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— Τα Bulkers στη δίνη
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— Η διώρυγα του Παναμά θα διαιρέσει
τη ναυτιλία της Αμερικής;

— Η ΑΕΝ Μακεδονίας και πάλι
στο δρόμο της ανάπτυξης
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MAN PrimeServ Academy
Piraeus, Greece

PrimeServ Academy Piraeus offers training
seminars on the latest developments and upgrade technology of MAN products – contributing to excellent performance of your staff.
The newly built and renovated Academy
offers training courses for ME-C and ME-B
engines,
Gen-Sets
and
Turbochargers
including possibility for hands-on training,
plus tailor-made courses built to the daily
needs of the marine industry – offered even
in-house customer premises and onboard
vessels. Find out more at www.mandieselturbo.com

Contact us for a personalized schedule of your
personnel’s training requirements.
Visit http://primeserv.man.eu/academies/locations/piraeus and book your next training.

PrimeServ Academy Piraeus
89, Akti Miaouli, 185 38
Piraeus, Greece.
Phone +30 210 45 87 900
PrimeServAcademy-PIR@mandieselturbo.com
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Ιωάννα Μπίσια
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Λίζα Μαρέλου
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Σύμβουλοι Έκδοσης
Δρ Γιώργος Βαγγέλας
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης
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Τα σημαντικότερα γεγονότα
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Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου
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Διεύθυνση Διαφήμισης
Χρήστος Καπάνταης
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Δήμητρα Τσάκου
Επιστημονικοί συνεργάτες
Χαρίλαος Ψαραύτης
Πάνος Ζαχαριάδης
Μιχάλης Μαλέρμπας
Μαρία Μπερτζελέτου
Ειδικοί συνεργάτες
Χάρης Παππάς
Νίκος Βεργούνης
Λευτέρης Μαδεντζόγλου
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Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ ΜΠΕ/ ΕΡΑ
Συνδρομές (10 τεύχη)
Ιδιώτες: 60€
Ναυτικοί & Φοιτητές: 50€
Εταιρείες - Οργανισμοί: 70€
Χώρες Ε.Ε.: 120€
Χώρες εκτός Ε.Ε.: 140€
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις
Λεωφ. Συγγρού 132
117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006
F: 210-92.22.640
info@gratia.gr
www.naftikachronika.gr
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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα 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 φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Kωδικός
Tαχυδρομείου
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

39 περιστατικά

ένοπλης ληστείας
καταγράφηκαν στην Ασία το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
διανύει σε διάστημα ενός έτους περίπου τα
της απόστασης μεταξύ

3/4 Γης και Σελήνης.
Περίπου το

2%

των πληρωμάτων

παγκοσμίως είναι γυναίκες.

Η μηχανή ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων παράγει ιπποδύναμη όση περίπου

1.000 μεσαία
οικογενειακά αυτοκίνητα
Κατά μέσον όρο περίπου

675 εμπορευματοκιβώτια
χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο.

Από τις εγκαταστάσεις της λιμενικής αρχής Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσεϊ διακινείται περίπου το

38%

του εμπορίου

στην περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.
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Το 2014 τα δώδεκα λιμάνια που λειτουργούν
ως ανώνυμες εταιρείες
στην Ελλάδα διακίνησαν
εκατ.

3,98

TEU,

28,32 εκατ. επιβάτες ακτοπλοΐας
και 2,07 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας
140 χιλιόμετρα

είναι το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου
του λιμένα του Αμβούργου.

Το λιμάνι του Λονγκ Μπιτς διακινεί σε ετήσια βάση περίπου

6,8 εκατ. TEU και
82,3 εκατ. τόνους λοιπών φορτίων

27 τερματικούς σταθμούς
διαθέτει το λιμάνι του Λος Άντζελες, εκ των οποίων οι οκτώ
εξυπηρετούν διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

$1,07

τρισ.

η αξία των εμπορικών συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ για το
2015, αντιπροσωπεύοντας το

3,2%

		

της παγκόσμιας αξίας
των εμπορικών συναλλαγών.

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.

“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

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 σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

O απολογισμός της διεθνούς
εκθέσεως Ποσειδώνια 2016

Εγκαινιάστηκε με κάθε επισημότητα η
νέα διώρυγα του Παναμά

Οριακή η αύξηση του ελληνικού
εμπορικού στόλου
H δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω, παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2% τον Απρίλιο
του 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
δύναμη του Απριλίου 2015, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Το ίδιο διάστημα, η ολική χωρητικότητα
του ελληνικού εμπορικού στόλου, από
πλοία 100 κοχ και άνω, κατέγραψε μικρή
υποχώρηση κατά 0,7% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2015. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του 2015 προς το 2014 είχε σημειωθεί
αύξηση 1,4%.
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Έχοντας καταγράψει νέα ρεκόρ σε έκταση
εκθεσιακού χώρου, εύρος συνεδριακού
προγράμματος και αριθμό επισκεπτών, τα
Ποσειδώνια 2016 εντυπωσίασαν τα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου, τους αναλυτές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
με την άρτια αισθητική των περιπτέρων,
το πλούσιο περιεχόμενο των συνεδρίων
και το υψηλό επίπεδο επισκεπτών και
αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο που
συγκεντρώθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo. Συνολικά 1.825 εκθέτες από 90 χώρες και 19 εθνικά περίπτερα υποδέχθηκαν 22.366 επισκέπτες από
περισσότερες από 95 χώρες.
Η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, καθώς
οι προκρατήσεις χώρου που ήδη έχουν
αρχίσει καταδεικνύουν πως τα επόμενα
Ποσειδώνια θα καλύπτουν πλήρως και τα
45.000 τετραγωνικά μέτρα του διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου στο Metropolitan
Expo.

Εγκαινιάστηκε με κάθε
επισημότητα η νέα διώρυγα
του Παναμά
Εγκαινιάστηκε χθες η νέα διώρυγα του
Παναμά, αξίας $5,2 δισ. και μήκους 77
χιλιομέτρων. Τα έργα κατασκευής είχαν
ξεκινήσει το 2007 και επρόκειτο να ολοκληρωθούν το 2014, αλλά απεργίες, διαφωνίες για το κόστος, καθώς και σημα-

DISCOVER THE
POWER OF
FLEET XPRESS
EXPECT MORE
Inmarsat’s new maritime satellite
service guarantees you a previously
unachievable package of benefits.
Experience exceptional performance,
simplicity and reliability - wherever
you operate in the world.

CONTINUOUS
CONNECTIVITY

GUARANTEED
PERFORMANCE

CONTROLLED
COSTS

FULLY MANAGED
BUSINESS
SERVICE
APPLICATIONS

Powering global connectivity
inmarsat.com/gxfx

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Στους Ιταλούς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ντικά τεχνικά προβλήματα καθυστέρησαν
την ολοκλήρωση του έργου για σχεδόν
δύο χρόνια.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις των εγκαινίων
ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής 26 Ιουνίου και η πρόσκληση ήταν
ανοιχτή προς όλους τους πολίτες και τους
εργαζομένους της εταιρείας.
Το πρώτο πλοίο που εισήλθε στη διώρυγα ήταν το Neopanamax «M/V COSCO
Shipping Panama» της κινεζικής COSCO,
που εισήλθε στη διώρυγα από την πλευρά του Ατλαντικού, στους υδατοφράκτες
της Aqua Clara, στην επαρχία Colon. Το
«COSCO Shipping Panama», με μήκος
299,98 μ. και πλάτος 48,25 μ., απέπλευσε
στις 11 Ιουνίου από τον Πειραιά, μεταφέροντας 9.472 TEUs.
Να σημειωθεί ότι αρχικά το πλοίο έφερε
την ονομασία «Andronikos», αλλά μετονομάστηκε για να τιμήσει τη χώρα και τη
διώρυγα.
Στις δηλώσεις τους κατά την τελετή των
εγκαινίων τόσο ο διοικητής της Αρχής
της διώρυγας του Παναμά, Jorge Luis
Quijano, όσο και ο πρόεδρος της κινεζικής COSCO Shipping Corporation, Xu
Lirong, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
από την έναρξη λειτουργίας του έργου και
την αισιοδοξία τους για τα μεγάλα οφέλη
που θα έχει για το διεθνές εμπόριο.
Η νέα διώρυγα του Παναμά δημιουργεί καινούργια δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς θα μπορεί πλέον
να εξυπηρετεί πλοία με χωρητικότητα
13.000/14.000 TEUs (σε σύγκριση με τα
5.000 TEUs που μπορούσε να εξυπηρετήσει στο παρελθόν), ενώ θα διαθέτει μία
ακόμη λωρίδα ναυσιπλοΐας, γεγονός που
διπλασιάζει τη χωρητικότητά της. Επιπλέον, με τη νέα διώρυγα δημιουργούνται
πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας
για το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ θα εισαγάγει νέες διαδρομές όπως και νέες υπηρεσίες τακτικών γραμμών.

Τη διατήρηση της αυτοτέλειας και
αυτονομίας του ΝΑΤ ζητεί η ΠΝΟ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας, συνήλθε η διοίκησή της, παρουσία του προέδρου του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Ανδρέα
Κομματά και του αντιπροέδρου Γιώργου
Δαούση, με θέμα τη λήψη απόφασης σε
σχετικό έγγραφο του Ταμείου, με το οποίο
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ζητούνταν η συμμετοχή της ΠΝΟ σε
άτυπη επιτροπή που «θα προτείνει στον
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης τις δραστηριότητες
του Ταμείου, στο πλαίσιο του ν. 4387/16,
προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη Υ.Α.
για την ενεργοποίηση του άρθρου 73 του
νόμου αυτού».
Στην απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι
«πάγια, αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη θέση της διοίκησης της ΠΝΟ και των
Ελλήνων ναυτεργατών υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της αυτοτέλειας και αυτονομίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του αρχαιότερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας μας και του
δευτέρου στην Ευρώπη (μετά τη Γαλλία)».
Έχοντας αυτό ως δεδομένο, η διοίκηση
της ΠΝΟ αποφάσισε τη μη συμμετοχή
της στην προτεινόμενη επιτροπή, ενώ
τονίστηκε ότι θα προβεί σε απεργιακές
κινητοποιήσεις ενάντια στο ν. 4387/16,
έχοντας θέσει ως στόχο «την επαναφορά της κωδικοποιημένης νομοθεσίας, που
ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου
αυτού».

Στους Ιταλούς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
έκανε δεκτή την οικονομική προσφορά των 45 εκατ. ευρώ για τη διάθεση
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την οποία υπέβαλε η ιταλική
εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane SpA.
Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη τη θετική εισήγηση των συμβούλων του για την
εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις, που εκπόνησαν δύο
διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιμητές, και
τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων, έκανε αποδεκτή την
προσφορά και ανακήρυξε τη Ferrovie
Dello Stato Italiane SpA ως προτιμητέο
επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Να σημειωθεί ότι με την εξέλιξη αυτή, ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές
κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ,
ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ. Η Ferrovie
Dello Stato Italiane SpA αποτελεί την τρίτη
μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην
Ευρώπη και αναμένεται να μεταγγίσει τεχνογνωσία και εμπειρία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Πρόταση για φιλοξενία του πλωτού
μουσείου «Liberty Hellas» στη Χίο

Αυτό, πάντως, που προξένησε εντύπωση
είναι το τίμημα της πώλησης και ειδικότερα η στάση της κυβέρνησης ως προς
αυτό. Η αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή διαμορφώθηκε στα 35 εκατ. ευρώ,
οπότε μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη
πώληση. Πάντως, πολλοί εκπρόσωποι
κομμάτων έσπευσαν να καυτηριάσουν την
προ τριετίας στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής κυβέρνησης, όταν το
2013 η αποτίμηση της εταιρείας με σκοπό
την πώλησή της επί διακυβέρνησης Σαμαρά προσδιοριζόταν στα 300 εκατ. ευρώ.
Τότε, σημαίνοντες υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως ο κ. Σταθάκης,
έκαναν λόγο για ξεπούλημα της εταιρείας.
Φυσικά, από το 2013 μια σειρά γεγονότων
έχει οδηγήσει σε περαιτέρω απαξίωση
την εταιρεία με αποκορύφωμα το κλείσιμο των σιδηροδρομικών γραμμών στην
Ειδομένη, το οποίο κόστισε σε χρήμα και
αξιοπιστία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε
σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα
υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της
συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των
εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
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Πρόταση για φιλοξενία του
πλωτού μουσείου «Liberty Hellas»
στη Χίο
Σε μια προσωπική επιστολή του προς τον
διευθυντή του Μουσείου «Liberty Hellas»
καπετάν Βαγγέλη Κούζιλο, ο Σταύρος
Μιχαηλίδης, ναύαρχος ε.α. Λ.Σ., ζητεί το
επόμενο καλοκαίρι το πλοίο να βρεθεί
στη Χίο, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία οι Χιώτες και όχι μόνο να απολαύσουν
«το θρύλο των ωκεανών».
Όπως εξηγεί ο κ. Μιχαηλίδης στην εφημερίδα της Χίου «Πολίτης», οι λόγοι που
το επιθυμεί διακαώς αυτό δεν είναι μόνο
προσωπικοί, αλλά κυρίως γιατί θεωρεί ότι
«η Χίος υπήρξε ένας από τους μεγάλους
ναυτότοπους της χώρας που επάνδρωσε
αυτά τα ευλογημένα πλοία και δεκάδες
χιλιάδες Χιώτες εργάστηκαν σ’ αυτά»,
όπως υπογραμμίζει στον «Πολίτη».
Επιπροσθέτως, ισχυρίζεται ότι ο ερχομός
του ιστορικού αυτού πλοίου θα βοηθήσει
σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού,
με τη δίμηνη παραμονή του στο νησί,
σε περίπτωση που βρει ανταπόκριση το
αίτημά του.
Να σημειωθεί ότι για το αίτημα που κατέθεσε στον κ. Κούζιλο, έχουν ενημερωθεί
ο δήμαρχος του νησιού, Μ. Βουρνούς, και
όλοι οι θεσμικοί φορείς.

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Περί λονδρέζικου
ναυτιλιακού cluster

Η επιτρόπος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, υπεύθυνη για τα θέματα ανταγωνισμού της Ε.Ε.

Ο ασκός του Αιόλου Ι
Με κομμένη την ανάσα περιμένει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα τις εξελίξεις ως
προς το θέμα της εξέτασης του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας μας από
τις υπηρεσίες της επιτρόπου Μαργκρέτε Βεστάγκερ, υπεύθυνης για τα θέματα
ανταγωνισμού της Ε.Ε. Οι εικασίες πολλές,
οι ψίθυροι περισσότεροι και η ανασφάλεια χτυπάει «κόκκινο».
Γνώστες των θεμάτων και αναλυτές προσδοκούν ότι οι «προθέσεις» των Βρυξελλών δεν αφορούν το ελληνικό πλοίο
ούτε τις διαχειρίστριες εταιρείες, αλλά
τη φορολογία και τα ειδικά καθεστώτα
που διέπουν τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης,
αρκετοί υποστηρίζουν πως ήλθε ίσως η
ώρα να ξεκαθαρίσει ποιοι κλάδοι (επαγγέλματα) της ναυτιλίας οφείλουν και πρέπει να έχουν ειδικά προνόμια. Ωστόσο, ο
πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης,
σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του,
ορθά υποστήριξε ότι η «προανάκριση»
της Ευρ. Επιτροπής δεν πρέπει να επεκταθεί, διότι θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου.
Εξάλλου, όσοι (και είναι αρκετοί) θεωρούν
ότι είναι συνωμοσία της Βόρειας Ευρώπης
που ζηλεύει το δικό μας ναυτιλιακό θαύμα,
καλό είναι να γνωρίζουν ότι στο στόχαστρο βρίσκεται και η Μάλτα. Η εξέταση
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της Επιτροπής μάλιστα ως προς το φορολογικό πλαίσιο της Μάλτας έχει ξεκινήσει
πολύ νωρίτερα και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε και η δική μας σειρά θα
αργήσει μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε ότι
η κυβέρνηση έχει αντιδράσει με ορθολογισμό στις τρέχουσες εξελίξεις και έχει
υποστηρίξει με σύνεση τα επιχειρήματα
των προσεπικαλεσμένων.

Ο ασκός του Αιόλου ΙΙ
Ανάμεσα στους ψιθύρους που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και αυτοί σχετικά με
τις μελλοντικές προθέσεις της επιτρόπου
Βεστάγκερ. Ορισμένοι γνώστες από τις
Βρυξέλλες υποστηρίζουν πως η φιλελεύθερη επίτροπος επιθυμεί να είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Δανίας. Αν και η ίδια
εκτιμά ότι το φιλελεύθερο μοντέλο της
ναυτιλίας είναι και το αποδεκτό, εντούτοις
η παντοδυναμία της Maersk και του ομίλου Moller στη χώρα της πιθανώς να της
φέρουν προσκόμματα σε συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες. Η 48χρονη πολιτικός θεωρείται αρκετά διαλλακτική και νουνεχής,
όμως ειδικά μετά το Βrexit θα πρέπει να
ζυγίσει καλά τις προσωπικές της φιλοδοξίες με τα συμφέροντα των ποντοπόρων
πλοιοκτητών της trump ναυτιλίας.

Μεικτές οι αντιδράσεις της διεθνούς
ναυτιλιακής κοινότητας μετά το Βrexit. Αν
και το ναυτιλιακό cluster του Λονδίνου
φαίνεται ότι στην πλειονότητά του δεν
περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη και
υποστήριξε την παραμονή της Βρετανίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η
επόμενη ημέρα δεν είναι για όλους τόσο
δυσοίωνη. Αρκετοί συνομιλητές μας
θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να σκάσει
η «φούσκα» του Σίτι και να πέσουν
οι τιμές των ακινήτων, που έχουν
καταστήσει οποιαδήποτε επένδυση
σήμερα στην αγορά ακινήτων ασύμφορη
και απαγορευτική. Πάντως τοπικές αρχές
του Λονδίνου τόσο των λιμένων όσο και
της αυτοδιοίκησης προσπαθούν μέσω
έμμεσων επιδοτήσεων να υποστηρίξουν
το βρετανικό ναυτιλιακό cluster κατά
μήκος του ποταμού Τάμεση. Όμως η
σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος
κυρίως μη Ελλήνων σπουδαστών για τα
ναυτιλιακά μεταπτυχιακά στη βρετανική
πρωτεύουσα είναι για πολλούς πιθανώς,
μια ένδειξη ότι οι δουλειές στο City
φθίνουν.

Στολή και στρατιωτική πειθαρχία
Μπορεί το θέμα της επαναφοράς της
στολής στις ελληνικές ΑΕΝ να εκνευρίζει
πολλούς «προοδευτικούς» του χώρου της
ναυτικής εκπαίδευσης, ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε μια διαπίστωση. Συγκεκριμένα, στα Ποσειδώνια 2016 στο περίπτερο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
παρίσταντο ένστολοι και καλοβαλμένοι
σπουδαστές της ΑΕΝ Ύδρας, οι οποίοι
ενημέρωναν τους επισκέπτες της διεθνούς έκθεσης και άφησαν τις καλύτερες
των εντυπώσεων. Σπουδαστές παρευρίσκονταν και στο περίπτερο του υπουργείου Ναυτιλίας, οι οποίοι δεν ήταν ένστολοι.
Κανείς δεν τους πρόσεξε και κανείς δεν

ΕΝ ΠΛΩ

κατάλαβε ότι είναι σπουδαστές μη ένστολοι. Η στολή δεν είναι συντηρητισμός
ούτε εκκεντρικότητα, ιδίως σε δημόσιες
εκδηλώσεις, αλλά στρατιωτική πειθαρχία
που ακολουθεί μια διεθνή πραγματικότητα.

Ποιοι διαθέτουν γερά νεύρα
και ισχυρές τσέπες;
«Καλοκαίρι και καταχνιά» θα μπορούσε να
είναι ο τίτλος για αρκετούς Έλληνες πλοιοκτήτες που διαχειρίζονται μικρό αριθμό
πλοίων. Η συρρίκνωση τους στόλου τους, η
δυσκολία στην εξεύρεση χρηματοδότησης
ικανοποιητικών ναύλων και έμπιστων πληρωμάτων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας. Ειδικά το τελευταίο διάστημα,
πολλά δάνεια βρίσκονται στο «κόκκινο»,
ενώ και αρκετοί, σύγχρονοι εφοπλιστές
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν, οικιοθελώς ή μη, το χώρο. Και δυστυχώς μερίδα
του "εισαγγελικού" Τύπου αναζητά και
συνήθως υπερβάλλει τις ειδήσεις που προκύπτουν από τις οικονομικές δυσκολίες
μικρών εταιρειών. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι στο μέλλον, ιδίως στην αγορά ξηρού
φορτίου, θα παραμείνουν αυτοί που διαθέτουν γερά νεύρα και ισχυρή τσέπη.

Οι πονηρές παρεμβάσεις
του βρετανικού Τύπου
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται πολύ
καλά τα περιφρονητικά δημοσιεύματα
του ναυτιλιακού Τύπου της Βρετανίας,
όπου αναφέρονταν οι Έλληνες ως «the
Greeks». Μεγάλη βρετανική ιστοσελίδα
επανήλθε με τις «πονηρές», στοχευμένες
παρεμβάσεις που διαμορφώνουν τοπία
με τίτλο «Forget the Greeks, welcome
to Copenhagen». Η έγκριτη ιστοσελίδα
αναφέρεται στο δανικό cluster και στη
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διαφορετική φιλοσοφία που έχουν οι
Δανοί πλοιοκτήτες, αλλά και οι επιχειρηματίες στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, σε
σύγκριση με τους Έλληνες συναδέλφους
τους, περιγράφοντάς τους ως οραματιστές
και δεμένους με την κοινωνία της χώρας.
Από το δημοσίευμα διαφαίνεται ότι οι
Βρετανοί, ομολογουμένως σε μια περίεργη συγκυρία που διανύουμε, αναμοχλεύουν το θέμα του ρόλου και τη σημασία
της ναυτιλίας για τους τοπικούς πληθυσμούς. Αν και το άρθρο δίνει στους Έλληνες τα σκήπτρα του κυρίαρχου σε θέματα διαχείρισης στόλου, ωστόσο αφήνει
υπονοούμενα ότι το μέλλον της ναυτιλίας
οφείλει ή πρέπει να ακολουθήσει το δανικό παράδειγμα και όχι το δικό μας.

