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6€

— Ο ελληνόκτητος στόλος πρώτος 
στον κόσμο και το 2016

— Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την 
ανάπτυξη και οι επιπτώσεις στη ναυτιλία

— Ο Ασιατικός γίγαντας αναστατώνει  
τις παγκόσμιες αγορές

— Αλλάζει ο μεταφορικός χάρτης 
στην Ανατολική Μεσόγειο

— Kαθυστερεί η εφαρμογή της νέας 
Ballast Water Management Convention

— Μικρές και μεγάλες ναυτιλιακές 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα 
στην επιβίωσή τους



The Katradis Group of companies celebrates its 80th anniversary of serving the marine 

industry. Since its beginnings in the manufacture of high quality marine ropes, the company 

has grown over the years developing expertise in the design and development of high 

performance ropes, broadening its product range to include sacrificial anodes, steel wire 

ropes, anchors and anchor chains, port development and deck equipment and establishing 

its global network.  

KATRADIS GROUP OF COMPANIES.

80 years strong relationships!

UHMWPE,  Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes 

Sacrificial Anodes - Anchors &  Anchor Chains - Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment

We serve worldwide! 
With the support of an extensive global network of affiliated establishments, agents, suppliers and representatives,
we provide our customers with immediate service around the world.
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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, 
το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν 
παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτο-
γραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα 

Ο ελληνόκτητος στόλος πρώτος  
στον κόσμο και το 2016
Σχολιάζουν οι: Χ. Βαφειάς, Χ. 
Κοσμάτος, Γ. Λογοθέτης και   
Π. Κεφαλωνίτης 

Εν Πλω

Μικρές και μεγάλες ναυτιλιακές 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα 
στην επιβίωσή τους 
Συνέντευξη του Βασίλη Μπακολίτσα 

Διεθνείς ειδήσεις  
από τις θάλασσες του κόσμου

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για  
την ανάπτυξη και οι επιπτώσεις  
στη ναυτιλία
Σχολιάζουν οι: Δημ. Θεοδοσίου,  
Γ. Τσαμουργκέλης και Ευ. Τζήμα

Γεωπολιτική και οικονομία

Αλλάζει ο μεταφορικός χάρτης  
στην Ανατολική Μεσόγειο

Η «ολλανδική ασθένεια» και  
το πετρέλαιο πλήττουν  
τη νορβηγική οικονομία 

Καθυστερεί η εφαρμογή της νέας 
Ballast Water Management Convention 
Σχολιάζουν οι: Κ. Βλάχος,  
Σταύρος Δανιόλος, Κ. Δούσης,  
Π. Ζαχαριάδης, Στ. Μπουρμπούλης, 
Χ. Χατζηγεωργίου

Ο ΙΜΟ υιοθετεί ελληνικές θέσεις  
περί κανόνων κατασκευής πλοίων
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Ματιά στο μέλλον της  
παγκόσμιας οικονομίας 
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

Επικαιρότητα από την Ε.Ε. 

Περιβαλλοντικά νέα 

Ενέργεια και φυσικοί πόροι 

Κύρωση ναυτιλιακής συμφωνίας με  
τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 
Του Μιχ. Μαλέρμπα 

Λιμένες κρουαζιέρας: Η Μεσόγειος 
παραμένει στο επίκεντρο
Των Θάνου Πάλλη  
και Κλεοπάτρας Αράπη

Διεθνής και ελληνική  
λιμενική βιομηχανία 

Επιβατηγός ναυτιλία

Το ερευνητικό πρόγραμμα  
Hercules (2004-2018)
Του Νικολάου Κυρτάτου

Νέα προϊόντα  
στην υπηρεσία του πλοίου 

Τίτλοι τέλους για (αρκετές) 
αεροπορικές άγονες γραμμές;

Οι φωτογραφίες του μήνα 

Kωδικός 
Tαχυδρομείου 1449
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Euronav Ship Management (Hellas) Ltd 
69 Akti Miaouli, Piraeus 18537 • Greece • Tel. +30 210 455 8000 • Fax +30 210 455 8010
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xύδην ξηρού φορτίου, 224.640.000 τόνοι χύδην υγρού 
φορτίου, 27.739.000 τόνοι breakbulk φορτίων και 12.234.535 
TEU διακινήθηκαν το 2015 από το λιμάνι του Ρότερνταμ.

φορτίου, 1.307.511 οχήματα και

διακινήθηκαν το 2015 από το λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο).

ανήλθαν οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(28 κράτη-μέλη) με τρίτες χώρες το 2015

ανήλθαν οι εξαγωγές της Ελλάδας το 2014 και οι εισαγωγές στα 
$62.180.636.375. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας για 
εξαγωγές είναι η Τουρκία, η Ιταλία και η Γερμανία, ενώ για τις 
εισαγωγές η Ρωσία, η Γερμανία και το Ιράκ.

διακινήθηκαν στις διεθνείς ακτοπλοϊκές γραμμές του 
Ηνωμένου Βασιλείου κατά το 2015, αριθμός μειωμένος κατά 
1% σε σχέση με το 2014

Στα

Στα

Το

Το

Ο Καναδάς αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο  
των ΗΠΑ για το 2015, καθώς οι εξαγωγές ανήλθαν στα

ενώ οι εισαγωγές στα

του διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγεται 
από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα 
απορροφάται από τους 
ωκεανούς.

πλαστικών απορρίφθηκαν στη θάλασσα

διακίνησε το λιμάνι του Αμβούργου το 2015. Εξ αυτών,

προήλθαν από τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

87.739.000 τόνοι

208.425.293 τόνοι 137.800.000 τόνους

215.000.000 
μετρικοί τόνοι

30%

2010

9.653.511 TEU 90.600.000 τόνοι

€ 3.514.000.000.000 

$ 35.755.371.468

21.000.000 επιβάτες

$ 280,327 δισ.

$ 295,190 δισ.

OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

η παγκόσμια 
κατανάλωση καφέ 
κατά το 2014.

9.009.840
τόνοι
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Τελετή ένταξης του νεότευκτου 
περιπολικού σκάφους ανοικτής 
θαλάσσης Λ.Σ.

— 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Θοδωρή Δρίτσα, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή ένταξης 
του νεότευκτου περιπολικού σκάφους 
ανοικτής θαλάσσης Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής 090, η οποία 
συνδιοργανώθηκε με την Υπηρεσία Δια-
χείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προ-
γραμμάτων του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Κατά τη διάρκεια της τελετής, 
έγινε ονοματοδοσία και ύψωση σημαίας 
του ΠΑΘ από την ανάδοχο, δήμαρχο 
Γαύδου, Ευαγγελία Καλλίνικου.
Το ΠΑΘ 090 «ΓΑΥΔΟΣ» καλύπτει από 
τον Δεκέμβριο του 2015 επιχειρησιακές 
ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής και διατίθεται στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλ-
ληλα, η ένταξή του ενισχύει την κεντρική 
στόχευση της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
και την ισχυροποίηση της φύλαξης των 
συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς και 
ευρωπαϊκές συμβάσεις.

Γενναία πλοίαρχος επιτυγχάνει να 
σώσει το πλοίο της από πειρατική 
επίθεση

— 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Πολεμικό Ναυτικό της Νιγηρίας με 
την άμεση ενεργοποίησή του πέτυχε να 
ματαιώσει πειρατική επίθεση και την απα-
γωγή του 25μελούς πληρώματος ενός 
εμπορικού πλοίου της Maersk, το οποίο 
μετέφερε γενικό φορτίο στη Νιγηρία, 
ερχόμενο από το λιμάνι του Port-Noire 
στο Κονγκό.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 7 Φεβρουα-
ρίου ο Olusegun Soyemi, ανώτατος αξι-
ωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της 
Νιγηρίας, σε επίσημη ενημέρωση προς 
τους δημοσιογράφους δήλωσε ότι το 
εμπορικό πλοίο της Maersk «Safmarine 
Kuramo», νηολογημένο στη Σιγκαπούρη, 
έχει πλέον αγκυροβολήσει με ασφάλεια 
στο λιμένα του Onne και όλα τα μέλη του 
πληρώματος είναι σώα και αβλαβή.
Σύμφωνα με τον Νιγηριανό αξιωματούχο, 
το πλήρωμα του πλοίου, συμπεριλαμβα-
νομένης της πλοιάρχου, αποτελείται από 
οκτώ Φιλιππινέζους, οκτώ Νοτιοαφρικα-
νούς, πέντε Ινδούς, δύο Βρετανούς και 
δύο Ταϊλανδούς.
Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του 
κ. Soyemi, η επίθεση των πειρατών έλα-
βε χώρα την Τρίτη 5 Ιανουαρίου στις 8 

ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται 
και δεν αποπροσανατολίζουν µε τα στοιχεία τους.  
Με αυτόν το γνώµονα, φιλοξενούµε τις σηµαντικότε-
ρες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους  
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr



το πρωί. Το πλοίο της Maersk δέχτηκε 
την επίθεση πειρατικής ομάδας ενόσω 
έπλεε 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμένα 
Onne. H Nοτιοαφρικανή πλοίαρχος Zetta 
Gous-Conradie εξέπεμψε σήμα κινδύ-
νου και αμέσως προσέτρεξε προς βοή-
θεια το νιγηριανό πολεμικό πλοίο NNS 
«Centenary».
Με την εμφάνιση του πολεμικού πλοίου 
και υπό το φόβο της σύλληψής τους, οι 
πειρατές που είχαν ήδη ανέβει στη γέφυ-
ρα του πλοίου, το εγκατέλειψαν αμέσως.
Να σημειωθεί ότι τα μέλη του πληρώ-
ματος για λόγους ασφαλείας είχαν κατα-
φύγει στο μηχανοστάσιο, ενώ σε κάθε 
περίπτωση η διάσωση του πληρώματος 
πρέπει να αποδοθεί -κατά τις νιγηριανές 
αρχές- στο θάρρος και στη γενναιότητα 
που επέδειξε η πλοίαρχος.
H Nοτιοαφρικανή πλοίαρχος περιέγραψε 
την εμπειρία της ως τρομακτική και ευχα-
ρίστησε το νιγηριανό Πολεμικό Ναυτικό 
για την άμεση ενεργοποίησή του. Επίσης, 
αναφέρθηκε με λεπτομέρειες και στην 
απόφασή της να κρυφτεί το πλήρωμα 
στο μηχανοστάσιο του πλοίου «για να 
αποφύγει τους πειρατές, με τον κίνδυνο 
λόγω της υψηλής θερμοκρασίας να πάθει 
κάποιος ασφυξία και να πεθάνει».

Καμία παραγγελία τον Ιανουάριο 
στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας

— 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με πηγές της ναυπηγικής βιομη-
χανίας, τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας 
δεν έλαβαν ούτε μία παραγγελία για ναυ-
πήγηση πλοίου τον Ιανουάριο συνεπεία 
της παρατεταμένης ύφεσης στη ναυ-
λαγορά και στον τομέα των ναυπηγή-
σεων. Τον αντίστοιχο μήνα του 2015 τα 
τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας 
(Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co. και 
Samsung Heavy Industries Co.) δέχτηκαν 
παραγγελίες συνολικού ύψους $1,8 δισ. Αν 
και ο Ιανουάριος δεν αποτελεί μήνα αιχ-
μής για τα ναυπηγεία, είναι η πρώτη φορά 
που οι μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς 
δεν έλαβαν κάποια παραγγελία. Σε αυτό 
φαίνεται να συνετέλεσαν και οι χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου, που έχουν ως συνέ-
πεια τη μείωση των παραγγελιών για εγκα-
ταστάσεις και πλοία offshore, με αποτέλε-

σμα τα κινεζικά ναυπηγεία να πάρουν τη 
μερίδα του λέοντος στις όποιες παραγ-
γελίες, που αφορούν κυρίως πλοία μικρού 
μεγέθους.
Με βάση αυτή την εξέλιξη, τα τρία μεγάλα 
ναυπηγεία της Νότιας Κορέας αναθεώ-
ρησαν προς τα κάτω τους στόχους τους 
για το 2016, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των 
παραγγελιών θα είναι μικρότερος κατά 
20% αυτού που είχαν αρχικά υπολογίσει. 
Οι εκτιμώμενες παραγγελίες για το 2016 
για τα συγκεκριμένα ναυπηγεία αναμένε-
ται να ανέλθουν στα $37 δισ. όταν το 2015 
το συνολικό κόστος των παραγγελιών για 
ναυπήγηση πλοίων είχε ανέλθει στα $47 
δισ. Ειδικότερα, η Hyundai αναμένει έσο-
δα $16,7 δισ. (-12,6% σε σύγκριση με το 
2015), η Daewoo $10 δισ. ($13 δισ. το 2015) 
και η Samsung $10 δισ. ($15 δισ. το 2015).

13 χρόνια ταλαιπωρίας για  
τον πλοίαρχο του «Prestige»

— 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας 
καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών τον 
πλοίαρχο του πλοίου «Prestige» ως υπεύ-
θυνο για ρύπανση του περιβάλλοντος εξ 
αμελείας, 13 και πλέον χρόνια μετά τo ναυ-
άγιο που τάραξε τα ύδατα της Ε.Ε.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο στη 
Μαδρίτη ακύρωσε πριν από δύο ημέρες 
την αθωωτική δικαστική απόφαση του 
αρμόδιου ισπανικού εφετείου υπέρ του 
Έλληνα πλοιάρχου του δεξαμενόπλοιου 
«Prestige». Το δικαστήριο έκρινε πως η 
ελληνικών συμφερόντων πλοιοκτήτρια 
εταιρεία όσο και η βρετανική αλληλασφα-
λιστική εταιρεία πρέπει να θεωρηθούν 
επίσης αστικά υπεύθυνες στην υπόθεση 

Καμία παραγγελία τον Ιανουάριο στα 
ναυπηγεία της Νότιας Κορέας
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία του 
Λιμενικού Σώματος

Η Δανία θέλει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο 
ναυτιλιακό κέντρο

που αφορούσε τη θαλάσσια ρύπανση 
που προκλήθηκε από πετρελαιοκηλίδα 
το 2002. Η εισαγγελία της Κορούνια και 
το γαλλικό κράτος αποφάσισαν να προ-
σφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο και να 
αναιρέσουν την αθωωτική απόφαση του 
ισπανικού εφετείου το 2013.
Στο εφετείο, ο πλοίαρχος του «Prestige», 
Απόστολος Μαγκούρας, ο Α΄ μηχανικός 
Νικόλαος Αργυρόπουλος και ο γενικός 
διευθυντής της Υπηρεσίας Εμπορικού 
Ναυτικού της Ισπανίας το 2002, Χοσέ 
Λουίς Λόπεθ Σορς, είχαν αθωωθεί για 
τα αδικήματα της «καταστροφής του 
περιβάλλοντος και των προστατευμένων 
φυσικών τοπίων».
Η αθωωτική απόφαση δεν ακυρώθηκε για 
τον Α΄ μηχανικό και τον Iσπανό αξιωμα-
τούχο, οι οποίοι δεν καταδικάζονται.

Σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία 
του Λιμενικού Σώματος

— 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 
και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε την αντι-
κατάσταση του αρχηγού Λ.Σ., αντιναυ-
άρχου Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Τη 
θέση του αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος 
κλαδάρχης Διοικητικού Σταμάτιος Ράπτης, 
ο οποίος προάγεται στο βαθμό του αντι-
ναυάρχου. Αποστρατεύτηκαν επίσης δύο 
αντιναύαρχοι και δύο υποναύαρχοι: ο Α΄ 
υπαρχηγός Λ.Σ. Αθανάσιος Χονδρονάσιος, 
ο Β΄ υπαρχηγός αντιναύαρχος Νικόλαος 
Πατρινός, ο υποναύαρχος Ευάγγελος Τζά-
τζαλος και ο υποναύαρχος Γεώργιος Σιβί-
τος. Τα ονόματα των δύο νέων υπαρχηγών 
του Λ.Σ. θα ανακοινωθούν σύντομα.
O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Θοδωρής Δρίτσας συνομίλησε 
με τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, 
τους οποίους ευχαρίστησε για την προ-
σφορά τους στο σώμα.

Η Δανία θέλει να αναδειχθεί σε 
παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο

— 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η Δανία δεν βρίσκεται μόνο στο Τop 
10 των χωρών με τους μεγαλύτερους σε 
αξία στόλους στον κόσμο, αλλά είναι και 
η μόνη που -με βάση τα στοιχεία της εται-
ρείας VesselsValue- έχει καταγράψει αύξη-

ση της αξίας του στόλου της στη διάρκεια 
των τελευταίων δώδεκα μηνών, που αγγί-
ζει το 18% (αξία ίση με 23 δισεκατομμύρια 
δολάρια).
Παρά το γεγονός ότι η Δανία έχει βιώσει 
τα τελευταία χρόνια συχνές εναλλαγές 
κυβερνήσεων, εν τούτοις σχεδόν όλες 
έχουν ακολουθήσει μια διορατική πολι-
τική με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό 
τομέα, γεγονός που ενίσχυσε ουσιαστικά 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη χώρα.
Ο Jørn Bang Andersen, σύμβουλος ναυτιλι-
ακών θεμάτων στον κρατικό φορέα Invest 
in Denmark -που στόχο έχει την παροχή 
βοήθειας σε επιχειρήσεις που θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν στη Δανία- τονίζει 
σε δηλώσεις του ότι «σε μια παγκόσμια 
οικονομία που βιώνει ακόμη τα απόνερα 
της κρίσης και σημειώνει χαμηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης, η ναυτιλιακή βιομηχανία 
της Δανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται και 
να μεγεθύνεται, παρουσιάζοντας μεγάλη 
ανθεκτικότητα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία 
της χώρας είναι άκρως δυναμική και δια-
κινεί σχεδόν το 10% του συνολικού παγκό-
σμιου εμπορίου. Με δεδομένη μάλιστα την 
ελκυστικότητα του φορολογικού συστή-
ματος, η Δανία αποτελεί την πλέον φιλική 
περιοχή για δραστηριοποίηση ναυτιλιακών 
και παραναυτιλιακών επιχειρήσεων».

Στη Νιγηρία η πειρατεία ανθεί, 
διότι οι νέοι δεν μπορούν να 
βρουν δουλειά;

— 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών 
Νιγηρίας, Niyi Labinjo, ανέφερε σε μέσα 
ενημέρωσης της χώρας ότι η κατάσταση 
με την πειρατεία στον Κόλπο της Γου-
ινέας τροφοδοτείται εν μέρει και από 
την ανεργία που μαστίζει τους δόκιμους 
πλοιάρχους και μηχανικούς, οι οποίοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιήσουν ούτε καν το εκπαιδευτικό τους 
ταξίδι προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους. Η πρακτική εκπαίδευση 
επί του πλοίου αποτελεί προϋπόθεση για 
τη Ναυτική Ακαδημία της Νιγηρίας και 
χωρίς την ύπαρξη των κατάλληλων ευκαι-
ριών ώστε να απασχοληθούν σε πλοία, οι 
δόκιμοι μένουν απογοητευμένοι και χωρίς 
δουλειά. Όπως ενδεικτικά επισήμανε ο κ. 
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Στη Νιγηρία η πειρατεία ανθεί, διότι οι 
νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά; Labinjo, δόκιμοι της Ακαδημίας οι οποίοι 

αποφοίτησαν πριν από 6-15 χρόνια δεν 
έχουν δουλειά, ενώ κάθε χρόνο προστί-
θενται νέοι απόφοιτοι, καταλήγοντας: «Τι 
θα κάνεις με τους νέους ανθρώπους που 
εκπαιδεύεις; Είναι πολύ πιθανό να καταλή-
ξουν να γίνουν πειρατές και αυτός είναι ο 
λόγος που η πειρατεία ανθεί, διότι οι νέοι 
δεν μπορούν να βρουν δουλειά».

Οικονομικό κραχ στις ΗΠΑ  
τα επόμενα δύο χρόνια;

— 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το ισχυρό σενάριο ύφεσης της οικονο-
μίας των ΗΠΑ, μέσα στα επόμενα τρία 
χρόνια, φαίνεται να απασχολεί έντονα 
οικονομολόγους, αναλυτές και επικεφαλής 
ισχυρών συγκροτημάτων.
Υπάρχει πλέον 100% η βεβαιότητα της 
ύφεσης από τώρα και μέχρι το 2018, 
δήλωσε σε συνάντηση κορυφής γενικών 
διευθυντών αμερικανικών εταιρειών, προ 
ημερών, η πρόεδρος της Fosler Group, 
Gail Fosler.
Προτρέποντας όλους τους επιχειρηματί-
ες στις ΗΠΑ να προετοιμαστούν για τα 
χειρότερα, η κ. Fosler υποστήριξε ότι δεν 
είναι μόνο λόγω των γνωστών οικονομικών 
κύκλων που αναμένεται μια κρίση στην 
οικονομία, αλλά και εξαιτίας ενός σοκ που 
όλοι περιμένουμε στο χρηματοδοτικό και 
τραπεζικό σύστημα.
Η αβεβαιότητα της χρηματιστηριακής 
αγοράς και η πτωτική τάση της παραγω-
γής οδηγούν πολλούς επιχειρηματίες στο 
συμπέρασμα πως η οικονομία των ΗΠΑ 
πιθανώς θα εισέλθει σε ύφεση κατά τα 
επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια. Ωστό-

σο, ήδη σημειώνεται μια ύφεση στον 
τομέα της ενέργειας, που καταγράφεται 
με κατάρρευση δαπανών, επενδύσεων και 
θέσεων εργασίας στον τομέα αυτόν, που 
είναι σημαντικός για πολλούς άλλους κλά-
δους και αγορές, μεταξύ των οποίων και η 
εφοδιαστική αλυσίδα των μεταφορών.

Προς συγχώνευση οδηγούνται τα 
UK και Britannia P&I Clubs

— 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δύο από τoυς μεγαλύτερους αλληλο-
ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς (P&I 
Clubs), οι Britannia και UK, αναμένεται 
να ανακοινώσουν σχέδια συγχώνευσης, 
σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 
Britannia P&I Club, ενώ το αποτέλεσμα 
αυτής της συγχώνευσης φαίνεται να αλλά-
ζει τα δεδομένα στην παγκόσμια ναυτα-
σφαλιστική αγορά.
Φήμες για αυτή τη συγχώνευση υπήρχαν 
στην αγορά για μήνες, ενώ γίνεται αντιλη-
πτό πως τα δύο clubs έχουν πλέον φτάσει 
κοντά σε συμφωνία.
Το επόμενο σημαντικό βήμα, είναι τα μέλη 
των δύο clubs να δώσουν το πράσινο φως 
για την συγχώνευση, σε συνάντηση που 
θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρί-
λιο. Αν τελικά η συμφωνία πραγματοποι-
ηθεί, τότε τα μέλη των δύο clubs αναμέ-
νεται να επωφεληθούν σημαντικά, μεταξύ 
άλλων, από τις οικονομίες κλίμακας που 
θα προκύψουν.
Τα UK & Britannia P&I clubs βρίσκονται 
ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνώς 
clubs, ενώ υπολογίζεται πως μια ενδεχό-
μενη συγχώνευση, θα δημιουργήσει το 
μεγαλύτερο P&I Club παγκοσμίως. Αυτή 
τη στιγμή, το Gard, είναι το μεγαλύτερο 
από τα 13 διεθνή clubs, με τα μέλη του να 
διαχειρίζονται περισσότερους από 189 εκ. 
grt., μέγεθος που αντιστοιχεί στο 17,12% 
της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων 
που είναι ασφαλισμένα σε P&I Clubs. Στην 
περίπτωση, όμως, που τα μέλη των δύο 
clubs αποδεχθούν την συγχώνευση, τότε 
το νέο club θα καταστεί το μεγαλύτερο 
club παγκοσμίως.
Να σημειωθεί, ότι στις 20 Φεβρουαρίου 
του 2015, τα μέλη του UK Club διαχειρί-
ζονταν στόλο συνολικής χωρητικότητας 
127 εκ. grt., ενώ το Britannia, 108,5 εκ. Τα 
δύο clubs συνδυαστικά, διαχειρίζονταν το 
23,65% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
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Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
που δημοσίευσε η εταιρεία Vessels Value, 
ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος συνε-
χίζει να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με την αξία του να ανέρχεται στις αρχές 
του 2016 στα 95,287 δισ. δολάρια (έναντι 
105,605 δισ. το 2015), όταν ο δεύτερος 
στόλος, ο ιαπωνικός, έχει αξία 80,816 δισ. 
δολάρια (έναντι 89,745 δισ. το 2015) και 
της Κίνας 67,493 δισ. δολάρια (70,771 δισ. 
το 2015).
Τη λίστα με τους δέκα μεγαλύτερους 

σε αξία στόλους συμπληρώνουν οι εξής χώρες: Γερμανία (αξία 
στόλου 43,639 δισ.), Σιγκαπούρη (36,940 δισ.), ΗΠΑ (32,145 
δισ.), Νορβηγία (28,325 δισ.), Νότια Κορέα (23,431 δισ.),  Δανία 
(22,965 δισ.) και Ηνωμένο Βασίλειο (18,574 δισ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι εμπορικοί στόλοι εμφανίζουν μεί-
ωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τα 
ποσοστά να κυμαίνονται από -4% (στόλος της Σιγκαπούρης) έως 
και -19% (στόλος του Ηνωμένου Βασιλείου).
Πέραν της αξίας του ελληνόκτητου στόλου, ο τελευταίος συνεχί-
ζει να κατέχει την πρώτη θέση και σε ό,τι αφορά τη χωρητικότη-
τα αριθμώντας σχεδόν 5.000 πλοία, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
το 19,63% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt και σχεδόν το 
50% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με αφορμή την έκθεση της Vessels Value διατυπώνουν τις από-
ψεις τους οι κ. Χάρης Βαφειάς, Χάρης Κοσμάτος, Γιώργος Λογο-
θέτης και Πέτρος Κεφαλωνίτης.

Ο ελληνόκτητος στόλος  
πρώτος στον κόσμο και το 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



  
 

Ερμηνεύοντας τα στοιχεία της Vessels 
Value, ο κ. Χάρης Βαφειάς, President & 
CEO Stealthgas, σημειώνει:
«Είναι λογικό, όταν πέφτουν κατακόρυφα 
οι αξίες σε όλα τα είδη πλοίων, εκτός από 
τα δεξαμενόπλοια, να μειώνεται η συνο-
λική αξία του ελληνικού στόλου. Επίσης, 
επειδή πολλά πλοία λόγω της κατάστασης 
στη ναυλαγορά είτε πωλούνται είτε πηγαί-
νουν για scrap, και αυτό μειώνει περαιτέ-
ρω την αξία του ελληνικού στόλου αφού 
“φεύγουν” τα καράβια από τα χέρια μας... 
Αναμένεται παραπάνω πτώση στις αξίες 
κατά τους επόμενους 6 μήνες». 

  

O κ. Χάρης Κοσμάτος, Corporate 
Development Officer Tsakos Energy 
Navigation Ltd, υπογραμμίζει:
Είναι ενθαρρυντικό ότι ακόμη και σε 
μια τέτοια αγορά, με τον BDI στα φορ-

τηγά σε ιστορικά χαμηλά, με την αγορά 
Containers να αδυνατεί να ορθοποδήσει, 
τα LNG σε περίοδο «αναπροσαρμογής» 
όσον αφορά την τεχνολογία των πλοίων 
σε ένα πλαίσιο καθυστερήσεων διαφόρων 
liquefaction/regasification projects, η ελλη-
νική ναυτιλία παραμένει ο «αρχηγός της 
αγέλης». Είμαι βέβαιος πως αυτή η ηγε-
μονία στο παγκόσμιο στερέωμα θα εξα-
κολουθεί να υφίσταται όσο συνεχίζουν 
οι Έλληνες πλοιοκτήτες να επενδύουν σε 
μοντέρνα πλοία (όχι όμως απαραίτητα σε 
Newbuildings), ιδίως σε αυτές τις αγορές 
που προσφέρονται για αγορές μοντέρνου 
τονάζ σε ιστορικά ελκυστικές τιμές, με 
αποτέλεσμα αυτή η επένδυση να αποφέ-
ρει καρπούς, όπως συμβαίνει συνήθως σε 
κυκλικές αγορές (με σωστή διαχείριση...) 
και να εξασφαλίσουν για άλλη μία φορά, 
την πρωτοκαθεδρία του ελληνικού στό-
λου, ανεξαρτήτως συναγωνισμού.

  

Ο Γιώργος Λογοθέτης, CFO Finance & 
Research George Moundreas Com. S.A., 
επισημαίνει: 

Πρώτον, ένα από τα βασικά ζητούμενα 
είναι ο τρόπος αποτίμησης των αξιών των 
πλοίων (η Vessels Value συνήθως υπερτιμά 
τις αξίες). Δεύτερον, είναι η εξέταση του 
από πού προήρθε αυτή η αύξηση, δηλαδή 
από ποιον κλάδο (Dry, Wet, Containers 
κ.λπ.) και, τρίτον, μπορούμε να πούμε ότι 
οι Έλληνες πλοιοκτήτες, αν και αγόρασαν 
και παρήγγειλαν πλοία σε αρκετά μεγάλο 
βαθμό, συγκριτικά με τους Δανούς, μπο-
ρεί να ήταν πιο συντηρητικοί λόγω των 
αρνητικών εξελίξεων αλλά και των προσ-
δοκιών τους πως οι τιμές θα έχουν πτω-
τική πορεία και όπως πραγματικά έγινε. Η 
πτώση των τιμών των πλοίων ουσιαστικά 
αύξησε το Risk Exposure σε όσους επέν-
δυσαν πολλά κεφάλαια το 2015. Άρα όλα 
είναι θέμα ανάγνωσης και, εν κατακλείδι, η 
Ελλάδα συνεχίζει και παραμένει η 1η χώρα 
παγκοσμίως, μακριά δε από τη Δανία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Lloyd’s List Intelligence, η ελληνική πλοι-
οκτησία ελέγχει 5.226 πλοία συνολικής 
μεταφορικής ικανότητας 334,649 εκατ. 
dwt. Το ελληνικό τονάζ είναι κατά 58 εκατ. 
dwt μεγαλύτερο από αυτό της δεύτερης 
Ιαπωνίας και σχεδόν διπλάσιο από τα 178 
εκατ. dwt της τρίτης Κίνας. Επίσης, σε πεί-
σμα όλων των δοκιμασιών που πέρασε και 
εξακολουθεί να περνάει η Ελλάδα, η ελλη-

2016 2015 % change Bulker Container LNG LPG Small Dry Tanker

Greece $95,287 $105.605 -11% $21.142 $11.469 $13.406 $4.724 $246 $44.299

Japan $80.816 $89.745 -11% $24.713 $12.662 $15.457 $5.060 $2.664 $20.259

China $67.493 $70.771 -5% $17.647 $22.424 $2.975 $2.811 $3.232 $18.403

Germany $43.639 $49.703 -14% $4.922 $26.013 $659 $1.863 $4.584 $5.599

Singapore $36.940 $38.254 -4% $6.008 $6.302 $503 $5.388 $1.021 $17.717

USA $32.145 $34.479 -7% $3.848 $5.442 $2.097 $106 $315 $20.338

Norway $28.325 $33.202 -17% $3.312 $1.733 $4.391 $4.254 $496 $14.138

S. Korea $23.431 $25.205 -8% $5.031 $3.3871 $3.172 $1.779 $648 $8.929

Denmark $22.965 $18.866 18% $1.011 $12.517 $907 $1.577 $546 $6.407

UK $18.574 $22.029 -19% $1.587 $4.460 $5.174 $2.241 $491 $4.621

Feb 9th, 2016 source: Vessels Value

TOP 10 SHIP OWNING NATIONS - 2016
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νόκτητη ποντοπόρος συνεχίζει διαχρονι-
κά να μεγεθύνεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες πρωταγωνίστησαν και πάλι στις 
αγοραπωλησίες πλοίων second hand, όπως 
και στις παραγγελίες νεοτεύκτων.
Ειδικότερα, οι Έλληνες εφοπλιστές επέν-
δυσαν το 2015 πάνω από 8,5 δισ. δολάρια 
για την αγορά πλοίων second hand ή για τη 
ναυπήγηση νέων. Στην αγορά μεταχειρισμέ-
νων επένδυσαν 5,1 δισ. δολάρια για την από-
κτηση 287 πλοίων μεταφορικής ικανότητας 
22,56 εκατ. dwt. Το 2014 είχαν αποκτήσει 
349 πλοία αξίας 8,99 δισ. δολαρίων και 
μεταφορικής ικανότητας 32,67 εκατ. dwt.

  

Τέλος, ο κ. Πέτρος Κεφαλωνίτης, 
Executive Assistant Super Eco Tankers 
Management Inc., σχολιάζει:
Για να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα 
από αυτόν τον πίνακα, θα ήταν χρήσιμο να 
αντιπαραβάλουμε τα υφιστάμενα δεδομέ-
να με αυτά του 2014 και να υπολογίσουμε 
την ετήσια μεταβολή για τις βασικές κατη-
γορίες πλοίων. 
Η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στα 
φορτηγά, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο 
δεδομένης της δραματικής κατάστασης 
στην αγορά. Ένα θετικό που μπορεί να 
εξαχθεί από αυτό είναι πως η Ελλάδα είχε 
τη δεύτερη μικρότερη αρνητική μεταβολή 
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.
Η αύξηση της αξίας των πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων δεν αποτελεί έκπλη-
ξη, δεδομένης της αυξανόμενης παραλαβής 
των μεγάλων πλοίων 15.000 TEU+. Όλες οι 
μεταβολές έγκεινται στο πλαίσιο του λογι-
κού με εξαίρεση τη Νορβηγία, που δεν μπο-
ρώ να εντοπίσω πού οφείλεται.
Ο τομέας του LNG σημειώνει τη μικρότε-
ρη μείωση κατά μέσον όρο συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους τομείς. Αυτό οφείλεται 
από τη μία στην παραλαβή των ήδη παραγ-
γελμένων πλοίων, με την Ελλάδα να κατέχει 
τη δεύτερη θέση πίσω από την Ιαπωνία και 
ανεξαρτήτως της πτώσης της τιμής του 
υγραερίου. Και αυτό γιατί τα πλοία παραγ-
γέλνονται κατά συνέπεια ή ταυτόχρονων 
χρόνιων ναυλώσεων και όχι τυχαία.
Η αγορά LPG παρουσιάζει σημαντική αύξη-
ση, δεδομένων τόσο των συμπαγών αγορών 
Αμερικής, Ιαπωνίας και Κίνας, όσο και του 
επικείμενου ανοίγματος της νέας διώρυγας 
του Παναμά. Να επισημανθεί εδώ ότι οι 
χώρες που εμφάνισαν τριψήφια ανάπτυξη, 
έχουν αξιοσημείωτη παρουσία στο χώρο.
Τα δεξαμενόπλοια επίσης κατέγραψαν 
μικρή άνοδο της τάξεως του 5% κατά 
μέσον όρο παρά το σθένος της ναυλαγο-
ράς. Αυτό συνάδει με το γενικότερο κλίμα 
πως το σθένος της ναυλαγοράς δεν μετα-
φράστηκε τόσο στην αγορά του S&P όσο 
στην αγορά των νεόδμητων βαποριών.
Τέλος, μέσα από τις μεταβολές που βρί-
σκονται κοντά στο μηδέν, δηλαδή -8% 
για τα LNG και 5% για τα δεξαμενόπλοια, 
είναι πιο εύκολο να παρατηρήσουμε ποια 
κράτη είναι πωλητές και ποια αγοραστές 
σε αυτές τις αγορές, με την Ελλάδα να 
κατέχει τη δεύτερη θέση στα LNG και 
την πέμπτη στα δεξαμενόπλοια.

