών τύπων κινητήρων
για τη βέλτιστη παραλαβή μεταβαλλόμενων φορτίων, π.χ. για
την επιτάχυνση ή ελιγμούς του πλοίου. Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τέτοιων δοκιμών στο HIPPO. Στο
πρώτο και το δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζεται η συνεισφορά ροπής στο σύστημα πρόωσης από τον ηλεκτρικό και
θερμικό κινητήρα αντίστοιχα. Στο τρίτο διάγραμμα παρουσιάζεται η συνολική ζήτηση ροπής από το σύστημα πρόωσης,

,,
Εικόνα 1: Το υβριδικό σύστημα πρόωσης του Εργαστηρίου Ναυτικής
Μηχανολογίας στο ΕΜΠ.
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Το υβριδικό σύστημα πρόωσης δοκιμάστηκε
σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας για να
διακριβωθεί η εφικτότητα της αρχικής ιδέας
χρήσης δύο διαφορετικών τύπων κινητήρων
για τη βέλτιστη παραλαβή μεταβαλλόμενων
φορτίων.

,,
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Όταν το υβριδικό σύστημα πρόωσης λειτουργεί με έλεγχο
κλειστού βρόχου, ο ελεγκτής μεταβάλλει τη ροπή από τον

,,

όπως εφαρμόζεται από την υδραυλική πέδη. Η ταχύτητα περιστροφής του συστήματος (τέταρτο διάγραμμα) διατηρείται
σταθερή στις διαφορετικές φάσεις της δοκιμής, λαμβάνοντας
τιμές 800, 1.400 και 1.600 rpm.
Από τα ανωτέρω διαγράμματα φαίνεται πως όταν ο ηλεκτρικός κινητήρας συνεισφέρει στη συνολική ζήτηση ροπής, τότε
ο θερμικός κινητήρας αποφορτίζεται (παράγει δηλαδή λιγότερη ροπή) έτσι ώστε πάντα να καλύπτεται η συνολική ζήτηση (περιοχές με κύκλο). Στην περίπτωση που ζητείται από
τον ηλεκτρικό κινητήρα να καλύψει το σύνολο της ζήτησης,
ο θερμικός κινητήρας τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας
(περιοχή «Diesel OFF»).

Όταν ο ηλεκτρικός κινητήρας συνεισφέρει
στη συνολική ζήτηση ροπής, τότε ο θερμικός
κινητήρας αποφορτίζεται (παράγει δηλαδή
λιγότερη ροπή) έτσι ώστε πάντα να καλύπτεται η συνολική ζήτηση.

,,

Στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζονται η συνολική ζήτηση
φορτίου και η απόκριση του συστήματος πρόωσης (με και
χωρίς ηλεκτρικό κινητήρα). Στο δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζεται η αδιαφάνεια του καπνού στην εξαγωγή του θερμικού κινητήρα. Το υβριδικό σύστημα γι’ αυτό το προφίλ
φόρτισης παρουσιάζει περίπου 47% λιγότερο καπνό. Στο
τρίτο διάγραμμα παρουσιάζονται τα παραγόμενα NOx στα
καυσαέρια, με το υβριδικό σύστημα να παράγει περίπου 71%
λιγότερα. Στο τέταρτο διάγραμμα παρουσιάζεται ο πραγματικός λόγος αέρα/καυσίμου προς το στοιχειομετρικό (λάμδα)
για τα δύο συστήματα.

Εικόνα 2: Αποτελέσματα από τα πειράματα διακρίβωσης ορθής λειτουργίας
του υβριδικού συστήματος πρόωσης στο ΕΝΜ – ΕΜΠ.

ηλεκτρικό κινητήρα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο θερμικός κινητήρας να λειτουργεί σε αποδοτικότερα σημεία, το οποίο
οδηγεί σε μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερο
μαύρο καπνό. Ακόμα, στην περίπτωση μεταβατικών συνθηκών λειτουργίας, το σύστημα πρόωσης παράγει τη ζητούμενη ροπή γρηγορότερα, καθώς ο ηλεκτρικός κινητήρας
αποδίδει τη μέγιστη ροπή του ταχύτατα, σε αντίθεση με τον
κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Τα αποτελέσματα ενός πειράματος με χρήση ελεγκτή πρόσωτροφοδότησης (feed-forward controller) παρουσιάζονται
στην εικόνα 3. Ο ελεγκτής παρακολουθεί τις αλλαγές στη συνολική ζήτηση φορτίου και δίνει την κατάλληλη εντολή στον
ηλεκτρικό κινητήρα. Το ποσοστό συνεισφοράς ροπής του
ηλεκτρικού κινητήρα ορίστηκε μετά από δοκιμές, προκειμένου να διερευνηθούν οι επιδράσεις του υβριδικού συστήματος πρόωσης στα μεγέθη που ενδιαφέρουν, δηλαδή στην
εκπομπή καπνού, στα NOx και στο λόγο αέρα/καυσίμου, σε
σύγκριση με το σύστημα πρόωσης μόνο με την παρουσία του
θερμικού κινητήρα, για τις ίδιες ακριβώς συνθήκες φόρτισης.

Εικόνα 3: Πειραματικά δεδομένα του υβριδικού συστήματος πρόωσης σε
σύγκριση με συμβατικό.

Αναφορές
1. Ν. Κυρτάτος, «Τρέχοντα έργα R&D για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία ναυτικών κινητήρων», «Ναυτικά Χρονικά», αρ. φύλλου 158, 03/2013.
2. Γ. Παπαλάμπρου, Σ. Τοπάλογλου, Ν. Κυρτάτος, «Το ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα πρόωσης πλοίου του ΕΝΜ», «Ναυτικά
Χρονικά», αρ. φύλλου 168, 03/2014.
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Ποιοι κρύβονται πίσω
από τους νέους κανονισμούς;
Είναι κοινό μυστικό ότι πολλές φορές πίσω από κάποιον νέο κανονισμό κρύβεται κάποιος
κατασκευαστής, ο οποίος έχει να αποκομίσει oφέλη από την εφαρμογή του νέου αυτού
κανονισμού.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

κατασκευαστής συνήθως προσεγγίζει την κυβέρνηση της χώρας του, η οποία, για να βοηθήσει την
εθνική της οικονομία, προωθεί κάποιον νέο κανονισμό στο ΙΜΟ ο οποίος ευνοεί το προϊόν του κατασκευαστή.
Φυσικά αυτά γίνονται σε
συνδυασμό με τις απαραίτητες μελέτες που αποδεικνύουν πόσο
καλύτερος είναι π.χ. ο καινούργιος μηχανισμός που προωθείται, ή
πόσο περισσότερες ζωές θα σωθούν όταν αλλάξει ο κανονισμός.
Τις περισσότερες φορές όλα γίνονται με τις καλύτερες των προθέσεων. Δηλαδή, και οι κατασκευαστές και οι εθνικές αντιπροσωπείες που τους στηρίζουν, θεωρούν ότι πράγματι ο νέος
μηχανισμός θα ωφελήσει. Γι ’αυτό άλλωστε και επιτυγχάνουν να
λάβουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας που είναι απαραίτητη
για κάποιον νέο κανονισμό ή αλλαγή του παλαιού. Όμως είναι
δύσκολο οι θεωρητικές μελέτες να αναδείξουν τυχόν μελλοντικές πρακτικές επιπλοκές στη λειτουργία. Ένα σχετικά πρόσφατο
παράδειγμα είναι οι σωσίβιες λέμβοι ρίψεως.
Ο πρώτος κατασκευαστής τέτοιων λεμβών έπεισε την εθνική
του αντιπροσωπεία να φέρει το θέμα στον ΙΜΟ και τώρα όλα
τα νέα πλοία φέρουν μία σωσίβια λέμβο ρίψεως στην πρύμνη.
Η πολύ πιο γρήγορη εκκένωση και εγκατάλειψη του πλοίου,
που η καινούργια διάταξη υποσχόταν, ήταν αρκετή να πείσει.
Στην πράξη όμως, είναι σχεδόν αδύνατον να βρεθούν ηρωικά
πληρώματα για τα απαιτούμενα γυμνάσια. Λόγω του τεράστιου ύψους πτώσης (ακόμα και 40 μέτρα), οι ναυτικοί εντός
της λέμβου πρέπει να προσδένουν ακόμα και το κεφάλι τους
με ειδικές ζώνες προκειμένου να μη σπάσει ο λαιμός τους.
Εκτός αυτού, σοβαρές αμφιβολίες έχουν αρχίσει να εκφράζονται για την αποτελεσματικότητα τους όταν το πλοίο έχει κάποια
κλίση με την πλώρη (όταν π.χ. αρχίζει να βυθίζεται και η πρύμνη ανασηκώνεται).

Ο
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Στα σημερινά όμως, τώρα το παιχνίδι αυτό παίζεται με τους λεγόμενους μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας. Εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξει κανένας κανονισμός. O EEDI (Energy Eﬃciency
Design Index) και η στρέψη της προσοχής όλων σε προσπάθειες
μείωσης του εκλυόμενου CO2 (δηλαδή μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου) αρκούν. Από το 2010 (π.χ. Αρ. Φύλλου 139) είχαμε προβλέψει «τη νεκρανάσταση» πολλών μηχανισμών, που
είχαν μείνει αζήτητοι στο ράφι, και τον επερχόμενο «πονοκέφαλο»
των πλοιοκτητών που θα κατακλύζονται από τους ισχυρισμούς
των κατασκευαστών για διάφορα ποσοστά μείωσης της κατανάλωσης, αν εγκαταστήσουν τον άλφα ή τον δείνα μηχανισμό.
Κατά κατά καιρούς δέχομαι την ερώτηση «πόσο θεωρείς ότι εξοικονομεί π.χ. το WED;» (Wake Equalizing Duct - αγωγός μπροστά
από την προπέλα). Στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει μία απάντηση. Εξαρτάται από το πλοίο ή μάλλον από το πόσο κακοσχεδιασμένες είναι οι γραμμές της γάστρας του πλοίου. Όσο
χειρότερο το πλοίο, τόσο μεγαλύτερο το όφελος του WED. Αλλά
αν το πλοίο είναι σχετικά καλοσχεδιασμένο (όπως είναι τα περισσότερα σημερινά πλοία, ιδίως Ιαπωνίας και Κορέας) το WED δεν
προσφέρει τίποτα ή σχεδόν τίποτα! Συνεπώς η γενίκευση της
απόδοσης είναι τελείως λανθασμένη, καθώς κάθε πλοίο είναι μία
τελείως διαφορετική περίπτωση.
Αμέσως μετά το EEDI, οι Ιάπωνες, κατά κύριο λόγο, στον ΙΜΟ
προσπάθησαν να επιτύχουν τέτοιες γενικεύσεις με σκοπό την αυτόματη μείωση του δείκτη EEDI, αν το πλοίο είναι εξοπλισμένο
με τέτοιους μηχανισμούς. Γίνεται κατανοητό ότι κάτι τέτοιο θα
ήταν «χρυσωρυχείο» για τους κατασκευαστές τέτοιων μηχανισμών. Μετά από αντιδράσεις της Ελλάδας και της RINA (Royal
Institute of Naval Architects Ηνωμένου Βασιλείου), όπου επεσήμαναν ότι τέτοιες γενικεύσεις δεν ισχύουν, το θέμα πήρε αναβολή και ευτυχώς δεν πέρασε ως μέρος του κανονισμού EEDI.
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Όμως γνωρίζουμε ότι οι Ιάπωνες είναι επίμονοι. Σε κάθε ευκαιρία ανασύρουν το θέμα. Σκοπός τους είναι να καταρτιστεί μία
επίσημη λίστα εγκεκριμένη από το ΙΜΟ, όπου όλοι οι μηχανισμοί
εξοικονόμησης ενέργειας θα αναφέρονται, μαζί με το ποσοστό
μιάς «μέσης» αναμενόμενης μείωσης της κατανάλωσης, που ο
κάθε μηχανισμός μπορεί να επιφέρει. Προς τούτο, κατέθεσαν τέτοιες λίστες στον ΙΜΟ που, λίγο-πολύ, περιείχαν τους διογκωμένους ισχυρισμούς των κατασκευαστών τέτοιων μηχανισμών.
Την ίδια εποχή (2011) ο οργανισμός OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) που αποτελείται από πετρελαϊκές
εταιρείες που χρησιμοποιούν πλοία και ναυτιλιακές υπηρεσίες,
κατέθεσε παρόμοια λίστα με τις εμπειρίες των μελών του από τη
χρήση τέτοιων μηχανισμών. Στην κατάθεση αυτή του OCIMF
φαίνεται ότι, στην πράξη, οι μειώσεις στην κατανάλωση ήταν μηδαμινές ή και μηδενικές. Για ορισμένους μηχανισμούς δε, επισημαίνουν τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατανάλωσης του πλοίου.
Η κατάθεση αυτή του OCIMF στην ουσία «θάφτηκε», με τους Ιάπωνες να αναφέρονται πάντα στα δικά τους νούμερα για τα διάφορα «μαγικά χάπια» της μοντέρνας ναυτιλίας, με μόνη την
Ελλάδα να επισημαίνει συνεχώς τα στοιχεία OCIMF.
Η προσπάθεια αυτή της Ιαπωνίας να επιτύχει αναγνώριση από
τον ΙΜΟ μιας τέτοιας λίστας «μαγικών χαπιών», συνεχίζεται, όπως
συνεχίζεται και η αντίδραση της Ελλάδας και ενίοτε άλλων ορ-

