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ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ

Μαριλένα
Λασκαρίδου
Aντίο σε μια σύγχρονη Νηρηίδα

Η

ανακοίνωση του θανάτου της Μαριλένας Λασκαρίδου συγκλόνισε όλη τη ναυτιλιακή οικογένεια. Η αντιπρόεδρος τους Ιδρύματος
«Αικατερίνης Λασκαρίδη», σύζυγος του κ. Πάνου Λασκαρίδη, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή και δραστήρια τόσο από την ενασχόλησή της με
τα πολιτιστικά δρώμενα στο μεγάλο λιμάνι όσο και για την πίστη της στην επιμόρφωση και καλλιέργεια των χιλιάδων νέων που επισκέπτονταν τη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη στο πλαίσιο των πολυάριθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
Για την πλούσια και ταυτόχρονα σεμνή και αθόρυβη κοινωνική της δράση, η 40μελής κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη τής απένειμε το
βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς το 2009.
Δραστήρια, ανθρώπινη, υποστηρικτική, ένας σπάνιος άνθρωπος με ουσία και πλούσια συναισθήματα. Μια πραγματική κόρη της Ευκράντης, μια σεμνή και γοητευτική Νηρηίδα που όλοι θα θυμόμαστε για την απλότητα, τη γενναιοψυχία και την ευγένειά της.

............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Για τη βράβευση της Μαριλένας Λασκαρίδου το 2009 με το Βραβείο ΕΥΚΡΑΝΤΗ ο κ. Άλκης Κορρές είχε γράψει στα «Ν.Χ.»:
Η παρουσία της Μαριλένας στην πορεία της Bιβλιοθήκης Αικατερίνη Λασκαρίδη υπήρξε καθοριστική. Με τον γνωστό σε όλους
μας απλό και φιλικό τρόπο της, κατάφερε να φέρει την ιδέα της
ιστορικής ναυτιλίας κοντά σε όλους, προσφέροντας συγχρόνως
ένα εξαιρετικά σημαντικό πνευματικό έργο στα σχολεία της περιοχής, αλλά και στην ιντελιγκέντσια του Πειραιά.
Η προσφορά των υπηρεσιών της σήμερα, κάτω από την ομπρέλα
του ομώνυμου ιδρύματος, περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο
πεδίο, που εκτείνεται από τη λογοτεχνία και την ποίηση, στην πολυεπίπεδη επικοινωνία επιστήμης/κοινού, στις καλές τέχνες και
στη συνεχώς επεκτεινόμενη δημιουργία νέων εστιών έρευνας και
τεκμηρίωσης για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα γνωστικά
αντικείμενα. Δεν είναι τυχαίο που το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου επέλεξε τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη για
τη στέγαση των μεταπτυχιακών του δραστηριοτήτων.
Η Μαριλένα με τη συνεχή και μακροχρόνια δουλειά της έχει πρωτοτυπήσει, προσφέροντας εργαλεία για πνευματική ανάπτυξη σε
έναν ευρύτατο χώρο και, θα έλεγα, σε ένα ενθουσιώδες κοινό από
όλες τις ηλικίες.
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15,88

$

ήταν τα έσοδα για το 2014 της Carnival Corporation, του μεγαλύτερου ομίλου εταιρειών κρουαζιέρας.
Τη δεύτερη θέση κατέχει η Royal Caribbean με
έσοδα $8,07 δισ. και την τρίτη η Norwegian Cruise
Line με έσοδα $3,13 δισ.

δισ.

607
1.000

Με στόλο

9.966.769

πλοίων, χωρητικότητας 3.056.272 TEUs, τον Αύγουστο του 2015,
η APM-Maersk ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

ΤΕUs και 969.647.876 τόνοι φορτίων διακινήθηκαν το 2014
από τους λιμένες της Βραζιλίας.

κιλά ντομάτες, 150.000 αυγά, 4.000 λίτρα μπίρα, 6.000
μπουκάλια κρασί και 15.000 λίτρα γάλα θα καταναλωθούν σε κρουαζιέρα δύο εβδομάδων σε ένα κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 3.100 επιβατών και με πλήρωμα
1.250 ατόμων.

Οι αριθμοί της Ναυτιλίας
Σε

$15.000.000.000.000
η εκτιμώμενη αξία του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου.

$1.330.000.000.000
ανήλθε η αξία της βιομηχανίας μεταφορών και logistics
των ΗΠΑ το 2012.

54.000.000

τόνους φορτίων διακινούσαν το 2012, σε καθημερινή βάση, τα μεταφορικά συστήματα των ΗΠΑ.

Το 2015 το μέσο έσοδο ανά επιβάτη κρουαζιέρας θα προσεγγίσει τα
$1.779, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στα $226.
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Για την περίοδο 2013-2014 οι χώρες με
την υψηλότερη ποιότητα λιμενικών υποδομών ήταν, κατά σειρά, η Ολλανδία, η
Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και το Χονγκ Κονγκ.
Το 2014 η Κίνα κατέλαβε την πρώτη θέση
στη ναυπήγηση πλοίων σε όρους χωρητικότητας, αφού κατασκεύασε πλοία συνολικής χωρητικότητας 22.682.000 gt,
ενώ στη δεύτερη θέση ήταν η Κορέα με
ναυπηγήσεις 22.455.000 gt και ακολουθούσε η Ιαπωνία με 13.421.000 gt.
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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

τον επόμενο χρόνο, αλλά και η δημιουργία του
νέου καναλιού Kra στη νότια Ταϊλάνδη αποτελούν σημαντικότατες και ριψοκίνδυνες προσπάθειες διεθνούς ενδιαφέροντος.

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε την επιστολή του Μπαράκ Ομπάμα, που την
απευθύνει στην Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η βρετανική
κυβέρνηση προωθεί
την ιδιωτικοποίηση
της RBS
4 Αυγούστου

Διώρυγα
Νικαράγουας:
έναρξη εργασιών
στο τέλος του έτους
31 Ιουλίου

Στα τέλη του 2015 θα αρχίσουν οι εργασίες
διάνοιξης της διώρυγας της Νικαράγουας.
Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Tύπου
της Interoceanic Grand Canal Commission της
χώρας.
Το επενδυτικό εγχείρημα, αξίας $50 δισ. δολαρίων, προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το 2019. Η διώρυγα θα έχει μήκος 278
χιλιομέτρων και θα ενώνει τον λιμένα του
Puerto Brito στον Ειρηνικό με τον λιμένα του
Puerto Aguila στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Παράλληλα, θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία
πλοία φορτωμένα ακόμη και με 18.000 κοντέινερ.
Η νέα φιλόδοξη προσπάθεια της κυβέρνησης
της Νικαράγουας βασίζεται στη χρηματοδότηση του Κινέζου μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών, Wang Jing.
Η πλημμελής ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε συνδυασμό με την προσπάθεια για μείωση του μεταφορικού κόστους οδηγεί κράτη
και διεθνή σχήματα σε ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση των διεθνών θαλάσσιων οδών και περασμάτων: Το νέο κανάλι
του Σουέζ, που ανοίγει τις πύλες του σε λίγες
ημέρες, το «ανανεωμένο» κανάλι του Παναμά

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα
τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Royal
Bank of Scotland (RBS), πουλώντας το
5,4% της τράπεζας.
Όπως είναι γνωστό, η τράπεζα είχε διασωθεί
από το βρετανικό δημόσιο με 45,5 δισ. λίρες
κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-2009, με το κράτος να αποκτά
περίπου το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, 2,1 δισ. λίρες
(περίπου 3 δισ. ευρώ) που αντλήθηκαν από
την πώληση αυτή, στην τιμή των 330 πενών
ανά μετοχή, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

225 έτη συμπλήρωσε
η Αμερικανική
Ακτοφυλακή
5 Αυγούστου
Χθες, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ γιόρτασε
τα 225 χρόνια υπηρεσίας της προς το
αμερικανικό έθνος.
Η επέτειος-ορόσημο συνέπεσε με τα γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ
Ομπάμα, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1961.

Σουέζ:
τα εγκαίνια
της δεκαετίας
6 Αυγούστου
Ανάμεσα σε αρχηγούς όλων των όμορων
αραβικών κρατών και προσωπικοτήτων από
την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, ο πρόεδρος της Αιγύπτου εγκαινίασε τη νέα διώρυγα του Σουέζ. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η
στιγμή που ο πρόεδρος Σίσι εμφανίστηκε με
ένα μικρό παιδί που πάσχει από την επάρατο
νόσο και πραγματοποίησε την επιθυμία του
να παραστεί στα εγκαίνια της νέας διώρυγας
(κύρια φωτογραφία).
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TA ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓEΓONOTA ΤΟΥ MHNA

Φορολόγηση
των πλοίων και
των διαχειριστριών
εταιρειών χωρίς
αιφνιδιασμούς
12 Αυγούστου

Χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις αναμένεται
τις επόμενες ώρες η ψήφιση του νομοσχεδίου περί φορολογίας ελληνικών και ελληνόκτητων πλοίων. Η Βουλή πρόκειται
(και ευελπιστούμε) να υπερψηφίσει την
αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου
κατά 4% τόσο για πλοία με ελληνική σημαία (άρθρα 6 και 10 του Ν. 27/75) όσο
και για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, ελληνικών συμφερόντων και νηολογημένα
στο ΝΑΤ (άρθρο 4 του Ν. 27/75). Η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου
και εισφοράς αφορά την περίοδο 20162020.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση απευθύνεται και
στις διαχειρίστριες εταιρείες του Ν. 27/75 (πιο
γνωστές, αν και λανθασμένα, ως εταιρείες του
νόμου 89) για την τετραετία 2016-2019.
Η αναπροσαρμογή του 4% -ετησίως- γίνεται στο πλαίσιο και προηγούμενων αναπροσαρμογών, που ξεκίνησαν από το 1975 και
επαναλαμβάνονται κάθε πενταετία με ειδικούς νόμους και συμβαδίζει με προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά και διεθνείς πρακτικές.
Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται επίσης
και νέα ρύθμιση για πλοία (επιβατηγά,
σκάφη αναψυχής κτλ.) μέχρι 500 κοχ που
εκτελούν διεθνείς πλόες με σημαία κράτους-μέλους Ε.Ε. ή ΕΟΧ.
Με τη νέα τροπολογία η φορολόγηση των
πλοίων αυτών θα είναι ίση με την αντίστοιχη
που ισχύει για πλοία με ελληνική σημαία και
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ίδιας χωρητικότητας. Η τροπολογία έρχεται
ως άμεση και αναγκαία απάντηση στη γνωστή υπόθεση για την οποία η Ελλάδα εγκαλείται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.
Παρά τις κάποιες αμφιβολίες και τον σκεπτικισμό από παράγοντες της ναυτιλίας και μερίδας των ΜΜΕ, ο κ. Σταθάκης δεν φάνηκε
να επιθυμεί ρήξη με την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια.
Οι πρώτες νομοθετικές- φορολογικές πρωτοβουλίες που αφορούν την ποντοπόρο
ναυτιλία μας δεν φαίνεται να αιφνιδιάζουν
κανέναν, αλλά ούτε και να αντιβαίνουν σε
διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και φορολογικές πρακτικές. Η όποια αιφνίδια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και της
φορολόγησης του ελληνικού πλοίου και της
διαχειρίστριας εταιρείας θα οδηγούσε σε
πολυποίκιλες αντιδράσεις τη στιγμή που η
Λεμεσός, το Λουξεμβούργο, το Γιβραλτάρ
και η Βαλέτα καραδοκούν…

50 οι νεκροί
στο λιμάνι
της Τιαντζίν
13 Αυγούστου

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο
Xinhua, o μέχρι τώρα απολογισμός των
θυμάτων της έκρηξης στο λιμάνι της
Τιαντζίν είναι βαρύς και θλιβερός:
50 νεκροί, εκ των οποίων οι 17 ανήκαν στην
πυροσβεστική υπηρεσία και βοηθούσαν στην
κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα
από 700 άτομα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται. 217 ειδικοί πυροσβέστες του κινεζικού στρατού έχουν καταφτάσει και
προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά και τις
συνέπειές της. Η Τιαντζίν, που βρίσκεται 140
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, είναι
μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας,
με 15 εκατομμύρια κατοίκους. Αν και η πόλη

έχει κατακλυστεί από το νέφος που δημιουργήθηκε, οι Αρχές ισχυρίζονται πως η τοξικότητά του είναι μικρή. Το σημαντικό λιμάνι της
πόλης λειτουργεί κανονικά.

Τίτλοι τέλους
για την πειρατεία
στη Σομαλία;
15 Αυγούστου

Η μάστιγα της πειρατείας, που μαινόταν
στο Κέρας της Αφρικής, φαίνεται πως
αποτελεί πλέον παρελθόν, σύμφωνα με
την τελευταία έρευνα του διεθνούς
ναυτιλιακού γραφείου (IMB).
Ειδικότερα, ο αριθμός των περιστατικών
έχει παρουσιάσει σταθερή μείωση το τελευταίο έτος, με αποκορύφωμα το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οπότε δεν
πραγματοποιήθηκε κανένα περιστατικό
πειρατείας.
Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τη
θέση των Ηνωμένων Εθνών και ορισμένων
οργανισμών, που είχαν υπολογίσει πως η
παράνομη αλιεία στη Σομαλία θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο στην
πειρατεία και είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για
νέο κύμα πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν
και στο Κέρας της Αφρικής.
Εν τέλει, φαίνεται πως τα εκατομμύρια δολάρια
εναντίον της πειρατείας και η παροχή αρωγής
στη Σομαλία λειτούργησαν αποτελεσματικά,
παρ’ όλα αυτά όμως το IMB συνεχίζει να διατηρεί επιφυλάξεις και συμβουλεύει τους πλοιοκτήτες να διατηρούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας, καθώς η κατάσταση στη Σομαλία
είναι ακόμη έκρυθμη.
Το πρόβλημα βέβαια παραμένει επίκαιρο
παρά τη σημαντική βελτίωση στη Σομαλία,
με τη νοτιοανατολική Ασία να κατέχει πλέον
τα πρωτεία της διεθνούς πειρατείας.
Μέχρι στιγμής, 13 πλοία έχουν καταληφθεί βιαίως από πειρατές για το 2015 ενώ
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Join our Philosophy...
‘Don’t Cure, Prevent!’

A

n ISO 9001:2008 certified Maritime & Software Firm built on a safety culture
and risk prevention foundations born to serve the Shipping Industry by preventing the negatives and promoting the positives. Our clients benefit from
our Consultancy & Training Services whilst our Software applications ensure effective
monitoring, compliance with regulations & paperless functionalities.

Maritime Consultancy
Corporate & Technical Training
MarITime Software

A vision of turning all the experience gathered into positive action

For and on behalf of Prevention at Sea Ltd, 22 Gytheiou Street, 15231 Chalandri, Athens, Greece
Tel: +30 2106437637 Email: info@preventionatsea.com Web: www.preventionatsea.com
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κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε αύξηση 22% σε επιθέσεις, σε
σχέση με πέρυσι.
Ιδιαίτερα στο Στενό της Σιγκαπούρης παρατηρήθηκε αύξηση 118% το πρώτο εξάμηνο του 2015, αριθμώντας 48 πειρατικές
επιθέσεις σε εμπορικά πλοία! «Η ελλιπής
περιπολία του Στενού από τα τρία όμορα
κράτη δίνει την ευκαιρία σε συμμορίες να
επιτεθούν με περίσσιο θράσος ακόμη και
σε τρία πλοία το ίδιο βράδυ. Χωρίς την
απαραίτητη αστυνόμευση, η κατάσταση
σίγουρα θα συνεχιστεί», επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Dryad Maritime, εταιρείας
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

θνώς, των μεταφορικών υπηρεσιών των
συμμετεχουσών εταιρειών, αυξάνοντας τα
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και άρα
μειώνοντας το κόστος και το χρόνο αναμονής
για τους ναυλωτές.
Η ανάγκη γι’ αυτήν τη σύμπραξη, σύμφωνα με
αναλυτές, γεννήθηκε από τις δυσκολίες στη
συγκεκριμένη αγορά και θα αποτελείται αρχικά
από 14 σύγχρονα LNG, από τα οποία 3 θα είναι
της Dynagas, 3 της GasLog και 8 της Golar.
Οι δραστηριότητες της νέας κοινοπραξίας
αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο,
ενώ ο Tony Lauritzen, CEO της Dynagas,
έχει οριστεί υπεύθυνος για την εύρυθμη
λειτουργία του νέου αυτού εγχειρήματος.

Σε κοινοπραξία
Dynagas - GasLog Golar

Σε κατάσταση
συναγερμού
οι γιάρδες
στη Νότια Κορέα

μηχανία της Νότιας Κορέας έχει τεθεί σε
επιφυλακή για ενδεχόμενη εξάπλωση των
απεργιών και στις υπόλοιπες γιάρδες, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά τη
βιωσιμότητα πολλών ναυπηγείων καθώς
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω της παγκόσμιας ύφεσης.

Mαυρίζει η καρδιά,
στο μεγάλο νησί
της ναυτιλίας
25 Αυγούστου

20 Αυγούστου
23 Αυγούστου

Τον γύρο του κόσμου σε όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία έχει κάνει η είδηση για
τη δημιουργία του Cool Pool, μιας κοινοπραξίας των διεθνούς φήμης εταιρειών Dynagas, GasLog και Golar.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα διατηρήσουν
την ευθύνη για την επάνδρωση και τεχνική
διαχείριση των πλοίων τους, ενώ σκοπό έχουν
το συντονισμό των δραστηριοτήτων που
αφορούν αποκλειστικά τις spot ναυλώσεις
συγκεκριμένων πλοίων που θα συμμετέχουν
στο Cool Pool. Σε περίπτωση που ένα πλοίο
ναυλωθεί για περισσότερο από 12 μήνες, δεν
θα αποτελεί πλέον μέλος του Cool Pool.
H κοινοπραξία έχει επίσης στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής
πληροφοριών, αλλά και μείωσης εξόδων.
Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τις επιμέρους επιχειρήσεις,
μειώνοντας τόσο λειτουργικά κόστη όσο και
έξοδα spot ταξιδιών, ενώ παράλληλα η δυναμική της νέας αυτής πλατφόρμας θα κάνει
πιο ανταγωνιστική την άμεση παροχή, διε-
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Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το
μεγαλύτερο ναυπηγείο του πλανήτη
θα αντιμετωπίσει σοβαρές απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζομένων
μέσα στις επόμενες ημέρες.
Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της
Hyundai Heavy Industries, η οποία παρουσίασε σημαντικές οικονομικές απώλειες
ύψους 171 δισ. KRW ($140.000.000) το
προηγούμενο τρίμηνο, ζητούν αυξήσεις στα
μισθολόγιά τους.
Οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι θα απεργήσουν για 3 ώρες την Τετάρτη ενώ ορισμένα
υψηλόβαθμα
στελέχη
θα
ξεκινήσουν κινητοποιήσεις, που θα περιλαμβάνουν επτάωρες απεργίες, από την
Παρασκευή 28/8. Παρά την ανακοίνωση
των απεργιών, η θέση του ναυπηγείου παραμένει αμετάβλητη στη διατήρηση των
υφιστάμενων μισθών.
Στο πλαίσιο των παραπάνω κινητοποιήσεων, όλη η ναυπηγοεπισκευαστική βιο-

O επισκέπτης και παραθεριστής της
Χίου ίσως είναι προετοιμασμένος να
αντικρίσει τη θλιβερή εικόνα των άτυχων μεταναστών και των πρόχειρων
κέντρων φιλοξενίας τόσο στο λιμάνι
της πρωτεύουσας όσο και στις όμορες
περιοχές.
Η πιο θλιβερή και απρόσμενη εικόνα,
όμως, είναι όσα ξεβράζει η θάλασσα, οι
ισχυρές αποδείξεις στις ακρογιαλιές του
νησιού για την ανικανότητα της ευρωπαϊκής οικογένειας, την εξαθλίωση της
Μέσης Ανατολής και τη βαρβαρότητα των
συνθηκών μεταφοράς όσων ελπίζουν για
μια καλύτερη ζωή και όσων την εκμεταλλεύονται.
Στη μαγική παραλία του Γιόσωνα, στη βόρεια Χίο, δίπλα από το υπαίθριο κέντρο
αναψυχής και κάτω από τις πολυτελείς
βίλες, τα εγκαταλελειμμένα φουσκωτά και
ο κομματιασμένος ιματισμός -όσων ταξίδεψαν παράνομα μέσα στη νύχτα- αποτελούν ζωντανή μαρτυρία για την
ανεξέλεγκτη κατάσταση στα ανατολικά
σύνορα της Ευρώπης.
«Μην πάτε προς τα εκεί, το θέμα είναι θλιβερό στον Γιόσωνα», προειδοποιούν -οι
πιο ευαίσθητοι στην ανθρώπινη εξαθλίωση- Χιώτες φίλοι.
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Η πρώτη εικόνα είναι πράγματι ανατριχιαστική και όσο περπατάει κανείς μέχρι το
τέλος της παραλίας, προς τη βραχώδη περιοχή, τα φουσκωτά και τα σωσίβια πληθαίνουν. Τα παιδικά μπρατσάκια και τα
παιδικά σωσίβια επίσης.
Στην αρχή, η πρώτη αντίδραση κάθε περαστικού εστιάζεται στο «γιατί δεν τα μαζεύουν;».
Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό αισθητικό ματόπονο, ούτε για έναν αναμενόμενο
σκουπιδότοπο
ασυνείδητων
παραθεριστών. Τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, οι κονσέρβες, ο ρουχισμός και
οι βάρκες δεν είναι τα απορρίμματα κάποιων αδιάφορων και ασυναίσθητων περαστικών, αλλά αντιθέτως σημάδια
αγωνίας και εξαθλίωσης.
Στον Γιόσωνα τα μελτέμια είναι συνήθως
ισχυρά. Στην παραλία δίπλα στα Καρδάμυλα, στο Μάρμαρο και στον Ναγό, κολυμπούν πλοιοκτήτες και ναυτικοί.
Η θάλασσα αποτελεί το περήφανο στοιχείο της περιοχής, ένα στοιχείο που τοποθέτησε τη Χίο στον παγκόσμιο οικονομικό
χάρτη. Ένας τόπος που μαρτύρησε όμως
κάποτε, πριν από δεκαετίες, από ναυάγια
και θαλασσοταραχές.
Η Χίος και οι γειτονικές Οινούσσες γνωρίζουν καλά από τον πόνο της θάλασσας.
Χωριά και γειτονιές έχουν τον προηγούμενο αιώνα θρηνήσει συχνά και αρκετά.
Πόσοι χάνουν σήμερα τη ζωή τους στο πέρασμά τους για τη Δύση παραμένει άγνωστο.
Η Ιστορία επαναλαμβάνεται (;) αλλά οι
«άγνωστοι» υπαίτιοι και οι συντελεστές
της παγκόσμιας πλέον τραγωδίας παραμένουν αδίστακτοι.
Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα ευρήματα της
αθλιότητας και της εξαθλίωσης παραμένουν ζωντανά στον Γιόσωνα.
Και οι γενναίοι, ή μάλλον τολμηροί, λιμενικοί, αξιωματικοί και λιμενοφύλακες, κάνουν ό,τι μπορούν, με όσα μέσα τούς
διαθέτει η νυσταλέα Αθήνα, θέτοντας σε
κίνδυνο τη ζωή τους, επιχειρώντας υπό
ανθυγιεινές συνθήκες.
Κάποτε ο αδικοχαμένος από τη μανία της
θάλασσας ναυτικός τιμούνταν ως ήρωας.
Ο αδικοχαμένος μετανάστης και το παιδί
του παραμένει σήμερα απλά άτυχος,
αβοήθητος και συνήθως καταφρονεμένος.
Και ο λιμενικός, στην άκρη της Ελλάδας συνοριοφύλακας των θαλασσών μας- «τιμάται» με την ολιγωρία της πολιτείας.
Θάλασσα, πικροθάλασσα…
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Μετ’ εμποδίων
η διάνοιξη
της Διώρυγας
του Παναμά
14 Σεπτεμβρίου

Άργησαν,
αλλά τα κατάφεραν:
Tonnage tax
και στη Σουηδία
5 Σεπτεμβρίου
Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος
της σουηδικής κυβέρνησης ανακοίνωσε
πως το σύστημα φορολόγησης με βάση
τη χωρητικότητα του πλοίου, που εφαρμόζεται στην πλειονότητα της Ευρώπης, θα εφαρμοστεί και στη Σουηδία με
απώτερο στόχο την εκ νέου αύξηση των
πλοίων του σουηδικού νηολογίου.
Η νέα νομοθεσία που προτίθεται να εφαρμόσει η σουηδική κυβέρνηση θα εξεταστεί
και από τη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την έγκριση, το νέο σύστημα φορολόγησης θα
τεθεί σε ισχύ κατά πάσα πιθανότητα μετά
την 1η Ιουλίου 2016. Ενδιαφέρον έχει το
γεγονός πως το νέο σύστημα αποτελεί
πρωτοβουλία του αριστερού κόμματος
(Vänsterpartiet) και εκπληρώνει το μακροχρόνιο αίτημα των Σουηδών πλοιοκτητών
για την επιστροφή των πλοίων τους στο μητρικό νηολόγιο.
Το σουηδικό νηολόγιο έχει καταγράψει
απότομη πτώση στα πλοία που αριθμεί την
τελευταία δεκαετία, με κύριο λόγο το μη ανταγωνιστικό και ετεροχρονισμένο σύστημα
φορολόγησης κερδών, που δεν ακολουθεί
το αντίστοιχο των υπόλοιπων ναυτικών
κρατών της Ευρώπης.
Το 2002 ο σουηδικός στόλος ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της
Δανίας -η οποία εφάρμοσε εκείνο το έτος
το σύστημα του tonnage tax- ενώ σήμερα
έχει φτάσει να αριθμεί λιγότερα από 100
πλοία. Έγκυροι αναλυτές αναφέρουν πως,
εάν είχε εφαρμοστεί τότε το συγκεκριμένο
σύστημα, ο στόλος θα παρουσίαζε, αντί της
σημερινής πτώσης, ετήσια και σταθερή αύξηση της τάξεως του 10%-20%.

Aναστάτωση προκάλεσε στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα το ρήγμα που
ανακαλύφθηκε σε μία από τις λεκάνες
που θα συνδέουν το επεκταμένο κανάλι
με τον Ειρηνικό ωκεανό.
Ειδικότερα, στο κανάλι, που μέχρι πρότινος ήταν αντιμέτωπο με μπαράζ απεργιών, βρέθηκε ρήγμα ακριβώς δίπλα από
τη γιγάντια σιδερένια πύλη που διαχωρίζει τις δύο λεκάνες. Όπως είναι λογικό, το
γεγονός αυτό προκάλεσε ερωτήματα για
το εάν θα επηρεαστεί η ήδη καθυστερημένη παράδοση του έργου, που έχει καταληκτική ημερομηνία έναρξης τον
Απρίλιο του 2015.
Η Αρχή του καναλιού (ACP) έσπευσε να ανακοινώσει ότι το ατυχές συμβάν δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα λειτουργίας του νέου
καναλιού, ενώ παράλληλα δήλωσε πως η
εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να φέρει εις
πέρας το έργο (GUPC) οφείλει να διορθώσει
τυχόν ελαττώματα προκύψουν κατά την κατασκευή, όπως το προαναφερθέν.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του έκτακτου προβλήματος, η ACP κάλεσε ειδικούς
από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Παναμά
(UTP) για να αξιολογήσουν την κατάσταση
και σε συνεργασία με την κατασκευάστρια
εταιρεία να μελετήσουν την καλύτερη
λύση. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός
πως τα δείγματα τσιμέντου που ελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το ρήγμα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά και η ACP δεν έχει
ανακοινώσει ακόμη πώς ακριβώς σκοπεύει
να διορθώσει το πρόβλημα.
Παρά την άμεση ανταπόκριση της Αρχής
για την επιδιόρθωση της λεκάνης, μέλη
της ναυτιλιακής κοινότητα έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους κατά πόσο το εγχείρημα επέκτασης, αξίας $5,25 δισ., θα
παραδοθεί έγκαιρα.
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Τα εν οίκω
Αν δεν
μπορούμε
να δημιουργήσουμε
ας μάθουμε
να αντιγράφουμε
Αντίθετα με την
απογοητευτική διοργάνωση
για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας, που πραγματοποίησε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο
εορτασμός της Παγκόσμιας
Ημέρας Λιμένων στο λιμάνι
του Ρότερνταμ ήταν λαμπρός,
με τριήμερο πλούσιο πρόγραμμα, παραστάσεις, δραστηριότητες, εκδρομές και
πολλά συναρπαστικά γεγονότα και πρωτοβουλίες.
Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια
Ημέρα Λιμένων ξεκινά τους
εορτασμούς στο Ρότερνταμ
την πρώτη ημέρα, οι οποίοι
μετατρέπουν το λιμάνι σε κέντρο ψυχαγωγίας και ναυτιλιακής ενημέρωσης για την
ευρύτερη περιοχή.
Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις
του ολλανδικού cluster άνοιξαν τις πόρτες τους για να επιτρέψουν στους επισκέπτες να
αντιληφθούν το εύρος των
δραστηριοτήτων τους σε μια
προσπάθεια εξωστρέφειας
του κλάδου.
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Αλλαγή ονόματος, αυτονομία
αλλά ίδιος καπετάνιος
Η ορκωμοσία της νέας
κυβέρνησης βρήκε το υπερυπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
να κατακερματίζεται καθώς φαίνεται ότι η δημιουργία υπερυπουργείων μάλλον δυσχαίρανε
παρά διευκόλυνε το έργο της
κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα
αυτής της διάσπασης δημιουργήθηκε αυτόνομο υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για μία ακόμη φορά το
υπουργείο Ναυτιλίας αλλάζει
ονομασία και θα ήταν μια καλή
άσκηση να δούμε πόσο κοστίζουν

αυτές οι συνεχείς αλλαγές στις
ονομασίες των υπουργείων, οι
οποίες είναι περισσότερο για το
φαίνεσθαι και λιγότερο ουσίας.
Επιγραφές, σφραγίδες, κανονισμοί και λοιπά κανονιστικά έγγραφα αλλάζουν ανάλογα με
τις διαθέσεις του εκάστοτε
πρωθυπουργού.
Σε ό,τι αφορά τον «καπετάνιο»,
παρέμεινε ο ίδιος, μιας και ο κ.
Θεόδωρος Δρίτσας ανέλαβε εκ
νέου την ηγεσία του υπουργείου
παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη επτάμηνη θητεία του μόνο
επιτυχημένη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Μάλιστα, ο κ. Δρίτσας
μέχρι πριν από λίγες
εβδομάδες δεν ήταν
σίγουρος εάν θα
κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής, καθ'
ότι ο ίδιος είχε
δηλώσει ότι
δεν
επιθυμούσε να πολιτευτεί.