Bulkers Containers LNG LPG Tankers Totals

Greece -41% -6% 9% 22% 6% -10%

Japan -40% 6% 10% 1% 14% -13%

China -44% 30% -6% 22% 12% -9%

Germany -49% -18% -4% 4% -1% -21%

Singapore -40% 3% -53% 110% -4% -6%

USA -54% 18% -3% 489% 5% -8%

Norway -40% 111% 6% -36% -12% -16%

S. Korea -46% -9% 1% 32% 25% -10%

Denmark -50% 27% -23% 106% 27% 19%

UK -50% 5% -20% -4% -20% -18%

Μ/Ο -45% 17% -8% 75% 5% -9%

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



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

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

ANANGEL_ADV 2013:Layout 1  8/4/2014  11:52 μμ  Page 2



18

Προς υιοθέτηση νέων πολιτικών 
προτρέπει η Κριστίν Λαγκάρντ τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

H επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου (ΔΝΤ) προέτρεψε τα κρά-
τη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Aραβικού Κόλπου (GCC) στην αύξηση 
των κρατικών φόρων και δασμών και τη 
μείωση των δαπανών τους. Οι συγκεκρι-
μένες κινήσεις προτάθηκαν ως μέτρα 
για την αντιστάθμιση των ζημιών από τις 
χαμηλές τιμές του πετρελαίου, που κλονί-
ζουν το ΑΕΠ όλων των χωρών της περι-
οχής, οι οποίες στηρίζουν την οικονομία 
τους στις εξαγωγές υδρογονανθράκων.
Η Κριστίν Λαγκάρντ επισκέφτηκε τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα για πρώτη φορά 
ως επικεφαλής του διεθνούς χρηματο-
πιστωτικού οργανισμού. Στο πλαίσιο του 
Φορολογικού Φόρουμ στην πρωτεύουσα 
Άμπου Ντάμπι, επέμεινε πως τα αραβικά 
κράτη θα αυξήσουν τα έσοδα από νέες 
πηγές πλην του πετρελαίου εάν και εφό-
σον υιοθετήσουν και ανασχεδιάσουν το 
φορολογικό τους σύστημα.
H κυρία Λαγκάρντ  συμβούλευσε να σκε-

φτούν σοβαρά οι κυβερνήσεις της περιο-
χής την υιοθέτηση νέων πολιτικών σχετι-
κά με τους φόρους εισοδήματος φυσικών 
ή νομικών προσώπων. Στην ίδια μοίρα βρί-
σκεται και η Σαουδική Αραβία η οικονομία 
της οποίας εξαρτάται απολύτως από τις 
εξαγωγές πετρελαίου. 

Τελειωμένη υπόθεση ο ΟΛΠ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη μετα-
βίβαση του 67% των μετοχών της ΟΛΠ 
Α.Ε. στην COSCO Pacific, καθώς έκρινε 
νόμιμες όλες τις διαδικασίες. Με βάση 
αυτή την εξέλιξη πλέον απομένει η έγκρι-
ση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να 
ολοκληρωθεί η συμφωνία η οποία θα τεθεί 
έπειτα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της 
Βουλής, η έγκριση της οποίας θεωρείται 
δεδομένη. Συνεπώς τα ανοικτά μέτωπα 
της συμφωνίας κλείνουν και πρέπει πλέ-
ον να θεωρείται σίγουρη η μεταβίβαση 
του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας στην 
COSCO Pacific. Ήδη ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρά 
τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις 
του τουλάχιστον στην αρχή της θητείας 

του, φαίνεται ότι έχει συμβιβαστεί με την 
ιδέα ότι θα υποχρεωθεί να αθετήσει τις 
προεκλογικές του δεσμεύσεις καθώς οι 
διαδικασίες σύστασης Δημόσιας Αρχής 
Λιμένος Πειραιώς βρίσκονται στο τελικό 
τους στάδιο. Η Δημόσια Αρχή θα στοχεύ-
ει στη διασφάλιση της τήρησης των κανό-
νων της αγοράς και στην προάσπιση των 
δημοσίων αγαθών που παράγει ο λιμένας 
Πειραιώς.

Οι πρόσφυγες και οι πολιτικές 
οδηγούν σε ασφυξία τα νησιά

Αυξάνονται οι πιέσεις στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου λόγω των προσφυγικών 
ροών, οι οποίες έχουν μειωθεί ελάχιστα, 
παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθή-
κες είναι δυσκολότερες συγκριτικά με το 
καλοκαίρι και παρά τη δραστηριοποίηση 
του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή αλλά 
και τη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας. 
Ήδη αρκετά από τα hotspots που έχουν 
δημιουργηθεί σε νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου έχουν φτάσει στα όρια της 
χωρητικότητάς τους, ενώ την κατάσταση 
επιδεινώνει η σιωπηρή, ως φαίνεται, από-
φαση της κυβέρνησης να κατανείμει πρό-
σφυγες σε αρκετές περιοχές της χώρας 
εξαιτίας και του κλεισίματος των συνόρων 
στα βόρεια της χώρας.
Στο πλαίσιο της διαφαινόμενης, όπως 
αποδεικνύεται, απόφασης της κυβέρ-
νησης να μειώσει τις προσφυγικές ροές 
προς το λεκανοπέδιο της Αττικής, αρκε-
τές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προχω-
ρήσει σε μείωση του διαθέσιμου αριθμού 
εισιτηρίων για τους πρόσφυγες, με απο-
τέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών που 
φεύγει από τα νησιά προς την ενδοχώρα 
να είναι αισθητά μειωμένος. Σε αυτό θα 
πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός 
ότι από τέλη Φεβρουαρίου έχουν λήξει οι 
συμβάσεις του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με τα πλοία «Ελευ-

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



θέριος Βενιζέλος», «Blue Star Patmos» 
και «Tera Jet», με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχουν διαθέσιμα πλοία για να συνεπι-
κουρήσουν την εκκένωση των νησιών από 
τους πρόσφυγες.

Εποχικότητα στην ακτοπλοΐα 
τέλος το 2015 ελέω προσφυγικού

Βελτίωση των χρηματοοικονομικών απο-
τελεσμάτων του 2015 αναμένεται για 
αρκετές εταιρείες της ακτοπλοΐας. Η πτώ-
ση της τιμής του πετρελαίου αλλά και η 
αύξηση της κίνησης φαίνεται να αποτε-
λούν τους δύο βασικούς παράγοντες γι’ 
αυτή τη σημαντική εξέλιξη, καθώς ορι-
σμένες εταιρείες θα παρουσιάσουν κέρδη 
έπειτα από αρκετές ζημιογόνες χρήσεις. 
Η αύξηση της διακίνησης οφείλεται κυρί-
ως στον μεγάλο αριθμό προσφύγων που 
μετέφεραν πλοία της ακτοπλοΐας, κυρί-
ως από τα νησιά του βορειοανατολικού 
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προς τον 
Πειραιά και λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. 
Μάλιστα, η αυξημένη διακίνηση προσφύ-
γων φαίνεται ότι κατάργησε και την επο-
χικότητα στη ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρε-
σιών, αφού πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια 
αναχωρούσαν με πληρότητα 100% κατά 
τους χειμερινούς μήνες.

Σε στάση αναμονής  
οι εργαζόμενοι

Σε στάση αναμονής είναι αρκετοί στο 
μεγάλο λιμάνι ενόψει της επόμενης ημέ-
ρας, μετά την αποδοχή της οικονομικής 
προσφοράς της COSCO Pacific για την 
εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών 
της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι κάθονται... 
σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας να 
μάθουν τι μέλλει γενέσθαι με τις θέσεις 
αλλά και τους όρους εργασίας, προσδο-
κώντας μια κίνηση προς αυτή την κατεύ-
θυνση από το υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Από την άλλη, το 
λιμάνι φαίνεται να επικεντρώνεται απο-
κλειστικά στην καθημερινή διαχείριση, 
μιας και, όπως είναι φυσικό, σημαντικά 
ζητήματα του λιμένα «παγώνουν» εν ανα-
μονή του νέου διαχειριστή. Επιπροσθέτως 
υπάρχουν κινήσεις, πρωτοβουλίες και 
επαφές από κάποια στελέχη της διοίκη-
σης του ΟΛΠ τα οποία επιζητούν κάποιο 
ρόλο και την επόμενη ημέρα του μεγαλύ-
τερου λιμανιού της χώρας.

Δυναμική στρατηγική 
προσέλκυσης σπουδαστών από τη 
Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας

Επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ εφαρ-
μόζει εδώ και κάποιους μήνες η Ναυτική 
Ακαδημία της Βάρνας προκειμένου να 
προσελκύσει νέους από την Ελλάδα που 
επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στη 
θάλασσα. Η Ακαδημία έχει έντονη παρου-
σία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 
χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον οι νέοι, 
ενώ λειτουργεί και ελληνόφωνη ιστοσε-
λίδα με όλες τις πληροφορίες που θέλει 
να γνωρίζει ένας νέος που ενδιαφέρεται 
για τα ναυτικά επαγγέλματα. Ο ανταγωνι-
σμός για τις ελληνικές ΑΕΝ αναμένεται να 
ενταθεί περαιτέρω καθώς πλέον αρκετές 
από τις εγχώριες ΑΕΝ δεν καλύπτουν το 
κόστος διαμονής και διατροφής, με απο-
τέλεσμα οι σπουδαστές να επιβαρύνονται 
σημαντικά. Μάλιστα, σε ορισμένες περι-

πτώσεις, η Ακαδημία της Βάρνας δρα απο-
λύτως ανταγωνιστικά, καθώς το κόστος 
διαμονής στη Βουλγαρία είναι κατά πολύ 
μικρότερο συγκριτικά με την Ελλάδα. Το 
ζήτημα είναι φυσικά εάν οι απόφοιτοι της 
Ακαδημίας της Βάρνας θα αποτελέσουν 
ελκυστική επιλογή για τα ελληνόκτη-
τα πλοία. Αυτό φαίνεται να συνιστά ένα 
ξεχωριστό θέμα προς εξέταση.

Σαφάρι για ελεύθερους 
επαγγελματίες στην Κύπρο

Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης και κυρίως τον τελευταίο χρόνο, 
πολλές ελληνικές εταιρείες επέλεξαν ως 
έδρα άλλες χώρες προκειμένου να απο-
φύγουν το δυσβάσταχτο πλέον κόστος 
που σημαίνει το επιχειρείν στην Ελλάδα, 
για να μπορέσουν να αποφύγουν τη θηλιά 
των capital controls, που στραγγαλίζει την 
επιχειρηματικότητα, αλλά και να διατηρή-
σουν μια κάποια ανταγωνιστικότητα ένα-
ντι ομοειδών επιχειρήσεων που λειτουρ-
γούν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδιαίτερα 
το 2015 η τάση αυτή εξαπλώθηκε ραγδαία 
και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι 
οποίοι διατηρούν μια ατομική επιχείρηση 
ιδίως στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Η 
βαριά φορολόγηση (αύξηση συντελεστών, 
προκαταβολή φόρου στο 100%, αύξηση 
εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτη-
δεύματος κ.ά.) σε συνδυασμό με το νέο 
εξοντωτικό σύστημα εισφορών που προ-
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βλέπει το νέο ασφαλιστικό, έχουν οδηγή-
σει αρκετούς ελεύθερους επαγγελματίες 
να μεταφέρουν την έδρα των δραστηρι-
οτήτων τους σε άλλες χώρες, κυρίως τη 
Βουλγαρία, την Κύπρο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα 
σαφάρι ελέγχου αυτών των επιχειρήσεων 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν μετακι-
νηθεί σε άλλες χώρες ή απλά μετέφεραν 
την έδρα των δραστηριοτήτων τους για 
φορολογικούς λόγους. Έτσι αναμένεται 
να ξεκινήσει, αρχής γενομένης από την 
Κύπρο, διασταύρωση στοιχείων για το εάν 
ο ελεύθερος επαγγελματίας όντως διαβιοί 
στην Κύπρο (π.χ. εάν δηλώνει διεύθυν-
ση κατοικίας, εάν τα παιδιά του φοιτούν 
σε κάποιο σχολείο κτλ.). Φαίνεται ότι η 
κυβέρνηση υιοθετεί για άλλη μία φορά τον 
εύκολο δρόμο. Αντί να λάβει μέτρα πάτα-
ξης της φοροδιαφυγής, περιορισμού των 
δημόσιων δαπανών, ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 
και της επιχειρηματικότητας, εστιάζεται 
για ακόμη μία φορά στο κυνήγι του ιδιωτι-
κού τομέα. Αντί να φτιάξει ένα ελκυστικό 
πλαίσιο το οποίο θα έδινε τα απαραίτητα 
κίνητρα στους ελεύθερους επαγγελματίες 
να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, επι-
λέγει να προστατέψει και πάλι τον δεινό-
σαυρο του Δημοσίου.

Τρεις ελληνικές πόλεις-λιμάνια 
υποψήφιες για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Ελευσίνα, Καλαμάτα και Ρόδος προκρίθη-
καν στην τελική φάση της διαδικασίας για 
την επιλογή της ελληνικής υποψηφιότη-
τας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο 
θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης για το 2021. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις 
πόλεις οι οποίες είναι στενά συνδεδε-
μένες με τη θάλασσα, καθώς διαθέτουν 
σημαντικά λιμάνια που εξυπηρετούν 
εμπορευματικές και επιβατικές ροές. Οι 
τρεις πόλεις επελέγησαν από λίστα 14 
ελληνικών πόλεων που είχαν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. Η τελική φάση αξιολόγησης 
θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2016, 
οπότε θα επιλεγεί η πόλη που θα θέσει 
υποψηφιότητα ως Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης για το 2021.

70 χρόνια Liberties  
χωρίς φόρο τιμής

1946-2016, 70 χρόνια κλείνουν φέτος από 
τότε που τα 100 πρώτα Liberties, τα ευλο-
γημένα κατά πολλούς πλοία, πέρασαν σε 
ελληνικά χέρια. Τα Liberties υποστηρί-
ζουν πολλοί πως αποτέλεσαν τον πυλώ-
να του σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος. Και, όμως, παρά την ιστορική 

σημασία τους και το γεγονός ότι φέτος 
συμπληρώνονται 70 έτη από την ιστορική 
εκείνη χρονιά, κανένας φορέας, δημόσιος 
ή ιδιωτικός, δεν έχει ανακοινώσει κάποια 
εκδήλωση, τιμής ένεκεν σε ένα πλοίο που 
άλλαξε τον ρου της ελληνικής ναυτιλίας. 
Τα «Ναυτικά Χρονικά», πιστά στον ιστο-
ρικό τους ρόλο ως φωνή της ελληνόκτη-
της ναυτιλίας, θα τιμήσουν το πλοίο-θρύ-
λος με την έκδοση ενός ειδικού αφιερώ-
ματος στην ιστορία, στην εξέλιξη και στο 
ρόλο των Liberties καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρουσίας τους στον ελληνόκτητο 
στόλο.

Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα

Πολύς ντόρος έχει γίνει τις τελευταί-
ες εβδομάδες σχετικά με την απόφαση 
της επιτρόπου  Ανταγωνισμού της Ε.Ε., 
Margrethe Vestager, να αποστείλει επιστο-
λή διερεύνησης στην ελληνική κυβέρνηση 
για το καθεστώς φορολόγησης της ναυ-
τιλιακής και παραναυτιλιακής βιομηχανίας 
στην Ελλάδα. Πολλές οι φωνές διαμαρ-
τυρίας που ακούστηκαν, και μάλιστα από 
ανθρώπους που διαμορφώνουν και επη-
ρεάζουν απόψεις και που υποτίθεται ότι 
θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα από 
τον καθένα τι σημαίνει η επιστολή της 
Επιτροπής. Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγ-
ματα στη θέση τους. Η επιστολή της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού της Ε.Ε. δεν αφορά 
τον πυρήνα δραστηριοτήτων της ελληνι-
κής ναυτιλίας, δηλαδή το πλοίο, όπου θα 
συνεχίσει να υφίσταται το ίδιο καθεστώς. 
Αυτό που αφορά είναι μια σειρά άλλων, 
κυρίως παραναυτιλιακών, δραστηριοτή-
των οι οποίες με διάφορα τεχνάσματα 
μπορούν να εκμεταλλεύονται το ευνοϊ-
κό φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας, 
χωρίς όμως να δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν. Επιπροσθέτως, η επιστολή της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού αποβλέπει στην 
επανεξέταση των φορολογικών προνομί-
ων των φυσικών προσώπων που ασκούν 
ναυτιλιακή δραστηριότητα και τα οποία 
καταφέρνουν να επωφελούνται και αυτά 
από το φορολογικό σύστημα της ναυτι-
λίας. Καλό θα είναι, λοιπόν, πριν βγάλουμε 
άναρθρες κραυγές, να δούμε και να κατα-
νοήσουμε πού πραγματικά αποσκοπεί η 
επιστολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ελευσίνα
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Η αγορά ξηρού φορτίου λέγεται ότι 
δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει σε 
υγιή επίπεδα και αυτό γιατί οι Κινέζοι 
επιθυμούν χαμηλές τιμές για τις μετα-
φορικές τους ανάγκες. Ποια είναι η 
εκτίμησή σας ως προς το θέμα αυτό; 
Θα δούμε πάλι τις εικόνες των παρο-
πλισμένων πλοίων στην Ελευσίνα το 
1983;

Κατά την προσωπική μου άποψη, ο λόγος 
που τα τωρινά επίπεδα της ναυλαγοράς 
θυμίζουν αυτά της δεκαετίας του ’80 
έγκειται στην παγκόσμια υπερπροσφορά 
των πλοίων που μαστίζει τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία σε συνδυασμό με τη σχετικά 
πρόσφατη μείωση των κινεζικών εισαγω-
γών σε πρώτες ύλες. Αμφιβάλλω εάν υπάρ-
χει κάποιο «σχέδιο» της Κίνας πίσω από 
την παρούσα κατάσταση της αγοράς, με 
απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους 
για τη μεταφορά των πρώτων υλών.  

Είναι γεγονός πως οι μικρές εταιρείες 
(οι οποίες για διάφορους λόγους δεν 
προέβησαν σε μαζικές παραγγελίες) 
έχουν όχι απλώς συμμαζεμένα ταμει-
ακά αποθέματα αλλά και πιο σταθερές 

και υγιείς βάσεις για μελλοντικά ανοίγ-
ματα. Ποιες εταιρείες θεωρείτε ότι 
τελικά θα επιβιώσουν;

Μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες εται-
ρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
αποπληρωμή των δανείων τους, πιστεύω 
όμως ότι η επιβίωσή τους θα εξαρτηθεί 
από ένα σύνολο παραγόντων και ιδιαίτε-
ρα από την κατανόηση που θα δείξουν 
οι εκάστοτε τράπεζες στα προβλήματα 
των πελατών τους. Είναι προφανές ότι οι 
εισηγμένες εταιρείες έχουν περισσότε-
ρες επιλογές εν αντιθέσει με τις εταιρείες 
που στηρίζονται σε ιδιωτικά ή προσω-
πικά κεφάλαια, παρ' όλ' αυτά ακόμη και 
οι εισηγμένες εταιρείες αντιμετωπίζουν 
πάντα το ενδεχόμενο να έρθουν αντι-
μέτωπες με την πτώχευση. Στην αντίπερα 
όχθη, οι μικρότερες εταιρείες συνήθως 
έχουν λιγότερες δανειακές υποχρεώσεις, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως παρα-
μένουν ανεπηρέαστες από τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισ-
σότερες ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα. Εν 
τέλει, πιστεύω πως τόσο οι μικρές όσο 
και οι μεγάλες ναυτιλιακές αντιμετωπίζουν 
παρόμοια προβλήματα στην επιβίωσή τους.

Εν µέσω µιας από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων 20 ετών,  
η ναυλαγορά στα χύδην ξηρά φορτία συνεχίζει τις χαµηλές πτήσεις 
της. Η υπερπροσφορά τονάζ έχει κατ’ επανάληψιν υποδειχθεί 
ως η αιτία πίσω από τα δεινά του κλάδου, όµως δεν αποτελεί και 
τη µοναδική. Σε µία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο κ. Βασίλης 
Μπακολίτσας αναλύει την αγορά των dry, τόσο σε ό,τι αφορά τη 
ζήτηση όσο και τη χρηµατοδότηση των εταιρειών, σε µια δύσκολη 
οικονοµικά συγκυρία.

Μικρές και μεγάλες ναυτιλιακές 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα 
στην επιβίωσή τους

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη του Βασίλη Μπακολίτσα
Director Sea Pioneer Shipping Corporation



Tα funds ήταν μέχρι πρόσφατα το 
«μαύρο πρόβατο» και η κύρια αιτία 
για τις μαζικές παραγγελίες και την 
παρούσα κατάρρευση. Τελικά, ποια 
ήταν/είναι η αλήθεια πίσω από την 
υπερβολή; Αποχωρούν τα funds από 
τη ναυτιλία:

Ένα από τα θετικά που έχουν αναδειχθεί 
από τη ναυτιλιακή ύφεση, είναι η αποχώ-
ρηση των equity funds από τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Παρά το γεγονός πως οι δια-
χειριστές των funds δεν θα καταστήσουν 
ευρέως γνωστή την έξοδό τους από τη 
ναυτιλία, πολλά από αυτά σίγουρα πλέον 
επιθυμούν να αποχωρήσουν, ακόμη και με 
τις ζημίες που έχουν υποστεί, και να δρα-
στηριοποιηθούν σε άλλους πιο προσοδο-
φόρους τομείς. Προσωπικά, έχω ενημερω-
θεί πως τουλάχιστον 6 funds έχουν αποφα-
σίσει να εξέλθουν από τη ναυτιλία με κάθε 
κόστος - γεγονός που μακροπρόθεσμα θα 
είναι προς όφελος της ναυτιλιακής αγοράς.

Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί το άνοιγ-
μα του Ιράν; Ποιες είναι οι προοπτικές 
που ανοίγονται για τη διεθνή ναυτιλία;

Tο διεθνές εμπορικό άνοιγμα με το Ιράν 
αποτελεί μία ακόμη θετική εξέλιξη  για 
τις ναυτιλιακές αγορές. Παρά το γεγονός 
πως μετά την άρση του εμπάργκο στο 
Ιράν έχουν όλοι εστιάσει στην αγορά του 
πετρελαίου και των δεξαμενοπλοίων, οι 
οιωνοί είναι ιδιαίτερα θετικοί για τα ξηρά 
φορτία και την αγορά εμπορευματοκι-
βωτίων, καθώς το Ιράν επιχειρεί να ανα-
βαθμίσει τις υποδομές του και η τοπική 
κοινωνία να εναρμονιστεί με τα σχέδια 
εκσυγχρονισμού της χώρας.

Πώς παρουσιάζεται η ελληνική κρίση 
στις ΗΠΑ; Υπάρχει ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στην Ελλάδα του σήμερα 
από Αμερικανούς επιχειρηματίες;

Οι Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες επιθυμούσαν ανέκαθεν να 
επενδύσουν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τώρα 
που η πατρίδα τους αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα. Το σύνηθες πρόβλημα με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Έλληνες 
που ζουν εκεί, είναι πως δεν μπορούν να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις όταν το 
φορολογικό και το ρυθμιστικό περιβάλ-
λον στην Ελλάδα αλλάζει συνεχώς. Όταν 
οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι 
συνηθισμένοι να επενδύουν σε χώρες με 
σταθερά φορολογικά και νομικά συστή-
ματα, είναι σχεδόν αδύνατο γι’ αυτούς να 
επενδύσουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον υψηλού ρίσκου.

Οι αμερικανικές τράπεζες ενδιαφέρο-
νται να «χρηματοδοτήσουν» τη ναυτι-
λία; Σε ποιες μορφές χρηματοδότησης 
μπορεί πλέον να ελπίζει ο «μικρός» 
πλοιοκτήτης; Στο ίδιο πλαίσιο, γιατί 
βλέπετε μερική αδιαφορία των επεν-
δυτών στα αμερικανικά χρηματιστήρια 
για την ελληνική και διεθνή ναυτιλία;

Προς το παρόν, υπάρχουν πολύ λίγες 
αμερικανικές τράπεζες πρόθυμες να χρη-
ματοδοτήσουν ξένους πλοιοκτήτες, ιδίως 
όταν αυτοί είναι σχετικά μικροί. Οι μικροί 
πλοιοκτήτες πρέπει να αποσκοπούν στις 
τοπικές τράπεζες για τις χρηματοδοτικές 
τους ανάγκες. Τώρα, σχετικά με τους Αμε-
ρικανούς επενδυτές, το ενδιαφέρον τους 
για ναυτιλιακές μετοχές είναι εξαιρετικά 

χαμηλό, και αυτό έχει να κάνει τόσο με 
την κατάσταση του αμερικανικού χρημα-
τιστηρίου -το οποίο ξεκίνησε τη φετινή 
χρονιά με σημαντικά αρνητική διάθε-
ση- όσο και με τη διάθεση των μεγάλων 
θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν αγα-
νακτήσει με τη ναυτιλία και κατευθύνουν 
τα funds τους σε πιο επικερδείς μετοχές. 
Η πτώση του ενδιαφέροντος των επενδυ-
τών ισχύει ακόμη και για τις μετοχές σε 
ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στη μεταφορά πετρελαίου, αν και 
η συγκεκριμένη αγορά παρουσίασε εξαι-
ρετική πορεία το 2015.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη ναυ-
λαγορά των dry και wet για το 2016; 
Τι σκέπτεστε ως προς τις μελλοντικές 
εξελίξεις, όπως θα διαμορφωθούν με 
τις μαζικές καθυστερήσεις παραλαβών 
και τις μετασκευές/μετατροπές των 
bulkers σε δεξαμενόπλοια;

Η αγορά χύδην ξηρού φορτίου θα βρί-
σκεται σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση 
για τον επόμενο χρόνο, ενώ η αγορά των 
δεξαμενοπλοίων θα κυμανθεί σε υψηλό-
τερα επίπεδα. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε 
εξαιρετικά καλά για την αγορά ανακύκλω-
σης πλοίων και φαίνεται πως θα συνεχίσει 
έτσι. Την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμαστε 
ότι ένας αριθμός παραγγελιών, ειδικά κινε-
ζικών, νεότευκτων πλοίων θα ακυρωθεί, 
οπότε γενικά το βιβλίο παραγγελιών θα 
συρρικνωθεί. Παρ’ όλα αυτά, η ναυλαγορά 
χύδην ξηρού φορτίου δεν αναμένεται να 
ανακάμψει πριν από το 2018.
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Αμφισβητείται η βιωσιμότητα  
του καναλιού της Νικαράγουας 

Εκνευρισμό προκαλεί η συνεχόμενη 
καθυστέρηση στις αρχαιολογικές και 
περιβαλλοντικές μελέτες που απαιτούνται 
για την έναρξη των εργασιών της διώρυ-
γας της Νικαράγουας. Αν και η κινεζικών 
συμφερόντων HKND Group πρόκειται 
να επενδύσει ποσό που θα ξεπεράσει 
τα 50 δισ. δολάρια ΗΠΑ, εφημερίδες της 
Νικαράγουας αναφέρουν πως ο τοπικός 
πληθυσμός δεν θεωρεί ότι το έργο τελι-
κά θα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με έρευνες 
που δημοσιεύονται στον Τύπο της χώρας, 
η πλειονότητα θεωρεί το έργο σημαντι-
κό για την εθνική οικονομία και ανάπτυ-
ξη, και υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης η οποία θα φέρει σεβαστά 
συναλλαγματικά έσοδα στη χώρα. Ωστό-
σο, καταγράφεται κάποια «φιλυποψία» 
από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, αφού 
η χώρα οδηγείται σε εκλογές τον προσε-
χή Νοέμβριο. Μερίδα του Τύπου θεωρεί 
το όλο έργο ένα προεκλογικό πυροτέ-
χνημα που δύσκολα μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί. Εντούτοις, ο κ. Ορτέγα υπόσχεται 
ότι τα έργα κατασκευής ενός μεγάλου 
και σημαντικού λιμένα, στην είσοδο του 
νέου καναλιού στον Ειρηνικό ωκεανό, θα 
ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, Κινέζοι αξιωματούχοι 
επισκέφτηκαν, με πλήρη επισημότητα και 
μεγάλη... δημοσιότητα την πόλη Mπρίτο, 
όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί ο 
νέος λιμένας. Το κανάλι θα έχει μήκος 170 

μίλια και θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία 
μεγάλης χωρητικότητας, τα οποία δεν 
μπορούν να διασχίσουν το κανάλι του 
Παναμά. Αναλυτές και ειδικοί εκτιμούν, 
ωστόσο, ότι το φιλόδοξο έργο δεν έχει 
περιθώρια μεγάλης επιτυχίας γι’ αυτό ίσως 
η κινεζική κοινοπραξία που ανέλαβε την 
κατασκευή εξασφάλισε συμφωνία εκμε-
τάλλευσης 50 ετών.

Δεν έχουν τέλος οι απολύσεις 
προσωπικού στις πετρελαϊκές 
εταιρείες

Η Songa Offshore S.E., μια νορβηγική-κυ-
πριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005 
και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών 
σε εργασίες θαλάσσιων γεωτρήσεων, επι-
καλούμενη τις δυσκολίες της διεθνούς 
αγοράς πετρελαίου, ανακοίνωσε την από-
φασή της για μείωση του προσωπικού της 
κατά 200 άτομα.
Η απόφαση της Songa Offshore S.E. έρχε-
ται μόλις λίγες ημέρες αφότου και άλλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
πετρελαϊκό τομέα της Νορβηγίας, όπως η 
Statoil, είχαν ανακοινώσει απολύσεις.
Για τη Songa Offshore, η απόφαση περικο-
πής θέσεων εργασίας ήταν «πολύ σημα-
ντική και αναγκαία προσαρμογή της εται-
ρείας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αντα-
γωνιστικότητά της αλλά και η βιωσιμότητά 
της σε μια ιδιαιτέρως απαιτητική αγορά».
Με βάση τα όσα αναφέρει η νορβηγική 
εφημερίδα Dagens Naeringsliv, που ειδι-

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου



κεύεται σε οικονομικά και επιχειρηματικά 
νέα, η τελευταία δουλειά που έχει αναλά-
βει η Songa Offshore είναι η κατασκευή 
εξεδρών τύπου «Cat-D» στο ναυπηγείο 
του Μπουσάν, της Νότιας Κορέας, για 
λογαριασμό της Statoil.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι περισσό-
τερες από τις περικοπές θέσεων θα αφο-
ρούν προσωπικό που εργάζεται στα ναυ-
πηγικά της έργα στη Νότια Κορέα, αλλά 
και στις περιοχές του Στάβανγκερ και του 
Αμπερντίν στη Σκωτία.
Η κίνηση αυτή της Songa Offshore αναμέ-
νεται να μειώσει το λειτουργικό της κόστος 
κατά περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούνιο παραδίδεται το μεγάλο 
έργο-πρόκληση του Παναμά

Έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις, οι 
αρμόδιες αρχές του Παναμά ανακοίνω-
σαν ότι το ένα νέο κανάλι θα παραδοθεί 
έως το τέλος του Ιουνίου 2016. Οι χρο-
νοβόρες καθυστερήσεις που προκάλεσαν 
εκνευρισμό, εντάσεις και εξωδικαστικές 
πιέσεις ήταν αποτέλεσμα ρωγμών που 
είχαν σχηματιστεί στο σκυρόδεμα των 
νέων και φιλόδοξων έργων διαπλάτυνσης 
του καναλιού.
Το κράτος του Παναμά θα αρχίσει οικο-
νομικά να «επωφελείται» από την επέκτα-
ση το 2017, αφού αναμένονται επιπλέον 
έσοδα $ 1,4 δισ. (30% περισσότερα από 
τα προηγούμενα) τα οποία θα προέλθουν 
από τα τέλη που χρεώνει η αρμόδια κρα-
τική αρχή για διέλευση από το κανάλι.
Το έργο είχε αρχικώς οριστεί να ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2014. Οι τερά-
στιες δυσκολίες που εμφανίστηκαν στα 
έργα κατασκευής και ολοκλήρωσης και ο 
εκνευρισμός της κυβέρνησης οδήγησαν 
τις δύο πλευρές σε αναγκαστικό συμβιβα-
σμό. Ο αρχικός προϋπολογισμός των 5,25 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εκτινά-
χθηκε και οι κατασκευαστές απαίτησαν, 
με επιτυχία, επιπλέον $ 3,2 δισ.

4.000 πλοία έφτασε η σημαία  
της Λιβερίας

Η εγγραφή του δεξαμενοπλοίου «High 
Trust», χωρητικότητας 50.000 dwt, στο 

νηολόγιο της Λιβερίας αποτέλεσε ορόση-
μο καθώς με αυτήν η σημαία της Λιβερίας 
ανήλθε σε 4.000 πλοία. Το πλοίο ανήκει 
στην D’Amico Tankers Limited με έδρα 
το Δουβλίνο και είναι εξειδικευμένο για 
μεταφορά χημικών φορτίων και προϊόντων 
πετρελαίου. Σύμφωνα με δηλώσεις στελε-
χών του νηολογίου της χώρας, ο στόλος 
υπό σημαία Λιβερίας συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ αξιο-
σημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια επιλέγουν τη σημαία όλο και πιο 
ποιοτικά πλοία (νέες ναυπηγήσεις).

Η κρίση της ναυλαγοράς των dry 
πλήττει και το Σουέζ

Η κίνηση πλοίων και εμπορευμάτων χύδην 
ναυτιλίας αλλά και εμπορευματοκιβωτίων 
μέσω της διώρυγας του Σουέζ υποχώρη-
σε, όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντικά το 
2015. Ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων 
μειώθηκε κατά 2,3%, στα 41,2 εκατομμύρια 
TEU, ενώ και ο αριθμός των πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε 
κατά 3%. Η ύφεση ήταν ιδιαίτερα αισθητή 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, παρά 
την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του 
καναλιού, τον Αύγουστο, και την αξιοση-
μείωτη νότα αισιοδοξίας που επιθυμούσε 
να υποστηρίξει το Κάιρο.
Οι αριθμοί που αφορούν τον όγκο στις 
μεταφορές χύδην φορτίου που διήλθαν 
από τη διώρυγα το 2015 εμφάνισαν μείω-
ση της τάξεως του 5,2%. Την ίδια περίοδο, 
τα πλοία που πέρασαν το κανάλι μειώθη-
καν κατά 5,7%. Η πτώση ήταν επίσης ιδι-
αίτερα αισθητή κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους. Εντούτοις, σε σύνολο τα πλοία 
που διέπλευσαν το κανάλι αυξήθηκαν 
κατά 1,9%.
Η καθίζηση της ναυλαγοράς του ξηρού 
φορτίου, συνεπεία της συρρίκνωσης της 
οικονομίας της Κίνας, αλλά και η κρίση 
στις οικονομίες της κεντρικής και νότιας 
Ευρώπης σε συνδυασμό με την κακή πολι-
τική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι 
από τους κύριους παράγοντες για τη μεί-
ωση της κυκλοφορίας μέσω της διώρυγας 
του Σουέζ.
Αν και 17.500 πλοία πέρασαν το κανάλι, τα 
έσοδα από τα τέλη ήταν μειωμένα για το 
2015 κατά 5%.

Τον Ιούνιο παραδίδεται το μεγάλο έργο-πρόκληση  
του Παναμά

Τα 4.000 πλοία έφτασε η σημαία της Λιβερίας

Η κρίση της ναυλαγοράς των dry πλήττει  
και το Σουέζ
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Η «Via Carpatia» θα οδηγήσει σε ανάπτυξη Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη

Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, «ασπίδα» κατά της 
πειρατείας

Η «Via Carpatia» θα οδηγήσει σε 
ανάπτυξη Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη

Με στόχο την προώθηση κατασκευής 
της «Καρπαθίας Οδού» (Via Carpatia) 
οι εκπρόσωποι της Πολωνίας, της Βουλ-
γαρίας, της Ουγγαρίας, της Ελλάδας, της 
Τουρκίας, της Σλοβακίας, της Ουκρανίας 
και της Ρουμανίας συναντήθηκαν αρχές 
Μαρτίου στη Βαρσοβία.
Η σχεδιαζόμενη αρτηρία θα ξεκινά από 
το λιμένα της Κλάιπεντα στη Λιθουανία, θα 
διέρχεται από την Πολωνία, την Σλοβακία, 
την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία 
και θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Κλά-
δοι του διαδρόμου θα κατασκευαστούν 
προς Λευκορωσία, Ουκρανία και Βουλ-
γαρία, ενώ οι απολήξεις του θα φτάνουν 
στους λιμένες της Πολωνίας (Γκντανσκ) και 
της Ρουμανίας (Κωστάντζα).
Η «Via Carpatia» αποτελεί τον ανατολικό 
διάδρομο που θα ενώνει τις θαλάσσιες 
διασυνδέσεις του Βορρά, της Βαλτικής, 
της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, 
βελτιστοποιώντας τη χρήση των οικείων 
λιμένων και τις πολυτροπικές συνδέσεις 
μεταξύ Γερμανίας, Τσεχίας, της περιοχής 
Παννονίας και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, 
«ασπίδα» κατά της πειρατείας

Τα περιστατικά πειρατείας και ληστρι-
κών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων 
στον Κόλπο της Γουινέας έχουν μειωθεί 
σε ανέλπιστα επίπεδα σε μια περίοδο που 
η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει 
στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2002.
Σύμφωνα με αξιωματούχους των ενόπλων 
δυνάμεων των χωρών της Δυτικής Αφρι-
κής, αλλά και ειδικών ασφαλείας, η χαμηλή 
τιμή στο βαρέλι λειτουργεί ως τροχοπέδη 
πλέον για τους επίδοξους πειρατές στο 
δέλτα του Νίγηρα και στον Κόλπο της 
Γουινέας. Η πειρατεία δεν είναι κερδοφό-
ρος επιχείρηση όταν οι τιμές πέφτουν σε 
δραματικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με 
τους ειδικούς.
Οι επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν 
πετρέλαιο στον Κόλπο της Γουινέας μειώ-
θηκαν κατά 30% το 2015 συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος, αλλά όπως υποστηρί-
ζουν αναλυτές, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι 
επιθέσεις να ενταθούν όταν οι τιμές πώλη-
σης πετρελαίου αρχίσουν να βελτιώνονται.