γανισμών (RINA, Intertanko κ.λπ.). Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, δεν είναι η Ελλάδα ενάντια στην εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών, αλλά ενάντια στην γενίκευση της αποδοτικότητάς τους
σε όλα τα πλοία. Γενικές αναφορές του τύπου «προπέλες αναστροφής ( counter –rotating) επιφέρουν κατά μέσο όρο μείωση
της τάξεως του 8%» είναι ανοησίες. Κάθε πλοίο ξεχωριστά πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα για το αν ένας προτεινόμενος μηχανισμός μπορεί να επιφέρει μετρήσιμη μείωση ή μηδενική ή
ακόμα και αύξηση της κατανάλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις.
Η Rightship ήδη ακολούθησε τον εύκολο δρόμο να δίνει πόντους σε όποιο πλοίο τοποθετεί τέτοιους μηχανισμούς, ανεξάρτητα αν υπάρχει μείωση κατανάλωσης ή όχι.
Κάτι τέτοιο ελπίζουν να καταφέρουν και οι Ιάπωνες με τους κανονισμούς π.χ. να μειώνεται κατά κάποιο σταθερό ποσοστό
(σύμφωνα με τη λίστα ΙΜΟ) π.χ. ο δείκτης ΕΕΟΙ μόνο με την τοποθέτηση τέτοιων μηχανισμών.
Φυσικά οι Ιάπωνες έτσι θα υποστηρίξουν τη βιομηχανία τους
και τους κατασκευαστές τους. Οι αγοραστές όμως πρέπει τουλάχιστον να έχουν κάποια εγγύηση ότι πράγματι θα υπάρξει μείωση κατανάλωσης και όχι μόνο η ένδειξη της λίστας του ΙΜΟ
που θα λέει «κατά μέσο όρο – 8%», διότι είναι σίγουρο ότι, στην
πράξη, τα περισσότερα πλοία θα δουν μειώσεις πολύ μικρότερες του αναγραφόμενου «μέσου όρου».
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Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου
ανασχετικός παράγοντας για
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου εκτιμάτε
ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα καύσιμα
στα πλοία ή, επί της ουσίας, πρόκειται για
μονόδρομο για το μέλλον της ναυτιλιακής
βιομηχανίας;

Του Χρήστου Χατζηγεωργίου
Managing Director Almi Marine
Management S.A.
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Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου θα αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τις
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά όχι από
μόνες τους. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι
αυτές οι επενδύσεις αφορούν τόσο μεταχειρισμένα πλοία όσο και νεότευκτα.
Όσον αφορά τα νεότευκτα, ο χρόνος που μεσολαβεί από τη σύλληψη της ιδέας για παραγγελία μέχρι την παράδοση είναι τόσο
μεγάλος που οποιαδήποτε πρόβλεψη για τιμή
του καυσίμου είναι παρακινδυνευμένη. Ο
μόνος βέβαιος παράγοντας είναι το κανονιστικό πλαίσιο, που υποχρεώνει την εφαρμογή
τεχνολογιών ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του πλοίου. Και αυτό όμως μέχρι
στιγμής παρακάμπτεται με εικονικές τοποθετήσεις παραγγελιών και τρόπιδας. Ταυτόχρονα, διάφορες νέες τεχνολογίες είναι είτε
πρακτικά ανεφάρμοστες και αδοκίμαστες είτε
απλώς αδοκίμαστες. Είναι φυσικό οι πλοιοκτήτες να μη θέλουν να δοκιμαστούν οι νέες
τεχνολογίες στα πλοία τους. Το παρόν κόστος
των νέων τεχνολογιών επίσης είναι ακόμη
πολύ υψηλό και θα παραμείνει μέχρι τη
στιγμή που όλα τα νέα πλοία που κατασκευάζονται θα πρέπει να τις υιοθετήσουν. Τέλος,
άγνωστος παράγων παραμένει η υιοθέτηση
μονομερών μέτρων από χώρες σημαντικές
για τη ναυτιλία όπως οι ΗΠΑ, η Ε.Ε.
Στα μεταχειρισμένα πλοία, οι χαμηλές τιμές
του πετρελαίου σε συνδυασμό με την πολύ
κακή αγορά και τη ραγδαία απομείωση των

αξιών καθιστούν απαγορευτική την επένδυση
σε νέες τεχνολογίες.
Πώς βλέπετε τη συνεχή λήψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο κανονισμών τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι
αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων; Είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα δημιουργήσουν ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα κανονισμών;
Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στη λέξη «συνεχή». Οι πρωτοβουλίες και οι κανονισμοί έτσι
όπως τελικά υιοθετούνται και εφαρμόζονται:
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Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις για τη
ναυτιλία στη διάρκεια του 2015;
Το βασικότερο πρόβλημα είναι η ύπαρξη ενός τεράστιου
ναυπηγικού δυναμικού που παράγει πολύ μεγάλο αριθμό
πλοίων που δεν χρειάζονται. Η ιαπωνική βιομηχανία είναι η
πιο συγκρατημένη, έχοντας μνήμες από τη δεκαετία του
1980, η κορεατική έχει γιγαντωθεί και χρειάζεται απεγνωσμένα παραγγελίες, η δε κινεζική θέλοντας να κυριαρχήσει
στο μέλλον στο χώρο έχει επίσης ξεφύγει σε μέγεθος, με
προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και με περιορισμένο αναμενόμενο όριο ζωής.
Η ύπαρξη αυτού του δυναμικού καθώς και η ελλιπής γνώση

,,

• Μειώνουν την ασφάλεια και αξιοπιστία των πλοίων. Η σημαντικότατη, π.χ., μείωση της ιπποδύναμης των κυρίων μηχανών επηρεάζει την «κυβερνησιμότητα» των πλοίων σε
πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
• Δεν λαμβάνουν υπόψη τις παρενέργειες από την εφαρμογή τους, π.χ. τους ρύπους που παράγονται για την αποθείωση του πετρελαίου ή τα απόβλητα των Scrubbers.
Αυτά θα «ανακαλυφθούν» αργότερα.
• Δεν αποτελούν μια ολιστική λύση των προβλημάτων. Είναι
ημίμετρα που αποφασίζονται γρήγορα, για τον κατευνασμό
πολιτικών πιέσεων.
• Αυξάνουν την πολυπλοκότητα των χειρισμών που καλούνται να εκτελέσουν τα πληρώματα με κίνδυνο πρόκλησης
ατυχημάτων.

Στα μεταχειρισμένα πλοία, οι χαμηλές
τιμές του πετρελαίου σε συνδυασμό με την
πολύ κακή αγορά και τη ραγδαία απομείωση των αξιών καθιστούν απαγορευτική
την επένδυση σε νέες τεχνολογίες.

,,

του αντικειμένου από τους μη παραδοσιακούς χρηματοδότες
έχουν οδηγήσει σε μαζικές παραγγελίες στο κάτω σημείο του
κύκλου της ναυτιλίας, με αποτέλεσμα την υπερπροσφορά
τονάζ σε όλους τους βασικούς τύπους πλοίων. Τα ναυπηγεία
σε συνδυασμό με την πρόσφατη εξαιρετικά υψηλή τιμή του
καυσίμου έπεισαν πολλούς ότι θα κατασκεύαζαν πολύ οικονομικά και τεχνολογικά εξελιγμένα πλοία, που αποτέλεσε και
το «καρότο» γι’ αυτές τις παραγγελίες.
Η βασικότερη πρόκληση λοιπόν είναι η επιβίωση πολλών
εταιρειών.
Μία άλλη διαχρονική πρόκληση είναι το διαρκές άνοιγμα της
ψαλίδας μεταξύ του συνεχώς μειούμενου επιπέδου των πληρωμάτων και των απαιτήσεων που έχουμε από αυτά. Πολλοί
ονειρεύονται τη ναυτιλία σαν μια βιομηχανία αεροπορικού
τύπου, ωστόσο το προσωπικό τόσο σε ποιότητα όσο και σε
εκπαίδευση απέχει παρασάγγας. Θα πρέπει τόσο η βιομηχανία της ναυτιλίας όσο και οι νομοθέτες και λοιποί εμπλεκόμενοι να συνειδητοποιήσουν τα γεγονότα και να αρχίσουν να
λένε κάποιες αλήθειες.
Κατά τη γνώμη σας, σε ποιους τομείς σχετικά με τη ναυπήγηση και λειτουργία ενός πλοίου θα πρέπει να στραφεί
η τεχνολογική έρευνα;
Στα σημερινά πλοία παρατηρείται μια τεράστια εναπόθεση
μηχανημάτων και εξοπλισμού, των οποίων η σωστή χρήση
και αξιοποίηση είναι πρακτικά αδύνατη από το υπάρχον προσωπικό. Όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του εξοπλισμού και
των μηχανημάτων εφοδιάζεται με ηλεκτρονικά βοηθήματα
και οθόνες χειρισμού, που συνήθως είναι από δύσχρηστες
έως ακατανόητες. Πολύ συχνά η ιεράρχηση της πολυπλοκότητας είναι λανθασμένη. Τα πληρώματα αδυνατούν να κατανοήσουν μέχρι και βασικά κομμάτια του εξοπλισμού ακόμη
και σε επίπεδο βασικής χρήσης.
Θεωρώ ότι στη σχεδίαση θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην
εργονομία, λειτουργικότητα και συντηρησιμότητα του εξοπλισμού από το διαθέσιμο επίπεδο των πληρωμάτων. Να δημιουργηθεί κάποια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα
βασίζεται η δόμηση του εξοπλισμού, κάποιοι κανόνες ιεράρχησης των δεδομένων, απλή επικοινωνία και κατανοητή από
τους χρήστες.
65 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