Παρ’ όλ’ αυτά εντάχθηκε στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε
βουλευτής και παρά τις φήμες
ότι ο υπηρεσιακός υπουργός
Ναυτιλίας κ. Χρήστος Ζώης θα
παρέμενε στη θέση του, ο κ. Δρίτσας επέστρεψε στην Ακτή Βασιλειάδη. Κατά την τελετή
παράδοσης-παραλαβής ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η
αναφορά του κ. Δρίτσα στις πωλήσεις των λιμένων που είναι σε
εξέλιξη, σημειώνοντας ότι θα
συνταχθεί μια σύμβαση παραχώρησης που θα διασφαλίζει τα
συμφέροντα των εργαζομένων,
των πολιτών και των δήμων.
Πρόκειται για μια ξεκάθαρη
στροφή στις απόψεις του κ. Δρίτσα περί της πώλησης των λιμένων, καθώς από την πρώτη
ημέρα ανάληψης της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιανουάριο, διατυπάνιζε πως οι
πωλήσεις των λιμανιών θα σταματήσουν άμεσα, ενώ δεν ήταν
λίγες οι φορές που δημιουργήθηκαν προστριβές ανάμεσα
στον υπουργό και στο ΤΑΙΠΕΔ.

Κύπρος: υποσχέσεις για διασφάλιση
των ναυτιλιακών εταιρειών
Στη μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα την
Ελλάδα ευελπιστεί η Κύπρος
μετά τις εξελίξεις που έχουν
διαμορφωθεί στην ελληνική
οικονομία.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο πρόεδρος
της Μεγαλονήσου, Νίκος Αναστασιάδης, στην ομιλία του στο
ναυτιλιακό συνέδριο «Maritime
Cyprus» επισήμανε, μεταξύ
άλλων, ότι «σήμερα, η Κύπρος
είναι μια διεθνής ναυτιλιακή δύναμη και ένα φημισμένο ναυτιλιακό κέντρο, συνδυάζοντας μια
κυρίαρχη σημαία και μια ναυτιλιακή βιομηχανία με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πρότυπα
ασφάλειας και προστασίας».

Παρά την οικονομική κρίση κατά
τη διάρκεια των τελευταίων
ετών, ανέφερε, «οι ναυτιλιακές
εταιρείες συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Κύπρο ως βάση
για τις δραστηριότητές τους»,
κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη
μνεία στο ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της ναυτιλίας στις
προσπάθειες για την πλήρη
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κλάδο της κυπριακής οικονομίας και καταλύτη για
μια νέα οικονομική ανάπτυξη,
είπε και διαβεβαίωσε τους συνέδρους ότι η κυβέρνηση είναι
πλήρως δεσμευμένη στη δια-

σφάλιση της ναυτιλίας και του
ναυτιλιακού τομέα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για
να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη
βιώσιμη ανάπτυξή της.
«Ο στόχος και οι προσπάθειές
μας θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη
της βιομηχανίας και στην εξεύρεση τρόπων για την επιτυχή
αντιμετώπιση όλων των σύγχρονων προκλήσεων», δήλωσε
ο Κύπριος πρόεδρος.
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Τα εν οίκω
H Safety
Management
στην Κύπρο
Ο κ. Πόλυς Χατζηιωάννου
άρχισε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία έδρας της εταιρείας
Safety Management στη
Λεμεσό καθώς ήδη έχουν
βρεθεί τα γραφεία όπου θα
εγκατασταθεί. Πρόκειται για
διαχειρίστρια εταιρεία ποντοπόρων πλοίων, που αποτελεί
μέρος των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του Κύπριου εφοπλιστή. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η απόφαση
για εγκατάσταση της εταιρείας στην Κύπρο ήταν απόρροια τόσο της θέλησης του
εφοπλιστή να λειτουργεί ένα
τμήμα των επιχειρήσεών του
από την Κύπρο, όσο και του
ευνοϊκού
επιχειρηματικού
κλίματος και της σταθεροποίησης της οικονομίας της
νήσου. Να σημειωθεί πως αρκετές ελληνόκτητες ναυτιλιακές
επιχειρήσεις
έχουν
στρέψει το βλέμμα τους προς
την Κύπρο, σκεπτόμενες έντονα τη μετεγκατάσταση των
δραστηριοτήτων τους, κυρίως εξαιτίας της αστάθειας
και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία και πολιτική. Άξιο
αναφοράς είναι ότι περίπου
το 4% του παγκόσμιου στόλου διαχειρίζονται εταιρείες
με έδρα τη Μεγαλόνησο.
Η Λεμεσός ίσως αποτελεί το
μεγαλύτερο κέντρο για διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων στην
Ε.Ε. καθώς φιλοξενεί περισσότερες από 130 επιχειρήσεις.
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Ναυτιλία δύο ταχυτήτων

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμφίθυμη είναι πλέον η ψυχολογική διάθεση
των ναυτιλιακών πρωταγωνιστών του Πειραιά.
Στα γνωστά πηγαδάκια των πλοιοκτητών, κατά τις
πρώτες κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις του φθινοπώρου στον Πειραιά, δύο ήταν οι
επικρατούσες απόψεις - τάσεις των Ελλήνων

Ματαιοδοξία ή συνειδητοποίηση
της πραγματικότητας;
Μας έκαναν εντύπωση, στις λίγες ημέρες της θητείας του, τα πολυπληθή δελτία
Τύπου, οι συναντήσεις και η προβολή των δράσεων, του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας, ΧρήστουΖώη, που δεν παρουσίασε ο προκάτοχός
του σε περίπου οκτώ μήνες. Ή αναδεικνύουν το γνωστό μοτίβο των Ελλήνων πολιτικών, που πασχίζουν με τη ματαιοδοξία τους και επωφελούνται των γνωριμιών
από το χώρο της ναυτιλίας, ή τη διάθεση ενός νέου πολιτικού από άναυτη περιοχή
να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας.

Όχι στις μετεγγραφές
Στη σωστή κατεύθυνση είναι η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας
Θεόδωρου Δρίτσα και των συνεργατών του να μην επιτρέψουν τις
μετεγγραφές στις ΑΕΝ, που προκαλούσαν το απόλυτο χάος στη
ναυτική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για τους πρωτοετείς, ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
οι μετεγγραφές από τις περιφερειακές σχολές κυρίως προς τον
Ασπρόπυργο προκαλούσαν συνωστισμό, αλλά και υποβιβασμό ορισμένων σχολών, που συχνά
έφτανε και φτάνει στα άκρα. Επιπλέον, έδινε λαβές για κατηγορίες εναντίον της διοίκησης του υπουργείου περί ρουσφετολογίας και νεποτισμού.

Ναυτική Ακαδημία στη Λάρνακα
Μία ναυτική ακαδημία ξεκινά τη λειτουργία της
στη Λάρνακα με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών
ναυτικών προγραμμάτων στα αγγλικά για Κυπρίους αλλά και για πολίτες άλλων χωρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα
σχετικά με Shipping & Logistics Management,
Maritime Transport, Marine Engineering και Marine Electrical Technology.
Η συμφωνία για την ίδρυση της Ακαδημίας υπογράφτηκε την 1η Αυγούστου ανάμεσα στο Πα-
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πλοιοκτητών.
Οι πιο σύγχρονοι, από άποψη παρουσίας στα ναυτιλιακά δρώμενα, αλλά και πιο ριψοκίνδυνοι με
ισχυρούς στόλους αγοράζουν λίγο-πολύ ό,τι
βρουν σε καλή τιμή και σε σχετικά ικανοποιητική
κατάσταση, ιδίως πλοία ξηρού φορτίου.
Οι πιο παραδοσιακοί, όπως και οι πλοιοκτήτες με
μικρούς στόλους, στέκονται πιο μουδιασμένοι,
αλλά και με λιγότερες προσβάσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά.
Οι μεν βλέπουν ευκαιρίες και «τζογάρουν» ακόμη
και σε κλάδους που δεν γνωρίζουν ή δεν δραστηριοποιούνται, οι δε παραμένουν εγκλωβισμένοι
στις δυσκολίες της χρηματοδότησης, από διεθνείς
οίκους ναυλωτών. Υπερμεγέθυνση διαφαίνεται
στους ισχυρούς και υπερπροσπάθεια στους μικρότερους. Τα αποτελέσματα όπως πάντα θα δείξει το άμεσο μέλλον.

νεπιστήμιο Λευκωσίας, στην Arab Academy of
Sciences, Technology and Maritime Transport
και στο Eastern Mediterranean Institute of Maritime Aﬀairs, με την υποστήριξη του Intercollege Larnaca, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα
λειτουργεί.
Επιπλέον η Ακαδημία θα προσφέρει προγράμματα
σχετικά με την ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της STCW όπως και σειρά άλλων εξειδικευμένων προγραμμάτων.
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Οι συνταξιούχοι κρατούν ζωντανές τις ΑΕΝ
Παραμένει απελπιστική η κατάσταση στις ΑΕΝ, αφού το 70% των καθηγητών έχει αποχωρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.
Πιθανότατα αίτια για την αποχώρησή τους, αλλά και για την πλήρωση των κενών θέσεων,
είναι προφανώς η χαμηλή μισθοδοσία, η γεωγραφική απομόνωση πολλών σχολών, όπως και
η αντικειμενικά άσχημη κατάσταση από κάθε άποψη των ίδιων των σχολών (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, καθαριότητα, πειθαρχία, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.).
Σε αυτό το πλαίσιο είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και ο εκσυγχρονισμός
τους σε διεθνή πρότυπα αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Χωρίς προσωπικό
με γνώσεις, εμπειρία και διδακτική ικανότητα οι ΑΕΝ συνεχίζουν να λειτουργούν με την «εκμετάλλευση» αρκετών συνταξιούχων, οι οποίοι από φιλότιμο προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις σχολές στις γενέθλιες πατρίδες τους.

Το θάρρος και η αυτοθυσία του Λ.Σ.
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Λιμενικό Σώμα η είδηση ότι ύστερα από σχετικά τεστ
για ανίχνευση προδιάθεσης φυματίωσης, 14 λιμενικοί στη Χίο διεγνώσθησαν θετικοί.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα άτομα αυτά θα νοσήσουν ή ότι μπορεί να μεταφέρουν το
μικρόβιο, δεν παύει όμως να αποτελεί μια ταλαιπωρία, αφού συνιστάται θεραπεία 9
μηνών και εξετάσεις κάθε μήνα και όλα αυτά, για την περίπτωση τουλάχιστον των λιμενικών, θα γίνονται χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Ταμείο τους.
Θάρρος και αυτοθυσία εκ μέρους των αξιωματικών και υπαξιωματικών του Λ.Σ., που τιμούν το Σώμα και την πατρίδα μας.
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Τα εν οίκω
Η ναυτιλία
κύκλους
κάνει
Εκεί που πριν από μερικά
χρόνια διεθνείς (γερμανικών
συμφερόντων) οίκοι shipmanagement εξορμούσαν
στον Πειραιά για αναζήτηση
πιθανών πελατών, πληροφορούμαστε πως ελληνικοί
εφοπλιστικοί οίκοι με σημαντική εμπειρία στις διεθνείς αγορές ξηρού φορτίου
ταξιδεύουν στο εξωτερικό,
και ειδικά προς την Ανατολή,
σε αναζήτηση πλοιοκτητών
οι οποίοι θα μπορούσαν να
αναλάβουν τη διαχείριση
του στόλου τους.
Οι δυσκολίες της αγοράς
του ξηρού φορτίου, η
ανάγκη για μείωση του κόστους, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με οικονομίες κλίμακας, φέρνουν τον
Έλληνα πλοιοκτήτη αντιμέτωπο με μια νέα κατάσταση,
όμως όχι πρωτόγνωρη. Πριν
από μερικές δεκαετίες το
φαινόμενο αυτό ήταν, ακόμη
και ανάμεσα σε Έλληνες με
ίδια γεωγραφική καταγωγή,
εξαιρετικά σύνηθες. Ο πιο
ισχυρός οικονομικά και με
τις μεγαλύτερες διασυνδέσεις διεθνώς διαχειριζόταν
τον στόλο των μικρότερων
σε τονάζ συντοπιτών του.
Με την ευμάρεια της ναυλαγοράς οι συνθήκες μεταβλήθηκαν, ιδίως προς το τέλος
του 20ού αι., αλλά και πάλι
ξαναγυρίζουμε εκεί απ’
όπου ξεκινήσαμε...
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Καλοτάξιδη
η νέα ιστοσελίδα
Η νέα ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας που ετοιμάζει η Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης θα είναι στον
σωστό δρόμο και, επιτέλους, θα ικανοποιήσει το χρόνιο
ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
αίτημα εκατοντάδων σπουδαστών και κυρίως δοκίμων
πριν από τα εκπαιδευτικά ταξίδια τους, οι οποίοι αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες, γνώσεις, αλλά και εξοικείωση με διαδικασίες και κανονισμούς
προκειμένου να εξασφαλίσουν το μπάρκο τους. Η ιστοσελίδα θα διευκολύνει την υπάρχουσα
γραφειοκρατία, θα συγκεντρώσει σε μία ενιαία πλατφόρμα το δαιδαλώδες πληροφοριακό υλικό
που αναζητά ένας νέος δόκιμος και θα παρέχει έναν ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας με τη ναυτιλιακή
αγορά.
Εμείς, επειδή γνωρίζουμε τις δυσκολίες του δημόσιου τομέα, ευχόμαστε αφενός η ιστοσελίδα να στηθεί και
να αναρτηθεί γρήγορα και αφετέρου να συνεχίσει να λειτουργεί και να παραμείνει ενεργή με ανανεωμένο
και σύγχρονο υλικό σε βάθος χρόνου. Καλές οι πρωτοβουλίες, αλλά ακόμα καλύτερη η συνέχισή τους.

Οι ΗΠΑ… ανακλαδίζονται
και η ναυτιλία παρακολουθεί επί ποδός
Σχολιασμός του Λευτέρη Μαδεντζόγλου

Τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα εννιά ημέρες.
Τόσες ημέρες πέρασαν από την τελευταία
φορά που η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκιά της. Μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της
Fed σχετικά με ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων, ο
ναυτιλιακός κόσμος σαφώς και δεν πρόκειται να
μείνει ανεπηρέαστος. Συγκεκριμένα, συνεδρίαση
τέτοιου χαρακτήρα σχετικά με τη διαμόρφωση
του ύψους των διατραπεζικών επιτοκίων είχε να
πραγματοποιηθεί από τη μεγάλη ύφεση του
2007-2008.
Σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος Λαζαρίδης, επικεφαλής αναλυτής του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbroking Inc., που κυκλοφόρησαν
ευρέως στον ελληνικό και διεθνή Τύπο, ο καλά
ενημερωμένος αναλυτής εξηγεί πως η απόφαση
αυτή θα επηρεάσει τη ναυτιλία σε θέματα κυρίως
που αφορούν τη χρηματοδότηση.
Με τα περισσότερα ναυτιλιακά δάνεια να αποτι-

μώνται σε δολάρια και τα spreads που προσφέρονται από τις τράπεζες να είναι ήδη υψηλά κατά
τα τελευταία έτη, η διαδικασία χρηματοδότησης
για τη ναυπήγηση νέου στόλου ενδέχεται να είναι
δυσκολότερη τα επόμενα έτη. Συνεπεία της ακριβότερης χρηματοδότησης, πιθανώς το προσαυξημένο κόστος θα μετακυλιστεί στην αγορά των
ναύλων.
Είναι πλέον σαφές και συχνά διατυπωμένο από
αναλυτές τόσο της διεθνούς οικονομικής όσο και
της ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής ότι η οικονομία των ΗΠΑ, ακόμη, είναι μάλλον μουδιασμένη και μια απόφαση για αύξηση των
επιτοκίων δεν εγγυάται κάποια σίγουρη αποτελεσματικότητα. Ο περαιτέρω διατραπεζικός και
εταιρικός δανεισμός με ταυτόχρονη αύξηση του
κινδύνου αθέτησης για τα «κόκκινα» δάνεια πιθανώς να προκαλέσει κλυδωνισμούς στις αναδυόμενες οικονομίες, που πασχίζουν να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με ένα πιο
ακριβό κόστος δανεισμού. Έτσι, πολλές αμερικανικές επενδύσεις στις χώρες αυτές ενδέχεται να
επαναπατριστούν σε ένα ευνοϊκότερο κλίμα,
σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη. Όσον αφορά τη
ναυτιλία, ένας επαναπατρισμός αμερικανικών
επενδύσεων θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να
την ευνοήσει λόγω του μεγέθους της οικονομίας
των ΗΠΑ. Αυξημένες εξαγωγές προϊόντων αλλά
και εισαγωγές από χώρες (Κίνα και Ινδία) θα αυξήσουν τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές.
Παρ’ όλα αυτά, σήμερα μόνο εικάζουμε για τη
μελλοντική πορεία της οικονομίας σε συνδυασμό
με την πολυμεταβλητότητα που τη διακατέχει και
είναι δύσκολο να καταλήξουμε με βεβαιότητα σε
σίγουρα συμπεράσματα και προβλέψεις.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

.......................................

Στα παρασκήνια
του συνεδρίου
«Ναυτιλιακή
Κύπρος 2015»
Στο διεθνές συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος
2015» πραγματοποίησε την τελευταία του
ομιλία ως Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού ο Koji Sekimizu,
του οποίου η θητεία πρόκειται να λήξει στις
31 Δεκεμβρίου του 2015.

την ομιλία του τόνισε την επιτυχή υιοθέτηση διεθνών κανόνων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό οι οποίοι απορρέουν από τον εποικοδομητικό
διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των κρατώνμελών του ΔΝΟ και της βιομηχανίας. Επισήμανε επίσης ότι «η
διακυβέρνηση της διεθνούς ναυτιλίας ήταν, είναι και πάντα θα
είναι ένα θέμα πολιτικής, ενώ η πολιτική έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της διεθνούς ναυτιλίας».
Ο Γενικός Γραμματέας δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά
στην περιφερειακή προσέγγιση που υιοθετούν κατά καιρούς η
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, ζητώντας να διασφαλιστεί ο ορθός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Σημείωσε ακόμη πως ο ΙΜΟ προχωρεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διεθνών κανόνων, έχοντας θεσπίσει προς την κατεύθυνση αυτή μια σημαντική νομοθεσία η οποία αφορά τον
έλεγχο εφαρμογής των κανόνων από τα κράτη-μέλη. «Αυτό
που θέλω να πω είναι ότι το παγκόσμιο αυτό σύστημα δημιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις και τη ναυτιλιακή βιομηχανία
μαζί με τον ΙΜΟ» πρόσθεσε, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Στη συνέχεια, ο ναύαρχος Paul Thomas, Assistant Commandant for Prevention Policy, είπε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να εργαστούν από κοινού για να δημιουργήσουν ένα
σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προ-
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κλήσεις που θα αντιμετωπίσει μελλοντικά η ναυτιλία. «Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της
φήμης που έχει η βιομηχανία σε σχέση με την έλλειψη νομοθεσιών», ανέφερε, «όπως επίσης και προκλήσεις που έχουν να
κάνουν με την ανάγκη ενίσχυσης της αποδοτικότητας των συστημάτων, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα πλοία αλλά και τα λιμάνια,
και σίγουρα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».
Στην ομιλία της η αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Kerin Orsel δήλωσε πως η συνεργασία μεταξύ της
κυπριακής κυβέρνησης και της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, προσθέτοντας ότι «είμαστε όλοι δεσμευμένοι στο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την
προστασία της ναυτιλίας και του περιβάλλοντος».
Τέλος, ο πρόεδρος της European Community Shipowners Associations, Τhomas Rehder, αναφέρθηκε στην ατζέντα της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ λέγοντας ότι αυτή αντιλαμβάνεται
τον ρόλο και σε αυτό το πλαίσιο έχει θέσει μια σειρά από στόχους. Στη συνέχεια ο κ. Rehder υπογράμμισε πως «η ευρωπαϊκή ναυτιλία από τη μια ηγείται της παγκόσμιας αγοράς, με
πάνω από το 40% του παγκόσμιας ναυτιλίας να ελέγχεται από
την Ευρώπη, όμως από την άλλη τα ευρωπαϊκά πλοία περνούν
το 90% του χρόνου τους σε μη ευρωπαϊκά ύδατα». Αναφερόμενος στην πολυπλοκότητα των νομοθεσιών που διέπουν τη
ναυτιλία, έφερε ως παράδειγμα τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
«Όταν ένα φορτηγό χρησιμοποιείται για να μεταφέρει εμπο-

CYPRUS_Layout 1 5/10/2015 9:49 πμ Page 23

Από αριστερά: Oι κ. Koji Sekimizu και Μάριος Δημητριάδης, η κυρία
Kerin Orsel και ο κ. Τhomas Rehder.

ρεύματα στην Ευρώπη χρειάζεται μόνο ένα έγγραφο, όμως
όταν η μεταφορά γίνεται ακτοπλοϊκά τότε υπάρχουν περίπου
90 έγγραφα αιτήματα που θα πρέπει να ικανοποιήσει και την
ίδια ώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις διάφορες νομοθεσίες
που έχουν τα κράτη-μέλη, αντί έναν μόνο κανονισμό της Ε.Ε.»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
Σχολιάζοντας τα προαναφερόμενα, ο κ. Γιώργος Τσαβλίρης επισήμανε ότι: «Το κλειδί είναι ο διάλογος και μετά μπορούμε να διερευνήσουμε και να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Δυστυχώς
δημιουργούνται κανονισμοί για να διορθώσουν τα λάθη των
προηγούμενων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί οδηγία για το πώς
θα δημιουργηθούν οι οδηγίες…».
Η παγκόσμια οικονομία και ο κύκλος της ναυτιλίας
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Η παγκόσμια οικονομία και ο κύκλος της ναυτιλίας» (The World Economy and the Shipping Cycle) στη διάρκεια της οποίας το
ενδιαφέρον εστιάστηκε στην προσφορά και ζήτηση στον τομέα
της ναυτιλίας με ιδιαίτερη αναφορά στην αγορά ξηρού φορτίου
χύδην, καθώς επίσης και στην πληρότητα της διαθεσιμότητας
πλοίων παρά τις διαλύσεις πλοίων που παρατηρούνται. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ξηρού
φορτίου χύδην, σημειώνοντας πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη μείωση εισαγωγών άνθρακα στην Κίνα. Περαιτέρω,

επισημάνθηκε πως οι χαμηλές τιμές άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των
εισαγωγών. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ότι η πληρότητα στη διαθεσιμότητα πλοίων αναμένεται να βελτιωθεί
καθώς θα συνεχιστεί η διάλυση πλοίων και οι πλοιοκτήτες
δεν προβαίνουν σε νέες παραγγελίες.
Ο καθηγητής Ηλία Καρακίτσος, Chairman Global Economic Research, LLC, θέλοντας να δείξει τη ρευστότητα
που διέρχεται το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, δήλωσε ότι λίγες ημέρες πριν από την παρουσίαση της ομιλίας του στο συνέδριο άλλαξε τις περισσότερες
διαφάνειες και μέρη της ομιλίας του, ενώ χαρακτήρισε ως
μόνη και αληθινή «φούσκα» την κατάρρευση των μετοχών στην Κίνα.
Μιλώντας για τα equity funds, ο Χάρης Βαφειάς, Ceo
StealthGas Inc., δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έχασαν
πολλά χρήματα με αποτέλεσμα οι νέες είσοδοι να είναι
πλέον επιλεκτικές και οι επενδύσεις στη ναυτιλία πολύ περιορισμένες. Αναφερόμενος στους διεθνείς κανονισμούς,
ο κ. Βαφειάς επισήμανε τον μεγάλο αριθμό τους που έρχεται σε αντίθεση με το μικρό χρονικό διάστημα που ζητείται για την εφαρμογή τους.
Ζητώντας το κοινό ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, η Ιωάννα
Προκοπίου, Management Sea Trades, χαμογελώντας, δήλωσε ότι αυτή την εποχή οι τιμές είναι χαμηλές σε σύγκριση με την υψηλή ποιότητα των πλοίων.
Το συνέδριο έκλεισε με τον κ. Γιώργο Προκοπίου, ο
οποίος ευχαρίστησε την κυπριακή κυβέρνηση για τη δεύτερη επιλογή που παρέχει στις ναυτιλιακές εταιρείες, δηλώνοντας ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι ευγνώμονες
γι’ αυτήν, και ενθυμούμενος την προ δεκαετίας ναυτιλιακή
κρίση είπε χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι ότι τότε ο κόσμος
είχε αγριέψει. Αλλά μετά ήρθε η ανάκαμψη. Γι’ αυτό και
σήμερα σας λέω: Μη δώσετε τα πλοία σας για το τίποτα.
Ας κάνουμε υπομονή και όλα θα περάσουν».
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Polar Code:
ένα νέο νομοθετικό
πλαίσιο για την
πολική ναυσιπλοΐα
ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως αναφέρει το Gard P&I club, ένα νέο πλαίσιο κανονισμών θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, με
σκοπό την προστασία των θαλασσών της Αρκτικής και της
Ανταρκτικής.
Ειδικότερα, ο Πολικός Κώδικας, ή αλλιώς International Code
for Ships Operating in Polar Waters, θα αποτελέσει τη νέα
παρέμβαση του διεθνούς νομοθέτη ο οποίος επιφέρει τροπολογίες στις ήδη υπάρχουσες συνθήκες SOLAS, STCW και
MARPOL. Επιπλέον, θα επιβάλει κατασκευαστικές απαιτήσεις
για τα νέα πλοία που θα κατασκευαστούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 καθώς και απαιτήσεις για τα ήδη υπάρχοντα πλοία,
τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές έως την
πρώτη intermediate ή renewal survey, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρέπει να σημειωθεί πως ο Πολικός Κώδικας δεν
εφαρμόζεται σε αλιευτικά πλοία, μόνιμες εγκαταστάσεις και
πλοία μικρότερα από 500 κοχ.
Στο πλαίσιο του νέου κώδικα, εισάγονται και οι παρακάτω έννοιες:
Polar Ship Certiﬁcate: Ένα πλέον απαραίτητο πιστοποιητικό
για τα πλοία που ναυσιπλοούν σε πολικές περιοχές και θα
διαθέτει 3 επίπεδα, Α/Β/C. Ανάλογα με το επίπεδο θα υπάρχουν και περιορισμοί στο πλάτος και στην εποχή πλεύσης,
αλλά και οι αντίστοιχες απαιτήσεις. Το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από επιθεώρηση της Σημαίας και επικυρώνεται από τον νηογνώμονα.
Polar Waters Operational Manual:
Αποτελεί ένα εγχειρίδιο που θα περιέχει λεπτομέρειες για τις
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δυνατότητες και τους περιορισμούς του πλοίου σε πολικές περιοχές,
με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την επιθεώρηση για το πιστοποιητικό πολικής ναυσιπλοΐας.
Polar Operational Limit Assessment Risk Indexing System (Polaris): Μέχρι πρότινος υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις πως ο Πολικός
Κώδικας δεν έχει λάβει υπόψη του τις πραγματικές καταστάσεις που
επικρατούν στις Αρκτική.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δημιουργήθηκε το Polaris, ένα σύστημα
το οποίο απαιτεί από τον εκάστοτε διαχειριστή του πλοίου να «εξηγήσει» πώς ακριβώς θα χειριστεί το πλοίο στη συγκεκριμένη περιοχή
πλου. Εμφανίζει πολλές ομοιότητες με το καναδικό σύστημα Canadian
Arctic Ice Regime Shipping (AIRSS).
Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
κατά τη διαμόρφωση του κώδικα, ο νομοθέτης αποσκοπεί στην καθιέρωση προτύπων και απαιτήσεων με γνώμονα την ασφάλεια του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής σε αυτήν την αβέβαιη και
επικίνδυνη θαλάσσια οδό.
Το μόνο σίγουρο είναι πως για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς η πολική ναυσιπλοΐα αποτελεί μια πρόκληση, την οποία θα πρέπει να φέρουν εις πέρας χωρίς να μετατραπεί
η εκμετάλλευση των πολικών θαλασσών σε εγχείρημα με απαγορευτικό
κόστος.
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Δριμύ «κατηγορώ» του Γ.Γ. του ΙΜΟ
προς τους λαθρεμπόρους της Μεσογείου

Ο νέος
πρόεδρος
του IACS
Ανακοινώθηκε στο πλαίσιο
της 71ης γενικής συνέλευσης η εκλογή του νέου προέδρου της διεθνούς ένωσης
εκπροσώπησης των «ισχυρών» νηογνωμόνων (IACS).
Νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο
κ. Christopher J. Wiernicki, ο
οποίος συγχρόνως είναι και
πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ABS.
Ειδικότερα, η θητεία του θα
είναι για 1 έτος, όπως ακριβώς και του προκατόχου του,
Philippe Donche-Gay, αντιπροέδρου του Buraeu Veritas. Κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης, ανανεώθηκε το
στρατηγικό πλάνο της Ένωσης για το ερχόμενο έτος,
ενώ παράλληλα ο νέος πρόεδρος ανέφερε πως ο ρόλος
του IACS τώρα είναι πιο σημαντικός από ποτέ, καθώς οι
καινούργιες, πολύπλοκες τεχνικές απαιτήσεις και οι νέες
τεχνολογίες απαιτούν τη
συνδρομή εξειδικευμένων
επαγγελματιών, όπως τα στελέχη που απαρτίζουν τους
νηογνώμονες-μέλη του IACS.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26

Με αφορμή τα τραγικά συμβάντα στη Μεσόγειο, ο Γ.Γ. του
IMO, Koji Sekimizu, απευθύνει
έκκληση προς τους περιφερειακούς οργανισμούς, τις κυβερνήσεις και τις διωκτικές αρχές
να συντονίσουν τις προσπάθειές τους.
Ο Γ.Γ. του ΙΜΟ σε ανακοίνωσή
του εξέφρασε την ανησυχία του
για την τρέχουσα εφιαλτική κατάσταση και τον αποτροπιασμό του
απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ύπαρξη,
με συνέπεια δεκάδες άτομα να
πνίγονται ή να πεθαίνουν από τις
κακές συνθήκες στα αμπάρια των
πλοίων που τα μεταφέρουν. Ο κ.
Sekimizu προτείνει την ανάληψη
άμεσης, συντονισμένης δράσης
για την εξεύρεση και καταδίκη
των λαθρεμπόρων.
«Οι παράνομες δραστηριότητες
διεξάγονται με ανάλγητη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή

και μια συνολική περιφρόνηση
ως προς τα διεθνώς αποδεκτά
πρότυπα για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,
που αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον ΙΜΟ. Αυτά τα
σκάφη δεν θα έπρεπε εξαρχής να
βρίσκονται στη θάλασσα και οι
δράστες των αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας πρέπει να εμποδιστούν»,
δήλωσε ο κ. Sekimizu, αναφερόμενος σε σκάφη που ταξιδεύουν
στη Μεσόγειο και είναι όχι μόνο
εντελώς ακατάλληλα για τους
επιβάτες αλλά, επιπλέον, υπερφορτωμένα παρανόμως με αποτέλεσμα να είναι παντελώς
επισφαλή.
Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε τις προσπάθειες των ειδικών
στρατιωτικών πληρωμάτων και
λιμενικών που δραστηριοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθούν

τις κινήσεις των λαθρεμπόρων.
Ωστόσο, εξαίροντας τις προσπάθειες εκείνων που συμμετέχουν
σε επικίνδυνες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών πλοίων ως προς τη
διάσωση των επιζώντων σε
αυτά τα «θανατηφόρα ταξίδια»,
ο κ. Sekimizu απηύθυνε έκκληση για ισχυρότερη δράση
από τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να
εμποδιστούν οι μετανάστες πριν
από την επιβίβασή τους στα επικίνδυνα πλοία. «Η θάλασσα είναι
αμείλικτη. Κάθε διάσωση είναι
μια επικίνδυνη επιχείρηση για
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ομάδων διάσωσης»,
είπε χαρακτηριστικά.
Ο Γ.Γ. του ΙΜΟ κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις για την καλύτερη
διαχείριση της μετανάστευσης,
πρωταρχικά στην ξηρά και στις
παραθαλάσσιες περιοχές.
Επίσης, κάλεσε τις αρμόδιες
Αρχές όπου καταγράφεται στα
γεωγραφικά σημεία της επικράτειάς τους μεγάλη έξοδος
μεταναστών, να εντείνουν τις
προσπάθειές τους προκειμένου
να μην αναχωρούν μη ασφαλή
ή υπερφορτωμένα πλοία.