Ανοίγει ξανά ο φάκελος για  
το «πλοίο του θανάτου»

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, άνοι-
ξε  πάλι η υπόθεση του φορτηγού πλοίου 
«Sage Sagittarius», που είχε συγκλονίσει 
τη διεθνή κοινότητα το 2012, όταν ήρθαν 
στο φως στοιχεία για τρεις θανάτους 
μελών του πληρώματος, τα αίτια των οποί-
ων παραμένουν ανεξιχνίαστα. Το πλοίο 
-το οποίο είναι ιαπωνικών συμφερόντων- 
είχε γίνει γνωστό στα μέσα ενημέρωσης 
με το όνομα «death ship», καθώς η αλλο-
πρόσαλλη και άκρως επιθετική, σύμφωνα 
με τα ΜΜΕ, συμπεριφορά του πλοιάρχου 
Venancio Salas ήγειρε ερωτήματα από 
τις αυστραλιανές αρχές σχετικά με τους 
μυστήριους θανάτους που έλαβαν χώρα 
σε αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, το πόρισμα της ιατρο-
δικαστικής έκθεσης που αφορά το ένα 
θύμα, και συγκεκριμένα τον αρχιμάγειρα 
Cesar Llanto, λέει πως πιθανότατα υπήρ-
ξε ανθρωποκτονία και άρα το θύμα δεν 
ήταν αυτόχειρας, όπως αναφέρεται στην 
επίσημη απολογία του πλοιάρχου. Δύο 
εβδομάδες μετά την πρώτη πιθανή ανθρω-
ποκτονία, το δεύτερο θύμα, ο Α΄ μηχανι-
κός Hector Collado, υπέστη κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις έπειτα από ατύχημα 
στο μηχανοστάσιο και υπέκυψε τελικά στα 
τραύματά του, ενώ η παρουσία διάσπαρ-
των κηλίδων αίματος στο πλοίο μαρτυρεί 
την πιθανότητα συνειδητής πρόθεσης από 
τη μεριά του δράστη. Το τρίτο θύμα, ο 
Ιάπωνας επιθεωρητής Kosaku Monji, έπεσε 
νεκρός μετά την «ατυχή» είσοδό του στην 
κορδέλα του σιλό (conveyor belt).
Ο λόγος που άνοιξε η ξεχασμένη υπόθε-
ση, είναι διότι ο πλοίαρχος Venancio Salas 
εισήλθε ξανά σε αυστραλιανά ύδατα, έχο-
ντας υπό την πλοιαρχία του νέο πλοίο, το 
«Kypros Sea».

Κατά 4 έτη μειώθηκε ο μέσος 
όρος ηλικίας των capesize που 
οδηγήθηκαν σε διάλυση

Η BIMCO δημοσίευσε τα αποτελέσμα-
τα έρευνάς της για τις διαλύσεις πλοί-
ων το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
μέση ηλικία διάλυσης φορτηγών πλοίων 
capesize μειώθηκε κατά 4 έτη το 2015 και 
πιο συγκεκριμένα τα capesize που οδηγή-
θηκαν στα διαλυτήρια είχαν μέση ηλικία 

Κατά 4 έτη μειώθηκε ο μέσος όρος ηλικίας των 
capesize που οδηγήθηκαν σε διάλυση
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Αβεβαιότητα και πανικός για το στόλο οffshore κάτω των 21 ετών σε σύγκριση με τα 25 
έτη το 2014. Τα capesize  το 2015 κατείχαν 
άνω του 50% της συνολικής χωρητικότη-
τας των φορτηγών πλοίων που διαλύθη-
καν, καθώς από τα συνολικά 30 εκατ. dwt 
που διαλύθηκαν, τα 15,5 εκατ. dwt προήλ-
θαν από τα capesize.
Σύμφωνα με τον Peter Sand, Chief Shiping 
Analyst της BIMCO, η αυξημένη δραστη-
ριότητα διαλύσεων στην αγορά των φορ-
τηγών πλοίων θα συνεχιστεί και το 2016. 
Μόνο για τον Ιανουάριο του 2016 φορ-
τηγά πλοία συνολικής χωρητικότητας 4,6 
εκατ. dwt οδηγήθηκαν στα διαλυτήρια.

Ζημίες το 2015 για τον όμιλο  
της COSCO

Η COSCO Corporation Limited παρου-
σίασε ζημίες για το οικονομικό έτος 2015, 
αντιστρέφοντας την κερδοφόρο εικόνα 
που είχε επιτύχει το 2014, καθώς υπήρξαν 
σημαντικές πιέσεις από τις χαμηλές τιμές 
που επικρατούν τόσο στις ναυτιλιακές 
αγορές όσο και στον κλάδο των ναυπηγή-
σεων. Οι ζημίες ανήλθαν στα $407,49 εκατ. 
έναντι κερδών $14,94 εκατ. για το 2014. Τα 
έσοδα για τη φετινή χρονιά ανήλθαν περί-
που στα $2,517 δισ. λόγω της μειωμένης 
δραστηριότητας του ναυπηγικού βραχίονα 
του ομίλου αλλά και του τομέα της θαλάσ-
σιας μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων.
Να σημειωθεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

το βιβλίο παραγγελιών του ομίλου ανήλθε 
στα $8 δισ. με προοδευτικές παραδόσεις 
έως και τις αρχές του 2018.

Αβεβαιότητα και πανικός για  
το στόλο οffshore

Το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου που 
εξειδικεύεται και επιχειρεί στην αγορά 
των offshores και των εξεδρών γεωτρή-
σεων πετρελαίου θα παραμείνει χωρίς 
αντικείμενο εργασίας το 2016. Η πτωτι-
κή πορεία των τιμών του αργού είναι ο 
βασικός λόγος για τη μείωση της ζήτησης 
σκαφών και πλατφορμών, κατά τον επι-
κεφαλής των μονάδων εξόρυξης της Α.Ρ. 
Moller - Maersk, σύμφωνα με ανακοίνωση 
του πρακτορείου Reuters.
Οι προοπτικές για τις εταιρείες πετρελαίου 
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με 
καινούργια έργα, ακόμη και σε νέες αγορές, 
παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και όλα 
τα σχέδια διαγράφονται «πολύ αβέβαια 
και όχι πολύ αισιόδοξα», όπως χαρακτηρι-
στικά δήλωσε ο κ. Claus Hemmingsen στο 
Reuters. «Θα υπάρξει υπερπροσφορά στο 
εγγύς μέλλον», συμπλήρωσε, ταράζοντας 
περαιτέρω τα θολωμένα ύδατα της συγκε-
κριμένης αγοράς.

Κάτι ετοιμάζουν οι Κινέζοι;

Εκπρόσωποι από τη ναυτιλιακή εταιρεία 
China Cosco Shipping Corporation και την 
CMA CGM συναντήθηκαν πρόσφατα στη 
Σαγκάη για να συζητήσουν το ενδεχόμε-
νο μιας νέας γαλλοκινεζικής στρατηγικής 
συμμαχίας που θα αλλάξει τα δεδομένα 
σε όλες τις ναυτιλιακές αγορές. Σύμφω-
να με πληροφορίες από τοπικά κινεζικά 
μέσα ενημέρωσης, στη συμμαχία πιθανώς 
θα συμμετέχει ως μέλος-συνεργάτις και η 
Orient Overseas Container Line (OOCL). 
Σε περίπτωση που η συμφωνία επικυρω-
θεί, η νέα συμμαχία θα περιλαμβάνει 832 
πλοία, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο 
εμπορευματοκιβωτίων αλλά κι ενός τερά-
στιου αριθμού πλοίων ξηρού φορτίου και 
αρκετών δεξαμενόπλοιων.
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Σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την 
παγκόσμια οικονομία το τρέχον και το 
επόμενο έτος προχώρησε ο Οργανισμός 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανά-
πτυξη (ΟΟΣΑ).
Ειδικότερα, ο διεθνής οργανισμός προει-
δοποίησε τη Γερμανία, τη Βραζιλία και τις 
ΗΠΑ για ενδεχόμενη επιβράδυνση της 
αναπτυξιακής τους πορείας, ενώ επέστη-
σε την προσοχή στις αναδυόμενες οικο-
νομίες σχετικά με τους κινδύνους που 
πηγάζουν από τη μεταβλητότητα στις διε-
θνείς αγορές συναλλάγματος.
«O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επισήμανε μια 
αμετάβλητη οικονομική κατάσταση στις 
περισσότερες χώρες αλλά και διαφορετι-
κά επίπεδα ανάπτυξης στις αναδυόμενες 
αγορές τον Δεκέμβριο του 2015.
Οι οικονομικές δραστηριότητες στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι θα 
επιβραδυνθούν, καθώς οι σχετικοί δείκτες 
που παρακολουθούν οι αναλυτές παρα-
μένουν σε πτωτική πορεία για αρκετούς 

μήνες. Ως σύνολο, η οικονομική δραστηριότητα της Ζώνης του 
Ευρώ φάνηκε να διατηρεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης χωρίς 
αξιόλογες μεταβολές ή ανατροπές.
Ειδικά οι δείκτες του Δεκεμβρίου 2015 για τη Γερμανία και την 
Ιταλία κατέγραψαν μια σταθερή δυναμική ως προς την ανάπτυξη, 
ενώ σε ανοδική οικονομική τροχιά φαίνεται να εισέρχεται και η 
Γαλλία.
Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, ο ΟΟΣΑ προβλέπει σταθε-
ρή ανάπτυξη στην Ινδία, ενώ οι σχετικοί δείκτες της Κίνας και της 
Βραζιλίας επιβεβαιώνουν κάποια δειλά σημάδια σταθεροποίησης». 

Με αφορμή την παράγραφο της τελευταίας εξαμηνιαίας έκθεσης 
του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία, απευθυνθήκα-
με σε πρόσωπα της ναυτιλιακής αγοράς και ζητήσαμε την άποψή 
τους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο παγκόσμιο εμπό-
ριο και στις διεθνείς μεταφορές.

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ  
και οι επιπτώσεις στη ναυτιλία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



  

Του Δημήτρη Θεοδοσίου 
Managing Director DANAOS  
Management Consultants S.A.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μετά το 2008 
η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε επιβρά-
δυνση. Επίσης η γεωπολιτική κατάσταση 
παγκοσμίως δεν ευνοεί τις επενδύσεις. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η συρ-
ρίκνωση της προσφοράς φορτίων προς 
μεταφορά, η οποία σε συνδυασμό με τον 
μεγάλο αριθμό πλοίων σε όλες τις κατη-
γορίες συμπιέζει γενικότερα τη ναυτιλία.
Η ναυτιλία και γενικά η οικονομία χρειά-
ζονται πολύ πιο δραστικές αλλαγές για να 
ανακάμψουν και τα δειλά σημάδια σταθε-
ροποίησης σαφέστατα δεν είναι σε θέση 
να αλλάξουν το γενικότερο κλίμα.

   

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη
Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι επισημάνσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ 
επιβεβαιώνουν την ασταθή στασιμότητα 
που βιώνει η παγκόσμια οικονομία, όπως 
εξάλλου καταγράφεται από την πτωτική 
πορεία των τιμών των προϊόντων και των 
ναύλων - με αιχμές στις μεταφορές ξηρού 
φορτίου και στα container όσο και την 
εξαίρεση των πετρελαιοφόρων. 
Ο αγνωστικισμός γύρω από τα πραγματι-
κά θεμελιώδη στοιχεία της Κίνας και κυρί-
ως του χρηματοπιστωτικού της συστήμα-
τος, η αστάθεια αναδυομένων οικονομιών, 
όσο και ο αποπληθωρισμός που χαρα-
κτηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία και η 
συνεπαγόμενη ανάσχεση της παγκόσμιας 
ζήτησης συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
αυτού του περιβάλλοντος.

Οι σταθεροποιητικές παρεμβάσεις της 
Fed αναδεικνύονται καταλυτικές για την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι 
κινήσεις ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ 
αποδεικνύονται ανεπαρκείς για μια ολιστι-
κή ανάκαμψη στην Ε.Ε. - με την εξαίρεση 
των μεγάλων οικονομιών. Ωστόσο, η συνι-
στώσα που επιδεινώνει τις μελλοντικές 
εξελίξεις και η αβεβαιότητα περί αυτές 
έχει να κάνει με την πολιτική αστάθεια 
που παράγουν οι συγκρούσεις στη Μέση 
Ανατολή, οι τεταμένες σχέσεις Ρωσίας - 
Τουρκίας και οι κινήσεις των συντεταγμέ-
νων τρομοκρατικών οργανώσεων υπό το 
ISIS. Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρηματικές 
αποφάσεις καλούνται να προσαρμοστούν 
περιοριστικά ακόμη και εάν ακολουθούν 
αναπτυξιακή τροχιά. Πολύ περισσότερο 
στην ποντοπόρο ναυτιλία, που διανύει μια 
περίοδο διαρθρωτικής κρίσης, που συνί-
σταται στους πιστωτικούς περιορισμούς 
που αντιμετωπίζει παράλληλα με την ανά-
γκη προσαρμογής της κατανομής μεταξύ 
των κατηγοριών πλοίων του στόλου. 

ΓΙΑ ΤΟ 2016
Εξαμηνιαίες
προβλέψεις

Διαφορά από τις 
εκτιμήσεις της έκθεσης 

του Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟ 2017
Εξαμηνιαίες
προβλέψεις

Διαφορά από τις 
εκτιμήσεις της έκθεσης 

του Νοεμβρίου 2015

Παγκοσμίως 3,00% -0,30% 3,30% -0,30%

ΗΠΑ 2,00% -0,50% 2,20% -0,20%

Ευρωζώνη 1,40% -0,40% 1,70% -0,20%

Γερμανία 1,30% -0,50% 1,70% -0,30%

Γαλλία 1,20% -0,10% 1,50% -0,10%

Ιταλία 1,00% -0,40% 1,40% 0,00%

Ιαπωνία 0,80% -0,20% 0,60% -0,10%

Καναδάς 1,40% -0,60% 2,20% -0,10%

Βρετανία 2,10% -0,30% 2,00% -0,30%

Κίνα 6,50% 0,00% 6,20% 0,00%

Ινδία 7,40% 0,10% 7,30% -0,10%

Βραζιλία -4,00% -2,80% 0,00% -1,80%

Υπόλοιπες χώρες 2.50% -0,30% 3,10% -0,20%
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Της Εύας Τζήμα
Επικεφαλής του τμήματος Research & Valuations, 
Intermodal Shipbrokers  Co.

Τον Νοέμβριο, η παγκόσμια ανάπτυξη για 
το 2016 υπολογιζόταν από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) στο 3,3%, ενώ η πρόβλεψη πριν 
από λίγες ημέρες μειώθηκε στο 3%. Το 
γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ, εντός μόλις τριών 
μηνών, μείωσε και πάλι τις προσδοκίες 
του για την παγκόσμια ανάπτυξη δεν απο-
τελεί μεγάλη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια 
του 2015 ο ρυθμός ανάπτυξης στις μεγά-
λες οικονομίες υπήρξε απογοητευτικός, 
παρά το πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού 
και τις φθηνές τιμές του πετρελαίου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους. 
Τα οικονομικά στοιχεία για το τελευταίο 
τρίμηνο του 2015, σε συνδυασμό με την 
απόδοση των χρηματοπιστωτικών αγο-
ρών παγκοσμίως αλλά και τη ζήτηση για 
commodities, προδιαθέτουν για μια χρο-
νιά χωρίς ιδιαίτερα θετικές εκπλήξεις 
όσον αναφορά το παγκόσμιο εμπόριο.   
Ο πιο σημαντικός παράγοντας, φυσικά, 
πίσω από την επιβράδυνση του παγκό-
σμιου εμπορίου είναι η Κίνα. Η οικονο-
μία της χώρας αναπτύχθηκε το 2015 με 
τον χαμηλότερο ρυθμό για τα τελευταία 
είκοσι πέντε χρόνια και παρόμοια αύξηση 
αναμένεται και για το τρέχον έτος. H κινε-
ζική οικονομία έχει αρχίσει τα δύο τελευ-
ταία χρόνια να εστιάζεται περισσότερο 
στην εγχώρια κατανάλωση και λιγότερο 
στις εξαγωγές. Παράλληλα, το ενδιαφέρον 
για ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης 
σταδιακά αντικαθιστά αυτό για τις κατα-
σκευές και τις μεγάλες υποδομές. Αυτό 
συνεπάγεται περαιτέρω μείωση της ανά-
πτυξης, που θα δούμε και στις εξαγωγές 
αγαθών, αλλά και στις εισαγωγές πρώτων 
υλών από τη χώρα, όπως σιδηρομεταλ-
λεύματα και άνθρακας, το εμπόριο των 
οποίων έχει για χρόνια στηριχτεί κυρίως 
στη ζήτηση από Κίνα.
H μείωση της πρόβλεψης του ΟΟΣΑ για 
την οικονομική ανάπτυξη της Βραζιλίας 
είναι με διαφορά η μεγαλύτερη. Αυτή είναι 
μια άμεση αντανάκλαση της επιβράδυν-
σης της κινεζικής ζήτησης, καθώς σχεδόν 
οι μισές εξαγωγές της Βραζιλίας αποτε-
λούνται από πρώτες ύλες, οι περισσότε-
ρες εκ των οποίων καταλήγουν στην Κίνα. 
Δεδομένου ότι η κινεζική ζήτηση για τα 
προϊόντα αυτά είναι πλέον αμετάβλητη, ο 
αριθμός των εξαγωγών της Βραζιλίας σε 
commodities δεν αναμένεται να ξεπερά-
σει τα επίπεδα του περασμένου έτους.  

H πεποίθηση πως η ανάπτυξη της ινδικής 
οικονομίας θα μπορούσε να καλύψει ένα 
σημαντικό μέρος του κενού της Κίνας στο 
παγκόσμιο εμπόριο φαίνεται να υπερτονί-
στηκε. Η οικονομία της χώρας θα παρου-
σιάσει πιθανότατα σταθερή ανάπτυξη 
κατά το τρέχον έτος, ενώ κι εδώ έχουμε 
παρατηρήσει κάποια μετατόπιση από τις 
εισαγωγές προς την τόνωση της εγχώριας 
παραγωγής, κυρίως σε commodities που 
σχετίζονται με την κατασκευή υποδομών 
και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, η 
ινδική ρουπία έχει αποδυναμωθεί σημα-
ντικά έναντι του δολαρίου, ανερχόμενη 
σήμερα σε χαμηλά επίπεδα δυόμισι ετών, 
γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει 
τις εισαγωγές της Ινδίας σε commodities 
κατά τους επόμενους μήνες.
Η ανάπτυξη του τρέχοντος έτους για 
όλες τις οικονομίες των G7 χωρών έχει 
επίσης αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Στην 
περίπτωση των ΗΠΑ, όμως, το σημαντι-
κά ενδυναμωμένο δολάριο αναμένεται 
να συνεχίσει την ενίσχυση των εισαγω-
γών. Ταυτόχρονα, η δραματική πτώση της 
τιμής του πετρελαίου έχει οδηγήσει σε 
συνεχή συρρίκνωση της εγχώριας παρα-
γωγής, γεγονός που σημαίνει ότι οι εισα-
γωγές αργού των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.
Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της 
Ευρωζώνης και μέλος του G7, επωφελή-
θηκε σημαντικά από την αποδυνάμωση 
του ευρώ κατά το προηγούμενο έτος, 
όμως η ζήτηση από τις ΗΠΑ και την Κίνα, 
δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς 
προορισμούς της Γερμανίας, δεν φαίνεται 
να αυξηθεί σημαντικά φέτος, άρα η θετι-
κή επίδραση του φθηνότερου ευρώ στην 
ενδυνάμωση των εξαγωγών της χώρας 
αναμένεται να μετριαστεί. 
Για να συνοψίσω, η επιβράδυνση στην 
κινεζική οικονομία αναμένεται να συνεχί-
σει να επιβαρύνει την ανάπτυξη του διε-
θνούς εμπορίου. Καθώς οι περισσότερες 
από τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες 
οικονομίες εισέρχονται σε μια περίοδο 
βραδύτερης ανάπτυξης, τα αποτελέσματα 
θα είναι ορατά στο διεθνές εμπόριο το 
οποίο αναμένεται να σημειώσει για τέταρ-
τη συνεχόμενη χρονιά μικρή αύξηση ως 
αποτέλεσμα της εύθραυστης κατάστασης 
της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυα-
σμό με τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές 
εντάσεις.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



An ISO 9001:2008 certified Maritime & Software Firm built on a safety culture

and risk prevention foundations born to serve the Shipping Industry by pre-

venting 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

Join our Philosophy...
    ‘Don’t Cure, Prevent!’

ADV_Layout 1  1/10/2015  10:20 πµ  Page 87



34

Ισλαμικό Κράτος, ο νέος κίνδυνος 
για τα εμπορικά πλοία 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις ανώτε-
ρου αξιωματικού του ΝΑΤΟ, οι τζιχαντι-
στές του Ισλαμικού Κράτους (Ι.Κ.) έχουν 
θέσει ως στόχο να συγκροτήσουν ειδικά 
εκπαιδευμένες ένοπλες ομάδες, οι οποί-
ες με τη χρήση σκαφών θα επιτίθενται 
σε κρουαζιερόπλοια που ταξιδεύουν στη 
Μεσόγειο.
Όπως τόνισε ο Βρετανός αντιναύαρχος 
Clive Johnstone, διοικητής των Ναυτικών 
Συμμαχικών Δυνάμεων (Allied Maritime 
Command-MARCOM), η επέκταση των 
δυνάμεων που υποστηρίζουν το Ισλαμι-
κό Κράτος στο Ιράκ, στη Συρία καθώς 
και στις ακτές της Λιβύη έχει «ρίξει μια 
δυσάρεστη σκιά» σε όλη τη Μεσόγειο και 
βεβαίως στη ναυτιλία της.
Ο αντιναύαρχος Johnstone επισημαίνει, 
επίσης, ότι η απόκτηση εξελιγμένων ρωσι-
κών αλλά και κινεζικών όπλων από τις 
ένοπλες ομάδες των περιοχών που βρί-
σκονται υπό την κυριαρχία του Ι.Κ. μπορεί 
να δώσει σε αυτές τις ομάδες τη «φρικτή 

δυνατότητα» να οργανώσουν επιθέσεις 
σε κρουαζιερόπλοια ή και σε πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Τέλος, σύμφωνα με τον Βρετανό αξιωμα-
τούχο, δεδομένου ότι η Μεσόγειος γίνεται 
μια ολοένα και περισσότερο στρατιωτι-
κοποιημένη περιοχή, η εμπορική ναυτιλία 
αλλά και η κρουαζιέρα θα βρίσκονται διαρ-
κώς υπό απειλή από τις δυνάμεις του Ι.Κ.

Η Γερμανία επιχειρεί να 
καθησυχάσει τους φόβους  
της Πολωνίας 

Ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας, Ζίγκμαρ 
Γκάμπριελ, με δηλώσεις του προσπάθησε 
να καθησυχάσει τους φόβους της πολωνι-
κής κυβέρνησης για τα σχέδια της κατα-
σκευής ενός δεύτερου υποθαλάσσιου 
αγωγού μεταφοράς αερίου από τη Ρωσία 
προς τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής 
Θάλασσας.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν 
τις ανησυχίες της Πολωνίας», δήλωσε 
με έμφαση ο Γερμανός αντικαγκελάριος, 
κατά τη διάρκεια της συνάντησής του 
με τον Πολωνό ομόλογό του, Ματέους 
Μοραβίκι, στη Βαρσοβία. Μάλιστα, σημεί-
ωσε πως η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη 
ενημερώσει τη Μόσχα ότι το Βερολίνο 
δεν πρόκειται να προχωρήσει στην κατα-
σκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου 
χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης θα προμηθεύονται  
ικανές ποσότητες φυσικού αερίου.
Από την πλευρά της, η πολωνική πολιτι-
κή και πολιτειακή ηγεσία έχει εκφράσει 
πολλές φορές έντονες επιφυλάξεις σχε-
τικά με την ορθότητα της επιλογής κατα-
σκευής του αγωγού Nord Stream II. Για 
την Πολωνία ο νέος αγωγός μεταφοράς 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη 
Γερμανία θα υπονομεύσει άμεσα τα στρα-
τηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, παραβιάζοντας τους ισχύοντες κανό-
νες ανταγωνισμού. Επιπλέον, εκφράζονται 
φόβοι πως τα έσοδα που θα έχει η Ρωσία 
από το έργο θα κατευθυνθούν προς την 
αγορά νέων οπλικών συστημάτων, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της 
Πολωνίας και εν γένει των χωρών της ανα-
τολικής Ευρώπης.
Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών της 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία επιχειρεί να καθησυχάσει τους φόβους της Πολωνίας

Το ΝΑΤΟ στρέφει την προσοχή του προς την Αρκτική



Πολωνίας, Μοραβίκι, μετά τη συνάντησή 
του με τον Γερμανό αντικαγκελάριο δήλω-
σε ότι «είμαστε εν μέρει ανήσυχοι ως 
προς το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας, 
όχι μόνο με όρους γεωπολιτικής αλλά και 
από άποψη προμήθειας φυσικού αερίου».
Να σημειωθεί ότι, προς το παρόν, δεν 
υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την 
κατασκευή του αγωγού, ο οποίος σε κάθε 
περίπτωση θα καταστήσει τη Γερμανία 
κόμβο διανομής για το ρωσικό φυσικό 
αέριο προς τη δυτική Ευρώπη, και τα σχέ-
δια κατασκευής του έχουν θορυβήσει όχι 
μόνο την Πολωνία αλλά και άλλες χώρες 
της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της 
Ιταλίας.
Από την πλευρά του, ο κ. Γκάμπριελ επισή-
μανε ότι το έργο αφορά, κυρίως, τη γερ-
μανική οικονομία και ότι η Γερμανία είναι 
σαφώς υπέρ της πολιτικής διαφοροποίη-
σης των πηγών προμήθειας φυσικού αερί-
ου. «Όμως», τόνισε, «σε κάθε περίπτωση 
εναπόκειται στη γερμανική αγορά και στις 
επιχειρήσεις να αποφασίσουν από ποια 
πηγή θα έρχεται το φυσικό αέριο».

Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία 
απαγορεύουν τον κατάπλου 
ιρανικών πλοίων στα λιμάνια τους

Το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία επέ-
βαλαν απαγόρευση κατάπλου στα λιμάνια 
τους σε πλοία που φέρουν τη σημαία του 
Ιράν. Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε πλοίο 
ανεξαρτήτως σημαίας έχει επισκεφτεί 
κάποιο λιμάνι του Ιράν κατά τις τρεις 
τελευταίες προσεγγίσεις σε λιμάνια δεν 
θα επιτρέπεται να προσεγγίσει λιμάνι του 
Μπαχρέιν, αν και προς το παρόν η Σαου-
δική Αραβία δεν έχει επιβάλει αντίστοιχη 
απαγόρευση. Ως αποτέλεσμα των απαγο-
ρεύσεων, καμία συμφωνία με πλοία υπό 
ιρανική σημαία δεν θα εφαρμοστεί μέχρι 
νεωτέρας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως επα-
κόλουθο της όξυνσης των διπλωματικών 
σχέσεων των δύο χωρών με το Ιράν, που 
προήλθε από την εκτέλεση ενός σιίτη 
μουσουλμάνου κληρικού.

Κυρώσεις της Ιαπωνίας εναντίον 
της Βόρειας Κορέας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Britannia 
P&I Club, στις 10 Φεβρουαρίου η ιαπωνική 
κυβέρνηση ανακοίνωσε κυρώσεις εναντί-
ον της Βόρειας Κορέας, λόγω της δοκιμής 
που πραγματοποίησε η τελευταία με βαλ-
λιστικούς πυραύλους.
Ειδικότερα, οι νέες κυρώσεις απαγορεύ-
ουν σε όλα τα πλοία με σημαία Βόρειας 
Κορέας να εισέλθουν σε ιαπωνικά χωρικά 
ύδατα, ενώ η απαγόρευση εκτείνεται και 
σε όλα τα σκάφη -ανεξαρτήτως σημαίας- 
που έχουν καταπλεύσει σε λιμένες της 
Βορείου Κορέας στο παρελθόν.

Το ΝΑΤΟ στρέφει την προσοχή 
του προς την Αρκτική

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο 
ΝΑΤΟ, πρέσβης Douglas Lute, σε δηλώ-
σεις του στα μέσα ενημέρωσης τόνισε 
ότι η Συμμαχία οφείλει να είναι έτοιμη να 
αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις από 
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

όπου και αν προέρχονται. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο η Αρκτική αποτελεί μια περιο-
χή άμεσου ενδιαφέροντος για το ΝΑΤΟ, 
με δεδομένη μάλιστα την εκεί παρουσία 
σταθερών συμμάχων όπως η Νορβηγία.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ παρακολουθούν πολύ στενά τις 
εξελίξεις στην Αρκτική, κυρίως εξαιτί-
ας της στρατιωτικής παρουσίας εκεί της 
Ρωσίας, η οποία τα τελευταία χρόνια βρί-
σκεται σε φάση συνεχούς εκσυγχρονι-
σμού των δυνάμεών της και των επιχειρη-
σιακών της δυνατοτήτων.
Για το ΝΑΤΟ, επισήμανε ο Douglas Lute, 
είναι υψίστης σημασίας η ανεμπόδιστη 
πρόσβαση -όπως ισχύει σήμερα- στην 
περιοχή του βόρειου Ατλαντικού, γι’ αυτό 
και η Συμμαχία οφείλει να συνεργαστεί 
στενά τόσο με τη Νορβηγία όσο και με 
τις υπόλοιπες αρκτικές χώρες-συμμάχους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το ισχύον 
status quo και να αντιμετωπιστούν πιθα-
νές απειλές από την πλευρά της Ρωσίας. 
Να σημειωθεί πως η Αρκτική, σύμφωνα 
με τις πιο πρόσφατες μελέτες, διαθέτει 

πλούσια ενεργειακά αποθέματα, γεγονός 
που αναμένεται να οδηγήσει στα χρόνια 
που ακολουθούν σε περαιτέρω ένταση 
τις σχέσεις και τον ανταγωνισμό μεταξύ 
Ρωσίας και των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. 
Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι στην 
Αρκτική υπάρχουν ενενήντα δισεκα-
τομμύρια βαρέλια μη καταγεγραμμένων 
αποθεμάτων αργού πετρελαίου καθώς 
και 1,669 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου.

Η ΝΑ Ασία γίνεται όλο και 
περισσότερο το νέο πολιτικό και 
οικονομικό κέντρο του κόσμου

Το εμπόριο μεταξύ των χωρών της νοτιο-
ανατολικής Ασίας και των ΗΠΑ έχει αυξη-
θεί από το 2009 κατά 55% και ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, θεωρεί 
την εξέλιξη αυτή σημαντική επιτυχία της 
προεδρίας του αφότου ανέλαβε τα καθή-
κοντά του, το 2009. Την άποψη αυτή εξέ-
φρασε ο ίδιος ο πρόεδρος κατά τη διάρ-

κεια της Συνόδου Κορυφής των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Σε συνάντηση με τους 10 ηγέτες που 
απαρτίζουν την Ένωση Χωρών της Νοτι-
οανατολικής Ασίας (ASEAN), ο κ. Ομπάμα 
τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι 
σήμερα ο τέταρτος σημαντικός εταίρος 
των ΗΠΑ αναφορικά με τα εμπορικά αγα-
θά. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντική για 
τις εξαγωγές των ΗΠΑ, ενώ εμμέσως υπο-
στηρίζονται με αυτό το εμπορικό άνοιγμα 
περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις 
εργασίας για τους Αμερικανούς.
Η Σύνοδος Κορυφής φιλοξενήθηκε για 
πρώτη φορά από τις ΗΠΑ, στην Καλι-
φόρνια, προκειμένου η Ουάσιγκτον να 
δώσει έμφαση στη στενότερη οικονομική 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
Η σύνοδος την πρώτη μέρα επικεντρώ-
θηκε στην οικονομία, ενώ συζητήθηκαν 
θέματα σχετικά με την ασφάλεια, την 
πολιτική, την τρομοκρατία, αλλά και τη 
γεωπολιτική κατάσταση στη Θάλασσα 
της Νότιας Κίνας. Ο πρόεδρος Ομπάμα 
υπογράμμισε την ανάγκη για περισσό-
τερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας 
μεταξύ των ΗΠΑ και των κρατών-μελών 
της ASEAN, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι 
είναι χρήσιμη μια περιφερειακή συνεργα-
σία για την από κοινού αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων στην ευρύτερη θαλάσ-
σια περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των 
ανθρωπιστικών κρίσεων.
Η σύμβουλος του Λευκού Οίκου για 
θέματα Εθνικής Ασφάλειας, Σούζαν Ράις, 
τόνισε τη σημασία της περιοχής και επι-
σήμανε πως η ΝΑ Ασία αποτελεί όλο και 
περισσότερο το νέο πολιτικό και οικο-
νομικό κέντρο του κόσμου, με τεράστια 
βαρύτητα για τον παγκόσμιο χάρτη των 
μεταφορών και του εμπορίου. Αναφερό-
μενη μάλιστα στην επίθεση στην Τζα-
κάρτα τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι η 
μάστιγα της τρομοκρατίας απαιτεί εγρή-
γορση και σκοπός της Ουάσιγκτον είναι 
να «μοιράζονται» περισσότερες πληρο-
φορίες και να αναζητηθούν τρόποι για πιο 
συνεχή και αποδοτική συνεργασία.
Τα κράτη της ASEA που συμμετείχαν 
στη σύνοδο ήταν το Μπρουνέι, η Καμπό-
τζη, η Ινδονησία, το Λάος, η Μαλαισία, η 
Μιανμάρ, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η 
Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Η ΝΑ Ασία γίνεται όλο και περισσότερο το νέο 
πολιτικό και οικονομικό κέντρο του κόσμου
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μια σειρά από μονομερείς οικονομικές 
κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας αλλά και 
την απαγόρευση των εισαγωγών τροφίμων 
μετά την κατάρρευση ρωσικού στρατιωτι-
κού αεροπλάνου από τουρκικά μαχητικά 
αεροσκάφη.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης «Fruit 
Logistica» στο Βερολίνο, από την τουρκι-
κή ένωση νωπών και φρέσκων προϊόντων, 
επισήμαναν ότι «βρισκόμαστε πλέον σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
των νωπών προϊόντων. Ελπίζουμε να ανα-
κτήσουμε το μερίδιο αγοράς που χάσαμε 
από τη Ρωσία σε διαφορετικές χώρες», 
τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες στρα-
τηγικές επιλογές.
Σύμφωνα με δηλώσεις επικεφαλής επιμε-
λητηρίων και γεωργικών συνεταιρισμών 
στο πρακτορείο Anadolu, οι Τούρκοι παρα-
γωγοί αντιλαμβάνονται τη μεγάλη δυσκολία 
ως προς την εξαγωγή προϊόντων εξαιτίας 
της απόλυτης εξάρτησης από τη ρωσική 
αγορά και της αδυναμίας έγκαιρης σύνα-
ψης συμφωνιών με άλλες αγορές, κυρίως 
στη Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη. Η 
νέα τάξη πραγμάτων στις αγροτικές περι-
οχές, ιδίως της νότιας Τουρκίας, μοιάζει να 
αναβιώνει νέες θαλάσσιες οδούς και λιμά-
νια στα νότια και δυτικά της χώρας.
Οι εξελίξεις φαίνεται να ανησυχούν πλοιο-
κτήτες, ναυτικούς πράκτορες και ναυλωτές, 
οι οποίοι εμφανίζονται αμήχανοι αφενός 
από τη στάση των δύο ισχυρών ανδρών 
σε Μόσχα και Άγκυρα, αφετέρου από την 
άμεση ανάγκη για αλλαγή των επενδυτι-
κών στρατηγικών των τουρκικών επιχει-
ρηματιών που έως σήμερα απολάμβαναν 
τα οφέλη της ρωσικής αγοράς. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι ο 
πέμπτος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015, σύμ-
φωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από 
τη Eurostat.
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Τουρκίας 
προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν στα 79 δισ. ευρώ 
από 75 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές της 
χώρας από την Ε.Ε. ανήλθαν στα 61,6 δισ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13%.