Funds και ναυτιλία
Το θέμα της συμμετοχής των funds στη
ναυτιλιακή χρηματοδότηση μπορεί να έχει
απασχολήσει πολλές φορές τον Πειραιά,
αλλά ειδικά σήμερα, σε αυτήν τη δύσκολη
περίοδο για τη ναυλαγορά, η άποψη ενός
μέλους της ναυτιλιακής κοινότητας που
αποτελεί κλασικό παράδειγμα πλοιοκτήτη
και στο πρόσωπό του αντικατοπτρίζεται το
σύγχρονο και αυτοδημιούργητο ναυτιλιακό
επιχειρείν, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σας
μεταφέρουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Βασίλη Τερζή, Managing Director
Queensway Navigation και αντιπροέδρου
της ΕΕΝΜΑ, σε ημερίδα στη διάρκεια των
φετινών Ποσειδωνίων, που διοργάνωσε το
ALBA Graduate Business School, με τη στήριξη της Isalos.net, του Real Time Graduates
και του Institute of Chartered Shipbrokers
(ICS Greek Branch).
«Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να βρει
επενδυτή, να αγοράσει ένα βαπόρι μαζί με
άλλους, να κάνει μια εταιρεία γενικά. Κατ’

αρχάς, δεν υπάρχουν χρήματα ιδίως για
μικρούς πλοιοκτήτες, και όλα τα μεγάλα
funds ακολουθούν τις ισχυρές ναυτιλιακές εταιρείες. Η αλήθεια είναι ότι από
τη στιγμή που θέλουν να σε βοηθήσουν
τα funds, οι όροι είναι επαχθείς, επαχθέστατοι, και στο τέλος γίνεσαι υπάλληλός
τους. Σαφέστατα οι μεγάλες εταιρείες
διαθέτουν καλύτερη οργάνωση, απευθύνονται σε μεγαλύτερες αγορές, έχουν
καλή ενημέρωση, ενώ η «μικρή» ναυτιλία
και δη των μικρών αποστάσεων βρίσκεται
σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Και προφανώς αυτές των 7-10 βαποριών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
λόγω κόστους. Διότι, για να ανταποκριθείς
στους κανονισμούς, πρέπει να έχεις ένα
μίνιμουμ set up το οποίο να υπηρετείς
σωστά. Ουσιαστικά, πρέπει να βρίσκεσαι
σε μεγάλη εταιρεία για να ανταποκριθείς
στο κόστος. Είναι ατυχία που οι τράπεζες
δεν είναι πλέον στο χώρο μας και έχασαν τη δύναμή τους. Κι εγώ τα τελευταία
χρόνια κατάλαβα πόσο ουσιαστική ήταν
η παρουσία τους, διότι έκαναν έναν έμμεσο έλεγχο στην αγορά μας, σε ποιον θα
δώσουν τα χρήματα, πώς θα τα δώσουν
κ.λπ. Ενώ τα funds έχουν τα χρήματα και
τα διοχετεύουν οι ίδιοι μέσα στις αγορές. Όπου είναι τα funds -γιατί δεν είναι
μόνο στη ναυτιλία αλλά και στις χερσαίες αγορές- τις χτυπάνε και τις πηγαίνουν
στον πάτο. Το ίδιο συνέβη και με το dry.
"Δώστε λεφτά και φτιάξτε βαπόρια". Και
ναυπηγήθηκε απίστευτος αριθμός πλοίων
που τον πληρώνουμε σήμερα. Πιστεύω
ότι όλες οι βιομηχανίες θα έχουν το ίδιο
θέμα και τον προβληματισμό.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το μέλλον ανήκει
ουσιαστικά στις συνεργίες και τις συνεργασίες. Βέβαια, τα ίδια λέγαμε και το ’83’84, αν και ήταν διαφορετική η συγκυρία,
όμως οι Έλληνες εφοπλιστές όχι μόνον
κράτησαν αλλά και εκσυγχρόνισαν τις
στρατηγικές και το στόλο τους.
Παραδοσιακά, σε εποχές παχιών αγελάδων εισέρχονται στη ναυτιλία επιχειρηματίες που νομίζουν ότι το κέρδος θα
είναι εύκολο, σίγουρο και μακροχρόνιο.
Η συγκεκριμένη κατηγορία εξέρχεται
πάντα όταν η αγορά καταρρέει. Και μαζί
με αυτούς πάντα εξέρχονται και οι μη
αυτοδημιούργητοι συνεχιστές που δεν
επιθυμούν ή δεν θέλουν ή δεν τα καταφέρνουν να συνεχίσουν το έργο των προγόνων τους.
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Brexit και
παγκόσμια
ασφάλεια
Του Καθηγητή Ηρακλή Χαραλαμπίδη,
Erasmus University Rotterdam

Οι επιπτώσεις του Brexit στην παγκόσμια
ασφάλεια θα μπορούσαν να είναι περισσότερο σημαντικές από ό,τι οι οικονομικές επιπτώσεις του. Εξάλλου, η βρετανική
οικονομία αντιπροσωπεύει λιγότερο από
το 4% της παγκόσμιας οικονομίας. Μια
ασθενέστερη λίρα -και μια πιθανή ύφεση ως αποτέλεσμα- δεν θα έχει, κατά τη
γνώμη μου, τις σοβαρές επιπτώσεις που
πολλοί οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν.
Όμως, η Βρετανία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της άμυνας: η
χώρα είναι ένας από τους πλέον ένθερμους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αποτελεί τη
«γέφυρα άμυνας» ανάμεσα σε ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά (τόσο σε χρήματα όσο
και στρατιωτικό υλικό) σε όλες τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνει και διευθύνει η
Ε.Ε. Αυτή, όμως, η πραγματικότητα θα εξα-
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κολουθήσει να ισχύει και μετά το Brexit;
Ή μήπως η Βρετανία θα συσφίγξει περισσότερο τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ; Και
αν αυτό συμβεί, πώς θα επηρεαστεί τόσο
ο προσανατολισμός της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
η γερμανογαλλική ιδέα δημιουργίας μιας
πραγματικά «αμυντικής ένωσης»; Αυτό θα
είναι εφικτό χωρίς τη Βρετανία;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ΗΠΑ, εδώ
και αρκετό καιρό, αρχίζουν και ενοχλούνται ολοένα και περισσότερο με την ιδέα
ότι πρέπει να δαπανούν τόσο πολλά χρήματα για την άμυνα της Ευρώπης. Αναμφισβήτητα, πλέον, οι προτεραιότητές τους
εντοπίζονται αλλού, όπως στη Θάλασσα
της Νότιας Κίνας και στις εκεί διεκδικήσεις της Κίνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά την πίεση που
ασκεί η Γερμανία για περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό στις αμυντικές δαπάνες της Ε.Ε., που σύμφωνα με κάποιους
θα έπρεπε να αυξηθούν στο 2% του ΑΕΠ
μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Ένα πράγμα, όμως, είναι βέβαιο: η γεωπολιτική σκακιέρα έχει αλλάξει και οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από
την Ε.Ε. δεν θα είναι εύκολες. Σίγουρα, η
διαδικασία θα χρειαστεί πολύ περισσότερο από τα δύο χρόνια που προβλέπονται,
εκτός και αν, εν τω μεταξύ, κάτι άλλο συμβεί.

Ευρωπαία πολίτις στο
Λονδίνο του Brexit...
Της δρος Κατερίνας Παπακωνσταντίνου, ιστορικού

Μία εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα και
την ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. και προσπαθούμε να
καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τους
Έλληνες που έχουν έρθει πρόσφατα στη
χώρα και παραμένουν Ευρωπαίοι πολίτες.
Η ιστορία μας στη χώρα αυτή προσδιορίζεται χρονικά πλέον με το δημοψήφισμα
ως ορόσημο, ως terminus post quem.
Η πρώτη λέξη που άκουσα μετά το δημοψήφισμα από Έλληνες ήταν «ξένος, τώρα
νιώθω ξένος» και η δεύτερη: «Δεν μας
θέλουν εδώ». Είναι πολύ παράξενο να το
νιώθεις, ενώ όταν ξεκίνησα το ταξίδι της
μετανάστευσης δεν υπήρχε ούτε στον
ορίζοντα η σκέψη για μια τέτοια εξέλιξη.
Όταν έφτασα στα τέλη του 2012 στο Λονδίνο, αυτό που απασχολούσε την αγγλική
κοινωνία ήταν η μεγάλη μετανάστευση
Ρουμάνων και Βουλγάρων, των οποίων η
ελεύθερη μετακίνηση στην Ε.Ε. απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Ωστόσο,
βρίσκονταν ήδη στη χώρα εδώ και χρόνια
και κάποιοι είχαν ήδη βρετανικό διαβατήριο. Πάντως, η ρουμανική κοινότητα
ανησύχησε εξίσου με την ελληνική διαβάζοντας τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Κι ενώ το Λονδίνο σε προφυλάσσει ή, τουλάχιστον, το έκανε λόγω της
πληθυσμιακής του ποικιλομορφίας, όταν
βγαίνεις έξω από τα όρια της πρωτεύουσας η κατάσταση αλλάζει. Η βρετανική
επαρχία δεν συμβαδίζει με το Λονδίνο.
Είναι συντηρητική, κλειστή, με χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο και κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει κάτι. Επίσης η κινητικότητά τους είναι μικρή, παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό στον τόπο όπου γεννήθηκαν
και έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν καν
το Λονδίνο, πόσο μάλλον οποιαδήποτε
άλλη χώρα πέραν της Μάγχης. Εξάλλου,
οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του νησιού
τους θεωρείται overseas, είτε είναι στο
Καλαί είτε στην Αυστραλία.
Δύο Άγγλοι μού δικαιολόγησαν την ψήφο
τους για Brexit λέγοντας ότι είναι πολύ

ανεξάρτητος λαός για να δέχεται εντολές
από τις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι εξαιρετικά διεφθαρμένες και η Αγγλία δεν
πρέπει να έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς εκεί. Και μου τόνισαν πως η ψήφος
τους δεν είχε καμία σχέση με τους Ευρωπαίους που βρίσκονται ήδη στη χώρα,
όπως εγώ.
Ωστόσο, το μεταναστευτικό ήταν στην
καρδιά των επιχειρημάτων. Καθώς περνούν οι μέρες και παρακολουθούμε με
ενδιαφέρον το διάλογο για το μέλλον
μας στη χώρα, τρομάζω με τη συζήτηση
που φτάνει και πάλι στα άκρα -αλλά ποτέ
κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς βρίσκονται
αυτά πλέον- ότι κανείς δεν εξασφαλίζει
στους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα
παραμονής τους στη χώρα και ότι αυτό
θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες. Και φυσικά
η λέξη που ακούγεται είναι deportation,
όρος που παραπέμπει σε άλλες εποχές
και άλλα καθεστώτα. Σιγά-σιγά πρέπει να
σκεφτώ τις επόμενες κινήσεις.
Σε αυτό το δημοψήφισμα κέρδισαν η
άγνοια, η φτώχεια, η αδιαφορία, η έλλειψη
ελπίδας και προοπτικής, η τρίτη ηλικία και
η ανασφάλεια που αυτή φέρνει. Κέρδισε
ο Άγγλος που φωτογραφίζεται μονίμως με
μια μπίρα στο χέρι και καμαρώνει για το
επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, αυτός που
θεωρεί μέγιστη επιτυχία το να ολοκληρώσει το γυμνάσιο και να βρει μια οποιαδήποτε κακοπληρωμένη δουλειά. Κέρδισε ο
μετανάστης της δεκαετίας του 1960 και
του 1970 που έχει ήδη βρετανικό διαβατήριο και θεωρεί πως απειλείται επαγγελματικά από τους νέους μετανάστες. Ο
μουσουλμανικός πληθυσμός υποστήριζε
σε μεγάλο βαθμό την έξοδο από την Ε.Ε.
και είναι αυτός που θα πληγεί πρώτος από
τις ρατσιστικές επιθέσεις, γιατί η διαφορετικότητά του είναι προφανής. Γι’ αυτούς
όπως και για πολλούς Άγγλους η κοινοπολιτεία αποτελεί την πηγή άντλησης φτηνών εργατικών χεριών ονειρεύονται αχνά

και την αναβίωση της αυτοκρατορίας. Και
η διδασκαλία της Ιστορίας στα γυμνάσια
στρέφεται γύρω από το μεγαλείο της
Βρετανίας και την πολιτική της Γερμανίας
στο Μεσοπόλεμο, που οδήγησε στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αν οι μετανάστες έφευγαν από τη χώρα,
αναρωτιέμαι πού θα έβρισκαν τους γιατρούς που χρειάζονται, καθώς οι γενικοί
γιατροί σε μεγάλο ποσοστό συνταξιοδοτούνται και τα νοσοκομεία απασχολούν
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από
την Ε.Ε. Επίσης, πολλοί εξειδικευμένοι
προγραμματιστές είναι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως επίσης μηχανικοί, αρχιτέκτονες,
αλλά και οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και μια σειρά από άλλους επαγγελματίες σε όλη την εργασιακή πυραμίδα.
Όσοι έχουν μεταναστεύσει μία φορά
μπορούν να το ξανακάνουν. Η μετανάστευση δεν οδηγεί άμεσα και πάντα σε
μόνιμη εγκατάσταση. Για προσωπικούς
και κοινωνικούς λόγους, οι άνθρωποι
ταλαντεύονται ανάμεσα σε τόπους και
χώρους. Ούτε το επιχείρημα ισχύει ότι ο
μετανάστης πάει εκεί όπου έχει συγγενείς
και γνωστούς ήδη. Πηγαίνει εκεί όπου
βρίσκει δουλειά. Ούτε τα ρατσιστικά
σχόλια μπορούν να τον κάμψουν εύκολα.
Απλά τον θωρακίζουν και τον προετοιμάζουν για την επόμενη φορά. Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη, όπως ένας φίλος
Ελληνοκύπριος, από εκείνους που υποστήριζαν την παραμονή της χώρας στην
Ε.Ε., ο οποίος μου έλεγε ότι είναι μεγάλη
χώρα και η νέα γενιά που ψήφισε Remain
θα πάρει σε λίγα χρόνια στα χέρια της τα
ηνία της χώρας και θα τη στρέψει σε μια
νέα πορεία που δεν θα έχει καμία σχέση με τους ηλικιωμένους Άγγλους που
νοσταλγούν το ένδοξο παρελθόν, το
οποίο βέβαια οι ίδιοι δεν γνώρισαν. Ελπίζω να προλάβει η γενιά αυτή να αλλάξει
τη χώρα.
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Τα Bulkers στη δίνη της παγκόσμιας ύφεσης
Οι προσωπικές απόψεις των:
Ανδρέα Γεωργίου, Grace Trading Corporation,
Δημήτρη Πατρίκιου, γενικού διευθυντή Springfield Shipping Co. Panama S.A.,
Νικολάου Πενθερουδάκη, επίτιμου προέδρου Hellenic Shipbrokers Association και ALBA Lecturer,
Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, καθηγητή στο Management Science Division, Department of Management Engineering Technical University
of Denmark και ALBA Visiting Professor,
Βασιλείου Τερζή, γενικού διευθυντή Queensway και αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
Πάνου Ζαχαριάδης, τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Στο πλαίσιο των φετινών Ποσειδωνίων, το ALBA Graduate Business
School, με τη στήριξη της Isalos.net, του Real Time Graduates και του
Institute of Chartered Shipbrokers (ICS Greek Branch), διοργάνωσε
ένα ανοιχτό σεμινάριο για το μέλλον της ναυτιλίας, με στόχο οι νέοι να
αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις από καταξιωμένους ανθρώπους της
ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Στις ομιλίες και τη συζήτηση που ακολούθησε, παρατέθηκαν σημαντικά στοιχεία πέρα
από το βασικό θέμα της ημερίδας και δόθηκαν αξιόλογες πληροφορίες για την ίδια τη
λειτουργία της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των ναυτιλιακών αγορών. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στις κρατούσες συνθήκες στην αγορά του χύδην φορτίου και στις προοπτικές που
παρουσιάζει.
Όλοι σχεδόν οι ομιλητές συμφώνησαν πως οι συνθήκες της ναυλαγοράς θα αλλάξουν,
αλλά σίγουρα δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια το πότε θα συμβεί αυτό. Στις
ακόλουθες σελίδες παραθέτουμε τις απόψεις ορισμένων εκ των προσκεκλημένων οι
οποίοι έχουν εμπειρία στη σύγχρονη διαχείρηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Νικόλαος
Πενθερουδάκης

Ιστορικά, μπορώ να
σας διαβεβαιώσω
ότι όταν το ’86 ήταν
κατάμαυρα όλα με
700 δεμένα πλοία στα
ελληνικά ύδατα, ήταν
τόση η απαισιοδοξία
που κανένας δεν
μιλούσε για το αύριο.
Όμως ξαφνικά και
με αργό ρυθμό -ποτέ
ο ρυθμός δεν είναι
απότομος- άρχισε
να ανεβαίνει, έτσι
ευελπιστώ ότι αυτό
θα το ξαναδούμε και
μάλιστα σύντομα.
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Ο κ. Ν. Πενθερουδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εδώ και χρόνια ο Πειραιάς
είναι αισιόδοξος, όμως κάθε χρόνο η ελπίδα αναβάλλεται: «Παρά τις αναλύσεις και
τα στοιχεία που ακούμε και διαβάζουμε,
δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη. Όλα δείχνουν ότι από μέρα σε μέρα η αγορά θα
ανέβει. Ιστορικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όταν το ’86 ήταν κατάμαυρα όλα
με 700 δεμένα πλοία στα ελληνικά ύδατα,
ήταν τόση η απαισιοδοξία που κανένας
δεν μιλούσε για το αύριο. Όμως ξαφνικά
και με αργό ρυθμό -ποτέ ο ρυθμός δεν
είναι απότομος- άρχισε να ανεβαίνει, έτσι
ευελπιστώ ότι αυτό θα το ξαναδούμε και
μάλιστα σύντομα», σημείωσε.
Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο κ.
Β. Τερζής, δηλώνοντας ότι «τα στοιχεία
και το πώς επηρεάζεται η κάθε αγορά
δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται.
Πιστεύω ότι η σημερινή εικόνα της ναυλαγοράς θα αλλάξει. Μια κρίση έχει και τις

κακές ημέρες, αλλά ύστερα από κακοκαιρία θα έρθει και η καλή ημέρα».
Ο κ. Ανδρ. Γεωργίου σημείωσε ότι για να
κατανοήσουμε κάτι, πρέπει να το ορίσουμε. «Αν θέλουμε να ορίσουμε την αγορά
την ορίζουμε ως το σημείο εκείνο όπου η
ζήτηση συναντά την προσφορά. Τόσο την
προσφορά όσο και τη ζήτηση τις ελέγχουμε εμείς και εμείς διαχειριζόμαστε
αυτό που σήμερα ονομάζουμε παγκόσμιο
διαμετακομιστικό εμπόριο. Εφόσον μειώσουμε την προσφορά, όπως έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, είναι δεδομένο ότι
και η ζήτηση θα αυξηθεί και η αγορά θα
δει καλύτερες ημέρες. Δεν μπορώ να προβλέψω το πότε θα συμβεί, αλλά η εμπειρία
μου στο χώρο της ναυτιλίας, τόσο στη
θάλασσα όσο και στο γραφείο, λέει ότι
πρέπει να κάνεις τους προγραμματισμούς
σου σε χαλεπούς καιρούς, όπως αυτοί
που διανύουμε, όσο πιο βραχυπρόθεσμα
μπορείς έτσι ώστε να προλαβαίνεις την
αλλαγή άμεσα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η
ναυλαγορά είναι ένας συνδυασμός παγκόσμιου εμπορίου, γεωπολιτικών δεδομένων
και απλής προσφοράς/ζήτησης, και αν
καταλάβουμε ότι ως πλοιοκτήτες επηρεάζουμε το θέμα τονάζ στους ναυλωτές
μας, θα αλλάξει η εικόνα».
Από την πλευρά του, ο κ. Δ. Πατρίκιος
τόνισε και αυτός την ανάγκη να υπάρξει
διόρθωση στην προσφορά χωρητικότη-

Ανδρέας
Γεωργίου

Εφόσον μειώσουμε
την προσφορά, όπως
έχουμε ξανακάνει
στο παρελθόν, είναι
δεδομένο ότι και η
ζήτηση θα αυξηθεί
και η αγορά θα δει
καλύτερες ημέρες.

Χαρίλαος
Ν. Ψαραύτης

Και στη Δανία η
κατάσταση δεν είναι
τόσο ευχάριστη.
Παρατηρείται
αμηχανία και
εκνευρισμός και στο
θέμα αυτό δεν υπάρχει
καμία διαφορά μεταξύ
των δύο χωρών.

τας, παρατηρώντας ότι στην αγορά των
χύδην ξηρών φορτίων έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες κινήσεις προς αυτή την
κατεύθυνση (προσεκτικές παραγγελίες,
διαλύσεις). Η υφιστάμενη ναυλαγορά έχει
βοηθήσει, κατά τον ίδιο, στο να παρατηρείται μια ωριμότητα στις αποφάσεις
των ναυτιλιακών εταιρειών, παρά την κατά
καιρούς αισιοδοξία που επικρατεί. Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα φετινά Ποσειδώνια,
εάν δεν υπήρχε η παραγγελία του ομίλου
Αγγελικούση, θα ήταν το νεκροταφείο
των παραγγελιών, γεγονός που δείχνει
κάποια ωριμότητα της αγοράς ιδιαίτερα
στον τομέα των δεξαμενοπλοίων.
Στην ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης εάν θα πρέπει να υπάρξει παύση
παραγγελιών για τα επόμενα 3-4 χρόνια
προκειμένου να ισορροπήσει η προσφορά με τη ζήτηση, οι απόψεις των ομιλητών
ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, με τον κ. Πενθερουδάκη να σημειώνει ότι από μόνη
της η παύση νέων παραγγελιών δεν αρκεί.
Ενδεικτικά για τα capes τόνισε ότι σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης,
για να επέλθει ισορροπία προσφοράς
και ζήτησης, θα πρέπει να αποσυρθούν
από την αγορά όλα τα capes από το έτος
2002 και πίσω. Άρα σίγουρα η παύση των
παραγγελιών νέων πλοίων δεν μπορεί να
αποτελέσει τη μόνη λύση στο θέμα της
εξισορρόπησης της αγοράς και της αντιστροφής του αρνητικού κλίματος.