Νέα πρωτοβουλία από τη λιμενική αρχή
του Γιβραλτάρ
Στο πλαίσιο της εκστρατείας για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά και της αυξημένης
προσφοράς ναυτιλιακών υπηρεσιών στον συγκεκριμένο λιμένα, η λιμενική αρχή του
Γιβραλτάρ (GPA) ανακοίνωσε
μια νέα δελεαστική προσφορά
για τη χρήση του ανατολικού
αγκυροβολίου.
Ειδικότερα, η προσφορά αναφέρει πως, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας του πλοίου, της
εργασίας που πρόκειται να
λάβει χώρα (παραλαβή προμη-

θειών κ.λπ.) και των ημερών παραμονής του στο αγκυροβόλιο,
το μόνο που θα πρέπει να πληρώσει η διαχειρίστρια εταιρεία
είναι μια σταθερή χρέωση της
τάξεως των £100.
Ενδεικτικά, ο λιμενάρχης του Γιβραλτάρ, Commodore Bob
Sanguinetti, σχολιάζει πως με
τη συγκεκριμένη ενέργεια ο
ναυτιλιακός κόμβος του Γιβραλτάρ θα γίνει ελκυστικός και σε
πλοία που σκοπεύουν να κάνουν χρήση του αγκυροβολίου
για μεγαλύτερες χρονικές περιό-

δους - σε αντίθεση με τη μέχρι
τώρα κατάσταση, που ως επί το
πλείστον τα πλοία παραμένουν
στον λιμένα για λιγότερο από 48
ώρες.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

A N A NGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Μηδενική ανοχή
στην παράνομη
μετανάστευση
εφαρμόζει
η Αυστραλία
O υπουργός Μετανάστευσης
της Αυστραλίας, Πίτερ Ντάτον,
επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η
Αυστραλία έχει αρνηθεί σε
πάνω από 600 αλλοδαπούς, αιτούντες άσυλο, στο πλαίσιο της
πολιτικής για την προστασία
των συνόρων που ανακοίνωσε
προεκλογικά ο πρωθυπουργός
Τόνι Άμποτ. Ο υπουργός ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του
2013, οπότε εγκαινιάστηκε η
επιχείρηση Sovereign Borders,
23 σκάφη με 633 επιβαίνοντες
αναχαιτίστηκαν από την αυστραλιανή ακτοφυλακή και
απαγορεύτηκε η πρόσβασή
τους στις ακτές της Αυστραλίας.
«Είμαστε σε θέση να δηλώσουμε ότι στο πλαίσιο Sovereign Borders δεν έχει υπάρξει
καμία επιτυχημένη επιχείρηση
ανθρώπινου λαθρεμπορίου
εδώ και 12 μήνες, και αυτό είναι
ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα», είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος συμπλήρωσε ότι
έχουν υπάρξει σημαντικές δράσεις για την εύρεση και δίωξη
των εγκληματιών που συντονίζουν και διενεργούν τις παράνομες μεταφορές διά θαλάσσης.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άμποτ εξελέγη το 2013,
μετά τη δέσμευση να «σταματήσει τις βάρκες» των μεταναστών
και των αιτούντων άσυλο που
προσπαθούν να εισέλθουν στη
χώρα, ενώ εγκαινίασε την επιχείρηση Sovereign Borders
λίγες εβδομάδες μετά την
εκλογή της.
Η Αυστραλία έχει επίσης θεσπίσει «υπεράκτια» κέντρα κράτησης στις γειτονικές νήσους
Ναούρου και Παπούα-Νέα
Γουινέα, όπου κρατούνται και
εξακριβώνονται τα στοιχεία των
αιτούντων άσυλο που καταφτάνουν παρανόμως από τη
θάλασσα σε πλοία. Η συγκεκριμένη πολιτική θεωρείται αμφιλεγόμενη και στιγματίζεται από
διεθνείς ΜΚΟ.
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Η νέα οικονομική ζώνη του Σουέζ:
το φιλόδοξο όραμα του Καΐρου

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται μια ειδική οικονομική ζώνη
στη διώρυγα του Σουέζ εξέδωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος
Αμπτέλ Φατάχ ελ Σίσι. Η επέκταση του καναλιού της διώρυγας θα επιφέρει σημαντικότατη
οικονομική ανάκαμψη στη
χώρα, που αποτελεί κόμβο των
διεθνών θαλασσίων μεταφορών, και η κυβέρνηση του Καΐρου προσπαθεί, παρά τα
εσωτερικά προβλήματα, να
αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες
ευκαιρίες που παρουσιάζονται
για την περιοχή.
Η οικονομική ζώνη, συνολικής
έκτασης 460 τετραγωνικών χιλιομέτρων, προβλέπεται να
εστιαστεί στη δημιουργία ενός
διεθνούς βιομηχανικού και διαμετακομιστικού κέντρου που
παράλληλα θα προσελκύσει
επενδύσεις ξένων κεφαλαίων.

Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή
κυβέρνηση, η οικονομική ζώνη
θα συνεισφέρει μελλοντικά περίπου στο 1/3 της οικονομίας
της χώρας, αλλά διεθνείς παρατηρητές θεωρούν τη συγκεκριμένη
προσδοκία
μάλλον
εξωπραγματική.
Η δημιουργία της ζώνης, πάντως, έχει ως υψηλό πολιτικό
στόχο τη μετατροπή της ενδοχώρας και παράλληλα της διώρυγας του Σουέζ σε μια
παγκόσμιας κλάσης οικονομική
και βιομηχανική περιοχή.
Για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου θα διατεθούν πάνω από
13.000 εκτάρια, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί υπόσχονται σε
επενδυτές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς όπως ο κλάδος
των κατασκευών, οι θαλάσσιες
και ναυτιλιακές δραστηριότητες
καθώς και η ενασχόληση με

νέες πηγές ενέργειας. Επιπλέον,
αποβλέποντας στην οικιστική
ανάπτυξη στο εσωτερικό της
ζώνης, οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν τις νέες ευκαιρίες
κατασκευής κατοικιών, εμπορικών κέντρων, δημόσιων κτιρίων και άλλων υποδομών.
Προβλέπεται επίσης να φτιαχτούν νέες οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες συνδέσεις.
Ακόμη, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων για
την εξυπηρέτηση των ζωνών
ανάπτυξης και νέες αστικές περιοχές-κωμοπόλεις είναι στα
άμεσα σχέδια προς υλοποίηση
της φιλόδοξης κυβέρνησης, η
οποία προσπαθεί να βρει τρόπους να κινήσει την αιγυπτιακή
οικονομία προκειμένου να αποδυναμώσει τα αντίπαλα κινήματα των ακραίων ισλαμιστών.
Όσον αφορά την παραγωγή και
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο αρμόδιος υπουργός
ανακοίνωσε την προθυμία της
κυβέρνησης να βασιστεί κυρίως σε πηγές και μορφές ενέργειας ιδιαίτερα φιλικές προς το
περιβάλλον.
Οι ευκαιρίες αυτές επικεντρώνονται κατά βάση σε τρεις καίριους κόμβους ανάπτυξης: στις
ευρύτερες περιοχές του Πορτ
Σάιντ, της Ισμαηλίας και του
Σουέζ-Sokhna.

Αίγυπτος: ανερχόμενη
δύναμη στην αλιεία
O πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος σύντομα
θα καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη αλιευτική δύναμη στην
ανατολική Μεσόγειο και στη
Μέση Ανατολή.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί
ειδική ζώνη και λιμένας αλιευτικών σκαφών στο ανατολικό Port

Said με έκταση 23.000 στρεμμάτων, μέχρι τον Οκτώβριο του
2016.
Ο πρόεδρος Σίσι πρόσθεσε ότι η
αλιεία θα αναπτυχθεί σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα ενώ αναμένεται να γιγαντωθεί από 50.000
έως και 100.000 τόνους το επόμενο έτος, μετά την κρατική παρέμβαση η οποία θα υποστηρίξει

τόσο τον εκσυγχρονισμό του στόλου όσο και θέματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης ναυτικών και αλιέων. Ο κ. Σίσι ανέφερε ότι το
πρώτο στάδιο της δημιουργίας
του λιμανιού East Port Said κόστισε ήδη 63.850.000 δολάρια.
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Η ITF στοχοποιεί και πάλι τα ανοικτά νηολόγια
με αφορμή τη MLC
Πονοκέφαλο για τη διεθνή κοινότητα αποτελεί η MLC. Σε πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η ITF καταγράφηκε αύξηση κατά 4% των πλοίων παγκοσμίως τα οποία βρέθηκαν να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νέας σύμβασης, που συνιστά το
χάρτη των δικαιωμάτων των ναυτικών.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές της ITF βρήκαν διάφορες παρατυπίες και παραβάσεις της MLC σε 371 περισσότερα σκάφη σε σχέση με το 2014. Η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων προκάλεσε αίσθηση στο ακροατήριο του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλίας στο Λονδίνο, όπου η αντιπρόσωπος της ITF, Ζακλίν Σμιθ, ανέφερε συγκεκριμένες πληροφορίες και «αποκάλυψε» τους γνωστούς πλέον στόχους του διεθνούς
ναυτεργατικού οργανισμού.
Στις 7.488 επισκέψεις σε πλοία, οι 150 επιθεωρητές της ITF κατά τον δεύτερο χρόνο
που η συμφωνία αποτελεί δεσμευτική πραγματικότητα για τη διεθνή ναυτιλία, διαπίστωσαν ότι η σημαία με τον υψηλότερο αριθμό των αναφερόμενων προβλημάτων
υιοθέτησης της MLC είναι ο Παναμάς, ενώ η σημαία με το υψηλότερο ποσοστό προβληματικών επιθεωρήσεων ήταν οι Νήσοι Σεντ Κιτς και Νέβις. Τα πιο συχνά προβλήματα, πάντως, που επισημάνθηκαν από τους επιθεωρητές σχετίζονται με απλήρωτους μισθούς ή με καταβολή μισθών κάτω από τα
ελάχιστα όρια που θέτει η ΔΟΕ. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων από την ITF, στο δεύτερο έτος εφαρμογής της MLC, αυξήθηκε ελαφρά
κατά 2% σε σχέση με το 2014.
Στη λίστα με τις χώρες όπου καταγράφονται προβλήματα ως προς την άριστη υιοθέτηση της MLC, η ITF συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα
τα ισχυρά ανοικτά νηολόγια, όπως Μάλτα, Λιβερία, Νήσοι Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Κύπρος, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, αλλά και
το εθνικό νηολόγιο της Ρωσίας, που κάποτε βρισκόταν στο απυρόβλητο.
Όπως πάντα, η ITF στοχοποιεί τόσο τα ανοικτά νηολόγια όσο και τις σημαίες ευκαιρίας, αυτήν τη φορά όμως με νέα δεδομένα και
αφορμή. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αν και όλες οι επιθεωρήσεις Port State Control αναδεικνύουν ορισμένα ανοικτά νηολόγια
ως άριστα στις αξιολογήσεις τους, στις επιθεωρήσεις της ΙTF, τα ίδια ακριβώς νηολόγια παρουσιάζονται... πλημμελή.
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Οι Βρυξέλλες πιέζουν (και πάλι)

Η Ινδία
για τους ρύπους της ναυτιλίας
ανοίγει
και ανακοίνωση των ευρωβουτην εσωτερική
λευτών, επικοινωνήσαμε με τον
αγορά της
συνεργάτη της Transport & Environment στις Βρυξέλλες κ.
σε πλοία
Σωτήρη Ράπτη, ο οποίος μας
ανέπτυξε τον ακόλουθο προειδικών
βληματισμό: «Οι παγκόσμιες
κατηγοριών
διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για
Η Ινδία πρόκειται να επιτρέψει
σε ορισμένους τύπους εμπορικών πλοίων, νηολογημένων
υπό ξένες σημαίες, να εισέλθουν στην εσωτερική αγορά
της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων αλλά και της ακτοπλοΐας,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες πλέον περιφερειακές ανάγκες της χώρας.
Το Δελχί ανακοίνωσε ότι η χαλάρωση των νόμων περί καμποτάζ για φορτηγά πλοία υπό
ξένη σημαία, όπως Roll-on
roll-οﬀ (Ro-Ros), LNGs, Project
Cargo Carriers, Car Carriers
αλλά και επιβατηγά τύπου RoPaxes, θα επιτρέπει σε νέες
εταιρείες και πλοία ανεξαρτήτως σημαίας να δραστηριοποιούνται
στην
εσωτερική
ναυτιλιακή αγορά της χώρας,
αρχικά για περίοδο πέντε ετών.
Η έλλειψη διαθεσιμότητας και
καταλληλότητας πλοίων ειδικών κατηγοριών, νηολογημένων στην ινδική σημαία,
ανάγκασε την κυβέρνηση να
επιτρέψει σε νέους παίκτες τη
δραστηριοποίησή τους σε
αυτά τα κερδοφόρα δρομολόγια.
Η συμφόρηση στις κεντρικές
οδικές αρτηρίες της χώρας, η
ελλιπής συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, η τεράστια
ρύπανση
της
ατμόσφαιρας εξαιτίας των
προβληματικών μέσων μεταφοράς και οι αυξανόμενες
ανάγκες των βιομηχανιών στην
περιφέρεια οδήγησαν το
υπουργείο Μεταφορών στην
απόφαση-έκπληξη για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30

κπληξη και προβληματισμό προκάλεσε η μάλλον αιχμηρή στάση
εκπροσώπων των πολιτικών
κομμάτων που συμμετέχουν
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις Βρυξέλλες αναφορικά με
τις μειώσεις των ρύπων από τα
πλοία και τη γενικότερη παγκόσμια πολιτική για την κλιματική
αλλαγή, που θα συζητηθεί σε
λίγους μήνες στο Παρίσι.
Η σκληρή, αν όχι αιφνίδια,
στάση των ευρωβουλευτών
γνωστοποιήθηκε με ανακοί-

Έ

νωση, που ήδη έχει κάνει τον
γύρο του διεθνούς και ναυτιλιακού Τύπου και προκαλεί αγωνία, αν όχι εκνευρισμό, στην ήδη
φορτισμένη ατμόσφαιρα των
ναυτιλιακών πρωτευουσών της
Ευρώπης. Οι ευρωβουλευτές
που ασχολούνται με το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος
στην Ε.Ε. ζητούν πλέον ανοικτά
από τα αρμόδια διεθνή όργανα
να μην εξαιρεθούν η ναυτιλία
και οι εθνικές αερομεταφορές
από το υπόλοιπο κανονιστικό
πλαίσιο.
Με αφορμή την αιφνίδια στάση

τη νέα συνθήκη όσον αφορά
την κλιματική αλλαγή συνεχίζονται και θα κορυφωθούν τον
Δεκέμβριο στο Παρίσι. Οι ρύποι
της ναυτιλίας βρίσκονται ήδη
στο κείμενο της διαπραγμάτευσης, ώστε να σταματήσει ο κλάδος να εξαιρείται από το
παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο,
μετά την άρνηση να αρχίσει ο
σχετικός διάλογος στο πλαίσιο
του ΙΜΟ. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας θα κληθούν να συμβάλουν στους παγκόσμιους
κλιματικούς στόχους με μείωση
των ρύπων τους μετά το 2020».
H Transport & Environment
στις Βρυξέλλες είναι μία από τις
ομάδες πίεσης για βιώσιμες μεταφορές που συμμετέχουν στη
διαδικασία του ΙΜΟ.

Επί ποδός το πρόγραμμα εντατικών
επιθεωρήσεων
Ξεκίνησε το πρόγραμμα εντατικών επιθεωρήσεων (CIC)
των λιμενικών αρχών των κρατών που έχουν προσυπογράψει τα Tokyo και Paris MoU (Memoranda of Understanding) με στόχο την επιθεώρηση σχετικά με την
εξοικείωση του πληρώματος καθώς εισέρχεται σε κλειστούς χώρους πλοίων.
Ειδικότερα, η εκστρατεία ενδέχεται να ολοκληρωθεί στις
30 Νοεμβρίου του 2015 και αποσκοπεί στην προστασία
των ναυτικών από λανθασμένες -και πιθανώς μοιραίεςπρακτικές, αλλά και στην εξασφάλιση της τήρησης των
άρθρων της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια στη
θάλασσα (SOLAS). Κύρια μέθοδος της επιθεώρησης θα είναι η χρησιμοποίηση ενός ερωτηματολογίου
που αφορά τα καθήκοντα και την εξοικείωση του πληρώματος με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την είσοδο σε κλειστούς χώρους. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο διάστημα των εντατικών επιθεωρήσεων, αναμένεται να επιθεωρηθούν περίπου 10.000 πλοία. Στο τέλος του CIC, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα και
θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή του IMO.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και σε κάθε CIC, οι παρατηρήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην
κράτηση του πλοίου από τις Αρχές, κάτι το οποίο θα κοινοποιηθεί στις ιστοσελίδες των Tokyo και Paris
ΜoU με τις ανάλογες επιπτώσεις.
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ΑΠΟΨΗ

Παγκόσμια
οικονομία
και ναυτιλία

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic
Bulk Carriers Management Ltd

Πρόσφατα με ρωτούσε ένας φίλος τι προβλέπω
σχετικά με την ανάκαμψη της ναυτιλίας. Φυσικά του απάντησα ότι οι μεταφορές προϊόντων
είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την κατάσταση
της παγκόσμιας οικονομίας. Όταν η παγκόσμια
οικονομία ανακάμψει με πραγματική ανάπτυξη,
τότε θα ανακάμψει και η ναυτιλία.

πειδή δεν φάνηκε να ικανοποιείται πλήρως από
την απάντησή μου, του έθεσα ένα ερώτημα:
Μήπως σκοπεύεις να αγοράσεις καινούργιο κλιματιστικό ή ψυγείο σύντομα; Η απάντησή του
αυθόρμητη: Είσαι καλά; Τέτοιες εποχές; Αφού λοιπόν δεν
σκοπεύεις να κάνεις τέτοιες αγορές, πρέπει να ξέρεις ότι η
Κίνα, όπου παράγεται το 40% των κλιματιστικών παγκοσμίως ασχέτως μάρκας και το 20% των ψυγείων, θα χρειαστεί λιγότερο βωξίτη για παραγωγή αλουμινίου, λιγότερο
σιδηρομετάλλευμα και λιγότερο άνθρακα και πετρέλαιο
για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού της, αφού τα
εργοστάσια παραγωγής κλιματιστικών θα έχουν μειωμένη
ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά, αυτό σημαίνει λιγότερες μεταφορές για τα φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια.

Ε
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Από την άλλη, οι μειωμένες εξαγωγές της Κίνας, που γίνονται σχεδόν
αποκλειστικά με containers, επηρεάζουν αρνητικά και τον στόλο
πλοίων αυτού του τύπου.
Όταν λοιπόν οι οικονομίες Ευρώπης και της Αμερικής δεν πάνε καλά,
η Κίνα δεν εξάγει προϊόντα προς αυτές τις οικονομίες και, συνεπώς,
δεν χρειάζεται μεγάλες εισαγωγές πρώτων υλών. Τους πρώτους έξι
μήνες του 2015 το παγκόσμιο εμπόριο σημείωσε μείωση της τάξεως
του 13% (Economist). Πότε μπορεί να περιμένει κανείς σημαντική (και
όχι αναιμική) ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αμερική; Αυτό φυσικά είναι
θέμα πολιτικών επιλογών και ηγεσιών.
Στην Ευρώπη, η πολιτική λιτότητας είναι (γερμανική) επιλογή και δεν
φαίνεται να αλλάζει. Η δε έλλειψη ηγεσίας είναι καταφανής. Σημειωτέον ότι η Ευρώπη είναι η πηγή του ενός τρίτου του παγκόσμιου εμπορίου. Για την Αμερική είναι έτος εκλογών. Συνήθως οι νέες ηγεσίες
εκεί δεν αλλάζουν ριζικά την οικονομική πολιτική της χώρας, η οποία,
έτσι και αλλιώς, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ομοσπονδιακή
τράπεζα (Fed) και είναι και προς τον σωστό δρόμο (δηλαδή σε περιόδους ύφεσης τυπώνουν περισσότερο χρήμα).
Εκτός όμως από τις οικονομίες Ευρώπης και Αμερικής, η άλλη οικονομία-κλειδί είναι η Κίνα. Η μείωση στην ανάπτυξή της και οι πρόσφατες αδυναμίες της (χρηματιστήριο) μειώνουν τις τιμές πρώτων υλών,
οι οποίες με τη σειρά τους βλάπτουν τις οικονομίες των χωρών παραγωγών πρώτων υλών, περιορίζοντας την κατανάλωση. Η Citigroup
θεωρεί πως η πραγματική ανάπτυξη της Κίνας (όχι τα επίσημα κρατικά
νούμερα) είναι στο 4,5% GDP και μπορεί να υποχωρήσει στο 2,5%
μέχρι τα μέσα του 2016. Για κινεζικά δεδομένα αυτό είναι ύφεση.
Ύφεση στη χώρα που κατέχει το 13% του παγκόσμιου ετήσιου εισοδήματος (GDP) και το 15% του παγκόσμιου εμπορίου οπωσδήποτε θα
επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία.
Δύσκολα τα πράγματα, λοιπόν, για την παγκόσμια οικονομία και συνεπώς για τις παγκόσμιες μεταφορές.
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Οι κινήσεις της Μόσχας στην Αρκτική, την περιοχή όπου θα διεξαχθεί τις επόμενες
δεκαετίες το μεγάλο παιχνίδι για την παγκόσμια ενέργεια.
Οι συμμαχίες, οι ενεργειακοί πόροι και η γεωπολιτική επιβολή της Ρωσίας.

..............................................................................

τις 4 Αυγούστου του 2015 η Ρωσία υπέβαλε επισήμως στα Ηνωμένα Έθνη αίτημα για την επέκταση του εξωτερικού ορίου της ηπειρωτικής
υφαλοκρηπίδας της στην Αρκτική κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα,
υποστηρίζοντας ότι οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν τα δικαιώματά της στον τεράστιο φυσικό πλούτο του Αρκτικού ωκεανού.
Ξένοι αναλυτές σχολίασαν την απόφαση αυτή του Ρώσου
προέδρου ως προετοιμασία επαναφοράς της χώρας του στα
σύνορα της επί τσάρου Νικολάου Β΄ εποχής.
Η περιοχή της Αρκτικής πιστεύεται ότι έχει τεράστια, ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η
Ρωσία υπολογίζει ότι οι ποσότητες πετρελαίου και φυσικού
αερίου μπορεί να φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια τόνους και
να αξίζουν σχεδόν 30 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Άλλες τέσσερις χώρες που έχουν σύνορα στον Αρκτικό
Κύκλο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Δανία, μπορούν
να αμφισβητήσουν τους ισχυρισμούς της Ρωσίας και να παρουσιάσουν δικά τους ανάλογα αιτήματα. Η Δανία υπέβαλε
πέρυσι αντίστοιχο αίτημα στον ΟΗΕ, διεκδικώντας την επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σε μια έκταση 485
ναυτικών μιλίων στην Αρκτική. Η Κίνα, επίσης, έχει εκφράσει
ενδιαφέρον για ν’ αναλάβει τμήμα των αρκτικών δρόμων μεταφοράς.
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Η τεράστια εμπορική αξία των οικοπέδων
Yuzhno-Berezovsky
Λίγες ημέρες αργότερα, η ρωσική εταιρεία γεωλογικών ερευνών και γεωτρήσεων Rosgeo ανακοίνωσε την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων άνθρακα με τεράστια εμπορική αξία
στα οικόπεδα Yuzhno-Berezovsky στην ανατολική Σιβηρία,
την περιοχή δηλαδή που εκτείνεται ανατολικά από τα Ουράλια
Όρη, καθώς και νότια από τον Αρκτικό ωκεανό έως τους λόφους του βορειοκεντρικού Καζακστάν και των εθνικών συνόρων της Μογγολίας και της Κίνας.