Χωρίς τέλος για την εμπορική, τουριστική, 
αλλά και τη βιομηχανία στην αλυσίδα μετα-
φορών της Τουρκίας, φαίνεται να εξελίσ-
σεται η ασφυξία που προκαλεί η ρωσική 
απομόνωση.
Πιο συγκεκριμένα, οι εμπορικοί και οικονο-
μικοί περιορισμοί και κυρώσεις της Ρωσίας 
που επιβλήθηκαν κατά της Τουρκίας πιθα-
νώς να προκαλέσουν το 2016 απώλειες για 
την τουρκική οικονομία που θα υπερβούν 
τα 11 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Την άποψη αυτή 
εξέφρασε στο πρακτορείο TASS ο πρέ-
σβης της Ρωσίας στην Άγκυρα, Andrey 
Karlov, προσθέτοντας ότι ο τουρισμός και 
ο γεωργικός τομέας είναι πιθανό να πλη-
γούν περισσότερο.
O Ρώσος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι το 
2014 ο κύκλος εργασιών μεταξύ των χωρών 
σε διάφορους εμπορικούς τομείς ξεπέρα-
σε σε σύνολο τα $ 30 δισ., ενώ περίπου 4,5 
εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες επισκέφτη-
καν την Τουρκία. Η παρούσα κατάσταση 
μεταξύ των δύο κρατών θα φανεί εξαιρε-
τικά επιζήμια για τις τοπικές οικονομίες της 
Τουρκίας. 
Εν τω μεταξύ, η Τουρκία επιδιώκει να ανα-
ζητήσει νέες αγορές για τις εξαγωγές των 
νωπών και φρέσκων αγροτικών και αλιευ-
τικών προϊόντων, καθώς η Ρωσία επέβαλε 

Αλλάζει ο μεταφορικός χάρτης  
στην Ανατολική Μεσόγειο

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Νέα δεδομένα στο εμπόριο και στις θαλάσσιες οδούς  
από την αντιπαράθεση Άγκυρας - Μόσχας
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Σύμφωνα με το Norwegian Petroleum 
Directorate, μία εκ νέου αύξηση των επεν-
δύσεων αναμένεται να σημειωθεί μετά το 
2019, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή δεν 
πρόκειται να αγγίξει τα υψηλά επίπεδα των 
προηγούμενων ετών.
Για τους ειδικούς η Νορβηγία έχει πλέον 
εισέλθει σε φάση «ασθενείας» και μάλιστα 
την επονομαζόμενη «ολλανδική ασθένεια», 
που με άλλα λόγια σημαίνει την υπερβο-
λική εξάρτηση μιας οικονομίας από έναν 
βιομηχανικό τομέα. Στην περίπτωση της 
Νορβηγίας πρόκειται για τον τομέα της 
παραγωγής πετρελαίου και βεβαίως φυσι-
κού αερίου. Ο τελευταίος αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 20% του ακαθάρι-
στου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Με 
αυτό το δεδομένο, η μείωση στην παρα-
γωγή πετρελαίου -άμεσο επακόλουθο των 
μειωμένων διεθνών τιμών του «μαύρου 
χρυσού»- έχει ήδη οδηγήσει από τον 
Ιανουάριο του 2014 σε απώλεια σχεδόν 
30.000 θέσεων εργασίας. 
Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Νορβηγίας 
(Statistisk sentralbyrå) για πρώτη φορά 
το ποσοστό ανεργίας στη χώρα άγγιξε το 
4,6%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί 
την τελευταία δεκαετία (επίσημα στοιχεία 
Νοεμβρίου 2015), το οποίο αντιστοιχεί σε 
127.000 ανέργους. Να σημειωθεί ότι τον 
Ιανουάριο του 2015 το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 3,9%, στις αρχές του 2014 3,5% και τον 
Ιανουάριο του 2008, λίγο πριν ξεσπάσει η 
διεθνής οικονομική κρίση, είχε καταγραφεί 
στα χαμηλά επίπεδα του 2,8%.
Επιπλέον, μέσα στον Ιανουάριο του 2016 
τέσσερις μεγάλες εταιρείες, η Statoil, η 
BP, o νορβηγικός όμιλος εταιρειών Aker 
Solutions, που ειδικεύεται στην παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εταιρεί-
ες πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η 
Songa Offshore S.E., νορβηγική-κυπριακή 
εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005 και ειδικεύ-
εται στην παροχή υπηρεσιών σε εργασίες 
θαλάσσιων γεωτρήσεων, ανακοίνωσαν τις 

Η οικονομία της Νορβηγίας βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, ακό-
μη και με τον κίνδυνο να εισέλθει σε φάση 
ύφεσης, εξαιτίας της σημαντικής πτώσης 
των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών του 
πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει μέσα 
στα επόμενα δύο χρόνια σε σημαντική 
μείωση και των επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου της 
Νορβηγίας, σύμφωνα με ενημέρωση του 
Norwegian Petroleum Directorate, μιας 
κυβερνητικής υπηρεσίας που βοηθά στη 
διαχείριση και ρύθμιση του πετρελαϊκού 
τομέα της Νορβηγίας.
Συγκεκριμένα, ενώ το 2013 και το 2014 οι 
επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα (έρευ-
να και εξόρυξη) άγγιξαν τα 18,7 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, το 2015 αυτές μειώθηκαν κατά 
περίπου 16%. Η μείωση αυτή αποδίδεται 
τόσο στην πτώση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου όσο, βεβαίως, και στο αυξημέ-
νο κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν 
οι εταιρείες παραγωγής πετρελαίου, γεγο-
νός που τις αναγκάζει να προχωρούν σε 
ακυρώσεις έργων διεθνώς και όχι μόνο στη 
Νορβηγία.

«Ολλανδική ασθένεια» και πετρέλαιο  
πλήττουν τη νορβηγική οικονομία
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ



αποφάσεις τους για περικοπή του προ-
σωπικού τους, αλλά και ματαίωση επενδυ-
τικών σχεδίων με σκοπό τον περιορισμό 
του λειτουργικού τους κόστους. 
Αν, όμως, σήμερα η οικονομία της Νορβη-
γίας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να εισέλθει 
σε φάση μηδενικής ανάπτυξης ή ακόμη και 
ύφεσης, τα πράγματα ήταν -ή τουλάχιστον 
φαίνονταν- πολύ πιο αισιόδοξα κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών.
Άλλωστε, την ώρα που ορισμένες ευρωπαϊ-
κές οικονομίες χρειάστηκε να διέλθουν από 
περιόδους μεγάλης ύφεσης, οι οποίες συνε-
πάγονταν επώδυνα μέτρα οικονομικής λιτό-
τητας, οι Νορβηγοί αξιοποιώντας τα έσοδα 
από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού 
αερίου μπορούσαν να ζουν με σχετικά 
μεγάλη άνεση. Αρκεί μόνο να σημειωθεί ότι 
η τιμή του πετρελαίου Brent είχε αυξηθεί 
από $40 το βαρέλι στα τέλη του 2008 σε 
πάνω από $120 στις αρχές του 2011.
Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 2011 
η Νορβηγία συνέχιζε να θεωρείται μία από 
τις πλέον ευημερούσες χώρες του πλανήτη, 
με την τιμή του πετρελαίου Brent να κυμαί-
νεται στα υψηλά επίπεδα των $100 και $120 
το βαρέλι. Στη συνέχεια, όμως, και κυρίως 
μετά το 2013, οπότε οι τιμές του πετρελαί-
ου άρχισαν να πέφτουν, έγινε φανερό ότι 
πέρα από τη λάμψη της η νορβηγική οικο-
νομία είχε γίνει απίστευτα ανισόρροπη.
Σε αυτήν την ανισορροπία που χαρακτη-
ρίζει τη νορβηγική οικονομία αναφέρ-
θηκε εκτενώς και η πρωθυπουργός της 
χώρας, Erna Solberg, σε συνέντευξή της 
στον ανταποκριτή του BBC στο Όσλο, 
Jorn Madslien, πως ο πετρελαϊκός τομέας 
καθώς και ο τομέας παραγωγής φυσικού 
αερίου απέκτησαν μεγάλη βαρύτητα για τη 
νορβηγική οικονομία τα τελευταία τέσσερα 
με πέντε έτη, με αποτέλεσμα η οικονομία 
της χώρας να αναπτύσσεται εν πολλοίς 
λόγω των δύο αυτών τομέων.
Όμως το τελευταίο διάστημα, με τις ανα-
κοινώσεις για απολύσεις εκατοντάδων 
εργαζομένων από εταιρείες πετρελαϊκές 
και παραγωγής φυσικού αερίου να διαδέ-
χονται η μία την άλλη, έχει καταστεί φανε-
ρό ότι η Νορβηγία βιώνει ένα ισχυρό σοκ 
και -σύμφωνα με την πρωθυπουργό της 
χώρας- χρειάζεται η άμεση λήψη μέτρων 
για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, 
που μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική 

ακρίβεια τη νορβηγική οικονομία σε ύφεση 
το 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι περιοχές, όπως το 
Stavanger, όπου και εδρεύει ο νορβηγικός 
πετρελαϊκός κολοσσός Statoil, βιώνουν 
πολύ έντονα τα πρώτα σημάδια της ύφεσης 
και της υψηλής ανεργίας. Ακόμα και στην 
πρωτεύουσα της χώρας, το Όσλο, η κρίση 
έχει αρχίσει να δείχνει τις πρώτες σοβαρές 
συνέπειές της, οι οποίες ενισχύονται από 
τη συνεχώς αποδυναμούμενη κορώνα, εξέ-
λιξη που κάνει τη ζωή των Νορβηγών ολο-
ένα και πιο ακριβή. Μάλιστα, ήδη αρκετοί 
Νορβηγοί επιλέγουν να περιορίσουν τις 
καταναλωτικές τους αγορές, ακόμη και τις 
διακοπές τους, για να μπορέσουν να αντι-
μετωπίσουν την ακρίβεια, που κάνει την 
εμφάνισή της σιγά σιγά στη χώρα.
Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός 
Solberg τονίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί 
να είναι σίγουρος για το αύριο, με δεδομέ-
νο ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα κυμαν-
θούν οι τιμές του πετρελαίου στο άμεσο 
μέλλον. 
Μάλιστα, εάν οι σημερινές χαμηλές τιμές 
του πετρελαίου διατηρηθούν για καιρό 
σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα (πέριξ 
των $35), τότε -όπως υποστηρίζει μία νέα 
ανάλυση που δημοσιοποιήθηκε στη Νορ-
βηγία- αναμένεται να μειωθεί η αξία των 
διαθέσιμων πετρελαϊκών κοιτασμάτων της 
χώρας κατά σχεδόν δύο τρίτα.
Συγκεκριμένα και με βάση τους υπολογι-
σμούς του ειδικού γραφείου του υπουρ-
γείου Οικονομικών της Νορβηγίας καθώς 

και τις εκτιμήσεις της ίδιας της υπουργού, 
Siv Jensen, προκύπτει ότι τα δύο τρίτα του 
πετρελαϊκού πλούτου της χώρας θα «εξα-
φανιστούν» εάν οι τιμές του πετρελαίου 
δεν επανέλθουν σε ανοδική πορεία.  
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικο-
νομικών Paal Bjørnestad, επικαλούμενος το 
σημαντικό ποσοστό της αβεβαιότητας που 
εμπεριέχεται σε αυτούς τους τύπους των 
μακροπρόθεσμων προβλέψεων, αρνήθηκε 
να σχολιάσει τα λεπτομερή στοιχεία της 
ανάλυσης, αλλά σε κάθε περίπτωση τόνι-
σε ότι «οι Νορβηγοί σίγουρα θα βιώσουν 
στην καθημερινότητά τους τις επιπτώσεις 
από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαί-
ου». Για τον ίδιο, μάλιστα, «δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία πως η σταθερή πτώση 
των τιμών του πετρελαίου θα καταστήσει 
τους Νορβηγούς λιγότερο πλούσιους από 
όσο υπολογίζαμε μέχρι πρότινος».
Με αυτά τα δεδομένα η Νορβηγή πρωθυ-
πουργός και επικεφαλής του συντηρητικού 
κόμματος Høyre επισημαίνει πως «η νορ-
βηγική οικονομία πρέπει να διαφοροποιη-
θεί». Και αυτή η διαφοροποίηση πρέπει να 
συντελεστεί άμεσα. 
Σε κάθε περίπτωση και παρά τις μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα της, 
η Νορβηγή πρωθυπουργός εκφράζει τη 
συγκρατημένη αισιοδοξία της και υποστη-
ρίζει με έμφαση ότι η οικονομία της χώρας 
της θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρί-
ση και να εξέλθει σε λίγο καιρό ισχυρότε-
ρη από αυτήν, πιο διαφοροποιημένη και 
βασισμένη στην πράσινη οικονομία.
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Του Κ. Βλάχου
Chief Operating Officer Consolidated Marine 
Management Inc.

Η πρόσφατη απόφαση του ΙΜΟ σχετικά 
με το ποσοστό των κρατών που έχουν 
κυρώσει τη Δ.Σ. για την Ballast Water 
Management και σύμφωνα με το οποίο 
θεωρείται ότι δεν εκπληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις για να τεθεί σε εφαρμογή, 
νομίζω ότι έχει έλθει την καταλληλότερη 
χρονική συγκυρία για τη διεθνή ναυτιλιακή 
κοινότητα. 
Όσο η USCG (ακτοφυλακή των ΗΠΑ) 
δεν έχει ακόμη εγκρίνει κανένα σύστημα 
BWTS το οποίο να θεωρείται πως εκπλη-
ρώνει τα κριτήρια της δικής της νομοθε-
σίας, τόσο περισσότερο είναι σε όφελος 
της διεθνούς κοινότητας η μη κύρω-
ση σε επίπεδο ΙΜΟ της Ballast Water 
Management Convention. Εάν η Δ.Σ. ετίθε-
το σε εφαρμογή τώρα, αυτό θα σήμαινε 
ότι όσα πλοία έπρεπε να βγουν σε δεξα-
μενισμό μετά τον Φεβρουάριο του 2017 
θα έπρεπε να τοποθετήσουν/εγκαταστή-
σουν ένα BWTS το οποίο θα ήταν εγκε-
κριμένο σε επίπεδο ΙΜΟ αλλά πιθανότατα 
όχι σε επίπεδο USCG. Αυτό θα σήμαινε 
ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος το 
σύστημα αυτό να χρειαζόταν σε δεδομέ-
νη χρονική στιγμή να αντικατασταθεί με 
άλλο εγκεκριμένο από τη USCG/ΗΠΑ, 
που σημαίνει ανυπολόγιστες οικονομικές 
απώλειες και χρόνος εκτός λειτουργίας 
για το συγκεκριμένο πλοίο ή, διαφορετικά, 
μια τεράστια καταστροφή.
Έχοντας γνώση της λειτουργίας και των 
προβλημάτων των συστημάτων που έχουν 
εγκατασταθεί εθελοντικά σε ικανό αριθ-
μό νεότευκτων πλοίων της εταιρείας μας, 
θεωρώ ότι αυτήν τη στιγμή το μόνο που 
χρειάζεται η ναυτιλία είναι να δοθεί ικανός 
χρόνος για την ανάπτυξη τεχνολογικά των 

"Ο ΙΜΟ ανακοίνωσε ότι οι εθνικές επικυρώσεις για τη νέα Ballast Water Management 
Convention δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσοστό κοχ που ορίζεται, με 
αποτέλεσμα να καθυστερεί η εφαρμογή της συνθήκης. Ο χρόνος της καθυστέρησης 
αυτής θεωρείται από ειδικούς κατάλληλος για την επεξεργασία, ίσως και υιοθέτηση νέων 
τεχνολογικών συστημάτων και καινοτομιών τρίτης ή και τέταρτης γενιάς. Ποια είναι η 
σκέψη σας σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται, πώς θεωρείτε ότι αντιδρά 
η ναυτιλιακή κοινότητα και πώς προσαρμόζεται η εταιρεία σας στις συνεχώς αυξανόμε-
νες απαιτήσεις των ΗΠΑ, καθώς και των άλλων διεθνών ή περιφερειακών νομοθεσιών;"

Καθυστερεί η εφαρμογή της νέας 
Ballast Water Management Convention      

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Με αφορµή την ανακοίνωση του ΙΜΟ σχετικά µε τη 
νέα Ballast Water Management Convention και την καθυστέρηση στην 
εφαρµογή της, ζητήσαµε την άποψη και τα σχόλια στελεχών ελληνικών 
ναυτιλιακών εταιρειών (τα ονόµατα των οποίων δηµοσιεύονται κατά 
αλφαβητική σειρά), στη βάση του παρακάτω ερωτήµατος:  



συστημάτων BWTS, λαμβάνοντας σοβα-
ρά υπόψη τις δύσκολες συνθήκες (περι-
βαλλοντικές και άλλες) υπό τις οποίες θα 
πρέπει να δουλέψουν τα συστήματα αυτά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα control units 
που έχουν εγκατασταθεί στα συστήμα-
τα αυτά, καθώς επίσης τα software που 
ελέγχουν τη λειτουργία τους, δεν πλη-
ρούν βασικές αρχές πιστοποίησης όπως 
ISO 27001 ή ISQM (Integraded Software 
Quality Management) guidelines που 
έχουν εκδοθεί από τα classification 
societies, με συνέπεια όλα αυτά τα συστή-
ματα να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήμα-
τα στη λειτουργία τους και επαναλαμβα-
νόμενες βλάβες. Είναι απαραίτητο όλα τα 
ηλεκτρονικά μέρη των συστημάτων επε-
ξεργασίας να πιστοποιηθούν με βάση τα 
παραπάνω στάνταρντ, έτσι ώστε να κατα-
στούν αξιόπιστα.
Η πλέον συνετή πολιτική σήμερα για 
οποιονδήποτε πλοιοκτήτη είναι να περι-
μένει να πιστοποιηθούν τα πρώτα BWTS 
από τη USCG, να εκμεταλλευθεί στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό τις εξαιρέσεις 
(exemptions) που μπορούν να δοθούν 
από USCG λόγω έλλειψης πιστοποιημέ-
νου συστήματος σήμερα και στη συνέ-
χεια να αποφασίσει την εγκατάσταση σε 
υπάρχον ή νέο πλοίο, λαμβάνοντας σοβα-
ρά υπόψη:

•  Την αξιοπιστία του συστήματος.
•  Τους λιγότερο δυνατούς 
περιορισμούς στη λειτουργία του.
•  Την πιστοποίησή του από USCG  
και από ΙΜΟ.
•  Την εύκολη λειτουργία από τα 
πληρώματα των πλοίων.
•  Τον μικρότερο δυνατό αριθμό 
εμπλεκομένων ηλεκτρονικών 
συστημάτων.

  

Του Σταύρου Δανιόλου
Τεχνικού Διευθυντή, Minerva Marine Inc.

Προσφάτως ο ΙΜΟ ανακοίνωσε ότι 
το αναγκαίο ποσοστό επικύρωσης της 
συνθήκης BWM Convention δεν έχει 

συμπληρωθεί. Ο χρόνος καθυστέρησης 
θα μπορούσε να είναι κατάλληλος για τη 
δημιουργία τεχνολογικών συστημάτων 
τρίτης η τέταρτης γενιάς, δεδομένου ότι 
υπήρχε σαφήνεια του νέου νομοθετικού 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων και των 
όποιων καινούργιων προτύπων επιδόσεων 
για τα συστήματα ή των σχετικών ορίων 
εκροών κατά τη διάρκεια της εκφόρτω-
σης έρματος.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί πως υπάρχει κινητικότητα 
από ομάδες περιβαλλοντολόγων στην 
Αμερική, οι οποίοι έχουν ήδη κινηθεί 
νομικά κατά της EPA (U.S. Environmental 
Protection Agency) σχετικά με τα υπάρ-
χοντα όρια που περιλαμβάνονται στο 
VGP (Vessel General Permit) πρόγραμμα, 
ζητώντας αυστηρότερες προδιαγραφές. 
Πρέπει ταυτοχρόνως να σημειωθεί ότι 
η Καλιφόρνια, στο τέλος του καλοκαι-
ρού του 2015, εξέδωσε ανακοίνωση πως 
καθυστερεί την εφαρμογή του δικού της 
προγράμματος, του οποίου τα όρια σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι 100 φορές 
πιο αυστηρά από αυτά της USCG, έως 
τον Ιανουάριο του 2020 για τα καινούργια 
πλοία και μέχρι τον πρώτο δεξαμενισμό 
έως και μετά την 1/1/2020 για τον υπάρχο-
ντα στόλο.  
Τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 
σε σχέση με την απόφαση που επίσης 
συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία ανα-
κοίνωση της Καλιφόρνιας να επεκτείνει 
την υπάρχουσα οδηγία για δειγματοληψία 
των πλοίων, ζητώντας ταυτόχρονη επιθε-
ώρηση του πλοίου και δείγμα biofouling 
σε ποσοστό 25% κατά ελάχιστον από τα 
πλοία που καταφτάνουν. Για να το πετύχει 
αυτό, θα συνεργαστεί στενά με την USCG, 
χρησιμοποιώντας την υποδομή που ήδη 
υφίσταται. Μέχρι το 2020 επιπλέον προ-
βλέψεις, όπως η αλλαγή έρματος σε ανοι-
χτή θάλασσα και η κατάθεση των σχεδίων 
του νερού έρματος και εκθέσεις για κάθε 
ταξίδι, φαίνεται να υιοθετούνται. 
Όλα τα παραπάνω συνιστούν μια διαφαι-
νόμενη τάση για αυστηρότερες προδια-
γραφές και κατά συνέπεια δημιουργία και-
νούργιων συστημάτων τρίτης ή τέταρτης 
γενιάς, όμως αυτό δείχνει να είναι πιθανό 
σε βάθος χρόνου λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την έλλειψη επιχειρησιακής εμπειρίας από 
τα πλοία, που θα βοηθούσε προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Επίσης, η καθυστέρηση 
της επικύρωσης της BWΜ Convention, 

όπως και η επιπλέον πιστοποίηση για 
την απόκτηση του USCG type approval, 
που απαιτεί επένδυση χρόνου και χρήμα-
τος, έχουν προκαλέσει πρόσθετο φόρτο 
εργασίας και οικονομική δυσπραγία στους 
κατασκευαστές. Αυτό κατά συνέπεια λει-
τουργεί ανασταλτικά στην υιοθέτηση 
συστημάτων τρίτης ή και τέταρτης γενιάς. 
Ο χρόνος καθυστέρησης είναι πολύ χρή-
σιμος για μια εταιρεία, έτσι ώστε να προ-
ετοιμαστεί κατάλληλα για την υιοθέτηση 
τόσο του συγκεκριμένου κανονισμού όσο 
και των συνεχώς αυξημένων κανονιστικών 
απαιτήσεων. Αυτό απαιτεί τόσο την επέν-
δυση σε στελέχωση σχετικού προσωπι-
κού όσο και την προσπάθεια της καλλιέρ-
γειας ανάλογης εταιρικής κουλτούρας.

  

Του Κωνσταντίνου Δούση
Τεχνικού Διευθυντή, TMS DRY Ltd.

Είναι γεγονός ότι η περαιτέρω καθυστέ-
ρηση της εφαρμογής της Ballast Water 
Management Convention εξαιτίας της 
μη, επί του παρόντος, συμπλήρωσης του 
απαιτούμενου ποσοστού κοχ έγινε δεκτή 
μάλλον με ανακούφιση από τη ναυτιλιακή 
κοινότητα γενικά, κυρίως λόγω της αβε-
βαιότητας που επικρατεί γύρω από την 
αποδοχή και έγκριση τύπου των σχετι-
κών συστημάτων από την αμερικανική 
νομοθεσία, πολύ περισσότερο όμως από 
το τμήμα εκείνο της ναυτιλίας που δρα-
στηριοποιείται στα bulk carriers, λόγω 
των εξαιρετικά αρνητικών συνθηκών που 
επικρατούν το τελευταίο διάστημα στη 
συγκεκριμένη αγορά. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την άποψή 
μας, δεδομένης της ψήφισης της συνθή-
κης από το 2004, η προληπτική δράση 
της εφαρμογής των συστημάτων στο 
περιβάλλον έχει μάλλον ήδη απολέσει τη 
σημαντικότητά της, γιατί όπως είναι γενι-
κότερα παραδεκτό από τους ειδικούς, η 
όποια αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον από μετανάστευση και πρόσμειξη 
θαλάσσιων ειδών και μικροοργανισμών 
έχει ήδη ως επί το πλείστον συντελεστεί 
ανεπιστρεπτί. 
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Όσον αφορά το ερώτημα εάν ο χρόνος 
της καθυστέρησης εφαρμογής του κανο-
νισμού μπορεί πράγματι να λειτουργήσει 
ως πλεονέκτημα για τη βελτίωση υπαρ-
χουσών ή και την ανάπτυξη επιπλέον 
τεχνολογιών προς τη συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση, η απάντηση είναι μάλλον θετική για 
βελτίωση των υπαρχουσών τεχνολογιών 
και σαφώς αρνητική για ανάπτυξη επι-
πλέον τεχνολογιών. Ο λόγος είναι ότι τα 
υπάρχοντα συστήματα χρειάστηκαν πάνω 
από δεκαετία για να αναπτυχθούν. Επο-
μένως, περαιτέρω καθυστέρηση ολίγων 
μηνών ή έστω κι ενός με δύο χρόνων είναι 
πολύ αμφίβολο ότι θα επιτρέψει ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών. 
Επιπροσθέτως, ανεξάρτητα από το παρα-
πάνω ερώτημα, δεν χωράει αμφισβήτηση 
ότι το τίμημα για την προμήθεια και εγκα-
τάσταση ενός συστήματος Ballast Water, 
που τελικά θα κληθεί ο πλοιοκτήτης να 
επωμισθεί, παραμένει σε κάθε περίπτωση 
εξαιρετικά βαρύ, λαμβανομένου μάλιστα 
υπόψη ότι η συγκεκριμένη «επένδυση» 
δεν πρόκειται να αποφέρει επιπλέον 
έσοδα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σταδιακά στην απόσβεσή της.

   

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd

Δυστυχώς, η ναυτιλία έχει να αντιμετωπί-
σει δύο διαφορετικούς κανονισμούς για 
το ίδιο θέμα: τον επικείμενο κανονισμό 
του ΙΜΟ και τον υπάρχοντα των ΗΠΑ. 
Και οι δύο είναι προβληματικοί. Οι ΗΠΑ 
δεν έχουν εγκρίνει μηχανήματα ακόμη και 
δεν προβλέπεται κάποια έγκριση σύντο-
μα. Έτσι, δίνουν παρατάσεις εφαρμογής 
για επόμενο δεξαμενισμό του πλοίου. Ο 
ΙΜΟ έχει εγκρίνει σχεδόν 50 συσκευές, 
οι περισσότερες εκ των οποίων όμως δεν 
έχουν ελπίδα να ικανοποιήσουν τις απαι-
τήσεις των ΗΠΑ. Πέραν αυτού, υπάρχει 
αβεβαιότητα από τους πλοιοκτήτες για 
την αποτελεσματικότητά τους σε πραγμα-
τικές συνθήκες λειτουργίας (εκτός εργα-
στηρίου). Όμως, ο κανονισμός του ΙΜΟ 
δεν έχει ακόμη επικυρωθεί. Η τελευταία 

πρόσφατη καταμέτρηση δείχνει ότι υπο-
λείπονται 0,65% του παγκόσμιου στόλου.
Θεωρώ πως είναι θέμα λίγων μηνών 
κάποια χώρα με 0,65% ή περισσότερη 
χωρητικότητα στη σημαία της να επικυ-
ρώσει τη σύμβαση BWΜ του ΙΜΟ, οπό-
τε ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ 12 μήνες 
μετά. Τότε θα υπάρξει το ενδεχόμενο, 
πλοίο που του λήγει το πιστοποιητικό 
ΙΟΡΡ, να πρέπει να τοποθετήσει συσκευή 
εγκεκριμένη από τον ΙΜΟ, η οποία κατά 
πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αντικατα-
σταθεί με άλλη, εγκεκριμένη από ΗΠΑ, 
στον επόμενο δεξαμενισμό.
Χρειάζεται λοιπόν κάποια εναρμόνιση 
από πλευράς ΙΜΟ με τις καταλυτικές 
ημερομηνίες των ΗΠΑ ώστε αυτό να μη 
συμβεί. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, όμως 
αν το θέλουν όλοι γίνεται (if there is a will, 
there is a way). Μην ξεχνάμε ότι ΙΜΟ είναι 
τα κράτη, δηλαδή οι σημαίες. Στις μεγάλες 
σημαίες πέφτει τώρα το βάρος να βρε-
θεί λύση. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι 
ο ΙΜΟ δεν μπορεί να αλλάξει κανονισμό 
που δεν έχει επικυρωθεί, δηλαδή που δεν 
ισχύει ακόμη, όπως η BWM. Πρέπει πρώ-
τα να επικυρωθεί (π.χ. από κάποια χώρα 
με το υπόλοιπο 0,65% κοχ) για να μπορεί 
κατόπιν να τροποποιηθεί. Άρα σε αυτήν 
τη χρονική στιγμή ο ΙΜΟ μπορεί να συζή-
σει και να συμφωνήσει μελλοντική τροπο-
ποίηση μόνο ως «συμφωνία κυρίων».
Σχετικά με το ερώτημά σας, κάθε καθυ-
στέρηση στην επικύρωση της σύμβα-
σης του ΙΜΟ είναι για τους πλοιοκτήτες 
νομίζω καλοδεχούμενη, γιατί δίνει περισ-
σότερο χρόνο σε αυτές τις διεργασίες 

εναρμόνισης ΙΜΟ - ΗΠΑ. Όμως, για τους 
κατασκευαστές μηχανημάτων που έχουν 
κάνει επενδύσεις, το αλαλούμ αυτό είναι 
καταστροφικό. Σε κάθε περίπτωση, πολ-
λοί κατασκευαστές έχουν εναρμονίσει 
τα μηχανήματά τους ώστε να ικανοποι-
ούν τις απαιτήσεις του κανονισμού των 
ΗΠΑ, αλλά οι απαιτούμενες δοκιμές είναι 
χρονοβόρες και ο χρόνος ελέγχου των 
αποτελεσμάτων από την ακτοφυλακή των 
ΗΠΑ είναι ανεξήγητα πολύμηνος.  
Για τα υπάρχοντα πλοία, οι περισσότεροι 
πλοιοκτήτες είναι σε κατάσταση αναμο-
νής των εξελίξεων. Για τα νεότευκτα, πολ-
λά εκ των οποίων παραδίδονται με μηχά-
νημα έρματος, σε ορισμένες περιπτώσεις 
παρέχονται εγγυήσεις από τους κατα-
σκευαστές ότι ή το μηχάνημα θα αποκτή-
σει έγκριση ΗΠΑ ή θα αντικατασταθεί με 
εγκεκριμένο. 
Η εταιρεία μας μέχρι στιγμής δεν εγκα-
θιστά μηχανήματα BWT, περιμένοντας 
πρωτίστως τις εξελίξεις/εγκρίσεις από 
ΗΠΑ και ελπίζοντας πως δεν θα χρεια-
στεί εσπευσμένη τοποθέτηση μηχανήμα-
τος ΙΜΟ, στην περίπτωση που ο ΙΜΟ δεν 
εναρμονίσει με τις ΗΠΑ τις καταλυτικές 
ημερομηνίες εφαρμογής.
Τέλος, πολύ σωστά αναφέρατε για περι-
φερειακές νομοθεσίες, π.χ. η Καλιφόρνια 
έχει τα δικά της σχεδόν μηδενικά όρια 
ζωντανών οργανισμών στο έρμα, αλλά, 
προς το παρόν, τα έχει αναστείλει διότι 
δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία, ενώ 
η Νέα Υόρκη απαιτεί και τοποθέτηση 
συσκευής BWT και αλλαγή του έρματος 
μεσοπέλαγα. Τι να πούμε;

TEXNIKO ΘΕΜΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

   

Του Σταμάτη Μπουρμπούλη
Γενικού διευθυντή Euronav  
Ship Management (Hellas) Ltd

Η εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης για 
τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος 
αποτελεί μία από τις σοβαρές, τεχνικές 
και όχι μόνο, προκλήσεις για τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες και ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη συμμόρφωση των υπαρχόντων πλοίων, 
τα οποία πρέπει να εγκαταστήσουν ένα 
εγκεκριμένο από τον IMO Σύστημα Επε-
ξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος (ΣΕΘΕ).
Η σχετική επιλογή και εν συνεχεία η 
εγκατάσταση αποτελούν ένα δύσκολο και 
απαιτητικό έργο, που επιβαρύνει τις εται-
ρείες σημαντικά κυρίως από την άποψη 
του συνολικού κόστους και χρόνου που 
απαιτείται για την εγκατάσταση, αλλά και 
των λειτουργικών απαιτήσεων, ελέγχων 
και πιστοποιήσεων στη συνέχεια.
Οι δυσκολίες για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων έχουν κυρίως σχέση με τις 
εξής παραμέτρους:
Επιλογή της τεχνολογίας: Υπάρχουν διά-
φορες τεχνολογίες που έχουν εγκριθεί 
από τον IMO με βάση τη διαδικασία πιστο-
ποίησης πρωτοτύπου (type approval) που 
βασίζεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 
δοκιμών σε στατικές συνθήκες ορισμέ-
νων εγκαταστάσεων στεριάς εγκεκριμέ-
νων από τον IMO και σε δοκιμή του προ-
τύπου συστήματος επί πλοίου. Υπάρχει 
σκεπτικισμός όσον αφορά την επάρκεια 
των σχετικών διαδικασιών και πιο συγκε-
κριμένα το κατά πόσον εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος σε 

πραγματικές συνθήκες όλων των λιμένων 
όπου το πλοίο προσεγγίζει στη διάρκεια 
της ζωής του, έτσι ώστε να αντεπεξέρχε-
ται στους ελέγχους του θαλάσσιου έρμα-
τος από τις εκάστοτε αρχές. Κατόπιν των 
εκφρασμένων σχετικών επιφυλάξεων από 
τη ναυτιλιακή κοινότητα, ο ΙΜΟ έχει απο-
φασίσει από τον Οκτώβριο του 2014 να 
αναθεωρήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες 
πιστοποίησης και τα αποτελέσματα της 
αναθεώρησης θα συζητηθούν τον Απρίλιο 
στη συνεδρίαση του MEPC (Επιτροπή του 
IMO για την Προστασία του Περιβάλλο-
ντος). 
Πλέον των παραπάνω που αφορούν όλα 
τα πλοία εξίσου, ιδιαίτερα για τα υπάρχο-
ντα σημαντική παράμετρος είναι η δυνα-
τότητα χωροθέτησης και σχετικά εύκολης 
λειτουργικής σύνδεσης με τα συστήματα 
μεταφοράς θαλάσσιου έρματος του πλοί-
ου, καθώς και οι ενεργειακές απαιτήσεις 
που θα πρέπει να καλύπτονται από τη 
διαθέσιμη ηλεκτροπαραγωγή του πλοίου. 
Σημαντικό ρόλο στην απόφαση έχει η 
αξιοπιστία του συστήματος αλλά και του 
κατασκευαστή, προκειμένου να εξασφαλί-
ζεται η βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου.
Σε περίπτωση επικύρωσης της σύμβασης, 
ίσως οι συνθήκες της ζήτησης να μην 
μπορούν να καλυφθούν από την προσφο-
ρά (τουλάχιστον για κάποια συστήματα) 
και τότε οι δυνατότητες επιλογών να είναι 
περιορισμένες.
Από τα παραπάνω φαίνεται πως η καθυ-
στέρηση στην εφαρμογή της σύμβασης 
δεν μας στενοχωρεί, ούτε όμως μας κάνει 
να εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε συνε-
χώς και στενά τις εξελίξεις και έχουμε 
σχέδια συμμόρφωσης του υπό διαχείριση 
στόλου που συνεχώς επικαιροποιούνται. 
Σε ό,τι αφορά την αμερικανική ακτοφυ-

λακή (USCG), ο σχετικός κανονισμός 
έχει τεθεί σε εφαρμογή από φέτος για τα 
πλοία που εκτελούν προγραμματισμένο 
δεξαμενισμό και τα οποία οφείλουν 
να εγκαταστήσουν ΣΔΘΕ (εφόσον απορ-
ρίπτουν έρμα στα αμερικανικά χωρικά 
ύδατα), όμως μέχρι αυτή τη στιγμή ούτε 
ένα ΣΔΘΕ δεν έχει πιστοποιηθεί σύμφω-
να με τις σχετικές διαδικασίες της USCG. 
Οπότε κι εμείς (όπως και πολλοί άλλοι) 
έχουμε κάνει χρήση της σχετικής δυνα-
τότητας με υποβολή αιτήματος για παρά-
ταση της ημερομηνίας εφαρμογής για 
τα πλοία που έχουν προγραμματισμένο 
δεξαμενισμό το 2016.
Συμπερασματικά, οι κανονισμοί για εγκα-
τάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Θ.Ε. 
από IMO και USCG στα υπάρχοντα πλοία 
απαιτούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες 
συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τεχνι-
κές εξελίξεις στον κλάδο και παρακολού-
θηση των αλλαγών στους κανονισμούς, 
που όπως επισημάνατε στην ερώτησή 
σας μεταβάλλονται συνεχώς. Οι σχετικές 
αποφάσεις είναι τελικά ένα «σταυρόλεξο 
για δυνατούς λύτες».