Από την πλευρά του, ο κ. Χ. Ψαραύτης
παρά το ότι συμφωνεί στην ύπαρξη υπερβάλλουσας χωρητικότητας, από την άλλη
σημείωσε ότι δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία να
προχωρήσει σε ανανέωση ή επέκταση
του στόλου της και να γίνει ανταγωνιστική. «Επομένως, είμαι κάπως διστακτικός
με την άποψη ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει
να είναι επιφυλακτικοί με τις παραγγελίες
τους», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε και το ζήτημα του slow steaming
και κατά πόσον μπορεί να επηρεάσει την
προσφορά, με τον κ. Ψαραύτη να υποστηρίζει πως «η ταχύτητα είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων: Το πρώτο είναι η
κατάσταση της ναυλαγοράς και το δεύτερο η τιμή του καυσίμου. Εάν είναι υψηλή
η κατάσταση της ναυλαγοράς ή χαμηλή
η τιμή του καυσίμου, τότε τα πλοία πάνε
πιο γρήγορα και αντιστρόφως. Τη συγκεκριμένη περίοδο και τα δύο αυτά μεγέθη
είναι κάτω. Επομένως, δεν είναι εύκολο να
πει κανείς ότι τα πλοία θα πηγαίνουν πιο
γρήγορα ή πιο αργά. Όσον αφορά την
πορεία της ναυλαγοράς, δεν θα ήθελα να
προβλέψω το πότε αυτή θα ανέβει, αυτό
είναι κάτι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο.
Εάν το γνωρίζαμε, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά χρήματα από προβλέψεις
ναύλων. Και στη Δανία η κατάσταση δεν
είναι τόσο ευχάριστη. Παρατηρείται αμη-
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Πάνος
Ζαχαριάδης

Το πρόβλημα είναι
πότε θα ανέβει η τιμή
του πετρελαίου και
πότε θα διορθωθεί η
οικονομία της Κίνας.

Δημήτρης
Πατρίκιος

Η παγκόσμια
οικονομία
βρίσκεται σε μια
επανατοποθέτηση.
Η Κίνα δεν θα
αναπτύσσεται
όπως παλιά, γιατί
θέλει πρωτίστως να
αναδιαμορφώσει
την εσωτερική της
οικονομία. Όλα
αυτά αλλάζουν τον
τρόπο με τον οποίο
είχαμε συνηθίσει
να σκεπτόμαστε τις
οικονομίες.
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χανία και εκνευρισμός και στο θέμα αυτό
δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των
δύο χωρών (Ελλάδας και Δανίας)».
Ο κ. Ζαχαριάδης, από την πλευρά του,
τόνισε: «Όσον αφορά το slow ή το full
speed και τη δική μου εταιρεία, ποτέ τα
πλοία μας δεν ταξίδευαν slow speed, γιατί
μεταφέρουμε και δικά μας φορτία. Αλλά
από όσο γνωρίζω, τα bulk carriers συνήθως ταξιδεύουν full speed. Ίσως αυτό να
εξαρτάται από το ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι trump και όχι time charter
για μεγάλη χρονική περίοδο, δηλαδή οι
ναυλωτές προτιμούν να έχουν το φορτίο
τους πιο γρήγορα παρά να εξοικονομήσουν πετρέλαιο».
Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε και την κατάσταση της
αγοράς, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει τη
μαγική σφαίρα ώστε να γνωρίζει εκ των
προτέρων το πότε θα «γυρίσει» η αγορά.
Σίγουρα, όμως, υπάρχουν δεδομένα τα
οποία έχουν συμβάλει στη σημερινή κρίση στη ναυλαγορά και θα πρέπει να αξιολογηθούν.
«Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που έχουν
συμβάλει στη σημερινή κρίση: Ο πρώτος
είναι η Κίνα. Η Κίνα και γενικά η παγκόσμια οικονομία δεν πάνε καλά και όταν
αυτό συμβαίνει γενικώς οι μεταφορές των
προϊόντων πέφτουν. Το δεύτερο είναι η
πολύ χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα χώρες του Τρίτου
Κόσμου ή χώρες εξαγωγής πρώτων υλών
να μην έχουν εισόδημα, άρα λιγότερες
μεταφορές προϊόντων. Συμπερασματικά
το πρόβλημα είναι πότε θα ανέβει η τιμή
του πετρελαίου και πότε θα διορθωθεί η
οικονομία της Κίνας».
Ο κ. Πατρίκιος συμπλήρωσε πως αλλάζει
και ο τρόπος με τον οποίο είχαμε συνηθίσει να ερμηνεύουμε και να σκεπτόμαστε
τις οικονομίες, φέρνοντας το παράδειγμα
της Σαουδικής Αραβίας, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2030 θέλει να
απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο.
«Στο σημείο που βρισκόμαστε στην αγορά των tankers αλλά και του ξηρού φορτίου, για να ισορροπήσει σε ανώτερα επίπεδα πρέπει να υπάρξει κάποια διόρθωση
όσον αφορά την προσφορά των πλοίων.
Ήδη έχουν ξεκινήσει στα φορτηγά πλοία
κάποιες κινήσεις για να αποσυρθεί ένας
αριθμός από την αγορά, ενώ στο κομμάτι των παραγγελιών είναι φανερό ότι όλοι
είναι προσεκτικοί».

Για την πορεία της ναυλαγοράς, ο κ. Πατρίκιος επισήμανε ότι «η πτώση της τιμής
του πετρελαίου καθόρισε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνον η παγκόσμια προσφορά, δεν έχουμε και τη ζήτηση που περιμέναμε. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται
σε μια επανατοποθέτηση. Η Κίνα δεν
θα αναπτύσσεται όπως παλιά, γιατί θέλει
πρωτίστως να αναδιαμορφώσει την εσωτερική της οικονομία. Όλα αυτά αλλάζουν
τον τρόπο με τον οποίο είχαμε συνηθίσει
να σκεπτόμαστε τις οικονομίες».
Ο κ. Τερζής θεωρεί ότι η κατάσταση για
τα επόμενα δύο χρόνια θα παραμείνει
περίπου στα ίδια επίπεδα. «Πρέπει να
βρούμε τον καινούργιο δρόμο μέσα από
την παγκόσμια οικονομία, αλλά μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια δεν μπορώ να πω ότι
περιμένω κάτι καλύτερο», ανέφερε στην
ομιλία του.
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργίου
σημείωσε: «Θα ήθελα να προτρέψω
όλους τους συναδέλφους να είναι πιο
διαδραστικοί. Εγώ στην ερώτηση πότε
θα γυρίσει η ναυλαγορά θα σας απαντήσω: την ημέρα που θα ανοίξω μια έκθεση
της αγοράς εμπορευμάτων και θα δω τις
τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να είναι υψηλότερες. Τότε λοιπόν
θα γυρίσει η ναυλαγορά. Και την ημέρα
που θα αλλάξει ο συσχετισμός του BDI
με τις τιμές καυσίμων, τότε θα πω ότι κάτι
πάει να γίνει. Αλλά παραπάνω πρόβλεψη
δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει».
Στη συνέχεια, οι ομιλητές του πάνελ έδωσαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις
για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κατά
πόσον επηρεάζουν έναν πλοιοκτήτη και
μια ναυτιλιακή εταιρεία.
Σας παραθέτουμε την άποψη του κ.
Γεωργίου: «Το Ιράν είναι μια παράμετρος,
η οποία είναι δίκοπο μαχαίρι. Είχε ένα
συγκεκριμένο μερίδιο στο εμπόριο χύδην
ξηρών φορτίων, μια εξαγωγική δραστηριότητα σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα, η
οποία σταμάτησε. Αυτό είναι κακό, διότι
κόπηκε μια εμπορική διακίνηση. Από την
άλλη, όμως, οι πλοιοκτήτες που “έκαναν”
Ιράν, όπως λέγεται στη ναυτιλία, επωφελήθηκαν από ένα μεγάλο κομμάτι εισαγωγικής δραστηριότητας του Ιράν. Διότι η
χώρα έπρεπε να εισάγει τρόφιμα, οπότε
τα πλοία που πήγαιναν εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν μεγάλη διάρκεια αναμονής,
που βοηθούσε διότι υπήρχε ένα στρίμωγμα στο στόλο και, επιπλέον, ζητούσαν ένα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Από αριστερά οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση:
Δ. Πατρίκιος, Ν. Πενθερουδάκης, Σπ. Βουγιούς, Α.
Γεωργίου, Ν. Τραυλός, Ν. Μαργιώλη-Κομνηνού,
Η. Μπίσιας, Στ. Μπουρμπούλης, Π. Ζαχαριάδης, Β.
Τερζής, Χ. Ψαραύτης.

Βασίλειος
Τερζής

Πρέπει να βρούμε
τον καινούργιο
δρόμο μέσα από την
παγκόσμια οικονομία,
αλλά μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια
δεν μπορώ να πω
ότι περιμένω κάτι
καλύτερο.
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premium το οποίο σήμερα δεν υπάρχει».
Ενώ ο κ. Τερζής επισήμανε ότι μετά την
άρση των περιορισμών για το Ιράν στις
εξαγωγές του, ξαφνικά προέκυψε ένας
παλιός παίκτης που είχε χάσει το πελατολόγιό του να δηλώνει ότι το θέλει ανέπαφο πίσω για να συνεχίσει τη δραστηριότητα που είχε. Δημιουργήθηκε έτσι
ένας αστάθμητος παράγοντας, που έπαιξε
ρόλο στην πώληση και τιμή του πετρελαίου, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα
και στον ΟΠΕΚ. «Με αυτόν τον καινούργιο παίκτη, λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι
με χαμηλή τιμή ενέργειας ποτέ δεν είχαμε ανάπτυξη. Γενικότερα υπάρχει κάποια
αισιοδοξία, η οποία όμως δυστυχώς δεν
μας βγήκε ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Το
Ιράν πριν από λίγο καιρό ήταν μια δύναμη
που θα έμπαινε στο παιχνίδι είτε το θέλαμε είτε όχι. Προφανώς και άλλοι συμπαραγωγοί -εταίροι- θα τους δεχθούν στο
παιχνίδι. Όλοι ελπίζουν ότι θα “μπουν”
στο Ιράν και θα υπάρξει ανάπτυξη παντού,
βλέπουμε και θέλουμε να ελπίζουμε ότι
θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αρχίσουν
πάλι οι εξαγωγές, θα ξαναγυρίσουμε σε
ένα παιχνίδι, αυτό που γνωρίζαμε, της
υπέρμετρης κατανάλωσης, και θα έρθουν
τα πράγματα στα επίπεδα που φανταζόμαστε. Νομίζω ότι διανύουμε μια περίοδο
που αλλάζει το μοντέλο της κατανάλωσης.
Θέλουμε να ξαναδούμε το παιχνίδι όπως

το ξέραμε, αλλά τα προβλήματα νομίζω
ότι είναι πολύ πιο σύνθετα, η κατανάλωση
του δυτικού κόσμου έχει αλλάξει, το ίδιο
και οι συνήθειές του. Είναι πιο προβληματισμένος, πιο επιλεκτικός. Αυτό εμένα
με οδηγεί στον προβληματισμό: ποιο θα
είναι το μοντέλο της οικονομίας στο μέλλον; Αυτό που ξέραμε; Η Κίνα θα κάνει
την υπερανάπτυξη; Πρέπει να δούμε το
μοντέλο που θα αποφασίσουν οι ιθύνοντες ανά τον κόσμο, που μέχρι σήμερα
δεν το έχουν αποφασίσει. Αυτή είναι η
δική μου εκτίμηση. Πολύ φοβάμαι ότι
πρέπει να μπούμε σε μια νέα τροχιά. Το
Ιράν είναι μία παράμετρος. Το θέμα δεν
είναι μόνον η ναυτιλία ή μόνο το Ιράν ή
η Κίνα. Πρέπει να προβληματιστούμε εν
γένει».
Οι ομιλίες, αλλά και η γόνιμη συζήτηση
που ακολούθησε, αποτέλεσαν πρώτης
τάξεως ευκαιρία για τους νέους προκειμένου να αποκομίσουν μια πρώτη εικόνα
της ναυλαγοράς, αλλά και των μηχανισμών
που τη διαμορφώνουν.

Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

Η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει
ηγετική θέση παγκοσμίως
Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής αναλύτριας

Στο σημερινό περιβάλλον της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, η οικονομία της Ελλάδας παλεύει να σταθεροποιηθεί ύστερα
από βαθιά ύφεση άνω της 5ετίας, σε έναν
υγιή ρυθμό ανάπτυξης.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s στην ετήσια πιστωτική ανάλυσή
του για την Ελλάδα ανέφερε πως οι συνθήκες έχουν σταθεροποιηθεί με το τρίτο
πρόγραμμα βοήθειας, αλλά οι οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις της
χώρας παραμένουν.
Τo αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 και η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου
προγράμματος βοήθειας, τον Ιούνιο,
σημαίνουν πως ο κίνδυνος σεναρίων που
συνεπάγονται είτε ένα αδιέξοδο με τους
επίσημους πιστωτές και/ή μια βαθύτερη
ύφεση λόγω παρατεταμένης αβεβαιότητας, έχει κάπως υποχωρήσει», αναφέρει ο
Moody's.
Ο Moody's προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί 0,7% φέτος και θα
αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% το 2017. Βραχυπρόθεσμα, σημειώνει, πολλά θα εξαρτηθούν από την έγκαιρη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου
στον ιδιωτικό τομέα, που ανέρχονταν σε
5,5 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2016. Ο
οίκος αναμένει ότι το χρέος της γενικής
κυβέρνησης θα κορυφωθεί φέτος στο
182,8% του ΑΕΠ. Αν και το επίπεδο αυτό
είναι υψηλό, η διάρθρωση του ελληνικού
δημόσιου χρέους και των απαιτήσεων για
την εξυπηρέτησή του παραμένει ευνοϊκή.
Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας,
που διατηρεί ισχυρή δύναμη έναντι των
δυσμενών συνθηκών που επικρατούν
από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής
κρίσης στο τέλος του 2008. Η ελληνόκτητη ναυτιλία συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως και σύμφωνα με
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τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιούνται από το Lloyds Register of Shipping,
ο ελληνικός στόλος απαριθμούσε 4.092
πλοία συνολικής χωρητικότητας 320 εκατ.
dwt παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35
πλοία - 6 εκατ. dwt από την περασμένη
χρονιά. Ο συνολικός αριθμός του φετινού
στόλου συμπεριλαμβάνει και 347 πλοία
διαφόρων κατηγοριών που βρίσκονται
υπό παραγγελία σε ναυπηγεία, συνολικής
χωρητικότητας 36,5 εκατ. dwt.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 15
έτη ο ελληνικός στόλος έχει παρουσιάσει
αύξηση κατά 14% στον αριθμό πλοίων και
κατά 113% σε όρους χωρητικότητας. Από
το 1988 έως σήμερα, ο ελληνικός στόλος
ξεπέρασε τα 4.000 πλοία τον Φεβρουάριο
του 2008 καθώς και τον Φεβρουάριο του
2009, και η επόμενη φορά που έσπασε το
συγκεκριμένο όριο ήταν τον Μάρτιο του
2015 και τη φετινή χρονιά. Από το 1988
έως και το 1991, ο ελληνικός στόλος πλησίαζε τα 2.500 πλοία με συνολική χωρητικότητα έως και 100 εκατ. dwt και τον Μάρτιο του 1994 για πρώτη φορά παρουσίασε αύξηση σε πάνω από 3.000 πλοία, με
συνολική χωρητικότητα που άγγιξε μέχρι
και τα 220 εκατ. dwt τον Φεβρουάριο του
2007. Από τον Φεβρουάριο του 2010 έως
και τον Μάρτιο του 2014, ο ελληνικός στόλος παρέμεινε κάτω από 4.000 πλοία με
συνολική χωρητικότητα που έφτασε έως
και τα 290 εκατ. dwt. Τα τελευταία δύο
έτη διατηρεί το όριο ρεκόρ παραμένοντας πάνω από 4.000 πλοία, ενώ η κρίση
της ναυλαγοράς εξακολουθεί βαθιά στον
τομέα μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Ο αριθμός των πλοίων υπό ελληνική
σημαία παρουσιάζει μια μικρή μείωση
κατά 30 πλοία - χωρητικότητας 1,5 εκατ.
dwt, αποτελείται από 809 πλοία συνολικής χωρητικότητας 79 εκατ. dwt. Ακολουθούν: Λιβερία με 744 πλοία - 55 εκατ. dwt,
Marshall Islands με 717 πλοία - 56 εκατ.
dwt και Mάλτα με 667 πλοία - 57 εκατ.
dwt. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο
Παναμάς με 397 πλοία - 25 εκατ. dwt, οι
Μπαχάμες με 261 πλοία - 18 εκατ. dwt και
η Κύπρος με 258 πλοία - 19 εκατ. dwt.
Τα σημερινά επίπεδα της ελληνόκτητης
ναυτιλίας εκπλήσσουν όταν αυτά συγκριθούν με το δυναμισμό της ναυτιλιακής
χρηματοδότησης προς τους Έλληνες
εφοπλιστές από τον τραπεζικό μηχανισμό

Απεικονίζονται συνοπτικά οι μεταβολές του ελληνικού στόλου σε αριθμό πλοίων και όρους χωρητικότητας την
τελευταία χρονιά ανά κατηγορία πλοίου, καθώς και γράφημα που απεικονίζει τον παγκόσμιο και τον ελληνικό στόλο.
Lloyds Register of Shipping, 2/2016

της Ευρώπης. Η συνολική αξία των δανείων που έχουν χορηγηθεί για την υποστήριξη των επενδύσεων προς τους Έλληνες
ναυτιλιακούς παίκτες, τόσο από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο όσο και από τον
διεθνές, υπολογίζεται ότι μειώθηκε, στο
τέλος του 2015, στα $63 δισ. δολάρια από
$64 την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με
την τελευταία έρευνα που εκπονήθηκε
από την Petrofin Research.
Οι διεθνείς τράπεζες με ελληνική παρουσία ακολουθούν αμείωτη στρατηγική για
περιστολή του ποσοστού στήριξής τους
και συρρίκνωσαν τα ποσοστά χρηματοδότησης προς την ελληνική ναυτιλία κατά
8% το 2015 συγκριτικά με μείωση 4% το
2014. Σε αντίθετη τροχιά κινούνται οι διεθνείς τράπεζες χωρίς ελληνική παρουσία,
που παρουσιάζουν μιαν άλλη δυναμική με
ποσοστά συμμετοχής στο 11% για το 2015,
ενώ το 2014 το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο -17%.
Αξίζει να σημειωθεί πως εν αντιθέσει με
τη σημερινή αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στο διεθνές προσκήνιο για την
ευρωπαϊκή ναυτιλιακή χρηματοδότηση,
ο συνολικός αριθμός των τραπεζών που
συμμετέχουν στην ελληνική ναυτιλιακή
χρηματοδότηση έχει αυξηθεί σε 51, από
49 το προηγούμενο έτος. Οι ευρωπαϊκές
τράπεζες μπορεί να συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς,
συνολικά όμως έχουν συνεχόμενη σταδιακή πτώση στο ποσοστό συμμετοχής
τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Από
την άλλη πλευρά, οι τράπεζες της Άπω
Ανατολής παρουσιάζουν συνεχόμενη

αύξηση του μεριδίου λόγω της εμπλοκής
τους στη χρηματοδότηση των παραγγελιών ναυπήγησης. Για το 2015, σημειώνεται
αύξηση του ποσοστού στο 11% από 9% το
2014 και 6% το 2013.
Η Άπω Ανατολή μπορεί να εμφανίζει
αύξηση του ποσοστού, αλλά ορισμένες
ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να
διατηρούν ισχυρή δυναμική κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, με τις
Credit Suisse, Citibank, ING, Unicredit,
BNP Paribas και ABN AMRO να στηρίζουν αυτή τη τάση.
Τέλος, δεδομένης της ελληνικής κρίσης
για παραπάνω από πέντε έτη, αρκετές
διεθνείς τράπεζες αποφασίζουν να διακόψουν τη φυσική τους παρουσία στην
Ελλάδα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους είτε από το Λονδίνο ή αλλού.
Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, αυτό που
φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ο κλάδος της
τραπεζικής ναυτιλιακής χρηματοδότησης
θα εμφανίσει ένα διαφορετικό πρόσωπο, με την Άπω Ανατολή να αποσπά τα
ηνία από την ηγετική θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ωστόσο, με την ολοένα
αυξανόμενη συμμετοχή των τραπεζών
της Άπω Ανατολής στη χρηματοδότηση
των ναυπηγήσεων, ο ελληνικός στόλος
έχει μεγάλες πιθανότητες να διατηρήσει
το όριο άνω από 4.000 πλοία εφόσον οι
Έλληνες ναυτιλιακοί παίκτες δεν αδρανήσουν στις ναυπηγήσεις νεότευκτων
πλοίων από τη συνεχόμενη διάρκεια της
εγχώριας και παγκόσμιας οικονομικής και
ναυτιλιακής κρίσης.

ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Νέα αναβολή στην ψήφιση
του φόρου χωρητικότητας από
το σουηδικό κοινοβούλιο
Η υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας,
Magdalena Andersson, δήλωσε ότι είναι
ορατός ο κίνδυνος καθυστέρησης εισαγωγής του φόρου χωρητικότητας (tonnage
tax), καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
θέσει στη σουηδική κυβέρνηση αρκετά
ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον το
νέο φορολογικό καθεστώς που θέλει να
εφαρμόσει η Στοκχόλμη είναι συμβατό με
τους κανόνες της Ε.Ε.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε το Κοινοβούλιο της Σουηδίας να ψηφίζει μέσα
στον Ιούνιο τον νέο φόρο χωρητικότητας,
έτσι ώστε το νέο φορολογικό καθεστώς
να ετίθετο σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου.
Όμως, πλέον, δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινοβουλευτική έγκριση του νέου
φόρου, καθώς το Κοινοβούλιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τον Σεπτέμβριο
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και κατά συνέπεια η ψήφιση του φόρου
χωρητικότητας αναβάλλεται για τέλη
Σεπτεμβρίου, με την ισχύ του να μετατίθεται ίσως για την 1η Ιανουαρίου 2017.
Τη μεγάλη απογοήτευσή τους από αυτήν
την εξέλιξη εκφράζουν εκπρόσωποι της
ένωσης Σουηδών ναυτικών αλλά και ναυτιλιακών εταιρειών της χώρας, ενώ τονίζουν
την έκπληξή τους για τη μη έγκαιρη ενημέρωσή τους από τη σουηδική κυβέρνηση.
Μάλιστα, ο Kenny Reinhold, εκπρόσωπος
του τομέα ναυτικών της σουηδικής ένωσης εργαζομένων στο χώρο των Υπηρεσιών και της Επικοινωνίας (SEKO), δήλωσε
ότι «είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από
αυτήν την εξέλιξη, καθώς ο φόρος χωρητικότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για
τη σουηδική ναυτιλία και βλέπουμε ότι για
μία ακόμη φορά καθυστερεί η εφαρμογή
του».
Και συνέχισε σημειώνοντας ότι «το νέο
σύστημα είναι ανάλογο με ό,τι ισχύει σε
άλλα ναυτιλιακά κράτη της Ευρώπης και
σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα των
ναυτιλιακών μας εταιρειών να πλέουν στη
Σουηδία, υπό σουηδική σημαία. Διακινδυνεύουμε να χάνουμε σχεδόν 50 θέσεις
εργασίας κάθε μήνα εάν καθυστερήσει
και άλλο η κατάθεση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου». Και κατέληξε λέγοντας ότι «κατανοούμε τις προσπάθειες
της σουηδικής κυβέρνησης να έλθει σε
συμφωνία με την Ε.Ε., αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς χρονοτριβή».
Να σημειώσουμε, μεταξύ άλλων, ότι με
βάση τα όσα προτείνει η σουηδική κυβέρνηση, με τον νέο φόρο χωρητικότητας ο
εργοδότης δεν θα είναι υποχρεωμένος να
καταβάλλει τους φόρους και τις εισφορές
που αντιστοιχούν στην κοινωνική ασφάλιση των ναυτικών στην περίπτωση που τα
πλοία είναι νηολογημένα στη Σουηδία.

Χρειαζόμαστε ακόμη (πολλούς)
ναυτικούς, αλλά...
Η ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 42.500
ναυτικούς έως το τέλος του 2019 προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου στόλου, που
ισοδυναμεί με άνοδο 7% για την επόμενη
πενταετία. Ωστόσο, η έλλειψη πληρωμάτων, ειδικά σε αξιωματικούς γέφυρας και
μηχανής, φαίνεται να υποχωρεί, σύμφωνα
με την τελευταία έκθεση σχετικά με την
επάνδρωση πλοίων, η οποία δημοσιεύθηκε από την Drewry.
Σήμερα η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει τη
δυνατότητα να ναυτολογήσει 615.000 αξιωματικούς, δηλαδή 15.000 λιγότερους από
τις πραγματικές της ανάγκες. Ωστόσο, ο
αριθμός του ελλείμματος των ναυτικών
αναμένεται να παραμείνει σταθερός έως
το 2019.
«Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη αξιωματικών, όμως το χάσμα μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης έχει μειωθεί, μιας και η πρόσφατη αύξηση του μεγέθους του στόλου
και των πλοίων φτάνει στο τέλος της»,
σχολίασε επιγραμματικά ο κ. Malcolm
Jupe, επικεφαλής αναλυτής στην Drewry.
Παρά το γεγονός ότι το μισθολόγιο στα
κατώτερα πληρώματα τείνει να ακολουθεί
τις τυποποιημένες συμβάσεις εργασίας
της ITF στους αξιωματικούς, η σημερινή αγορά στα dry οδηγεί τους περισσότερους πλοιοκτήτες να μην επιτρέπουν
σημαντικές μεταβολές στις αυξήσεις
μισθών, ακολουθώντας πιο μετριοπαθείς
πρακτικές.
Η ναυπήγηση μεγαλύτερων πλοίων βοηθά, επίσης, και στον περιορισμό των αναγκών επάνδρωσης και ναυτολόγησης, με
αποτέλεσμα να εξομαλύνεται σταδιακά η
παρούσα ανησυχητική κατάσταση έλλειψης ικανών ναυτικών, ιδίως στα απαιτητικά
containers.

Το Γιβραλτάρ και πάλι
στο στόχαστρο
Οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορεί να
ψήφισαν κατά 95% να παραμείνουν εντός
της Ε.Ε., το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,
όμως, προκαλεί ανησυχία τόσο στο Λονδίνο όσο και στη διεθνή ναυτιλιακή και
επιχειρηματική κοινότητα, για ευνόητους
λόγους.
Το μικροσκοπικό ημιανεξάρτητο «προ-

τεκτοράτο» του Ηνωμένου Βασιλείου
αποτελεί σημείο μόνιμης αντιπαράθεσης
μεταξύ Λονδίνου και Μαδρίτης, εδώ και
300 χρόνια, αφού η Ισπανία αρνείται να
αποδεχθεί την απόλυτη κυριαρχία της
Βρετανίας και ζητάει κοινή διακυβέρνησή του. Λίγες ώρες μετά το δημοψήφισμα μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών
της Ισπανίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι
πιθανώς στο άμεσο μέλλον η σημαία της
Ισπανίας να κυματίζει και πάλι στο βράχο
του Γιβραλτάρ.
Το μικροσκοπικό υπερπόντιο έδαφος
του Ηνωμένου Βασιλείου με τους 32.000
κατοίκους αποτελεί φορολογικό παράδεισο για πολλές εταιρείες και φυσικά
πρόσωπα και ήταν το μόνο που άνοιξε
τις κάλπες για τον τοπικό πληθυσμό στις
εκλογές για το Brexit. H νήσος Μαν και τα
νησιά της Μάγχης (Jersey, Guernsey και το
Alderney) δεν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, αφού δεν ήταν μέλη της Ε.Ε.
Ωστόσο, το μέλλον του βράχου του
Γιβραλτάρ και των προαναφερθέντων
νησιών βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο
της Ουάσιγκτον, των Βρυξελλών και των
διεθνών ΜΜΕ, μιας και μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές
προσπαθούν να αποκαλύψουν διεθνή
κυκλώματα μεταφοράς παράνομου χρήματος και αποφυγής φορολόγησης, ειδικά
σε ημιαυτόνομα κρατίδια που αποτελούν
ασφαλείς παραδείσους για εταιρείες και
φυσικά πρόσωπα.
Μπορεί η έξοδος της Βρετανίας από την
Ε.Ε. να είναι προς το συμφέρον όσων αναζητούν την ησυχία των φορολογικών παραδείσων, όμως οι τοπικοί πληθυσμοί παρουσιάζονται όχι μόνον ανήσυχοι αλλά και
θορυβημένοι από τις τρέχουσες εξελίξεις.
Τοπικές κυβερνήσεις και ΜΜΕ θεωρούν
ότι το Brexit θα τους αποκόψει από τα
γειτονικά κράτη, τις υπηρεσίες και τα αγαθά τους, στα οποία στηρίζονται για την
απλούστευση της καθημερινότητάς τους.
Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις...

Ινδία: στόχος η αγορά
περισσότερων εμπορικών πλοίων
από Ινδούς πλοιοκτήτες
Μόλις το 5% των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της Ινδίας, όπως είναι η εισαγωγή
και εξαγωγή εμπορευμάτων, πραγματοποιείται από εμπορικά πλοία ινδικών συμφε-

Το Γιβραλτάρ και πάλι στο στόχαστρο

Χρειαζόμαστε ακόμη (πολλούς) ναυτικούς, αλλά...
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Ινδία: στόχος η αγορά περισσότερων εμπορικών
πλοίων από Ινδούς πλοιοκτήτες

ρόντων ή ιδιοκτησίας, ενώ το υπόλοιπο
95% αφορά πλοία που ανήκουν σε ξένες
ναυτιλιακές εταιρείες.
«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να
εδραιώσουμε τη θέση της ινδικής ναυτιλίας και να ενισχύσουμε τον ναυτιλιακό μας τομέα. Η ναυτιλιακή αγορά στην
Κίνα αλλά και στην Κορέα έχει εισέλθει
σε φάση συρρίκνωσης και πρέπει εμείς
να επωφεληθούμε από αυτό το γεγονός
μέσω της αγοράς περισσότερων πλοίων,
σε χαμηλότερες τιμές». Αυτή την εκτίμηση εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Export-Import Bank of
India,Yaduvendra Mathur.
Παράλληλα, τόνισε ότι στους σχεδιασμούς της τράπεζας είναι τόσο η ενίσχυση με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά
εργαλεία των αναπτυξιακών σχεδίων των
εισαγωγικών-εξαγωγικών εταιρειών της
Ινδίας, όσο βεβαίως και η ενίσχυση των
εγχώριων ναυτιλιακών εταιρειών με στόχο να αυξήσουν το μερίδιό τους στη διά
θαλάσσης διακίνηση εμπορευμάτων από
και προς τους λιμένες της χώρας.

Συνεχής η μείωση παραγγελιών
στα ιαπωνικά ναυπηγεία
Συνεχής η μείωση των παραγγελιών στα ιαπωνικά
ναυπηγεία
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε
η Ένωση Εξαγωγέων Πλοίων της Ιαπωνίας
(JSEA), η ναυπηγική βιομηχανία της χώρας
συνέχισε και το μήνα Μάιο να αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στην προσέλκυση νέων παραγγελιών από το εξωτερικό.
Μάλιστα, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου η
Ιαπωνία έλαβε συνολικά 14 παραγγελίες,
που αντιστοιχούσαν σε 552.750 κοχ, έναντι 39 παραγγελιών την ίδια περίοδο το
2015.
Σε ό,τι αφορά το μήνα Μάιο, ο αριθμός
των νέων παραγγελιών από ξένες ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκε σχεδόν κατά
50% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
πέρυσι, όταν οι συνολικές παραγγελίες
είχαν φτάσει τις 17, αντιστοιχώντας σε 1,46
εκατ. κοχ. Συγκεκριμένα, τον περασμένο
μήνα οι συνολικές παραγγελίες έφτασαν
τις 8 και αφορούσαν: 4 πλοία μεταφοράς
ξηρού χύδην φορτίου (2 Handymax και 2
Panamax), 2 δεξαμενόπλοια μεταφοράς
προϊόντων πετρελαίου (product carriers),
1 δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax και 1
δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγρααερίου
(LPG).
Έχει ενδιαφέρον ότι από τον Ιανουάριο

του 2016 η ναυπηγική βιομηχανία της
Ιαπωνίας βιώνει σημαντική συρρίκνωση,
ιδίως εάν κάποιος επιχειρήσει τη σύγκριση με το 2015. Το περασμένο έτος τα
ιαπωνικά ναυπηγεία είχαν κερδίσει συνολικά 424 παραγγελίες, που αντιστοιχούσαν σε 22.200.000 κοχ. Μια εξέλιξη που,
εν πολλοίς, οφειλόταν στη βιασύνη των
πλοιοκτητών να αποκτήσουν πλοία που
ήταν σύμφωνα με τα όσα όριζαν τα νέα
πρότυπα σχεδίασης και κατασκευής πλοίων που είχε ορίσει ο ΙΜΟ, και τα οποία
τίθενται σε ισχύ από τον ερχόμενο Ιούλιο.
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, από την
πλευρά του, αναφέρει ότι η ναυτιλιακή
βιομηχανία αναμένεται να δει τον αριθμό
των νέων παραγγελιών αλλά και των κερδών της να περιορίζονται αρκετά και το
επόμενο διάστημα, ενώ και οι ναύλοι εκτιμάται ότι «θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα εν μέσω υπερπροσφοράς των
πλοίων.

Σε ελεύθερη πτώση οι διά
θαλάσσης εξαγωγές από
την Ιαπωνία
Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας τον περασμένο
Μάιο μειώθηκαν για όγδοο συνεχή μήνα,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες
στο Τόκιο κατέγραψαν αρνητικά στοιχεία
για όλους τους σημαντικούς προορισμούς,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων
Πολιτειών, της Κίνας και της Ευρώπης,
σε σύγκριση με το 2015. Οι εξαγωγές δεν
αντανακλούν την προοπτική οικονομικής
ανάκαμψης που είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και διαφαίνεται
ότι η πολλά υποσχόμενη στρατηγική της
κυβέρνησης, που επρόκειτο να υποστηρίξει τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο,
δεν έχει αποδώσει τους αναμενόμενους
καρπούς. Οι διά θαλάσσης εξαγωγές και
αποστολές προς το εξωτερικό υποχώρησαν κατά 11,3% και οι διά θαλάσσης
εισαγωγές, επίσης, μειώθηκαν κατά 13,8%,
συγκριτικά πάντα με το 2015. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 10,7%,
προς την Κίνα κατά 14,9%, και προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 4%. Οι εξαγωγές
χάλυβα παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση
της τάξεως του 24%, ενώ αξιοσημείωτη πτώση εμφανίζεται και στις εξαγωγές
ημιαγωγών, που ξεπερνούν το 20%.
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Η Neptune Lines εγκαινιάζει νέα
υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων
στη Μέση Ανατολή

Η Neptune Lines εγκαινιάζει νέα υπηρεσία
μεταφοράς οχημάτων στη Μέση Ανατολή

Βενεζουέλα: στο $1 δις τα χρέη προς διεθνείς
ναυτιλιακές εταιρείες
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Η Neptune Lines ανακοίνωσε την έναρξη
νέας τακτικής γραμμής θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων στον Αραβικό Κόλπο.
Η υπηρεσία θα αφορά δύο γραμμές, οι
οποίες θα εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση. Αρχικώς θα λειτουργήσει με
το πλοίο «Neptune Ploes» συνδέοντας
οκτώ χώρες του Κόλπου (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία,
Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ και Μπαχρέιν):
• Γραμμή A: Jebel Ali (Ντουμπάι) – Bandar
Abbas (Ιράν) ή Sohar (Ομάν) (εναλλάξ) –
Umm Qasr (Ιράκ) – Κουβέιτ και μετά στο
Khalifa (Άμπου Ντάμπι).
• Γραμμή B: Khalifa (Άμπου Ντάμπι) –
Doha (Κατάρ) – Μπαχρέιν – Dammam
(Σαουδική Αραβία) με επιστροφή στο
Jebel Ali (Ντουμπάι).
Οι χρόνοι ανταπόκρισης του πλοίου στα
λιμάνια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:
• Από το Jebel Ali στο Bandar Abbas ή
Sohar, μία ημέρα, στο Umm Qasr τρεις
ημέρες, στο Κουβέιτ τέσσερις ημέρες, και
• Από Khalifa στην Doha μία ημέρα, στο
Bahrein δύο ημέρες, στο Dammam τρεις
ημέρες.
Παρουσιάζοντας τη νέα υπηρεσία, η κ.
Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Neptune Lines,
σχολίασε: «Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση μεταφοράς οχημάτων
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε
μια νέα υπηρεσία θαλάσσιων μεταφορών
μικρών αποστάσεων. Στόχος μας είναι να
προσφέρουμε μια αξιόπιστη λύση για τη
μεταφορά των καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην περιοχή, της
ίδιας ποιότητας και αποτελεσματικότητας
με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας για παραπάνω από 40 χρόνια
στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.
Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που η νέα
υπηρεσία μας τυγχάνει, ήδη, θερμής υποδοχής».
Να σημειωθεί ότι η Neptune Lines ιδρύθηκε το 1975 και είναι ηγετική δύναμη
στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών
αυτοκινήτων, project cargo και φορτίων
Ro-Ro. Εξυπηρετεί περισσότερα από 30
λιμάνια σε 20 χώρες της Μεσογείου και
της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και των

δυτικών ακτών Ισπανίας, Πορτογαλίας και
Μαρόκου. Από τους σημαντικότερους
παίκτες στον τομέα μεταφοράς αυτοκινήτων, η Neptune Lines είναι η μοναδική
ελληνική ναυτιλιακή τακτικών γραμμών
που διαχειρίζεται έναν, κυρίως, ιδιόκτητο
στόλο εξειδικευμένων πλοίων μεταφοράς
οχημάτων και φορτίων Ro-Ro, παρέχοντας ευέλικτες και αξιόπιστες υπηρεσίες.
Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται
όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στον
κόσμο.
Για πληροφορίες και κρατήσεις φορτίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Neptune Lines στη διεύθυνση: gulf@
neptunelines.com.

Βενεζουέλα: στο $1 δισ. τα χρέη
προς διεθνείς ναυτιλιακές
εταιρείες
Η λατινοαμερικανική χώρα που εδώ και
σχεδόν 18 χρόνια βρίσκεται υπό καθεστώς «δημοκρατικού σοσιαλισμού» έχει
καταστεί συνώνυμη με τον πληθωρισμό,
τη διαφθορά και το έγκλημα, κάτι που
πρέπει να αποδοθεί στην ανικανότητα
των κυβερνώντων της χώρας. Μάλιστα,
αν στο χρέος της κυβέρνησης της χώρας
προστεθούν και οι οφειλές προς ξένες
εταιρείες της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA, τότε το
ποσό των συνολικών οφειλών προς το
εξωτερικό (σε τράπεζες, επιχειρήσεις,
κράτη, θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές)
που προκύπτει αγγίζει τα σχεδόν $30 δισ.
Αυτή η πραγματικότητα έχει αρχίσει πλέον να επηρεάζει και τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στη χώρα, ωθώντας τες να καταγγέλλουν
την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τον
πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο,
με έντονο τρόπο. Ενδιαφέρον έχουν τα
όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο πρόεδρος της
Ένωσης των Ναυτιλιακών Γραμμών της
Βενεζουέλας, Eddy Meayke.
Σε επίσημη δήλωσή του σημειώνει ότι
«επί του παρόντος βρίσκονται περίπου
4.000-6.000 εμπορευματοκιβώτια στα
χέρια των δημόσιων επιχειρήσεων της
χώρας, κάποια για περισσότερο από ένα
χρόνο. Λόγω αυτών των καθυστερήσεων
στην παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων υπάρχει συνεχής αύξηση των χρεών
των δημόσιων επιχειρήσεων της χώρας
προς τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες,

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

τα οποία αγγίζουν το ένα δισ. δολ. - ποσό
που αυξάνεται κάθε μέρα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βενεζουέλα έχει
καταστεί πλέον ένας απόλυτα αφερέγγυος πελάτης για τις ξένες ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ όσες επιλέγουν να συνεχίζουν
τη δραστηριοποίησή τους στους λιμένες
της χώρας αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο.
Τι συνεπάγεται αυτή η κατάσταση; Ότι
στην περίπτωση που οι δημόσιες επιχειρήσεις της Βενεζουέλας επιθυμούν την
εισαγωγή αγαθών θα πρέπει να καταβάλλουν εκ των προτέρων το τίμημα της αγοράς τους, ενώ θα πρέπει να προκαταβάλλουν χρηματικά ποσά ακόμη και για την
αγορά των εμπορευματοκιβωτίων.
Έχει ενδιαφέρον το ότι έχει περιοριστεί
πλέον σημαντικά ο αριθμός των πλοίων
που προσεγγίζουν τα λιμάνια της χώρας
αλλά και η συχνότητα προσέγγισης, μείωση που αγγίζει σχεδόν το 60%. Έτσι, σε
λιμένες όπως η La Guaira ή το Puerto
Cabello πραγματοποιείται μόλις μία προσέγγιση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανά δύο εβδομάδες, όταν προ
ολίγων μηνών ο αριθμός ήταν 4-5 φορές
εβδομαδιαίως.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
εγκρίνει νομοθετικές
παρεμβάσεις εναντίον
του bullying στα πλοία
Εκπρόσωποι ναυτιλιακών κρατών καθώς
και αντιπρόσωποι της εργοδοσίας και των
εργαζομένων από το χώρο της ναυτιλίας
συνεδρίασαν στο πλαίσιο της συνόδου
της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILC) και
ενέκριναν τροποποιήσεις της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) με σκοπό την καλύτερη προστασία των ναυτικών
εναντίον φαινομένων bullying, παρενόχλησης και εκφοβισμού στα πλοία.
Οι προτάσεις για τις εν λόγω τροπολογίες,
οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν έντονα τις σημερινές
κοινωνίες, όπως το bullying, συζητήθηκαν
λεπτομερώς στη συνδιάσκεψη, αν και σε
προκαταρκτικό στάδιο είχαν εγκριθεί
ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν «παρούσα»
κατά τη διάρκεια των αρχικών και μετέπειτα εντατικών συζητήσεων, ενώ μια σειρά
διαβουλεύσεων με παρεμβάσεις από τα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε. οργανώθηκε με
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τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, αυτές οι διαβουλεύσεις βοήθησαν τους διεθνείς νομοθέτες να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι νέες απαιτήσεις θα τεθούν σε ισχύ τον
Ιούλιο του 2018, εκτός και αν οι κυβερνήσεις που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση
Ναυτικής Εργασίας, 2006, αντιδράσουν
στις συγκεκριμένες προτάσεις.
Η Γενική Συνδιάσκεψη Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υιοθέτησε,
επίσης, και τροποποιήσεις με σκοπό να
καταστεί δυνατή η παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών ναυτικής εργασίας και να ευθυγραμμιστούν τα έγγραφα
ταυτότητας των ναυτικών, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπως ήδη
χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Τα δεδομένα από τη χρήση των
εικόνων του προσώπου θα αποθηκεύονται σε ένα μικροτσίπ, ενώ οι νέες τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τους ναυτικούς
ως προς την ευκολότερη άδεια εξόδου
τους στην ξηρά, τη μετακίνησή τους, αλλά
και τον επαναπατρισμό τους.