AFIEROMA_Layout 1 5/3/2015 6:08 πμ Page 36

Αφιέρωμα:
Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία

Mονόδρομος για το μέλλον
της ναυτιλιακής βιομηχανίας
οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τελευταία, στη σχεδίαση των πλοίων, στην προσθήκη συστημάτων για τη βελτίωση της απόδοσης των
πλοίων και της αποτελεσματικότητας και
απόδοσης των κυρίων μηχανών και των κυρίων βοηθητικών μηχανημάτων (ηλεκτρογεννητριών κυρίως) δεν γίνονται μόνο για
λόγους οικονομίας, αλλά κυρίως για περιβαλλοντικούς και συμμόρφωση με τις αυστηρότερες ισχύουσες και επερχόμενες απαιτήσεις
σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο (εκπομπές CO2, SOx, NOx, emissions). Είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση φυσικού αερίου (LNG)
ή υγροποιημένου πετρελαιοειδούς αερίου
(LPG) για την κίνηση της κύριας μηχανής των
πλοίων συνεισφέρει σε μειωμένα όρια εκπομπής των προαναφερόμενων αέριων ρύπων
και φυσικά σε περιορισμένα λειτουργικά
έξοδα. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι είναι μονόδρομος για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
και νέα καύσιμα. Η προσαρμογή στις νέες
αυτές τεχνολογίες απαιτεί καλή προετοιμασία,
χρόνο, εκπαίδευση και σχέδιο. Όσο γρηγορότερα και πιο συστηματικά προχωρήσει μια
εταιρεία σε αυτές τις προσαρμογές τόσο αποτελεσματικότερα θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.
Του Κώστα Γ. Βλάχου
Chief Operating Oﬃcer
Consolidated Marine Management

Πώς βλέπετε τη συνεχή λήψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο κανονισμών τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι
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αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων; Είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα δημιουργήσουν ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα κανονισμών;
Με πολύ μεγάλη ανησυχία παρακολουθώ τη
διαρκώς ολοένα αυξανόμενη λήψη μονομε-

,,

Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου εκτιμάτε
ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα καύσιμα
στα πλοία ή, επί της ουσίας, πρόκειται για
μονόδρομο για το μέλλον της ναυτιλιακής
βιομηχανίας;

Η βασικότερη πρόκληση για τη
ναυτιλία το 2015 είναι η μεγάλη
υπερπροσφορά πλοίων ανεξαρτήτως τομέα, που σε συνδυασμό με
την αναμενόμενη χαμηλή ζήτηση,
λόγω της διεθνούς ύφεσης, πρόκειται να επηρεάσει δυσμενώς
τους ναύλους των πλοίων.

,,
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ρών μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο (USA or EU unilatar
decisions), που δεν συνάδουν με το διεθνές προφίλ της ναυτιλίας και τον ανταγωνισμό. Η εφαρμογή από πλευράς ΗΠΑ
των αυστηρών απαιτήσεων για τις μηχανές που θα πρέπει
να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπής ρύπων που
ισχύουν για τις tier III ΝΟx requirements, σε Βόρεια Αμερική
και Καραϊβική, για τα πλοία που κατασκευάζονται μετά την
01-01-2016, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι απαιτήσεις αυτές
θα εφαρμοστούν υπό κανονικές συνθήκες μετά το 2020, και
η μονομερής απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την
άλλη πλευρά, για την πρόωρη εφαρμογή καταγραφής των
δεδομένων κατανάλωσης των πλοίων που καταπλέουν ή
αποπλέουν από λιμάνια της από το 2018 -αν και σε διεθνές
επίπεδο (IMO) οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει (MRV requirements)- δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον για τη
ναυτιλία. Μονομερείς ενέργειες δεν χρειάζονται γιατί δυσκολεύουν τη λειτουργία των πλοίων και δημιουργούν αθέμιτο
ανταγωνισμό. Τα οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να λαμβάνονται
από αυτούς που τα καταρτίζουν μόνο όταν είναι σίγουροι
πως οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ώριμες και μπορούν να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις χωρίς προβλήματα και
σπατάλη πόρων σε μη δοκιμασμένες και αποτελεσματικά
ασφαλείς τεχνολογίες.
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις για τη
ναυτιλία στη διάρκεια του 2015;
Η βασικότερη πρόκληση για τη ναυτιλία το 2015 είναι η μεγάλη υπερπροσφορά πλοίων ανεξαρτήτως τομέα, που σε
συνδυασμό με την αναμενόμενη χαμηλή ζήτηση, λόγω της
διεθνούς ύφεσης, πρόκειται να επηρεάσει δυσμενώς τους
ναύλους των πλοίων. Από την άλλη πλευρά, οι μειωμένες
τιμές των καυσίμων, που μπορεί να συνεχιστούν και το 2015,
θα κρατήσουν χαμηλά τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων, υπό

την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα των πλοίων θα παραμείνει
χαμηλή και δεν θα αυξηθεί. Σε τεχνικά θέματα, η μεγαλύτερη
πρόκληση είναι η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων από 0101-2015 για χρήση MGO 0,1%S (distillates) όταν τα πλοία
ταξιδεύουν σε ECA περιοχές. Η χαμηλή ποιότητα των καυσίμων αυτών, που προέρχονται κυρίως από ανάμειξη, σε συνδυασμό με τα όρια λειτουργίας (κυρίως θερμοκρασία) που
πρέπει να τα διέπουν, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των κύριων και βοηθητικών μηχανημάτων, απαιτούν σωστές και λεπτομερείς διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται από τα πλοία, καθώς επίσης και ορισμένες
μετασκευές, που θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του παρακολουθούντος το πλοίο νηογνώμονα.
Κατά τη γνώμη σας, σε ποιους τομείς σε ό,τι αφορά τη
ναυπήγηση και λειτουργία ενός πλοίου θα πρέπει να
στραφεί η τεχνολογική έρευνα;
Η πρόκληση για το μέλλον είναι η σχεδίαση και λειτουργία
των πλοίων που θα κινούνται με αέριο (LNG, LPG, Ethane).
H σχεδίαση έχει ήδη ξεκινήσει, όμως απαιτούνται βελτιώσεις
στον τομέα ασφάλειας και ελαχιστοποίηση του κόστους αγοράς και εγκατάστασης.
Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση του κόσμου για τη λειτουργία
των μηχανών που κινούνται με αέριο είναι μία ακόμη παράμετρος που πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστεί. Απαιτούνται
σχεδιασμός και επένδυση. Το όφελος από την τεχνολογική
αυτή εξέλιξη θα είναι πολλαπλό. Κατά πρώτο λόγο θα προκύψουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα του πλοίου λόγω της
χαμηλότερης τιμής του αερίου σε σύγκριση με το FO and
MGO, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 40% των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου, αλλά
και βελτίωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα σε όλες τις παραμέτρους (Νοχ, Sox, CO2).
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Αφιέρωμα:
Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία

Βασική πρόκληση
είναι η επιτυχής διαχείριση
των συνεχών αλλαγών
στο περιβάλλον

Η χρήση νέων καυσίμων επιβάλλεται από το
υπάρχον διεθνές νομικό πλαίσιο. Με δεδομένα το βάθος της λειτουργικής ζωής του
πλοίου, που είναι τα είκοσι έτη, και το ευμετάβλητο της τιμής των καυσίμων, οι τωρινές
τιμές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες.
Πώς βλέπετε τη συνεχή λήψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο κανονισμών τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι
αφορά τις εκπομπές αέριων ρύπων; Είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα δημιουργήσουν ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα κανονισμών;
Η δυσκολία είναι στο ότι οι συγκεκριμένοι κανονισμοί συνεπάγονται τεχνολογικές αλλαγές.
Για παράδειγμα, παραγωγή και καύση ελαφρότερων καυσίμων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου ή σχεδιαστικές
αλλαγές σε κινητήρες για μείωση εκπομπών
οξειδίων του αζώτου.
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις για τη ναυτιλία στη διάρκεια του 2015;

Του Διονύση Πέππα
HSQE Manager Pantheon Tankers
Management S.A.
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Σε επίπεδο ναυτιλιακής εταιρείας, η βασική
πρόκληση είναι η επιτυχής διαχείριση των συνεχών αλλαγών στο περιβάλλον όπου καλείται να λειτουργήσει.
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Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου εκτιμάτε
ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασχετικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα καύσιμα
στα πλοία ή, επί της ουσίας, πρόκειται για
μονόδρομο για το μέλλον της ναυτιλιακής
βιομηχανίας;

Σε επίπεδο ναυτιλιακής εταιρείας,
η βασική πρόκληση είναι η επιτυχής διαχείριση των συνεχών αλλαγών στο περιβάλλον όπου
καλείται να λειτουργήσει.

,,

Κατά τη γνώμη σας, σε ποιους τομείς σε
ό,τι αφορά τη ναυπήγηση και λειτουργία
ενός πλοίου θα πρέπει να στραφεί η τεχνολογική έρευνα;
Σε σχέση με τη ναυπήγηση, έχουμε προχωρήσει πολύ σε σχέση με τη βελτιστοποίηση της
κατασκευής του πλοίου, αλλά γνωρίζουμε
αναλογικά πολύ λιγότερα για την υδροδυναμική.
Οι ναυτικές μηχανές συνεχίζουν να έχουν τον
μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης θερμοδυναμικής από οποιονδήποτε άλλο κινητήρα και η
τεχνολογία επιτρέπει τη χρήση δύο ή τριών
τύπων καυσίμου (βαρύ καύσιμο, απόσταγμα
ή αέριο). Επειδή σ’ αυτόν τον τομέα η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ γρήγορα, τόσο
τα στελέχη των κατασκευαστών όσο και τα
πληρώματα των πλοίων δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν σε θέματα συντήρησης και
επισκευών.
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Κρουαζιέρα

Αλλαγές
στον παγκόσμιο
χάρτη της κρουαζιέρας

Η κρουαζιέρα ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού απαιτεί τη συνεχή εξεύρεση νέων προορισμών. Οι προορισμοί αυτοί πρέπει να πληρούν πλήθος προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, και έχοντας βαρύνουσα σημασία, και η εγγύτητα με
αγορές από τις οποίες μπορούν να προσελκυσθούν μεγάλοι αριθμοί επιβατών.

άν ανατρέξει κάποιος στο παρελθόν θα δει πως παρότι η κρουαζιέρα γεννήθηκε στην Ευρώπη,
κατάφερε να γιγαντωθεί τη δεκαετία 1980-1990 αρχικά στην Καραϊβική και στη συνέχεια στην Αλάσκα, αντλώντας
επιβάτες από τη μεγάλη αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Ταυτόχρονα, κάποιες εταιρείες εκτελούσαν
κρουαζιέρες σε άλλες περιοχές του πλανήτη
προσφέροντας εναλλακτικούς προορισμούς σε
πιο απαιτητικούς επιβάτες.
Τα τελευταία 20 χρόνια, ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός οδήγησε στην τεράστια αύξηση του μεγέθους των πλοίων.