   

Του Χρήστου Χατζηγεωργίου
Μanaging Director, 
ALMI MARINE MANAGEMENT S.A.

Σχετικά με την ερώτηση, από ό,τι ενη-
μερώνομαι, ο Παναμάς θα προχωρήσει 
σύντομα στην κύρωση της σύμβασης, άρα 
τέλος στα σενάρια.
Στη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι ευκο-
λότερη απόφαση για scrapping για τα 
παλαιότερα πλοία.
Σίγουρα, όσο περνάει ο χρόνος και εξε-
λίσσονται τα συστήματα, αυτό είναι καλό 
τόσο και για την αποτελεσματικότητά 
τους, διότι θα είναι μέγα λάθος να ξοδευ-
τούν τόσα δισεκατομμύρια για «άχρη-
στα» συστήματα, όσο και για το κόστος 
τους, το οποίο σιγά σιγά θα πρέπει να 
υποχωρήσει.
Όλες οι εταιρείες προσπαθούν να πάνε 
την ημερομηνία εγκατάστασης το αργό-
τερο δυνατόν.



�ADV ΜΑΙΟΣ 2012:Layout 1  3/5/2012  10:17 �μ  Page 3



Worldwide Service! 
With the support of an extensive global network of affiliated establishments, agents, suppliers and represent-
atives, Katradis group of companies provides its customers with immediate service around the world.

The new standard for safety.The new standard for safety.

UHMWPE,  Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes
A n c h o r s  &   A n c h o r  C h a i n s  -  P o r t  D e v e l o p m e n t  E q u i p m e n t  -  V e s s e l  D e c k  E q u i p m e n t

Advantages of Sirius True Guard¨ Ropes  
Strength / Abrasion Resistance / Recoil Safety 
Lightweight / Tunable flexibility / Transparency 
Corrosion Resistance / Floating Capability 
UV Resistance / Chemical Resistance

Suitable for: LNG / LPG Carriers, Tankers & Tug Boats

True-Guard¨ is a registered trademark of Polteco Inc. True-Guard¨ product images used with permission of Polteco Inc.

SIRIUS TRUE GUARD®
A New Generation of High Performance Ropes

True-Guard®

A New Generation of High 
Performance Ropes
Katradis Marine Ropes Industry S.A. 
and Polteco Inc. 
A business alliance for the next generation of 
innovative products in the rope industry.

Polteco and Katradis have entered into a business alliance ena-
bling them to combine their expertise in research, development and 
manufacturing for designing and 
producing the next generation of innovative products in the rope 
industry.  

Katradis is a prominent manufacturer of ropes from synthetic fibers 
and wires for 
marine and offshore applications with experience of 80 years serv-
ing the marine 
industry through a global network for prompt and immediate serv-
ice.

Polteco is a prominent research and development company with 
over 35 years of 
experience in the development of high strength UHMWPE fibers and 
tapes and 
innovative polymer products and processes for high performance 
applications.  

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece,  T: +30 2104060300  F: +30 2104626268 & +302104619631 - E:  info@katradis.com - www.katradis.com



Worldwide Service! 
With the support of an extensive global network of affiliated establishments, agents, suppliers and represent-
atives, Katradis group of companies provides its customers with immediate service around the world.

The new standard for safety.The new standard for safety.

UHMWPE,  Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes
A n c h o r s  &   A n c h o r  C h a i n s  -  P o r t  D e v e l o p m e n t  E q u i p m e n t  -  V e s s e l  D e c k  E q u i p m e n t

Advantages of Sirius True Guard¨ Ropes  
Strength / Abrasion Resistance / Recoil Safety 
Lightweight / Tunable flexibility / Transparency 
Corrosion Resistance / Floating Capability 
UV Resistance / Chemical Resistance

Suitable for: LNG / LPG Carriers, Tankers & Tug Boats

True-Guard¨ is a registered trademark of Polteco Inc. True-Guard¨ product images used with permission of Polteco Inc.

SIRIUS TRUE GUARD®
A New Generation of High Performance Ropes

True-Guard®

A New Generation of High 
Performance Ropes
Katradis Marine Ropes Industry S.A. 
and Polteco Inc. 
A business alliance for the next generation of 
innovative products in the rope industry.

Polteco and Katradis have entered into a business alliance ena-
bling them to combine their expertise in research, development and 
manufacturing for designing and 
producing the next generation of innovative products in the rope 
industry.  

Katradis is a prominent manufacturer of ropes from synthetic fibers 
and wires for 
marine and offshore applications with experience of 80 years serv-
ing the marine 
industry through a global network for prompt and immediate serv-
ice.

Polteco is a prominent research and development company with 
over 35 years of 
experience in the development of high strength UHMWPE fibers and 
tapes and 
innovative polymer products and processes for high performance 
applications.  

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece,  T: +30 2104060300  F: +30 2104626268 & +302104619631 - E:  info@katradis.com - www.katradis.com



50

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Το 2002 η Ελλάδα κατέθεσε πρόταση στον ΙΜΟ με τίτλο «Building Robust Ships» (κτί-
ζοντας εύρωστα πλοία). Εκεί η Ελλάδα ανέφερε ότι ο ΙΜΟ ασχολείται με τα πάντα που 
αφορούν τα πλοία, εκτός από τον πιο βασικό τομέα για την ασφάλειά τους, δηλαδή το 
σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Ο λόγος που η Ελλάδα έθεσε το θέμα αυτό ήταν ο 
άτυπος συναγωνισμός των κλάσεων, κατ’ απαίτηση των ναυπηγείων, για όλο και πιο «ελα-
στικούς» κανόνες κατασκευής (optimization) και η διαφαινόμενη αδυναμία του IACS 
να σταματήσει τις ευτελείς κατασκευές πλοίων. Η κατάθεση ζητούσε από τον ΙΜΟ να 
αναλάβει πιο ενεργή συμμετοχή στον τομέα των κανονισμών κατασκευής και σε αυτή 
την πρώτη κατάθεση μπορεί κανείς να βρει όλα τα θεμέλια των μετέπειτα Goal Based 

Ο ΙΜΟ υιοθετεί ελληνικές θέσεις  
περί κανόνων κατασκευής πλοίων

Του Π. Ζαχαριάδη 
Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

ΔΙΕΘΝΗ FORA



Standards, δηλαδή ο σχεδιασμός των 
πλοίων να είναι για τουλάχιστον 25 έτη 
ζωής, οι υπολογισμοί αντοχής να γίνονται 
χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα περι-
θώρια φθοράς των ελασμάτων (corrosion 
margin), ο χρωματισμός στις δεξαμενές 
έρματος να έχει 15ετή διάρκεια ζωής κ.λπ.
Μετά την κατάθεση αυτή, η Ελλάδα βρή-
κε σύμμαχο τις Μπαχάμες και πρότεινε 
το θέμα στην ολομέλεια του ΙΜΟ, που 
δέχτηκε να το εντάξει στον προγραμ-
ματισμό του. Το 2004 προστέθηκε στην 
ομάδα και ο IACS με σκοπό να δημιουρ-
γηθούν από κοινού οι νέες απαιτήσεις του 
ΙΜΟ για τους κανόνες κατασκευής των 
φορτηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοι-
ων. Οι νέες αυτές απαιτήσεις ονομάστη-
καν Goal Based Standards (GBS). Δεν είναι 
απαιτήσεις για τα πλοία αλλά απαιτήσεις 
για τους κανονισμούς κατασκευής των 
πλοίων. Εφεξής οι κανονισμοί κατασκευ-
ής πλοίων θα έπρεπε να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις αυτές, οι οποίες αποτελούνται 
από 12 «κεφάλαια», όπως αντοχή πλοίου, 
κόπωση, ποιότητα κατασκευής και επιθε-
ωρήσεων, διαφάνεια στον τρόπο σχεδια-
σμού κ.ά.,  με πολλά επιμέρους συγκεκρι-
μένα κριτήρια.  
Τα κριτήρια και η διαδικασία των Goal 
Based Standards τελειοποιήθηκε από τον 
ΙΜΟ το 2008 έπειτα από πολλές συζητή-
σεις και ένα μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα 
δοκιμής της εφαρμογής από ειδικούς. 
Φυσικά, σε όλα τα στάδια η Ελλάδα είχε 
καθοριστική συνεισφορά με γνώμονα 
την ισχυροποίηση των κανονισμών, όταν 
(φυσικά) οι ναυπηγικές χώρες επεδίω-
καν το αντίθετο, δηλαδή τη φθηνότερη 
δυνατή κατασκευή, ενώ ο IACS επεδίωκε 
τα GBS να είναι πανομοιότυπα με τους 
δικούς του κανονισμούς  (CSR) ώστε να 
μη χρειαστεί να τους αλλάξει στο μέλλον.  

Οι ελληνικές προσπάθειες βελτίωσης 
των κοινών κατασκευαστικών κανό-
νων του IACS

Την ίδια περίοδο (2005) που διαμορφώ-
νονταν τα GBS, ο IACS παρουσίασε (με 
φανφάρες) τους πρώτους του κοινούς 
κανονισμούς κατασκευής δεξαμενο-
πλοίων και φορτηγών (CSR). Η Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών ήταν ο μόνος οργα-
νισμός παγκοσμίως που ανέλαβε με ειδι-
κούς να τους αξιολογήσει και να συγκρίνει 

κατά πόσον ήταν πραγματικά καλύτεροι 
από τους προηγούμενους κανονισμούς 
των νηογνωμόνων. Η αξιολόγηση δεν ήταν 
καθόλου θετική. Ενώ ο IACS διαφήμιζε 
πως οι νέοι κανονισμοί θα οδηγήσουν 
σε πιο εύρωστα πλοία, οι Έλληνες ειδικοί 
γρήγορα αποφάνθηκαν για το αντίθετο. 
Έπειτα από πολλές άκαρπες συζητήσεις 
κατ’ ιδίαν, η ΕΕΕ έστειλε την πολυσέ-
λιδη πλήρως εμπεριστατωμένη μελέτη 
της στον IACS ζητώντας αλλαγές στους 
κανονισμούς του. Ο IACS προτίμησε να 
αντιδράσει αναρτώντας την απάντησή 
του στο Διαδίκτυο και έτσι η αντιπαρά-
θεση μεταξύ IACS και ελληνικής ναυτιλίας 
το 2006 έλαβε δημόσιες διαστάσεις και 
κατά τη γνώμη μου προέτρεψε πολλούς 
ξένους ειδικούς και εμπειρογνώμονες να 
εμβαθύνουν στα θέματα των διαφωνιών. Η 
εμπλοκή αυτή των διεθνών εμπειρογνω-
μόνων και ναυτιλιακών οργανισμών (ICS, 
BIMCO, Intertanko), αλλά πρωτίστως η 
επιστημονική ορθότητα των Ελλήνων ειδι-
κών, ανάγκασαν τον IACS να διορθώσει 
αρκετά στοιχεία στους κανονισμούς του. 
Όμως, πολλά σημαντικά θέματα παρέμει-
ναν ως είχαν.
Το 2013, ο IACS ανακοίνωσε τη σύζευξη 
των κανονισμών CSR φορτηγών πλοίων 
και δεξαμενόπλοιων σε έναν εναρμονι-
σμένο κανονισμό και για τους δύο τύπους 
πλοίων. Από την αντιπαράθεση του 2006 
είχε «τρέξει πολύ νερό στ’ αυλάκι» και οι 
σχέσεις συνεργασίας της ελληνικής ναυ-
τιλίας με τον IACS πέρασαν σε καλύτε-
ρο επίπεδο. Αναμφίβολα ο IACS έβλεπε 
την επιστημονική ορθότητα των ελληνι-
κών παρατηρήσεων, αλλά, ως γνωστόν, οι 
νηογνώμονες-μέλη του ΙACS που προ-
έρχονται από ναυπηγικές χώρες (Ιαπω-
νία, Κορέα, Κίνα) αντιδρούσαν σφόδρα 
σε κάθε προτεινόμενη αλλαγή που θα 
αύξανε το κόστος της ναυπήγησης (π.χ. 
καλύτερη εφαρμογή χρωμάτων, δυνατότε-
ρη συγκόλληση των κρίσιμων μελών του 
πλοίου, καλύτερες επιθεωρήσεις κατά την 
κατασκευή στο ναυπηγείο κ.λπ.).

Ο έλεγχος των κανονισμών του ΙACS 
από τον ΙΜΟ

Εν τω μεταξύ, τα Goal Based Standards 
είχαν γίνει κανονισμός του ΙΜΟ. Αυτό 
σήμαινε ότι εφεξής κάθε νέος κανονι-
σμός κατασκευής πλοίων (φορτηγών και 

δεξαμενοπλοίων προς το παρόν) έπρεπε 
να ελεγχθεί από ανεξάρτητους ειδικούς 
του ΙΜΟ και να πιστοποιηθεί πως πληροί 
όλες τις απαιτήσεις και τα κριτήρια των 
GBS του ΙΜΟ. Έτσι ο IACS  κατέθεσε το 
2014 τον νέο εναρμονισμένο κανονισμό 
του στον ΙΜΟ για έλεγχο (audit). Ο ΙΜΟ 
κατάρτισε 5 ομάδες ειδικών προκειμένου 
να ελέγξουν τη συμμόρφωση των κανονι-
σμών του IACS. Σύνολο 17 ειδικοί, εκ των 
οποίων μόνον ένας Έλληνας. Επί ένα χρό-
νο οι ειδικοί ήλεγχαν τους κοινούς εναρ-
μονισμένους κανονισμούς του IACS, αλλά 
και τους κανονισμούς του κάθε νηογνώ-
μονα-μέλους του IACS χωριστά.
O έλεγχος των ειδικών τελείωσε το 2015 
και πριν από λίγο καιρό δημοσιοποιήθη-
καν τα αποτελέσματα, καθώς και η απά-
ντηση του IACS  στα θέματα που ευρέθη-
σαν προς συμμόρφωση.  
Οι ελεγκτές κατέληξαν σε 5 μη συμμορ-
φώσεις και 29 παρατηρήσεις (που και 
αυτές, όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στο μέλλον στους κοινούς κανονισμούς 
του IACS). 
Διαβάζοντας με περιέργεια ποιες ήταν 
αυτές οι μη συμμορφώσεις και παρα-
τηρήσεις των ειδικών του ΙΜΟ, ομολο-
γώ ότι αισθάνθηκα αρκετή ικανοποίηση 
βλέποντας ότι το 90% αναφέρεται σε 
θέματα που πρώτη η μελέτη της ΕΕΕ είχε 
εντοπίσει το 2005 και είχε ζητήσει τότε 
από τον IACS να αλλαχθούν. Και έρχεται 
τώρα ο ΙΜΟ να επισημάνει τα ίδια πράγ-
ματα. Θέματα όπως πώς πρέπει να υπο-
λογίζονται σωστότερα τα φορτία και οι 
δυνάμεις που ασκούνται στο πλοίο, πώς 
πρέπει να γίνονται οι κολλήσεις ελασμά-
των σε σημαντικά σημεία του πλοίου, το 
λογισμικό που χρησιμοποιείται να έχει 
καλύτερη σταθερότητα αποτελεσμάτων, 
ποια θα έπρεπε να είναι τα επιτρεπτά όρια 
αντοχής των ελασμάτων και μερών του 
πλοίου, να υπάρχουν συντελεστές ασφα-
λείας στους υπολογισμούς, να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η επίδραση των ταλαντώσεων 
του πλοίου στην αντοχή κοπώσεων, ποια 
πρέπει να είναι τα περιθώρια φθορών και 
πολλά άλλα.
Σίγουρα οι ανεξάρτητες επισημάνσεις του 
ΙΜΟ αποτελούν την απόλυτη δικαίωση 
των ελληνικών θέσεων. Ευελπιστώ πως 
ο IACS θα ικανοποιήσει τώρα αυτές τις 
υποδείξεις του ΙΜΟ, κάτι που θα συνει-
σφέρει πολύ στην καλύτερη ασφάλεια 
των νεόκτιστων πλοίων.
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Η φετινή χρονιά δεν μπορεί να μην απο-
τελεί σημείο-σταθμό για την παγκόσμια 
οικονομία, καθώς η αναπτυσσόμενη Ασία 
αντιμετωπίζει συνεχόμενες προκλήσεις 
από την πλευρά της κινεζικής ανάπτυξης. 
Η Κίνα μονοπωλεί συνεχώς το ενδιαφέ-
ρον των οικονομικών αναλυτών. Σημαντική 
επιρροή αποτελεί η μετάβαση του ασιατι-
κού γίγαντα προς μια οικονομία κατευθυ-
νόμενη περισσότερο προς τις καταναλώ-
σεις και τις υπηρεσίες και λιγότερο προς 
τις επενδύσεις υποδομών, η οποία έχει 
αναστατώσει την παγκόσμια ισορροπία 
και τη ναυλαγορά των πλοίων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώ-
ρησε, στην οικονομική του έκθεση τον 
Ιανουάριο, σε υποβάθμιση των αρχικών 
του εκτιμήσεων για την ανάπτυξη της 
παγκόσμιας οικονομίας το 2016, ενώ η 
Morgan Stanley εκτιμά κατά 20% την πιθα-
νότητα εκδήλωσης ύφεσης της παγκόσμι-
ας οικονομίας στη διάρκεια του έτους.
Ως παγκόσμια ύφεση γενικώς ορίζεται η 
ανάπτυξη χαμηλότερα, περίπου, του 2,5% 
που απαιτείται προκειμένου η παγκόσμια 
οικονομία να συμβαδίζει με την αύξηση 
του πληθυσμού.
«Το 2,5% φαίνεται να είναι η επικίνδυνη 
ζώνη για την παγκόσμια ύφεση, διότι ιστο-
ρικά αυτό είναι το πραγματικό ποσοστό 
αύξησης του ΑΕΠ, όπου βλέπεις το κατά 
κεφαλήν ποσοστό να είναι αρνητικό», 
δήλωσε η Έλγκα Μπαρτς, μια από τους 
επικεφαλής του τμήματος οικονομικών 
της Morgan Stanley.
Σημαντικοί παράγοντες που εμποδίζουν 
την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας είναι 
η μείωση των τιμών των εμπορευμά-
των, η πολιτική αστάθεια στη Βραζιλία, η 
σοβαρή επιβράδυνση της κινεζικής ανά-
πτυξης, καθώς και οι χαμηλότατες τιμές 
του αργού πετρελαίου που πλήττουν τις 
χώρες-παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά 
πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα καταγρά-
ψει ρυθμό ανάπτυξης 3,4% για το 2016, 
ενώ η αρχική εκτίμηση τον Οκτώβριο 
ήταν 3,6%, και για το 2017 περιόρισε την 
αναμενόμενη ανάπτυξη σε 3,6% από 3,8%.
«Το 2016 θα είναι ένα έτος που θα χαρα-
κτηριστεί από μεγάλες προκλήσεις και οι 
ρυθμιστές θα πρέπει να αρχίσουν να μελε-
τούν τα μέτρα που μπορούν να πάρουν 
για την ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης 
αντίστασης, αλλά και για τις μακροπρό-
θεσμες προοπτικές», αναφέρει σε άρθρο 
του ο επικεφαλής οικονομολόγος του 
ΔΝΤ Μορίς ‘Ομπστφελντ.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία 
σημείωσε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυ-

Ματιά στο μέλλον  
της παγκόσμιας οικονομίας 

Της Μαρίας Μπερτζελέτου  
Ναυτιλιακής αναλύτριας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ



ξης πέρυσι, 3,1%, από το 2009 και οι ανα-
πτυσσόμενες χώρες παρουσίασαν επιβρά-
δυνση για πέντε συνεχόμενες χρονιές. Οι 
τρεις μεγάλες μεταβάσεις που αναστατώ-
νουν την αρμονία είναι η επιβράδυνση των 
αναδυόμενων αγορών, η αλλαγή της οικο-
νομίας της Κίνας και η σταδιακή έξοδος 
της Fed από τα υπερβολικά χαμηλά επιτό-
κια. Η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε 
να πληγεί εάν αυτά τα προβλήματα δεν 
αντιμετωπιστούν, προειδοποίησε το ΔΝΤ.
Η πτωτική τάση των αναπτυσσόμενων 
χωρών είναι το κυρίαρχο στοιχείο που 
προβληματίζει τους αναλυτές για τη μελ-
λοντική πορεία της οικονομίας. Το ΔΝΤ 
μείωσε την προοπτική ανάπτυξης των 
αναπτυσσόμενων χωρών σε 4,3% από 
4,5% τον Οκτώβριο, προβλέποντας ανά-
πτυξη 6,3% για την Κίνα. Σημαντική υπο-
βάθμιση δέχτηκε η Βραζιλία, όπου προ-
βλέπεται αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για 
το 2016 (-3,5% ). 
Για τις ανεπτυγμένες οικονομίες, το ΔΝΤ 
εκτιμά πως μια μέτρια και άνιση ανάκαμ-
ψη θα συνεχιστεί και μείωσε τις προο-
πτικές του για την οικονομία των ΗΠΑ 
στο 2,6% από 2,8% τον Οκτώβριο, λόγω 
ισχυρού δολαρίου και πτώσης των τιμών 
του πετρελαίου. Ωστόσο, αύξησε την 
προοπτική ανάπτυξης για την Ευρωζώνη 
στο 1,7% από 1,6% τον Οκτώβριο, ενώ η 
Ιαπωνία έμεινε αμετάβλητη στο 1% και η 
Βρετανία σταθερή στο 2,2%. Σοβαρή πρό-
κληση για τις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί 
η οικονομική ενσωμάτωση των προσφύ-
γων εν μέσω της κρίσης στη Συρία. 
Οι επόμενες δύο δεκαετίες θα είναι 
μεταβατικές με μεγάλες προκλήσεις 
τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο για τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον προσελκύουν οι εκτιμήσεις 
από το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για 
τις χώρες που θα κρατούν τα ηνία της 
παγκόσμιας οικονομίας το 2030. Παρακά-
τω απεικονίζονται συνοπτικά οι κυρίαρχες 
χώρες για το 2030.

30 — Αργεντινή
Στην 30ή θέση φαίνεται 
ότι θα ανέλθει η Αργεντινή 
έως το 2030 ύστερα από 
αναμενόμενη άνοδο 1,9% 
σε σύγκριση με το 2016. 
Αύξηση που θα ανεβάσει 
το ΑΕΠ της από τα 522 δισ. 
δολ. στα 611 δισ.

29 — Βέλγιο
Το Βέλγιο με μια προβλε-
πόμενη άνοδο 1,5% θα 
αυξήσει το ΑΕΠ του από 
τα 514 δισ. δολ. το 2016 στα 
645 δισ. δολ. το 2030.
  
28 — Δημοκρατία της 
Νότιας Αφρικής
Η Νότια Αφρική θα απο-
τελεί την 28η οικονομική 
δύναμη παγκοσμίως μετά 
μια άνοδο της τάξεως του 
1,6% του ΑΕΠ της από το 
2016, το οποίο το 2030 
υπολογίζεται στα 647 δισ. 
δολ. από 425 δισ. δολ. που 
είναι σήμερα.  

27 — Ταϊβάν
Το ΑΕΠ το 2016 στην 
Ταϊβάν ανέρχεται στα 507 
δισ. δολ. και προβλέπεται 
να ανέλθει στα 676 δισ. δολ. 
βάσει μιας προβλεπόμενης 
ανόδου της τάξεως του 
1,6%.  

26 — Κολομβία
Σύμφωνα με αναμενόμενη 
αύξηση της τάξεως του 4% 
του ΑΕΠ της Κολομβίας, η 
σημερινή αξία των 376 δισ. 
δολ. αναμένεται σχεδόν να 
διπλασιαστεί έως το 2030 και 
να αγγίξει τα 683 δισ. δολ. 

25 — Σουηδία
Με αύξηση 1,7% τα επόμενα 
15 χρόνια, η σουηδική 
οικονομία αναμένεται να 
αγγίξει τα 703 δισ. δολ. το 
2030 από τη σημερινή αξία 
που υπολογίζεται στα 547 
δισ. δολ. 

24 — Βέλγιο - Λουξεμ-
βούργο 
Οι χώρες Βέλγιο και 
Λουξεμβούργο αναμένεται 
να δουν μια αύξηση της 
τάξεως του 1,5% και το 
ΑΕΠ τους να ανέλθει στα 
725 δισ. δολ. το 2030 από 
574 δισ. που είναι σήμερα. 

23 — Ελβετία
Η οικονομία της Ελβετίας 
θα αγγίξει τα 786 δισ. δολ. 
το 2030 με προβλεπόμενη 
αύξηση 1,5% από τα 633 δισ. 
δολ. που βρίσκεται το 2016.  

22 — Πολωνία
Σύμφωνα με την αναμενό-
μενη άνοδο της τάξεως του 
2,5%, το ΑΕΠ της Πολωνίας 
θα ανέλθει από 576 δισ. 
δολ. σε 847 δισ. το 2030.  

21 — Ιράν
Η οικονομία του Ιράν 
αναμένεται να έχει μια 
άνοδο 5% μεταξύ των ετών 
2016 και 2030 ανεβάζοντας 
το ΑΕΠ της χώρας από τα 
430 δισ. στα 857 δισ. δολ. 
το 2030. 

20 — Νιγηρία
Βάσει της αναμενόμενης 
ανόδου κατά 3,6%, η Νιγη-
ρία θα ανέλθει από τα 492 

δισ. δολ. το 2016 στα 916 
δισ. έως το 2030.

19 — Κάτω Χώρες
Με ποσοστό αύξησης της 
τάξεως του 1,5%, οι Κάτω 
Χώρες θα ενισχύσουν το 
ΑΕΠ τους από τα 868 δισ. 
στα 1.089 δισ. το 2030.  

18 — Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με την αναμε-
νόμενη άνοδο κατά 3,3% 
στο ΑΕΠ της Σαουδικής 
Αραβίας, η αξία της χώρας 
υπολογίζεται να ανέλθει 
από τα 689 δισ. δολ. που 
βρίσκεται σήμερα στα 1.205 
δισ. το 2030.  

17 — Τουρκία
Η Τουρκία αναμένεται να 
παρουσιάσει άνοδο της 
τάξεως του 4%, ανεβάζο-
ντας το ΑΕΠ της από τα 
923 δισ. που βρίσκεται 
σήμερα στα 1.093 δισ. το 
2030.  

16 — Νότια Κορέα
Το ΑΕΠ της Νότιας Κορέ-
ας σήμερα βρίσκεται στα 
1.310 δισ. δολ. και με μια 
άνοδο κατά 2,1% αναμένε-
ται να φτάσει στα 1.906 δισ. 
δολ.  

15 — Ισπανία
Η Ισπανία αναμένεται να 
είναι η 15η μεγαλύτερη 
οικονομία στον κόσμο έως 
το 2030 με μια άνοδο της 
τάξεως του 1,7% η οποία το 
2030 θα ανεβάσει το ΑΕΠ 
της χώρας από τα 1.478 δισ. 
στα 1.918 δισ. δολ.  
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Η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε ρεκόρ 
ύφεσης το 2015 και δεν μπορούμε να 
αναμένουμε σημαντική επάνοδο για την 
επόμενη διετία. Το χρέος των χωρών εκτι-
μάται ότι είναι τριπλάσιο του παγκόσμιου 
ΑΕΠ και σύμφωνα με επίσημη έρευνα της 
McKinsey’s αυξήθηκε κατά 57 τρισ. δολά-
ρια το 2014. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην 
τελευταία έκθεσή του, καλεί την ομάδα 
του G20 να σχεδιάσει ένα συντονισμένο 
πρόγραμμα στήριξης για να αποτρέψει τη 
στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας 
που επιβραδύνεται. Η έκθεση προορί-
ζεται για την επικείμενη συνάντηση των 
αξιωματούχων του G20 στη Σαγκάη, εν 
μέσω οικονομικής εξασθένησης όλου του 
πλανήτη.
Η σύνοδος της Σαγκάης συγκρίνεται 
με τη σύνοδο του G20 τον Απρίλιο του 
2009, όταν οι αξιωματούχοι συμφώνησαν 
σε συντονισμένη στήριξη για να αποτρέ-
ψουν μια παγκόσμια μεγάλη ύφεση κατά 
τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστω-
τικής κρίσης.
Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη επι-
βραδύνεται συνεχώς και οι χρηματοπι-
στωτικές συνθήκες γίνονται ολοένα πιο 
πιεστικές για τις αναδυόμενες οικονομίες, 
όπου οι εξαγωγές πρώτων υλών έχουν 
πληγεί σφοδρά από την επιβράδυνση της 
κινεζικής οικονομίας. Τα επόμενα έτη η 
Αμερική θα παραμείνει στην πρώτη θέση 
με την Κίνα να ακολουθεί και την Ινδία να 
εκπλήσσει ως η τρίτη μεγαλύτερη οικονο-
μική δύναμη το 2030.  

14 — Αυστραλία 
Η Αυστραλία υπολογίζεται 
να παρουσιάσει ανάπτυξη 
2,5% και να προσεγγίσει τα 
1.943 δισ. από 1.338 δισ. δολ. 
σήμερα.  

13 — Μεξικό
Το ΑΕΠ της χώρας βρίσκε-
ται στα 1.244 δισ. σήμερα 
και αναμένεται να παρου-
σιάσει ανάπτυξη 3,3%, 
προσεγγίζοντας τα 1.970 
δισ. το 2030. 

12 — Ινδονησία
Η Ινδονησία βρίσκεται 
μπροστά από χώρες όπως 
η Ισπανία και η Σαουδική 
Αραβία, καθώς αναμένεται 
να σημειώσει ανάπτυξη 
κατά 4,4% και να αυξήσει 
το ΑΕΠ της από τα 1.037 
δισ. στα 2.077 δισ. το 2030.  

11 — Ρωσία
Το ΑΕΠ της Ρωσίας ανα-
μένεται να αυξηθεί από τα 
1.594 δισ. δολ. στα 2.219 δισ. 
το 2030 με ρυθμό ανάπτυ-
ξης 2,3%. 

10 — Ιταλία
Και φτάσαμε στις 10 
μεγαλύτερες οικονομίες του 
κόσμου για το 2030 και η 
Ιταλία με ΑΕΠ 2.071 δισ. και 
ανάπτυξη 0,8% αναμένεται 
να ανέλθει στα 2.350 δισ. 
το 2030.  

9 — Καναδάς
Ο Καναδάς πρόκειται 
να αποτελέσει την ένατη 
μεγαλύτερη οικονομία του 
κόσμου έως το 2030 χάρη 
σε ένα ρυθμό ανάπτυξης 
2,1%, ο οποίος θα αυξήσει 
το ΑΕΠ της χώρας από 
1.829 δισ. σε 2.486 δισ.. 

8 — Βραζιλία
Η Βραζιλία αναμένεται να 
παρουσιάσει ανάπτυξη της 
τάξεως του 2,5% ανεβάζοντας 
το ΑΕΠ της στα 3.161 δισ. από 
τα 2.315 δισ. του 2016.

7 — Γαλλία
Η γαλλική οικονομία αναμέ-
νεται να κινηθεί με ρυθμούς 
ανάπτυξης της τάξεως του 
1,5% και να ανεβάσει το 
2030 το ΑΕΠ της από τα 
2.809 δισ. στα 3.476 δισ. 
δολ.  

6 — Ηνωμένο Βασίλειο
Με ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, 
η έκτη μεγαλύτερη οικο-
νομία του κόσμου το 2030 
αναμένεται να αυξήσει το 
ΑΕΠ της από τα 2.710 δισ. 
δολ. στα 3.815 δισ. μέχρι 
τότε.

5 — Γερμανία
Η αξία της Γερμανίας θα 
ανέλθει στα 4.308 δισ. δολ. 
το 2030 με αναμενόμενη 
ανάπτυξη 0,9% από τα 

3.747 δισ. που βρίσκεται 
σήμερα.  

4 — Ιαπωνία
Εάν ισχύσει ο αναμενόμενος 
ρυθμός ανάπτυξης του 0,7%, 
το ΑΕΠ της Ιαπωνίας θα 
ανέλθει από τα 5.792 δισ. 
στα 6.535 δισ. δολ. το 2030.

3 — Ινδία
Η οικονομία της Ινδίας 
αναμένεται να παρουσιάσει 
ρυθμό ανάπτυξης 6,9% την 
επόμενη δεκαετία και το 
ΑΕΠ της το 2030 να κάνει 
το μεγάλο άλμα από τα 
2.557 δισ. στα 7.287 δισ. 
δολ. 

2 — Κίνα
Η Κίνα πιστεύεται ότι θα 
παρουσιάσει ανάπτυξη 5% 
και θα αυξήσει το ΑΕΠ της 
από τα 9.307 δισ. που βρί-
σκεται σήμερα στα 18.829 
δισ. το 2030.

1 — ΗΠΑ
Δεν αποτελεί και μεγάλη 
έκπληξη το γεγονός ότι 
οι ΗΠΑ θα αποτελούν τη 
μεγαλύτερη οικονομική 
δύναμη, με το σημερι-
νό ΑΕΠ της χώρας που 
βρίσκεται στα 17.149 δισ. να 
αναμένεται να ανέλθει στα 
23.857 δισ. σημειώνοντας 
άνοδο κατά 2,3%.  
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Στη Φινλανδία οι εορτασμοί  
για την ευρωπαϊκή Ημέρα  
της Θάλασσας

Η Ημέρα της Θάλασσας εορτάζεται κάθε 
χρόνο στην Ευρώπη το δεύτερο δεκα-
ήμερο του Μαΐου. Η φετινή ευρωπαϊκή 
Ημέρα για τη Θάλασσα θα εορταστεί στο 
Turku της Φινλανδίας και οι εκδηλώσεις 
θα λάβουν χώρα στις 18 και 19 Μαΐου 2016.
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τον 
φετινό εορτασμό είναι ήδη σε εξέλιξη με 
συναντήσεις συντονισμού μεταξύ της φιν-
λανδικής κυβέρνησης, τοπικών και περιφε-
ρειακών φορέων και οργανώσεων και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κύρια θέματα 
που θα συζητηθούν φέτος θα αφορούν 
την ενίσχυση της Γαλάζιας Ανάπτυξης 
στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες 
του ευρωπαϊκού Βορρά.

H ECSA προωθεί τη Ναυτιλία 
Μικρών Αποστάσεων

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που διορ-
γανώθηκε στο Άμστερνταμ από την 
ολλανδική προεδρία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιο-
κτητών (ECSA) παρουσίασε το νέο προω-
θητικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνει τα 
προτερήματα της Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων (ΝΜΑ). Σκοπός της ECSA είναι 
να ανακινήσει την πολιτική της Ε.Ε. έναντι 
της ΝΜΑ, η οποία τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας. Ο 
πρόεδρος της ECSA, Niels Smedegaard, 
σημείωσε ότι παρά τις πολλές πρωτοβου-
λίες για την προώθηση της ΝΜΑ αρκετά 
προβλήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, με 
αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στις μετα-

φορές που κατέχει η ΝΜΑ να παραμένει 
στάσιμο για μεγάλες περιόδους, ενώ τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση.