Άλλο ένα κομμάτι του παζλ της κυριαρχίας που ονειρεύεται ο
Ρώσος πρόεδρος είναι τα σχέδια για την κατασκευή των νέων
μεταφορικών αρτηριών Primorye-1 και Primorye-2, το κόστος κατασκευής των οποίων υπολογίζεται πάνω από 200
δισ. ρούβλια ($ 3,1 δισ.). Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσίας και προεδρικό πληρεξούσιο της Άπω
Ανατολής Υuri Trutnev, «τα έργα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο
της συζήτησης, διότι είναι τεράστια τα ποσά των κεφαλαίων
που απαιτούνται. Και οι δύο διάδρομοι μεταφορών θα πρέπει
να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στους υπάρχοντες αυτοκινητοδρόμους και να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές».
Τα έργα αποτελούν μέρος ενός εξαιρετικά φιλόδοξου προγράμματος του Κρεμλίνου για την ανατολική Ρωσία και τη Σιβηρία, με τεράστια σημασία για την ανάπτυξη και των
θαλάσσιων μεταφορών της περιοχής.
O διάδρομος Primorye-1 θα συνδέει τα κινεζικά σύνορα από
την πόλη Suifenhe, τον σιδηροδρομικό σταθμό της Ρωσίας
Grodekovo, την περιφέρεια Primorsky με τους λιμένες της
ανατολικής Ρωσίας.
Ο διάδρομος Primorye-2 θα συνδέει τα λιμάνια Posyet, Zarubino και Slavyanka στην επαρχία Primorsky με επαρχίες της
βορειοανατολικής Κίνας και της κεντρικής και ανατολικής Σιβηρίας.
Οι συγκεκριμένοι νέοι διάδρομοι-κόμβοι μεταφορών θα αλλάξουν ριζικά τον χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών του πλανήτη και θα επιφέρουν νέα δεδομένα στην αγορά και στις
μεταφορές των ξηρών φορτίων.
Η ανάπτυξη των Κουρίλων Νήσων
Μια καθόλου τυχαία κίνηση της ρωσικής κυβέρνησης είναι η
διάθεση περί των $500 εκατ. για την ανάπτυξη των Κoυρίλων
Νήσων από τη ρωσική περιφέρεια της Σαχαλίνης. Η Μόσχα
επενδύει αστρονομικά ποσά στη συγκεκριμένη και έως πρόσφατα αποκομμένη, αν όχι εγκαταλελειμμένη, περιοχή προσπαθώντας να ανταγωνιστεί τις γειτονικές μητροπόλεις του
διεθνούς εμπορίου.
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Τα κονδύλια θα διατεθούν για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των απαραίτητων υποδομών, που συμπεριλαμβάνουν λιμάνια, αεροδρόμια και σύστημα μεταφορών, ενώ επιπλέον
κεφάλαια εκτός προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών.
Ακόμη, στα άμεσα σχέδια είναι η κατασκευή σύγχρονων κατοικιών, μέρος των οποίων μπορεί να παραχωρηθεί για την υποδοχή τουριστών. Ένας εκ των σημαντικών στόχων του
προγράμματος είναι η δημιουργία τακτικής γραμμής εξυπηρέτησης επιβατών και εμπορευμάτων που θα συνδέει τα νησιά
Kuril με τη Σαχαλίνη, την ηπειρωτική Ρωσία και τη χερσόνησο
Καμτσάτκα.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση του πληθυσμού των νησιών κατά 25% αλλά και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα,
του τουρισμού και των βιομηχανιών εξόρυξης στα νότια των
Κουρίλων.
Το συνολικό ποσό των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, που θα ξεπεράσει τα 10 έτη, αναμένεται να φτάσει το $
1,1 δισεκατομμύριο.
Σημείωση
Η Σαχαλίνη είναι το μεγαλύτερο ρωσικό νησί στον Βόρειο
Ειρηνικό ωκεανό. Αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του
μεγέθους της Ιαπωνίας και βρίσκεται έξω από την ανατολική
ακτή της Ρωσίας και βόρεια της Ιαπωνίας.
Οι Κουρίλες Νήσοι, που βρίσκονται στη Θάλασσα Οχότσκ,
αποτελούν εδώ και καιρό σοβαρό και μακροχρόνιο θέμα διπλωματικών αντιπαραθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας,
καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να υπογράψουν μια
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μόνιμη συνθήκη ειρήνης μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Το Τόκιο αρνείται τη ρωσική κυριαρχία τους και
θεωρεί πως οι συγκεκριμένες νήσοι είναι μέρος της επικράτειάς του.
Στόχος της Ρωσίας η κατασκευή 85 εμπορικών πλοίων
το χρόνο
Μεγαλεπήβολα και τα σχέδια που ανακοινώθηκαν από το
υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Σύμφωνα με δηλώσεις
του διευθυντή του τμήματος για τη ναυπηγική βιομηχανία και
τις θαλάσσιες τεχνολογίες Maxim Kochetkov, η Ρωσία φιλοδοξεί να κατασκευάσει 260 φορτηγά πλοία (μικρής και μεγάλης
χωρητικότητας) και 15 κρουαζιερόπλοια. Το πρόγραμμα θα
διαρκέσει από το 2015 έως το 2030 και το συνολικό κόστος
εκτιμάται σε περίπου $ 91 δισεκατομμύρια. «Ελπίζουμε να προσελκύσουμε τους εφοπλιστές που ενδιαφέρονται για την κατασκευή νέων πλοίων σε ρωσικά ναυπηγεία, με στόχο την
ανανέωση των στόλων τους και την αύξηση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Kochetkov.
Η νέα ναυπηγική μονάδα Zvezda στην Άπω Ανατολή, που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευήν, θα είναι μία από τις κινητήριες
δυνάμεις για το φιλόδοξο πρόγραμμα της Μόσχας και θα έχει
την ικανότητα για την κατασκευή πλοίων μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και παγοθραυστικών.
Η μεγάλη δυσκολία βέβαια στη ρωσική ναυτιλιακή σκηνή είναι
ο στόλος στις ενδοποτάμιες μεταφορές. Ο κ. Kochetkov παραδέχτηκε ότι τα περισσότερα ποταμόπλοια είναι 36 ετών και το
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Φαίνεται ότι στον 21ο αιώνα η Ρωσία
θέλει να ασκεί αυστηρό έλεγχο στις
συμμαχίες, στους ενεργειακούς πόρους, ενώ το μεγαλόπνοο σχέδιο του
Πούτιν είναι η λεγόμενη Ευρασιατική
Ενωση.
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94,2% του συνόλου χτίστηκε πριν από 20 ή περισσότερα χρόνια. Το πιο σοβαρό πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα είναι το
υψηλό κόστος της κατασκευής των πλοίων στις εσωτερικές
πλωτές μεταφορές αφού ένα νεότευκτο μπορεί να κοστίσει
μέχρι και $ 9.100.000 ενώ είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για μια τέτοια αγορά.
Αν και ο αξιωματούχος επισήμανε μια σειρά μέτρων που είχαν ληφθεί για την ενίσχυση της κατασκευής των πλοίων αυτού του
τύπου, η συγκεκριμένη αγορά αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα
που τη βραχυκυκλώνουν από την ανανέωση του στόλου της.
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Χαμόγελα στη Μόσχα: 1 δισεκατομμύριο δολάρια για
κινεζικές επενδύσεις σε λιμάνια της Σιβηρίας
Στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου στο Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω
Ανατολής έλαβε χώρα το συνέδριο Eastern Economic Forum
(EEF). Στο πλαίσιο του διεθνούς και πολυαναμενόμενου συνεδρίου υπογράφηκαν συμφωνίες που ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια δολάρια και αφορούν έργα, συμβάσεις και συμφωνίες,
που θα μετατρέψουν τη συγκεκριμένη περιοχή καθώς και τη Σιβηρία σε φορολογικό παράδεισο για βιομηχανίες και μονάδες
παραγωγής αλλά και διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο.
Στο συνέδριο ανακοινώθηκε επίσης ότι ο κινεζικός όμιλος
Yingkou ενδέχεται να επενδύσει περισσότερα από $ 1 δισ. για
την ανάπτυξη των υποδομών του ρωσικού λιμανιού Vostochny.
Ο πρόεδρος της εταιρείας, Lee Hechun, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία θεωρούν ότι το εγχείρημα του «εκσυγχρονισμού» της Σιβηρίας και της ρωσικής
Άπω Ανατολής είναι όχι μόνο επιβεβλημένο αλλά και αμοιβαία
επωφελές για όλες τις χώρες της περιοχής. Ο Κινέζος επιχειρηματίας διαπίστωσε πάντως ότι θα χρειαστούν σοβαρές επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές της συγκεκριμένης αχανούς και
απομονωμένης γεωγραφικής περιοχής προκειμένου να επιτραπεί ο απρόσκοπτος και συνεχής δίαυλος επικοινωνίας της με
τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και η αναγκαία διασύνδεση της μελλοντικής βιομηχανικής της παραγωγής με τις διεθνείς αγορές.
Ως προς την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της περιοχής,
η οποία θα αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου και των
θαλάσσιων μεταφορών, αξιωματούχοι τόσο της Ρωσίας όσο και
της Κίνας παρατήρησαν ότι οφείλουν να συνεργαστούν όλοι οι
κρατικοί φορείς των γειτονικών χωρών όπως και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας.
Φαίνεται ότι στον 21ο αιώνα η Ρωσία θέλει να ασκεί αυστηρό
έλεγχο στις συμμαχίες, στους ενεργειακούς πόρους, ενώ το πιο
μεγαλόπνοο σχέδιο του Πούτιν είναι η λεγόμενη Ευρασιατική
Ενωση, ένας κοινός οικονομικός χώρος που θα μοιάζει κάποια
στιγμή στο μέλλον με αυτόν της Ε.Ε. Σύμφωνα με εκπροσώπους
των Ρωσικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Χάρβαρντ, εάν οι
εικασίες πραγματοποιηθούν, η Μόσχα θα δημιουργήσει την
τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, την πρώτη σε ενεργειακά αποθέματα, την πρώτη σε πυρηνική στρατιωτική ισχύ και
μία από τις πρώτες σε συμβατική στρατιωτική δύναμη.
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Μέση Ανατολή
Παρτίδα πόκερ
για γεωπολιτική επιρροή

σχετικά πρόσφατη συμφωνία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν, η οποία ικανοποίησε μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, φαίνεται
ότι αποτελεί ένα ακόμη χαρτί στην παρτίδα
πόκερ που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, με
πολλές χώρες της περιοχής να ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία
σε επίπεδο γεωπολιτικής υπεροχής. Από τις αρχές του 2016
αναμένεται να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
και η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα
όσο και στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Αυτό
σημαίνει ότι με τη θετική γνωμοδότηση της Διεθνούς Υπηρεσίας
Ατομικής Ενέργειας, το Ιράν ξαναμπαίνει δυναμικά στο χάρτη
των εξαγωγών ενεργειακών προϊόντων προς τις ΗΠΑ και την
Ε.Ε., κάτι που θα αυξήσει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας.
Από την πλευρά τους, οι ανταγωνίστριες χώρες στην περιοχή
προσπαθούν με τη σειρά τους να κάνουν κινήσεις προκειμένου
να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιρροή του Ιράν. Η Τουρκία
αποτελεί μία από αυτές τις χώρες, η οποία με την εξωτερική πολιτική της τα τελευταία δέκα χρόνια κατάφερε να αναδειχθεί σε

Η
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

σημαντικό παίκτη στην περιοχή και είναι σίγουρο ότι δεν επιθυμεί να απολέσει τα κεκτημένα της σε γεωστρατηγικό επίπεδο.
Παρά τον ανταγωνισμό, όμως, Ιράν και Τουρκία μοιράζονται την
ίδια ανησυχία για τη εξέλιξη του κουρδικού ζητήματος.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την άλλη πλευρά, παρά το
γεγονός ότι ανήκουν στο ίδιο θρησκευτικό δόγμα με τους Τούρκους, θα ήθελαν να δουν ένα αυτόνομο Κουρδιστάν ώστε να
επηρεάσουν σε περιφερειακό επίπεδο θέματα οικονομίας και
ασφάλειας, αλλά και να αποτελέσουν ένα ανάχωμα για στην επέκταση της επιρροής του Ιράν στην περιοχή.
Η Αίγυπτος, έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση της ιταλικής εταιρείας ενέργειας Eni για την ανακάλυψη του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, βλέπει να
αναβαθμίζεται ο ρόλος της στο ενεργειακό πεδίο. Η χώρα της
Βόρειας Αφρικής, βέβαια, καλείται να αντιμετωπίσει το ασταθές
εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον, αλλά και τους τζιχαντιστές που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συσχετισμοί θα αλλάξουν στην
περιοχή, είτε με την επέκταση υφιστάμενων συμμαχιών είτε με
τη δημιουργία νέων, με στόχο την αύξηση της γεωπολιτικής
ισχύος και επιρροής της κάθε χώρας. Φυσικά, από την πρόβλεψη της εξέλιξης της παρτίδας δεν θα μπορούσε κάποιος να
μη λάβει υπόψη του και τον παράγοντα Ισραήλ, το οποίο πασχίζει να διατηρήσει ισορροπίες, όντας μία μη ισλαμική χώρα, και
το οποίο αντιτίθεται στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό
του πρόγραμμα. Επιπροσθέτως η ανακάλυψη του κοιτάσματος
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο είναι αυτονόητο ότι μειώνει την
επιρροή του Ισραήλ στην περιοχή, το οποίο επιθυμούσε να δέσει
στο ενεργειακό του άρμα την Αίγυπτο, μέσω της εκμετάλλευσης
του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Λεβιάθαν».
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Γεωπολιτική και Οικονομία
Βρετανία
και Ισπανία
αλληλοκατηγορούνται
Η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ισπανία για παραβίαση
της κυριαρχίας της στο Γιβραλτάρ,
ισχυριζόμενη πως πλοία της Ισπανίας επανειλημμένως παραβίασαν
τα χωρικά ύδατά του χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Το συμβάν είναι το τελευταίο σε μια σειρά διπλωματικών αψιμαχιών ανάμεσα στις δύο χώρες με
επίκεντρο το Γιβραλτάρ, μια κτήση η οποία παραχωρήθηκε στη Βρετανία πριν από 300 χρόνια
και τα τελευταία χρόνια επαναδιεκδικεί η Ισπανία. Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, ενδέχεται τα
ισπανικά πλοία να καταδίωκαν άλλα πλοία που εμπλέκονταν σε παράνομες ενέργειες.

Κυρώσεις
οδηγούν
σε μείωση
του ΑΕΠ
της Ρωσίας
Οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει δυτικά κράτη εναντίον της
Ρωσίας, συνεπεία της κρίσης
στην Ουκρανία, θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε μείωση έως
και 9% του ΑΕΠ της χώρας
σύμφωνα με εκτιμήσεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Εκτός από τις κυρώσεις, η
Ρωσία έχει να αντιμετωπίσει
και τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά και τις πιέσεις
που ασκούνται στο ρούβλι.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι άμεσες
επιπτώσεις των κυρώσεων
αποτιμώνται σε 1%-1,5% του
ΑΕΠ, ενώ ενδέχεται να αγγίξουν το 9% τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Επιπροσθέτως, το ΔΝΤ προβλέπει μικρή αύξηση του ΑΕΠ
της Ρωσίας κατά 1,5% σε ετήσια βάση, βραχυπρόθεσμα,
όταν η ρωσική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμό 7% ετησίως πριν από το 2008, χρονιά
που ξέσπασε η οικονομική
κρίση.
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Πρόστιμο
«μαμούθ»
για παραβίαση
κανονισμού

Περισσότερα
ευρωπαϊκά
κεφάλαια
στην Ιταλία

Ο μεγαλύτερος όμιλος κρουαζιέρας, η Carnival
Corporation, θα πληρώσει περισσότερα από
$400.000 ως ποινή για την παραβίαση όρων του
κανονισμού ADA (Americans with Disabilities Act).
O όμιλος συμφώνησε επιπροσθέτως να προχωρήσει σε έλεγχο και σε αλλαγές, εάν απαιτηθούν, σε
42 από τα κρουαζιερόπλοια του στόλου του.
Ακόμη επτά πλοία που βρίσκονται στο στάδιο του
σχεδιασμού ή της κατασκευής θα ελεγχθούν και οι
όποιες παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν.
Τέλος, 13 ακόμη κρουαζιερόπλοια θα προχωρήσουν σε αλλαγές, εάν συνεχίσουν να εξυπηρετούν
την αγορά των ΗΠΑ, τα επόμενα τέσσερα έτη. Σύμφωνα με τον διακανονισμό, 3% των καμπινών στα
κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να είναι προσβάσιμες
από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).
Η Carnival Corporation θα προχωρήσει επίσης σε
εκπαίδευση των υπαλλήλων της και θα αναπροσαρμόσει το σύστημα των online κρατήσεων, ώστε
να είναι εύκολο στη χρήση από ΑμεΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 2,4 δισ.
ευρώ για περίοδο έξι ετών ως βοήθεια
για χώρες, περιλαμβανομένων της Ελλάδας και της Ιταλίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λόγω των
μεταναστευτικών ροών.
Η Ιταλία αναμένεται να λάβει τη μερίδα
του λέοντος, περίπου 560 εκατ. ευρώ,
ενώ η Ελλάδα θα λάβει 473 εκατ. ευρώ.
Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα
τα κράτη-μέλη της Μεσογείου.
Να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους
πάνω από 180.000 παράνομοι μετανάστες διέσχισαν τη Μεσόγειο προερχόμενοι από τη Βόρεια Αφρική, ενώ
περισσότεροι από 2.000 έχουν χάσει τη
ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.
ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η νέα δυναμική
των BRICS, σημείο
αναφοράς για τις διεθνείς
μεταφορές και τη ναυτιλία

O

ι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών BRICS (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) έχoυν αυξηθεί κατά
70% από τη στιγμή της δημιουργίας της Συμμαχίας, το 2009,
σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Νότιας Αφρικής, Jacob
Zuma. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά
ότι «η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε τη σημασία των BRICS στην
παγκόσμια οικονομική αρένα, αφού αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30%
του παγκόσμιου ΑΕΠ, παράγει 33% των βιομηχανικών προϊόντων
στον κόσμο και το 50% των γεωργικών προϊόντων». Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι παγκόσμιοι οικονομικοί, επενδυτικοί και επιχειρηματικοί κολοσσοί επενδύουν πλέον με
σταθερότητα στις χώρες του οργανισμού των BRICS, με αποτέλεσμα
κατά το προηγούμενο έτος να συγκεντρώσουν το 20,5% άμεσων
διεθνών επενδύσεων, και επισήμανε: «Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε την οικονομική συνεργασία μας με διεθνείς εταίρους σε βασικούς τομείς, όπως η παραγωγή τροφίμων, η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, η πετροχημική βιομηχανία, τα ορυχεία, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και η
τεχνολογική κατάρτιση». Ο κ. Zuma αναφέρθηκε και στο βασικό επίτευγμα της Συνόδου Κορυφής των BRICS, το οποίο ήταν η έναρξη
της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματός τους, που θα
αποτελέσει μια νέα τράπεζα ανάπτυξης.Η επόμενη πρωτοβουλία της
Συμμαχίας είναι η δημιουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Αφρικής
της παραπάνω τράπεζας, με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Γερμανία δεν είναι πλέον ελκυστική
για Αμερικανούς επενδυτές
Αμερικανικές εταιρείες που εδρεύουν στη Γερμανία δεν θεωρούν πλέον
την ευρωπαϊκή χώρα ελκυστική για επενδύσεις με αποτέλεσμα να προχωρούν σε απολύσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου του AmCham, Frank Riemensperger. Τον τελευταίο χρόνο, οι 50 μεγαλύτερες
αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία βελτίωσαν
τα οικονομικά τους μεγέθη μόλις κατά 1%, φτάνοντας τα 171 δισ. ευρώ,
και για πρώτη φορά το ποσοστό ήταν μικρότερο από την αύξηση του γερμανικού ΑΕΠ. Το 2014 οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 6%, στα 103 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Riemensperger, η Γερμανία διατρέχει τον κίνδυνο
να χάσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι της Κίνας, ιδιαίτερα καθώς η
Γερμανία βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με την καινοτομία.
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Η απελευθέρωση
της ρυμούλκησης
ως λιμενικής
υπηρεσίας
δεν έχει λογική

Σε μια ανοιχτή συζήτηση με τον κ. Ανδρέα
Τσαβλίρη καταγράφουμε τη γνώμη του για
την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής λιμενικής
πολιτικής, τις αμφιβολίες του για την απελευθέρωση της ρυμούλκησης ως λιμενικής
υπηρεσίας και τις απόψεις του για τη χρήση
του LNG ως καυσίμου στα ρυμουλκά.

Συνέντευξη του Ανδρέα Α. Τσαβλίρη
Principal of Tsavliris Salvage Group, former President
of the International Salvage Union
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Ο προτεινόμενος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την πρόσβαση στην αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών περιλαμβάνει και τη ρυμούλκηση ως λιμενική υπηρεσία
προς πλήρη απελευθέρωση. Αν και στη χώρα μας η ρυμούλκηση θεωρείται πλήρως απελευθερωμένη υπηρεσία, ποια η
άποψή σας για τον προτεινόμενο κανονισμό και πώς θα επηρεάσει την ελληνική λιμενική αγορά και τον κλάδο σας;
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής, με αιχμή την πρόταση κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των
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λιμένων. Η Tsavliris Salvage συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
ως μέλος του European Tugowners Association (ETA), που έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στην τελευταία ετήσια συνάντηση της ΕΤΑ, την
οποία είχαμε την τιμή ως εταιρεία να φιλοξενήσουμε στην
Αθήνα μεταξύ 13 και 15 Μαΐου, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς.
Παρά τις βελτιώσεις του προτεινόμενου κανονισμού -θυμίζω
ότι οι προηγούμενες δύο προτάσεις απερρίφθησαν επίσηςεξακολουθούν να υπάρχουν σημεία τα οποία μας προβληματίζουν για τον κλάδο μας. Η απελευθέρωση της ρυμούλκησης
ως λιμενικής υπηρεσίας δεν έχει λογική καθώς είναι άρρηκτα
συνυφασμένη με την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των λιμένων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη μερική, τουλάχιστον,
κατανόηση του προβλήματος από τον εισηγητή του κανονισμού, ευρωβουλευτή Knut Flekenstein, ο οποίος ορθώς δηλώνει ότι «ο υπερβάλλων κανονισμός θα επιφέρει την
εξαφάνιση των λιμανιών».

,,

..........................
..........................

...........................
...........................

Οι συνθήκες τιμολόγησης του φυσικού
αερίου είναι σημαντικός παράγοντας για
τη διείσδυσή του στη ναυτιλία, και θα
έλεγα πως οι τιμές του προβλέπεται να
παραμείνουν εξαρτημένες από τις τιμές
του πετρελαίου και άρα σε σχετικά υψηλά
επίπεδα στο προβλέψιμο μέλλον.

...........................
...........................

,,

Ήδη υπάρχουν παραγγελίες σε ναυπηγεία για την κατασκευή ρυμουλκών τα οποία θα χρησιμοποιούν LNG ως
καύσιμο. Ποια είναι η γνώμη σας για τη χρήση του LNG
ως καυσίμου στα ρυμουλκά και ποιες οι δυσκολίες που
βλέπετε στη δραστηριοποίηση ρυμουλκών αυτής της τεχνολογίας στην Ελλάδα;
Πράγματι, παρατηρείται η προώθηση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου σε
διαφόρους τύπους πλοίων και πιο πρόσφατα και στα ρυμουλκά. Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές επιταγές οδηγούν
τη νέα τάση, την οποία θεωρούμε ενδιαφέρουσα καθώς παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Το LNG ως καύσιμο έχει την
ιδιότητα να μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) περίπου κατά 25-30%, τις εκπομπές οξειδίων του
θείου (SOx) σχεδόν στο μηδέν και τις εκπομπές οξειδίων
του αζώτου (NOx) περισσότερο από 80%, γεγονός που του
προσδίδει σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε
σύγκριση με οποιοδήποτε ορυκτό καύσιμο.
Ωστόσο, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η επένδυση μετασκευής πλοίου ή νέας κατασκευής πλοίου με χρήση LNG
ως ναυτιλιακού καυσίμου είναι αποδοτική, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη το κόστος μετατροπής ή εγκατάστασης
της μηχανής, το κόστος της δεξαμενής αποθήκευσης υπό
πίεση, το κόστος καυσίμου, τα λειτουργικά κόστη και το κόστος συντήρησης των μηχανών, η εξασφάλιση και δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού καθώς και η προσβασιμότητα
σε αυτούς. Οι συνθήκες τιμολόγησης του φυσικού αερίου
είναι σημαντικός παράγοντας για τη διείσδυσή του στη ναυτιλία, και θα έλεγα πως οι τιμές του προβλέπεται να παραμείνουν εξαρτημένες από τις τιμές του πετρελαίου και άρα
σε σχετικά υψηλά επίπεδα στο προβλέψιμο μέλλον. Να επισημάνω ότι για την ομαλή τροφοδοσία των πλοίων απαιτείται πυκνό δίκτυο προμήθειας LNG, είτε πρόκειται για
τερματικές εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου είτε για
μικρά δεξαμενόπλοια.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν τις επενδύσεις
στη χρήση LNG στα ρυμουλκά στην Ελλάδα όπως και στον
υπόλοιπο κόσμο. Στη χώρα μας, ειδικότερα, πιστεύω ότι η
υιοθέτηση του LNG θα αργήσει.

...........................
...........................
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Προοπτικές απασχόλησης
για τους νέους φοιτητές

BCA in partnership with Plymouth University
Συνέντευξη του Καθηγητή Αλέξανδρου Γουλιέλμου
BCA director of Shipping education and research

Το ελληνικό κράτος ήταν επιφυλακτικό (πολλές φορές ακόμη
και εχθρικό) απέναντι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, το
BCA καταφέρνει εδώ και 45 χρόνια να βρίσκεται ανάμεσα
στους κορυφαίους εκπαιδευτικούς ομίλους της χώρας. Ποιο
είναι το μυστικό της επιτυχίας;
Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό κράτος παρέμενε επιφυλακτικό ως
προς την ιδιωτική εκπαίδευση, ωστόσο πολλά πράγματα άλλαξαν από τότε που αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων κολεγίων, μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2008,
αλλά έγινε νόμος του κράτους το 2010. Αυτό δεν άλλαξε πολλά
ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όμως στα
μάτια του κοινού και κυρίως των γονέων υπήρξε μια αναβάθμιση
των κολεγίων, υπό την έννοια ότι τώρα πλέον οι απόφοιτοί τους
είναι επαγγελματικά ισοδύναμοι και ισότιμοι με τους αποφοίτους
των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το BCA διατηρείται εδώ και 45 χρόνια
ανάμεσα στα κορυφαία ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας και αυτό συμβαίνει γιατί έχει εστιάσει σε τρεις βασικές ειδικότητες, τις οποίες διδάσκει με εξαιρετικό τρόπο, Ναυτιλιακά,
Τουρισμό και Διοίκηση Επιχειρήσεων (τις νέες τάσεις, όπως είναι
digital marketing, λογιστική, καινοτομία και επιχειρηματικότητα),
γιατί ακριβώς σε αυτές τις ειδικότητες έχει βρει τους καλύτερους
καθηγητές, οι οποίοι «παντρεύουν» την ακαδημαϊκή έρευνα με
την πρακτική εμπειρία της αγοράς. Το BCA έχει πολύ ισχυρή διασύνδεση με την αγορά, το οποίο σημαίνει πρακτικά την απορρόφηση των αποφοίτων μας από τις μεγαλύτερες εταιρείες της
χώρας.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία του BCA με το University of Plymouth. Τι αφορά αυτή η συνεργασία και τι σηματοδοτεί για το BCA;
Το Πανεπιστήμιο του Plymouth είναι ένα μεγάλο εκπαιδευτικό
ίδρυμα, που βρίσκεται περίπου στη μέση της λίστας με τα μεγαλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια. Ειδικότερα, σε ειδικότητες όπως
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά και Ναυτιλιακά, συγκαταλέγεται
στο top 30-35 πανεπιστημίων της Μ. Βρετανίας. Η συνεργασία
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μας αρχίζει τη δεκαετία του ’90, όμως τώρα έγινε πιο επίσημη,
τη διευρύναμε και την κάναμε να αφορά όχι μόνο τις ειδικότητες
που παρέχουμε τώρα, αλλά και μια σειρά άλλων ειδικοτήτων στα
αμέσως επόμενα χρόνια, με στόχο να καταστήσουμε το BCA ένα
εκπαιδευτικό κέντρο για το πανεπιστήμιο στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Τα ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων του BCA από την
αγορά εργασίας είναι εντυπωσιακά. Πώς επιτυγχάνεται αυτό,
ιδίως τη σημερινή εποχή;
Όπως προανέφερα, έχουμε εστιάσει σε τρεις μόνο ειδικότητες, οι
οποίες ανέκαθεν είχαν απορρόφηση από την αγορά εργασίας,
ακόμη και τις πιο δύσκολες περιόδους. Ο τουρισμός απασχολεί
ένα πολύ μεγάλο μέρος του στελεχικού δυναμικού της χώρας.
Το δικό μας πρόγραμμα στα τουριστικά, για παράδειγμα, συνδυάζει τόσο την πρακτική στο ξενοδοχείο Hilton όσο και τη θεωρία.
Στα Ναυτιλιακά, είμαστε από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς
φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε έναν τομέα που κατεξοχήν ζητάει αποφοίτους γιατί λειτουργεί σε μια παγκόσμια αγορά, και κυρίως αποφοίτους του BCA που είναι καταρτισμένοι και γνωρίζουν
καλά την αγγλική γλώσσα. Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχουμε
εστιάσει σε τομείς που έχουν απορρόφηση από την αγορά εργασίας, όπως είναι το digital marketing, η λογιστική και τώρα πλέον
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φορά συνεργάζεται μια πολυεθνική εταιρεία με ένα εκπαιδευτικό
ίδρυμα, όπως είναι το BCA, για την παροχή προγραμμάτων σπουδών στην πληροφορική και στο soﬅware engineering.
Η τεχνολογία πλέον είναι ένας μοχλός ανάπτυξης με τον οποίο η
Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αναφέρομαι τόσο σε θέσεις προγραμματιστών που έχει ανάγκη η
αγορά, αλλά και start-uppers, πολλοί από τους οποίους βασίζονται σε τεχνολογίες συγκεκριμένες για να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα δικό τους προϊόν. Το Athens Tech φιλοδοξεί να είναι
το κολέγιο των νέων επιχειρήσεων.
Να αποτελέσει την κοιτίδα για πολλές νέες επιχειρήσεις και εξειδικευμένους προγραμματιστές, που θα βασίζουν το προϊόν τους
σε ανεπτυγμένες εφαρμογές πληροφορικής
η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Άρα το «μυστικό» μας είναι
ειδικότητες που έχουν απήχηση στην αγορά. Εδώ και 45 χρόνια
έχουμε δημιουργήσει επιχειρηματικά συμβούλια που απαρτίζονται από στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας, οι
οποίες επιλέγουν και εμπιστεύονται τους αποφοίτους του BCA
για να δουλέψουν σε αυτές.
Τα τελευταία χρόνια επικρατεί η αντίληψη πως οι σπουδές
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δεν προσφέρουν επαγγελματική
διέξοδο. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Σε τι διαφοροποιούνται τα προγράμματα Business του BCA από τα αντίστοιχα
που υπάρχουν στην ελληνική αγορά;
Παλιότερα η Διοίκηση Επιχειρήσεων ήταν μια ειδικότητα που επέλεγαν φοιτητές οι οποίοι δεν γνώριζαν τι θέλουν να κάνουν, με
αποτέλεσμα πολύ συχνά να σπουδάζουν ένα αντικείμενο το
οποίο δεν τους συνόδευε στη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια καταλάβαμε ότι δεν αρκεί μόνο η Διοίκηση Επιχειρήσεων σαν ειδικότητα και σαν «χαρτί», αλλά μετράει ο τρόπος σκέψης. Η
Διοίκηση Επιχειρήσεων δηλαδή ως καινοτομία και ως επιχειρηματικότητα, και όχι τόσο ως θεωρία στην αίθουσα, είναι η μεγάλη
διαφορά του BCA έναντι των υπόλοιπων κολεγίων. Στο BCA είναι
διαφορετικός ο τρόπος διδασκαλίας. Εστιάζουμε στον τρόπο σκέψης, στην εργασία, στα ομαδικά projects, σε projects που αφορούν την αγορά εργασίας, ώστε ο φοιτητής να καταλάβει πώς η
θεωρία μετουσιώνεται σε πράξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στα
τέλη των 4ετών σπουδών τους, οι φοιτητές να έχουν δημιουργήσει τη δική τους εταιρεία, είτε αφορά προϊόντα είτε υπηρεσίες.
Ακόμη και αν δεν κάνουν κάτι δικό τους, έχουν πάρει τα κατάλληλα εφόδια και μπορούν να εργαστούν πολύπλευρα και δημιουργικά ως στελέχη σε κάποια άλλη εταιρεία.
Πείτε μας λίγα λόγια για το Athens Tech και για τη σύζευξη
τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.
Το Athens Tech είναι ένα πρωτοπόρο κολέγιο που λειτουργεί για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για τον καρπό της σύζευξης του BCA με την Intracom, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό και καινοτόμο κολέγιο, καθώς πρώτη

Η Ελλάδα διέρχεται μια παρατεταμένη οικονομική κρίση.
Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει το BCA σε σχέση με την
υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων; Παρέχετε κάποιες υποτροφίες;
Το BCA έχει δημιουργήσει ένα Ταμείο Υποτροφιών, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, τις μεγαλύτερες
της χώρας, από όλους τους κλάδους - τουρισμό, ναυτιλία, βιομηχανία. Στόχος του Ταμείου αυτού είναι να συνδράμουν όλες
αυτές οι εταιρείες, δίνοντας τη δυνατότητα σε άπορους φοιτητές,
οι οποίοι όμως έχουν επιδείξει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,
να φοιτήσουν στα προγράμματα σπουδών του BCA. Το βασικότερο κριτήριο γι’ αυτές τις υποτροφίες είναι η οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό με κάποιες ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Ορισμένες φορές, βέβαια, υπάρχουν και κριτήρια διαφορετικά
από αυτά που ανέφερα, καθώς ορισμένοι φοιτητές, για οικογενειακούς λόγους, μπορεί να μην είχαν καλές επιδόσεις στο σχολείο, αλλά να έχουν κάποια ταλέντα τα οποία εμείς κρίνουμε
σημαντικά για να μπορέσει να φοιτήσει κάποιος.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κατάρρευση
της Κίνας
δεν άφησε
ανεπηρέαστη
την παγκόσμια
ναυτιλία

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου αυτού του
έτους για το διεθνές εμπόριο ήταν τα χειρότερα
από την κατάρρευση του 2009. Βέβαια, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της Κίνας είναι ένας
από τους κύριους λόγους της πτώσης του εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και οι πιο απαισιόδοξοι αναλυτές αναμένουν ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της Κίνας θα κλείσει στο 5% αυτό τον
χρόνο, καταδεικνύοντάς την κινητήρια δύναμη
της ναυτιλιακής αγοράς.

τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους ακολουθούμενη
από την τιμή του φυσικού αερίου. Οι τιμές αυτές
οδηγούνται προς τα κάτω υπό τον φόβο της περαιτέρω μείωσης της ανάπτυξης τόσο της Κίνας όσο και του
παγκόσμιου εμπορίου.
Σύμφωνα με στοιχεία των Wells Fargo Securities, οι ναυτιλιακές μετοχές συνολικά παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 16% τον Αύγουστο. Η κατάρρευση των
μετοχών στη Σαγκάη επηρέασε τις ναυτιλιακές μετοχές
τόσο στο Όσλο όσο και στη Νέα Υόρκη. Οι επενδυτές στα
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ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του Γιώργου Ξηραδάκη, Διευθύνοντος συμβούλου XRTC
Business Consultants

χρηματιστήρια της Κίνας απώλεσαν σημαντικά ποσά ακόμη και
μετά τη συμβολική παρέμβαση της People’s Bank of China να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, ενέργεια που όμως είχε θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χρηματαγορές. Οι
ναυτιλιακές εισηγμένες εταιρείες, ακόμη και αυτές που έχουν υγιείς
ισολογισμούς, μακροχρόνιες ναυλώσεις και υψηλά έσοδα, εμπορεύονται σε χαμηλές τιμές. Επίσης οι ζημίες που υπέστησαν οι
εταιρείες μεταφοράς LNG είναι σημαντικές αλλά και ανεξήγητες,
αφού τα έσοδά τους είναι διασφαλισμένα με μακροχρόνιες ναυλώσεις. Η αγορά oﬀshore παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα
με τη συνεχιζόμενη πτώση της τιμής πετρελαίου, με αποτέλεσμα
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τον παροπλισμό πολλών πλοίων που υποστηρίζουν oﬀshore
δραστηριοτήτων.
Η παρούσα κατάσταση στην Κίνα δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την παγκόσμια ναυτιλία. Η διατήρηση χαμηλών επιπέδων ανάπτυξης θα καθυστερήσει την απορρόφηση της
υπερχωρητικότητας των νέων πλοίων, ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη ναυτιλία. Απομένει βέβαια να δούμε πώς θα κινηθούν οι νέες παραγγελίες πλοίων, αφού με την υποτίμηση του
RMB τα κινεζικά ναυπηγεία θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν περισσότερες παραγγελίες. Οι εταιρείες ξηρού φορτίου
που περίμεναν κάποια διόρθωση δύσκολα θα δουν φως στο

μακρύ τούνελ της παρατεταμένης κακής αγοράς, ενώ οι εταιρείες δεξαμενοπλοίων με τη διατήρηση της χαμηλής τιμής πετρελαίου και την προοπτική του χειμώνα μπορούν να ελπίζουν
σε αύξηση εσόδων.
Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, το βέβαιο είναι ότι οι πόρτες
για νέες εισαγωγές είναι για το διάστημα που διανύουμε κλειστές, ενώ υπάρχει επίσης μεγάλη δυστοκία στην άντληση
νέων κεφαλαίων, με τις τιμές των ναυτιλιακών μετοχών να κυμαίνονται αισθητά κάτω από το Νet Asset Value τους.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι αναταράξεις
της δεύτερης
μεγαλύτερης
οικονομίας
του κόσμου
Του Γιώργου Λογοθέτη, CFO Finance and Research George
Moundreas Company S.A.

Πεδίο οικονομικών αντιπαραθέσεων και προβλέψεων έχει αποτελέσει πρόσφατα η Κίνα, με τους
πιο απαισιόδοξους να κάνουν λόγο για σχεδόν κατάρρευση της οικονομίας της και τους πιο αισιόδοξους να χαρακτηρίζουν τις ανησυχίες υπερβολικές.

εγονός είναι πως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, επτά χρόνια μετά τη
χρηματοπιστωτική κρίση, έχει αρχίσει και παρουσιάζει αναταράξεις στην οικονομία της. Κατά τη διάρκεια
της κρίσης του 2008 και στις αρχές του 2009, η Κίνα εφαρμόζοντας ένα μείγμα κεϊνσιανικής πολιτικής με ένα κολοσσιαίο
πρόγραμμα τόνωσης λειτούργησε σαν ανάχωμα στην περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό πως με το ξέσπασμα της κρίσης, το 2008, η Κίνα παρά
το γεγονός ότι υπέστη μια πτώση των εξαγωγών κατά 16% το
2009, σε ετήσια βάση κατάφερε να βγει αλώβητη ρίχνοντας
στην οικονομία της $ 586 δισ. με στόχο την τόνωση της ζήτησης και έχοντας ως αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση των
έργων υποδομών της χώρας. Αξίζει να επισημάνουμε πως η
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, οι ΗΠΑ, την ίδια περίοδο
επέλεξαν διαφορετικό πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας,
το οποίο προσέφερε κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα.
Σήμερα οι παρεμβάσεις του Πεκίνου στην οικονομία της Κίνας
επικεντρώνονται στη χρηματιστηριακή αγορά και στη συναλλαγματική ισοτιμία. Η απόφαση για υποτίμηση του νομίσματος
συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια στήριξης της βιομηχανίας
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και των εξαγωγών, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν
αποδυναμωθεί σημαντικά.
Γεγονός είναι ότι οι ανησυχίες που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα προήλθαν από τη χρηματιστηριακή κατάρρευση
και την επιβράδυνση της μεταποιητικής δραστηριότητας, αφού
οι αγορές παγκοσμίως αντέδρασαν άμεσα με αρνητικό πρόσημο. Αναφορικά με την πτώση των τιμών των μετοχών, εκτιμάται πως η αντίδραση των αγορών ήταν υπερβολική, όπως
επισήμανε ο El-Erian, αλλά και όπως εκτιμά η Goldman Sachs,
η οποία μάλιστα αναφέρει ότι το sell of είναι υπερβολικό και
οι μετοχές είναι φθηνές, προσφέροντας έτσι ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να αποδώσουν έως 36% έως
το τέλος του χρόνου, καθώς η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα
τόνωσης της οικονομίας. Σχετικά με τη μεταποιητική δραστηριότητα, ενώ όντως επιβραδύνεται, αποτελεί μόνο τη μία
πλευρά του νομίσματος. Ο κλάδος των υπηρεσιών αυξάνεται
και αποτελεί το ήμισυ της κινεζικής οικονομίας όπως γίνεται
φανερό από την αύξηση των πωλήσεων αγαθών λιανικής, την
αύξηση των τουριστικών εσόδων και την ισχυρή ενίσχυση των
μισθών και των εσόδων, ενώ η βιομηχανική παραγωγή και οι
κατασκευές υποχωρούν. Είναι άξιο αναφοράς ότι, ενώ η εγ-
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χώρια κατανάλωση το β΄ τρίμηνο του έτους παρουσίασε τον
ισχυρό ρυθμό του 10% σε ετήσια βάση, και χωρίς αμφιβολία
επεκτείνεται πιο αργά συγκριτικά με την προηγούμενη 5ετία,
όταν αυξανόταν με ρυθμό 20%, δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις ασθενέστερες εξαγωγές.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας και
η απότομη πτώση στη χρηματιστηριακή αγορά δεν αποτελεί
κρίση αλλά μια αναγκαία προσαρμογή, που είναι απόλυτα φυσιολογική. Ταυτόχρονα, η J.P Morgan εκτιμά πως η κατά 1%
επιβράδυνση στην οικονομία της Κίνας θα επιβαρύνει μόλις
0,2% το ΑΕΠ των βιομηχανικών χωρών, το οποίο δεν σημαίνει
ότι δεν επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο, απλώς ότι υπάρχουν μερικά υποστηρικτικά στοιχεία.
Δεν υπάρχει αμφισβήτηση πως η κινεζική οικονομία έχει εισέλθει σε περίοδο επιβράδυνσης και όχι κατάρρευσης. Επίσης
δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μεταρρύθμιση της οικονομίας
είναι επιτακτική, υπάρχει ένα τεράστιο σκιώδες τραπεζικό σύστημα, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω η ιδιωτική πρωτοβουλία, η εσωτερική κατανάλωση και οι δανειοδοτήσεις προς
τον ιδιωτικό τομέα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι πως οι τράπεζες συνεχίζουν να ευνοούν τις κρατικές εταιρείες ως προς τις

χρηματοδοτήσεις και αποφεύγουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
προκαλώντας προβλήματα στην ιδιωτική οικονομία.
Το σίγουρο είναι ότι, παρά τα όποια ελαττώματα και προβλήματα παρουσιάζει η κινεζική οικονομία, κανείς δεν μπορεί να
της καταλογίσει την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση της
παγκόσμιας οικονομίας. Η Κίνα ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι θα
είναι για πάντα η «λοκομοτίβα» της παγκόσμιας ανάπτυξης, και
όσοι επένδυσαν σε αυτό σίγουρα έσφαλαν. Το προσανατολισμένο στις εξαγωγές μοντέλο λειτούργησε για κάποιο διάστημα επιτρέποντας τη γρήγορη ανάπτυξη, με αντίκτυπο την
καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και δημιουργώντας μια
οικονομία άμεσα εξαρτώμενη από την εξωτερική ζήτηση η
οποία, όπως αποδείχτηκε από την πρόσφατη οικονομική
κρίση, μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Παράλληλα, οι χώρες που
στήριξαν την ανάπτυξή τους στο μοντέλο αυτό της Κίνας μέσω
των εξαγωγών προς αυτήν πρέπει να αναθεωρήσουν την οικονομική τους στρατηγική, καθώς η οικονομία της Κίνας δείχνει να αλλάζει, γεγονός φυσικά που δεν θα τις αφήσει
ανεπηρέαστες και θα υποστούν και αυτές τις αρνητικές συνέπειες της επιβράδυνσης των οικονομιών τους, άλλες λιγότερο
και άλλες περισσότερο.
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Οι παγκόσμιες
εξελίξεις στην αγορά
των δεξαμενοπλοίων

Για τη συνεχόμενη
αύξηση των κανονισμών,
την πορεία της ναυλαγοράς,
αλλά και σχόλια
για τη διακύμανση της κινεζικής
πορείας, σχολιάζουν οι κ.:
Απόστολος Πουλοβασίλης
Chief Operating Officer Designate
Eletson Corporation
Xάρης Κοσμάτος
Corporate Development Oﬃcer
Tsakos Energy Navigation Limited
Σταύρος Μεϊντάνης
DPA/CSO, Safety Manager
Capital Ship Management Corp.
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Aπαιτείται
αυτοσυγκράτηση
στις υπογραφές
νέων συμβολαίων
ναυπήγησης

Του Απόστολου Πουλοβασίλη
Chief Operating Officer Designate
Eletson Corporation

Με τους ολοένα αυξανόμενους κανονισμούς για την ασφάλεια στα ποντοπόρα
πλοία και ιδίως στα δεξαμενόπλοια, θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις για τους αξιωματικούς θα αυξηθούν περαιτέρω;
Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί
το μοντέλο εκπαίδευσης;
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της κάθε εποχής, είναι
απαραίτητο να αξιολογείται η βαρύτητα του
κάθε κανονισμού και να προσαρμόζεται
ανάλογα το μοντέλο εκπαίδευσης, που θα
πρέπει να χορηγηθεί στους αξιωματικούς
των πλοίων συγκεκριμένα, για να αντεπεξέλθουν και να καλύψουν τα κενά γνώσης
που πάντα εμφανίζονται.
Η κατεύθυνσή μας πρέπει να απομονώνει
την κάθε απαίτηση ξεχωριστά και καμιά
φορά να την ταυτίζει με τυχόν παλαιές
απαιτήσεις/κενά, που καλό θα ήταν να επαναπροσδιοριστούν στους αξιωματικούς, οι
οποίοι μέσα στη ρουτίνα των εργασιών
τους λησμονούν παλαιές πρακτικές, που
δεν είναι ενεργές και έχουν ξεχαστεί.
Με λίγα λόγια, η προσαρμογή της εκπαίδευσης πρέπει να προσδιορίζει ξεκάθαρα ότι οι
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Tα μοντέλα εκπαίδευσης πρέπει να
αποσκοπούν στην εστίαση στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του κάθε κανονισμού, έτσι ώστε οι ναυτικοί να
έλκονται να μάθουν για να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας τους. Η μάθηση αυτή καθαυτή θα έρθει
ευκολότερα εάν το έδαφος είναι προετοιμασμένο μέσα από το πρίσμα της
βελτίωσης και της απλοποίησης της καθημερινής ρουτίνας.

...................
...................
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νέοι κανονισμοί ήρθαν για να απλοποιήσουν τα πράγματα και να προσφέρουν
ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και κατ’ επέκταση πιο αρμονικό και ευχάριστο. Κατόπιν, η προσαρμογή σε αυτό τον κανονισμό από την πλευρά των
αξιωματικών θα είναι αρκετά ευκολότερη, μιας και οι ίδιοι θα γίνουν θετικοί πλέον
δέκτες και φιλικά προσκείμενοι στην εφαρμογή αυτού. Άλλωστε, οι κανονισμοί
αυτό τον στόχο θα πρέπει να έχουν: Τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και
την προστασία του περιβάλλοντος κατ’ επέκταση.
Παράδειγμα καθαρό, η εφαρμογή του ECDIS, που ουσιαστικά μειώνει δραστικά
την απασχόληση των αξιωματικών σε θέματα χαρτών ναυσιπλοΐας, εφόσον αυτοί
είναι καλοί γνώστες του αντικειμένου, έχοντας παρακολουθήσει ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Συμπέρασμα, τα μοντέλα εκπαίδευσης πρέπει να αποσκοπούν στην εστίαση στα
πλεονεκτήματα της εφαρμογής του κάθε κανονισμού, έτσι ώστε οι ναυτικοί να
έλκονται να μάθουν για να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας τους. Η μάθηση
αυτή καθαυτή θα έρθει ευκολότερα εάν το έδαφος είναι προετοιμασμένο μέσα
από το πρίσμα της βελτίωσης και της απλοποίησης της καθημερινής ρουτίνας
που περικλείει το επάγγελμα των ναυτικών.
Πρόσφατα, η αγορά των τάνκερ, ιδιαίτερα των πλοίων μεγάλου tonnage
(100.000 dwt+) παρουσίασε σημαντική άνοδο, με τους ναύλους στα VLCC
να φτάνουν τα «ξεχασμένα» επίπεδα του 2008. Ποια η εκτίμησή σας για την
πορεία της ναυλαγοράς με δεδομένη και την πολύ μεγάλη πτώση στις τιμές
του αργού;
Πράγματι, η πτώση στην τιμή του πετρελαίου έχει επιφέρει σημαντική βελτίωση
στη ναυλαγορά των δεξαμενοπλοίων τον τελευταίο χρόνο καθώς η ζήτηση για
μεταφορές φορτίων αργού και προϊόντων παρουσίασε μεγάλη άνοδο. Όμως, τον
τελευταίο μήνα οι βραχυπρόθεσμες συνθήκες στην αγορά του crude παρουσίασαν πτωτικές τάσεις, καθώς φαινομενικά υπήρχε έλλειψη επαρκών φορτίων για
την απορρόφηση του διαθέσιμου spot τονάζ. Πολλοί αναλυτές αναφέρονται στην
εποχικότητα της ναυλαγοράς των τάνκερ, ποντάροντας και στα θετικά μακροοικονομικά δεδομένα της αγοράς, και προβλέπουν ενδυνάμωση των δεικτών το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και στις αρχές του 2016, όσο η τιμή του πετρελαίου
θα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε
και τις επιπτώσεις στην προσφορά-ζήτηση αργού πετρελαίου και από την αναμενόμενη αύξηση στην παραγωγή και στις εξαγωγές του Ιράν.
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Tα fundamentals της αγοράς παραμένουν
σε υγιή επίπεδα, οπότε με τις αναμενόμενες ενέσεις οικονομικής σταθερότητας
που οι κινεζικές Αρχές θα υλοποιήσουν,
αλλά και με την αύξηση της ζήτησης που
προκαλεί η χαμηλή τιμή του πετρελαίου,
δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά
η αγορά.

...................

Πώς έχει επιδράσει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα τη λειτουργία
μιας ναυτιλιακής εταιρείας διαχείρισης δεξαμενοπλοίων; Υπάρχουν σκέψεις
για μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες;
Σίγουρα, οποιαδήποτε αστάθεια ή αβεβαιότητα στις συνθήκες και στο οικονομικό
περιβάλλον επηρεάζει το πλαίσιο λειτουργίας μιας εταιρείας και επιδρά στην επιχειρησιακή συνέχειά της. Από κει και πέρα και όσο η σχετικότητα και η ανταγωνιστικότητα του όλου πλαισίου λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών στην
Ελλάδα παραμένει σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλα ναυτιλιακά κέντρα, τότε
δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μετεγκαταστάσεις στη λειτουργική διαχείριση των ελληνόκτητων πλοίων. Μέχρι στιγμής, πολλές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε δημιουργία και άλλων οικονομικών κέντρων, αλλά ο βασικός κορμός
του operation παραμένει στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως υψηλό επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων/γνώσεων/εμπειρίας καθώς και αποτελεσματικά και αποδοτικά μοντέλα λειτουργίας.
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...................
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Η αναπτυξιακή πορεία της κινεζικής οικονομίας παρουσιάζει έντονα σημάδια
διακύμανσης, ενώ αρκετοί μιλούν για μίνι οικονομικό κραχ. Πώς αναμένεται
να επηρεάσει την αγορά των δεξαμενοπλοίων αυτή η εξέλιξη;
Η παρατηρούμενη επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Κίνας αναμφισβήτητα επηρεάζει
όλους τους βιομηχανικούς τομείς και δημιουργεί μιαν αίσθηση ανασφάλειας, όμως
ακόμα και οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις δείχνουν μια ανάπτυξη της τάξεως του 56% το 2015-16 στην οικονομία της Κίνας, η οποία παραμένει έτσι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου. Όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω, τα fundamentals της αγοράς παραμένουν σε υγιή επίπεδα,
οπότε με τις αναμενόμενες ενέσεις οικονομικής σταθερότητας που οι κινεζικές Αρχές
θα υλοποιήσουν, αλλά και με την αύξηση της ζήτησης που προκαλεί η χαμηλή τιμή
του πετρελαίου, δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά η αγορά.

...................
...................
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Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες από την αρχή του έτους προχώρησαν στη μετατροπή παραγγελιών που αφορούσαν φορτηγά πλοία, σε παραγγελίες για
δεξαμενόπλοια. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της ναυλαγοράς, καθώς
και τις παραγγελίες και τις διαλύσεις δεξαμενοπλοίων, υπάρχει ο κίνδυνος,
η αγορά των δεξαμενοπλοίων να βιώσει φαινόμενα υπερπροσφοράς χωρητικότητας τους επόμενους μήνες, αφού ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2015
8,4 εκατ. dwt προστέθηκαν στον παγκόσμιο στόλο δεξαμενοπλοίων.
Τα επίπεδα των νέων παραγγελιών των τάνκερ παρουσιάζουν μια άνοδο της τάξεως του 7% τους πρώτους έξι μήνες του 2015 σε σύγκριση με πέρυσι (κυρίως
σε Aframax/Suezmax αλλά και LR1s). Σε αντίθεση με τις νέες παραγγελίες, ο
ρυθμός διάλυσης δεξαμενοπλοίων έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα, λόγω της βελτίωσης της ναυλαγοράς καθώς και της μείωσης της
τιμής του σκραπ. Παρ’ όλες αυτές τις παραγγελίες και ιδίως την παρατηρούμενη
έντονη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού στις υπογραφές
νέων συμβολαίων ναυπήγησης με οδηγό την αποφυγή του NOx/ΤΙΕR ΙΙΙ στις μηχανές (που δύναται να προσθέσει 1-2 εκατομμύρια δολάρια στην τιμή ναυπήγησης του πλοίου), που ισχύει για ημερομηνίες keel-laying από 1/1/16, πιστεύουμε
ότι ο ρυθμός αυτός θα μειωθεί το τελευταίο τρίμηνο το 2016 και έτσι η συνολική
κατάσταση του order book θα παραμείνει σε υγιή επίπεδα σε σχέση με τα υπάρχοντα πλοία και, λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για την παράδοση
των νέων παραγγελιών αυτών, δεν αναμένεται να παρατηρηθεί υπερπροσφορά
χωρητικότητας το επόμενο διάστημα. Πιο μακροπρόθεσμα, σίγουρα απαιτείται
κάποια «αυτοσυγκράτηση» στις υπογραφές νέων συμβολαίων ναυπήγησης, ιδίως σε
ορισμένους τομείς όπως στα MRs, όπου ακόμη υπάρχει κορεσμός νέων παραγγελιών.
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H υφιστάμενη
δυναμική
των ναύλων
παρέχει ορισμένες
ενδείξεις πως ήρθε
για να μείνει

Του Xάρη Κοσμάτου
Corporate Development Oﬃcer Tsakos Energy
Navigation Limited

Πρόσφατα, η αγορά των τάνκερ, ιδιαίτερα
των πλοίων μεγάλου tonnage (100.000
dwt+) παρουσίασε σημαντική άνοδο, με
τους ναύλους στα VLCC να φτάνουν τα «ξεχασμένα» επίπεδα του 2008. Ποια η εκτίμησή σας για την πορεία της ναυλαγοράς με
δεδομένη και την πολύ μεγάλη πτώση στις
τιμές του αργού;
Στηριζόμενοι σε βασικές αρχές, η υφιστάμενη
δυναμική των ναύλων, η οποία ενισχύεται από
την παγκόσμια ζήτηση, τις χαμηλές τιμές πετρελαίου, αλλά και τη μειωμένη εισροή νέων
πλοίων (λόγω των μειωμένων παραγγελιών
εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά
των δεξαμενοπλοίων) παρέχει ορισμένες ενδείξεις πως ήρθε για να μείνει, σε πρώτη φάση σε
ό,τι αφορά το 2016, αλλά ίσως και μετέπειτα.
Επιπροσθέτως, η πολιτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών να προσφέρουν μακροχρόνιες ναυλώσεις, π.χ. για πέντε ή περισσότερα
έτη, αποτελεί πρόσθετο επιχείρημα στην εκτίμησή μου.