Ε

Του Γιώργου Κουμπενά
Vice President of Operation Louis
Cruises
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Τα μεγέθη αυτά μεταξύ των άλλων έκαναν απαραίτητη την ανάγκη τα πλοία της τελευταίας γενιάς να έχουν για βάσεις λιμάνια που
βρίσκονται κοντά σε μητροπολιτικές περιοχές
με πολλά εκατομμύρια κατοίκους. Με αυτόν τον
τρόπο μειώνεται το κόστος μεταφοράς από και
προς το πλοίο, αλλά και ο χρόνος μετάβασης
καθιστώντας την κρουαζιέρα πιο ελκυστική.
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την απόφαση για την περιοχή δραστηριοποίησης των μεγάλων κρουαζιερόπλοιών είναι βέβαια η γεωπολιτική/οικονομική κατάσταση
στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η ύπαρξη ελκυστικών προορισμών με επαρκείς υποδομές
γι’ αυτού του μεγέθους πλοία.
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Επιβάτες κρουαζιέρας 2015 (πλην ποταμόπλοιων) 23 εκατομμύρια
Καραϊβική 35,5%
Μεσόγειος 19,5%
Ευρώπη εκτός Μεσογείου 10,6%
Ασία 6%
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ειρηνικός 6%
Αλάσκα 4,5%
Νότια Αμερική 2,9%
Άλλες περιοχές 15%

Έτσι, λοιπόν, οι εταιρείες κρουαζιέρας έχοντας βασικά καλύψει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στράφηκαν, πριν από 5-6 χρόνια,
στις ανερχόμενες αγορές της Βραζιλίας και της Αυστραλασίας. Αφού καλύφθηκε επαρκώς και η Λατινική Αμερική Βραζιλία σε βαθμό που άρχισε να παρατηρείται κάμψη, η
προσοχή όλων στράφηκε στη ΝΑ Ασία με έμφαση στην Κίνα.
Η Κίνα σήμερα αποτελεί προτεραιότητα για τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, γιατί εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για την απασχόληση
των πλοίων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι εξηγείται
η απόφαση της Royal Caribbean να δρομολογήσει ένα megaκρουαζιερόπλοιο όπως το «Voyager of the Seas», που είναι
το μεγαλύτερο που είχε ποτέ ως βάση στην Ασία, για να πραγματοποιήσει κρουαζιέρες το χειμώνα 2012 και 2013 στην Αυστραλία.
Παρότι οι κρουαζιέρες είναι μια εντελώς νέα έννοια για τους
Κινέζους και αυτός είναι ο λόγος που οι ρυθμοί ανάπτυξης
παραμένουν σχετικά χαμηλοί, οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν
ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Γι’ αυτό άρχισαν να στέλνουν πλοία όπως το νεότευκτο «Quantum of
The Seas», που θεωρείται ένα από τα πιο καινοτόμα κρουαζιερόπλοια.
Άλλωστε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ασία -με την Κίνα να
ηγείται- αναμένεται να κυριαρχήσει στον παγκόσμιο τουρισμό
κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα η Κίνα να
γίνει ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά της κρουαζιέρας.
Τα πρόσφατα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας
(CLIA), η οποία εκπροσωπεί 421 κρουαζιερόπλοια με συνολικά 482.000 κλίνες από τα οποία τα 151 είναι ποταμόπλοια,
είναι ενδεικτικά και προβλέπουν για το 2015 τα κάτωθι.
Τα ποσοστά αναφέρονται στις προσφερόμενες κλίνες επί ημέ-

ρες όπως έχουν ανακοινωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.
Όπως φαίνεται, η Μεσόγειος και η περιοχή μας εξακολουθεί να
αποτελεί τον δεύτερο σε μέγεθος πόλο έλξης όσον αφορά τα
προγράμματα κρουαζιέρας και τη δρομολόγηση κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο.
Κατέχει το 19,5% του συνολικού μεγέθους, ακολουθώντας την
Καραϊβική η οποία κατέχει 35,5% του συνολικού μεγέθους. Αν
συνυπολογίσουμε ένα επιπλέον 10,6% που καταγράφει η Ευρώπη (εκτός της Μεσογείου) τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς της
κρουαζιέρας για την Ευρώπη γενικότερα, τη Μεσόγειο και ειδικότερα την περιοχή μας. Οι ευρωπαϊκοί προορισμοί, είτε
αφορούν μεγάλες πόλεις ή ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είτε
αφορούν λιγότερο γνωστούς προορισμούς, ελκύουν τους ταξιδιώτες κρουαζιέρας και οι εταιρείες, ακολουθώντας τη ζήτηση ή δημιουργώντας οι ίδιες ελκυστικά προγράμματα, έχουν
καταστήσει τη Μεσόγειο έναν πολύ δελεαστικό προορισμό σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι όμως αλήθεια ότι η ιδιαιτερότητα και η ευελιξία που έχει
η κρουαζιέρα να «μετακινεί» τα πλοία της, σημαίνει αναπόφευκτα ότι μπορεί πολύ γρήγορα να εγκαταλείψει κάποιους προορισμούς και να εισαγάγει νέους, σε περίπτωση που προκύψει
κυρίως η ανησυχία από πολιτικοοικονομικά γεγονότα ή εξελίξεις σε μια ευρύτερη περιοχή, που ενδέχεται να επηρεάσουν
τις αποφάσεις και επιλογές των δυνητικών επιβατών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη γεωπολιτική κατάσταση σε Συρία
και Αίγυπτο, που χαρακτηρίστηκε Αραβική Άνοιξη, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα οι εταιρείες κρουαζιέρας να προχωρήσουν σε
σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα μεσογειακά
δρομολόγια. Παραδοσιακοί προορισμοί κρουαζιέρας συνεχίζουν να είναι εκτός προγραμμάτων πολλών εταιρειών και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται για το 2015.
Επομένως, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει μια «παγκοσμιοποιημένη» πολιτική
και στρατηγική - όχι μόνο από την άποψη της ανάπτυξης και τη
δρομολόγηση κρουαζιεροπλοίων αλλά και την προσέλκυση
επιβατών. Στην πραγματικότητα, αυτή η παγκόσμια στρατηγική
αποτελεί βασικό παράγοντα για το άνοιγμα νέων αγορών, με
στόχο την άντληση νέων επιβατών κρουαζιέρας.
Ολοκληρώνοντας το θέμα ως προς την προοπτική της Ασίας
και των άλλων αναδυόμενων αγορών, θα τονίσω ότι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 15% της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας και παρότι έχουν
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, δεν σημαίνει πως αυτή η ανάπτυξη θα επηρεάσει αρνητικά τις υπόλοιπες αγορές, αφού οι
εταιρείες προβλέπουν ότι η πλειονότητα των επιβατών θα αντλείται από τις τοπικές αγορές.
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Ειδήσεις από την

παγκόσμια λιμενική βιομηχανία
& ελληνική
ασια

Συγχρηματοδοτήσεις
1.000.000 ευρώ για ανεφοδιασμούς πλοίων

Σε επεκτάσεις
έργων επενδύει
η Ινδονησία
Ινδονησία έχει αποφασίσει τη χρηματοδότηση
πέντε έργων που αφορούν
επεκτάσεις υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.
Μέσω της κρατικής εταιρείας
διαχείρισης λιμένων PT
Pelabuhan Indonesia, η
χώρα θα χρηματοδοτήσει

H

Ευρωπαϊκή
Ένωση
μέσω του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς
(ΤΕΝ-Τ) θα συγχρηματοδοτήσει
με πάνω από €1.000.000 την
κατασκευή ενός σταθμού ανεφοδιασμού πλοίων με LNG στο
λιμάνι Hirtshals στη Δανία. Το
έργο είναι πιλοτικό και αν κριθεί
επιτυχές, τότε ένας μεγαλύτερος σταθμός θα κατασκευαστεί
ώστε να τροφοδοτεί εκτός από
τα πλοία και τα οχήματα. Το
έργο αποτελεί τμήμα της στρα-

Η

τηγικής της Ε.Ε. να μειώσει τις
εκπομπές αέριων ρύπων, και
κυρίως του θείου, από τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Ειδικότερα για την περιοχή της
Βόρειας Θάλασσας η Ε.Ε. έχει
θέσει ως όριο περιεκτικότητας
σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων το 0,1% και ήδη από τον
Ιανουάριο αυτός ο περιορισμός
έχει τεθεί σε ισχύ.
Ως εκ τούτου, η στροφή σε καθαρότερα καύσιμα, όπως είναι
το LNG, αποτελεί μια πρόσθετη
λύση για τη ναυτιλιακή βιομη-

χανία. Το πρόγραμμα ΤΕΝ-Τ
προωθεί τη δέσμευση για τη
δυνατότητα
ανεφοδιασμού
πλοίων με LNG σε όλα τα κύρια
ευρωπαϊκά λιμάνια (core ports)
έως το 2030.
Ο σταθμός θα περιλαμβάνει δεξαμενές αποθήκευσης χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων,
με πρόβλεψη για επέκταση της
χωρητικότητας αποθήκευσης
στα 3.000-5.000 κυβικά μέτρα
όταν αυτό απαιτηθεί. Το έργο
αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις 30 Ιουνίου 2015.

Αύξηση διακίνησης για τα λιμάνια
Brunswick και Savannah

ο 2014 έκλεισε ανοδικά
για την Georgia Ports
Authority, τη λιμενική
αρχή που διαχειρίζεται δύο σημαντικά λιμάνια, το Brunswick

Τ

και τη Savannah.
Πιο συγκεκριμένα, η διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων (σε TEU)
παρουσίασε άνοδο κατά 10,2%,
ενώ ο συνολικός όγκος διακίνη-

σης στα δύο λιμάνια αυξήθηκε
κατά 7,4% (στα 30,39 εκατ. τόνους).
Από τα δύο λιμάνια διακινήθηκαν συνολικά 3,34 εκατ.
TEU, 688.575 οχήματα, 2,74
εκατ. τόνοι γενικού φορτίου
(αύξηση 12%) και 2,81 εκατ.
τόνοι χύδην ξηρών φορτίων
(αύξηση 5,7%). Να σημειωθεί
ότι πρόσφατα η λιμενική αρχή
προχώρησε στην προμήθεια
10 αυτοκινούμενων γερανών
λιμένος.
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πέντε έργα σε ισάριθμους λιμένες και πιο συγκεκριμένα
στα λιμάνια Malahayati,
Belawan, Kuala Tanjung,
Dumai και Batam.
Ο σχεδιασμός προβλέπει
επενδύσεις ύψους $1,2 δισ.
μόνο στο λιμάνι Kuala Tanjung, οι οποίες αφορούν
έναν τερματικό σταθμό
χύδην υγρών φορτίων
καθώς και έναν τερματικό
σταθμό γενικών φορτίων.
Ο χρόνος κατασκευής εκτιμάται στα τρία χρόνια και
στόχος είναι το λιμάνι να καταστεί σταθμός μεταφόρτωσης για φορτία αλουμινίου
και φοινικέλαιου με προορισμό την Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της
Ινδονησίας έχει εκπονήσει
σχέδιο για την ανάπτυξη 24
λιμένων στη χώρα.
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πειραιασ

Σύσκεψη για την ανάπτυξη
της κρουαζιέρας
Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε. συμμετείχε σε σύσκεψη της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων Πειραιά με
θέμα «Κρουαζιέρα στον Πειραιά - Πολιτικές ανάπτυξης και
τουριστικής προβολής». Ο ΟΛΠ
κατέθεσε προτάσεις τόσο για τα
άμεσα φετινά σημαντικά γεγονότα (Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας
2015,
γενική
συνέλευση και συνέδριο ESPO
και Posidonia Sea Tourism
Forum) όσο και για τους στρατηγικούς στόχους του Πειραιά
(εορτασμός 2.500 χρόνων από
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, το
2021). Ο ΟΛΠ Α.Ε., που είχε την
αρχική πρωτοβουλία για τα πιο
πάνω ευρωπαϊκά γεγονότα, κατέθεσε συγκεκριμένες απόψεις
προτείνοντας παράλληλα στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

να επιπλέον έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά
μπήκε στο δρόμο της κατασκευής. Πρόκειται για το
έργο «Ανασχεδιασμός υπάρχοντος κτιρίου σε Αρχαιολογικό Θεματικό Μουσείο
Πειραιά και ανάπλαση χερσαίας περιοχής του ΟΛΠ σε
κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο
και σε πάρκο με κλειστό
χώρο στάθμευσης κάτωθεν
αυτού», του οποίου τα αποτελέσματα του ανοιχτού αρ-

Έ

O

να αναλάβει ενεργό συντονιστικό ρόλο, βάσει των προτάσεων αυτών, εκ των οποίων η
σημαντικότερη είναι η δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού
κατά τα πρότυπα του «Αθήνα
2004» από την Αυτοδιοίκηση,
φορείς του Πειραιά, της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας, για το συντονισμό όλων

των προσπαθειών (αναπτυξιακά, πολιτιστικά, πολιτικά,
ναυτιλιακά).
Επιπροσθέτως, ο ΟΛΠ πρότεινε
να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας για να ανακηρυχθούν
ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα και η
ευρύτερη περιοχή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2021.