Καθυστέρηση 13 χρόνων και 
υπέρβαση του προϋπολογισμού 
για Galileo και EGNOS

Η απάντηση της Ευρώπης στο αμερικανι-
κής δημιουργίας GPS για τον εντοπισμό 
γεωγραφικών συντεταγμένων είναι τα 
συστήματα Galileo και EGNOS. Ένα έργο 
το οποίο σκοπεύει να σπάσει το μονο-
πώλιο των ΗΠΑ στην αγορά, αλλά και να 
συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστι-
κότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και, 
όμως, ένα έργο προτεραιότητας για την 
Ευρώπη έχει ήδη καθυστερήσει 13 χρόνια, 
ενώ ο προϋπολογισμός του έχει υπερ-
βεί το αρχικώς προβλεφθέν ποσό τρεις 
φορές. Σύμφωνα με έκθεση του French 
Court of Auditors, τα Galileo και EGNOS 
θα κοστίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
περισσότερα από €13 δισ. για την περί-
οδο 1994-2020, όταν ο αρχικός προϋπο-
λογισμός έκανε λόγο για €4,6 δισ. Μόνο 
το Galileo θα κοστίσει περί τα €10,2 δισ. 
ενώ ήδη είχαν δαπανηθεί τα μισά κεφά-
λαια έως το τέλος του 2013. Το Court of 
Auditors εντοπίζει τις αιτίες πίσω από 
αυτήν την τεράστια απόκλιση στον προ-
ϋπολογισμό, σε ένα συνδυασμό τεχνικών 
και τεχνολογικών προβλημάτων, αλλά και 
στην ανεπαρκή διοίκηση του έργου. Σύμ-
φωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, το 
1999, το Galileo θα έπρεπε να λειτουργεί 
ήδη από το 2008. Σήμερα, 16 χρόνια μετά 
την έναρξή του, η ημερομηνία ολοκλήρω-
σης του έργου προβλέπεται για το 2021. 
Η σημασία του έργου είναι τεράστια εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι το 6-7% του ΑΕΠ 

της Ε.Ε. εξαρτάται από την παροχή δορυ-
φορικής πλοήγησης.

Προτεραιότητες της ολλανδικής 
προεδρίας

Η Ολλανδή υπουργός Υποδομών και 
Περιβάλλοντος Melanie Schulz Van 
Haegen παρουσίασε, στα τέλη Ιανουαρί-
ου, την ατζέντα θεμάτων της ολλανδικής 
προεδρίας του Συμβουλίου στην Επιτρο-
πή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα 
με όσα είπε, βαρύτητα θα δοθεί σε ζητή-
ματα που ασπάζονται τις προτεραιότητες 
της Ε.Ε. αλλά και σέβονται την αρχή της 
επικουρικότητας. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση η βιώσιμη κινητικότητα και καινο-
τομία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέ-
ντας της ολλανδικής προεδρίας. Όσον 
αφορά την πρόταση για τον νέο λιμενικό 
κανονισμό, η ολλανδική προεδρία δηλώ-
νει απογοητευμένη από το γεγονός ότι η 
TRAN δεν έδωσε μια καθαρή και δυνατή 
εντολή για διαπραγμάτευση. Ο κ. Schulz, 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
είπε ότι η ολλανδική προεδρία θα ξεκινή-
σει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο 
στη βάση των θέσεων στις οποίες είχε 
καταλήξει το Συμβούλιο στη διάρκεια 
της ιταλικής προεδρίας. Στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, βασική στό-
χευση θα είναι η επίτευξη συμφωνίας με 
το Κοινοβούλιο πριν από το Πάσχα ανα-
φορικά με το τέταρτο σιδηροδρομικό 
πακέτο. Τέλος, στο κομμάτι των ποτάμιων 
μεταφορών, η ολλανδική προεδρία θέτει 
ως στόχο την επίτευξη καταρχήν συμφω-
νίας με το Κοινοβούλιο για τις τεχνικές 
απαιτήσεις των πλοίων που δραστηριο-
ποιούνται στις ποτάμιες μεταφορές.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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Το Όσλο επενδύει εκατομμύρια 
ευρώ για να ενισχύσει την 
παρουσία του στην Αρκτική

Για τη Νορβηγία η Αρκτική αποτελεί το 
πιο κρίσιμο θέμα ως προς την εξωτερι-
κή πολιτική της χώρας. Με βάση αυτό το 
δεδομένο για την κυβέρνηση του Όσλο, 
όπως σημειώνει με έμφαση στις δηλώσεις 
του ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, 
Børge Brende, η Αρκτική θα συνεχίζει να 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Όπως προκύπτει από το σχέδιο του προ-
ϋπολογισμού για το 2016, το Όσλο πρό-
κειται να διαθέσει κονδύλι της τάξεως των 
€315.000.000 στους εξής πέντε τομείς: 
διεθνή συνεργασία, ανάπτυξη της γνώσης, 
επιχειρηματική ανάπτυξη, υποδομές, αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών και προστα-
σία περιβάλλοντος.
«Είναι προς το συμφέρον όλων μας», τονί-
ζει ο υπουργός Εξωτερικών Børge Brende, 
«να παραμείνει η Αρκτική μια περιοχή 
ειρήνης και σταθερότητας, με τήρηση των 
όσων ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας». 
Και συνεχίζει λέγοντας ότι «η διεθνής 
συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής, 
και με τη Ρωσία, έχει μέχρι τώρα φέρει 
καλά αποτελέσματα σε τομείς όπως αυτοί 

της ασφάλειας στη θάλασσα, της διαχεί-
ρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, του 
περιβάλλοντος, της πυρηνικής ασφάλειας 
και της συνεργασίας μεταξύ των λαών της 
περιοχής».
Για την κυβέρνηση της χώρας αυτή η 
πραγματικότητα θα πρέπει να συνεχιστεί, 
ενώ θα πρέπει να επιδιωχθεί η περαιτέρω 
σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας με 
τις ΗΠΑ.
Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι και 
το 2017 την προεδρία του Αρκτικού Συμ-
βουλίου, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 
χρόνια ζωής.
Για τη Νορβηγία είναι απαραίτητο να 
διατηρηθεί ισχυρή η παρουσία της στην 
Αρκτική, καθώς έχει σημαντικά συμφέ-
ροντα στην περιοχή, αλλά και υποχρεώ-
σεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στα άμεσα 
σχέδια της χώρας περιλαμβάνεται και η 
αύξηση της παρουσίας των νορβηγικών 
ενόπλων δυνάμεων, που θα πρέπει να 
επιτηρούν και ελέγχουν όλη τη θαλάσσια 
περιοχή της Αρκτικής.
Από την άλλη, στόχος της Νορβηγίας είναι 
και η διαμόρφωση όρων περαιτέρω οικο-
νομικής ανάπτυξης των βόρειων περιοχών 
της με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
με όρους καινοτομίας και αειφορίας.

Συνεχίζουν να λιώνουν οι πάγοι  
με ανησυχητικό ρυθμό

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία της 28ης Ιανουαρίου 2016, 
η περιοχή της Αρκτικής που καλύπτεται 
από πάγο αντιστοιχεί σε έκταση 1.217.902 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Μάλιστα, είναι 
η πρώτη φορά που καταμετρείται μια 
τόσο περιορισμένη έκταση πάγου στην 
Αρκτική από το 1979, οπότε και ξεκίνησαν 
οι επιστημονικές καταγραφές από δορυ-
φόρο.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως ο θαλάσ-
σιος πάγος βρίσκεται σε κακή κατάστα-
ση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασι-
ών. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες 
μετρήσεις, οι θερμοκρασίες στην περιοχή 
της Αρκτικής ήταν κατά 2,7° C υψηλότε-
ρες από ό,τι ήταν την περίοδο 1979-2000. 
Αυτή η άνοδος οφείλεται πρωτίστως στην 
αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας, η 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



οποία στην περιοχή του νορβηγικού αρχι-
πελάγους Svalbard καταγράφεται στους 
12,3° C, σχεδόν 10 βαθμούς πάνω από τα 
συνήθη επίπεδα. Η αιτία του φαινομένου 
απαντά στο Gulf Stream, που «ωθεί» θερ-
μότερες υδάτινες μάζες προς τον Αρκτι-
κό ωκεανό.
Υπάρχει, όμως, ακόμη ένας παράγοντας 
επιβαρυντικός για την αύξηση της θερ-
μοκρασίας των υδάτων και αυτός είναι οι 
σταθερά αυξανόμενες εκπομπές ρύπων, 
κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Αμε-
ρικής, που λόγω της επονομαζόμενης 
«δύναμης Κοριόλις» (Coriolis force) 
ωθούνται προς τα κατώτερα στρώματα 
της ατμόσφαιρας πάνω από την Αρκτική.

H Greenpeace διεξάγει έρευνα για 
παρουσία ραδιενεργών ουσιών 
στην θαλάσσια περιοχή της 
Φουκουσίμα

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την πυρηνική 
καταστροφή της Φουκουσίμα, που συνέ-
βη στις 11 Μαρτίου 2011, η Greenpeace 
ξεκίνησε μία νέα υποβρύχια έρευνα σχε-

τικά με τη μόλυνση της θαλάσσιας περιο-
χής κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο από 
ραδιενεργές ουσίες.
Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι ανα-
γκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περι-
οχή του πυρηνικού ατυχήματος, το οποίο 
θεωρείται ως το χειρότερο στον κόσμο μετά 
από αυτό του Τσερνομπίλ το 1986.
Η έρευνα της Greenpeace διεξάγεται από 
ένα ιαπωνικό ερευνητικό σκάφος, εξοπλι-
σμένο με ειδικά εργαλεία και ένα τηλε-
χειριζόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV), το 
οποίο είναι εφοδιασμένο με ένα φασμα-
τόμετρο ακτινοβολίας γάμμα (GRS) και 
έναν δειγματολήπτη ιζημάτων.
Όλα τα δείγματα θα μεταφερθούν σε ανε-
ξάρτητα εργαστήρια σε Ιαπωνία και Γαλ-
λία, για περαιτέρω ανάλυση.
Κατά την εναρκτήρια ημέρα της έρευ-
νας στο σκάφος «Rainbow Warrior» της 
Greenpeace παρών ήταν και ο Ναότο Καν, 
ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, o 
οποίος και είχε διαχειριστεί την κρίση του 
πυρηνικού ατυχήματος.
Με αφορμή την επέτειο των πέντε ετών 
από το ατύχημα ο Καν δήλωσε τα εξής 

«κάποτε πίστευα ότι η προηγμένη τεχνο-
λογία της Ιαπωνίας θα ήταν σε θέση να 
αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα όπως 
αυτό του Τσερνομπίλ. Όμως, εν τέλει, 
δεν το απέτρεψε και εγώ βρέθηκα αντι-
μέτωπος με τη μεγάλη κρίση που είχε να 
κάνει με την εκκένωση 50 εκατομμυρίων 
ανθρώπων για να μην μολυνθούν από 
ραδιενεργές ουσίες που είχαν εκλυθεί 
από την Φουκουσίμα. Αλλά από τότε έχει 
αλλάξει η άποψή μου». Και προσέθεσε 
ο ίδιος, επιβαίνοντας στο σκάφος της 
Greenpeace ότι «δεν πρέπει να αναλά-
βουμε έναν τέτοιον κίνδυνο ξανά. Αντιθέ-
τως, θα πρέπει να στραφούμε προς την 
κατεύθυνση αξιοποίησης ασφαλέστερων 
και φθηνότερων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας».
Να σημειωθεί ότι ο Ναότο Καν υπέβαλλε 
την παραίτησή του από την πρωθυπουρ-
γία της χώρας στα τέλη Αυγούστου του 
2011, κυρίως λόγω των κατηγοριών που του 
είχαν προσάψει οι πολιτικοί του αντίπα-
λοι, περί ανεπαρκών χειρισμών του κατά 
την αντιμετώπιση της πυρηνικής κρίσης 
στην Φουκουσίμα.
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Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο 
οικόπεδο φυσικού αερίου  
στη Δυτική Αφρική

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μεγαλύ-
τερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη 
Δυτική Αφρική. Το κοίτασμα ανακαλύ-
φθηκε βορειοδυτικά της Σενεγάλης, στην 
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά 
της πόλης Saint. Η αμερικανική εταιρεία 
Cosmos Energy ανακοίνωσε επίσης στην 
ιστοσελίδα της ότι έχει ήδη ολοκληρώ-
σει τις υπεράκτιες έρευνες στη θαλάσ-
σια περιοχή ανοιχτά της Σενεγάλης. Οι 
δοκιμαστικές γεωτρήσεις της εταιρείας 
επιβεβαιώνουν την παρουσία σημαντικών 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου εξαιρετι-
κών δυνατοτήτων, που εκτείνονται σε δύο 
κράτη, τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία. Με 
την επιτυχή αξιολόγηση του προγράμμα-
τος και τη στήριξη των δύο κυβερνήσεων, 
η αμερικανική εταιρεία ενδεχομένως να 
ξεκινήσει άμεσα γεωτρήσεις με σκοπό 
την εξαγωγή των κοιτασμάτων.

Η συμφωνία της τριμερούς 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ιδιαίτερης οικονομικής και γεωπολιτικής 
σημασίας χαρακτηρίζεται, από αρμόδιες 
κυβερνητικές πηγές, η τριμερής συμφωνία 
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Συγκεκριμέ-
να η συμφωνία θα προωθεί τα κοινά έργα 
στον ενεργειακό τομέα, που θα συμβά-
λουν στην ενεργειακή ασφάλεια τόσο των 
τριών χωρών όσο και στη διαφοροποίηση 
των πηγών τροφοδοσίας της Ε.Ε.
Η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί το 
επιστέγασμα των συχνών επαφών κατά 
τον τελευταίο χρόνο, είναι η δεύτερη μετά 
την τριμερή συμφωνία της Ελλάδας και 
της Κύπρου με την Αίγυπτο.
Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστα-
σιάδης, ανέφερε ότι εκφράστηκε η κοινή 
πεποίθηση πως οι τρεις χώρες πρέπει να 
δράσουν συλλογικά για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων.
Στόχος της τριμερούς, δήλωσε, είναι η 
ειρήνη στη Μεσόγειο μέσω ακριβώς της 
συνεργασίας των κρατών, ενώ ξεκαθάρισε 
ότι οι όποιες συμφωνίες δεν στρέφονται 
κατά του οποιουδήποτε κράτους. «Παρα-
μένουμε σταθερά δεσμευμένοι στην προ-
ώθηση κοινών έργων στον τομέα της ενέρ-
γειας», επισήμανε ο Κύπριος πρόεδρος.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,  Μπέντζα-
μιν Νετανιάχου,  αναφέρθηκε στην πρό-
θεση των τριών χωρών να εξετάσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας αγωγού φυσικού 
αερίου, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο 
από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Ελλά-
δα, και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
όπως και στη δημιουργία ενός υποβρύχιου 
ηλεκτρικού καλωδίου για τη διασύνδεση 
των δικτύων ηλεκτροδότησης των τριών 
χωρών, που θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό 
την ενεργειακή αγορά τους.
Πάντως, ιδιαίτερα σημαντικός από τους 
τομείς της συνεργασίας είναι αυτός της 
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αερίου στη Δυτική Αφρική



ενέργειας, καθώς η ανακάλυψη κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων στην ανατολική 
Μεσόγειο δημιουργεί μια νέα δυναμική 
στην περιοχή και μπορεί να λειτουργή-
σει ως καταλύτης για σταθερότητα και 
συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διεθνής 
Τύπος επισημαίνει ότι:

• Eπανεκκινείται το έργο του αγωγού 
φυσικού αερίου EastMed, το οποίο θα 
συνδέσει απευθείας τα κοιτάσματα 
αερίου της ανατολικής Μεσογείου με τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο EastMed αποτελεί 
έργο μεγάλης σημασίας για την 
οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.
• Προωθούνται ταυτόχρονα 
στρατηγικής σημασίας τριμερή 
ενεργειακά projects όπως το EuroAsia 
Interconnector, που προβλέπει την 
καλωδιακή σύνδεση των τριών χωρών, 
για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος 
στις αγορές ενέργειας της ηπειρωτικής 
Ευρώπης.
• Διερευνώνται οι δυνατότητες 
κατασκευής σταθμών μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 

στην Ελλάδα, θέμα το οποίο έχει 
ενταχθεί και στην τριμερή συμφωνία 
Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου.
• Σε συνέχεια της συμφωνίας του 
Παρισιού για το κλίμα, θα διερευνηθούν 
οι δυνατότητες συνεργασίας στην 
τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που αποτελούν δυναμικά 
αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας 
και αφορούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Στην τριμερή συμφωνία εκφράζεται και 
η πλήρης στήριξη στη διαπραγμάτευση 
για τη λύση του Κυπριακού στη βάση του 
διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του 
ΟΗΕ, που θα ενώνει το νησί με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευ-
θερίες όλων των Κυπρίων.
Η Ελλάδα και η Κύπρος μελετούν τη διεύ-
ρυνση των δικτύων οικονομικής συνεργασίας 
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη σύνα-
ψη τριμερών συμφωνιών και με άλλες χώρες, 
όπως η Παλαιστίνη, η Ιορδανία και η Βουλγα-
ρία, προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές.

Το πετρέλαιο και η κατάρρευση 
της Βενεζουέλας

Σε απελπισία οδηγείται η μεγαλύτερη 
πετρελαιοπαραγωγός χώρα της Λατινικής 
Αμερικής. Ο πληθωρισμός στη Βενεζου-
έλα το 2016 θα φτάσει το 720%, κυρίως 
λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαί-
ου και της έλλειψης στην αγορά βασικών 
προϊόντων, όπως προειδοποίησε το ΔΝΤ.
«Στη Βενεζουέλα, οι μακροχρόνιες στρε-
βλώσεις της μακροοικονομικής πολιτικής 
και των δημοσιονομικών ανισορροπιών 
είχαν ήδη επιβλαβή αποτελέσματα για την 
οικονομία πριν από την κατάρρευση των 
τιμών του πετρελαίου», δήλωσε εκπρόσω-
πος του ΔΝΤ.
Η έλλειψη σκληρού νομίσματος οδήγη-
σε σε ανεπάρκεια βασικών αγαθών στην 
αγορά και οι εκτεταμένες ελλείψεις κυρί-
ως τροφίμων συνεχίζουν να ωθούν τις 
καταναλωτικές τιμές εκτός ελέγχου. Ήδη 
η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό 
- περίπου 275% για το 2015.
Η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το πετρέλαιο και η κατάρρευση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός είχε φτά-
σει το 141,5% τον περασμένο Σεπτέμβριο 
και ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 
7,1% το τρίτο τρίμηνο.
Η χώρα είναι σημαντική παραγωγός 
πετρελαίου και εξαρτάται από τις πωλή-
σεις και τις εξαγωγές του «μαύρου χρυ-
σού» αφού παρήγε περίπου 2,3 εκατομ-
μύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερη-
σίως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έκθεση 
του ΟΠΕΚ.
Το επίπεδο παραγωγής παρέμενε σταθε-
ρό από το 2014, παρά τη μείωση των τιμών 
κατά 77% από τον Ιούνιο του 2014.
Ως μέλος του ΟΠΕΚ, η Βενεζουέλα έχει 
υποστηρίξει σθεναρά τη μείωση της 
παραγωγής αλλά και συμπράξεις και νέες 
στρατηγικές για την παραγωγή πετρελαίου, 
προκειμένου να ανακοπεί η ξέφρενη πτώ-
ση των τιμών. Όμως, παρά την υποστήριξη 
από το Ιράν και τα αφρικανικά κράτη-μέλη, 
ο ΟΠΕΚ έχει αντισταθεί σε μείωση της 
παραγωγής και αλλαγή πλεύσης.

Ελληνικές και ευρωπαϊκές 
εταιρείες προσβλέπουν σε στενή 
οικονομική συνεργασία με το Ιράν

Μετά την άρση των κυρώσεων εναντίον 
του Ιράν, το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας 
έχει πλέον αρχίσει να εισέρχεται σε μια 
κανονικότητα. Μάλιστα, αναμένεται το Ιράν 
να αρχίσει να εξάγει προς την Ευρώπη 
αργό πετρέλαιο της τάξεως των 300.000 
βαρελιών σε ημερήσια βάση, ποσότητα 
που αντιστοιχεί στο 54% της ποσότητας 
που εξήγε το Ιράν πριν από την επιβολή 
των κυρώσεων εις βάρος του.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή 
ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο γαλλικός 
πετρελαϊκός κολοσσός Total S.A. έχει 
ήδη συμφωνήσει με το ιρανικό υπουργείο 
Πετρελαίου την αγορά 160.000 βαρελιών 
ημερησίως, αρχής γενομένης από τις 16 
Φεβρουαρίου 2016. Μάλιστα, η Τotal εξέ-
φρασε και ισχυρό ενδιαφέρον για την ανά-
πτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος στην 
περιοχή του νότιου Azadegan, στο δυτικό 
Ιράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, αλλά 
και για την ανάπτυξη ενός έργου παραγω-
γής υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Πέραν της Total το ενδιαφέρον για εισα-
γωγή ιρανικού πετρελαίου έχει εκδηλώσει 
και η ιταλική πετρελαϊκή εταιρεία Eni SpA. 
Μάλιστα, οι Ιταλοί αξιωματούχοι πρόκει-
ται να πραγματοποιήσουν επίσημη επί-
σκεψη στη χώρα και να υπογράψουν συμ-
φωνία αγοράς 100.000 βαρελιών αργού 
πετρελαίου ημερησίως. Ενώ και το ιταλι-
κό διυλιστήριο Saras SpA έχει εκφράσει 
το ενδιαφέρον του για αγορά 60 έως 70 
χιλιάδων βαρελιών πετρελαίου σε ημερή-
σια βάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο ελληνικός όμι-
λος Ελληνικά Πετρέλαια έχει υπογράψει ήδη 
συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαί-
ου του Ιράν, τη NIOC, η οποία αφορά την 
επανέναρξη προμήθειας αργού πετρελαίου 
των ΕΛΠΕ από το Ιράν. Τα ΕΛΠΕ θα προ-
μηθεύονται το 25% των αναγκών τους από 
τη NIOC ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και 
ρύθμιση παλαιότερης οφειλής τους (εκτιμά-
ται σε 550 έως 650 εκατ. ευρώ) προς την 
ιρανική εταιρεία, η οποία θα αποπληρωθεί 
σε βάθος τετραετίας.
Το ενδιαφέρον ενίσχυσης της οικονομι-
κής συνεργασίας Ελλάδας και Ιράν εκδη-
λώθηκε και με την πρόσφατη επίσημη επί-
σκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην 
Τεχεράνη.
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Κύρωση ναυτιλιακής συμφωνίας 
με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νοµική βάση: Νόµος 4363/2016 (Α΄ 12) 

Με καθυστέρηση πέντε ετών, ως προ-
βλέπεται από την πργ. 1 του άρθρου 28 
του Συντάγματος, κυρώθηκε με το νόμο 
4363/2016 (Α΄ 12) η υπογραφείσα στο 
Μπακού στις 5/4/42011 ναυτιλιακή συμ-
φωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρα-
τίας του Αζερμπαϊτζάν αναφερόμενη στις 
θαλάσσιες μεταφορές. 
Το θέμα της πενταετούς καθυστέρησης 
δεν το θίγουμε, δεδομένου ότι κατά το 
παρελθόν πολλές διεθνείς ναυτιλιακές 
συμβάσεις και συμφωνίες, κυρίως της 
ΔΟΕ, αναφερόμενες σε ναυτεργατικά 
θέματα, καθυστέρησαν να κυρωθούν με 
νόμο 10 ή 15 χρόνια και άλλες ουδέποτε 
κυρώθηκαν. (Σχετικό επί του προκειμένου 
άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά» τεύ-
χος 158/2013.)
Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι το 
Μπακού αλλά και όλο το κράτος του 
Αζερμπαϊτζάν έχει θαλάσσια πρόσβαση 
μόνο στην κλειστή Κασπία Θάλασσα. 
Δεν γνωρίζουμε, δε, τη ναυτιλιακή υπο-
δομή του κράτους αυτού και το εύρος 
του εμπορικού του στόλου, καθώς και τη 
ναυτοσύνη των πληρωμάτων του (σχετικό 
άρθρο 15).  
Δεν συνάφθηκε, δε, διεθνής ναυτιλιακή σύμ-
βαση αλλά διμερής συμφωνία κρατών, εκ 
των οποίων το έτερο δεν ανήκει στην Ε.Ε. 

Οι κυριότερες ουσιαστικές ναυτιλια-
κές ρυθμίσεις της συμφωνίας 
Α) Σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι η 
συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών 
στον ναυτιλιακό τομέα και συγκεκριμένα: 
i. Στη συμμετοχή των πλοίων των δύο 
χωρών στο μεταξύ τους θαλάσσιο εμπό-
ριο.
ii. Στην παροχή αμοιβαίων διευκολύνσεων 
τόσο στα πλοία όσο και στους ναυτικούς 
τους και
iii. Στη συνεργασία για την εξάλειψη των 
εκάστοτε εμποδίων που παρουσιάζονται 
στον τομέα της ναυτιλίας.

Β) Περαιτέρω, επισημαίνουμε τις κατωτέ-
ρω βασικές ρυθμίσεις της συμφωνίας: 
i. Του άρθρου 10, που προβλέπει την αμοι-
βαία αναγνώριση των εγγράφων εθνικότη-
τας των πλοίων καθώς και των ναυτιλιακών 
εγγράφων που αναφέρονται στην ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ πλοία 
καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
μπορούν να εγγραφούν στο νηολόγιο του 
άλλου Σ.Μ. χωρίς την προσκόμιση σχετι-
κού πιστοποιητικού διαγραφής. 
ii. Του άρθρου 11, στο οποίο προβλέπε-
ται η αμοιβαία αναγνώριση αποδεικτικών 
«ταυτότητας» των ναυτικών. Δεν ορίζει 
«αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας» για 
τους προσοντούχους ναυτικούς.

iii. Του άρθρου 15, διά του οποίου δίδεται 
η δυνατότητα στους πλοιοκτήτες καθενός 
από τα Σ.Μ. να μπορούν να ναυτολογούν σε 
πλοία τους υπηκόους του άλλου Σ.Μ. σύμ-
φωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας 
τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο. Τα 
ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.
iv. Του άρθρου 18, που αναφέρεται σε 
περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων όπως 
ναυάγιο, προσάραξη ή άλλο ατύχημα 
πλοίου ενός από τα δύο Σ.Μ. Συμφωνείται 
η παροχή συνδρομής και η ρύθμιση συνα-
φών θεμάτων. 

Σχέσεις με άλλες Δ. ναυτιλιακές σ 
υμβάσεις
Οι διατάξεις της συμφωνίας δεν επηρεά-
ζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των Σ.Μ. που προκύπτουν από τις εν ισχύι 
ναυτιλιακές συμβάσεις και συμφωνίες, 
καθώς επίσης και τις συμβατικές υποχρε-
ώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ως κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε. 

Το προσδοκώμενο και αναμενόμενο 
όφελος
Υπογράφηκε και κυρώθηκε με νόμο 
ορθώς μια διμερής διεθνής ναυτιλιακή 
συμφωνία. Τίθεται αμέσως το ερώτημα: 
ποιος, πότε και πόσο θα ωφεληθεί εκ της 
εφαρμογής αυτής; 
Ευελπιστούμε ότι εκ της εν λόγω συμ-
φωνίας θα εισρεύσει κάποιο ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα στη χώρα μας, έστω και από 
οποιαδήποτε ναυτιλιακή πηγή, και κατά το 
δυνατόν δεν θα παραμεριστούν τα ελλη-
νικά πληρώματα. 
Φρονούμε ότι η άμεσος, επιτυχής και 
ανταποδοτική εφαρμογή της συμφωνίας 
εναπόκειται στη δραστηριότητα και ναυ-
τιλιακή διορατικότητα των Ελλήνων πλοι-
οκτητών, στους οποίους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία. 



“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, 
which was established in 2003. Seaven features the width
of the company‘s scope and calls to its ships’ potential
of travelling across the Seven Seas, all over the globe.

Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five 
medium sized Greek flag modern oil/chemical tankers
(M/T “EVIAPETROL I, II, III, IV & V”), double-hulled and being 
equipped with the most technologically advanced equipment.

The tankers are trading mainly between North Europe, 
Mediterranean and Black Sea ports, chartered by demanding 
and well respected companies in the market, with oil majors 
and known oil traders being among them.

Additionally Seaven Group has under its management
a pneumatic cement carrier vsl (“M/V Eviacement III”)
which is trading within Mediterranean ports and is chartered 
by first class cement major companies.

All companies in the Seaven Group are ISO 14001 rated.
The Group’s goal is clear and definite, following the notions
of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to continue
its expansion and growth in the years to come, trying
to offer the best quality service possible to deal quickly
and efficiently in our demanding trade. The sea is our route, 
and corporate reliability has always been our even choice. 
This is what makes Seaven unique and globally appreciated. 

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085
Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr
E-mail: dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.



66

Λιμένες κρουαζιέρας:  
Η Μεσόγειος παραμένει  
στο επίκεντρο

ΛΙΜΕΝΕΣ

Του Θάνου Πάλλη και Κλεοπάτρας Αράπη 

Το 2015 ο  κλάδος της κρουαζιέρας επι-
βεβαίωσε, για μία ακόμη χρονιά, τη δυνα-
μική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη χώρα μας, αλλά και την 
ευρύτερη προοπτική της περιοχής της 
Μεσογείου, είναι το γεγονός ότι τα στα-
τιστικά δεδομένα «αποκαλύπτουν» πως 
η Μεσόγειος παραμένει ένας ελκυστικός 
τόπος, με αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. 
Παρά τις πιθανές ανησυχίες που δημιουρ-
γεί η έμφαση που δίνεται κατά τα πρό-
σφατα έτη στην ανάπτυξη της κρουαζιέ-
ρας στην Ασία, παρά τις δύσκολες στιγμές 
για ορισμένες από τις μη ευρωπαϊκές και 
ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, οι λιμέ-
νες της περιοχής φιλοξένησαν αξιοσημεί-
ωτο αριθμό επιβατών και πλοίων.
Με δεδομένες τις αξιόλογες ωφέλειες 
που επιφέρει η ανάπτυξη της κρουαζιέ-
ρας στις δοκιμαζόμενες οικονομίες της 
νότιας Ευρώπης, πρόκειται για μια ιδιαίτε-
ρα καλοδεχούμενη εξέλιξη. 
Η κίνηση επιβατών και κρουαζιερόπλοιων 
-όπως καταγράφεται στην ετήσια  στατι-
στική έκδοση της ΜedCruise, της ένωσης 
των λιμένων κρουαζιέρας της Μεσογεί-
ου και των γειτονικών περιοχών- για την 

περίοδο 2006-2015 είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντική. Τα μέλη της MedCruise, τα οποία 
εκπροσωπούν συνολικά πάνω από 100 
λιμένες κρουαζιέρας σε 20 διαφορετι-
κές χώρες της ευρύτερης περιοχής της 
Μεσογείου, το 2015 υποδέχθηκαν 11,5 εκα-
τομμύρια περισσότερους επιβάτες κρου-
αζιέρας σε σύγκριση με το 2006. 
Η συνολική αύξηση, κατά 72,3%, έχει ως 
αποτέλεσμα η Μεσόγειος να αποτελεί 
σήμερα τον δεύτερο δημοφιλέστερο 
προορισμό κρουαζιέρας παγκοσμίως 
μετά την Καραϊβική. 
Πρόκειται για μια δυναμική αγορά, την 
οποία χαρακτηρίζει η ύπαρξη σημαντι-
κού αριθμού λιμένων και προορισμών 
σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Τα 
δύο αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τη 
γεωγραφία, την ιστορία και τον πολιτιστι-
κό πλουραλισμό, προσφέρουν μοναδικές 
προοπτικές περαιτέρω άνθησης στο άμε-
σο μέλλον.
Τα νέα είναι θετικά και για την ίδια τη 
ΜedCruise, η οποία γιορτάζει το 2016 
τα 20 έτη της. Η ένωση που εκπροσωπεί 
τους μεσογειακούς λιμένες κρουαζιέρας 
το 2006 αποτελούνταν από μόλις 48 μέλη, 

που υποδέχτηκαν 11,1 εκατ. επιβάτες και 
8.551 κρουαζιερόπλοια. Κατά το διάστημα 
2006-2015, όμως, 26 ακόμη λιμένες απο-
φάσισαν να ενταχθούν στη MedCruise, 
διαπιστώνοντας τη συμβολή της συλλογι-
κής δράσης στην προώθηση των λιμένων 
κρουαζιέρας.
Θετικά είναι και τα μεσοπρόθεσμα στοι-
χεία που καταγράφουν οι μεσογειακοί 
λιμένες με αναφορά στην τελευταία περί-
οδο (2010-2015). Σε συνθήκες κρίσης των 
οικονομιών και πολιτικής αστάθειας στην 
ευρύτερη περιοχή, ο κλάδος της κρουα-
ζιέρας στη Μεσόγειο επέδειξε τη συγκε-
κριμένη περίοδο σημαντική ανθεκτικότη-
τα, καταγράφοντας συνολική αύξηση που 
αγγίζει το 10,7%.
Από το 2011 έως σήμερα η συνολική κίνη-
ση επιβατών κρουαζιέρας στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου ξεπερνά τα 25 
εκατ. ετησίως. Μάλιστα, το 2013 αποτέλεσε 
χρονιά ρεκόρ, με τους μεσογειακούς λιμέ-
νες να καταγράφουν 27,7 εκατ. επισκέψεις 
επιβατών κρουαζιέρας (γράφημα 1).

Το σύνολο των στατιστικών 
στοιχείων θα παρουσιασθούν 
από την MedCruise, 
την Ένωση Λιμένων 
Κρουαζιέρας της Μεσογείου, 
στην διεθνή έκθεση Seatrade 
Cruise Global στο Fort 
Lauderdale, στις 16.3.2016

Πηγή των στοιχείων του 
άρθρου: Pallis A.A., Arapi 
K.P., & Papachristou A.A. 
(2016). Cruise activities in 
MedCruise Ports: Statistics 
2015 - A statistical report 
prepared for MedCruise. 
Πειραιάς, Μάρτιος 2016. 