Συμμαχία κορυφαίων ονομάτων
για την προώθηση του LNG ως
ναυτιλιακού καυσίμου
Οι Carnival Corporation & Plc., DNV GL,
ENGIE, ENN, GE, GTT, Lloyd’s Register,
Mitsubishi Corporation, NYK Line, Port
of Rotterdam, Qatargas, Shell, TOTE Inc.
και Wartsila ανακοίνωσαν μια κοινή πρωτοβουλία με την ονομασία SEA/LNG, η
οποία αποβλέπει στην επιτάχυνση της
εφαρμογής και χρήσης του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου. Η ανάγκη μείωσης των
εκπομπών αέριων ρύπων σε παγκόσμια
κλίμακα έχει οδηγήσει στην αναζήτηση
εναλλακτικών καυσίμων για χρήση από
τα πλοία. Η καύση LNG μειώνει σημαντικά τις εκπομπές SOx και NOx καθώς και
άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Παρά τα
σημαντικά οφέλη του φυσικού αερίου, η
εξάπλωση της χρήσης του συναντά αρκετές δυσκολίες, όπως η ύπαρξη εξειδικευμένων εγκαταστάσεων LNG bunkering
στα λιμάνια και η έλλειψη ενός ενιαίου
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένα που
επηρεάζουν τις σχετικές επενδύσεις από
τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διώρυγα του Παναμά θα διαιρέσει
τη ναυτιλία της Αμερικής;
Του Ηλία Μπίσια

και τις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν από τη διευρυμένη διώρυγα
του Παναμά. Σύμφωνα με έρευνα της
Caribbean Shipping Association, ειδικά
για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων οι ακόλουθες βασικές κινητήριες
δυνάμεις ως προς τη διαμετακόμιση και
τη μεταφόρτωση θα επηρεάσουν την
ανάπτυξη (ή συρρίκνωση) των νέων κόμβων της Καραϊβικής:

Για δεύτερη φορά στη σύγχρονη ναυτιλιακή ιστορία, η διώρυγα του Παναμά
πρόκειται να διαιρέσει τη ναυτιλία στα
δύο: σε χώρες υψηλής ταχύτητας και σε
χώρες που θα ολιγωρήσουν, οπότε θα
αφανιστούν σταδιακά από το χάρτη των
μεγάλων ναυτιλιακών κέντρων και κόμβων
της Αμερικής.
Η διώρυγα του Παναμά θεωρείται η μεγάλη πύλη εισόδου για τα φορτία που διακινούνται από την Άπω Ανατολή προς τη
Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, μετέπειτα και στην
Καλιφόρνια, μέσω των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων μεταφορών της Βόρειας Αμερικής.
Η προοπτική ανάπτυξης για τη λιμενική
βιομηχανία αλλά και την ευρύτερη ναυτιλιακή υποδομή κυρίως στις λιλιπούτειες
νήσους στην Καραϊβική είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αποδοτικότητα
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• Ο λιμένας πρέπει να βρίσκεται στο
σταυροδρόμι των κύριων θαλάσσιων
οδών.
• Η ταχύτητα στους χρόνους
φορτοεκφόρτωσης πρέπει να είναι
συγκεκριμένη.
• Οι εξασφαλισμένες θέσεις
αγκυροβολίων είναι απαραίτητες.
• Τα ανταγωνιστικά τιμολόγια επίσης.
• Η ασφάλεια και η προστασία
ναυτικών και εμπορευμάτων δεν πρέπει
να αποτελούν επ’ ουδενί τροχοπέδη για
τις εταιρείες.
• Οι σύγχρονες και ανταγωνιστικές
υπηρεσίες τροφοδοσίας είναι επίσης
επιβεβλημένες.
Ανάμεσα στους λιμένες που επιζητούν
ένα κομμάτι της νέας πίτας στην Καραϊβική είναι το Κίνγκστον στην Τζαμάικα, το
Φρίπορτ στις Μπαχάμες, το Port of Spain
στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το Puerto
Caucedo στη Δομινικανή Δημοκρατία, οι
λιμένες Balboa και Cristobal του Παναμά, το Medellin και η Buenaventura της
Κολομβίας, καθώς και το Μariel της Κούβας, σε απόσταση αναπνοής από τις ΗΠΑ.
Ιδίως το Mariel είναι αναμφισβήτητα το
λιμάνι του μέλλοντος στην Κούβα και
στην ευρύτερη περιοχή. Το αγαπημένο
ναυτιλιακό θέμα του αμερικανικού Τύπου
χρηματοδοτείται εν μέρει από δάνεια
από τη Βραζιλία και κατασκευάστηκε από
μια βραζιλιάνικη εταιρεία κατασκευής,
την Oderecht, με προϋπολογισμό $900

εκατομμύρια. Σήμερα ο λιμένας διαθέτει
υποδομές για φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών
και τεχνολογίας. Ένας σημαντικός όγκος
φορτίων για μεταφόρτωση, ωστόσο,
παραμένει εγκλωβισμένος λόγω του γνωστού αμερικανικού εμπορικού εμπάργκο
σε όλα τα πλοία που προσεγγίζουν την
Κούβα για διάστημα 6 μηνών.
Πάντως, τα πλοία-μεγαθήρια που θα δρομολογήσουν αρκετές εταιρείες πιθανώς
να παρακάμψουν τις νήσους στα δρομολόγια από την Άπω Ανατολή: τόσο το Μαϊάμι, το οποίο σχεδιάζει το επόμενο έτος
να ολοκληρώσει λιμενικά έργα $2 δισ. και
θα προσφέρει πλέον άμεση σύνδεση με
το οδικό δίκτυο της Αμερικής, όσο και το
Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, το Νόρθολκ, η
Βαλτιμόρη και η Νέα Υόρκη στην Ανατολική Ακτή θα είναι πλέον σε θέση να φιλοξενήσουν τα νέα πλοία, άρα επιθυμούν να
προσελκύσουν μεγαλύτερα φορτία χωρίς
«παρεκκλίσεις» σε άλλους λιμένες. Επιζητούν επίσης να ενισχύσουν τις θέσεις
εργασίας στην περιοχή που εξυπηρετούν,
σε μια απέλπιδα προσπάθεια των τοπικών
κυβερνήσεων να βελτιώσουν τα ποσοστά
απασχόλησης και το επίπεδο ζωής στις
λιμενικές ζώνες που έχουν πληγεί από την
κρίση του εμπορίου, άρα και των φορτίων.
Και στον υπόλοιπο χάρτη της περιοχής
παρατηρούμε έργα ανάπτυξης αλλά και
τοπικές ανησυχίες: Αν και το Κίνγκστον
στην Τζαμάικα είναι ήδη η επιλογή για
τη γαλλική CMA, αναλυτές θεωρούν ότι
η πολιτική ραθυμία της κυβέρνησης της
νήσου σε θέματα βελτίωσης των υποδομών, η έκρυθμη οικονομική κατάσταση
της χώρας και η έλλειψη συνθηκών ασφαλείας για ναυτικούς και εμπορεύματα αποτελούν μεγάλα εμπόδια για τη γιγάντωση
των λιμένων της χώρας.
Ο νέος κινεζικός λιμένας στα ακατοίκητα
νησιά Goat, περίπου 30 χλμ. δυτικά του
Κίνγκστον, αποτελεί επίσης μια ακριβή
λύση ανάγκης, που πάντως θα μπορούσε
να καταστεί παγκόσμιος κόμβος logistics.
Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, όμως, για
την περιοχή είναι ένα μεγάλο εμπόδιο,
αφού οι ακτές και η θάλασσα που περιβάλλει τα νησιά προστατεύονται με ειδικές νομοθεσίες.
Η αλήθεια, ωστόσο, είναι μία: λίγα λιμάνια
στην τεράστια γεωγραφική έκταση της
Νότιας και Κεντρικής Αμερικής μπορούν
να υποδεχθούν και να μεταφορτώσουν

με επιτυχία τα εμπορεύματα προς κύρια
λιμάνια της ευρύτερης περιοχής. Μόνο 21
-εκ των οποίων τα 13 βρίσκονται στη Βραζιλία- έχουν σύμφωνα με την American
Association of Port Authorities τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
των σημαντικών παικτών της αγοράς και
των μεγαθηρίων που νηολογούν.
Η νέα τάξη πραγμάτων θα επιφέρει αλλαγές στο γεωπολιτικό σκηνικό της εύφλεκτης περιοχής και οι ΗΠΑ, σε συνεργασία
με την Κίνα αυτήν τη φορά, θα δρομολογήσουν ποιοι θα είναι οι νικητές και ποιοι
οι ηττημένοι στη μάχη της λιμενικής επιβίωσης και επικράτησης.

Ειδικά τώρα, μπορεί κάποιος εύκολα να
αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους
η αμφιθυμία των Αμερικανών -σχετικά με
την πλήρη άρση του εμπάργκο στην Κούβα- δεν είναι τελικά και τόσο δυσνόητη.
Είναι πολλά τα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, τα κονδύλια και οι επιδοτήσεις και, κυρίως, αδάμαστες οι δυνάμεις
της διπλωματικής και εμπορικής τάσης
για δεσποτική κυριαρχία, που παγιδεύουν λαούς και κυβερνήσεις σε αθέατες
συμφωνίες και δυσνόητες πρακτικές. Σε
όλες αυτές τις συνιστώσες, η συνεχόμενη ελεύθερη πτώση της ναυλαγοράς των
containers, επιφέρει νέες ανακατατάξεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νιγηρία: ο γίγαντας της Αφρικής θέλει
να γίνει κέντρο ναυτιλιακού επιχειρείν
Tου Παναγιώτη Καπετανάκη

Ο τομέας της ναυτιλίας μοιάζει να αποτελεί για τη Νιγηρία, που αποκαλείται
-λόγω των πληθυσμιακών και οικονομικών
μεγεθών της- ο γίγαντας της Αφρικής, τον
κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας συμπαρασύροντας και
κλάδους όπως ο κατασκευαστικός, αλλά
και ενισχύοντας τη βαριά βιομηχανία της
χώρας, αυτήν του πετρελαίου και φυσικού
αερίου.
Από έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία
χρηματοπιστωτικών ερευνών και οικονομικής ανάλυσης Trimetric, προκύπτει ότι
η νιγηριανή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο
Μουχαμαντού Μπουχάρι έχει διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο, με στόχο
την ανάπτυξη των θαλάσσιων, οδικών και
αεροπορικών υποδομών της χώρας, δια-
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μορφώνοντας τις προϋποθέσεις για καταγραφή ρυθμών ανάπτυξης 10% ετησίως
μέσα στην περίοδο 2016-2020.
Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις στο
χώρο των θαλάσσιων υποδομών θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στον
αναπτυξιακό σχεδιασμό της Νιγηρίας,
ενώ το όραμα της Αμπούτζα είναι να αναδειχθεί η χώρα στο μεγαλύτερο κέντρο
ναυτιλιακού επιχειρείν στην Αφρική έως
το 2020. Και ο στόχος είναι εφικτός στο
βαθμό που ο κρατικός μηχανισμός της
χώρας, που κατηγορείται για διαφθορά και κακοδιαχείριση, κινηθεί με όρους
μεθοδικότητας και κυρίως διαφάνειας.
Άμεσος στόχος τίθεται η απόκτηση ναυτιλιακών υποδομών παγκόσμιας κλάσης, με
βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων των θαλάσσιων λιμένων. Στα σχέδια,
επίσης, της κυβέρνησης περιλαμβάνεται
και η κατασκευή ενός νέου ναυπηγείου,
του μεγαλύτερου της χώρας.
Το νέο ναυπηγείο θα κατασκευαστεί στην
πόλη Badagry, που βρίσκεται μεταξύ του
Λάγος και των συνόρων με το Μπενίν, και
ως έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής
του είναι το 2019. Πρόκειται για επένδυση ύψους $1,5 δισ. ενώ Samsung Heavy
Industries και Hyundai Heavy Industries
θα συμβάλουν με ποσό $30 εκατομμυρίων. Σκοπός είναι οι νέες ναυπηγικές εγκαταστάσεις να εξυπηρετούν τη συντήρηση
αλλά και την επισκευή των μεγάλων δεξαμενοπλοίων, που φτάνουν κατά δεκάδες
ετησίως στους λιμένες της και χρησιμοποιούν προς το παρόν τις εγκαταστάσεις
της Νότιας Αφρικής.
Στην ίδια περιοχή θα κατασκευαστούν και
λιμενικές εγκαταστάσεις από τις οποίες
θα μπορούν να εξάγονται σε ημερήσια
βάση άνω των 2,9 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Για τη βιομηχανία
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νιγηρίας, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της αφρικανικής ηπείρου, είναι πρωτίστης σημασίας η διευκόλυνση των όρων

εξαγωγής των παραγόμενων προϊόντων
της και η διοχέτευσή τους στην παγκόσμια αγορά.
Βέβαια, οι νιγηριανές αρχές γνωρίζουν
καλά ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία δεν θα λυθούν απλώς με
κατασκευή νέων λιμενικών ή ναυπηγικών
εγκαταστάσεων, μιας και τα ζητήματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι βαθιά και
σύνθετα, με κυριότερα την αντιμετώπιση
των ένοπλων στρατιωτικών ομάδων που
επιτίθενται σε τακτική βάση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εξόρυξη
και παραγωγή πετρελαίου και αερίου, αλλά
και την ανάγκη εξεύρεσης δεκάδων δισεκατομμυρίων για νέες επενδύσεις.
Η κυβέρνηση του προέδρου Μπουχάρι
μοιάζει να μην πτοείται από τις τρομοκρατικές ομάδες που δρουν στη χώρα, εξαπολύοντας οργανωμένες επιθέσεις εναντίον
τους. Παράλληλα, έχει αποδυθεί σε αγώνα
εξεύρεσης νέων επενδυτών. Συγκεκριμένα
η Νιγηρία αναζητεί επενδύσεις 40 - 50
δισ. δολαρίων σε νέες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έχοντας αυξήσει την παραγωγή αργού στα επίπεδα των 1,9 εκατ.
βαρελιών ημερησίως, ενώ αν επισκευαστεί
ένας κομβικός αγωγός πετρελαίου, που
κατεστράφη από επίθεση ένοπλων ομάδων στο δέλτα του Νίγηρα τέλη Ιουνίου,
η δυνατότητα εξαγωγών θα αγγίξει τα 2,2
εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Και ο πρώτος από τους επενδυτές φαίνεται να βρέθηκε. Ο υπουργός υπεύθυνος για θέματα πετρελαίου της Νιγηρίας,
Emmanuel Ibe Kachikwu, μετά το πέρας
της επίσκεψής του τέλη Ιουνίου στο
Πεκίνο δήλωσε πως η Νιγηρία υπέγραψε
συμφωνία συνεργασίας με την κινεζική
εταιρεία China North Industries Group
Corp. για επένδυση ύψους $8,5 δισ. στον
ενεργειακό τομέα της χώρας. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «στόχος μας είναι
η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
που θα φτάσουν τα $40 με $50 δισ.», ενώ
επισήμανε ότι επιλέχθηκε «η επίσκεψη
στην Κίνα γιατί είναι μια χώρα που έχει τη
δυνατότητα υλοποίησης τέτοιας έκτασης
επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα».
Η απόφαση της νιγηριανής κυβέρνησης
για αύξηση των ξένων επενδύσεων θα
πρέπει να συνδεθεί και με την έναρξη μιας
συζήτησης για το κατά πόσον θα ωφελήσει και η ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Νιγηρίας (Nigerian
National Petroleum Corporation NNPC) στο να διαμορφωθούν όροι
περαιτέρω ανάπτυξης της πετρελαϊκής
βιομηχανίας της χώρας και απαγκίστρωσης από τον -εδώ και 47 χρόνια- σφιχτό
εναγκαλισμό του κράτους.
Βέβαια, μια επιλογή ιδιωτικοποίησης της
NNPC πρέπει να συνοδευτεί και από
πλήρη αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την εξασφάλιση ενός σταθερού νομικού, φορολογικού, αλλά και
πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
για όσους ιδιώτες θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο παραγωγής και
εμπορίας πετρελαίου και αερίου και το
οποίο θα επιτρέπει χωρίς κυβερνητικές
παρεμβάσεις να καθορίζονται οι τιμές με
βάση τις απαιτήσεις της προσφοράς και
της ζήτησης.
Προς το παρόν, η κυβέρνηση του προέδρου Μπουχάρι -παρά τις εξαγγελίες
της- μοιάζει να επιμένει στην πολιτική
των προκατόχων της, ελέγχοντας πλήρως την αγορά πετρελαίου και τη NNPC.
Το μέλλον θα δείξει εάν κάτι θα αλλάξει
στην πετρελαϊκή πολιτική του γίγαντα της
Αφρικής, που μοιάζει να έχει πήλινα πόδια.
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O Περσικός Κόλπος «φλέγεται»
Ανακατατάξεις και ανατροπές στα βασίλεια και τα εμιράτα
Των Ηλία Μπίσια και Χάρη Παππά

2,4% και του Μπαχρέιν 2,2% από 2,7%.
Για την Παγκόσμια Τράπεζα οι περικοπές των κρατικών δαπανών που εφαρμόστηκαν το 2015 και βρίσκονται σε
εξέλιξη το 2016, είναι ένα βήμα προς τη
σωστή κατεύθυνση. Οι πρόσθετες περικοπές που απαιτούνται για να επιτευχθεί
δημοσιονομική βιωσιμότητα, μαζί με την
ενίσχυση των εσόδων -μέσω των απαραίτητων φορολογικών αυξήσεων- αλλά
και οι αλλαγές ως προς την υποστήριξη
ιδιωτικών επενδύσεων σε κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες είναι πλέον απαραίτητες,
όπως σημείωσε η οργάνωση στην έκθεσή
της πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, 80%
των επιχειρήσεων στα ΗΑΕ εμφανίστηκαν εξαιρετικά αρνητικές σε οποιαδήποτε περαιτέρω φορολόγησή τους, ενώ το
ενδεχόμενο αποχώρησής τους σε μια
τέτοια περίπτωση είναι πλέον εξαιρετικά
πιθανό.
Ο καύσωνας άρχισε για τα καλά -και δεν
λέει να κοπάσει- στις πρωτεύουσες της
Αραβικής Χερσονήσου. Η Παγκόσμια
Τράπεζα ανακοίνωσε τις προβλέψεις της
ως προς την οικονομική ανάπτυξη στα
κράτη του Περσικού Κόλπου (Μπαχρέιν,
Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία
και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Οι αναθεωρημένες προβλέψεις για το 2016 αντανακλούν τη δυσοίωνη ατμόσφαιρα λόγω
των χαμηλών τιμών του πετρελαίου, το
οποίο αποτελούσε μέχρι πρόσφατα την
κινητήρια δύναμη βασιλείων και εμιράτων. Η παγκόσμια οργάνωση δήλωσε ότι
αναμένει για την οικονομία των ΗΑΕ να
αυξηθεί 2% το 2016 από την προηγούμενη,
αρχική, πρόβλεψη του 3,1%, η Σαουδική
Αραβία θα περιοριστεί στο 1,9% από 2,4%
και το Κατάρ 3,3% από το 6,8%. Επιπλέον, προβλέπεται για το σουλτανάτο του
Ομάν πως η οικονομία θα αυξηθεί κατά
1,6% από 3,2%, του Κουβέιτ κατά 1,3% από

40

Φορολογικοί παράδεισοι τέλος
για την Aραβική Xερσόνησο;
Το υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει
να εισαγάγει φόρο εισοδήματος επί του
πληθυσμού αποδήμων που διαμένουν
στο βασίλειο, ώστε να χρηματοδοτήσει το, προϋπολογισμού 72 δισ. δολαρίων, εθνικό σχέδιο μετασχηματισμού της
εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, έπειτα από
πολυάριθμα δημοσιεύματα στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, το Παλάτι στο Ριάντ
φάνηκε ότι προσωρινά «υπαναχώρησε».
Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης επισήμανε μάλιστα δημοσίως ότι δεν έχει
ληφθεί οποιαδήποτε τελεσίδικη απόφαση
ως προς τη νέα φορολογική πολιτική της
χώρας, καθησυχάζοντας εργαζομένους
και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα
στο βασίλειο.
Το γεγονός όμως ότι η φορολογική πολι-

τική του Παλατιού απασχολεί έντονα
τους νέους επικεφαλής των σαουδαραβικών δημόσιων ταμείων προκαλεί, όπως
είναι φυσικό, ανησυχία και στους διεθνείς
παρατηρητές. Ειδικοί αναλυτές σχολιάζουν ότι η επανεξέταση των φορολογικών
προνομίων που δίνονταν μέχρι πρόσφατα,
ιδίως σε αλλοδαπούς εργαζομένους, αποτελεί σημείο προβληματισμού για τα υπηρεσιακά όργανα, που πρέπει να λάβουν
άμεσα αποφάσεις και να υποστηρίξουν
την αναβίωση της οικονομίας της χώρας.
Η αλλαγή του φορολογικού συστήματος της Σαουδικής Αραβίας, όμως, τόσο
για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα
(ημεδαπά και αλλοδαπά) φαίνεται να αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα
επηρεάσει και τα γειτονικά βασίλεια και
τα εμιράτα, που παρακολουθούν αλλά και
ακολουθούν τις πολιτικές πρωτοβουλίες
του «ιερού βασιλείου».
Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση του Ομάν
δήλωσε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για να
τροποποιήσει τη φορολόγηση σε αλλοεθνείς (expats) που διαμένουν στο σουλτανάτο και δεν ενδέχεται να επανεξετάσει το
φόρο εισοδήματος για τους αλλοδαπούς
κατοίκους. Το υπουργείο Εργασίας του
σουλτανάτου επιβεβαίωσε μάλιστα στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το Παλάτι
στο Μασκάτ δεν έχει άμεσα σχέδια για
την επιβολή τέτοιου μέτρου, προσθέτοντας ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου ίσως οδηγήσει, σε βάθος χρόνου, στην
όποια εισαγωγή νέων φόρων που θα αφορούν όμως το σύνολο του πληθυσμού. Οι
μονάρχες του Κόλπου προσπαθούν να
εμποδίσουν οποιονδήποτε πανικό στους
χιλιάδες αλλοδαπούς που απασχολούνται
στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου
και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εργατικού δυναμικού τους.