Αύξηση διακίνησης εμπορευμάτων
ετικά έκλεισε το 2014
για την ΟΛΘ Α.Ε. σε
ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων. Από τα
στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού προκύπτει πως το 2014
διακινήθηκαν συνολικά από
τους προβλήτες του λιμανιού,
καθώς και από τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
και τσιμέντου, 13.667.977
τόνοι εμπορευμάτων, αριθμός
αυξημένος κατά 11,08% σε
σχέση με το 2013. Σε ό,τι
αφορά το συμβατικό φορτίο, η
αύξηση της διακίνησης ήταν
14,61% και διαμορφώθηκε στα
4.823.889 τόνους, ενώ και τα
χύδην υγρά φορτία αυξήθηκαν
κατά 10,55% (σε 5.775.391 τόνους). Σημαντική ήταν και η αύ-

Προχωρεί
η Πολιτιστική
Ακτή Πειραιά

Θ

ξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (σε TEU) καθώς
το 2014 διακινήθηκαν 349.990
TEU’s, 8,59% πάνω από τη διακίνηση του 2013. Συνολικά
2.097 πλοία προσέγγισαν το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης το
2014 έναντι 1.819 πλοίων το
2013 (+15,28%). Μείωση παρουσιάστηκε στην κίνηση ακτοπλοΐας κατά 25,36% (24.795
επιβάτες το 2014 έναντι
33.221 το 2013) κυρίως λόγω

της συνεχούς απομόνωσης της
Θεσσαλονίκης από το ακτοπλοϊκό δίκτυο, κατάσταση η
οποία επιδεινώθηκε όταν σταμάτησε η μοναδική επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή που
συνέδεε την πόλη με τα νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Σχετικά με την κρουαζιέρα, η
χρονιά που πέρασε ήταν καλή
για το λιμάνι καθώς διακινήθηκαν 19.559 επιβάτες (αύξηση
35,61% σε σχέση με το 2013)
οι οποίοι επέβαιναν σε 31
κρουαζιερόπλοια. Αναμένεται
ότι η καλή χρονιά όσον αφορά
τη διακίνηση θα έχει και θετικό
αντίκρισμα στα οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας, τα
οποία αναμένεται να δημοσιευτούν στα τέλη Μαρτίου.

χιτεκτονικού διαγωνισμού
επικύρωσε το διοικητικό
συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε.
Όπως είναι γνωστό, με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας
Αττικής,
του
υπουργείου Πολιτισμού και
των Δήμων ΔραπετσώναςΚερατσινίου και Πειραιώς
ύστερα από πρόταση του
ΟΛΠ Α.Ε., δημιουργείται ενιαίος χώρος ανάπλασης
180.000 τ.μ. εντός του
οποίου θα δημιουργηθούν 4
μουσεία (Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Θεματικό Αρχαιολογικό,
Μετανάστευσης και Αρχαίας
Ελληνικής
Τεχνολογίας),
χώροι αναψυχής και θεματικά πάρκα υπό τον τίτλο
«Πολιτιστική Ακτή Πειραιά».
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Αφιέρωμα:

Ν Ε Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ Σ Τ Η Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Λ Ο Ι Ο Υ

Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των «Ν.Χ.»
για νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου,
σας παρουσιάζουμε τις τελευταίες, αξιόπιστες,
όσο και καινοτόμους προτάσεις.

Antipollution

Επέκταση των υπηρεσιών με γνώμονα το Zero
Waste
Η Antipollution είναι η πρωτοπόρος
εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης
ναυτιλιακών αποβλήτων, με συνεχή
και δυναμική παρουσία στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας για περισσότερα από 70 χρόνια. Πιστοί στο όραμά
μας για ένα καθαρότερο περιβάλλον, με
γνώμονα τη φιλοσοφία Zero Waste,
αναπτυσσόμαστε επεκτείνοντας τις υπηρεσίες μας στους τομείς της πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρελαιοειδή και επικίνδυνες ουσίες (Spill Response Services)
καθώς και της διαχείρισης επικίνδυνων υλικών (HNS/HazMat
Handling).
Συγκεκριμένα, οι βασικές υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν:
• Aντιμετώπιση ρύπανσης (Spill Response)
• Παροχή αντιρρυπαντικού εξοπλισμού (Antipollution
Equipment Provision)
• Διαχείριση επικίνδυνων υλικών (HNS/HAZMAT Handling)
• Διαχείριση κατεστραμμένων φορτίων (Distressed
/ Destroyed Cargo Handling)
• Διεργασίες μεταφοράς φορτίων (STS Cargo Transfer)
Με στόχο την καλύτερη πρόληψη και τη μέγιστη ετοιμότητα
σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, η Antipollution παρέχει και μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως:
• Μη καταστροφικές δοκιμές (Non-destructive testing)
• Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου
(Environmental Risk Assessment)
• Σχέδια εκτάκτου ανάγκης (Contingency
Planning)
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια
(On-the-job training)
e-mail: info@antipollution.gr
www.antipollution.gr
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Franman

SILLA METAL FSC (FUEL SAVING CAP)

Καινοτόμος πρόταση για εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την πρόωση
Η Silla Metal Co., Ltd καινοτομεί σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας για μία ακόμα φορά και ανακοινώνει το νέο εξάρτημα εξοικονόμησης ενέργειας για τις προπέλες της που
ονομάζεται FSC (Fuel Saving Cap). Ο σύγχρονος και καινοτόμος σχεδιασμός του, η επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς του μέσω διαφόρων σταδίων από το CFD, καθώς και
η εφαρμογή του στην πράξη, απέδειξαν τα οφέλη του.
Πλεονεκτήματα χρήσης του FSC της Silla MetalL:
• Εξοικονόμηση σχεδόν κατά 3% των καυσίμων πρόωσης
• Ανταγωνιστική τιμή
• Εύκολη εγκατάσταση μετασκευής
• Εξάλειψη Hub Vortex: μείωση κραδασμών, μείωση
θορύβου πρύμνης, μείωση διάβρωσης ελαστικού.
Το FSC κατάφερε με επιτυχία τον κύριο στόχο του, υπερβαίνοντας σε δύναμη πρόωσης το PBCF (Propeller Boss Cap Fin).
e-mail: nbequipment@franman.gr, www.franman.com

A. MALLIOS LIGHTING FIXTURES
Νέα σειρά προβολέων LED για ναυτιλιακή χρήση

Η σειρά Aegean εμπλουτίστηκε με δύο νέα μοντέλα Led,
50 W και 180 W. Το σώμα τους είναι κατασκευασμένο από
αλουμίνιο και βαμμένο με ειδικό χρώμα νανοτεχνολογίας,
που αναπτύχθηκε από τη Nanophos προκειμένου να αντέχει
στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η απόδοση του προβολέα των 50 W είναι ισοδύναμη
με 500 W αλογόνου και του προβολέα 180 W ισοδύναμη με 1.000 W αλογόνου ή 400 W μεταλλικών αλογονιδίων, με τη διάρκεια ζωής τους να
ξεπερνά τις 50.000 ώρες.
Τα νέα αυτά προϊόντα της παραγωγής μας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, οι δίοδοι
που χρησιμοποιούνται ανήκουν στην παραγωγή της
Osram και το σύστημα έναυσης στην Tridonic.
e-mail: sales@mallios.gr, www.mallios.gr
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Damen

Oικονομικά αποδοτικές λύσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες περί υδάτινου έρματος
Η Damen Shipyards Group (1927) είναι ένας διεθνής όμιλος ναυτικής βιομηχανίας, επισκευής
και μετατροπής πλοίων με περισσότερους από 8.000 υπαλλήλους, που εργάζονται σε 32 ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο.
Συνδυάσαμε τις δυνατότητές μας στη ναυτική βιομηχανία, στην επισκευή και μετατροπή, στη μηχανική, στην έρευνα και στις υπηρεσίες, για να σας βοηθήσουμε!
Η παγκόσμια ενιαία παρεχόμενη υπηρεσία μετασκευών ΚΥΕ που προσφέρουμε, θα σας καθησυχάσει. Σχεδιάζουμε και παραδίδουμε ετοιμοπαράδοτες μετασκευές για το μεμονωμένο σκάφος
ή ολόκληρο το στόλο σας. Η υποστήριξη είναι εγγυημένη για όλο τον κύκλο ζωής μέσω του
παγκόσμιου δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης Damen.
Η Damen ανέπτυξε επίσης εναλλακτικές λύσεις. Η ιδιόκτητη τεχνολογία InvaSave κινητής απόθεσης υδάτινου έρματος δίνει λύσεις για απόθεση εντός λιμένα. Αυτή η μοναδική τεχνολογία
επιτρέπει το υδάτινο έρμα να επεξεργαστεί μόνο κατά την εκφόρτωση. Τα συστήματά μας
InvaSave προσφέρουν μέτρα έκτακτης ανάγκης σε λιμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
εναλλακτική λύση για την κατεργασία του υδάτινου έρματος επί του πλοίου.
Damen, ο έμπιστος εταίρος σας για συμμόρφωση με τους κανόνες περί υδάτινου έρματος!
e-mail: green@damen.com, www.damen.com, www.damenballastwatertreatment.com

ERMA FIRST

Psyctotherm

Η ERMA FIRST είναι aυτή τη στιγμή η πρώτη εταιρεία στον
κόσμο που σχεδίασε και κατασκεύασε σύστημα επεξεργασίας
έρματος κατάλληλo για γλυκό νερό.
Το σύστημα της ERMA FIRST πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ
καταλληλότητας από το Ινστιτούτο Αναλύσεων Ναυτιλιακής
Οικολογίας (ΜΕΑ- Marine Eco Analytics) στην Ολλανδία. Το
σύστημα έχει επίσης λάβει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
από την ελληνική αρχή για λειτουργία σε συνθήκες γλυκού
νερού (0,9 psu).
Η επεξεργασία του γλυκού νερού σε αντίθεση με το θαλασσινό νερό είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της χημικής σύστασης και του υψηλού οργανικού φορτίου του γλυκού νερού.
Το σύστημα της ERMA FIRST κρίθηκε κατάλληλο να αντεπεξέλθει στις δύσκολες αυτές συνθήκες κάτι που ουσιαστικά
αποτελεί και τον προάγγελο πιστοποίησης του συστήματος
ERMA FIRST από την Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG). Και
αυτό γιατί η επεξεργασία έρματος από γλυκό νερό είναι μια
από τις προϋποθέσεις που θέτει το USCG προκειμένου να
αποδώσει πιστοποίηση στους κατασκευαστές.