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες από την αρχή του έτους προχώρησαν στη μετατροπή παραγγελιών που αφορούσαν φορτηγά πλοία, σε παραγγελίες για
δεξαμενόπλοια. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της ναυλαγοράς, καθώς
και τις παραγγελίες και τις διαλύσεις δεξαμενοπλοίων, υπάρχει ο κίνδυνος,
η αγορά των δεξαμενοπλοίων να βιώσει φαινόμενα υπερπροσφοράς χωρητικότητας τους επόμενους μήνες, αφού ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2015
8,4 εκατ. dwt προστέθηκαν στον παγκόσμιο στόλο δεξαμενοπλοίων.
Όντως, λίγες παραγγελίες για bulk carriers, μέσα από μια παρατεταμένη διαδικασία, μετατράπηκαν (καιροσκοπικά) σε δεξαμενόπλοια. Σίγουρα το εύρος αυτών
των μετατροπών δεν είναι τέτοιο που θα δημιουργήσει άμεσα μια αποσταθεροποίηση στην τρέχουσα ισορροπία του στόλου δεξαμενοπλοίων. Το σφιχτό περιβάλλον της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να
προχωρήσουν σε παραγγελίες με την προσδοκία της άμεσης επιτυχίας (τακτική
που συνέβαλε στην πρόσφατη κρίση στην αγορά των δεξαμενοπλοίων), θέτει επίσης ένα ανάχωμα στην αύξηση των παραγγελιών.
Η αναπτυξιακή πορεία της κινεζικής οικονομίας παρουσιάζει έντονα σημάδια
διακύμανσης, ενώ αρκετοί μιλούν για μίνι οικονομικό κραχ. Πώς αναμένεται
να επηρεάσει την αγορά των δεξαμενοπλοίων αυτή η εξέλιξη;
Προς το παρόν, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας δεν έχει καμία πρακτική
επίπτωση στην αγορά των δεξαμενοπλοίων, καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου της
χώρας υποστηρίζονται από την προσπάθειά της να αυξήσει τα στρατηγικά αποθέματά της.
Ήδη το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται στη δεύτερη φάση του, όπου προβλέπεται η εισαγωγή 170 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ενώ υπάρχουν σχέδια και
για τρίτη φάση, με εισαγωγή 204 εκατ. βαρελιών. Στόχος της Κίνας είναι η αύξηση
των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από 30 ημέρες που είναι σήμερα, στις
90 ημέρες. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες κυμαίνονται στην περιοχή των $50 το βαρέλι όταν στις αρχές του 2014 ήταν πάνω από $100, και η
ανάγκη αύξησης των στρατηγικών της αποθεμάτων είχαν ως αποτέλεσμα, για
πρώτη φορά, το 2015 η Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως.
Πώς έχει επιδράσει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα τη λειτουργία
μιας ναυτιλιακής εταιρείας διαχείρισης δεξαμενοπλοίων; Υπάρχουν σκέψεις
για μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες;
Σίγουρα περίοδοι πολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας δεν δημιουργούν ένα σωστό σκηνικό για την αποδοτική διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα οποιασδήποτε επιχείρησης, ειδικότερα για τις εσωστρεφείς. Η ναυτιλία, η οποία από τη φύση της είναι μια εξωστρεφής και διεθνοποιημένη δραστηριότητα, παρέχει πολλές εναλλακτικές σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή της
έδρα και, ως αποτέλεσμα, μια πιθανή μετεγκατάσταση θα μπορούσε να γίνει
άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα μιας
ναυτιλιακής επιχείρησης. Πρέπει να πω ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν επανειλημμένως δείξει την αγάπη τους και την υποστήριξή τους στην Ελλάδα, ακόμη
και σε περιόδους που η χώρα προσπαθούσε να τους κάνει να νιώθουν ένοχοι για
τις επιχειρηματικές τους επιτυχίες. Η ιδέα της μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα
παραμένει το τελευταίο καταφύγιο για μια ναυτιλιακή εταιρεία, ανεξαρτήτως του
πόσο εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εν κατακλείδι, αν λάβει χώρα μια μαζική έξοδος ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, τότε σίγουρα η χώρα θα
έχει πάρει τον λάθος δρόμο.
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Στο ασταθές
γεωπολιτικό
και ενεργειακό
επίπεδο
οι προβλέψεις
στη ναυλαγορά
είναι αρκετά ρευστές

Του Σταύρου Μεϊντάνη
DPA/CSO, Safety Manager
Capital Ship Management Corp.
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Με τους ολοένα αυξανόμενους κανονισμούς για την ασφάλεια στα ποντοπόρα πλοία και ιδίως στα δεξαμενόπλοια, θεωρείτε ότι οι απαιτήσεις για τους
αξιωματικούς θα αυξηθούν περαιτέρω; Πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το μοντέλο εκπαίδευσης;
Είναι προφανές ότι λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κανονισμών αναφορικά με
την ασφάλεια στα ποντοπόρα πλοία (όλων των τύπων), οι απαιτήσεις, τόσο σε
τεχνικό/κατασκευαστικό όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης των αξιωματικών, έχουν
αυξηθεί. Οι νέες αυτές απαιτήσεις συνίστανται κυρίως σε εκπαίδευση τόσο για
νέες τεχνικές απαιτήσεις, όσο και αναφορικά με θέματα ασφάλειας, τα οποία προκύπτουν από τις ολοένα αυξενόμενες και πολυπλοκότερες συνθήκες λειτουργίας
των πλοίων.
Σίγουρα, το υφιστάμενο μοντέλο εκπαίδευσης καλύπτει με δυσκολία αυτές τις νέες
απαιτήσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως για τον λόγο ότι οι νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις
έρχονται να συμπληρώσουν/συμπληρωθούν πάνω σε προγενέστερο εκπαιδευτικό
υλικό και πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αναθεώρηση του παρόντος μοντέλου
εκπαίδευσης, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις νέες απαιτήσεις. Το πιο σημαντικό
κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει
ευελιξία για περαιτέρω αναθεώρηση σε μελλοντικές απαιτήσεις.
Πρόσφατα, η αγορά των τάνκερ, ιδιαίτερα των πλοίων μεγάλου tonnage
(100.000 dwt+) παρουσίασε σημαντική άνοδο, με τους ναύλους στα VLCC να
φτάνουν τα «ξεχασμένα» επίπεδα του 2008. Ποια η εκτίμησή σας για την πορεία
της ναυλαγοράς με δεδομένη και την πολύ μεγάλη πτώση στις τιμές του αργού;
Σε ένα αβέβαιο και ασταθές γεωπολιτικό και ενεργειακό επίπεδο όπως το σημερινό,
οι προβλέψεις στη ναυλαγορά είναι αρκετά ρευστές. Πράγματι, τους τελευταίους
μήνες παρατηρείται αύξηση στους ναύλους των VLCCs, όπως επίσης και σε μικρότερου tonnage πλοίων (50 k), για τη μεταφορά συγκεκριμένου τύπου φορτίου.
Οι κατά μέσο όρο χαμηλότερες τιμές, έχουν επιδράσει σημαντικά στην αύξηση των
τιμών των ναύλων, αφού η ζήτηση, όπως επίσης και τα στρατηγικά διαθέσιμα προσφέρουν τη δυνατότητα για καλύτερα περιθώρια.

Θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του παρόντος μοντέλου εκπαίδευσης, προκειμένου
να συμπεριλάβει όλες τις νέες απαιτήσεις.
Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι
θα πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι Η αναπτυξιακή πορεία της κινεζικής οικονομίας παρουσιάζει έντονα σημάδια
ώστε να υπάρχει ευελιξία για περαιτέρω ανα- διακύμανσης, ενώ αρκετοί μιλούν για μίνι οικονομικό κραχ. Πώς αναμένεται
να επηρεάσει την αγορά των δεξαμενοπλοίων αυτή η εξέλιξη;
θεώρηση σε μελλοντικές απαιτήσεις.

...................
...................

,,

Σίγουρα, η πορεία της κινεζικής οικονομίας παρουσιάζει κάποια σημάδια κόπωσης.
Βέβαια, θα πρέπει να τονιστούν οι υψηλότατοι ρυθμοί ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μίνι
οικονομικό κραχ ή για αναμενόμενη διόρθωση της αγοράς και ισορροπία αυτής.
Προς τον παρόν, η διόρθωση αυτή σίγουρα δεν φαίνεται να επηρεάζει την αγορά των
δεξαμενοπλοίων.
Πώς έχει επιδράσει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα τη λειτουργία
μιας ναυτιλιακής εταιρείας διαχείρισης δεξαμενοπλοίων; Υπάρχουν σκέψεις
για μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες;
Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων
και ανησυχίας και στον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Οι τελευταίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα δημιούργησαν «ανασφάλεια» και «αστάθεια» στην ελληνική ναυτιλία. Σκέψεις
υπήρχαν -και ίσως υπάρχουν ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις-, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν
ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό και στρατηγικό αποτέλεσμα για την ελληνική ναυτιλία. Αλλωστε, η συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία δεν θα πρέπει να χαθεί για κανένα λόγο.
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Απρόσμενες εκπλήξεις
στην αγορά των δεξαμενοπλοίων
Το 2015 δημιουργεί ένα νέο κλίμα πτωτικής τάσης για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, με τον ΟΟΣΑ στην τελευταία του έκθεση, να μειώνει στο 3% (από 3,1%) τις εκτιμήσεις του για το ποσοστό ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ για το τρέχον έτος και από
3,8% σε 3,6% για το επόμενο έτος.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations

ια την Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει
αποδυναμωμένος παρόλο που εμφανίζει πολύ θετικά σημάδια. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως η ανάπτυξη στη
Ζώνη του Ευρώ θα διαμορφωθεί στο 1,6% φέτος
και 1,9% το 2016 με την προϋπόθεση να ενισχυθεί
παραπάνω, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου και τα επιτόκια παραμείνουν σε πολύ αδύναμα επίπεδα.
Θετικότερες είναι οι προβλέψεις για την οικονομία των ΗΠΑ, με
τον ΟΟΣΑ να εκτιμά ανάπτυξη 2,4% για τη φετινή χρονιά από 2%
τον Ιούνιο, αλλά μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη
του έτους 2016 σε 2,6% από 2,8%.
Τα αρνητικά σημάδια για τη μελλοντική απόδοση της παγκόσμιας
οικονομίας εμφανίζονται έντονα από τις αναδυόμενες οικονομίες.
Η Κίνα ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές με εκτιμήσεις για ανάπτυξη μόλις στο 6,7% για φέτος και ακόμα χαμηλότερα την επόμενη χρονιά, στο 6,5%, που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης τα τελευταία 25 χρόνια. Ακόμη πιο αποθαρρυντική εικόνα εμφανίζεται από τη Βραζιλία με τον ΟΟΣΑ να εκτιμά πως η
βραζιλιάνικη οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 2,8% και 0,7% το
επόμενο έτος, καθώς αγωνίζεται με την κατάρρευση των τιμών
των βασικών εμπορευμάτων που εξάγει.
Μέσα σε όλο το αρνητικό κλίμα των αναδυόμενων, η αργή ανάρρωση των ανεπτυγμένων οικονομιών αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για την ενεργειακή κατανάλωση και τη θετική απόδοση στη
ναυλαγορά των δεξαμενοπλοίων, με την τιμή του αργού πετρελαίου να υποστηρίζει το τρέχον κλίμα.
Το βασικό χαρακτηριστικό του τωρινού περιβάλλοντος της παγκόσμιας οικονομίας, που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, είναι η ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου που
καθοδηγείται από την υπερπροσφορά παραγωγής σε συνδυασμό με τον χαμηλότερο ρυθμό της παγκόσμιας ζήτησης.
Έκπληξη στην παρούσα κατάσταση της αγοράς πετρελαίου αποτελεί η πρόβλεψη από τις χώρες του ΟΠΕΚ, που επιβεβαιώνει
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ότι η σημαντικά πτωτική τάση της διολίσθησης της τιμής του πετρελαίου δεν αποτελεί απλώς ένα προσωρινό επεισόδιο κρίσης
για την παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα με επίσημη έκθεση του ΟΠΕΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να εκτιναχθεί στα 80
δολάρια το βαρέλι με ορίζοντα το 2020 και δεν θα αυξάνεται παραπάνω από 5 δολάρια το βαρέλι σε ετήσια βάση. Η παραγωγή
πετρελαίου από τις χώρες εκτός ΟΠΕΚ επιβραδύνεται, όμως όχι
με ταχύ ρυθμό και φαίνεται αδύνατο να μπορεί να εξομαλυνθεί
η σημερινή κρίση από την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά
και τη ζήτηση του πετρελαίου. Σύμφωνα με επίσημη πηγή του
διεθνούς οργανισμού, οι τιμές δεν θα επιστρέψουν στα 100 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα από το 2030-2040. Το Ιράν και η Βενεζουέλα τόνισαν ότι θα ήθελαν να δουν την τιμή στα 70 δολάρια
το βαρέλι, τουλάχιστον αυτόν τον μήνα, και οι περισσότερες
χώρες-μέλη επισήμαναν πως δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους
προϋπολογισμούς τους με τις τρέχουσες τιμές.
Η πτώση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το
βαρέλι πλήττει τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, που
έχουν στηρίξει τους προϋπολογισμούς τους σε πολύ υψηλότερα
επίπεδα τιμών. Σύμφωνα με στοιχεία από Deutsche Bank και
Thomson Reuters, ο προϋπολογισμός του Ιράν έχει βασιστεί
στην παραδοχή πως το πετρέλαιο διαπραγματεύεται στα 135
δολ. και ο προϋπολογισμός της Σαουδικής Αραβίας προβλέπει
το πετρέλαιο στα 95 δολ. το βαρέλι.
Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της
παραγωγής από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα των ΗΠΑ, που προκάλεσε ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση του
παγκόσμιου πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελεύθερη
πτώση του «μαύρου χρυσού» επιδρά θετικά στην παγκόσμια οικονομία, με την Παγκόσμια Τράπεζα να σημειώνει ότι όταν η τιμή
του πετρελαίου μειώνεται κατά 10%, η παγκόσμια οικονομία ανα-
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Every year Remontowa repairs and upgrades over
200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.
of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that
recently completed a historic transit through the
Arctic North West Passage.
Remontowa S.A. is among the first shipyards to
recognize the needs of owners and operators in
view of new environmental regulations undertaking
special projects like ballast water treatment and
scrubbers systems retrofitting.
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πτύσσεται κατά 0,2%.
Αναστάτωση στο σημερινό κλίμα της αγοράς του πετρελαίου
προκαλεί η σταθερή πολιτική από τις χώρες του ΟΠΕΚ, που διατηρεί αμετάβλητο το ανώτατο όριο παραγωγής στα 30 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα, χωρίς καμία προσπάθεια στην αντιμετώπιση
της υπερπροσφοράς. Ο στόχος είναι να περιθωριοποιηθούν ορισμένοι παραγωγοί στις ΗΠΑ, που χρειάζονται υψηλότερες τιμές
για να συνεχίσουν. Κάποιοι θεωρούν ότι το 2016, όταν ο ΟΠΕΚ
θα έχει ολοκληρώσει την αποστολή να αποκλείσει την αμερικανική περιθωριακή αγορά από την προσφορά του πετρελαίου, θα
αναλάβει και πάλι ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της προσφοράς και στην εξισορρόπηση της τιμής.
Είναι γεγονός ότι τη σημερινή ραγδαία πτώση στην τιμή του πετρελαίου δεν μπορούσε κανείς να τη φανταστεί, όταν κάποια
στιγμή, στη διάρκεια του 2014, έφτανε να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει κατρακυλήσει σε λίγο παραπάνω από
40 δολάρια το βαρέλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ακόμη
και ενδείξεις ότι ο τωρινός κορεσμός της αγοράς πετρελαίου μπορεί να επιφέρει και περαιτέρω πτώση στα 20 δολάρια ανά βαρέλι.
Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της πτώσης στα 20 δολάρια το βαρέλι, καθώς εκτιμά ότι
η τωρινή προσφορά του πετρελαίου και το πλεόνασμα της αγοράς είναι πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο και θα διατηρηθεί μέχρι το 2016. Η Goldman μείωσε την πρόβλεψή της για την
τιμή του αμερικανικού αργού το 2016 στα 45 δολάρια το βαρέλι
από 57 δολάρια και για την τιμή του μπρεντ στα 49,50 από 62
δολάρια το βαρέλι, αναφέροντας την υπερβάλλουσα προσφορά
και τις ανησυχίες για την κινεζική οικονομία.
Στα τωρινά επίπεδα των τιμών, ο ΟΠΕΚ προβάλλει θετικές εκτιμήσεις για τη ζήτηση του αργού πετρελαίου στην τελευταία έκθεσή του τον Σεπτέμβριο. Υψηλότερη ζήτηση για το αργό
πετρέλαιο που παράγουν τα κράτη-μέλη του αναμένει ο οργανισμός, επιμένοντας ότι η στρατηγική του να επιτρέπει την πτώση
τιμών θα περιορίσει την προσφορά του «μαύρου χρυσού» από
τις ΗΠΑ και άλλους ανταγωνιστές. Στη μηνιαία έκθεσή του, ο
ΟΠΕΚ εκτιμά πως η ζήτηση για το αργό που παράγουν τα κράτημέλη του θα φθάσει κατά μέσο όρο τα 30,31 εκατ. βαρέλια την
ημέρα –190.000 βαρέλια την ημέρα περισσότερα σε σχέση με
την εκτίμησή του τον περασμένο μήνα– παρά τη βραδύτερη αύξηση της συνολικής ζήτησης λόγω των ασθενέστερων προοπτικών για τη Λατινική Αμερική και την Κίνα. «Παρά τη μέτρια
οικονομική ανάπτυξη, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν καλύτερη
από την αναμενόμενη ζήτηση για το πετρέλαιο στις βασικές καταναλώτριες χώρες», τονίζει ο ΟΠΕΚ στην έκθεσή του. «Παράλληλα, η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου εμφανίζει ενδείξεις
επιβράδυνσης. Αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση
της ανισορροπίας στα θεμελιώδη της αγοράς πετρελαίου,
ωστόσο μένει να δούμε σε τι έκταση μπορεί να επιτευχθεί αυτό
τους επόμενους μήνες», σημειώνει. Ωστόσο, η μηνιαία έκθεση
του ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τον
ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2016.
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Αισιόδοξες εμφανίζονται και οι εκτιμήσεις από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας στα τωρινά επίπεδα τιμών κάτω από 50 δολάρια
το βαρέλι καθώς ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης θα
πλησιάσει υψηλά 5ετίας. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι η παγκόσμια πετρελαϊκή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως
φέτος και θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον επόμενο χρόνο. Η ΙΕΑ (Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας)
ανακοίνωσε ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις χαμηλότερες πετρελαϊκές τιμές, ενώ οι μακροοικονομικές προοπτικές ήταν
καλύτερες από ό,τι αναμενόταν. «Η υποχώρηση του πετρελαίου
χαμηλότερα των 50 δολαρίων ανά βαρέλι ημερησίως σε σχέση
με το τριψήφιο ποσό πέρυσι έχει ως αποτέλεσμα η ζήτηση να
αντιδράσει περισσότερο από την προσφορά», αναφέρει η ΙΕΑ.
Όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου, πλην του Οργανισμού
Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), η Διεθνής
Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι θα καταρρεύσει το 2016 και θα
περιοριστεί κατά 500 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα με τελική διαμόρφωση στα 57,7 εκατ. βαρέλια.
Εφόσον επαληθευτεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής πετρελαίου εκτός του καρτέλ του
ΟΠΕΚ στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και πάνω. Επιπλέον,
η ζήτηση για πετρέλαιο μπορεί να αποτελέσει το 2015 την υψηλότερη στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, αλλά η Διεθνής
Υπηρεσία Ενέργειας τονίζει ότι η υπερπαραγωγή και η ύπαρξη
των υψηλών αποθεμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες δεν θα μειωθούν νωρίτερα παρά μόνο στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Στο τωρινό κλίμα της ενεργειακής ζήτησης - προσφοράς με τις
νέες τάσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου, η απόδοση της ναυλαγοράς των tankers εμφανίζεται θετική για το σύνολο της χρονιάς και μπορούμε να πούμε ότι προμηνύονται καλύτερες ημέρες
χωρίς όμως να ελπίζουμε ακόμα σε πλήρη ανάρρωση.
Τα κύρια εμπόδια παραμένουν η πληθώρα των πλοίων και η αυξητική τάση του βιβλίου παραγγελιών για νέες ναυπηγήσεις
πλοίων και παραδόσεις νεότευκτων πλοίων στη διάρκεια του
2016.
Σύμφωνα με την απόδοση των αντιπροσωπευτικών δεικτών για
την πορεία της ναυλαγοράς των tankers, από το Baltic Exchange,
η χρονιά του 2015 εμφανίζει θετική αύξηση τόσο για την αγορά
των crude tankers όσο και για τα μικρότερα μεγέθη πλοίων product tankers, αλλά η ανάκαμψη είναι πιο ήπια. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 είχε παρουσιάσει απρόσμενα εκπληκτικά επίπεδα
ανάρρωσης που δεν διατηρήθηκαν τόσο υψηλά μετά το τέλος
του πρώτου τριμήνου του 2015.
Ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index, που καθρεφτίζει την απόδοση της ναυλαγοράς των crude tankers, συνεχίζει την τάση
ανοδικής πορείας από το τέλος του 2013 και κυμαίνεται, ανά
μέσο όρο, για τη φετινή χρονιά πάνω από τις 800 μονάδες, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5%, ενώ πέρυσι εμφάνιζε 21% ετήσια άνοδο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το υψηλότερο επίπεδο του δείκτη ήταν
896 μονάδες το έτος 2010, ενώ τη χρονιά του 2008 είχε τερματίσει στις 1.510 μονάδες.
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Στον τομέα των προϊόντων μεταφοράς πετρελαίου, ο δείκτης
Baltic Clean Tanker Index παρουσιάζει φέτος επίπεδα που αγγίζουν τις 700 μονάδες για πρώτη φορά από το τέλος του 2011,
ενώ τη χρονιά του 2008 ξεπερνούσε τις 1.100 μονάδες παρουσιάζοντας 14% εβδομαδιαία αύξηση.
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Η βελτίωση της απόδοσης της ναυλαγοράς δεν καθρεφτίζεται
τόσο έντονα στη spot αγορά όσο στην αγορά των χρονοναυλώσεων.
Τα επίπεδα ναυλώσεων για την περίοδο ενός έτους για πλοία
ηλικίας 5 ετών φαίνεται να ξεπερνούν τις $40.000/ημέρα, ανά
μέσο όρο, στο μέγεθος VLCC, ξεκινούν από $25.000/ημέρα στο
τέλος του Σεπτεμβρίου του 2014. Στο μέγεθος suezmax εμφανίζονται πάνω από $30.000/ημέρα από $21.000/ημέρα στο
τέλος του Σεπτεμβρίου του 2014 και στο μικρότερο μέγεθος μεταφοράς αργού πετρελαίου aframax διαμορφώνονται περίπου
σε $28.000/ημέρα, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν λιγότερο από $20.000/ημέρα.
Στο μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (45.000-47.000
dwt), τα επίπεδα χρονοναυλώσεων έχουν διαμορφωθεί άνω των
$18.000/ημέρα, όταν τον Σεπτέμβριο του 2014 δεν μπορούσαν
να ξεπεράσουν τις $14.000/ημέρα.
Η σταθερή εικόνα βελτίωσης των χρονοναυλώσεων επιφέρει και
παρόμοια εικόνα ανάρρωσης στις τιμές των πλοίων. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις από το Baltic Exchange, οι αξίες πλοίων ηλικίας 5
ετών παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση. Στο μεγαλύτερο μέγεθος μεταφοράς αργού πετρελαίου, VLCC, οι τιμές των πλοίων
έχουν διαμορφωθεί πάνω από $80 εκατ., όταν στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2013, μόλις ξεπερνούσαν τα $50 εκατ. Στο μέγεθος aframax, οι τιμές πλησιάζουν τα $45 εκατ., όταν στο τέλος
του Σεπτεμβρίου του 2013 ήταν μόνο $27 εκατ.
Τέλος, στο μικρότερο μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου,
οι τιμές των πλοίων διαμορφώνονται περίπου στα $27,5 εκατ.,
παρουσιάζοντας πιο ήπια άνοδο από τα επίπεδα του τελευταίου
τριμήνου του 2013 συγκριτικά με τις κατηγορίες πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, όταν ήταν περίπου $24 εκατ.
Η τωρινή ευφορία της ναυλαγοράς των tankers με την τόνωση
των τιμών των πλοίων φαίνεται ότι θα συνεχίσει και τα επερχόμενα 2 έτη, καθώς συμβαδίζει με τις εξελίξεις της τιμής του πετρελαίου και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στη
ενεργειακή ζήτηση και προσφορά. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η τωρινή ανάταση δεν προέρχεται από τους ίδιους ενδογενείς
παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς που διόρθωσαν την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας
των πλοίων, αλλά προήλθε από έναν αστάθμητο εξωγενή παράγοντα της κατακόρυφης πτώσης της τιμής του πετρελαίου.
Ο τωρινός αριθμός των πλοίων tankers, εν ενεργεία, πλησιάζει
τις 6.000 πλοία, όταν πριν από 15 έτη, ξεπερνούσε τις 3.000
πλοία και τα επίπεδα του βιβλίου παραγγελιών για τις παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων μπορεί να έχουν μειωθεί σε λιγότερο από 900 πλοία, όταν το 2008 ξεπερνούσαν τις 2.000 πλοία,
αλλά παραμένουν σοβαρή απειλή σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα στόλο. Η φετινή χρονιά και η επόμενη θα ταράξει και πάλι
τα νερά της αγοράς με το νέο κύμα παραδόσεων των νεότευκτων
πλοίων και αναμένεται η πορεία της ναυλαγοράς στα νέα δεδομένα της αγοράς πετρελαίου να μην εμφανίσει αποθαρρυντικά
επίπεδα, αλλά να διατηρήσει ένα κλίμα ανάτασης αν όχι πλήρους
ανάρρωσης.
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ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νιγηρία

Μια σύνοψη του νέου status quo

................................................................................

Έντονη ήταν η δραστηριότητα της νέας νιγηριανής κυβέρνησης, που επέφερε σε
σύντομο χρονικό διάστημα διαρθρωτικές αλλαγές προκαλώντας το ενδιαφέρον αλλά
και τον εκνευρισμό της διεθνούς κοινότητας.

................................................................................
ι αλλαγές ειδικότερα ξεκίνησαν στις 24 Ιουλίου
2015, όταν η εθνική εταιρεία πετρελαίου της Νιγηρίας (Nigerian National Petroleum Corporation-NNPC) ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει σε
113 δεξαμενόπλοια οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σε λιμένες της χώρας. Μια κίνηση η οποία όμως,
επειδή χαρακτηριζόταν από μη επαρκή στοιχεία, κατακρίθηκε
από την Ιntertanko, η οποία σε επιστολή της προς τον γενικό
διευθυντή του ομίλου ζητούσε την άρση των παραπάνω απαγορεύσεων, κάτι που δημιούργησε ερωτήματα για τις προθέσεις
του νέου καθεστώτος.
Η απάντηση έμελλε να δοθεί λίγες ημέρες μετά, όταν στο πλαίσιο της πολιτικής του καινούργιου καθεστώτος ο στρατός της
Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι έγιναν έξι συλλήψεις υπόπτων μετά
την επιδρομή πειρατών στο Δέλτα του ποταμού Νίγηρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
Η παραπάνω επιχείρηση φαίνεται πως ήταν η απαρχή μιας νέας
τάξης πραγμάτων στη Νιγηρία, καθώς ο αρχηγός του πολεμικού
ναυτικού της χώρας, αντιναύαρχος Ibok-Ette Ibas, δήλωσε την
Κυριακή 16/8 στον Τύπο ότι οι λαθρέμποροι πετρελαίου δεν θα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν κλεμμένα προϊόντα
πετρελαίου. Ήδη μέσα στο 2014 το Ναυτικό της Νιγηρίας κατάφερε να επιτύχει σημαντική μείωση του λαθρεμπορίου και της
κλοπής αργού πετρελαίου, από περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια την
ημέρα σε περίπου 250.000.
Η επιτυχής διοργάνωση του Oﬀshore Patrol Vessels (OPV), που
πραγματοποιήθηκε μέσα στον Αύγουστο του 2015 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Λάγος της Νιγηρίας, απέδειξε πως η κυβέρνηση βαδίζει στον σωστό δρόμο για την αντιμετώπιση του
τεράστιου διεθνούς προβλήματος της πειρατείας, που διαταράσσει την καθημερινότητα στον Κόλπο της Γουινέας αλλά και
στο Δέλτα του Νίγηρα.
Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Π.Ν., επισήμανε στο συνέδριο
ότι το νιγηριανό πολεμικό ναυτικό θα εντείνει την επαγρύπνησή
του στις θάλασσες, ενώ μέσω της Οικονομικής Κοινότητας των

Ο
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Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) σχεδιάζει να φιλοξενεί
τακτικά συναντήσεις με διεθνείς αξιωματούχους και στρατιωτικούς ηγέτες για τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών
καταπολέμησης της πειρατείας.
Η κυβέρνηση της Αμπούτζα φαίνεται διατεθειμένη να σκληρύνει
τη στάση της εναντίον των τοπικών κοινοτήτων στις εκβολές του
Νίγηρα, που πλουτίζουν σε βάρος της χώρας, ενώ αξιωματούχοι
του Π.Ν. και της Ακτοφυλακής ανακοίνωσαν ότι η χώρα χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια λόγω των παρανόμων δραστηριοτήτων
που λαμβάνουν χώρα επί νιγηριανού εδάφους και υδάτων.
Τις παραπάνω πρωτοβουλίες επικροτεί και ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Νιγηρίας, Ibe
Kachikwu, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ότι η εταιρεία είχε ξεκινήσει μια «αρμάδα από προσεγγίσεις» με στόχο τον
τερματισμό της κλοπής πετρελαίου μέσα στους επόμενους οκτώ
μήνες, η οποία στοιχίζει καθημερινά 35 εκατομμύρια δολάρια
στο -κατασπαραγμένο από εμφύλιους πολέμους- κράτος.
Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη Νιγηρία ανακοινώθηκε στις 8
Σεπτεμβρίου 2015, με τη συμπληρωματική δήλωση της NNPC
για την άρση των απαγορεύσεων που είχαν επιβληθεί τον Ιούλιο
του ’15 σε 113 τάνκερ, ενώ παράλληλα απαιτεί από όλα τα υπόλοιπα εμπορικά πλοία που δεν βρίσκονται στη λίστα να υποβάλουν «δήλωση προθέσεων» -από τον τερματικό σταθμό και από
τον φορτωτή- προς τη NNPC, όπου θα αναφέρεται ότι το πλοίο
δεν θα χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Παρ’ όλα αυτά, η Intertanko, η οποία είχε πρωτοστατήσει στην
άρση αυτού του «αδικαιολόγητου» εμπάργκο, συνεχίζει να συστήνει στα μέλη της να μην επιχειρούν εμπορικές δραστηριότητες στη Νιγηρία ή στην ΑΟΖ της εάν και εφόσον συγκεκριμένα
πλοία τους βρίσκονται στον κατάλογο των απαγορευμένων δεξαμενόπλοιων, καθώς οι κυρώσεις για παραβάσεις του ναυτικού
δικαίου της Νιγηρίας είναι δρακόντειες, συμπεριλαμβανομένων
της κράτησης ή και κατάσχεσης του πλοίου και της ισόβιας κάθειρξης του πληρώματος.
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Kongsberg Maritime:

Δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή συστημάτων
αυτοματισμού εμπορικών πλοίων
Η Kongsberg Maritime έχει μακρά παράδοση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην Τεχνολογία
Αυτοματισμού και στη διάθεση συστημάτων αυτοματοποίησης εμπορικών πλοίων.
Ήδη από το 1967, η Kongsberg
Maritime, υπό την τότε επωνυμία
της Norcontrol, είχε αναπτύξει τα
συστήματα AutoChief Ι και ΙΙ, τα
πρώτα τηλεχειριζόμενα συστήματα ελέγχου πρόωσης χαμηλών στροφών.

Το 1979 εισήγαγε το σύστημα
AutoChief ΙΙΙ το οποίο συμπεριελάμβανε τηλεχειριζόμενo έλεγχο
κινητήρα, παρακολούθηση, λειτουργίες ασφαλείας και ηλεκτρονικό ρυθμιστή.

Το 1991 αναπτύχθηκαν τα συστήματα αυτοματισμού Auto
Chief 4 και 7, ακολουθούμενα το
2004 από το AutoChief C20.