Άχλαν γουά σάχλαν
(καλωσόρισες), ΦΠΑ
Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται
στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας
του Κόλπου πρέπει να αρχίσουν άμεσα
την προετοιμασία ως προς την προσαρμογή των λογιστικών συστημάτων τους
στον νέο φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή
από το 2017-18.
Οι υπουργοί Οικονομικών του Συμβου-

λίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)
πραγματοποίησαν έκτακτη σύνοδο στις
16 Ιουνίου στην Τζέντα και ενέκριναν την
επιβολή σε όλα τα κράτη-μέλη, για πρώτη
φορά, τόσο ΦΠΑ όσο και ειδικού φόρου
κατανάλωσης, ενώ συμφώνησαν επί
των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και
αγαθών που θα απαλλάσσονται από τον
ΦΠΑ, όπως τα τρόφιμα και η υγειονομική
περίθαλψη.
Μια νέα ειδική επιτροπή θα προετοιμάσει
τη νομοθεσία, η οποία θα αφορά τη νέα
φορολογία στις συγκεκριμένες χώρες και
αναμένεται να ανακοινωθεί το τελευταίο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ
ο ΦΠΑ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2018. Όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί σε όλα τα κράτη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ο ΦΠΑ θα είναι
πλέον 5% και θα πρέπει να αποδίδεται
με αυστηρά φορολογικά συστήματα που
εφαρμόζονται στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ
ειδικές φορολογικές υπηρεσίες και κλιμάκια θα συσταθούν εκ νέου ή για πρώτη
φορά. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές έχουν
ήδη γνωστοποιήσει πως ο ΦΠΑ θα αφορά, κυρίως, προϊόντα που εισάγονται και
καταναλώνονται εντός των κρατών του
Κόλπου και όχι για εξαγωγές, αν και οι
απαραίτητες λεπτομέρειες δεν έχουν
ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το νέο πρόσωπο της Σαουδικής
Αραβίας
O Σαουδάραβας βασιλιάς Σαλμάν ανακοίνωσε, την πρόθεση του Παλατιού να
προωθήσει έργα αξίας $1,35 δισ. στην ιερή
πόλη Μεδίνα. Η ανακοίνωση έλαβε χώρα
κατά τη διάρκεια της δεύτερης από την
ημέρα ενθρόνισής του επίσημης επίσκεψης του βασιλιά στη Μεδίνα. Τα σαουδαραβικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι τα έργα θα
αφορούν κυρίως τους τομείς της υγείας,
της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ηλεκτρικής ενέργειας και της υδροδότησης.
Το σημαντικότερο έργο, αξίας 224,7 εκατ.
δολαρίων ΗΠΑ, είναι σχετικά με το πανεπιστήμιο της πόλης και την κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων, νέων κατοικιών για το προσωπικό, υψηλής τεχνολογίας εργαστηρίων, ενός νέου ισλαμικού
κέντρου έρευνας, καθώς κι ενός νέου

κέντρου εκμάθησης της αραβικής γλώσσας.
Ο βασιλιάς Σαλμάν θα υποστηρίξει, επίσης, έργα αξίας 184,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ
στο πανεπιστήμιο Talibah, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνονται νέες σχολές,
τμήματα και κατοικίες για τις φοιτήτριες
του πανεπιστημίου.
Νέα τμήματα και κατοικίες, ειδικά για τις
γυναίκες φοιτήτριες, ανακοινώθηκαν και
στα πανεπιστημιακά τμήματα στις πόλεις
Yanbu και Al-Ula, αποδεικνύοντας τον
σταδιακό εκσυγχρονισμό των πολιτικών
για την εκπαίδευση και την ισότητα των
φύλων των ηγετών στο Ριάντ.
Επιπλέον, έργα αξίας 62,6 εκατ. δολαρίων
ΗΠΑ αφορούν την υδροδότηση και αποθήκευση νερού και έργα αποχέτευσης
στην ιερή πόλη, ενώ νέα έργα για τη Σαουδική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ύψους
266,6 εκατ. δολαρίων, θα δοθούν για την
κατασκευή ενός εργοστασίου ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Μεδίνας.
Ο βασιλιάς ανακοίνωσε, ακόμη, την κατασκευή νέου δημοτικού νοσοκομείου με
500 κλίνες, του οποίου το κόστος θα
ξεπεράσει τα $110,6 εκατ.
Τα έργα που προωθούνται έχουν κύριο
στόχο την ανάδειξη της ιερής πόλης του
Μωάμεθ σε νέο τουριστικό και πολιτισμικό προορισμό, ενώ παράλληλα προωθείται για πρώτη φορά η ανώτατη εκπαίδευση σε όλο το βασίλειο.

H επιθετική πολιτική του
Ντουμπάι στο χώρο της ναυτιλίας
Θέση στην κούρσα για την προσέλκυση,
ελληνικών και όχι μόνον, διαχειριστριών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων φαίνεται πως
επιχειρεί να πάρει μεταξύ των σημαντικών και νεοεμφανιζόμενων ναυτιλιακών
μητροπολιτικών κέντρων και το Ντουμπάι.
Στην προσπάθεια διαφοροποίησης της
στρατηγικής των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων -τα οποία αποσκοπούν στη
συνεχή διεύρυνση και διαφοροποίηση
της οικονομικής και παραγωγικής βάσης,
με σκοπό την απεξάρτηση από το πετρέλαιο- το λιλιπούτειο εμιράτο εστιάζει
σήμερα περισσότερο από ποτέ στους
νέους τομείς της μεταποίησης με υψηλή
τεχνολογία, στις υπηρεσίες και στον τουρισμό. Αποτελεί μάλιστα το μόνο εμιράτο
που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ενός
φιλόξενου κέντρου για τις διαχειρίστριες
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εταιρείες της ναυτιλίας.
Κατά το Brookings Institution, το Ντουμπάι περιλαμβάνεται στη λίστα με τις 10
περιοχές που συμβάλλουν περισσότερο
στην ανάπτυξη της εθνικής τους οικονομίας, με την αγορά υπηρεσιών του εμιράτου να αποτελεί για το 2015 το 4,5% του
εθνικού ΑΕΠ.
Η επιθετική στρατηγική του πολυδιαφημιζόμενου αραβικού εμιράτου εγκαινιάστηκε το 2007, με την ίδρυση της Dubai
Maritime City Authority (DMCA), ενός
κρατικού φορέα ο οποίος επιχειρεί να
ενώσει και να ενισχύσει τη ναυτιλιακή κοινότητα του Ντουμπάι. Σκοπός του φορέα
είναι η εποπτεία, ανάπτυξη και προώθηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του
Ντουμπάι, γεγονός που άλλαξε τη μέχρι
σήμερα ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
και συμφερόντων του εμιράτου, το οποίο
παραδοσιακά επένδυε στον τραπεζικό
κλάδο, στον τουρισμό και στις αερομεταφορές.
Σύμφωνα με την DMCA, στόχος της
είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικών
και στρατηγικών σχέσεων συνεργασίας
με κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους ναυτιλιακούς και
μεταφορικούς φορείς, προκειμένου να
δημιουργήσει ένα ασφαλές ναυτιλιακό
περιβάλλον και να μετατρέψει μακροπρόθεσμα το εμιράτο σε μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές πρωτεύουσες του κόσμου.
Πιο συγκεκριμένα, το Ντουμπάι παρέχει
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σήμερα στους επενδυτές πλήρη φορολογική απαλλαγή, ιδιαίτερα ελκυστική και
στρατηγική τοποθεσία ανάμεσα σε Δύση
και Ανατολή, ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό πλέγμα (cluster) που περιλαμβάνει
περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις
σχετικές με τη θαλάσσια βιομηχανία, αλλά
και σύγχρονες λιμενικές υποδομές.
Την προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνει η
φετινή δυναμική συμμετοχή της DMCA
στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2016, μέσω ενός ιδιαίτερα επιβλητικού,
υπερστελεχωμένου περιπτέρου, σε ένα
από τα κεντρικότερα σημεία του εκθεσιακού χώρου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει
η ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στην
τρίτη κατά σειρά «Ναυτιλιακή Εβδομάδα»
στο Ντουμπάι, που απηύθυνε στη διάρκεια της ομιλίας του στα Ποσειδώνια ο
κ. Amer Ali, εκτελεστικός διευθυντής της
Αρχής.
Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, η «Ναυτιλιακή Εβδομάδα» του Ντουμπάι αποτελεί
την αιχμή του δόρατος στην εξωστρέφεια
της DMCA -με σκοπό τη σύσταση ειδικού ναυτιλιακού κέντρου- η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012.
Μέσω των φορολογικών και θεσμικών
πλεονεκτημάτων που προσφέρει στον
κλάδο, η DMCA συνέβαλε στην ανάδειξη
του εμιράτου στην έβδομη θέση μεταξύ
των καλύτερων ναυτιλιακών κέντρων του
κόσμου, καθώς και στη λίστα των 10 κορυφαίων παγκόσμιων κέντρων από άποψη

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας σύμφωνα με το νορβηγικό Menon
Business Economic Group.
Να σημειωθεί πως η DMCA, μέσα σε
περίοδο ενός χρόνου και σύμφωνα με
τις διεθνείς στατιστικές, κατάφερε να
διπλασιάσει τον αριθμό τόσο των αδειών
πλοίων -1.623 άδειες το 2015 έναντι 698
το 2014- όσο και των αδειών πληρωμάτων
από 945 το 2014 σε 2.396.
Μεταξύ των πρωτοβουλιών της Αρχής για
την προσέλκυση εταιρειών υψηλού επιπέδου, από τον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα,
είναι ακόμη η ίδρυση ναυτιλιακού κέντρου
εκπαίδευσης, το οποίο εγκαινιάστηκε
το 2015, η πλατφόρμα έξυπνων θαλασσίων υπηρεσιών (Smart Marine Services
Platform) καθώς και η Ναυτιλιακή Υπηρεσία Πληροφοριών του Ντουμπάι (Dubai
Maritime Intelligence), η οποία θεσπίστηκε το 2016.
Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
περιβάλλον και με το Brexit και τις ανακατατάξεις που αυτό θα επιφέρει στη
ναυτιλιακή πραγματικότητα, ναυτιλιακά
κέντρα όπως η Σιγκαπούρη, η Λεμεσός,
το Χονγκ Κονγκ, το Βανκούβερ, αλλά και
το Ντουμπάι διεκδικούν πλέον τη μερίδα
του λέοντος.
Ενδιαφέρον προκαλεί πάραυτα η επικοινωνιακή στρατηγική με την οποία οι
εκάστοτε φορείς προσεγγίζουν τις διαχειρίστριες εταιρείες, επιδιώκοντας να
λειτουργήσουν ως φορολογικοί παράδεισοι είτε για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου είτε για τα φυσικά
πρόσωπα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε άλλωστε και ο κ. Nawfal Al-Jourani,
διευθυντής επικοινωνίας της DMCA, ο
οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε
κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων επισήμανε πως το Ντουμπάι δεν επιθυμεί να
ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, παρά μόνο να λειτουργήσει
συμπληρωματικά.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Τερέζα Μέι. Η Βρετανία στα χέρια μιας
«τρομερά δύσκολης γυναίκας»;
Του Xάρη Παππά

Η νέα ισχυρή γυναίκα της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, επικράτησε της εσωκομματικής αντιπάλου της, πρώην υφυπουργού Ενέργειας, Αντρέα Λίντσομ, ως
επικεφαλής των Συντηρητικών και τελικά
αναδείχθηκε πρωθυπουργός της χώρας.
Η κυρία Λίντσομ, ως γνωστόν, ανακοίνωσε
τη Δευτέρα 11 Ιουλίου την αποχώρησή της
από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος και την πρωθυπουργία, αφήνοντας
το δρόμο για την Ντάουνινγκ Στριτ ανοιχτό για την κυρία Μέι.
Η νέα ηγέτις του Συντηρητικού Κόμματος
του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνει την
ηγεσία της χώρας σε χαλεπούς καιρούς,
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καθώς καλείται να διαπραγματευτεί την
έξοδο της χώρας από την Ε.Ε., προσπαθώντας παράλληλα να ενώσει το κόμμα
των Συντηρητικών και μια βαθιά διχασμένη κοινωνία λόγω του δημοψηφίσματος.
Επισημαίνεται πως η νέα πρωθυπουργός
δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με εθνική εκλογική αναμέτρηση έως το 2020, εκτός εάν
η ίδια το επιδιώξει, γεγονός που δίνει στη
νέα κυβέρνηση το χρόνο και το χώρο να
εστιαστεί πλήρως στην ομαλή διαδικασία
εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ε.Ε.
Μοναχοκόρη του ιερέα της Αγγλικανικής
Εκκλησίας Χιούμπερτ Μπρέιζερ και της

Ζέιντι Μπαρνς, ξεκίνησε την πολιτική της
καριέρα το 1986, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί μέχρι σήμερα σχέσεις με
την Εκκλησία και της αρέσει να παρουσιάζει το συντηρητικό προφίλ της «κόρης
του πάστορα», παρότι ο ιερέας πατέρας
της απεβίωσε κατά τη διάρκεια αυτοκινητικού δυστυχήματος κι ενώ η Τερέζα ήταν
25 ετών.
Η 60χρονη νέα ισχυρή γυναίκα της Βρετανίας σπούδασε γεωγραφία στην Οξφόρδη. Από το έτος αποφοίτησής της, 1977,
έως το 1983 εργάστηκε στην Τράπεζα της
Αγγλίας και έπειτα, έως το 1997, ως οικονομική σύμβουλος και σύμβουλος διεθνών
υποθέσεων στο Σύνδεσμο Υπηρεσιών
Εκκαθάρισης Πληρωμών (Association for
Payment Clearing Services). Είναι παντρεμένη με τον Philip John May, υψηλόβαθμο
στέλεχος επενδυτικού fund, τον οποίο
γνώρισε το 1976 ενώ βρίσκονταν ακόμη
στο πανεπιστήμιο.
Έπειτα από δύο αποτυχημένες υποψηφιότητες στις βουλευτικές εκλογές το 1992
και το 1994, εξελέγη βουλευτής το 1997
στη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια του
Maidenhead, ενώ έκτοτε έχει επανεκλεγεί
πέντε φορές με άνετη πλειοψηφία. Όλες
οι εκλογικές περιφέρειες στη Βρετανία
είναι μονοεδρικές, με αποτέλεσμα η επανεκλογή ενός βουλευτή να είναι πάντα μια
«προσωπική» υπόθεση.
Μεταξύ 1999 και 2010, η Τερέζα Μέι
κατέλαβε θέσεις στην κυβέρνηση των
Συντηρητικών, αναλαμβάνοντας τα καθ’
όλα ιδιαίτερα «πολύπλοκα» υπουργεία
Περιβάλλοντος, Οικογένειας, Πολιτισμού,
Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Εργασίας.
Τον Ιούλιο του 2002 έγινε η πρώτη γυναίκα-πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος μετά τη «σιδηρά κυρία», Μάργκαρετ
Θάτσερ, ενώ η θητεία της κράτησε μόλις
ένα χρόνο. Η σημερινή ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ κατάφερε παρ’ όλα αυτά να
γράψει ιστορία -πολύ πριν γίνει η δεύτερη
γυναίκα πρωθυπουργός του Ηνωμένου

Βασιλείου- ως η δεύτερη μακροβιότερη
υπουργός Εσωτερικών της χώρας κατά
τον περασμένο αιώνα, μετά τον James
Chuter Ede, σε θέση που την τοποθέτησε ο Ντέιβιντ Κάμερον, στο πλευρό του
οποίου βρίσκεται από το 2005.
Η Μέι υποστήριξε «διακριτικά» την
παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην
Ε.Ε. στη διάρκεια της εκστρατείας για το
δημοψήφισμα, επιλέγοντας όμως να παραμείνει στο περιθώριο του εσωκομματικού
πολέμου που ξέσπασε στους κόλπους των
Συντηρητικών, ενόψει του Brexit. Σύμφωνα
μάλιστα με πολιτικούς αναλυτές, η μετριοπαθής στάση της είναι πιθανό να επιφέρει
στη νέα πρωθυπουργό την ευρύτερη υποστήριξη στους κόλπους του Συντηρητικού
Κόμματος, αναγνωρίζοντάς την ως «το
πρόσωπο της συναίνεσης».
Οι κοινωνικές αντιλήψεις της είναι δύσκολο να χαρτογραφηθούν, καθώς παρότι
κατεξοχήν συντηρητική, στο παρελθόν
επιχείρησε τη ριζική μεταρρύθμιση της
αστυνομίας προς μια αποτελεσματικότερη δομή, κατηγορώντας τη για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, ενώ υπο-

στήριξε τους γάμους μεταξύ ατόμων του
ίδιου φύλου.
Έχει ακόμη ένθερμα υποστηρίξει τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στο Ηνωμένο Βασίλειο, και διατηρεί σκληρή στάση
ως προς την πολιτική για τα ναρκωτικά
και τις εκτρώσεις. Η ιδιαιτερότητα του
χαρακτήρα της, μάλιστα, επιβεβαιώνεται
και από το χαρακτηρισμό που της απένειμε πρόσφατα ο Συντηρητικός πολιτικός
Kenneth Clarke, ως «τρομερά δύσκολη
γυναίκα» (bloody difficult woman). Τονίζεται πως η Τερέζα Μέι αποτελεί τον πρώτο
πρωθυπουργό που δεν έχει παιδιά από το
1975.
Ως προς τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. μέσω της
εφαρμογής του περίφημου άρθρου 50, η
νέα πρωθυπουργός δήλωσε πως θα σεβαστεί τη νίκη των υποστηρικτών του Brexit,
αφήνοντας ελάχιστες ελπίδες σε όσους
χαρακτήριζαν το δημοψήφισμα αμφισβητούμενο. «Το Brexit σημαίνει Brexit
και θα το κάνουμε να επιτύχει», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Επισήμανε μάλιστα πως
το άρθρο 50 δεν θα τεθεί σε εφαρμογή

πριν από το τέλος του 2016, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης
είναι η εξασφάλιση των εμπορευματικών
ροών από και προς την Ε.Ε.
Παρά την πρώτη θετική αντίδραση των
αγορών στην εκλογή της Τερέζα Μέι, η
οποία φαίνεται πως δίνει στους επενδυτές την προοπτική σταθερότητας, το σλόγκαν «Brexit σημαίνει Brexit» φαίνεται
να παραμένει ασαφές. Υπάρχουν πολλοί
δυνατοί τρόποι για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., που ελλοχεύουν διαφορετικούς κινδύνους και σημαίνουν ποικίλες προοπτικές για τις σχέσεις
που θα διατηρήσει η χώρα με τη Γηραιά
Ήπειρο, αλλά και το διεθνές εμπόριο.
Την ίδια στιγμή, το προφίλ που διατηρεί
η Συντηρητική πρωθυπουργός και η έως
τώρα πολιτική διαδρομή της αφήνουν
μικρές πιθανότητες για την αποτυχία της
νέας κυβέρνησης στην κατάρτιση ενός
πολύπλοκου σχεδίου εξόδου. Αυτό που
απομένει να δούμε είναι προς ποια κατεύθυνση και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί
αυτό το πολυαναμενόμενο σχέδιο.

Advanced bridge solutions

Fully integrated, worldwide single point of contact

www.jrc.am

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Η κόστους 5,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ νέα
διώρυγα θα επιτρέψει για πρώτη φορά τη
διέλευση μεγάλων πλοίων, καθιστώντας
ευκολότερη την τροφοδοσία με LNG της
μεγάλης ασιατικής αγοράς. Με τη συντόμευση της διαδρομής μεταξύ Ατλαντικού
και Ειρηνικού εκτιμάται πως θα επιτευχθεί
σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς LNG, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις
απώλειες που έχει επιφέρει η πτώση της
τιμής του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.
Με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει η Αρχή,
από τη νέα διώρυγα αναμένεται να διέρχονται περίπου 300 δεξαμενόπλοια το
χρόνο, μεταφέροντας περίπου 20 εκατομμύρια τόνους υγροποιημένου φυσικού
αερίου, καθώς και προπανίου.

Αυξάνεται εκ νέου η παραγωγή
πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην Αλγερία
Από τη νέα διώρυγα του Παναμά
θα διακινούνται ετησίως
20 εκατομμύρια τόνοι LNG

Αυξάνεται εκ νέου η παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην Αλγερία
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Η πετρελαϊκή εταιρεία BP αναμένεται να
στείλει το πρώτο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
μέσω της νέας διώρυγας του Παναμά στα
τέλη του Ιουλίου, ανοίγοντας με αυτόν τον
τρόπο μια νέα διαδρομή εμπορίου για το
LNG.
Όπως αναφέρεται σε δήλωση της Αρχής
της διώρυγας του Παναμά, το υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοιο LNG «British
Merchant» θα ξεκινήσει το ταξίδι του από
το Τρινιντάντ & Τομπάγκο και θα κατευθυνθεί προς τη διώρυγα του Παναμά για
να τη διαπλεύσει και να περάσει στον
Ειρηνικό Ωκεανό. Το δεξαμενόπλοιο, που
έχει χωρητικότητα 138.517 κυβικών μέτρων
φυσικού αερίου, βρίσκεται ήδη αγκυροβολημένο στην Καραϊβική.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού
αερίου της Αλγερίας έπειτα από αρκετά
χρόνια στασιμότητας εμφανίζει τα πρώτα
ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, όπως
σημειώνει σε επίσημη ανακοίνωσή της η
κρατική εταιρεία ενέργειας της χώρας,
Sonatrach.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της
Αλγερίας έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να προσελκύσει ξένες ενεργειακές εταιρείες να έρθουν στη χώρα και να
επενδύσουν, με στόχο τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων για κατασκευή νέων μονάδων εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου. Βέβαια, τουλάχιστον μέχρι
πρότινος, οι προσπάθειες απέβαιναν
άκαρπες με μείζονα ανασταλτικό παράγοντα τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου.
«Η εποχή της στασιμότητας είναι πίσω μας και
τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση ανάπτυξης»,
δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή ο
επικεφαλής της Sonatrach,Amine Mazouzi.