Η Psyctotherm σχεδίασε και δημιούργησε μια νέα αερόψυκτη κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου, ειδική για
ναυτιλιακές εφαρμογές με σκοπό να καλύψει το κενό που
υπάρχει στην αγορά όσον αφορά τις μικρού μεγέθους αερόψυκτες κλιματιστικές μονάδες για χρήση στις γέφυρες
των πλοίων ή στα control rooms.
Η συγκεκριμένη μονάδα είναι κατασκευασμένη για να έχει
υψηλή απόδοση, μικρό μέγεθος και να ανταποκρίνεται στις
ειδικές συνθήκες των πλοίων.
Διατίθενται δύο μοντέλα με απόδοση τριών και πέντε ψυκτικών τόνων. Τα ψυκτικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα
από χαλκοσωλήνα και φύλλα αλουμινίου βαρέος τύπου για
μέγιστη διάρκεια ζωής στο διαβρωτικό περιβάλλον των
πλοίων.
Ο συμπυκνωτής της εξωτερικής μονάδας είναι
διαστασιολογημένος κατάλληλα για τις υψηλές θερμοκρασίες των πλοίων και επιπλέον
μπορεί να περιλαμβάνει ειδική αντιδιαβρωτική
προστασία.
Ο συμπιεστής τοποθετείται στην εξωτερική μονάδα για μείωση του θορύβου, ενώ ο ηλεκτρικός
πίνακας στην εσωτερική μονάδα για προστασία
από το διαβρωτικό περιβάλλον. Επίσης η εσωτερική μονάδα περιέχει έναν compact plug ανεμιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου.

e-mail: info@ermafirst.com
www.ermafirst.com

e-mail: info@psyctotherm.gr
www.psyctotherm.g

ERMA FIRST FIT
σύστημα επεξεργασίας έρματος
για γλυκό νερό

Νέα κλιματιστική μονάδα μικρού μεγέθους
με υψηλή απόδοση
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TURBO GENERAL / EUROPAFILTER

DISCOVERY MARINE LTD

Η εταιρεία TURBO GENERAL/EUROPAFILTER στο πλαίσιο
της αντιπροσώπευσης του σουηδικού οίκου φιλτραρίσματος λαδιού EUROPAFILTER ανακοινώνει ότι μαζί με την
εταιρεία PHAEDRA LTD προσφέρουν από κοινού υψηλές
υπηρεσίες καθαρισμού λαδιού, που φτάνουν το 0,1 μικρό!
Ο συνδυασμός των φίλτρων της EUROPAFILTER με την τεχνική του ﬂushing καταλήγει στην απόλυτη καθαρότητα
τόσο του δικτύου όσο και των δεξαμενών.
Σκοπός του καθαρισμού
των υδραυλικών κυκλωμάτων είναι η απομάκρυνση
ξένων
σωματιδίων, όπως ρινίσματα μετάλλων και άλλα
βλαβερά για το κύκλωμα
σωματίδια, τα οποία βρίσκονται στις σωληνώσεις
του κυκλώματος, συνήθως στις σωληνώσεις της επιστροφής του λαδιού λόγο έλλειψης πίεσης. Έτσι διασφαλίζουμε τη σωστή και
μακροχρόνια λειτουργία του κυκλώματος, προστατεύουμε
τις αντλίες μας και μετά από μια επέμβαση καθαρισμού με
το μηχάνημα της εταιρείας μας εκτυπώνεται η κατάσταση
του ελαίου σε περιεκτικότητα ξένων σωματιδίων, έτσι ώστε
να γνωρίζετε και την κατάσταση του ελαίου αλλά και την
πιθανότητα καταστροφής της αντλίας. Αυτό επιτυγχάνεται
με τον αυτόματο μετρητή σωματιδίων στο λάδι, το οποίο
είναι πιστοποιημένο κατά ISO4402. Έχουμε τη δυνατότητα
παροχής πιστοποιητικού καθαρότητας κυκλώματος.
Το μηχάνημά μας έχει πολλαπλές εφαρμογές καθαρισμού
σε κυκλώματα ελαίου υδραυλικών συστημάτων, καζάνια
ελαίου κ.ά., αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τον χημικό
καθαρισμό για λόγους όπως: την καταστροφή των μη μεταλλικών μερών (oring, ελαστικούς σωλήνες, μαρκούτσια
και γενικά των στεγανωτικών), καταστροφή χειριστριών,
βαλβίδων, διάβρωση των μεταλλικών μερών και μείωση
του χρόνου ζωής τους, συμβάλλοντας έτσι και στη μείωση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή καθαρισμού
του μηχανήματός μας δεν προκαλεί ζημίες ή βλάβες στο δίκτυο και φθορές. Έχουμε τη δυνατότητα αποστολής του μηχανήματός μας για καθαρισμό κυκλωμάτων στον τόπο όπου
βρίσκεται το κύκλωμα. Το μηχάνημά μας είναι κατοχυρωμένο και πατενταρισμένο παγκοσμίως.

H εταιρεία DISCOVERY MARINE LTD, δίνοντας έμφαση στο
Aﬅer Sales Service και πάντα σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του IMO, παρέχει μία ευρεία γκάμα ετοιμοπαράδοτων
προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Fire Fighting
και Life Saving.
• Δεκαετή αντικατάσταση των CO2 Flexible Pilot
and Discharge hoses
• Επέκταση των CO2 συστημάτων στα Cargo Holds
H εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα Felxible Pilot and Discharge Hoses από τις κατασκευάστριες Heien Larssen,
Kawasaki, NK, Fain και αναλαμβάνει την εγκατάστασή τους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε γιάρδα ή εν πλω.
Η πιστοποίηση της δουλειάς μας έρχεται με το Commissioning.
Με αφορμή τον κανονισμό σχετικά με τα Flexible Discharge
και Pilot CO2 hoses η εταιρεία μας παραθέτει μια σειρά εγγράφων και ελέγχων που θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο
για τη συμμόρφωσή του με τον ανωτέρω κανονισμό:
Type approval certificate: Κάποιοι
νηογνώμονες απαιτούν το Type approval να έχει εκδοθεί στη δική τους
κλάση.
Hose’s Certificate (Including the
couplings): Εκδίδεται από τον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα Pressure test, leakage test and dryness.
Installation: Η εγκατάσταση θα
πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο από τον νηογνώμονα σταθμό
και θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δοκιμές: Tightness
test aﬅer new hoses are installed
between Cylinders and manifold (Discharge Hoses) as well
as from cylinder to cylinder (Pilot Hoses).
Service Report: Εκδίδεται από την εταιρεία που πραγματοποιεί την εγκατάσταση και αναφέρονται οι δοκιμές που
πραγματοποιήθηκαν.
H εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πιστοποιημένων συστημάτων
CO2 καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων
που καλύπτουν μόνο μηχανοστάσια σε common systems
covering Engine Room and Caro Holds.
Λαμβάνοντας το Capacity Plan, παραδίδουμε στον νηογνώμονα εγκατεστημένο σύστημα CO2 σε οποιοδήποτε μέρος
του κόσμου, σε γιάρδα ή εν πλω.

Συνεργασία της TURBO GENERAL/EUROPAFILTER
με την PHAEDRA LTD

e-mail: request@europafilter.com.gr
www.europafilter.com.gr

Ολοκληρωμένες λύσεις απαιτήσεων του IMO σχετικά
με Fire Fighting Systems

e-mail: info@discovery-marine.com
www.discovery-marine.com
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ABB Turbocharging

A200-L: High performance turbocharger for twostroke diesel engines
At ABB Turbocharging, we know that great performance
begins with a compact, strong, eﬃcient core that is capable of supporting an engine’s most vital functions.
We’re getting to the heart of that challenge by introducing
the A200-L. The A200-L, our fourth generation of singlestage turbochargers, is a true innovation that takes turbocharging power and performance to a whole new level.
Major advancements in the A200-L’s compressor stage
ensure 30% greater volume ﬂow and a higher pressure
ratio.
ABB Turbocharging’ A200-L is designed to give operators
of low-speed two-stroke marine engines unprecedented
levels of operational and technical beneﬁts such as additional fuel savings, major reduction of service cost (>25%),
highest eﬃciency with slow and ultra-slow
steaming, emissions compliance, easy matching
due to wide compressor
maps, possible combination with high-pressure
tuning which reduces tuning variances and complexity,
and
proven
reliability based on ABB
technology. See A 200-L in
action.

Atlas Marine Valves

JIS & DIN valves

Atlas Marine Valves is a professional stocklist for JIS & DIN
standards marine valves.
We focus to provide quality valves with proper certiﬁcates,
immediate response and low costs. Our JIS valves are produced in Korea, DIN valves are produced in Turkey.
As we keep those overboard valves with ready class certiﬁcates in stock, we are able to provide you same day
shipment to your desired port with low freight costs.
With the help of our world class workshop, we provide top
ﬂange revisions as per any brand butterﬂy valves as well.
e-mail: info@atlasshipsupply.com,
www.atlasshipsupply.com

e-mail: turbo@gr.abb.com & turbo@cy.abb.com
www.abb.com

Chevron

Chevron helps protect engines amid new ECA climate
With the new IMO Emissions Control Area (ECA) requirements now in place, most vessel operators have
opted to use low sulphur fuels when operating in European or North American waters. Chevron was one of
the ﬁrst lubricant providers to make marine engine lubricants available that are speciﬁcally designed, developed, tested and proven for operation with low sulphur fuels. This is important as existing lubricants
have excess reserve alkalinity for application with these less acid forming fuels.
Taro Special HT LF is the latest Chevron 2-stroke marine cylinder lubricant - one of the ﬁrst such products worldwide to be fully
approved for continuous operation using low sulphur distillate fuel - while Delo SHP is the company's most robust oﬀering for 4stroke medium speed direct drive or gen-set applications. These new Chevron lubricants help ensure that ECA compliance need
not adversely aﬀect engine wear. Whether speciﬁed as the sole lubricant for vessels exclusively plying ECAs, or as an alternative
lubricant where occasional visits require a change of fuel, Chevron customers can thus meet the latest environmental standards
while enjoying the peace of mind of knowing that they are protecting their engines with class-leading oils."
e-mail: rbte@chevron.com, www.chevron.com
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 78

AFIEROMA PROIONTA_Layout 1 5/3/2015 7:22 πμ Page 79

CMA

CMA operates in Marine Automation since 1987, based in Piraeus in private building of 1.400 square meters.
More than 35 experienced persons are within the company’s operation, divided in diﬀerent sectors with the necessary
education and seminars for the development of our ﬁrm with ﬁrst priority to satisfy our client’s demands. In compliance
with ISO 9001:2008 certiﬁed from ABS for: design, manufacture, maintenance, installation and sale automation systems.
The company structure consists of the following departments:
Commercial (Supply of instrumentation and automation systems), Electronics / Electrical (support,
programming, repair, electrical and electronic units as well as development of automation panels and
systems), Mechanical / Pneumatics (support, repairing of pneumatic and hydraulic automation equipment), Production / Workshop (manufacturing of temperature sensors & level switches), Calibration
(for temperature, pressure and industrial signals), Works and technical services (Providing services
on board worldwide), Marketing (marketing communication, product launch, exhibition/event planning), R&D (Design, develop and test new electronic products, upgrading existing ones). Cooperated Companies: Danfoss,
Rexroth , Klay-instruments, Siemens, PR electronics, Keller, Control Air Inc., Nivelco, Lumel, Panasonic, ED limited, YTC,
DEIF, Beijer, SAMI, SMC, E2S, Celsa, Uni-safe, Vacon
e-mail: cma3335@otenet.gr, www.cmagreece.com

SKF

Wire rope lubricator
The use of lubricant considerable reduces the friction factor and as a result, it minimizes abrasion on wire rope
cover and heating generation. Wire rope lubrication can
prevent corrosion of wires which can be internal or external. The life cycle of a steel wire rope periodically lubricated will be around 6-8 times longer.
SKF LCC wire rope lubricator is the ideal ﬁtting to apply
the right quantity of grease to the wire rope surface, retaining the excesses and adequately distributing the lubricant on the entire outside surface. It eliminates manual
lubrication and, in turn, obtains higher results, since lubricants are fed through great pressure directly into the steel
wire rope core depending on the lubricant characteristics.
Main characteristics & beneﬁts of SKF wire rope lubricator
• Eﬀectively lubricate all types of cables
• Reduce greasing time
• Better grease distribution & penetration around the wire rope
• Grease saving
• Operator safety
• Easy to handle & operate
• Robust design to work in heavy duty conditions
• Support all type of greases
• To be used connected to a simple manual or pneumatic pump
e-mail: techgreece@skf.com, www.skf.com/marine