Μέχρι το 2013 περισσότερα από 8.000 συστήματα
πρόωσης είχαν παραδοθεί σε σκάφη σε όλο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.300
AutoChief® C20.

Από το 2013 το νέο AutoChief
600 που βασίζεται στη γνώση
που έχει αποκτηθεί μέσω της
45χρονης συνεργασίας μας με
τους κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων έχει γίνει το σήμα
κατατεθέν της ασφαλούς και
αποτελεσματικής πρόωσης.
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1970, η Norcontrol ανέπτυξε
επίσης το πρώτο σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης
μηχανοστασίου που ονομαζόταν
DataChief Ι και ΙΙ.

Το 1984 το σύστημα DataChief
Ι και ΙΙ αντικαταστάθηκε από το
DataChief 7, το οποίο ήταν το
πρώτο αποκεντρωμένο σύστημα
συναγερμού, ελέγχου και παρακολούθησης με βάση το πρωτόκολλο current loop communication
της Norcontrol.

Το 1993 η εταιρεία εισήγαγε το
σύστημα DataChief 2000, ενώ
το 1998 ακολούθησε το Data
Chief C20.

Το 2006 αναπτύχθηκε
το σύστημα K-Chief 500

Το 2010 το νέο σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης K-Chief
600 με το πιο πρόσφατο σύστημα
κοινής διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή προχώρησε ένα βήμα πιο
πέρα.
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Απλή εγκατάσταση
Αξιόπιστη λειτουργία
Ευκολία στη χρήση

Η ευκολία στη χρήση και η αυξημένη εγγενής μαθησιμότητα έχουν
καταστήσει το σύστημα K-Chief ακόμη πιο ευέλικτο για όλους τους
τύπους εμπορικών πλοίων – από συστήματα συναγερμού χαμηλής
πολυπλοκότητας έως εξαιρετικά ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου
και παρακολούθησης - συμπεριλαμβάνοντας συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης, βοηθητικού ελέγχου, ελέγχου πρόωσης,
ελέγχου έρματος και παρακολούθησης και ελέγχου φορτίου.
Η ικανοποίηση των απαιτήσεων μιας μεταβαλλόμενης αγοράς
Λόγω της πολυετούς εμπειρίας της στη διαχείριση αναβαθμίσεων και
μετασκευών, η Kongsberg Maritime έχει την επάρκεια και τεχνογνωσία ώστε να καθοδηγεί τους πελάτες της στην καλύτερη λύση.
Σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, επέκταση των κανονισμών και μια ανανεωμένη εστίαση στο κόστος, η Kongsberg παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη
υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
πελατών της. Με ανανεωμένη εστίαση στο κόστος, οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υπάρχουσες χωρητικότητες
τους μέσω αναβαθμίσεων, μετασκευών, και μετατροπών, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές προκλήσεις του σήμερα.
Για να βοηθήσει τους πελάτες της, η Kongsberg επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών στην
ανάπτυξη ευέλικτων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων οι οποίες
έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση των αλλαγών που προκαλούν οι
νέες απαιτήσεις της κατηγορίας, οι μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές
ανάγκες και η ανάγκη εγκατάστασης των κατάλληλων νέων τεχνολογιών στα πλοία τους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με βάση τη Φιλοσοφία των Έξυπνων Λύσεων Κύκλου Ζωής για
αναβάθμιση, μετασκευή ή μετατροπή - που περιλαμβάνουν λύσεις από
την απλή αντικατάσταση ενός συστήματος έως τις πολύπλοκες μετασκευές - ανεξάρτητα από τον τύπο του σκάφους.
Η ποικιλία των μετασκευών που είναι σήμερα διαθέσιμες στον ιδιοκτήτη του πλοίου είναι το ίδιο μεγάλη με την ποικιλία των τύπων
πλοίων που ταξιδεύουν στις θάλασσες. Μερικές μετασκευές είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ως μια διαδικασία συντήρησης, ενώ άλλες
μπορεί να είναι τόσο περίπλοκες όσο η αρχική διαδικασία κατασκευής
ενός νέου σκάφους. Η Kongsberg ξεκινά κάθε έργο με μία Ανάλυση
Κύκλου Ζωής, η οποία εξετάζει τις διάφορες δυνατότητες αναβάθμισης. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η Kongsberg προτείνει την πλέον
βιώσιμη λύση, η οποία συμπεριλαμβάνει μία λεπτομερή εκτίμηση της
τελικής τιμής και ένα πακέτο εργασιών για έλεγχο από τον πελάτη.
Αναβάθμιση στη μέση του κύκλου ζωής
Για να βελτιωθεί η συντηρησιμότητα και να μειωθεί το κόστος συντήρησης, η πιο βιώσιμη λύση είναι ενδεχομένως μία αναβάθμιση
του συστήματος, ειδικά στο τελευταίο μέρος του χρόνου ζωής του
πλοίου. Τυπικά, η αναβάθμιση στη μέση του κύκλου ζωής περιλαμβάνει την αναβάθμιση παρωχημένων συστημάτων όπως σταθμοί
χειριστών, υπολογιστές και οθόνες, τα οποία η συντήρηση πέρα από
την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής κοστίζει ακριβά.

Επισκευή / αναβάθμιση
Σε γενικές γραμμές η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών ναυτιλίας είναι η μισή αυτής του πλοίου.
Ως εκ τούτου, ένα εκτεταμένο σύστημα αναβάθμισης - ή εκ των
υστέρων εγκατάστασης - συνιστάται προς το δεύτερο ήμισυ του
αναμενόμενου χρόνου ζωής του πλοίου. Μια λύση μετασκευής
περιλαμβάνει συνήθως την αντικατάσταση του υφιστάμενου
εξοπλισμού Kongsberg, όπου π.χ. η υπάρχουσα καλωδίωση και
οι υπάρχοντες πίνακες επαναχρησιμοποιούνται και όπου οι βελτιωμένες λειτουργίες προσφέρουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα στους χρήστες:
• Οι υπάρχουσες λειτουργίες μεταφέρονται σε μια νέα πλατφόρμα
• Βελτιωμένη λειτουργικότητα η οποία επιτρέπει νέες λειτουργίες και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
• Αυξημένη συντηρησιμότητα και μείωση του κόστους συντήρησης
Μετασκευή
Οι επισκευές συνεπάγονται την μερική ή πλήρη αντικατάσταση
του παρωχημένου εξοπλισμού άλλων προμηθευτών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό της Kongsberg. Αυτό συμβαίνει διότι είναι
αδύνατον να διατηρηθεί ο παλαιός εξοπλισμός ή / και διότι
υπάρχουν νέες προδιαγραφές. Οι επισκευές περιλαμβάνουν μηχανικά στοιχεία, απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού και εγκατάσταση και δοκιμή νέου εξοπλισμού. Το βέλτιστο
χρονοδιάγραμμα για μια επισκευή/αναβάθμιση είναι κάτω από
μια περίοδο συντήρησης ή ελλιμενισμού.
Η Kongsberg Maritime Hellas ως
μέρος της διεθνούς εταιρείας
θαλάσσιας τεχνολογίας Kongsberg
Maritime με έδρα
τη Νορβηγία, είναι
υπερήφανη που
είναι κοντά στους
πελάτες της εξαΑντικατάσταση συστημάτων χωρίς απώλεια ναύλου
σφαλίζοντας ότι οι
Έλληνες πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες έχουν πρόσβαση σε συνεχή εξυπηρέτηση για μία ευρεία σειρά συστημάτων
πλοίων τελευταίας τεχνολογίας και ένα φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με το προϊόν.
Έχουμε τριάντα πέντε χρόνια εμπειρία στην αντικατάσταση των
συστημάτων αυτοματισμού παρωχημένης τεχνολογίας με σύγχρονα, αξιόπιστα και δοκιμασμένα συστήματα. Τέτοιες αναβαθμίσεις
αποδεδειγμένα μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την
απόδοση και εμείς έχουμε την εμπειρία, τη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα προϊόντα για μια επιτυχημένη αναβάθμιση.
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O IMO θα θεσπίσει ιδιαίτερα ευαίσθητες
θαλάσσιες περιοχές στον Ειρηνικό
Ο ΙΜΟ διοργάνωσε από τις 29 έως τις 31 Ιουλίου στην πόλη Νάντι, στα νησιά Φίτζι, ένα ειδικό workshop με κεντρικό θέμα την
οριοθέτηση και θέσπιση Ιδιαίτερα Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών, δηλαδή περιοχών ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος Particularly Sensitive Sea Areas- στον Ειρηνικό ωκεανό
Οι PSSA είναι γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική, επιστημονική και κατ’ επέκταση οικονομική σημασία, και έχουν
οριστεί ως προστατευόμενες με περιορισμένη ή και εξ ολοκλήρου απαγορευμένη δραστηριότητα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα (επομένως αποφεύγεται ή απαγορεύεται η διέλευση των πλοίων από αυτές). Ειδικότερα, στη διημερίδα, στην οποία παρευρέθηκαν
αντιπρόσωποι από τα περισσότερα κράτη των νήσων του Ειρηνικού ωκεανού, εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε θαλάσσιες περιοχές
οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν PSSA στο άμεσο μέλλον. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην Παπούα Νέα Γουινέα,
στα Νησιά Κουκ, στα Νησιά Φίτζι και στη νήσο Κιριμπάτι. Παρότι δεν καθιερώθηκε κάποια περιοχή ως PSSA σε αυτήν τη διπλωματική συνάντηση, αναμένεται σύντομα η υποβολή επίσημων προτάσεων για τις παραπάνω περιοχές. Σύμφωνα με τον IMO, η
εγκαθίδρυση των PSSA στον Ειρηνικό ωκεανό θα βοηθήσει σημαντικά στη διασφάλιση του φυσικού πλούτου του, ενός οικοσυστήματος που διαθέτει ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, μοναδική παγκοσμίως.

Μεγαλεπήβολα
σχέδια
της Άγκυρας
για υδροδότηση
της Κύπρου
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ε ομιλία του στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ο Τούρκος υπουργός Δασών και
Υδάτων Veysel Eroglu ανακοίνωσε την άμεση ολοκλήρωση της δημιουργίας
έργων ύδρευσης στον βόρειο τομέα της Μεγαλονήσου. Το έργο αναμένεται να
είναι έτοιμο στις 29 Οκτωβρίου 2015 και θα περιλαμβάνει αγωγούς μήκους 80 χιλιομέτρων, ενώ συνυπολογίζοντας και την απόσταση από τα φράγματα το συνολικό μήκος θα
ανέρχεται στα 107 χιλιόμετρα. Περίπου 75 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού σχεδιάζεται
να μεταφερθούν μέσω αγωγού από φράγμα της νότιας Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τούρκου αξιωματούχου, ο όγκος του νερού που θα μεταφερθεί
θα καλύψει τις απαιτήσεις για πόσιμο νερό και άρδευση έως το 2050.
Το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας νερού και δεξαμενές
νερού στα Κατεχόμενα, θα κοστίσει περί το 1,6 δισ. τουρκικές λίρες ($ 576.300.000).

PERIVALON_Layout 1 1/10/2015 9:02 πμ Page 71

Παραμένει απελπιστική η κατάσταση στις ΑΕΝ αφού το 70% έχουν αποχωρήσει κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 5 ετών. Με αφορμή τον αυξανόμενο αριθμό απαιτήσεων, το UK P&I club παρουσιάζει
τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς που αφορούν το παράρτημα VI της MARPOL για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία. Στο πλαίσιο των παραπάνω κανονισμών, υπενθυμίζεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα πλοία που πλέουν στις Emission Control Areas (ECAs) θα πρέπει να χρησιμοποιούν
καύσιμα με ποσοστό θείου μικρότερο από 0,10%. Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός των ECAs, το ποσοστό θείου στα καύσιμα μπορεί να φτάνει το 3,5% για τα φορτηγά και το 1,5% για τα επιβατηγά. Ακολουθούν οι εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα:
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πλοία που έχουν προσορμίσει ή αγκυροβολήσει σε λιμένες της Ε.Ε.
θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με ποσοστό θείου μικρότερο από 0,10%.
Αυστραλία: Όλα τα κρουαζιερόπλοια που προσεγγίζουν τον λιμένα του Σίδνεϊ από την 1η Οκτωβρίου 2015 και τους λιμένες νέας Νότιας Ουαλλίας (NSW) μετά την 1η Ιουλίου 2016 θα πρέπει
να χρησιμοποιούν καύσιμα με ποσοστό θείου μικρότερο από 0,10%.
Χονγκ Κονγκ: Όλα τα πλοία με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 500 κοχ θα πρέπει να «αλλάζουν» καύσιμα με ποσοστό θείου μικρότερο από 0,50%, όταν έχουν προσδεθεί σε ντοκ ή τσαμαδούρα, ή έχουν αγκυροβολήσει μέσα
στα χωρικά ύδατα του Χονγκ Κονγκ, με εξαίρεση την πρώτη και τελευταία ώρα της πρόσδεσης/αγκυροβολίας.
Τουρκία
Μέσα σε λιμένες και στους τοπικούς υδατοδρόμους της Τουρκίας, τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να έχουν ποσοστό θείου μικρότερο από 0,10%. Εξαίρεση αποτελούν πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκή
σύνδεση εντός της Τουρκίας, όπου επιτρέπεται το ποσοστό θείου στα καύσιμα να φτάνει το 1,5%. Πρέπει
επίσης να σημειωθεί πως οι παραπάνω απαιτήσεις για την Τουρκία αφορούν πλοία που θα προσορμίσουν ή
αγκυροβολήσουν μέσα στα όρια των τουρκικών λιμένων για περισσότερο από δύο ώρες. Τα πλοία που πραγματοποιούν τον διάπλου από τα τουρκικά στενά χωρίς να προσεγγίσουν κάποιον τουρκικό λιμένα σε λιγότερο
από δύο ώρες, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν τους παραπάνω, τοπικούς, κανονισμούς της Τουρκίας.

Εκπομπές
πλοίων:
προσοχή
σε τοπικούς
κανονισμούς
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Πρόληψη,
αναπόσπαστο
εργαλείο
της ασφάλειας
Πολλές είναι οι φορές που στη σύγχρονη ναυτιλία
επικαλούμαστε τον όρο «ασφάλεια» ως μετάφραση του αγγλικού όρου «safety».
Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος;
Ποιο θεωρείται «ασφαλές πλοίο» και πώς αυτό
μπορεί να επιτευχθεί;
Είναι όντως η επάνδρωση ενός πλοίου με πιστοποιημένο πλήρωμα βάσει διεθνών συμβάσεων αρκετή
για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη «ασφάλειας»;
Ποιος ο ρόλος και η συνδρομή των όρων «safety
culture» και «just culture» στον όρο «ασφάλεια»;
Τα παραπάνω ερωτήματα, που εκ πρώτης όψεως
μοιάζουν απλά αλλά καταλήγουν σε διαφορετικό
συμπέρασμα ανάλογα με τον ακροατή και την περίσταση, είναι αδιαμφισβήτητα ερωτήματα που
καλείται η σύγχρονη ναυτιλιακή κοινότητα να
απαντήσει.
ναυτιλιακή βιομηχανία και ιδιαίτερα η διαχείριση
στόλου θεωρείται δικαίως μία από τις πιο πολύπλοκες βιομηχανίες παγκοσμίως. Αδιαμφισβήτητα
η ναυτιλιακή εξίσωση αποτελείται από σύνθετους
συντελεστές με κύρια χαρακτηριστικά τη διαφοροποίηση, τη
μετεξέλιξη και την αλληλεπίδραση. Με μία προσεκτική ανάλυση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο ανθρώπινος παράγοντας
αποτελεί εν δυνάμει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο χώρο της ναυτιλίας. Η πολυπολιτισμικότητα, οι διαφορετικές κουλτούρες, η ποικιλομορφία εμπειριών που
συνυπάρχουν καθώς επίσης οι σύγχρονες ανάγκες γρήγορης
και με ασφάλεια μετάδοσης των δεδομένων και των πληροφοριών, έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο μωσαϊκό ζυμώσεων.
Οι ζυμώσεις αυτές με τη σειρά τους, συμβάλλουν καθοριστικά
στην ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη ενός ναυτιλιακού οργανισμού ή εταιρείας και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου.
Παράλληλα, η με γεωμετρικό ρυθμό εισαγωγή νέων Διεθνών

Η
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Του Πέτρου Αχτύπη
Representative of Prevention at Sea Ltd

Κανονισμών χωρίς πολλές φορές τον απαιτούμενο χρόνο αφομοίωσης ή την ελλιπή επικοινωνία του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών, έχει σαν αντίκτυπο τη ραγδαία εμφάνιση του
φαινομένου των μη συμμορφώσεων κατά τη διάρκεια διαχείρισης του στόλου. Επομένως η συζήτηση γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αναγνώριση της σωστής
πληροφορίας, την αποτελεσματική επικοινωνία και την εκπαίδευση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς είναι αναγκαίες για
την πρόληψη των μη συμμορφώσεων ενώ παράλληλα συμβάλλουν αποφασιστικά στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της
«ασφάλειας».
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες δεν επαναπαύονται πλέον στην εκπαίδευση που απαιτείται από τις διεθνείς συμβάσεις προκειμένου ένας ναυτικός να
θεωρηθεί ικανός για την επάνδρωση ενός πλοίου αλλά ταυτόχρονα αναζητούν εκπαιδευτικές ενότητες μέσα από τις
οποίες αναδεικνύεται η συνεργασία, η σωστή ενημέρωση και
εφαρμογή των διεθνών απαιτήσεων, η αποτελεσματική επικοινωνία, ο σεβασμός της σημαντικότητας του ατόμου και οι ηγετικές ικανότητες. Παράλληλα, με το ίδιο σκεπτικό πολλές
ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν την συνεχή εκπαίδευση για τα
στελέχη τους με στόχο την ανάδειξη της ομαδικής εργασίας και
συνεργασίας μέσα στο γραφείο, την επιτυχή διαχείριση κρίσεων, την ουσιώδη διαπραγμάτευση καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία με το πλοίο.
Προς την ίδια κατεύθυνση, οι σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρείες
πλέον αναζητούν τρόπους για γρήγορη συλλογή και ασφαλή
μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών μέσω λογισμικών με
σκοπό τη δραστική μείωση των ανθρωποωρών που δαπανούνται για τη σύνταξη και συντήρηση δαιδαλωδών γραπτών
εγγράφων, και απώτερο στόχο τον επαναπροσανατολισμό των
ανθρωποωρών αυτών προς την αποτελεσματική διαχείριση
και την «ασφάλεια».
Στην «Prevention at Sea», όλες οι υπηρεσίες μας (risk assessments, training, audits, surveys) καθώς και τα λογισμικά που
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται, έχουν σαν γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της διαχείρισης του οργανισμού, της εταιρείας, του στόλου, όπως επίσης το ανθρώπινο δυναμικό και
τις μοναδικές ικανότητές του. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη
είναι αναγκαίο και αναπόσπαστο εργαλείο της συνεχούς προσπάθειας για την δημιουργία ενός «ασφαλούς» συστήματος.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

H TOTAL
εγκαταλείπει
τα σχέδιά της
στη Δανία

Η

γαλλική εταιρεία ενέργειας Total ανακοίνωσε ότι σταμάτησε την εξερεύνηση σχιστολιθικού αερίου στη Δανία,
καθώς από τις έρευνες που διεξήχθησαν ανακαλύφθηκε ελάχιστη ποσότητα. Οι έρευνες ξεκίνησαν το 2014 στην
πόλη Frederikshavn στη βόρεια Δανία και κόστισαν συνολικά 40 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλ’ αυτά, η εταιρεία ισχυρίζεται
ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν ήταν τελείως ζημιογόνα αφού απεδείχθη η ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου, κάτι που δεν
ήταν γνωστό πριν από τη διεξαγωγή των ερευνών. Όπως τονίζουν πηγές της εταιρείας, η Total διαθέτει άδεια ερευνών
έως τον Ιούνιο του 2016, κάτι που ενδέχεται να σημαίνει την επανεκκίνηση των διαδικασιών εντοπισμού αξιοποιήσιμων
κοιτασμάτων. Να σημειωθεί πως παρά την απουσία μέχρι στιγμής αξιοσημείωτων ποσοτήτων σχιστολιθικού αερίου, η
Δανία εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου προερχόμενες από τη Βόρεια Θάλασσα. Επιπροσθέτως,
η χώρα επενδύει συστηματικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ήδη η αιολικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει
το 30% της ζήτησης, ενώ στόχος είναι έως το 2050 η Δανία να απεξαρτηθεί πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα.

Επιστροφή
της Ινδονησίας
στον OPEC
Ινδονησία υπέβαλε επίσημα
αίτημα στον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών (OPEC) προκειμένου να
ενεργοποιήσει εκ νέου τη συμμετοχή
της στον Οργανισμό ως πλήρους μέλους. Η Ινδονησία έγινε μέλος του
OPEC το 1962, αλλά από τον Ιανουάριο του 2009 είχε αναστείλει τη
συμμετοχή της. Το αίτημα έχει διανεμηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να το εγκρίνουν, ενώ η σχετική
απόφαση θα ληφθεί στο ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού, το οποίο
είναι προγραμματισμένο για τις 4 Δεκεμβρίου.

H
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Η Eni ανακάλυψε τεράστιο κοίτασμα
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο
ιταλική εταιρεία ενέργειας Eni σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ανακάλυψη του μεγαλύτερου έως σήμερα κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
εταιρείας, η περιοχή καλύπτει έκταση 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε βάθος 1.450
μέτρων, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κοίτασμα που μπορεί να διαθέτει μέχρι
και 580 δισ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο. Συγκριτικά οι δύο χώρες με τα μεγαλύτερα
αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου, το Ιράν και η Ρωσία, διαθέτουν ποσότητες 34 και 32 τρισ. κυβικών μέτρων. Το Zohr μπορεί να καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως και να καλύψει τις ανάγκες της Αιγύπτου σε φυσικό
αέριο για περισσότερο από 10 χρόνια. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αερίου αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την Αίγυπτο, ενώ τα όποια πλεονάσματα θα εξάγονται πιθανώς μέσω ενός υφιστάμενου σταθμού LNG που διαθέτει η Eni σε σχετικά κοντινή
απόσταση από το κοίτασμα. Να σημειωθεί ότι η Eni είναι η μεγαλύτερη ξένη ενεργειακή εταιρεία στην αφρικανική ήπειρο. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος αναμένεται να
φέρει απογοήτευση στο Ισραήλ, το οποίο έχει επενδύσει αρκετά στην ανάπτυξη του
δικού του κοιτάσματος Λεβιάθαν, με στόχο να προμηθεύει την Αίγυπτο με φυσικό
αέριο, επιθυμώντας να αποτρέψει την πιθανότητα η χώρα να καταναλώνει ιρανικό
φυσικό αέριο.

H

Energy_Layout 1 1/10/2015 9:15 πμ Page 75

Ισραήλ:
Βασικός ενεργειακός παίκτης
στη Μεσόγειο

T

o υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή 16/8 τη «συμφωνία του αιώνα», η οποία θα επιτρέψει την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο οικόπεδο Λεβιάθαν.
Η αμφιλεγόμενη συμφωνία επιτεύχθηκε τελικά, με αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και του υπουργού Περιβάλλοντος, ο οποίος καταψήφισε τη συμφωνία.
Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πιστεύει ότι η συμφωνία θα είναι προς το οικονομικό όφελος του Ισραήλ, ενώ θα επιτρέψει την ενεργειακή του ανεξαρτησία. Εν τούτοις, η συμφωνία εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου, της Κνεσέτ.
«Το αέριο θα εξάγεται από το βυθό της θάλασσας και θα φτάνει στους Ισραηλινούς πολίτες, στην ισραηλινή βιομηχανία και την ισραηλινή οικονομία - προς όφελος των πολιτών
του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου. Έπειτα από εβδομάδες συνομιλιών, η συμφωνία θα
επιτρέψει στην ισραηλινοαμερικανική κοινοπραξία (Noble Energy-ΗΠΑ και Delek GroupΙσραήλ) να διατηρήσει την κυριότητα του κοιτάσματος Λεβιάθαν, αλλά καλείται να πουλήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών στο κοίτασμα
Ταμάρ. Οι επικριτές του σχεδίου αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έδωσε μεγάλα οικονομικά
προνόμια και εξουσίες στην κοινοπραξία Noble και Delek και τον πλήρη έλεγχο στα περισσότερα από τα αποθέματα φυσικού αερίου του Ισραήλ χωρίς εγγυήσεις για την προστασία των κανόνων ανταγωνισμού και, κυρίως, για χαμηλές τιμές προς τους εγχώριους
καταναλωτές. Το Ισραήλ, το οποίο υπήρξε πριν από λίγες δεκαετίες μια χώρα με τεράστια
ενεργειακή εξάρτηση κυρίως από τη Δύση, σήμερα μετατρέπεται σε δυναμικό εξαγωγέα.
Στα κοιτάσματα του Λεβιάθαν, τα αποθέματα υπολογίζονται σε 22 τρισεκατομμύρια κυβικά
πόδια (TCF) ή 622 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η εξόρυξη και παραγωγή θα ξεκινήσουν το 2018 ή το 2019. Τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου θα τροφοδοτούν επίσης
την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Ξανά στο προσκήνιο ο περίπλους της
Αφρικής για τα δεξαμενόπλοια
Έκπληξη αποτελεί η είδηση διεθνών πρακτορείων και μέσων ενημέρωσης ότι η σπανίως χρησιμοποιούμενη θαλάσσια «ρότα» από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική αποτελεί πλέον μια βιώσιμη λύση για αρκετά πετρελαιοφόρα.
Ειδικότερα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως τουλάχιστον 5 δεξαμενόπλοια, φορτωμένα με
πετρέλαιο diesel και jet από την Ασία προσέγγισαν ήδη σε ευρωπαϊκούς λιμένες το διάστημα
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, έχοντας κάνει τον περίπλου της Αφρικής και όχι χρησιμοποιώντας τη
μικρότερη κατά 6.400 χιλιόμετρα διαδρομή από τη Διώρυγα του Σουέζ.
Αυτό συμβαίνει διότι η συγκεκριμένη διαδρομή, γύρω από την Αφρική, είναι ελκυστική μόνο
όταν οι τιμές των καυσίμων είναι χαμηλές και όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ευοίωνες συνθήκες
στην αγορά - κάτι που αποτελεί πραγματικότητα για ορισμένα προϊόντα πετρελαιοειδών που η
τωρινή τους αξία αναμένεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον.
Επομένως είναι λογικό ένας ιδιοκτήτης φορτίου στη spot αγορά να επιθυμεί να παραμείνει το
φορτίο του για περισσότερο καιρό στη θάλασσα αποφεύγοντας την επικίνδυνη περιοχή στο
Κέρας της Αφρικής, της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τα τέλη της Διώρυγας του Σουέζ.
Πέρα από την αναμονή για την επικείμενη αύξηση του πετρελαίου, οι μεγαλύτερες θαλάσσιες
διαδρομές δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους traders να έχουν περισσότερες επιλογές. Συγχρόνως, επηρεάζονται και οι ναύλοι για τη συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς, σύμφωνα με το
Bloomberg, ο μέσος ναύλος για ένα πλοίο που πραγματοποιεί το παραπάνω ταξίδι θα φτάσει
τα $28.375 ημερησίως έως και το τέλος του έτους.

Αντίθετη
η Κλίντον
με την πετρελαϊκή
εκμετάλλευση
της Αρκτικής

Μ

ία μέρα μετά την επίσημη άδεια
από τις ομοσπονδιακές αρχές
προς τη Shell με την οποία η
εταιρεία μπορεί πλέον να ξεκινήσει γεωτρήσεις στην ευαίσθητη περιοχή της Αρκτικής, η Χίλαρι Κλίντον εξέφρασε την
αντίθεσή της στην εξόρυξη πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην περιοχή. Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές σε σε δήλωσή
της που ανάρτησε στο Twitter, φαίνεται
ότι αδιαφορεί για μια ρήξη με την κυβέρνηση Ομπάμα, ενώ προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι
οποίες ήταν μάλλον εχθρικές απέναντί
της. «Η Αρκτική είναι ένας μοναδικός θησαυρός. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, δεν
αξίζει το ρίσκο», έγραψε στο Twitter η
πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Η τελική έγκριση για να αρχίσει η Shell τις
γεωτρήσεις ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στις 25/8 και επιτρέπει
να ξεκινήσει πολυποίκιλες δράσεις πρώτη
φορά από το 1991. Οι υποστηρικτές της
γεώτρησης λένε ότι το άνοιγμα της Αρκτικής θα έχει τεράστιο όφελος για την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου. Συνολικά,
επίσημες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Αρκτική
κρύβει στον θαλάσσιο πυθμένα της περισσότερα από 25 δισ. βαρέλια πετρελαίου.
Οι περιβαλλοντολόγοι υποστηρίζουν πως
κάθε γεώτρηση αφήνει μια πολύτιμη περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη σε καταστροφικές πετρελαιοκηλίδες και αυξάνει την
εξάρτηση των ΗΠΑ από το πετρέλαιο, το
οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος. Η κυρία Κλίντον από την
αρχή της εκστρατείας της εστίασε στην κλιματική αλλαγή.
Τον Ιούλιο μάλιστα πρότεινε την εγκατάσταση 500 εκατομμυρίων ηλιακών συλλεκτών-Panels και εξέφρασε το πολιτικό
όραμά της ώστε οι ΗΠΑ να παράγουν το
33% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές έως το 2027.
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Οι ροές προσφύγων θα επηρεάσουν
το ενδοκοινοτικό εμπόριο

Ε

ταιρείες οδικών μεταφορών υποστηρίζουν ότι το προσφυγικό ζήτημα και η λαθρομετανάστευση δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία τους, κυρίως λόγω των μεγάλων ουρών που δημιουργούνται στα σύνορα των
χωρών, αλλά και εξαιτίας των κινδύνων από τους λαθρεπιβάτες. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους όμως είναι πως οι
ροές προσφύγων και λαθρομεταναστών θα αναγκάσουν τις χώρες της Ε.Ε. να εντείνουν τους συνοριακούς ελέγχους. Αν το
καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης εντός της Ε.Ε. διασπαστεί ή καταλυθεί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όχι μόνο
στη βιομηχανία των οδικών μεταφορών, στην οποία ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας, αλλά και στις εφοδιαστικές αλυσίδες
βιομηχανιών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ήδη η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι, αν η Ε.Ε. αποτύχει να συμφωνήσει σε μια δίκαιη κατανομή των προσφύγων, τότε η λειτουργία της Συνθήκης Σένγκεν θα πρέπει να επανεξεταστεί. Η
DSW, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στην Ευρώπη, εκτιμά πως μια τέτοια εξέλιξη θα έχει σημαντική επίπτωση
τόσο στον κλάδο των μεταφορών όσο και στην οικονομία της Ε.Ε. Αν απαιτείται ο έλεγχος κάθε φορτηγού στα σύνορα κάθε
χώρας-μέλους της Ε.Ε., τότε αυτό αυξάνει το κόστος των μεταφορών, το οποίο θα μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές.