Μάλιστα, με βάση την πλέον πρόσφατη
έκθεση της Sonatrach, η παραγωγή πετρελαίου στην Αλγερία αναμένεται να φτάσει
το 2016 τα 69 εκατ. τόνους, έναντι 67 το
2015, ενώ από την άλλη η παραγωγή φυσικού αερίου θα ανέλθει στα 132,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) από 128,3
bcm το 2015 και 130,9 bcm το 2014. Επιπλέον, μέχρι το 2020 η παραγωγή φυσικού
αερίου αναμένεται να αγγίξει τα 165 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η παραγωγή πετρελαίου τα 82 εκατομμύρια τόνους.
Λόγω και των αυξανόμενων αναγκών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο,
αλλά και της προσπάθειάς της για απεξάρτηση από τις ρωσικές ενεργειακές
πηγές, αξιωματούχοι της Ε.Ε. και της
Αλγερίας συναντήθηκαν πριν από λίγες
εβδομάδες σε μια προσπάθεια εξεύρεσης
οδών καλύτερης συνεργασίας και για τις
δύο πλευρές στον ενεργειακό τομέα.
Να επισημανθεί ότι στην Αλγερία ήδη
δραστηριοποιούνται αρκετές ευρωπαϊκές
εταιρείες, όπως Eni, Anadarko, BP, Cepsa,
Shell, Statoil και Sinopec, και οι προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο άμεσο

μέλλον εμφανίζονται κάτι παραπάνω από
καλές.

Η βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου της Βρετανίας
σε «κρίσιμη καμπή»
Η απόφαση των Βρετανών για αποχώρηση από την Ε.Ε. έχει προκαλέσει μεγάλη
ανησυχία στην πετρελαϊκή βιομηχανία της
Βόρειας Θάλασσας, υψηλόβαθμα στελέχη της οποίας προειδοποιούν ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες παραγωγής και
εμπορίας πετρελαίου στο άμεσο μέλλον
θα είναι μεγάλες.
Μάλιστα, την Παρασκευή, στον απόηχο
του Brexit, η τιμή του αργού υποχώρησε
περισσότερο από 5% ή $2,7 και διαμορφώθηκε στα $48,25 ανά βαρέλι. Από την
άλλη, σημαντική πτώση κατέγραψαν και
οι μετοχές των πετρελαϊκών κολοσσών
Royal Dutch Shell και BP.
Από την πλευρά της, η εμπορική ένωση
Oil & Gas UK σε επίσημη ανακοίνωσή
της ανέφερε ότι τα μέλη της βιομηχανίας

πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξαν να διατηρήσουν στάση ουδετερότητας καθ’ όλο το
διάστημα που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος, ενώ τονίζει ότι «θα σεβαστούν»
απόλυτα την ετυμηγορία του βρετανικού
λαού.
Ωστόσο, στην ανακοίνωση επισημαίνεται
ότι μετά την απόφαση για Brexit τόσο η
χώρα όσο και η βιομηχανία πετρελαίου
και φυσικού αερίου της βρίσκονται σε μια
ιδιαιτέρως «κρίσιμη καμπή».
Το αίτημα, πλέον, των μελών της Oil &
Gas UK είναι οι πολιτικοί της χώρας «να
συνεργαστούν εποικοδομητικά ώστε να
πραγματοποιηθεί η διαδικασία αποχώρησης από την Ε.Ε. όσο το δυνατόν ομαλότερα».
Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι
«θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου θα
εξακολουθήσει να προσελκύει επενδύσεις
και να αποτελεί ελκυστικό χώρο ίδρυσης
και εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων».
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Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βρετανίας σε «κρίσιμη καμπή»

Η Ινδία προετοιμάζει
το ενεργειακό της μέλλον
σε χρόνο ρεκόρ
Καθώς η ζήτηση για πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα στην Ινδία αναμένεται
να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 25
χρόνια, η ινδική κυβέρνηση συγκρότησε
μια «επιτροπή σοφών» με σκοπό να προετοιμάσει ένα στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης της ικανότητας διύλισης και παραγωγής πετρελαίου στη χώρα.
H συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί την
άμεση απάντηση της Ινδίας στις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οποίου η
παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά αγγίζοντας τα
458 εκατ. τόνους έως το 2040.
Η 12μελής «επιτροπή σοφών», που βρίσκεται υπό την εποπτεία της ειδικής
γραμματείας του υπουργείου Πετρελαίου
της Ινδίας, θα απαρτίζεται από διευθυντές
κρατικών διυλιστηρίων, όπως τα Indian Oil
Corp. (IOC), Bharat Petroleum Corp. Ltd
(BPCL) και Hindustan Petroleum Corp.
Ltd (HPCL), ενώ σε αυτή θα συμμετέχουν, επίσης, και εκπρόσωποι ιδιωτικών
εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Reliance
Industries, Essar Oil, Numaligarh Refineries
Ltd, Mangalore Refineries Ltd και Chennai
Petroleum Corp. Ltd (CPCL).
Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το
υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας, η επιτροπή έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας διύλισης και παραγωγής πετρε-
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λαίου στη χώρα κατά 30 εκατ. τόνους
έως το 2018, ενώ η θητεία των μελών της
ορίστηκε στο ιδιαίτερα σύντομο χρονικό
διάστημα των τριών μηνών.
Ωστόσο, η Ινδία, ως μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο, διαθέτει ικανότητα διύλισης της τάξεως των
232 εκατ. τόνων, ενώ καταναλώνει μόλις
183 εκατ. τόνους, δημιουργώντας έτσι πλεόνασμα, το οποίο την καθιστά έναν από
τους σημαντικότερους εξαγωγείς πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων στον
κόσμο.

Το Εδιμβούργο πιέζει το Λονδίνο
για ενίσχυση της πετρελαϊκής
βιομηχανίας της Βόρειας
Θάλασσας
Σύμφωνα με έρευνα της PwC, που ήρθε
πρόσφατα στη δημοσιότητα, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη
Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει με ταχείς
ρυθμούς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
να κινηθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης μεγάλων μεταρρυθμίσεων για να αποφύγει μια «ταχεία και πρόωρη παρακμή».
Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, τόσο η
βιομηχανία όσο βεβαίως και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πάρουν μαθήματα από
χώρες όπως η Νορβηγία και η Σαουδική
Αραβία για το πώς αντιμετωπίζεται η κρίση στην πετρελαϊκή βιομηχανία.
Έχει ενδιαφέρον ότι η δημοσιοποίηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας έρχεται
σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης για τη βιο-

μηχανία πετρελαίου και αερίου, που έχει
οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας. Μόνο στη Βρετανία, εκτιμάται
ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα
χαθούν συνολικά έως και 120.000 θέσεις
εργασίας, συνεπεία της βουτιάς των τιμών
του πετρελαίου.
Όμως, τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών
εξόρυξης και εμπορίας πετρελαίου σε
Βρετανία, Νορβηγία και Ολλανδία επιμένουν -με βάση την έκθεση της PwC- να
θεωρούν ότι, παρά τη ζοφερή πραγματικότητα, οι προοπτικές παραμένουν αισιόδοξες αρκεί να ακολουθηθεί μια σωστή
και συνετή στρατηγική, που θα διασφαλίσει την προσοδοφόρα αξιοποίηση των
κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βόρεια
Θάλασσα για αρκετές δεκαετίες ακόμη.

Στόχος της Ευρώπης η
απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο
Η παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώνεται με αποτέλεσμα την αύξηση
των εισαγωγών από το εξωτερικό. Με
αυτήν την πραγματικότητα να διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ο διευθύνων
σύμβουλος της Shell, Ben van Beurden,
δήλωσε πρόσφατα ότι η κατασκευή του
αγωγού Nord Stream 2 είναι προς το
συμφέρον της Ευρώπης. Βέβαια, ο Ben
van Beurden αναφέρθηκε και στις μεγάλες πρακτικές δυσκολίες κατασκευής του
αγωγού, με δεδομένο ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και αρκετές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως οι χώρες
της Βαλτικής και της κεντρικής Ευρώπης,
αντιτίθενται σφόδρα στην ιδέα υλοποίησης του Nord Stream 2. Και ο λόγος είναι
η θέληση για σταδιακή απεξάρτηση από
το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως από
τον ρωσικό ενεργειακό γίγαντα Gazprom,
στρατηγικός εταίρος του οποίου στην
Ευρώπη είναι η Shell.
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στραφεί προς την υλοποίηση
μιας νέας ενεργειακής πολιτικής υπό
τον αρμόδιο επίτροπο για την Ενέργεια
Maros Sefcovic, στόχος της οποίας είναι
ο περιορισμός της εξάρτησης από ρωσικές πηγές ενέργειας και η ανάπτυξη νέων
τερματικών σταθμών LNG στην Ευρώπη
καθώς και νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από τους τερματικούς σταθμούς προς τα δίκτυα διανομής των χωρών
μελών της Ε.Ε.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ανατέλλει ο ήλιος για τα ναυπηγεία στην Ευρώπη
καθώς δύει στην Άπω Ανατολή
Tου Παναγιώτη Καπετανάκη

Η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό και
δυναμικό κλάδο, που σήμερα αριθμεί
περίπου 150 μεγάλα ναυπηγεία, εκ των
οποίων 40 δραστηριοποιούνται ενεργά
στην αγορά των μεγάλων ποντοπόρων
εμπορικών πλοίων. Πάνω από 120.000 είναι
τα άτομα που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το μερίδιο των μονάδων
αυτών στην παγκόσμια αγορά εκτιμάται
πως αγγίζει το 6% σε όρους χωρητικότητας, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει
τα €60 δισ. (στοιχεία 2012). Βέβαια, εάν
κανείς συγκρίνει τα μεγέθη που αντιπροσώπευε η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία προ ολίγων δεκαετιών, τότε θα αντιληφθεί τη μεγάλη κρίση που βιώνει εδώ και
πολύ καιρό ο κλάδος.
Συγκεκριμένα, στις αρχές της δεκαετίας
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του 1960 η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία αντιπροσώπευε το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής πλοίων. Το 1975, το
μερίδιο των ευρωπαϊκών ναυπηγείων στην
παγκόσμια αγορά είχε πέσει στο 22%, ενώ
ήδη από τότε η μισή παγκόσμια παραγωγή
των πλοίων προερχόταν από τα ιαπωνικά
ναυπηγεία, ενώ τα ναυπηγεία σε ορισμένες
αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στη Νότια
Κορέα, είχαν αρχίσει να αναδεικνύονται
ως ανερχόμενοι ισχυροί παίκτες, έχοντας
ως πλεονέκτημα το φτηνό εργατικό δυναμικό αλλά και την απόφαση της πολιτικής
τους ηγεσίας να αναδειχθούν οι ναυπηγήσεις σε ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανίας
τους. Η ναυτιλιακή κρίση του 1973 και η
οικονομική ύφεση που ακολούθησε τη
δεκαετία του 1980 επιδείνωσαν περαιτέρω τη θέση των ευρωπαϊκών ναυπηγείων,
που έχαναν συνεχώς έδαφος έναντι των
ανταγωνιστών τους στην Ασία.
Έχει ενδιαφέρον ότι το 2002 οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά σχεδόν 80% σε
σύγκριση με μόλις δύο χρόνια νωρίτερα
(2000), με τη μείωση της ζήτησης για νέα
πλοία να αφορά όλους τους τομείς της
ναυπηγικής αγοράς, όπως πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κρουαζιερόπλοια, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG. Αυτή η μειωμένη ζήτηση, σε
συνδυασμό με την κυρίαρχη παρουσία
πια των ναυπηγείων σε Κορέα και Κίνα
και δευτερευόντως σε Ιαπωνία, οδήγησε εκ των πραγμάτων σε μεγάλη πτώση
των τιμών για νέες ναυπηγήσεις, σε μια
προσπάθεια προσέλκυσης νέων πελατών,
αγγίζοντας ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα (τα
χαμηλότερα που είχαν καταγραφεί από
τις αρχές του 1990). Αυτό το γεγονός υποχρέωσε μέσα σε λίγα χρόνια πολλά ευρωπαϊκά ναυπηγεία να κηρύξουν πτώχευση
και άλλα να προχωρήσουν σε μεγάλης
κλίμακας απολύσεις για να μπορέσουν να
διατηρηθούν βιώσιμα.

Όμως, μετά μια μακρά περίοδο στασιμότητας η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία
μοιάζει να επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο και μάλιστα το «φιλί της
ζωής» έρχεται κατά πρώτο λόγο από την
κρουαζιέρα και δευτερευόντως από την
ακτοπλοΐα, αλλά και τον τομέα των παγοθραυστικών και πλοίων ειδικού σκοπού.
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία μοιάζει να έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής τεχνικής κατάρτισης και της γνώσης
εφαρμογής νέων τεχνολογιών φιλικών
προς το περιβάλλον, που αποσκοπούν
στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας στο περιβάλλον.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γερμανική Ένωση Ναυπηγικής Βιομηχανίας και Θαλάσσιας Μηχανικής (VSM),
τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2016 δέχθηκαν περισσότερες
παραγγελίες για νέα πλοία σε σύγκριση με
τους ανταγωνιστές τους στην Ασία. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους από το σύνολο των $6,5 δισ. δολαρίων σε παραγγελίες
νέων μονάδων, σε παγκόσμια κλίμακα, τα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία κέρδισαν συμβόλαια
ύψους $3,7 δισ. δολαρίων, που αναλογούν
σε περισσότερο από το 50% του συνόλου,
με τα περισσότερα εξ αυτών να αφορούν
τον κλάδο της κρουαζιέρας και την κατα-

σκευή νέων κρουαζιερόπλοιων.
Τα ναυπηγεία της Γερμανίας βρίσκονται
στην κορυφή των νέων παραγγελιών,
βιώνοντας μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά, τα ναυπηγεία του
Meyer Werft κατάφεραν να αναλάβουν
την κατασκευή τεσσάρων νέων κρουαζιερόπλοιων από τις εταιρείες Saga Cruises
και Disney Cruise Line. Από την άλλη και
ο γερμανικός ναυπηγικός όμιλος Lloyd
Werft ανέλαβε από τη μαλαισιανή εταιρεία Genting Group, στην οποία πλέον
ανήκει ο ιστορικός γερμανικός όμιλος, την
εντολή κατασκευής συνολικά δέκα νέων
κρουαζιερόπλοιων, η αξία των οποίων
φτάνει τα €3,65 δισ.
Εξίσου καλή, όμως, είναι και η εικόνα
στα ιταλικά ναυπηγεία και κυρίως στα
Fincantieri, τα οποία έχουν αναλάβει τη
ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων για την
Carnival, ενώ αναμένουν την υπογραφή
συμφωνίας για την έναρξη εργασιών κατασκευής τεσσάρων κρουαζιερόπλοιων για
λογαριασμό της εταιρείας Costa Asia, ειδικά σχεδιασμένων για την κινεζική αγορά.
Επιπλέον, τα ιταλικά ναυπηγεία αναμένουν
και την υπογραφή συμφωνίας για ναυπήγηση ακόμα δύο πλοίων, ένα για την P&O
Cruises Australia και ένα για την Princess
Cruises. Να σημειωθεί, επίσης, ότι στα
ναυπηγεία Fincantieri, στα τέλη του περα-

σμένου Μαρτίου, παραγγελία για νέο
κρουαζιερόπλοιο έδωσε και η Norwegian
Cruise Line Holdings.
Όμως, δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα αλλά
και η ακτοπλοΐα που έρχεται να δώσει
νέες δουλειές σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κοινοπραξία των πολωνικών ναυπηγείων των
Γκντίνια, Γκντανσκ και Στσέτσιν, η οποία
ανέλαβε μέσα στο Μάιο μία παραγγελία
για κατασκευή δύο πορθμείων Ro-Ro
για λογαριασμό της πολωνικής εταιρείας
Polish Baltic Shipping (Polferries-PZB), με
την αξία της συμφωνίας να ανέρχεται στα
€211,94 εκατομμύρια. Ενώ τα ναυπηγεία
είναι σε επαφή και με άλλες ευρωπαϊκές
ακτοπλοϊκές εταιρείες για ναυπήγηση
νέων μονάδων.
Από την άλλη και οι νέες ναυπηγικές ανάγκες του τομέα των παγοθραυστικών και
πλοίων ειδικού σκοπού έρχονται να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία, με τα ναυπηγεία σε Φινλανδία και
Πολωνία να έχουν τον πρώτο λόγο και να
δέχονται παραγγελίες τόσο από χώρες
εντός της Ε.Ε. όσο και εκτός.
Ο Reinhard Lüken, διευθύνων σύμβουλος
της VSM, δήλωσε ότι αυτή η στροφή προς
ευρωπαϊκά ναυπηγεία είναι η πρώτη φορά
που παρατηρείται εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Για τον ίδιο πρόκειται για πολύ
ελπιδοφόρα κίνηση, με δεδομένο ότι οι
Ασιάτες ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών
ναυπηγείων αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, κάτι που καθιστά το
μέλλον τους αβέβαιο. Γεγονός που σίγουρα η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία θα
εκμεταλλευτεί στο έπακρον.
Για να αντιληφθεί κάποιος την προβληματική περίοδο που διάγουν τα ασιατικά ναυπηγεία, να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά
έπειτα από πολλά χρόνια μόνο 77 νέα
πλοία παραγγέλθηκαν έως το τέλος Μαρτίου 2016 σε κορεατικά ναυπηγεία, όταν την
αντίστοιχη περίοδο του 2015 είχαν παραγγελθεί 375. Αλλά και στα κινεζικά ναυπηγεία
οι παραγγελίες εμφανίζουν πτώση κατά
75,1% μέσα στους πρώτους δύο μήνες του
2016 σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η China
Association of the National Shipbuilding
Industry (CANSI) κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι συμβαίνει με το κλίμα;
Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Υπάρχουν έγκυρες μελέτες, που λένε ότι
το 97% των επιστημόνων συμφωνεί ότι
ο πλανήτης υπερθερμαίνεται ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων ενεργειών. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες μελέτες που το
καταρρίπτουν. Αλλά ακόμη κι αν το 97%
των επιστημόνων πράγματι «συμφωνεί»,
είναι γεγονός ότι είναι μια παράξενη συμφωνία. Διότι, αν ένας επιστήμονας τολμήσει να διαφοροποιηθεί και να μη συμφωνήσει, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα
χάσει τη δουλειά του, τη χρηματοδότησή
του, ακόμη και την υπόληψή του (περίπου
σαν να πίστευε ανοικτά ότι η Γη είναι επίπεδη).
Όμως, η επιστημονική πρόοδος δεν
καθορίζεται από πλειοψηφίες, ούτε από
δημοκρατικές διαδικασίες. Συνήθως το
αντίθετο συμβαίνει: Ένας αντιρρησίας
-καθαρό μυαλό- ανοίγει νέους δρόμους
κατανόησης στην επιστήμη.
Λίγο μετά τη δημοσίευση της Θεωρίας
της Σχετικότητας από τον Αϊνστάιν, 100
επιστήμονες της εποχής έγραψαν και
δημοσίευσαν ένα βιβλίο με τίτλο «100
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συγγραφείς εναντίον του Αϊνστάιν» («100
authors against Einstein», 1931). Όταν
ρωτήθηκε ο Αϊνστάιν από δημοσιογράφο
τι νομίζει για το βιβλίο, εκείνος απάντησε:
«Αν είμαι λάθος δεν χρειάζονται 100. Ένας
φτάνει για να το αποδείξει».
Στην πολωμένη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, όπου οι μεν κατηγορούνται
ως καταστροφολόγοι πεσιμιστές και οι
δε ότι «τα παίρνουν» από την ExxonMobil για να διασπείρουν αμφιβολίες για
την υπερθέρμανση, καλό είναι να κάνουμε
μερικά βήματα πίσω αφήνοντας ιδεοληψίες, προσπαθώντας πάντα να χρησιμοποιούμε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια. Και προπάντων, να μη φοβόμαστε
να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε όλες τις
απαντήσεις και ότι πρέπει να συνεχίσουμε
την έρευνα με ανοιχτό μυαλό. Φυσικά, όλα
αυτά είναι αυτονόητα θα έλεγε κάποιος.
Αλλά εάν ήταν, δεν θα στέλναμε στην
πυρά όποιον ερευνητή δεν συμφωνεί με
το -υποτιθέμενο- 97%.
Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα έρευνα φαίνεται
να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το τι μπορεί
να συμβαίνει με το κλίμα. Το πρόβλημα
είναι ότι ανατρέπει τις κοινές παραδοχές
σχετικά με το ρόλο του διοξειδίου του
άνθρακα (CΟ2) στην υπερθέρμανση του
πλανήτη. Πριν όμως αναφερθούμε στην
έρευνα αυτή, καλό είναι να έχουμε υπόψη
ορισμένα δεδομένα που προβληματίζουν.
Αυτήν τη στιγμή η περιεκτικότητα CΟ2
στην ατμόσφαιρα είναι στα 400 ppm
(μέρη ανά εκατομμύριο). Η συνήθης
παραδοχή είναι ότι όταν ξεπεράσουμε τα
450 ppm χαθήκαμε. Πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση ήταν στα 280 ppm. Κάτι
όμως που δεν μπορούν οι επιστήμονες να
εξηγήσουν, είναι το γεγονός ότι στις προηγούμενες περιόδους παγετώνων το CΟ2
στην ατμόσφαιρα ήταν πολύ υψηλότερο
(π.χ. 7.500 ppm πριν από 600 εκατομμύρια
χρόνια) ενώ η ίδια η Επιτροπή του ΟΗΕ
για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) καθαρά

Figure 14. A summary graph of all the factors that play a role in glacial modulation.
Key: Ice Volume (grey), Epica3 temperature (red), CΟ2 levels (yellow), Epica3 Dust
(purple), Laskar Precessional Forcing (blue), Laskar Eccentricity (black).