Raycap

Protect Vessel’s Electronic Systems
against damaging overvoltages
Raycap is a global technology solutions provider that
has developed advanced
electrical protection solutions,
featuring
its
state‐of‐the‐art
Strikesorb® surge protective device (SPD) technology.
These products protect
commercial vessels from
being damaged by transient
voltage surges caused by
blackouts, heavy loads turning on and oﬀ, lightning
events, and/or the operational failure of fuses or circuit breakers.
By installing protection units at central distribution points
and dedicated feeder panels, Raycap solutions can provide
a stable electrical environment, virtually eliminating losses
caused by electrical overvoltages.
The company’s fully customized Strikesorb overvoltage
protection systems are approved by major Class Societies
(DNV, ABS, LR) and are fully compliant to the UL 1443 4th
edition and IEC 61643‐11 safety and performance technical standards. Strikesorb’s safe, maintenance‐free design oﬀers signiﬁcant advantages in systems where
electronic components play a critical role.
e-mail: info@raycap.com, www.raycap.com
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MΑΝ Diesel & Turbo Hellas Ltd
MAN EcoNozzle

The MAN EcoNozzle is a very simple, low-cost retroﬁt product with demonstrated fuel savings of
3-5 g/kWh, depending on engine load. With fuel savings of this magnitude, the EcoNozzle provides
operators with state-of-the-art combustion control and an ultra-short payback time.
Our research shows that by redesigning the control of the combustion – meaning the actual ﬂame
formation and propagation – and by adjusting the fuel injection pattern, the diesel dilemma can be
resolved. Combustion chamber design and combustion control always work under the diesel
dilemma. The challenge in today’s market is to design an engine that lives up to modern emission
regulations and that does so while minimizing any compromise in terms of SFOC optimization (Speciﬁc Fuel Oil Consumption). The diesel dilemma reﬂects the fact that, when optimizing SFOC (reducing CO2), NOx emissions tend to increase. Accordingly, a focus on reducing NOx results in an increased SFOC. In practice, regulations aimed at reducing NOx have a
price in terms of fuel consumption. The best thing about the MAN Eco-Nozzle is that we are able to provide our customers
with signiﬁcant fuel savings at relatively low cost, without compromising the NOx regulations laid down by the IMO.
e-mail: charis.adamopoulos@man.eu & http://gr.dieselturbo.man.eu/

Franman

Oily Water Separator by RWO:

Longlasting performance through bypass technology

C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε.
Marine Viscometer

RWO’s classic Oily Water Separators
fulﬁls the 5 ppm standard without
upgrading.
As its predecessors the OWS-COM
uses a combination of highly eﬀective auto backﬂushing coalescer and
emulsion breaking oil through hydrocarbon polisher.
Backﬂushing keeps coalescer surface clean and oﬀers long lasting unattended operation
and minimum maintenance.
Automatic bypass is ﬁtted to the separating system for extending demulsiﬁer’s operating life. Oil monitor checks
the water quality aﬅer ﬁrst stage and in case is within
limit, the demulsiﬁer is bypassed. More than 14,000 ships
have already been equipped with RWO’s oily water separators. Users enjoy considerable life cycle prolongation
and economical operation.
Some of the RWO’s unit main benefits for the users are:
• Compact unit
• Easy installation and maintenance
• Most economical through bypassing second stage whenever possible
• Suction type that preserves pump from attrition
• Most safe as Oil Monitoring device activates recirculation mode if required

Eﬃciency of fuel injection into internal combustion engine
can only be achieved by an accurate, reliable and real time
viscosity control.The injection of incorrect viscosity generates numbers of side eﬀects, like excessive fuelconsumption, pollution, deposits on valves and piston heads
and an increase of contamination in lube-oil.
Sofraser system uses a new measurement principle that
is based on an improvement of the well-known and experienced vibrating
rod at resonance
frequency.
Through this new
principle, it is now
possible to measure accurate viscosity, density and
temperature without frequent calibration
or
maintenance. ViscEasy of Sofmares
can measure the
actual dynamic
and kinematic viscosity in the range of 0-25 or 0-50 cSt or any other range
on request. The system has been designed to deliver maximal precision.

e-mail: nbequipment@franman.gr, www.franman.com

e-mail: info@kassidiaris.gr, www.kassidiaris.gr
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ELVIK SA

ELVIK SA, established in 1982, is the GREEK pioneer
in B-15 Class incombustible materials manufacturing,
i.e. panels, doors, ceilings etc, for vessel interior
spaces as well as off-shore projects.
Our products feature all classiﬁcation certiﬁcates along
with the MED (Marine Equipment Directive) wheel mark.
Our portfolio includes more than 400 vessels, newbuildings and reconstructions, owned by Greek and foreign
shipping companies. Most recently we were chosen to supply our B-15 materials for a special series of projects
abroad. Our customers list also includes companies from
South East Asia, Northern and Southern Europe etc. and
we have been the sole B-15 materials suppliers for a number of newbuildings, including cruise vessels, mega-yachts
and passenger/ferries.
We are in this business for over 33 years now and we have
been satisfactory cooperating with all our customers. Our
work is eﬃcient, fast, accurate and complete. We can also
oﬀer turn-key solutions.
For our products and services ELVIK S.A. has been
awarded numerous times, especially as International
Leader in quality.
e-mail: info@elvik.gr www.elvik.gr

JRC

JRC announces the introduction of the latest, all-new
Multi Function Display (MFD) line. With an intuitive
design utilizing the latest available technology the
MFD complies with the new IMO regulations.
The MFD operating system can simply be used as a basic
unit for radar, ECDIS or conning or can be extended with
the most demanding applications. From standalone models with 19 or 26-inch displays to black box conﬁgurations
with JRC’s original QWERTY keyboard complete with all
the interfacing necessary.
Packed with powerful components the MFD oﬀers smooth
graphics, fast processing and all-round serious performance based on the latest technologies for the most demanding and complex operations. Replacing the
Tornado™ processor JRC sold many tens of thousands, the
new Blizzard™ processor oﬀers razor sharp radar pictures,
which even in HD resolution are shown without delay contributing to optimal safety on board.
e-mail: k.kallivrousis@jrc.gr
www.jrc.gr
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MARICHEM MARIGASES
HELLAS SA

ULTRA LOW SULFUR MARINE FUELS ADDITIVE
From 1st January
2015, ships travelling
within 200 nautical
miles of shore in North
America and the Baltic,
North seas and English
channel must limit sulphur content into fuel
oil to 0.1%, down from
1%, according to International Maritime Organization rules - Annex VI of MARPOL - Sulphur limits, as adopted by IMO Marine
Environment Protection Committee (MEPC) 58th Session
in October 2008 - Revised MARPOL Annex VI – Resolution
MEPC.176 (58).
Reducing Sulphur content in Marine Fuel Oils can lessen
the ability of the oil to lubricate the injection system of the
engine, causing fuel injection pumps to disproportional
wear and/or seizures. Even marginally, lower lubricity can
signiﬁcantly increase wear of fuel pumps, valves and injector nozzles over an extended period of use.
What’s more, as commingling of diﬀerent fuels to meet
the Sulphur speciﬁcation could be encountered, stability
of said blends could be compromised.
To address such eventualities, MARICHEM MARIGASES has
introduced, a marine fuel oil additive, F.O.T. ULS, which is
designed for use with all Ultra Low Sulphur Marine Fuels.
F.O.T. ULS will soon be available in all the major ports of
our network.
F.O.T. ULS is engineered to improve the lubrication of all
Ultra Low Sulphur Marine Fuels. It is a combination of speciﬁc solvents, lubricity additives, ash less dispersants, detergents and corrosion inhibitors.
F.O.T. ULS reacts with fuel reducing signiﬁcantly the injector deposits and therefore having a positive eﬀect on
emissions control (smoke, Carbon Monoxide, unburned hydrocarbons and particulates).
Additionally, it protects fuel systems against corrosion and
ensures that blend compound remain in precipitation prior
to be consumed, thereby contributing in the overall compatibility of the fuel.
e-mail: mail@marichem-marigases.com
www.marichem-marigases.com
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Ενίσχυση της κρουαζιέρας
και του θαλάσσιου τουρισμού

Πρόσφατη έκθεση εταιρείας συμβούλων για τη
ναυτιλία προβλέπει ότι η
αγορά των πλοίων μεταφοράς
ξηρού φορτίου θα ανακάμψει
προς τα τέλη του 2015 κυρίως
λόγω της ισχυρής ανάπτυξης
του εμπορίου και της μετριοπαθούς ανάπτυξης του στόλου.

Η ίδια έκθεση αναφέρει
ότι τα ημερήσια έσοδα των
πλοίων θα παραμείνουν πιεσμένα το α’ τρίμηνο του έτους,
αλλά στη συνέχεια θα υπάρξει
βελτίωση των εσόδων καθώς τα
μοντέρνα ECO πλοία θα αρχίσουν να κλείνονται σε υψηλότερα νούμερα από αυτά των
παλαιότερων πλοίων.

Συνάντηση εργασίας
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ της Ένωσης Μεσογειακών
Λιμένων
Κρουαζιέρας (Medcruise) και
αξιωματούχων τεσσάρων Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπου συζητήθηκαν
οι βέλτιστοι τρόποι για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής
ατζέντας για την προώθηση

της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού τόσο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και
στις γειτονικές της χώρες. Στη
συνάντηση συμμετείχαν η
πρόεδρος της Medcruise
Carla Salvado και ο γενικός
γραμματέας της Medcruise δρ
Θάνος Πάλλης, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησαν αξιωματούχοι των

Directorate General (DG) for
Maritime Aﬀairs and Fisheries, DG for Mobility and
Transport, DG for Enterprise
and Industry και DG for the
Environment.
Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η ικανοποίηση για την
πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συσταθεί ένα όργανο στο οποίο η Medcruise
και άλλες ενώσεις λιμένων, η
Cruise Lines International Association και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα συμμετέχουν
και θα εργάζονται για την προώθηση των κοινών ενδιαφερόντων τους.
Μάλιστα, στο συνέδριο που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Μαρτίου,
στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαδικασίας διαλόγου ανάμεσα στους
διαχειριστές λιμένες και στους
εμπλεκομένους με τον παράκτιο τουρισμό φορείς.

Με το μάτι στην Κίνα η Carnival
Οι εισαγωγές της Κίνας
τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά
19,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2013, ενώ η οικονομία της αναπτύσσεται με τον
χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 24 ετών.
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H Carnival,
ο μεγαλύτερος όμιλος εταιρειών κρουαζιέρας παγκοσμίως,
βρίσκεται
σε
συζητήσεις με την κρατική
εταιρεία China Merchants
Group Ltd για την ανάπτυξη
μιας νέας γραμμής κρουαζιέρας για την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας.
Οι δύο εταιρείες εξετάζουν
τρόπους δημιουργίας δύο ξεχωριστών κοινοπραξιών για
να αξιοποιήσουν την τοπική
αγορά κρουαζιέρας. Η κινεζική αγορά κρουαζιέρας θα
μπορούσε να διπλασιάσει τις
πωλήσεις της έως το 2018,
φτάνοντας τα $11,5 δισ. σε
σχέση με τα $6,8 δισ. που
ήταν η αξία της αγοράς το

2013. Η μία κοινοπραξία θα
κατέχει και λειτουργεί τα δικά
της κρουαζιερόπλοια στην κινεζική αγορά, τα οποία θα
μπορούσαν να σχεδιαστούν
και να ναυπηγηθούν στην
Κίνα, σύμφωνα με την Carnival. Η δεύτερη κοινοπραξία
θα αναλάβει την ανάπτυξη
τερματικών σταθμών κρουαζιέρας στην Κίνα αλλά και σε
άλλες χώρες της Ασίας.