Γράφημα 1: Κίνηση επιβατών κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (2010-2015)
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Ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές 
(πίνακας 1), η δυτική Μεσόγειος εμφάνισε 
τη δυναμικότερη αύξηση, καθώς τα 17,3 
εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας του 
2010 ανήλθαν σε 19,6 το 2015. Αντίθετα, 
η ανατολική Μεσόγειος, στην οποία περι-
λαμβάνεται και η πλειονότητα των ελληνι-
κών λιμένων κρουαζιέρας, διατήρησε στα 
ίδια επίπεδα την κίνηση κρουαζιέρας το 
2015 συγκριτικά με το 2014, ενώ σημείωσε 
μείωση 1,9% σε σύγκριση με το 2010. Την 
ίδια στιγμή στην Αδριατική η μεσοπρόθε-
σμη τάση δείχνει άνοδο 9,7%, ενώ η Μαύ-
ρη Θάλασσα είδε την κίνηση επιβατών 
κρουαζιέρας να υποχωρεί κατά 43,9%. 
Ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, η Ιτα-
λία έρχεται πρώτη στα μεγέθη της κρου-
αζιέρας συγκεντρώνοντας το 38% της 
συνολικής κίνησης επιβατών, όπως επίσης 
και το 29% του συνόλου των προσεγγί-
σεων κρουαζιερόπλοιων (γράφημα 2). Η 
Ισπανία ακολουθεί με ποσοστά 24,1% και 
20,6%, αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση σε επί-
πεδο κίνησης επιβατών βρίσκεται η Γαλλία 
(8,5%).
Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση σε επί-
πεδο προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων 
και την τέταρτη σε κίνηση επιβατών κρου-
αζιέρας ανάμεσα σε 20 χώρες της ευρύτε-
ρης περιοχής της Μεσογείου, συγκεντρώ-
νοντας 10,5% και 7,6% αντίστοιχα.
Η Ιταλία διατηρεί και το 2015 τα πρωτεία 
στα μεγέθη που αφορούν τους επιβάτες 
επιβίβασης/προορισμού (home in/out 
passengers) συγκεντρώνοντας το 51% του 
συνόλου των επιβατών, ενώ τη διαδέχεται 
η Ισπανία με 26%. Την τρίτη και τέταρτη 

θέση καταλαμβάνουν η Γαλλία και η Τουρ-
κία με 7,6% και 5,3%, αντίστοιχα, ενώ ακο-
λουθεί η Ελλάδα με 4,7%.
Η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρά στην 
περίπτωση των διερχόμενων επιβατών 
(transit passengers), όπου η Ελλάδα βρί-
σκεται στην τέταρτη θέση συγκεντρώνο-
ντας το 9,1%, μετά την Ιταλία (34,6%), την 
Ισπανία (19,3%) και τη Γαλλία (9,3%).
Εξετάζοντας την τάση των τελευταίων 
ετών (2010-2015), η λίστα των λιμένων 
που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση 
σε επίπεδο κίνησης επιβατών κρουαζιέ-
ρας περιλαμβάνει δύο λιμάνια της Ιταλίας 
κι ένα της Ελλάδας. Μετά το λιμάνι Τζόια 
Τάουρο της Καλαβρίας (Ιταλία), που είδε 
τους επιβάτες κρουαζιέρας του να αυξά-
νονται σημαντικά (+2211%), ακολουθούν 
η Λα Σπέτσια (+1387%) και ο ελληνικός 
λιμένας της Σούδας (+739%). Η τελευταία 
περίπτωση αποτελεί πολύ σημαντικό επί-
τευγμα με δεδομένο ότι η Σούδα παρου-
σιάζει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη 
αύξηση στην κίνηση της κρουαζιέρας, με 
το λιμάνι να επισκέπτονται σήμερα περισ-
σότεροι από 96.000 επιβάτες κρουαζιέ-
ρας. Στον αντίποδα βρίσκονται οι λιμένες 
της Τυνησίας, όπου καταγράφηκε η μεγα-
λύτερη πτώση σε επίπεδο επιβατών κρου-
αζιέρας για το 2015. Καθίσταται σαφές ότι 
τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή δεν 
άφησαν σε καμία περίπτωση ανεπηρέ-
αστη την πορεία του κλάδου. Αδιαμφι-
σβήτητα οι στρατηγικές που υιοθέτησαν 
οι μεσογειακοί λιμένες κρουαζιέρας -είτε 
μεμονωμένα είτε συλλογικά μέσω της 
ένωσης που τους εκπροσωπεί-  κέρδισαν 

Περιοχή 2015 2014
Διαφορά
2015/2014

2010
Διαφορά
2015/2010

Δυτική Μεσόγειος 19.640.962 18.029.458 8,94% 17.291.165 13,59%

Αδριατική 4.493.707 4.560.528 -1,47% 4.095.609 9,72%

Ανατολική Μεσόγειος 3.001.964 2.980.148 0,73% 3.060.567 -1,91%

Μαύρη Θάλασσα 69.390 188.118 -63,11% 123.651 -43,88%

Σύνολο 27.206.023 25.758.252 5,62% 24.570.992 10,72%

Πίνακας 1: Συνολική κίνηση επιβατών κρουαζιέρας ανά περιοχή της Μεσογείου

1 Ελλάδα 10,5%

2 Τουρκία 8,0%

3 Γαλλία 7,9%

4 Κροατία 7,9%

5 Πορτογαλία 6,1%

6 Άλλο 10,9%

7 Ιταλία 29,0%

8 Ισπανία 20,6%

1 Γαλλία 8,5%

2 Ελλάδα 7,6%

3 Τουρκία 5,2%

4 Πορτογαλία 4,6%

5 Κροατία 4,4%

6 Άλλο 7,6%

7 Ιταλία 38,0%

8 Ισπανία 24,1%
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την εμπιστοσύνη των εταιρειών κρουαζιέ-
ρας. Οι υποδομές λιμένων απαιτούν την 
κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική, η δε εμπι-
στοσύνη των εταιρειών κρουαζιέρας προ-
ϋποθέτει αρμονικές συνεργασίες με τους 
εκπροσώπους των πόλεων και των προ-
ορισμών που επισκέπτονται οι επιβάτες 
κρουαζιέρας. 
Οι θετικές μακροπρόθεσμες και μεσο-
πρόθεσμες τάσεις συνδέονται με ένα 
ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η από-
φαση των εταιρειών κρουαζιέρας να δρα-
στηριοποιηθούν περαιτέρω στην Ασία και 
την Ωκεανία, στο πλαίσιο της αναζήτησης 
νέων αγορών, είτε ως προορισμών είτε 
ως πηγής επιβατών, οδήγησε σε σημαντι-
κή αύξηση των συγκεκριμένων αγορών, 
έχοντας συχνά αρνητικές επιπτώσεις στα 
απόλυτα μεγέθη.
Παρ’ όλα αυτά, η θετική πορεία του κλά-
δου στον μεσογειακό χώρο τα τελευταία 
χρόνια επιτρέπει την αισιοδοξία για το 
μέλλον. Η μεγάλη πρόκληση που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα οι λιμένες κρουαζιέρας 
της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου 
είναι η διατήρηση της τάσης με στόχο τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για περαι-
τέρω ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον.
Τα στοιχεία αναδεικνύουν τρεις επιμέ-

ρους προκλήσεις, που πρέπει να απαντη-
θούν προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκε-
κριμένος στόχος. 
Η πρώτη συνδέεται με το μέγεθος των 
κρουαζιερόπλοιων. Σε επίπεδο προσεγγί-
σεων, το 2015, σημειώθηκαν περισσότερες 
από 13.000 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοι-
ων (γράφημα 3), αριθμός ισοδύναμος με 
μείωση 11,7% σε βάθος πενταετίας (14.811 
το 2010).
Το γεγονός αυτό από μόνο του θα ήταν 
εντυπωσιακό. Με δεδομένη όμως την 
παράλληλη αύξηση του μέσου αριθμού 
επιβατών ανά κρουαζιέρα κατά 25,4% 
από το 2010 μέχρι σήμερα (γράφημα 4), 
καθίσταται σαφής η τάση μεγέθυνσης των 
κρουαζιερόπλοιων με στόχο την εξοικο-
νόμηση πόρων για τις εταιρείες κρουαζιέ-
ρας μέσω οικονομιών κλίμακας, αλλά και 
την αύξηση των εσόδων μέσω ελκυστι-
κότερων πλοίων τα οποία προσφέρουν 
περισσότερες επιλογές στον επιβάτη. 
Παρότι η ερμηνεία των συγκεκριμένων 
στατιστικών απαιτεί προσοχή λόγω των 
πιθανών αποκλίσεων από τον μέσο όρο, 
διαπιστώνεται ότι ενώ το 2010 ο μέσος 
αριθμός επιβατών ανά κρουαζιέρα ανερ-
χόταν σε 1.659, το 2015 ο αριθμός αυτός 
είχε αυξηθεί σε 2.080 επιβάτες - ξεπερ-
νώντας για πρώτη φορά στην ιστορία το 
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Γράφημα 3: Επιβάτες κρουαζιέρας και προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανά χώρα

Γράφημα 4: Μέσος αριθμός επιβατών ανά κρουαζιέρα (2010-2015) 



όριο των 2.000 επιβατών ανά κρουαζιέρα.
Η δεύτερη τάση αφορά το γεγονός ότι η 
κίνηση επιβατών κρουαζιέρας στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου εξακολουθεί 
να συνδέεται με την εποχικότητα, επιβε-
βαιώνοντας την αναγκαιότητα πρωτοβου-
λιών για την ενίσχυση της κρουαζιέρας 
κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Το εξάμηνο από Μάιο έως Οκτώβριο 2015 
συγκέντρωσε πάνω από το 75% της ετή-
σιας κίνησης επιβατών κρουαζιέρας, ενώ 
η μηνιαία συγκέντρωση το διάστημα αυτό 
κυμάνθηκε από 11% μέχρι 14%. Ο μήνας 
που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη κίνηση 
για το 2015 ήταν ο Οκτώβριος με 13,8% 
των κινήσεων και 15,3% του συνόλου των 
προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων να λαμ-
βάνουν χώρα το μήνα αυτόν (γράφημα 5), 
ενώ παρόμοια εικόνα είχε καταγραφεί και 
τις δύο προηγούμενες χρονιές. Αντίθετα, 
το 2012 ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση 
κρουαζιέρας ήταν ο Αύγουστος, συγκε-
ντρώνοντας το 14% της συνολικής κίνησης.
Η σύνδεση της παγκοσμιοποίησης της 
αγοράς κρουαζιέρας με μια διευρυμένη 

προέλευση επιβατών κρουαζιέρας αποτε-
λεί την τρίτη σημαντική πρόκληση. Σήμε-
ρα οι επιβάτες κρουαζιέρες προέρχονται 
κατά 55,2% από τη Βόρεια Αμερική, ενώ 
από την Ευρώπη προέρχεται το 29%. Ειδι-
κότερα, η μετατροπή της ασιατικής αγο-
ράς σε πηγή προέλευσης επιβατών κρου-
αζιέρας μπορεί να επιφέρει καταλυτική 
ανάπτυξη στην κρουαζιέρα στη Μεσό-
γειο. Η MedCruise ήδη από το 2014 έχει 
αναπτύξει στρατηγική για την προώθηση 
των λιμένων της στην ασιατική αγορά 
κρουαζιέρας, με ισχυρές συνεργασίες που 
αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων επι-
βατών και τελικά στην αύξηση της κρουα-
ζιέρας στην περιοχή.
Εστιάζοντας στην ανάπτυξη της κρουα-
ζιέρας στην Ελλάδα, ο πίνακας 2 παρου-
σιάζει την πορεία των μεγεθών των εννέα 
ελληνικών λιμένων που συμμετέχουν στη 
ΜedCruise. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 
ο Πειραιάς παραμένει το λιμάνι με τη 
μεγαλύτερη κίνηση κρουαζιέρας εμφανί-
ζοντας, όμως, μείωση στην κίνηση επιβα-
τών σε σχέση με το 2014, καθώς και μεί-

ωση ύψους 14,4% σε βάθος πενταετίας. Η 
Κέρκυρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 
παρατηρούμενη αύξηση συγκριτικά με το 
2010 ύψους 8,5%. 
Στην τρίτη θέση το Ηράκλειο με ετήσια 
μείωση στην κίνηση επιβατών κρουαζιέ-
ρας ύψους 9,5%, ενώ ακολουθούν η Σούδα 
και ο Βόλος με αξιοσημείωτη αύξηση των 
δραστηριοτήτων κρουαζιέρας σε βάθος 
πενταετίας. Στη Θεσσαλονίκη και την 
Καβάλα σημειώθηκε σε βάθος πενταετίας 
αύξηση στην κίνηση επιβατών κρουαζιέ-
ρας κατά 64% και 202% αντίστοιχα, ενώ 
η Ηγουμενίτσα και η Πάτρα κινήθηκαν το 
2015 σε σχετικά χαμηλά επίπεδα προσέλ-
κυσης επιβατών κρουαζιέρας, καθώς υπο-
δέχτηκαν μόλις 3.090 και 1.090 επιβάτες 
αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω δείγμα 
των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας είναι 
περιορισμένο, παρά το ότι αρκετοί ακό-
μη λιμένες έχουν εκφράσει τη διάθεση να 
συμμετάσχουν στη MedCruise. Το γεγο-
νός αυτό οφείλεται στο ότι το θεσμικό 
πλαίσιο των λιμένων που δεν λειτουργούν 
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ως ανώνυμες εταιρείες δεν επιτρέπει την 
εν λόγω συμμετοχή. Αναμφίβολα η σχε-
τική αλλαγή θα έδινε τη δυνατότητα σε 
αρκετούς ελληνικούς λιμένες να επωφελη-
θούν από τις ευκαιρίες και εμπειρίες που 
προσφέρει η ένωση στα μέλη της.
Τέλος, το γράφημα 5 παρουσιάζει μια 
συνολική εικόνα της κίνησης επιβατών 
κρουαζιέρας στους ελληνικούς λιμένες. 
Παρόλο που η συνολική κίνηση επιβατών 
που επισκέφτηκαν τα ελληνικά λιμάνια 
δεν διαφοροποιείται σημαντικά συγκρι-
τικά με το 2014 (+0,5%), η μελέτη κάθε 
λιμένα ξεχωριστά αποκαλύπτει τις διαφο-

ρετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν. 
Σε 23 ελληνικούς λιμένες παρατηρήθηκε 
αύξηση το 2015, ενώ 16 σημείωσαν ετήσια 
μείωση. Τρεις είναι οι περιπτώσεις λιμένων 
όπου η κίνηση δεν μεταβλήθηκε σημαντικά 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (±5%).
Καταλήγοντας, οι μεσογειακοί προορι-
σμοί είναι ελκυστικοί για τους επιβάτες 
κρουαζιέρας, ενώ προσφέρουν πολλα-
πλές επιλογές στις εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. 
Είναι, όμως, προφανές πως οι λιμένες και 
οι εμπλεκόμενοι φορείς χρειάζεται να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους ώστε 
συντονισμένα να προσφέρουν ελκυστικό-
τερο προϊόν, αλλά και να μετατρέψουν τις 
προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι 
ενώσεις εκπροσώπησης των λιμένων μπο-
ρούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο 
προωθώντας την ανταλλαγή γνώσης, προ-
ώθησης και διαμόρφωσης των βέλτιστων 
πρακτικών στους λιμένες κρουαζιέρας.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η MedCruise, 
Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου 
-την έδρα της οποίας έχει από το 2011 
η χώρα μας- θα συνεχίσει να καταβάλει 
συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας 
των λιμένων με κύριο στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο χώρο της 
Μεσογείου.

ΛΙΜΕΝΕΣ
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Κίνηση Επιβατών Κρουαζιέρας

Προσεγγίσεις Κρουαζιερόπλοιων

Λιμάνι

Κίνηση επιβατών κρουαζιέρας Προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων

2015 2014 2010
Διαφορά 
2015/2010

2015 2014 2010
Διαφορά 
2015/2010

Πειραιάς 980.149 1.055.556 1.145.402 -14,43% 621 606 799 -22,28%

Κέρκυρα 647.346 672.368 596.902 8,45% 407 395 430 -5,35%

Ηράκλειο 219.805 242.951 305.675 -28,09% 170 160 247 -31,17%

Σούδα/Χανιά 96.612 33.304 11.509 739,45% 59 38 21 180,95%

Βόλος 67.096 57.825 21.435 213,02% 57 53 33 72,73%

Θεσσαλονίκη 26.356 19.720 16.036 64,36% 35 31 22 59,09%

Καβάλα 12.783 13.087 4.237 201,70% 22 26 11 100,00%

Ηγουμενίτσα 3.090 3.096 136 2172,06% 6 13 1 500%

Πάτρα 1.090 745 1.059 2,93% 3 2 2 50,00%

Πίνακας 2: Επιβάτες κρουαζιέρας ελληνικών λιμένων

Γράφημα 5
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Νέο λιμάνι-γίγας από τους 
Κινέζους στη δυτική Μεσόγειο

Η Αλγερία και η Κίνα ανακοίνωσαν στις 24 
Ιανουαρίου τη σύναψη ιστορικής συμφω-
νίας αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
ΗΠΑ για την κατασκευή και την εκμε-
τάλλευση του νέου λιμένα και διαμετα-
κομιστικού κέντρου της πόλης Cherchell 
κοντά στο Αλγέρι.
Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ εκπρο-
σώπων του υπουργείου Μεταφορών της 
Αλγερίας, της China Harbour Engineering 
Company (CHEC) και της China State 
Construction Engineering Corporation 
(CSCEC).
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο πλευ-
ρές θα δημιουργήσουν μια κοινοπραξία 
για την κατασκευή του λιμένα, 60 χλμ. 
δυτικά του Αλγερίου.
Η δημιουργία της εταιρείας αναμένεται να 
οριστικοποιηθεί έως το Μάρτιο του 2016, 

με την έγκριση του Συμβουλίου Επικρατεί-
ας της χώρας.
Το λιμάνι θα έχει 23 αποβάθρες, ικανό 
να δέχεται 6,5 εκατομμύρια εμπορευ-
ματοκιβώτια και 26 εκατομμύρια τόνους 
εμπορευμάτων ετησίως. Η Αλγερία και το 
γειτονικό Μάλι βρίσκονται σε φάση οικο-
νομικής ανάπτυξης με μεγάλη ανάγκη για 
διεθνή προϊόντα αλλά και εξαγωγές. Ο 
νέος λιμένας θα δώσει σημαντικές δυνα-
τότητες και στα δύο κράτη, ενώ θα μετα-
τρέψει το Αλγέρι σε διεθνές διαμετακομι-
στικό κέντρο της περιοχής.

Επενδύσεις 1 τρισ. δολαρίων  
από Ινδία 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ινδού υπουρ-
γού Nitin Gadkari, η χώρα του πρέπει να 
επενδύσει ποσόν της τάξεως του 1 τρισε-
κατομμυρίου δολαρίων μέσα στα επόμενα 

χρόνια για να βελτιωθούν και εκσυγχρονι-
στούν οι υποδομές μεταφορών της Ινδίας, 
μέσω κατασκευής νέων λιμένων, αεροδρο-
μίων και δρόμων.
Ο κ. Gadkari, μιλώντας στο καλωδια-
κό Rajya Sabha, που είναι το τηλεοπτικό 
κανάλι της Άνω Βουλής της Ινδίας, δήλω-
σε ότι για την κυβέρνησή του είναι μια 
σημαντικότατη πρόκληση η αναβάθμιση 
των υποδομών της χώρας, η οποία απο-
τελεί την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της 
Ασίας. Ο ίδιος τόνισε πως η κυβέρνηση 
της Εθνικής Δημοκρατικής Συμμαχίας έχει 
λάβει οριστική απόφαση για το μετασχη-
ματισμό των υποδομών της Ινδίας και ότι 
σε κάθε περίπτωση τα απαραίτητα κονδύ-
λια έχουν ήδη βρεθεί ή θα βρεθούν στο 
μέλλον.
Μάλιστα, σε μία αποστροφή του λόγου 
του επισήμανε πως «τα χρήματα δεν 
είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι 
η νοοτροπία που κυριαρχεί στην Ινδία. 
Δυστυχώς, έχουμε μια γραφειοκρατία με 
στοιχεία ανηθικότητας». Πάντως, ο ίδιος 
εκφράζει την αισιοδοξία του πως όλα 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια θα αντιμε-
τωπιστούν, καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει 
αρχίσει τις συζητήσεις με τους τραπεζίτες 
αλλά και με τις αναδόχους εταιρείες, έτσι 
ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα εκκρε-
μή ζητήματα. Στόχος είναι να εγκριθούν 
τα απαραίτητα έργα και «μέσα σε πέντε 
χρόνια να έχουν αλλάξει οι υποδομές της 
χώρας», σημείωσε ο κ. Gadkari.
Με βάση τις οικονομικές μελέτες, η ανα-
βάθμιση των υποδομών της χώρας θα οδη-
γήσει σε αύξηση του ΑΕΠ της κατά 2%, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 
του τομέα της ναυτιλίας, μέσω βελτίωσης 
υπαρχόντων ή κατασκευής νέων λιμένων, 
καθώς και μέσω ενίσχυσης του τομέα 
μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



Με παραχώρηση η κατασκευή 
νέου τερματικού κρουαζιέρας  
στο Ντουμπρόβνικ

Η Global Ports Holding (GPH) και η 
Bouygues Batiment International (BBI) 
αποτελούν τους δύο εταίρους του κοι-
νοπρακτικού σχήματος Dubrovnik 
International Cruise Port Investment 
d.o.o. (DICPI), το οποίο επιλέχθηκε για 
την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης 
με σκοπό την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, 
κατασκευή και λειτουργία ενός τερμα-
τικού σταθμού κρουαζιέρας στο λιμάνι 
του Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της απόφασης, και 
οι δύο εταίροι έχουν σημαντική εμπειρία 
στην ανάπτυξη και λειτουργία παρόμοιων 
υποδομών σε αρκετές χώρες του κόσμου. 
Η GPH είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως 
ιδιώτης διαχειριστής τερματικών σταθ-
μών κρουαζιέρας, λειτουργώντας εννέα 
τερματικούς σταθμούς (συμπεριλαμβα-
νομένης και της Βαρκελώνης), ενώ διαχει-
ρίζεται σε ετήσια βάση περισσότερους 
από 5.000.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η 
πλέον πρόσφατη επένδυση της GPH είναι 
η κατασκευή του Lisbon Cruise Terminal, 
το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 
τέλος του 2016. Η Bouygues έχει παραδώ-
σει τον τερματικό κρουαζιέρας KAI TAK 
στο Χονγκ Κονγκ, ενώ αυτή την περίοδο 
κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο του 
Ζάγκρεμπ, το οποίο θα παραδοθεί τον 
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Η συμφωνία για την κατασκευή τερμα-
τικού σταθμού κρουαζιέρας στο Ντου-
μπρόβνικ περιλαμβάνει τις λιμενικές υπο-
δομές, ένα εμπορικό κέντρο, ένα γκαράζ 
μεγάλης χωρητικότητας, καθώς και τον 
κεντρικό σταθμό λεωφορείων της πόλης. 
Τα έργα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 

2016 και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος 
του 2018, δημιουργώντας 250 θέσεις 
εργασίας.

Με υψηλά κέρδη έκλεισε το 2015 
για την APM Terminals

Η APM Terminals ανακοίνωσε ότι το 2015 
έκλεισε με έσοδα $4,2 δισ. και κέρδη της 
τάξεως των $654 εκατ. Σημαντικό στοι-
χείο, όμως, για την εταιρεία αποτελεί το 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, το οποίο δια-
μορφώθηκε συνολικά στα $6,2 δισ. ως 
αποτέλεσμα της μακροχρόνιας στρατηγι-
κής της εταιρείας να επενδύει σε νέους 
τερματικούς σταθμούς αλλά και στην 
αύξηση της παραγωγικότητας. Συνολικά οι 
τερματικοί σταθμοί της εταιρείας διακίνη-
σαν 36 εκατ. TEU για το 2015, παρουσιάζο-
ντας μείωση 1,1% σε σύγκριση με το 2014. 
Αναμφισβήτητα οι χαμηλές τιμές πετρε-
λαίου επηρέασαν την APM Terminals, 
καθώς βασικές εξαγωγικές χώρες όπως 
η Νιγηρία, η Ρωσία και η Βραζιλία έχουν 
μειωμένα έσοδα και κατά συνέπεια θα 
μειώσουν αντίστοιχα και τις εισαγωγές 
προϊόντων, κυρίως βιομηχανικών. Σε ό,τι 
αφορά την παραγωγικότητα, οι κινήσεις 
ανά γερανογέφυρα την ώρα παρουσί-
ασαν άνοδο κατά 2% συγκριτικά με το 
2014. Να σημειωθεί ότι η APM Terminals 

βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της 
Grup Maritim TCB (Ισπανία), η οποία δια-
χειρίζεται 11 λιμενικές εγκαταστάσεις, μια 
εξαγορά που θα προσθέσει 4,3 εκατ. TEU 
στη δυναμικότητα της εταιρείας.

Επένδυση στον άνθρακα από  
το ρωσικό λιμάνι Vostochny

Το λιμάνι Vostochny στην ανατολική Ρωσία 
φέρεται να έχει εξασφαλίσει το ενδιαφέ-
ρον ιδιωτών επενδυτών για τη χρηματο-
δότηση μιας νέας επένδυσης ύψους $100 
εκατ. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο αφο-
ρά την κατασκευή ενός νέου τερματικού 
σταθμού διακίνησης άνθρακα χωρητι-
κότητας 20 εκατ. τόνων ετησίως, που θα 
εξυπηρετεί τις εξαγωγές άνθρακα από 
τη Ρωσία προς τις χώρες της Ασίας και 
του Ειρηνικού. Ήδη η Ιαπωνική Τράπεζα 
Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) έχει εκδη-
λώσει ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει 
το έργο με $100 εκατ. ενώ θα συμβάλουν 
και ρωσικές αρχές στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος επιδοτήσεων υποδομών που 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ρωσί-
ας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προκειμένου να 
αυξηθεί η χωρητικότητα στις μεταφορικές 
υποδομές στις επαρχίες της Άπω Ανατο-
λής και της Βαϊκάλης.
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Στην COSCO Pacific το λιμάνι  
του Πειραιά

Η COSCO Pacific ήταν ο μοναδικός επεν-
δυτής που υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ οικονομι-
κή πρόταση για την εξαγορά του 67% των 
μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. έως την καταληκτι-
κή ημερομηνία που είχε τεθεί. Το ΤΑΙΠΕΔ 
ζήτησε βελτίωση της οικονομικής προ-
σφοράς της COSCO Pacific και η εταιρεία 
επανήλθε με προσφορά, η οποία ανέρχεται 
στα €720.000.000. Εξ αυτών €368,5 εκατ. 
είναι το τίμημα για την αγορά του 67% των 
μετοχών ενώ €350 εκατ. θα διατεθούν για 
επενδύσεις. Με την κατάθεση της οικονο-
μικής προσφοράς της COSCO Pacific ξεκί-
νησε και ένας διάλογος ανάμεσα σε αυτούς 
που υποστηρίζουν ότι το τίμημα είναι ικα-
νοποιητικό και σε αυτούς που το θεωρούν 
ιδιαίτερα χαμηλό. Οι μεν πρώτοι στηρίζουν 
την άποψή τους στη χρηματιστηριακή τιμή 
της μετοχής και στο τίμημα που έδωσε η 
COSCO Pacific ανά μετοχή (€22), πολύ 

πάνω από την τιμή των €13,48 κατά την 
ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Οι δε 
σημειώνουν ότι η καθαρή παρούσα αξία 
της υφιστάμενης παραχώρησης ξεπερνάει 
κατά πολύ το ποσό που δίνει η COSCO 
Pacific και, ως εκ τούτου, μόνο χαμένο είναι 
το ελληνικό Δημόσιο. Να σημειωθεί πως η 
COSCO Pacific θα καταβάλλει και το 3,5% 
των ετήσιων εσόδων της υπέρ του ελληνι-
κού Δημοσίου.

Σημαντική πτώση στη διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων από ΟΛΠ

Οι εξελίξεις σχετικά με την πώληση του 
ΟΛΠ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, αλλά 
και η απόφαση της MSC να αφαιρέσει 
σημαντικό όγκο διακίνησης από τον προ-
βλήτα Ι που διαχειρίζεται η ΟΛΠ Α.Ε. προς 
άλλους τερματικούς σταθμούς, κυρίως 
στην Τουρκία πρωτίστως αλλά και τη ΣΕΠ 
Α.Ε. δευτερευόντως, αναμένεται ότι θα έχει 
ως συνέπεια την πολύ μεγάλη πτώση στη 

διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων για το 
2015. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώ-
ση αναμένεται να ξεπεράσει το 50% για 
το 2015. Το 2014 είχαν διακινηθεί περίπου 
600.000 TEU από τον προβλήτα Ι που δια-
χειρίζεται η ΟΛΠ Α.Ε.

Εκτός η Αλεξανδρούπολη από  
τον αγωγό ΤΑΡ

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, 
Χρήστος Δούκας, με αφορμή την εξαίρε-
ση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης ως 
σημείου αποθήκευσης υλικών του Διαδρι-
ατικού  Αγωγού  Φυσικού Αερίου (TAP). 
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και 
τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
τα τρία λιμάνια που είχαν επιλεγεί για την 
αποθήκευση των υλικών κατασκευής του 
αγωγού ήταν της Αλεξανδρούπολης, της 
Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Όπως 
έγινε γνωστό, υπήρξε τροποποίηση των 
μελετών και του σχεδιασμού των σημεί-
ων μεταφοράς και αποθήκευσης, με απο-
τέλεσμα ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης 
να εξαιρεθεί από το σχεδιασμό, γεγονός 
που αποκλείει την ευρύτερη περιοχή από 
τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει από 
τη μεταφορά των υλικών του αγωγού. Ο 
κ. Δούκας προσπαθεί να αφυπνίσει τους 
τοπικούς φορείς, αλλά και να αποσπάσει 
μια δέσμευση του αρμόδιου υπουργού κ. 
Σκουρλέτη ότι το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης θα παραμείνει εν τέλει στο σύστημα 
λιμένων που θα εξυπηρετούν τη διακίνη-
ση υλικών για την κατασκευή του αγωγού 
TAP. Το λιμάνι της Καβάλας φαίνεται να 
είναι ο κερδισμένος από αυτή την εξέλιξη, 
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία 
κατασκευής του αγωγού έχει δεσμεύσει 
μεγάλες περιοχές στο εμπορικό λιμάνι 
Φίλιππος Β΄, πολύ μεγαλύτερες από αυτές 
που έχει ζητήσει από το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Τι συμβαίνει με την HSW;

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τις τελευ-
ταίες εβδομάδες σχετικά με την απόπει-
ρα εξαγοράς της Hellenic Seaways (HSW) 
από τον μεγαλομέτοχο της Minoan Lines, 
Εμανουέλ Γκριμάλντι. Στις 17 Φεβρουαρίου 
η Minoan Lines εξέδωσε δελτίο Τύπου με 
το οποίο πληροφορούσε ότι προχώρησε 
στην αγορά 3.037.000 μετοχών της HSW 
από την Interamerican έναντι ποσού 
€4.555.500. Οι μετοχές αντιστοιχούν στο 
3,91% της μη εισηγμένης εταιρείας, ενώ 
στο ίδιο δελτίο Τύπου η Minoan εκδήλωσε 
την πρόθεση να ενισχύσει τη συμμετοχή 
της στην HSW αναφέροντας ότι βρίσκε-
ται στη διαδικασία αγοράς μετοχών από 
ενδιαφερόμενους μετόχους της μειοψη-
φίας. Την επόμενη ημέρα, η HSW με δικό 
της δελτίο Τύπου παραθέτει ορισμένα 
από τα οικονομικά αποτελέσματα και τις 
επενδύσεις της εταιρείας για το προηγού-
μενο και το τρέχον έτος καθώς και ορι-
σμένα στοιχεία στόλου, δρομολογίων και 
προσωπικού. Μάλιστα, καταλήγει επιση-
μαίνοντας τις εξαιρετικές προοπτικές της 
εταιρείας για το 2016, καθώς και τη στα-
θερή ανάπτυξη που παρουσιάζει. Για την 

«ταμπακιέρα» τίποτα. Βρίσκεται η HSW 
στο μάτι των Μινωικών και του ίδιου του 
κ. Γκριμάλντι και ποιο είναι το στρατηγικό 
πλάνο του Ιταλού; Πίσω από τις εξελίξεις 
φαίνεται να είναι το σχέδιο του κ. Γκρι-
μάλντι να κυριαρχήσει στο Αιγαίο, καθότι 
οι γραμμές που εξυπηρετούν Μινωικές και 
HSW είναι απόλυτα συμπληρωματικές και 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια κέρδους 
από συνέργειες. Ο κ. Γκριμάλντι διαθέτει 
περί το 37,5% των μετοχών της HSW 
μέσω των Μινωικών, ενώ φέρεται να έχει 
ήδη υποβάλει πρόταση στους μετόχους 
της HSW, έναντι €1,5-1,8 ανά μετοχή. Να 
σημειωθεί ότι πλέον του 40% των μετο-
χών ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς. Ίσως 
το δελτίο Τύπου της HSW αποσκοπούσε 
στο να γίνει μία υπενθύμιση στον Ιταλό 
πως δεν πρόκειται να αγοράσει φθηνά τη 
μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Στα ύψη η κερδοφορία της Royal 
Caribbean και το 2015

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένας από 
τους κολοσσούς της κρουαζιέρας, η Royal 
Caribbean, ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της 
εταιρείας για το 2015 αυξήθηκαν συγκρι-
τικά με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 
$665,8 εκατ. ή $3,02 ανά μετοχή. Η ενί-
σχυση των κερδών οφείλεται στην εντει-
νόμενη ζήτηση από την αγορά της Βόρει-
ας Αμερικής, που με τη σειρά της αύξησε 
τα έσοδα από κρουαζιέρες στις περιοχές 
της Καραϊβικής, της Αλάσκας και των Βερ-
μούδων. Επιπροσθέτως, σε υψηλά επίπε-
δα κινήθηκαν και οι αγορές της Βόρειας 
Αμερικής και της Ασίας.  Η εταιρεία προ-
βλέπει για το 2016 κέρδη ανά μετοχή της 
τάξεως των $5,90 - $6,10. Η καθαρή από-
δοση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,5% 
ενώ το κόστος (εξαιρουμένων των καυ-
σίμων) μειώθηκε κατά 0,6%. Το δεύτερο 
τρίμηνο του 2016 η εταιρεία αναμένεται 
να παραλάβει το τρίτο κρουαζιερόπλοιο 
της κλάσης Quantum, το «Ovation of the 
Seas», ενώ την ίδια περίοδο θα πουληθεί 
και το τρίτο κρουαζιερόπλοιο της κλάσης 
Oasis, το «Harmony of the Seas».

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τι συμβαίνει με την HSW;



Ακριβές οι κρουαζιέρες κατά  
τους Αμερικανούς

Η Allianz Global Assistance, μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες ταξιδιωτικής ασφάλισης, πραγματοποίησε έρευνα 
για την αντίληψη των Αμερικανών για τις κρουαζιέρες και 
σύμφωνα με τα αποτελέσματά της τα 2/3 των Αμερικανών 
δεν έχουν αγοράσει ποτέ κρουαζιέρα. Επιπλέον, το 69% 
αυτών που δεν έχουν επιβιβαστεί σε κρουαζιερόπλοιο 
θεωρεί πως οι κρουαζιέρες είναι πολύ ακριβές (47%) ή 
έχουν κακή φήμη (22%). Αυτό το συμπέρασμα δείχνει στις 
εταιρείες κρουαζιέρας ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα για 
το κόστος μιας κρουαζιέρας αλλά και για την ενίσχυση 
της φήμης του κλάδου ως εναλλακτικού τρόπου διακοπών. 
Ένα 10% από όσους δεν έχουν αγοράσει ποτέ κρουαζιέρα 
δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην ανησυχία του για ενδε-
χόμενα περιστατικά ναυτίας. Επιπλέον, σε ποσοστό 8% 
δήλωσαν πως φοβούνται τυχόν τραυματισμούς ή μήπως 
αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, ένα 7% 
ανέφερε ως αιτία το ενδεχόμενο ναυαγίου, ενώ, τέλος, ένα 
6% ανέφερε την κλειστοφοβία.

Προχωρεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Θεσσαλονίκης - Σμύρνης

Τουρκική αποστολή από τη Σμύρνη, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και επιχει-
ρηματικών φορέων, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη 
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο των επαφών που είχαν, πραγμα-
τοποιήθηκε συνάντηση και με τη διοίκηση του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης, κατά την οποία κυριάρχησε το 
θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δύο πόλεων. Ο πρό-
εδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σμύρνης, Εκρέμ 
Ντεμιρτάς, σε δηλώσεις του φάνηκε σχεδόν βέβαιος ότι η 
ακτοπλοϊκή σύνδεση θα πραγματοποιηθεί και, όπως σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά, το Επιμελητήριο θα κάνει οτιδήποτε 
ώστε η ιδέα αυτή να πραγματωθεί. Το θέμα της ακτοπλο-
ϊκής σύνδεσης των δύο πόλεων είναι υπό συζήτηση του-
λάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ τουλάχιστον δύο 
εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιη-
θούν με ΕΓ-ΟΓ πλοία. Στόχος της γραμμής είναι η μεταφο-
ρά φορτηγών οχημάτων με εμπορεύματα από την Τουρκία 
προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία προς 
το παρόν διέρχονται μέσω του τελωνείου των Κήπων στον 
Έβρο, αυξάνοντας το χρόνο και το κόστος των μεταφορών.
Να σημειωθεί πως αντίστοιχη σκέψη για τη δημιουργία 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης υπάρχει και για το λιμάνι της Καβά-
λας, το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τη Σμύρνη ή 
τον Τσεσμέ.
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Η σειρά ερευνητικών έργων με τίτ-
λο HERCULES (High Efficiency Engine 
Research in Combustion with Ultra Low 
Emission for Ships) αποτελεί μια μεγάλη 
ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε το 
2004 και θα περατωθεί το 2018.
Αποτελείται από τέσσερα συνεχόμενα 
ερευνητικά έργα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 100 εκατ. ευρώ (Σχ. 1).
Γενικός σκοπός των έργων είναι η ενίσχυ-
ση της απόδοσης των μεγάλων ναυτικών 
κινητήρων, η μείωση των ρύπων και η αύξη-
ση της αξιοπιστίας των μηχανών πλοίων. 
Τα έργα HERCULES-A, HERCULES-B, 
HERCULES-C περατώθηκαν αντιστοίχως 
το 2007, 2011 και 2014, και το τελευταίο 
έργο HERCULES-2 ξεκίνησε το 2015. Η 
χρηματοδότηση των έργων είναι κυρίως 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
FP6, FP7 και Η2020.
Στα έργα HERCULES συνεργάστηκαν για 
πρώτη φορά οι δύο μεγάλοι κατασκευα-
στές ναυτικών κινητήρων MAN DIESEL 
και WARTSILA, οι οποίοι συγκεντρωτικά 
έχουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς.