Το Βέλγιο ζητεί τη συλλογή δεδομένων
των επιβατών
ο Βέλγιο γνωστοποίησε την πρόθεσή του
να αναπτύξει ένα, αμφιλεγόμενο, σύστημα για τη
συλλογή δεδομένων για όλους τους επιβάτες των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και για τους επιβάτες των διεθνών ακτοπλοϊκών και σιδηροδρομικών δρομολογίων, μετά
την αποτυχημένη προσπάθεια επίθεσης σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Βέλγιο προς το Παρίσι.
Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Jan Jambon, δήλωσε ότι παρουσίασε το πλάνο σε συνάντηση που είχε στο
Παρίσι με υπουργούς εννέα χωρών που συνδέονται με σιδηροδρομικά δρομολόγια. Υπουργοί από το Βέλγιο, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο,

Τ
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την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ελβετία συζήτησαν θέματα ενίσχυσης της ασφάλειας έπειτα από την προσπάθεια
ενός 25χρονου Μαροκινού να επιτεθεί στο τρένο Thalys
στις 21 Αυγούστου. Ο κ. Jambon ζήτησε την ανάπτυξη ενός
συστήματος καταγραφής στοιχείων των επιβατών. Η εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος στις αερομεταφορές από το
2011 είχε συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά
τα μέτρα που είχαν προταθεί από τις ΗΠΑ είχαν δημιουργήσει ανησυχία στους νομοθέτες της Ε.Ε. λόγω ενδεχόμενης
παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Το σύστημα θα
επιτρέψει να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων, όπου επιβάτες υψηλού ρίσκου θα εντοπίζονται πριν από την επιβίβασή τους σε μεταφορικά μέσα.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ_Layout 1 1/10/2015 9:17 πμ Page 77

Ευρώπη 2018:
νέες απαιτήσεις
για τις εκπομπές
CO2 από τα πλοία
Με έναυσμα την πρόσφατη επιβολή των μέτρων (1 Ιουλίου 2015) για παρακολούθηση,
αναφορά και επιβεβαίωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (MRV) για τα πλοία
άνω των 5.000 κοχ που καλούν σε λιμένες
της Ε.Ε., το Gard P&I club παρουσιάζει συνοπτικά τις νέες απαιτήσεις του κανονισμού
ως ακολούθως:
• Τα πλοία θα πρέπει να «παρακολουθούν»
τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα,
τις αποστάσεις που διανύθηκαν, καθώς
και το φορτίο που μετέφεραν.
• Τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από έναν ανεξάρτητο
φορέα και να αποστέλλονται ετησίως στο
κράτος της σημαίας του πλοίου και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Τα πλοία θα πρέπει να διαθέτουν ένα έγγραφο συμμορφώσεως (DOC) σχετικό με τον
παραπάνω κανονισμό, το οποίο θα υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις από τα κράτη-μέλη.

Προθεσμίες εφαρμογής
31 Αυγούστου 2017: Δημιουργία ειδικού πλάνου παρακολούθησης και καταγραφής
των εκπομπών του πλοίου και αποστολή του προς επικύρωση.
1 Ιανουαρίου 2018: Έναρξη παρακολούθησης των εκπομπών CO2 ανά ταξίδι του πλοίου.
30 Απριλίου 2019: Από αυτήν τη μέρα και μεταγενέστερα, τα πλοία θα πρέπει να αποστέλλουν τις αναφορές των εκπομπών CO2 στο κράτος της σημαίας και στην Ε.Ε. σε
ετήσια βάση.
30 Ιουνίου 2019: Τα πλοία θα πρέπει να διαθέτουν το DOC που αναφέρεται παραπάνω.
Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω αποτελούν μέρος της δράσης της Ε.Ε. για
τη μείωση της ρύπανσης από αέρια θερμοκηπίων, για τα οποία η παγκόσμια ναυτιλία
είναι υπεύθυνη για το 3% επί του συνόλου.
Οι παραπάνω απαιτήσεις εφαρμόζονται ήδη στην Γαλλία.
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Ειδήσεις από την παγκόσμια
λιμενική Βιομηχανία
αφρικη

Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής
του Τ4 από την DP World
πρόεδρος της DP World ΗΕ, sultan
Ahmed Bin Sulayem, ανακοίνωσε την
έναρξη των εργασιών κατασκευής
του νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Jebel Ali στο Ντουμπάι. Το έργο με την ονομασία Τ4 προβλέπεται
να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη
να αφορά τη δημιουργία νέας υποδομής χωρητικότητας 3,1 εκατ. TEU, η οποία θα είναι
έτοιμη έως το 2018, ενώ οι 13 νέες γερανογέφυρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
ημιαυτόματες. Θα κατασκευαστούν 1.200
μέτρα κρηπιδωμάτων με ωφέλιμο βάθος 18
μέτρων, ενώ τον μηχανολογικό εξοπλισμό θα
πλαισιώνουν και 35 RMG πλήρως αυτοματοποιημένα. Με την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης, η συνολική χωρητικότητα του λιμένα
Jebel Ali θα ανέλθει στα 22,1 εκατ. TEU, ενώ
συνολικά το λιμάνι θα διαθέτει κρηπιδώματα
μήκους 11.000 μέτρων και θα είναι εξοπλισμένο με 110 γερανογέφυρες. Η δεύτερη
φάση του έργου, εάν το απαιτήσουν οι ανάγκες της ζήτησης, θα περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών που θα προσδώσουν
πρόσθετη χωρητικότητα 4,7 εκατ. TEU. Να ση-

Ο

Κατασκευή
νέου τερματικού
σταθμού
κρουαζιέρας
στο Durban
Η Transnet Νational Ports
Authority (TNPA) και ο
δήμος Thekwini θα κατασκευάσουν νέο τερματικό
σταθμό κρουαζιέρας στα
κρηπιδώματα Α και Β στο
λιμάνι του Durban στη
Νότιο Αφρική. Ήδη η ΤΝΡΑ
δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανοιχτή πρόσκληση
ενδιαφέροντος,
ζητώντας προτάσεις για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη
χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη
συντήρηση του τερματικού
σταθμού. Η εταιρεία που θα
κερδίσει το διαγωνισμό θα
αναλάβει τη διαχείριση του
τερματικού για περίοδο 20
ετών. Πλην του τερματικού
σταθμού, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης και συμπληρωματικών υποδομών,
όπως εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, πολυκαταστήματα και καταστήματα
αναψυχής.
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μειωθεί ότι στο πρώτο μισό του 2015 οι τερματικοί
σταθμοί της DP World στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαχειρίστηκαν 7,9 εκατ. TEU, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2014.

Πτώση εσόδων για την COSCO Pacific
σοδα $402.428.000 κατέγραψε η COSCO Paciﬁc
Limited, εταιρεία διαχείρισης τερματικών λιμενικών σταθμών και εμπορευματοκιβωτίων
κατά το πρώτο εξάμηνο του
2015. Τα έσοδα ήταν μειωμένα
κατά 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2014. Ο κλάδος της διαχείρισης
λιμενικών τερματικών σταθμών
παρουσίασε πτώση εσόδων κατά
5%, τα οποία διαμορφώθηκαν
στα $245.054.000. Ο τερματικός
σταθμός στο λιμάνι του Πειραιά
(PCT S.A.) παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με τα έσοδα, σε ευρώ, να αυξάνονται κατά 4,7%. Παρ’ όλ’ αυτά, η πτώση του
ευρώ έναντι του δολαρίου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα κέρδη από τη δραστηριότητα των τερματικών λιμενικών σταθμών αυξήθηκαν
κατά 11,1%, στα $121.228.000, ενώ η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων διαμορφώθηκε
στα 33.831.834 TEU (αύξηση 4,2% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014).

Έ
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Μείωση των κερδών
στα λιμάνια της Κίνας
Μεγάλη πτώση σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα των λιμένων της ανατολικής Κίνας που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήρια, κατά το πρώτο εξάμηνο του
2015, κυρίως λόγω της μείωσης στον όγκο του εξωτερικού εμπορίου της χώρας που άγγιξε το 7,3% στο
επτάμηνο του 2015. Ενδεικτικά, τα έσοδα στους λιμένες
Jinzhou, Rizhao και Xiamen μειώθηκαν κατά 2,74%,
15,74% και 0,4% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη,
η πτώση κατά σειρά ήταν της τάξεως του 15,83%, του
15,74% και του 13,82% για καθένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια.

Ρεκόρ παραγωγικότητας και ενίσχυση
εξοπλισμού
ο λιμάνι της Χάιφα (Ισραήλ) πέτυχε νέο
ρεκόρ παραγωγικότητας κατά την εξυπηρέτηση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «ZIM Los Angeles»,
χωρητικότητας 8.200 TEU. Έξι γερανογέφυρες
του λιμανιού κατόρθωσαν να διαχειριστούν
318,8 εμπορευματοκιβώτια ανά ώρα. Το λιμάνι σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τον μηχανολογικό εξοπλισμό του καθώς έχει ήδη
παραγγείλει δύο νέες γερανογέφυρες, ενώ
από το 2021 η διαχείρισή του θα περάσει στην
κινεζική Shanghai International Port Group
για περίοδο 25 ετών.

Τ

$3,1 δισ. για έργα
στην ανατολική Ρωσία
Η Ρωσία, μέσω του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Yuri
Trutnev, ανακοίνωσε ότι αναζητά πάνω από 200 δισ. ρούβλια ($3,1 δισ.) για να
χρηματοδοτήσει την κατασκευή των μεταφορικών δικτύων Primorye 1 και 2.
Επειδή το ποσό είναι μεγάλο
για τον προϋπολογισμό της
Ρωσίας, αναζητούνται διεθνείς
επενδυτές με στόχο να αρχίσει
η κατασκευή τους το 2016. Τα
νέα δίκτυα θα αποτελέσουν
βασικές εναλλακτικές έναντι των υφιστάμενων χερσαίων μεταφορικών δικτύων, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τη διασύνδεση των λιμένων της ανατολικής Ρωσίας με την ενδοχώρα.

Επενδυτικό
ενδιαφέρον
για το λιμάνι
της Λεμεσού
Τριάντα πέντε ενδιαφερόμενοι
επιλέχθηκαν
στην πρώτη φάση της
αποκρατικοποίησης του
λιμένα της Λεμεσού, ενώ
τον Δεκέμβριο αναμένεται η κατάθεση των οικονομικών
προσφορών.
Από τους 35 που εξέφρασαν το ενδιαφέρον
τους, οι 12 είναι εταιρείες ή κονσόρτσιουμ
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τερματικούς
σταθμούς
ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν,
10 είναι εταιρείες που
σχετίζονται με την παροχή θαλάσσιων υπηρεσιών
και
13
δραστηριοποιούνται σε
τερματικούς σταθμούς
γενικού φορτίου, ενώ
ορισμένες εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
περισσότερες από μία εκ
των παραχωρούμενων
δραστηριοτήτων. Στόχος
είναι η διαδικασία της
αποκρατικοποίησης να
έχει ολοκληρωθεί εντός
του πρώτου τριμήνου
του 2016. Σε ό,τι αφορά
το παλιό λιμάνι της Λεμεσού, έχει εκδηλωθεί και
γι’ αυτό ιδιωτικό ενδιαφέρον, κυρίως από εταιρείες που θέλουν να το
εκμεταλλευτούν μέσω
της κατασκευής εστιατορίων και χώρων αναψυχής.
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Ειδήσεις από την ελληνική
λιμενική Βιομηχανία
κερκυρα

Μείωση κρουαζιέρας
στο οκτάμηνο
για την Κέρκυρα
είωση 7,6% κατέγραψε η κίνηση επιβατών κρουαζιέρας
το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015 στο λιμάνι της
Κέρκυρας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Η πτώση οφείλεται κυρίως
στο άσχημο ξεκίνημα της φετινής περιόδου και ειδικότερα
το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου,
οπότε υπήρξε μείωση στη
διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας κατά 51%.
Συνολικά 388.129 επιβάτες
διακινήθηκαν στο λιμάνι της
Κέρκυρας, το οποίο υποδέχθηκε 256 κρουαζιερόπλοια.
Για τον Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένες 66 αφίξεις
κρουαζιεροπλοίων ενώ η
διακίνηση επιβατών το συγκεκριμένο μήνα αναμένεται
να ξεπεράσει τις 100.000.

Άνοδος στη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων
ατά 0,34% αυξήθηκε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, τις
οποίες διαχειρίζεται η ΣΕΠ Α.Ε. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου διακινήθηκαν συνολικά 1,762 εκατ.
εμπορευματοκιβώτια έναντι 1,756 εκατ. την ίδια περίοδο το 2014. Τον Ιούλιο, οπότε άρχισε και η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων αλλά και η
τραπεζική αργία, η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων
μειώθηκε κατά 1,76% (διακίνηση 280.600 εμπορευματοκιβωτίων έναντι 285.600 τον Ιούλιο του 2014),
καθώς δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στην
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.

K

M

Μείωση εσόδων αύξηση κερδών για ΟΛΠ
ατά 2,9% μειώθηκαν τα έσοδα της ΟΛΠ Α.Ε.
το α΄ εξάμηνο του έτους, ανερχόμενα στα
48,7 εκατ. ευρώ (έναντι 50,2 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2014). Σημαντική μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,6
εκατ. ευρώ (-7,34%) ως αποτέλεσμα της ης μείωσης
κατά 5% των αμοιβών προσωπικού και του περιορισμού δαπανών συντήρησης και επισκευής.
Σε ό,τι αφορά τα κέρδη μετά φόρων, αυτά ενισχύθηκαν κατά 130,5% και ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ
ενώ ουσιαστική άνοδο παρουσίασαν και τα διαθέσιμα
της εταιρείας, στα 62,5 εκατ. ευρώ από 44,5 εκατ.
ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014.

K

Αύξηση κύκλου
εργασιών του ΟΛΘ
νοδος του κύκλου εργασιών κατά
1,15% καταγράφηκε το α΄ εξάμηνο του
έτους για την ΟΛΘ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 26.609.944
ευρώ έναντι 26.306.612 ευρώ το α΄ εξάμηνο του
2014. Η αύξηση οφείλεται στην ενίσχυση των
πωλήσεων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων
κατά 1,62%, στον συμβατικό λιμένα κατά 0,33%
και στην εκμετάλλευση χώρων κατά 1,63%, ενώ
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μείωση παρατηρήθηκε στον επιβατικό λιμένα (-10,13%). Σχετικά με τη διακίνηση, τα εμπορευματοκιβώτια αυξήθηκαν κατά 4,3% στα
168.589 TEUs, ενώ 0,61% ήταν η αύξηση στον
όγκο του συμβατικού φορτίου. Τα αποτελέσματα
προ φόρων ανήλθαν στα 13.456.185 ευρώ
(-2,18%), ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων
διαμορφώθηκαν στα 9.950.091 ευρώ έναντι
10.467.551 ευρώ το 2014 (-4,94%).
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Ανάκληση
επιδοτήσεων της Ryanair

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία στο δικαστήριο έπειτα από την αποτυχία να ανακτήσει περί τα 10 εκατ.
ευρώ που δόθηκαν ως επιδοτήσεις στις αεροπορικές εταιρείες Ryanair και Transavia, στρεβλώνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τον ανταγωνισμό. Οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει από τη Γαλλία, στις 23 Ιουλίου του 2014, να ανακτήσει
τις επιδοτήσεις που είχε δώσει στις δύο εταιρείες προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια Pau,
Nimes και Angouleme. H Ryanair κλήθηκε να επιστρέψει 6,4 εκατ. ευρώ που έλαβε για να δημιουργήσει βάση στο αεροδρόμιο Nimes, 2,4 εκατ. ευρώ για το Pau και 870.000 ευρώ για το Angouleme. H Transavia, από την πλευρά της, καλείται
να επιστρέψει ποσό ύψους 430.000 ευρώ. Ένα χρόνο μετά, οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν επιστρέψει τα χρήματα που
έλαβαν, καθώς στο μεταξύ προσέφυγαν στα δικαστήρια εναντίον της Γαλλίας. Να σημειωθεί ότι η Ryanair έχει κατηγορηθεί
ότι έχει λάβει προνόμια σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. για να εξυπηρετεί περιφερειακά αεροδρόμια.

Εmirates: 8 πτήσεις την ημέρα
από Λονδίνο για Ντουμπάι
με Α380
Emirates ανακοίνωσε την έναρξη από την 1η Ιανουαρίου του 2016 οκτώ καθημερινών πτήσεων από το Λονδίνο προς το Ντουμπάι, oι οποίες θα εκτελούνται
αποκλειστικά με Airbus Α380. Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση της Emirates αναδεικνύει την εταιρεία στον μεγαλύτερο
διεθνή αερομεταφορέα που δρομολογεί αεροσκάφη Α380 στη
βρετανική πρωτεύουσα. Σε συνδυασμό με τα καθημερινά δρομολόγια με A380 της αεροπορικής εταιρείας στο Μάντσεστερ,
η Emirates θα προσφέρει 70 πτήσεις την εβδομάδα με A380
στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη
χώρα του δικτύου της Emirates.
Τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία έχει αυξήσει τις προσφερόμενες θέσεις προς Λονδίνο κατά 25%, ενώ οι εβδομαδιαίες
πτήσεις προς τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ, του
Μπέρμιγχαμ, του Μάντσεστερ, του Νιούκαστλ και της Γλασκώβης φτάνουν τις 119 εβδομαδιαίως.
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Περισσότερα δρομολόγια
της Astra Airlines από Αθήνα
τη χειμερινή περίοδο
την ανακοίνωση του χειμερινού προγράμματός
της προχώρησε η Astra Airlines, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας περισσότερες τακτικές πτήσεις με αφετηρία την
Αθήνα και προορισμούς τόσο στη νησιωτική όσο και
στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.
Οι πτήσεις από Αθήνα προς Χίο και Μυτιλήνη θα είναι
καθημερινές, προς Καστοριά έξι φορές την εβδομάδα,
προς Σάμο και Σητεία πέντε και προς Κοζάνη τέσσερις
την εβδομάδα.
Η Astra Airlines είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία
πλέον που «ανταγωνίζεται» την Aegean Airlines σε
πολλά από τα συγκεκριμένα δρομολόγια, ενώ μαζί με
τη Ryanair, τη Sky Express και την Εllinair αποτελούν
μικρούς αλλά σημαντικούς ρυθμιστές στην εσωτερική
αεροπορική αγορά της χώρας.

Σ
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Εξαγορά
της Transaero
από την
Aeroflot

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η

διυπηρεσιακή επιτροπή, υπό την προεδρία του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ρωσίας Ιγκόρ Σουβάλοφ, ενέκρινε την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας Transaero από τον κραταιό αερομεταφορέα της Ρωσίας Aeroflot.
Με την απόφαση αυτή ενισχύεται περαιτέρω η ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας και δημιουργείται
μια παγκόσμια ηγέτις στις αερομεταφορές, όπως δήλωσαν κρατικοί παράγοντες μετά τη σύσκεψη της επιτροπής. Σύμφωνα
με την απόφαση της ειδικής επιτροπής, εγκρίθηκε η αγορά του 75% συν μία μετοχών της Transaero από την Aeroflot. Η
συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε περικοπές προσωπικού στην Transaero, ενώ οι κρατικές αρχές θα εγγυηθούν προκειμένου
ο νέος κολοσσός να μην οδηγήσει σε μονοπώλιο στην αγορά πτήσεων από ρωσικά αεροδρόμια.

Σχέδια για το νέο Κονκόρντ

Η

Airbus ανακοίνωσε πρόσφατα ότι της απονεμήθηκε
από τις αμερικανικές αρχές
πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας για ένα
νέο υπερηχητικό και υδρογονοκίνητο
επιβατικό αεροπλάνο, διάδοχο του
Κονκόρντ. Το προτεινόμενο αεροσκάφος θα μειώσει το χρόνο ταξιδιού
από το Παρίσι στο Τόκιο από 12 σε
λιγότερο από τρεις ώρες. Η ιδέα της
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νέας αεροναυπηγικής κατασκευής
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το
2011 και θα επιτρέπει στο νέο αεροσκάφος με τρία διαφορετικά είδη κινητήρων να πετάει πάνω από την
ατμόσφαιρα, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιεί υφιστάμενους «συμβατικούς» διαδρόμους προσγείωσης.
Το νέο αεροπλάνο της Airbus θα έχει
τα ίδια δελτοειδή φτερά, που θυμί-

ζουν το Κονκόρντ.
Επιπλέον, σχεδιάζεται προκειμένου
να απογειώνεται σχεδόν κατακόρυφα, οπότε οι σχεδιαστές ελπίζουν
ότι θα αποφύγουν το ατύχημα που
προκάλεσε τη συντριβή του Κονκόρντ
της Air France στο Παρίσι και καταδίκασε σε αφανισμό το υπερηχητικό
αλλά και πανάκριβο αεροσκάφος.
Το νέο αεροπλάνο θα ξεπερνά σε ταχύτητα τα 4,5 mach (δηλαδή τα 3.400
μίλια/ώρα ή 4,5 φορές την ταχύτητα
του ήχου). Σύμφωνα με παλαιότερη
ανακοίνωση της EADS, μια τέτοια κατασκευή ενδέχεται να χρειαστεί 30 χρόνια για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία
και στην υπηρεσία των διεθνών αερομεταφορεών.
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας όμως μεταφέρει ένα μήνυμα
αισιοδοξίας για την τεχνολογία, που θα
μπορούσε να είναι χρήσιμη σε άλλες
κατασκευές ή τεχνολογικές εξελίξεις.
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

Η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης
για την Αγγλία

Στις 7 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο του London International Shipping Week 2015,
δόθηκε στη δημοσιότητα μία έκθεση η οποία
αναλύει το πώς θα μπορούσε η Αγγλία να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ως ναυτικό
έθνος. Επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε την έκθεση είναι ο λόρδος Mountevans, πρόεδρος του Maritime U.K.
Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις για το
πώς θα μπορούσε η Αγγλία να εκμεταλλευτεί καλύτερα μια βιομηχανία η οποία συνεισφέρει τουλάχιστον £11 δισ. στην οικονομία
της χώρας σε ετήσια βάση, ενώ παράλληλα
απασχολεί 113.000 άτομα και συντηρεί περί
τις 6.600 επιχειρήσεις. Ανάμεσα στις προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνονται:

• Η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας σε
επίπεδο κυβέρνησης προκειμένου να
επιλαμβάνεται των ναυτιλιακών θεμάτων, να θέτει στόχους και να επιβλέπει τη
σχετική πρόοδο.
• Η δημιουργία αυτόνομης μονάδας
εντός της Maritime and Coastguard
Agency, η οποία θα επικεντρωθεί στην
προσέλκυση πλοίων στη σημαία της
χώρας αλλά και ναυτιλιακών επιχειρήσεων προκειμένου να εγκατασταθούν
στην Αγγλία.
• Η κυβέρνηση και η ναυτιλιακή βιομηχανία να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική προκειμένου να εντοπιστούν τα
κενά στην κατάρτιση, αλλά και να αυ-

ξηθούν οι θέσεις δοκίμων.
• Η ίδρυση ενός φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση του αγγλικού ναυτιλιακού cluster στις διεθνείς αγορές.
Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά η σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα
και την αντιμετώπιση της ναυτιλίας από
την ελληνική κυβέρνηση είναι απογοητευτική. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, αντί η Ελλάδα να λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κρατήσει τις υφιστάμενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στη χώρα και τα πλοία στο
νηολόγιό της, αλλά και για να προσελκύσει νέες, παρατηρούμε ένα σαφές έλλειμμα στρατηγικής.
Να σημειωθεί πως αντίστοιχη μελέτη έχει
εκπονηθεί από την Κύπρο, που και αυτή
προτείνει πολιτικές και στρατηγικές για
την ενίσχυση του δικού της ναυτιλιακού
cluster.
Εν μέσω αρνητικών οικονομικών συγκυριών, όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει
μπει στο στόχαστρο, η νέα κυβέρνηση θα
πρέπει να αποδείξει με πράξεις ότι είναι σε
θέση να εξασφαλίσει ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον δραστηριοποίησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Σημαντική διάκριση Ελλήνων σε Διεθνές Ναυτιλιακό
Συνέδριο
Μία σημαντική διάκριση Ελλήνων επιστημόνων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του
ετήσιου συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (ΙΑΜΕ),
το οποίο διεξήχθη στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) στις 24-26 Αυγούστου. Πιο
συγκεκριμένα, ο υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς Ιάσονας Αγγελόπουλος απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη εργασία νέου επιστήμονα, το
οποίο απονέμεται από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπροσθέτως, η εργασία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη σε σύνολο 149 επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.
Η επιστημονική εργασία ήταν προϊόν της συνεργασίας του κ. Αγγελόπουλου με τον
καθηγητή Κωνσταντίνο Χλωμούδη από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και τον αναπληρωτή καθηγητή
Okan Duru του Texas A&M University, και επικεντρώνεται στην ανάλυση της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης φασματικής δυναμικής των αγορών της ναυτιλίας χύδην ξηρού φορτίου με τη χρήση δύο δεικτών: α) Ενός μηνιαίου δείκτη στηριζόμενου στη σύνθεση
των Norwegian Shipping Index, BFI και BDI, καλύπτοντας την περίοδο 1956-2012, και β) ενός ετήσιου δείκτη ναύλων, ο οποίος καλύπτει
περίοδο 272 ετών, από το 1741 έως το 2013. Με τη χρήση πολλαπλών επιστημονικών μεθόδων, η εργασία αναδεικνύει κρίσιμα
στοιχεία για τη δυναμική των κυκλικών τάσεων.
Μέσω της σύνδεσης εννοιών της ναυτιλιακής ιστορίας με την οικονομική σκέψη, η εργασία μπορεί να παράσχει ενδείξεις για την παρουσία ανεξερεύνητης μακροπρόθεσμης φασματικής δυναμικής και κύκλων, καθώς και χρήσιμων εργαλείων για την αξιολόγηση βασικών μηχανισμών και απροβλέπτων σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και δομικών αλλαγών
σε αυτήν. Το συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ναυτιλιακών Οικονομολόγων είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό επιστημονικό γεγονός που αφορά τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες επιστήμονες από δεκάδες χώρες.
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Φωτογραφίες του μήνα

Europa Nostra Award 2015
Μία σημαντική διάκριση για την ελληνική αρχιτεκτονική αποτελεί η κατάκτηση ενός από τα βραβεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά γνωστά ως βραβεία
Europa Nostra, από το αρχιτεκτονικό
γραφείο Κατερίνας Μανωλιάδη και
Μανώλη Βουρνού στη Χίο.
Το βραβείο δόθηκε στην κατηγορία
«Αποκατάσταση» για τη δουλειά των
αρχιτεκτόνων στο αρχοντικό «Αντουάνικο» στον Κάμπο της Χίου, κτίσμα που
μετατράπηκε σε ξενώνα.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καράβια βγήκαν στη στεριά
Μετά το σεισμό των 8,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε τη Χιλή και στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, ακολούθησε ισχυρό τσουνάμι.
Τα κύματα έπληξαν πολλές παραθαλάσσιες πόλεις στις περιοχές Κοκίμπο και Βαλπαραΐσο.

Αρκτική: μια μαγική βόλτα πίσω στο χρόνο. Πολική κρουαζιέρα, ίσως κάτι σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ίσως και η μοναδική ευκαιρία
για να έρθει κάποιος αντιμέτωπος με την πρωτόγονη φύση του, την παρθένα γη, το συναίσθημα της αφιλοξενίας και του ενθουσιασμού που ένιωθαν
οι πρόγονοί μας. Το ότι αυτό το εκ πρώτης όψεως αφοπλιστικά ήρεμο περιβάλλον συνειδητά δεν αποικίστηκε από τον άνθρωπο πραγματοποιεί μια ιδιαίτερη
μνεία στη δύναμη της φύσης να επιβάλλει στους «εποίκους» της τους δικούς της όρους. Μάρτυρές μας, οι φωτογραφίες της Poseidon Expeditions.
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