Η συνεισφορά της κινεζικής
εταιρείας θα έγκειται, μεταξύ
άλλων, στην παροχή της εμπειρίας και της επιρροής της
σε τοπικό επίπεδο. Για το
2015 η Carnival εκτιμά πως
θα φιλοξενήσει στα κρουαζιερόπλοιά της που δραστηριοποιούνται στην Κίνα
περισσότερους από 500.000
επιβάτες, μια αύξηση 140%
σε σχέση με το 2013.
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75 χρόνια από την ίδρυση
της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων

Στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος έλαβε χώρα την
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο εορτασμός της συμπλήρωσης των 75 ετών από την ίδρυση της
Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
των μελών και συνεργατών της.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής
υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας, ο τέως
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Γράτσος, βουλευτές
και πολυάριθμοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής
κοινότητας. Ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις υπερβάσεις που πρέπει να γίνουν στις δύσκολες
εποχές που διανύει η χώρα, ζητώντας παράλληλα ανταπόκριση από όλους. Σημείωσε επίσης
ότι δεν είναι μόνο ο πλοιοκτήτης που έχει σημα-

σία για τη ναυτιλία, αλλά και ο ναυτικός. Η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει μία ναυτιλιακή
χώρα όπως τόνισε, ενώ ζήτησε τη συνεργασία
όλων τόσο σε ό,τι αφορά τυχόν νέα μέτρα όσο
και σε ό,τι αφορά τον γενικότερο σχεδιασμό για
νέους ρόλους. O πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και τιμώμενο πρόσωπο της
βραδιάς, κ. Πάνος Λασκαρίδης, δήλωσε ότι η
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο της, μέσα από
το αδιαπραγμάτευτο θεσμικό της πλαίσιο. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του πως η πολιτεία
δεν έχει κάποιο χρέος απέναντι στη ναυτιλία,
τουναντίον η ναυτιλία οφείλει στην Ελλάδα. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι
ένα χρέος τιμής και τα χρέη τιμής εξοφλούνται
στο ακέραιο. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων όπως αυτή καταγράφηκε
στις σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών» τα τελευταία 75 χρόνια. Ο διευθυντής των «Ναυτικών
Χρονικών» κ. Ηλίας Μπίσιας «ξενάγησε» τους
παρευρισκομένους στην ιστορική διαδρομή της
μεσογειακής ναυτιλίας μέσα από την παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων που καταγράφηκαν στις σελίδες του ιστορικού
περιοδικού από το 1931.

Εντυπωσιακή άνοδος του τουριστικού
ρεύματος προς την Ελλάδα το 2014
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
του ΣΕΤΕ, το 2014 ο εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 23% σε
σχέση με το 2013, ενώ και τα
έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13%. Οι
πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο
για 22 εκατ. τουρίστες και €13,2

δισ. σε έσοδα. Αύξηση όμως παρουσίασε και η δαπάνη του εγχώριου τουρισμού, η οποία έπειτα
από πέντε συνεχόμενα έτη μείωσης ανέκαμψε το 2014 κατά
10,05% και διαμορφώθηκε στα
€1,578 δισ. Συνολικά ο ΣΕΤΕ
εκτιμά την άμεση οικονομική επί-

πτωση του τουρισμού στην Ελλάδα στα €16,971 δισ., ενώ οι
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις
στην ελληνική οικονομία εκτιμώνται στα €37.337 δισ., δημιουργώντας ένα συνολικό οικονομικό
αποτέλεσμα της τάξεως των
€44,974 δισ.

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Βελτίωση παρουσίασε ο
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
αγγίζοντας τις 98,2 μονάδες από
95,3 μονάδες τον προηγούμενο
μήνα.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα
Οικονομικών & Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) σημειώνεται εντυπωσιακή βελτίωση σχεδόν 20
μονάδων, με τον σχετικό δείκτη
καταναλωτικής εμπιστοσύνης να
διαμορφώνεται στο υψηλότερο
επίπεδο της τελευταίας εξαετίας.

Σε επενδύσεις σχετικά
με υποδομές λιμένων σε στρατηγικά σημεία του πλανήτη, από
τη Μαλαισία μέχρι τη Μοζαμβίκη, επενδύει η Κίνα, «χτίζοντας» τους νέους εμπορικούς
δρόμους που θα συνδέουν την
ανατολική Κίνα με την Ευρώπη
μέσω του Ινδικού ωκεανού, της
Ερυθράς Θάλασσας και της Μεσογείου.

20.000+
likes
στο Facebook

Καθημερινή ναυτιλιακή ενημέρωση στο διαδίκτυο
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Περισσότερες από έξι
εταιρείες με έδρα τη Φλόριντα
εποφθαλμιούν την εξυπηρέτηση
των ακτοπλοϊκών δρομολογίων
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Κούβα, βρίσκοντας πρόσφορο
έδαφος για επενδύσεις μετά την
πρόσφατη ιστορική προσέγγιση
των ΗΠΑ με την κυβέρνηση της
Κούβας.

Νέο ξέσπασμα του Έμπολα εμφανίστηκε στη Σιέρα
Λεόνε μετά την άφιξη ψαράδων
οι οποίοι είχαν μολυνθεί από τον
ιό, στις αρχές Φεβρουαρίου.
Η χώρα είχε καταφέρει μετά από
πολύμηνη μάχη να περιορίσει
σημαντικά την ασθένεια, τα νέα
κρούσματα είχαν σχεδόν εξαλειφθεί ενώ πρόσφατα είχαν αρθεί
και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Ενισχύστε τις γνώσεις σας
στο Ναυτικό Δίκαιο
Το City Law School,
τμήμα του Πανεπιστημίου City
του Λονδίνου, σας δίνει την ευκαιρία να επεκτείνετε το ενδιαφέρον και τη γνώση σας στο
Ναυτικό Δίκαιο με το LLM στις
ναυτιλιακές σπουδές.
Το υψηλό κύρους LLM διδάσκεται στην περίφημη Βιβλιοθήκη Αικατερίνης Λασκαρίδη,
στον Πειραιά, στην αγγλική
γλώσσα για συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα από Βρετανούς
ακαδημαϊκούς, νομικούς και
εξειδικευμένους ομιλητές από
όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους
συμπεριλαμβάνονται οι καθη-

γητές Rob Mirkin QC, ο οποίος
είναι παγκοσμίως γνωστός για
την εμπειρία του σε θέματα θαλάσσιας ασφάλισης, και David
Glass, ειδικός σε θέματα μεταφοράς φορτίων.
Το LLM στο Ναυτικό Δίκαιο θα
σας επιτρέψει να διαμορφώσετε τις σπουδές σας σε ό,τι
αφορά τις προσωπικές και ερ-

γασιακές σας υποχρεώσεις,
αποκτώντας ταυτόχρονα το μεταπτυχιακό σας από ένα έγκριτο
πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα
ξεκινούν τον Μάρτιο 2015.
Αν σας ενδιαφέρει να εγγραφείτε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τη διευθύντρια
του προγράμματος, κυρία Άννα
Κατσουλάκη, είτε στο +30 21042.97.103 είτε μέσω e-mail:
Anna.Katsoulaki.1@city.ac.uk.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Πανεπιστήμιο City
και το LLM στο Ναυτικό Δίκαιο
μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα www.city.ac.uk/law.

Καινοτομίες
για μείωση των ρύπων
Με ορίζοντα τις συνεχείς
αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα,
όπως η διακύμανση των τιμών
του πετρελαίου και οι νέοι κανονισμοί για τη μείωση των
ρύπων, η ΜAN DIESEL &
TURBO εναρμονίζεται στις νέες
συνθήκες με το σχεδιασμό και
την κατασκευή, στον τομέα των
δίχρονων ναυτικών κινητήρων,
νέων τύπων μηχανών, μέσα
στις οποίες και των λεγόμενων
G-type.
O G-type δίχρονος κινητήρας,
έχοντας μεγαλύτερο λόγο διαμέτρου εμβόλου και διαδρομής,
συνδυαζόμενος με την κατάλληλη έλικα και τον αντίστοιχο
σχεδιασμό της γάστρας, αποδεικνύεται ο πλέον αξιόπιστος, επιτυγχάνοντας
αξιοσέβαστες
μειώσεις κατανάλωσης υπό
λειτουργία σε κανονικό φορτίο.
Στην κορυφή της σχεδιαστικής
πυραμίδας των δίχρονων κινητήρων βρίσκεται ο σχεδιασμός
της ME-GI. Ο νέος αυτός DualFuel Gas κινητήρας βρίσκεται
ήδη στην υψηλότερη θέση της
λίστας του παγκόσμιου portfolio όσον αφορά τη λειτουργία

των κινητήρων με αέριο. Στην
αντίπερα όχθη και στους υπάρχοντες κινητήρες, προϊόντα
όπως το ECO Nozzle και το ECO
Cam αποδεικνύεται πως προσφέρουν μειώσεις κατανάλωσης από 2÷5 gr ανά Kwh, για
λειτουργία εντός φορτίων εύρους 10÷60%.
Επίσης, στην κορυφή παραμένει ο σχεδιασμός της νέας γενιάς Turbocharger (TCT), που
σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για
τους χαμηλόστροφους, δίχρονους ναυτικούς κινητήρες και
αναμένονται εντός του 2015 και
οι οποίοι στοχεύουν στη βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης της προωστήριας μηχανής.
Επίσης, συνεχίζονται οι σχεδιαστικές εξελίξεις στους τετράχρονους κινητήρες, με ευθύ
στόχο τη μείωση του κόστους
λειτουργίας και την επέκταση
του χρόνου μεταξύ των συντηρήσεων.
Επιπλέον, μια σειρά καινοτόμων
υπηρεσιών και services βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος.
Επιμορφώσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και tailor-made
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Ο κ. Διονύσης Χριστοδουλόπουλος
Managing Director
της ΜAN Diesel & Turbo Hellas Ltd

courses λαμβάνουν χώρα όχι
μόνο στις εγκαταστάσεις μας
αλλά και σε ναυτιλιακά γραφεία, καθώς και πάνω στο
πλοίο από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Στόχος η υποστήριξη
των ναυτιλιακών γραφείων να
μειώσουν το κόστος λειτουργίας, να αυξήσουν την ετοιμότητα των πληρωμάτων τους και
να διαφυλάξουν την ασφαλή
λειτουργία του στόλου τους.
Η ΜAN DIESEL & TURBO συνεχίζει να προσφέρει λύσεις στοχευμένες στην οικονομία των
συστημάτων της υποστηρίζοντας τον εξοπλισμό της μέσω
έξυπνων λύσεων, όπως κιτ
συντήρησης, οργάνωση ανταλλακτικών πριν από επερχόμενο
προγραμματισμένο δεξαμενισμό, καθώς και ηλεκτρονικές
υπηρεσίες παρακολούθησης
της εύρυθμης λειτουργίας των
κινητήρων της.
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Φωτογραφίες του μήνα
Eλικόπτερο του Π.Ν. διενήργησε αεροδιακομιδή
ασθενούς, υπηκοότητας Φιλιππίνων, που επειγόντως έπρεπε να μεταφερθεί σε
κατάλληλο νοσοκομείο, από το δεξαμενόπλοιο RAY G (ιταλικής σημαίας), το οποίο
έπλεε στην περιοχή δυτικά της Άνδρου..

Φορτηγά πλοία κινούμενα με αιολική ενέργεια
ενδέχεται να αντικαταστήσουν στο μέλλον τα συμβατικά
πλοία που κινούνται με αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά
του, μειώνοντας την παραγόμενη ρύπανση έως και κατά
80%, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση ομάδας Νορβηγών μηχανικών. Το «αιολικό πλοίο» ονομάζεται Vindskip
και σχεδιάστηκε από τον Νορβηγό μηχανικό Τέργε Λάντε.

Νεκρά δελφίνια συνεχίζουν να ξεβράζονται στις ακτές του
Κόλπου του Μεξικού, πέντε χρόνια μετά τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία.
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Η γέννηση του νεότερου νησιού στην Ιαπωνία. Σε απόσταση περίπου 1.000
χιλιομέτρων νότια του Τόκιο, στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού, ξεκίνησε μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη, στις 20 Νοεμβρίου 2013. Έκτοτε, λάβα και μάγμα που ξεχύθηκαν από τα έγκατα της γης, έχουν δημιουργήσει ένα νησάκι, που συνεχίζει να
μεγαλώνει σε έκταση.
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