Συμμετείχαν επίσης 86 οργανισμοί, κατα-
σκευαστές, πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα και άνω των 300 ερευνητών μηχα-
νικών και επιστημόνων.
Το θεματικό εύρος κάλυψης των έργων 
HERCULES είναι εκτενέστατο. Για παρά-
δειγμα, το HERCULES-A 2004-2007 είχε 
54 υποέργα σε 9 ενότητες και εξετά-
στηκαν πλήθος νέων τεχνολογιών, όπως 
φαίνεται στο Σχ. 2. Προχωρώντας στα 
επόμενα έργα, έγινε σταδιακή επιλογή 
κατάλληλων τεχνολογιών και περαιτέρω 
ανάπτυξη ορισμένων από αυτών, σύνθεση 
και ομαδοποίηση τεχνολογιών όπως φαί-
νεται στο Σχ. 3.
Γενικός συντονιστής του συνόλου του 
προγράμματος και όλων των έργων 
HERCULES είναι ο καθηγητής Ν. Κυρτά-
τος της Σχολής Ναυπηγών ΜΜ/ΕΜΠ.
Κατά τη διάρκεια των έργων υπήρξαν 
πολλές επιτυχίες, όπως η αύξηση του 
βαθμού απόδοσης κατά 3% και η μείωση 
των εκπομπών αερίων ρύπων NOx κατά 
80% σε σχέση με την τεχνολογία κινητή-
ρων 2004, καθώς επίσης και ένα παγκό-
σμιο ρεκόρ στη λειτουργία πειραματικού 
εμβολοφόρου  κινητήρα με 300 bar πίε-
ση. Αναπτύχθηκαν πάνω από 10 μεγάλες 
πειραματικές εγκαταστάσεις κινητήρων, 
όπως για παράδειγμα στο Σχ. 4. Αναπτύ-
χθηκαν 48 πρωτότυπες διατάξεις και 
ορισμένες εγκαταστάθηκαν πειραματικά 
σε 8 ποντοπόρα πλοία. Από τα τρία έργα 
που έχουν ήδη περατωθεί προέκυψαν 89 
δημοσιεύσεις και κατοχυρώθηκαν 38 βιο-
μηχανικές ευρεσιτεχνίες.
Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας 
της Σχολής Ναυπηγών ΕΜΠ συμμετείχε 
σε όλα τα έργα HERCULES, σε διάφορα 
υποέργα, όπως:

• Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων 
υπερπλήρωσης με ηλεκτρική 
υποβοήθηση.
• Ανάπτυξη συσκευής για υπερταχεία 
δειγματοληψία και μέτρηση NOx και 

Το ερευνητικό πρόγραμμα  
HERCULES (2004-2018)

Του Nικολάου Κυρτάτου
Kαθηγητή ΕΜΠ, Σχολή ΝΜΜ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σχήμα 1: Τα 4 προγράμματα HERCULES

Σχήμα 3: Εξέλιξη της ερευνητικής στόχευσης  
στα έργα HERCULES

Σχήμα 2: Περιοχές έρευνας στο HERCULES-A



εφαρμογή σε μεγάλο ναυτικό κινητήρα.
• Μοντελοποίηση της συνολικής 
εγκατάστασης πρόωσης πλοίου.
• Λεπτομερή μαθηματικά 
θερμοδυναμικά μοντέλα κινητήρων.
• Μοντελοποίηση και πειραματική 
επιβεβαίωση μοντέλου πάλμωσης 
συστήματος υπερπλήρωσης κινητήρων.
• Πειραματική διερεύνηση βέλτιστου 
ελέγχου υβριδικής εγκατάστασης 
ισχύος με θερμικό και ηλεκτρικό 
κινητήρα.

Στο τρέχον έργο HERCULES-2 (στο 
οποίο το ΕΜΠ είναι συντονιστής φορέας) 
δίνεται έμφαση στη βελτίωση της ευελι-
ξίας κινητήρων ώστε να μπορούν να τρο-
φοδοτούνται με υγρά και αέρια καύσιμα 
διαφόρων ειδών, καθώς και στη βελτιστο-
ποίηση κινητήρων σε όλες τις καταστά-
σεις λειτουργίας στη διάρκεια της ζωής 
τους (Σχ. 5).
Ειδικότερα, δίνεται έμφαση σε ανάπτυ-
ξη διατάξεων κινητήρων που επιτρέπουν 
σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων και 

λειτουργούν χωρίς διακοπή κατά τη μετά-
πτωση από ένα είδος καυσίμου σε άλλο, 
για προηγμένα υλικά που επιτρέπουν 
αυξημένες τιμές παραμέτρων λειτουρ-
γίας, όπως μεγαλύτερες πιέσεις και θερ-
μοκρασίες, και για συστήματα βέλτιστου 
ελέγχου κινητήρων σε όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.lme.ntua.gr
www.hercules-c.com
www.hercules-2.com

TURBO GENERAL SHANGHAI PARTNER
Turbo general introduces new workshop in shanghai.  

We can serve the region anytime with Greek and local engineers.

Turbo General
Gereral Turbos Machinery and Spares Ltd
TURBOCHARGERS - SPARE PARTS - INSPECTIONS - SERVICE - REPAIRS 
-  
REPRESENTATIONS - TECHNICAL CONSULTING - CLAIMS HANDLING

 
HEAD OFFICE- WAREHOUSE-WORKSHOP: 
235, Irinis Avenue, Perama, 18863, Piraeus, Hellas/GREECE 
Tel: (+30) 210 4002724, 210 4002725, Fax: (+30) 210 4005709   
www.turbogeneral.com                                       
E-mail: request@turbogeneral.com

Σχήμα 4: Πειραματική εγκατάσταση μεγάλου ναυτικού κινητήρα με μεταβλητή υπερπλήρωση και ανακυκλοφορία καυσαερίων EGR
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DISCOVERY MARINE Ltd 
Fire & Safety

Ολοκληρωμένες λύσεις απαιτήσεων του IMO σχετικά με Fire Fighting Systems
H εταιρεία DISCOVERY MARINE LTD δίνοντας έμφαση στο After Sales Service και 
πάντα σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του IMO παρέχει μία ευρεία γκάμα ετοιμοπαρά-
δοτων προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Fire Fighting και Life Saving.
H εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα Felxible Pilot and Discharge Hoses  από τις 
κατασκευάστριες εταιρείες Heien Larssen, Kawasaki, NK, Fain, και αναλαμβάνει την εγκα-
τάστασή τους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε γυάρδα ή εν πλω. Η πιστοποίηση 
της δουλειάς μας έρχεται με το Commissioning.
Με αφορμή τον κανονισμό σχετικά με τα Flexible και Pilot CO2 hoses η εταιρεία μας 
παραθέτει μία σειρά εγγράφων και ελέγχων που θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο για τη 
συμμόρφωσή του με τον ανωτέρω κανονισμό:

Type approval certificate
Hose’s Certificate (Including the couplings)
Installation
Service Report

Εκδίδεται από την εταιρία που πραγματοποιεί την εγκατάσταση, και αναφέρονται  
οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

2107242700
www.discovery-marine.com

Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Εκεί που η καινοτομία συναντά  
την παράδοση
Όταν οι καινοτόμες επιχειρήσεις αναδεικνύ-
ουν τον πολιτισμό και τη ναυτική μας τέχνη 
και παράδοση, κερδισμένοι είμαστε όλοι.
Το ιστορικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέ-
ρωφ» μόλις πολύ πρόσφατα, απέκτησε 
νέους κάβους. Εξ’ όψεως μοιάζουν παλιοί 
και μας μεταφέρουν 100 χρόνια πίσω, 
πλην όμως έχουν κατασκευασθεί με τα 
πιο σύγχρονα και ανθεκτικά υλικά, Η εται-
ρεία Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ αφού μελέτησε 
ιστορικές φωτογραφίες, ναυτικά εγχειρί-
δια εποχής (το εγχειρίδιο του αρμενιστή 
1915), κατασκεύασε τους νέους κάβους, οι 
οποίοι αποτελούν μια ευγενική χορηγία.
Η Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ αναδεικνύεται σε μια 
παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία κατασκευ-
ής σχοινιών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέ-
ρον της στις απαιτήσεις των πελατών της. 
Η εταιρεία δοκιμάζει και ερευνά νέα υλικά 
και τις εφαρμογές τους. Σε συνεργασία με 
τους πιο απαιτητικούς πελάτες, ωθεί τα 
όρια της τεχνολογίας για την κατασκευή 
σχοινιών παρέχοντας τεχνικές και νέα και-
νοτόμα προϊόντα για ειδικές εφαρμογές.

2104060600
www.koronakis.gr 

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



Α. ΜΑΛΛΙΟΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

Νέα σειρά προβολέων LED για ναυτιλιακή χρήση
Η σειρά Aegean εμπλουτίστηκε με δύο νέα μοντέλα Led, 50 W και 
180 W. Το σώμα τους είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και βαμ-
μένο με ειδικό χρώμα νανοτεχνολογίας, που αναπτύχθηκε από τη 
Nanophos ώστε να αντέχει το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η απόδοση του προβολέα των 50 W είναι ισοδύναμη με 500 W 
αλογόνου και του προβολέα 180 W ισοδύναμη με 1.000 W αλο-
γόνου ή 400 W μεταλλικών αλογονιδίων και η διάρκεια ζωής τους 
ξεπερνά τις 50.000 ώρες.
Τα νέα αυτά προϊόντα της παραγωγής μας κατασκευάζονται εξ 
ολοκλήρου στην Ελλάδα, οι δίοδοι που χρησιμοποιούνται ανήκουν 
στην παραγωγή της Osram και το σύστημα έναυσης στην Tridonic.

2104082208
www.mallios.gr

MAN Diesel & Turbo

Η MAN Diesel & Turbo μπορεί να σας δείξει πώς θα κάνετε 
το 2 + 2  να είναι ίσο με 5
Η MAN Diesel & Turbo έχει εδώ και δεκαετίες καθιερωθεί στο 
μυαλό των ναυτικών ως ο σχεδιαστής και κατασκευαστής των 
αποδοτικών και αξιόπιστων μηχανών πρόωσης και ηλεκτροπαρα-
γωγής. Υπάρχει όμως και μια άλλη δραστηριότητα, μέσω της οποί-
ας η MAN Diesel & Turbo εδώ και χρόνια προσφέρει αθόρυβα 
τεχνολογικές λύσεις υψηλής απόδοσης, καινοτομώντας στο χώρο 
της πρόωσης.
Το τμήμα εξέλιξης των συστημάτων πρόωσης της εταιρείας μας 
στο Frederikshavn της Δανίας (MAN ALPHA), έχοντας μια ιστορία 
στο χώρο σχεδιασμού προπελών που ξεκινάει το 1902, προσφέρει 
λύσεις βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματος πρόωσης 
των πλοίων με κύριο άξονα την υψηλής απόδοσης προπέλα τύπου 
Alpha Kappel.
H προπέλα τύπου Alpha Kappel προσφέρει αύξηση της προωστή-
ριας απόδοσης από 2% έως 5%. Συνδυάζοντας αυτή την προπέλα 
με άλλα κατάλληλα συστήματα βελτίωσης συνθηκών ροής, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι μια συνολική αύξηση της απόδοσης μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των κερδών των συνδυαζόμενων συστημάτων.

2104587900
www.man.eu/en/index.html

gr.dieselturbo.man.eu/
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CHEVRON

Helping You Navigate Your Journey
Chevron can help provide stem-to-stern peace of mind with 
our Reliability-based Lubrication (RbL®) Program. Our sys-
tematic approach is the right combination of Knowledge, Prod-
ucts and Services to help you achieve your lubrication program 
goals. 
Chevron’s cylinder oil, Taro® Special HT LF is an integral part 
of your lubrication program. It combines the engine protection 
and piston cleanliness that Taro users have come to expect, as 
well as help provide the right amount of deposit and corrosion 
control that you need for extended ECA operation.
With the introduction of new emission legislation, it is impor-
tant to balance conditions in your engine. Chevron’s DOT.
FAST® onboard drip oil analyzer provides onboard and 
onshore analysis of drip oil and measures total iron content, 
including corrosive wear. Use Taro Special HT LF in combina-
tion with DOT.FAST to help reduce operational cost, maxi-
mize productivity and keep your fleet sailing.

2109473000
www.chevronmarineproducts.com

Becker Marine Systems

Becker Schilling® Twisted Trailing Edge (TT) Rudder 
Two years following the development of the new Beck-
er Schilling® TT Rudder the innovation has become firm-
ly established on the market. Becker’s engineers were 
successful in meeting customer demand for a well-con-
sidered solution for propulsion along with improved 
manoeuvrability in one rudder. Becker Marine Systems 
is getting positive feedback about the performance 
of the rudder thanks to its asymmetric trailing edge.  
 
The rudder is suitable, among others, for tankers, gener-
al cargo carriers and research vessels which benefit from 
increased manoeuvrability. Early this year, Becker recorded 
incoming orders for ten Schilling® TT Rudders for general 
cargo carriers with a carrying capacity of 3,300 and 8,500 
dwt. Its energy efficiency makes the Becker Schilling® TT 
Rudder a perfect addition to Becker’s energy-saving solu-
tions. An optimised bulb is an option to further lower ener-
gy consumption of the rudder, which has low servicing and 
maintenance costs due to the simple design of its rudder 
blade.

+49-40241990 
www.becker-marine-systems.com

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ



Damen Green Solutions B.V.

New ballast water solutions from Damen
Damen’s new LoFlo and BalCon products are a response to the IMO Ballast Water 
Management Convention 2004  which is edging ever closer to ratification. The two are 
standardised systems employing proven technology and are retrofitted to a vessel. 
BalCon covers a wide range of capacity requirements, from 100m3 up to 1500 m3 per 
hour. Damen has developed the system with equipment from its partners Trojan Marinex, 
BioSea and Evoqua. BalCon is designed so that all equipment fits inside a single TEU – 
especially useful for installation in the cargo hold of a container vessel or on deck of a 
chemical tanker.
Damen LoFlo, powered by BioSea is designed for vessels requiring a lower capacity 
treatment system. It is available with either 30m3, 60m3 or 90 m3 per hour capacity, 
using significantly less energy than the typical > 100m3 per hour systems in the market-
place. LoFlo can be fitted either on a compact skid arrangement or as a modular version. 

+31 (0)183639163
www.damen.com

Digital Control Systems International Ltd

Samsung Ballast Water Management System Purimar™
Purimar™ has been designed and manufactured by Samsung Heavy Industries to meet 
IMO requirements for Ballast Water Management Systems. At ballasting the ballast water 
treatment process performed by Purimar™ comprises of two main unit operations: 
mechanical separation (filtering) and disinfection (electrolysis based chlorination). In the 
first step, the filters (50 μm filter fineness) remove particles, sediments and organisms 
of the larger size classes. This allows the following disinfection step to minimize the use 
of NaOCl, a chlorine compound. In the second step, the sodium hypochlorite solution 
generated from the electrolysis unit is injected into the filtered influent ballast water to 
effectively disinfect organisms of the smaller size class and bacteria remaining in the fil-
trate. At deballasting, neutralization unit decreases the total residual oxidants (TRO) con-
centration if required before the ballast water discharge. This step makes Purimar™ safe 
and eco-friendly. Samsung Heavy Industries has completed the land-based test in brackish 
water for the US Coast Guard’s BWMS type-approval regime with its Purimar™.

2104181833
www.dcsi.gr

SpecTec

AMOS Mail, telecommunication solution
SpecTec does not only offer tailored Asset Management Solutions, but has also a long-
term experience in communication systems. AMOS Mail is the telecommunication solu-
tion provided by SpecTec since 1988, bringing you cost effective, and potentially saving 
you up to 80% of your satellite communication costs. 
Using communication functions such as email, fax and telex, crew members can transmit 
messages to their counterparts on other vessels, across different locations at sea. This 
is due to a WEB Interface that provides connection to the post office via web browser 
without any additional software installation on every device in the network. 
The system provides “Smart Folders” and “Message Report” feature, which allows to 
track/categorize messages and traffic on a particular vessel, giving also the opportunity 
to prepare billing report. 
With AMOS Mail you can monitor all active tasks from one place, keeping track of devic-
es, post offices in real time and display information about active connections. 

+357 25812181
www.spectec.net 
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ERMA FIRST ESK ENGINEERING 
SOLUTIONS S.A.

Erma First BWTS fit
Following 5 years of experience gained, 
continuous R&D and optimization on 
ERMA FIRST BWTS, ERMA FIRST pre-
sents the ‘FIT’ generation
• ΙMO, Class & USCG AMS approved
• Fresh Water Treatment approved
• Scalable / Modular Design
• Suitable for N/Bs & Retrofits
• Low Power Consumption & Mainte-
nance Costs
• Reliable Operation and Post-Treatment
• Uninterrupted Ballasting and de-Ballast-
ing Operations

Design and development of the electro-
lytic cells through extensive field testing 
at actual extreme Conditions have led to 
the optimum Electrolyser 
• Operating Specifications:
Min. Operating Temp.: 3 deg C
Min. Operating Salinity:  0.9 PSU
• Available Sizes:
Cells up to 1200 m3/ h

• Installation: 
Vertical or horizontal orientation 
In line to water flow  
ERMA FIRST so far has successfully com-
pleted more than 40 commissioning, hav-
ing forthcoming in 2016 more than 90 
(China, Philippines, Japan, Korea, Romania, 
and Italy).

2104093000
www.ermafirst.com 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Franman Ltd

Benefit from your ships’ optimum 
performance
Kyma A.S is the leading supplier of ship 
performance and condition monitor-
ing systems. With installations on more 
than 4500 vessels, delivered to companies 
and yards worldwide, Kyma has today an 
extensive reference list. 
Kyma Ship Performance (KSP) is an on line 
system for instant performance informa-
tion, EEOI and emission calculations, fuel 
reporting, trim optimization, daily, voyage, 
sea trial reports and trend analysis.
Choosing KSP, you benefit:
1. Top quality equipment and service. Kyma 
is the market leader in this field for very 
long time.
2. Proven technology innovative features 
and tailor made solutions. 
3. Practically, maintenance-free system. No 
man hours required.
4. Durable equipment exceeding vessel’s 
life.
5. All different types of input signals and 
output possibilities can be fitted.
6. Upgrade any time without modification 
of installed equipment.
7. Charterers’ acknowledgement of ves-
sels’ quality and proven efficiency. 
8. Accurate and reliable measurements on 
the spot and upon any request. 

2109532350
www.franman-group.gr

STAVROS KASSIDIARIS S.A.

Emissions monitoring system
S-Keeper 7 is a modular analysis system 
suitable for on-board continuous emis-
sions monitoring as per MARPOL Annex 
VI Reg.13 & 14, MEPC Circ.471, DIREC-
TIVE 2014/93/EU “MED” and certified as 
per RINA Rules, Pt C, Ch 3, Sec 6, LLOYD 
Register Test Spec 1, DNV Standard for 
Certification 2.4
S-K7 is simply the “State of the Art” of 
integrated analysis system fully compliance 
to applicable marine directive.S-K7™ is 
fully tailored to Shipowner’s requests with 
a particular attention to CaPex & OpEx 
balance. 
S-K7™ is natural born integrated with modern PEM Propulsion Efficiency Monitor thus 
aggregating metered Fuel Consumption, fuel oil Viscosity, Thrust and Torque measuring 
Systems 
Thanks to a specific engineering of this modular system, S-K7™ is able to withstand any 
tough marine installation.

2104636000
www.kassidiaris.gr 



Great Circle Line

GCL’s network
GCL was established in 1973 as a Marine 
Services Provision Company  based in 
Dubai, with a comprehensive network of 
own offices, offering:

Port Agency / Marine Logistics  

Our own offices are established at:
Greece,  UAE,  Mombasa, Singapore, India 
GCL has also formed an alliance with 
carefully selected strategic partners, who 
offer services at locations where we are 
not physically present. 
The current network, is the following: 

North America: The Bahamas,  Florida
South / Central America: Chile, Peru, Ven-
ezuela, Panama,  Argentina, Uruguay, Neth-
erland, Antilles

Europe: Russia, Ukraine, Romania, Bul-
garia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Tur-
key,  Italy, Spain Portugal, Gibraltar, Malta, 
France, Germany, Cyprus

Africa: Morocco, Tunisia, Libya, Port, 
Sudan, Ghana, South Africa, Nigeria, Tan-
zania, Djibouti, Togo, Benin, Cameroon, 
Gabon, Madagascar, Angola, Mozambique, 
Liberia, Ivory Coas, Equatorial, Guinea, 
Mauritania, Senegal, Guinea, Guinea Bissau, 
Sierra Leone, Congo, Democratic Repub-
lic of Congo, Namimbia 

Middle East & India: Iran, Pakistan
Asia Pacific:Thailand, China, Vietnam
…and constantly expanding!

2108001769
www.gclcglobal.com

MacGregor

MacGregor optimises container  
ship efficiency
MacGregor can close the gap between 
nominal and actual payloads on container 
ships by putting optimised cargo stowage 
at the forefront of the shipbuilding pro-
cess.

MacGregor’s PlusPartner solution guaran-
tees a vessel’s payload capacity by taking 
a holistic approach and working forward 
from the intended cargo profile. This takes 
place at a very early stage of the ship 
project, before any potentially restrictive 
decisions have been made. MacGregor 
PlusPartner allows a shipowner to max-
imise cargo carrying capacity and the effi-
ciency of the entire cargo handling system. 
This leads to enhanced ship utilisation 
rates, improved fuel efficiency and ease of 
environmental compliance.

Existing container ships can benefit signif-
icantly from a MacGregor Cargo Boost, 
designed to improve a vessel’s commercial 
performance and cash flow through a car-
go system upgrade and related services.

www.macgregor.com/en-global/macgregor/merchant-
ships/container-ships/Pages/CC_PlusPartner.aspx 

Environmental Protection 
Engineering S.A

Keep an ‘i’ on Your Bilge Water 
Separator Performance
POSEIDON ‘i’ is the new EPE’s develop-
ment for a failsafe bilge water accidental 
discharge.

Application
Bilge Water Discharge from ANY Bilge 
Water Separator
 
POSEIDON ‘i’ Key Features
• Supportive data for vessel’s bilge water 
Record Book
• Peace of mind operation for shipowner/ 
superintend engineer
• Accurate data logging of discharge bilge 
water:
• Oil content (ppm)
• Quantity (Lit, m3)
• Flow rate (Lit/hr, m3/hr)
• Time (GMT)
• Location
• Ease data downloading & printing
• 5 or 15 ppm mode
• Satellite connection for remote data logger*

Additional Services
EPE can provide the user of POSEIDON ‘i’ 
with the following services*:
• Monthly Discharge Reports
• Real Time Alert Reports during out of 
specification discharges (via an email or a 
text message at his smart phone or cellu-
lar phone)
Yearly or 3 years subscription plans are 
available. Longer plans are available upon 
request.
• Requires satellite control feature

 

2104060000
www.epe.gr
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INTERNAFTIKI S.A.

Internaftiki expands its portfolio in 
environmental protection services at 
China 
Internaftiki SA has signed a partnership 
agreement with Hebei Haichang Ship Pol-
lutant Emergency Clearance Company 
(http://en.hbhaichang.com/index.html) in 

order to offer environmental protection 
services to Greek fleets, for all ports in 
China.
Hebei Haichang which,  is located in Hebei 
Province at north China is a ship anti-pol-
lution agent for all China ports, providing 
marine oil spills response, sludge removal 
and discharge, garbage collection and oil 
tanks cleaning.
In order to provide ship pollution 
response services to all China ports, Hebei 
has signed agreements with several other 
environmental protection companies.
Hebei is equipped with ships and equip-
ment for sludge removal and disposal 
which fully comply with regulations and 
has all permits and certificates for port 
operation issued by the MSA.

Hebei Haichang covers all ports in Chi-
na, and is fully approved by Chinas MSA, 
ITOPF and P&I clubs. 
Hebei offers in most ports, SPRO stand by 
Retainer Fee free of charge and competi-
tive cash rebates according to the quanti-
ty of sludge collected.
Hebei Haichang has established a large 
customer portfolio, offering services to 
over 100 vessels per month in China, to 
prominent Greek and International ship-
ping companies. Internaftiki recommends 
Hebei Haichang as a trustworthy and 
responsible company, ensuring a smooth 
and trouble free operation.

 
2104126997

www.internaftiki.gr 

KATRADIS GROUP OF COMPANIES

SIRIUS True-Guard® ropes
True-Guard® ropes are a new generation of innovative high performance ropes integrat-
ing strength, superior abrasion resistance and improved handling and safety for marine 
applications. They feature an outer braided construction of unitary ultra high molecular 
weight polyethylene (UHMWPE) tapes over core fibers that provide superior abrasion 
resistance in a thin format and acts as a protective barrier to environmental debris that 
can damage the core fibers.  True-Guard® ropes can be made with different core fibers.  
SIRIUS True-Guard® ropes have a core of HMPE fibers.  The novel construction of the 
ropes protects the core fibers without the bulky outer layers of multifilament fibers of 
conventional ropes and combines unique features such as superior abrasion resistance, 
significantly reduced weight and volume and controlled flexibility. True-Guard® ropes 
can be engineered to meet specific performance criteria.

210 4060300
www.katradis.com

UMAR WSR

Liner diameter measuring tool
UMAR WSR as Chris Marine Agents, for 
Greece is pleased to present the innova-
tive liner diameter measuring tool.
The LDM is an innovative tool for safe, 
fast and accurate measuring of cylinder 
liner wear and clover-leafing. By using the 
LDM it is possible to avoid unplanned off-
hire and reduce overhauling costs through 
continual monitoring of the cylinder con-
dition. Furthermore, pre-inspection of the 
cylinder condition before a piston over-
haul will minimize downtime and cost.

Benefits
The measuring results are instantly avail-
able in Micosoft Excel format, where the 

results are clearly presented and 360’ 
contour plots and trend plots easily can 
be prepared and shared. The results can 
be used as a stand-alone measurement in 
connection with troubleshooting, before 
dry-docking or as a measurement in a 
series to monitor the liner wear trend.
Main features
• Safe, fast and accurate measuring of cyl-
inder liner wear and clover-leafing
• No need to remove cylinder cover prior 
to measurement
• Supplied with report generation tool 
that presents measurement results
• Approved as checked baggage according 
to IATA 2015 regulations
• Long-lasting battery user time: Approxi-
mately 13 hours of continuous usage with-
out recharging

2104282552
www.umarwsr.com



NanoPhos S.A.

Thermal and Corrosion Insulating 
Pipeline Marine Coating
NanoPhos S.A., the purely Greek owned 
company of nanotechnology marine 
"smart coatings" launches a new product 
2k MTI Thermal and Corrosion Insulating 
Pipeline Marine Coating. 2k MTl is a func-
tional coating that combines corrosion 
inhibition along with thermal insulating 
properties. To eliminate chemical corro-
sion that is caused by vapor condensation, 
heating & cooling cycles.
Conventional means such as calcium sili-
cate glass fiber, mineral wool and cellular 
plastic foams absorb and retain liquids and 
vapors which lead to eventual pipeline 
deterioration. Moreover are thick layers 
which do not permit thorough inspection. 
The solution is the 2kMTI Biocomponent 
Metal Thermal Insulating epoxy coating 
with low density of microparticles that 
reflect heat and drastically reduce thermal 
conductivity. 
The Key Benefits of 2k MTI:
• Eliminates Corrosion under Insulation 
(Cul)
• Reduces thermal losses 
• Operational  in temperatures exceeding  
230°C
• Prevents  condensation
• Light-colored to aid inspection opera-
tions - no more hidden components
• Long term performance that exceeds 
five years, even under adverse weathering

2292069312
www.NanoPhos-Marine.com

Marichem Marigases Worldwide Services

Environmental Protection 
During 2015 Marichem Marigases Worldwide Services introduced two fuel oil treatment 
products to protect the environment, simply by using them on board vessels.

1. F.O.T. 10 NEW GENERATION
-A FUEL OIL TREATMENT PRODUCT 
-REDUCTION OF ACIDIC GASES EMISSIONS 
Over the past few years, environmental protection has been at the forefront for the 
marine chemicals industry, becoming one of the highest priorities. There was & still is 
great need for emissions improvement during combustion of hydrocarbons present in 
marine fuel oils. 
F.O.T. 10 NEW GENERATION is a concentrated liquid blend of organic components, 
which can be added to all marine fuel grades; it acts as a catalyst in order to improve 
combustion and maximize the fuel’s energy release. At the same time it keeps the fuel 
oil stable and homogeneous.
F.O.T. 10 NEW GENERATION catalytically reduces the amount of exhaust particulates 
and inhibits the formation of acidζ gases. This leads to the reduction of acid present, 
therefore reducing acidic gases emissions into the environment.

2. F.O.T. ULS
- INNOVATIVE FUEL OIL TREATMENT PRODUCT FOR COMPLIANCE WITH NEW 
ENVIRONMENTAL REGULATIONS OF INTERNATIONAL MARITIME ORGANISA-
TION
Emission concerns have led to the application of new regulations in Marine Fuel Oils. 
From 1st January 2015, ships travelling within 200 nautical miles of shore in North Amer-
ica, the Baltic, North seas and through the English Channel, must limit sulphur content 
into fuel oil to 0.1%.
Reducing the level of Sulphur compounds in the Marine Fuel Oil can reduce the ability 
of the oil to lubricate the injection system of the engine, causing the fuel injection pump 
to seize. Lower lubricity can significantly increase the wear of fuel pumps, valves and 
injector nozzles, over an extended period of use. 
F.O.T. - ULS provides superior lubricity properties to the Ultra Low Sulphur Fuel Oils in 
order to avoid these eventualities. Furthermore, it prevents problems associated with 
the accumulations of injection deposits. 

2104148800
www.marichem-marigases.com
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Η επιδότηση των άγονων γραμμών στο 
χώρο των αερομεταφορών δεν είναι νέα 
υπόθεση. Δικαίωμα κάθε κράτους-μέλους 
της Ε.Ε., σύμφωνα με την κοινοτική νομο-
θεσία (κανονισμός 2407/92), είναι να επι-
τρέπει -κατ’ εξαίρεση- και την επιδότηση 
(ή και τον επιλεκτικό προστατευτισμό) 
αεροπορικών συνδέσεων που εξυπη-
ρετούν ειδικές περιφερειακές ή εθνικές 
ανάγκες. Στην Ελλάδα το «πανηγύρι» ξεκί-
νησε εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, 
όταν οι υπουργοί Μεταφορών, κυρίως επί 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν να 
«επιδοτήσουν» αεροπορικές συνδέσεις 
που μόνο... άγονες δεν είναι.
Αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει πως 
η «επιδότηση» και ο «προστατευτισμός» 
αφορούν συνδέσεις όπου δεν υπάρχει 
επαρκής, σταθερή, τακτική και οικονομική 
σύνδεση (με οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
μεταφοράς για τους πολίτες και κυρίως 
για τους κατοίκους απομακρυσμένων περι-
οχών) ο Έλληνας νομοθέτης μάλλον υπε-
ρέβαλε. Και υπερέβαλε, όπως πάντα, εις 
βάρος όλων των εθνικών και κοινοτικών 
κονδυλίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μαζί με 
την επιδότηση αεροπορικών συνδέσε-
ων με εθνική σημασία, «τοπικές» πιέσεις 

οδήγησαν σε τεράστιες στρεβλώσεις. Ενώ 
η Κάσος, η Κάρπαθος, το Καστελλόριζο, 
η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Κάλυμνος 
πρέπει -ορθώς- να έχουν τακτικές συν-
δέσεις με την Αθήνα ή τις πρωτεύουσες 
των νομών όπου ανήκουν, ποτέ κανείς δεν 
μπόρεσε να μας εξηγήσει, με λογικά επι-
χειρήματα, γιατί τα δρομολόγια από την 
Αθήνα προς τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο 
και τη Μήλο είναι επίσης... άγονα! Δεν θα 
μπορούσαν να είναι άγονα, όταν υπάρχουν 
τακτικές, σταθερές γρήγορες και οικο-
νομικές συνδέσεις με άλλα μέσα μετα-
φοράς. Ποτέ δεν μπόρεσε επίσης κανείς 
να μας εξηγήσει γιατί η Σητεία πρέπει να 
έχει τακτική αεροπορική σύνδεση με την 
Αλεξανδρούπολη και την Πρέβεζα. Τα 
συγκεκριμένα δρομολόγια εξυπηρετούν 
ελάχιστους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες 
(πολλές φορές τα αεροπλάνα πετούν με 
3- 5 επιβάτες) στοιχίζοντας αδικαιολόγητα 
πολλά -δημόσια- χρήματα.
Με αυτό το σκεπτικό είναι μάλλον κατανο-
ητό, ίσως και επιβεβλημένο, να περιμένου-
με άμεσες αλλαγές στο τοπίο των άγονων 
αεροπορικών γραμμών, όπως ακριβώς τις 
προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών Χρή-
στος Σπίρτζης. Ο υπουργός, απαντώντας 

σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της 
Ν.Δ. Δημήτρη Σταμάτη, εμφανίστηκε έντο-
να οξύς και αποφασισμένος να σταματήσει 
τις χρόνιες παθογένειες του συγκεκριμέ-
νου σκηνικού.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι άγονες 
γραμμές κοστίζουν ετησίως 45 εκατ. ευρώ, 
ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα σε τακτικές 
αεροπορικές συνδέσεις όπως Θεσσαλονί-
κης - Καλαμάτας, Θεσσαλονίκης - Κέρκυ-
ρας, Αθήνας - Σκύρου, Αθήνας - Ζακύνθου, 
τονίζοντας ότι κοστίζουν αδικαιολόγητα 
πολλά χρήματα στο κράτος με αποζημι-
ώσεις προς τις αεροπορικές που ξεπερ-
νούν τα 450 ευρώ ανά θέση. Ο υπουργός 
τόνισε ότι κάποιες από τις σημερινές άγο-
νες γραμμές «δεν είναι εξυπηρέτηση των 
κατοίκων αλλά ρουσφέτι σε συγκεκριμένες 
αεροπορικές εταιρείες».
Εντούτοις, ο κ. Σπίρτζης διαβεβαίωσε πως 
δεν θα θιγούν οι «πραγματικά» άγονες 
γραμμές, τονίζοντας: «Οι άγονες γραμμές 
που δεν είναι άγονες να ανησυχούν».
Επίσης ο υπουργός εξήγγειλε «ριζική ανα-
διάρθρωση των άγονων γραμμών» βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων, εποχικών, πληθυ-
σμιακών, επιβατικής κίνησης, διαχωρισμού 
της επιδότησης των μόνιμων κατοίκων από 
τους επισκέπτες κ.ο.κ.
Οι συμβάσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου 2016 
και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση μελε-
τά να προκηρύξει νέους διαγωνισμούς, 
που σημαίνει αφενός ότι η επιδότηση 
στις άγονες γραμμές θα ξεκινήσει ύστερα 
από έξι μήνες, ενώ ορισμένα δρομολόγια 
ή θα περικοπούν ή και θα καταργηθούν.  
Ευελπιστούμε πως ο υπουργός θα πράξει 
με σύνεση και αποφασιστικότητα.

Τίτλοι τέλους για (αρκετές)  
αεροπορικές άγονες γραμμές;
Του Ηλία Μπίσια 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών ζητά πιο ενεργή συμμετοχή της Γερμανίας στην καταπολέμηση της πειρατείας 
(www.reederverband.de)

Σχέδια ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίας (ΑΠΕ-ΜΠΕ)H νοτιοαφρικανή πλοίαρχος Zetta Gous-Conradie σώζει 
το πλοίο της «Safmarine Kuramo», της Maersk, από 

πειρατές (www.newsghana.com.gh)

Το πλοίο «AHTS Magne Viking», που ανήκει στην εταιρεία «Viking Supply 
Ships A/S», είναι το πρώτο πλοίο συμβατό με τα όσα ορίζονται στο νέο 

Πολικό Κώδικα (Polar Code) του ΙΜΟ  
(flickr.com)

Το «Ovation of the Seas», το τρίτο πλοίο της κατηγορίας 
«Quantum» της Royal Caribbean, βγήκε από το γερμανικό 

ναυπηγείο «Meyer Werft» στο Πάπενμπουργκ  
(www.royalcaribbeanblog.com)



ADV OCTOMBER 2015_Layout 1  5/10/2015  9:42 πμ  Page 1



Í
Á

Õ
Ô

É
Ê

Á
 ×

Ñ
Ï

Í
É
Ê

Á
Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
2

0
1

5

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 183 • 10/2015 www.naftikachronika.gr 6€

IS
SN

 1
10

6-
71

52

Ο «τσάρος» Πούτιν
και η ηγεμονία της Μόσχας

Οι νέες προκλήσεις
των ρυμουλκών

Συνέντευξη 
του Ανδρέα Α. Τσαβλίρη

Απρόσμενες 
εξελίξεις 
στην αγορά 
των δεξαμενoπλοίων

Χορηγός τεύχους

Μέση Ανατολή:
παρτίδα για γεωπολιτική
επιρροή 

Οι αναταράξεις της Κίνας
και ο αντίκτυπος
στη ναυτιλία

BCA:
Καινοτομίες 
στην ιδιωτική 
ναυτιλιακή 
εκπαίδευση

Χορηγός τεύχους
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