επισημαίνει στην αναφορά της πως «οι
διεργασίες και μια εξήγηση για τις αυξομειώσεις του CΟ2 (κατά τις προηγούμενες περιόδους του πλανήτη) παραμένει
η μεγαλύτερη αναπάντητη ερώτηση στην
έρευνα του κλίματος».
Οι συγγραφείς της νέας μελέτης (1) ερεύνησαν το παρελθόν του πλανήτη προσπαθώντας να συνδυάσουν την ποσότητα CΟ2 κατά τις θερμές και παγωμένες
περιόδους της Γης και να εξηγήσουν
τους λόγους. Φυσικά αυτό προσπάθησαν
να κάνουν και άλλοι πριν από αυτούς, με
ανεπαρκή αποτελέσματα. Η νέα μελέτη,
όμως, δείχνει να απαντά πειστικά σε όλα
τα -μέχρι τώρα αναπάντητα- ερωτήματα.
Π.χ. πώς συνδυάζεται η -ανά 23.000 χρόνια- αλλαγή της γωνίας του άξονα της Γης
με τους παγετώνες και το CΟ2.
Ο μέχρι τώρα άγνωστος μηχανισμός
αυξομειώσεων του CΟ2, που η ίδια η
επιτροπή IPCC του ΟΗΕ παραδέχεται,
έχει οδηγήσει σε μυριάδες λανθασμένα
κλιματικά μοντέλα. Και ο λόγος των λανθασμένων μοντέλων είναι ότι όλοι υποθέτουν ότι το CΟ2 είναι αυτό που προκαλεί
την υπερθέρμανση. Αλλά οι συγγραφείς
σημειώνουν την ξεκάθαρη παρατήρηση
ότι σε όλες τις προηγούμενες γεωλογικές
περιόδους μετά από αύξηση του CΟ2
στην ατμόσφαιρα πάντα ακολουθούν
παγετώνες, ενώ μετά από μείωση του CΟ2
πάντα ακολουθούν θερμές-ήπιες περίοδοι. Η γεωλογική ιστορία, δηλαδή, δείχνει
το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε και
φοβόμαστε για το μέλλον.
Πηγαίνοντας 800.000 χρόνια πίσω, οι

συγγραφείς καταλήγουν ότι οι θερμές
και παγωμένες γεωλογικές περίοδοι είναι
αποτέλεσμα πρωτίστως του ποσοστού
αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας
από τη Γη στο Διάστημα. Κανονικά, όσο
μεγαλύτερη η αντανάκλαση τόσο ψυχρότερο γίνεται το κλίμα. Ο πάγος δίνει μεγάλη αντανάκλαση, ενώ το νερό απορροφά
ηλιακή ακτινοβολία. Οι συγγραφείς όμως
είδαν ότι όταν το CΟ2 είναι χαμηλό στην
ατμόσφαιρα και η αντανάκλαση μεγάλη (πάρα πολλοί πάγοι) η Γη αρχίζει να
ζεσταίνεται, ενώ με υψηλά επίπεδα CΟ2
και χαμηλή αντανάκλαση η Γη σιγά σιγά
πάγωνε.
Παρόλο που αυτό αρχικά φαίνεται ενάντια στη λογική (μεγάλη αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας αντί να θερμαίνει έπρεπε
να ψύχει) οι γεωλογικές καταγραφές δεν
αμφισβητούνται, και η μεγάλη ερώτηση
είναι γιατί συμβαίνει αυτό; Οι συγγραφείς
κατέληξαν στην απάντηση, την οποία τεκμηριώνουν με απτά στοιχεία και όχι απλώς
υποθέσεις. Η απάντηση είναι η σκόνη που
παράγεται από το χώμα μετά το θάνατο
της χλωρίδας λόγω του χαμηλού CΟ2 (το
οποίο είναι η τροφή της χλωρίδας) και η
οποία επικάθεται στους πάγους και σταματά την αντανάκλαση της ηλιακής ενέργειας. Η σκόνη βρίσκεται στα δείγματα
αρχαίων πάγων σε Αρκτική, Ανταρκτική
και Γροιλανδία με απόλυτη ηλικιακή ακρίβεια. Οπότε ο κύκλος έχει ως εξής: Τα
επίπεδα CΟ2 μειώνονται καθώς ο πλανήτης παγώνει, με αποτέλεσμα τα φυτά να
πεθαίνουν, ιδίως στις στέπες. Αυτό συντελεί στην αύξηση της σκόνης που, παρασυ-

ρόμενη στην ατμόσφαιρα (αμμοθύελλες
κ.λπ.) εναποτίθεται πάνω στους πάγους
ιδίως του βόρειου ημισφαιρίου. Η σκόνη
καλύπτει τους πάγους και η αντανάκλαση
ηλιακής ακτινοβολίας σταματά. Αυτό με τη
σειρά του προκαλεί το λιώσιμο των πάγων
με αυξανόμενους ρυθμούς και ο πλανήτης
εξέρχεται από την περίοδο παγετώνα. Το
αντίστροφο συμβαίνει στις θερμές περιόδους, οπότε το υψηλό CΟ2 και η χαμηλή
αντανάκλαση προκαλούν ψύξη.
Κοιτώντας το παρελθόν, οι ερευνητές
αυτοί μας λένε ότι το CΟ2 είναι περισσότερο το αποτέλεσμα παρά ο οδηγός των
κλιματικών διεργασιών. Και οι συγγραφείς
καταλήγουν: «Οι ιδιότητες του θερμοκηπίου του CΟ2 παίζουν μικρό ή καθόλου
ρόλο σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα».
Το αν η μελέτη λάβει δημοσιότητα ή όχι
εναπόκειται στην επιστημονική κοινότητα. Αλλά με τη μέχρι τώρα εμπειρία μας
δεν είμαι αισιόδοξος. Μάλλον στην πυρά
τούς βλέπω τους συγγραφείς. Όσο για
εμάς στη ναυτιλία, ας ετοιμαζόμαστε για
φόρο στα καύσιμα για μείωση του κακού
CΟ2 και ας ευχαριστούμε την τύχη μας
εάν αποφύγουμε τελικά το ETS (εμπορία
ρύπων).

(1) Modulation of ice ages via precession and
dust-albedo feedbacks, Ralph Ellis, Michael
Palmer,Available online 26 May 2016, http://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1674987116300305China University of
Geosciences (Beijing).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δημιουργούμε στελέχη ικανά
για να εισέλθουν στο χώρο της ναυτιλίας
Συνέντευξη του Διονύση Χριστοδουλόπουλου
Managing Director MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd

Η MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα με όλα
τα διαθέσιμα μέσα τους νέους και τις νέες που θέλουν να εισέλθουν
στο χώρο της ναυτιλίας. Άλλωστε, για τις ακαδημίες της ΜΑΝ η
εκπαίδευση των νέων δεν είναι μόνο στόχος, είναι η αποστολή τους.
Τα στελέχη της ΜΑΝ πιστεύουν ότι, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να είναι
μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, οι ιδιωτικές σχολές μπορούν αλλά
και πρέπει να ενισχύουν τη δυνατότητα των νέων να στελεχώσουν τις
ναυτιλιακές εταιρείες και να εισέλθουν σε αυτόν τον δυναμικό κλάδο
της οικονομίας.

Ποιοι είναι οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι των ακαδημιών της ΜΑΝ;
Υπάρχει κάποια πιστοποίηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματά σας και πόσο
αναγνωρίσιμη είναι στη ναυτιλιακή
βιομηχανία;
Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο στόχος για
τις PrimeServ Academy ανά τον κόσμο.
Είναι η αποστολή μας. (βασισμένο στο
Training is our product, Qualification is
our mission)
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Βασική αποστολή, λοιπόν, του εκπαιδευτικού κέντρου μας είναι να εμφυσήσουμε
δραστικά στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι
και τα άτομα που χειρίζονται και συντηρούν τον εξοπλισμό μας στις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με τις διδακτικές
ενότητες αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται συνθήκες που
μπορούν να προσφέρουν επαρκέστατη
τεχνογνωσία ώστε οι συμμετέχοντες να
χειρίζονται τους κινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και υπερπληρωτές της ΜΑΝ με
τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.
Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία,
επίδειξη και πρακτική εξάσκηση) που μόνο
η εταιρεία παραγωγής του συγκεκριμένου
εξοπλισμού μπορεί να προσφέρει, σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και οριοθετημένα χρονικά διαστήματα που δεν
υπερβαίνουν τις 5 εργάσιμες ημέρες.
Η πιστοποίηση που λαμβάνεται είναι στο
πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης της εταιρείας μας και πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε διδακτικού
κύκλου και με γραπτές εξετάσεις. Όπως
ενδεχομένως γνωρίζετε, η πιστοποίηση με
την ευρύτερη έννοια του όρου δεν είναι
εφικτή από ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν σεμινάρια για τον εξοπλισμό και τα

προϊόντα τους μόνο. Ωστόσο, οφείλουμε
να πούμε ότι η κατοχή του πιστοποιητικού
χαίρει αναγνώρισης από τις ναυτιλιακές
εταιρείες, ως απόδειξη συμμετοχής και
κτήσης της γνώσης των προϊόντων μας.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα σεμινάριά μας δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς
και όχι μόνο πενθήμερες σχέσεις. Επικοινωνούμε καθημερινά με τον πραγματικό κόσμο και επιλύουμε τα προβλήματα
άμεσα. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε όσο
κανένας τις μηχανές μας, οι δυνατότητες
εμβάθυνσης είναι απεριόριστες και η προσέγγιση ολιστική.
Ποια εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρει η ακαδημία της ΜΑΝ στον Πειραιά και σε ποιους απευθύνονται;
Τα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της τεχνολογίας
MAN Diesel & Turbo με την πλειονότητά
τους να επικεντρώνεται στη λειτουργία
και συντήρηση των δίχρονων μηχανών
μας. Ειδικότερα, όσον αφορά τις δίχρονες
μηχανές μας, η διδακτική ενότητα λειτουργίας και συντήρησης των δίχρονων
ηλεκτρονικών μηχανών τύπου ME καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος, έχοντας
μέχρι στιγμής εκπαιδεύσει - καταρτίσει
χιλιάδες μηχανικούς. Η ύπαρξη προηγμένων υλικοτεχνικών μεσών, μεταξύ αυτών
και προσομοιωτών λειτουργίας και χειρισμού της μηχανής, προσφέρει όσο το
δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες συνθήκες και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με
τη γνώση και την αυτοπεποίθηση, τόσο
στο χειρισμό όσο και στην αντιμετώπιση
πρωτοβάθμιων προβλημάτων που ενδεχομένως ανακύψουν κατά τη λειτουργία
της μηχανής.
Εξίσου σημαντική είναι και η διδακτική
ενότητα συντήρησης δίχρονων κινητήρων (συμβατικών ή ηλεκτρονικών) όπου
ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με

σημαντικές πτυχές της ορθής συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων στις επιμέρους διατάξεις του κινητήρα. Με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται μια αρτιότερη
προσέγγιση σε θέματα φθοράς κρισίμων
σημείων του κινητήρα, κατανάλωσης καύσιμων και κυλινδρελαίων, καθώς και, το
σημαντικότερο, επιμήκυνση του χρόνου
ζωής των εμπλεκόμενων μέρων. Επίσης
γίνεται εκπαίδευση σε ακτινικούς και αξονικούς υπερπληρωτές με τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων, λύσης και άρμοσής
τους και ενδεικτικής εκμάθησης στην αναγνώριση των όποιων προβλημάτων. Εξίσου
σημαντική είναι και η θεματική ενότητα
των ηλεκτρογεννητριών, όπου εκτός από
διάφορα μέρη της μηχανής και τη θεωρητική εκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα
χρήσης του προσομοιωτή της.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
εταιρείας. Τα συγκεκριμένα «tailor made»
προγράμματα καθορίζονται σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές
μας και μπορούν να λάβουν χώρα ακόμη
και on-board πλοία των εταιρειών.
Με ποιους τρόπους μπορεί να υποστηρίξει μια εταιρεία τους νέους;
Η MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ υποστηρίζει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τους νέους
και τις νέες που θέλουν να εισχωρήσουν
στο χώρο της ναυτιλίας. Έτσι, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, στηρίζουμε τόσο τα
πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας μας
στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και
τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη διοίκηση
των συγκεκριμένων σχολών, οργανώνουμε εκπαιδευτικές μερίδες στις οποίες οι
εκπαιδευτές της Ακαδημίας μας προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο
επίπεδο των φοιτητών προκειμένου να

τους βοηθήσουν να έρθουν σε αμεσότερη επαφή με το αντικείμενο. Ακόμη, δίνεται η ευκαιρία στους τελειόφοιτους με την
καλύτερη βαθμολογία κάθε σχολής, μέσω
υποτροφίας, να συμμετάσχουν δωρεάν
στα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια.
Υπάρχουν και έμμεσοι τρόποι υποστήριξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας τη μεγάλη πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την ανακαίνιση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
Μακεδονίας, συμμετείχαμε δωρίζοντας
ένα κομμάτι εξοπλισμού που θα επιτρέψει
στους φοιτητές να ασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι συγκεκριμένες δωρεές θα συνεχιστούν και σε περισσότερα ιδρύματα. Άλλωστε, το μέλλον της
εκπαίδευσης είναι, πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση που συνήθως προσφέρεται στις συγκεκριμένες σχολές, η άσκηση
και εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες,
εξειδικεύοντας έτσι τον εκπαιδευόμενο
στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί να προκύψει ανοιχτά
της θάλασσας.
Οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, οφείλουν να υποστηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες, που
ενισχύουν τις δυνατότητες των νέων και
τους φέρνουν πιο κοντά στον πραγματικό
εργασιακό χώρο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα
συνεχίζει να είναι μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, οι ιδιωτικές σχολές ενισχύουν
τη δυνατότητα των νέων να στελεχώσουν
ναυτιλιακές εταιρείες και να μπουν σε
αυτόν τον δυναμικό κλάδο της οικονομίας.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
και πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης
Ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, τα επίσημα εγκαίνια των οποίων
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του περασμένου Μαΐου, απομακρύνοντας με αυτόν τον
τρόπο το σοβαρό ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της Ακαδημίας.
Της Λίζας Μαρέλου

κτιριακών εγκαταστάσεων και της ΑΕΝ
Μακεδονίας στη Μηχανιώνα. Πρόκειται
για ένα μεγάλης έκτασης έργο, το οποίο
έδωσε τη δυνατότητα άμεσα στο υπουργείο Ναυτιλίας να αυξήσει για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 κατά 372 τους
εισακτέους σπουδαστές.
Η ανακαίνιση, πάντως, δεν λύνει τα χρόνια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σπουδαστές και καθηγητές. Αφενός, διότι οι
όποιες βελτιώσεις, επιδιορθώσεις χρειάζονται συντήρηση, άρα ένα μόνιμο κονδύλι, και αφετέρου είναι και τα θέματα που
χρήζουν επίλυσης όπως η έλλειψη σίτισης
των σπουδαστών, η δυσκολία για την προμήθεια πετρελαίου, η υποστελέχωση προσωπικού κ.λπ.

Επιβεβαίωση αυτού του κινδύνου παύσης
λειτουργίας της Ακαδημίας ήταν η ομιλία
του διοικητή της ΑΕΝ, Ευστράτιου Ψύρρα, ο οποίος κατά την τελετή των εγκαινίων υπογράμμισε ότι «το φετινό έτος οι
πρωτοετείς ανέρχονται σε 500, όταν τα
προηγούμενα χρόνια δεν ξεπερνούσαν
τους 220, λόγω έλλειψης χώρων, αλλά
και εξαιτίας των στατικών προβλημάτων
που υπήρχαν σε αίθουσες διδασκαλίας».
Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
«τώρα έχουμε 39 νέες αίθουσες διδασκαλίας και κανείς από τους σπουδαστές
μας δεν θα χρειαστεί να παρακολουθήσει
μαθήματα στα μαγειρεία!».
Η ανακαίνιση κατέστη εφικτή μετά τη
δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
η οποία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου,
που περιλάμβανε την ανακαίνιση συνολικά
6 κτιρίων με κόστος που άγγιξε σχεδόν
το 1 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως τα προβλήματα της
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Ακαδημίας ήταν γνωστά ήδη από το 2010,
όμως, λόγω έλλειψης των απαραίτητων
πόρων αλλά και εξαιτίας πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων, η αντιμετώπισή τους
κατέστη αδύνατη. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
το διοικητικό συμβούλιο της οποίας ζήτησε να αναλάβει τις απαραίτητες μελέτες
και τη χρηματοδότηση των έργων ανακαίνισης της Ακαδημίας, σε συνεργασία με το
υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο ειδικής
συμφωνίας που έχουν υπογράψει έπειτα
από νομοθετική διάταξη που επιτρέπει τις
δωρεές στο ΥΝΑ.
Στον ετήσιο απολογισμό της ΕΕΕ, ο πρόεδρός της Θεόδωρος Βενιάμης είχε τονίσει το ιδιαίτερο βάρος και την προσοχή
που είχε δοθεί ως προς την ολοκλήρωση
των έργων επισκευής των Ναυτικών Ακαδημιών. Καταφέρνοντας να ξεπεραστούν
χρόνια γραφειοκρατικά προβλήματα
κατέστη δυνατή και η ριζική επισκευή των

Ο Γ. Γκοτζαμάνης, αναπληρωτής διευθυντής Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας, αναφέρεται εκτενώς σε αυτά:
«Η ναυτική εκπαίδευση μπορεί να εξυψωθεί ουσιαστικά με την αναβάθμιση της
ποιότητας των τεσσάρων κύριων στοιχείων της, που είναι: σπουδαστές, προσωπικό, προγράμματα και εγκαταστάσεις».
(Γκοτζαμάνης - Νανιόπουλος, «Ναυτικά
Χρονικά» 11/2006)
Η ΑΕΝ Μακεδονίας, η δεύτερη σε μέγεθος ακαδημία της χώρας, βρισκόταν μέχρι
πριν από λίγο καιρό στα πρόθυρα της
πλήρους κατάρρευσης. Αιτία γι’ αυτό ήταν
ο, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο,
χαρακτηρισμός των κτιρίων ως επικίνδυνων, μια, κατά τις συνήθειες του ελληνικού
Δημοσίου, χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας
των κτιρίων, μια δύσκολη στην εφαρμογή
της μελέτη αποκατάστασης και μια ξαφνική απόφαση για εντολή εγκατάλειψης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ακαδημίας.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

κατάσταση της ελληνικής οικονομίας,
είχαν οδηγήσει τη διοίκηση και το προσωπικό της Ακαδημίας σε απόγνωση. Οι
προσπάθειες διοίκησης, διευθύνσεων και
προσωπικού να λειτουργήσει η Ακαδημία διατηρώντας το υψηλό επίπεδο στην
παροχή εκπαίδευσης ήταν επιτυχείς, αλλά
ήταν αδύνατο να διατηρηθούν επ’ αόριστον. Ένα AENMAKEXIT από την ελληνική ναυτική εκπαίδευση έδειχνε να είναι
αναπόφευκτο!
Τι θα σήμαινε όμως αυτό;
Μείωση κατά τουλάχιστον 500 του αριθμού εισαγομένων στις ΑΕΝ.
Στέρηση όλης της Βόρειας Ελλάδας από
ένα υψηλών προδιαγραφών και μεγάλων
δυνατοτήτων κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης. Η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει πλέον
πολλούς νέους που ενδιαφέρονται για το
επάγγελμα του αξιωματικού Ε.Ν.
Πιθανότατα συνωστισμό στο εν Θεσσαλονίκη γραφείο της Ναυτικής Ακαδημίας
της Βάρνας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα απέχουν 100 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη.
Ευτυχώς, τίποτε από τα παραπάνω δεν
έγινε. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
συνεχίζοντας την παράδοση των Ελλήνων
εφοπλιστών και δείχνοντας έμπρακτα τη
στήριξή της στον Έλληνα ναυτικό, προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της
ΑΕΝ Μακεδονίας. Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας το
έκανε πραγματικότητα. Έτσι, στις 31 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
των ανακαινισμένων κτιρίων της Ακαδημίας, όπου ανακοινώθηκε και η δημιουργία
ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
κέντρου ναυτικής εκπαίδευσης στη
Βόρεια Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά πραγματοποίησης.
Η ανακαίνιση αυτή έθεσε και πάλι στη
διάθεση της εκπαίδευσης 30 αίθουσες
διδασκαλίας, μεταξύ των οποίων και την
πρότυπη αίθουσα Arcadia, που εξοπλίστηκε με νέα δωρεά της εταιρείας, την αίθουσα Radar, την αίθουσα ΝΗΟ, τον προσομοιωτή μηχανοστασίου με την αίθουσα
διδασκαλίας των ΜΕΚ, εργαστήρια, το
μηχανουργείο, τον αυτόματο τόρνο CNC
με το εργαστήριο CAD-CAM, καθώς και
το εργαστήριο ΜΕΚ που εξοπλίστηκε με
πρόσφατη δωρεά της MAN. Πολύ θετικό
βήμα κρίνεται και η εκφρασμένη θέληση
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της ΕΕΕ να ανακαινίσει και το κτιριο του
οικοτροφείου, η λειτουργία του οποίου θα
βοηθήσει οικονομικά πολλούς σπουδαστές αλλά και θα τους κρατήσει στη ΑΕΝ
Μακεδονίας. Τελευταία, έχει παρατηρηθεί
μεγάλη τάση φυγής κυρίως από νησιώτες
σπουδαστές, για τους οποίους το κέντρο
προσφέρεται περισσότερο όσον αφορά
τη μετακίνησή τους προς και από τα νησιά
τους με δεδομένο το κόστος κατοικίας.
Τώρα μένει να τοποθετηθεί ο μοχλός στη
θέση full ahead.
Θα ανταποκριθεί όμως η μηχανή;
Η αλήθεια είναι ότι η πρόσφατη προκήρυξη 13 θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικής προέλευσης (για όλες
τις ΑΕΝ) βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο
την κατάσταση όσον αφορά στο σκέλος
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Απαιτούνται όμως πολύ περισσότεροι. Σήμερα
στην ΑΕΝ Μακεδονίας το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό καλύπτει πλέον του
80% των ωρών διδασκαλίας, προσλαμβάνεται δε με τη λογική της κάλυψης έκτακτων αναγκών!
Απαιτείται επάρκεια στην κάλυψη των
διοικητικών αναγκών της Ακαδημίας, που
αυτήν τη στιγμή απασχολούν υπέρμετρα
τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών εις βάρος του εκπαιδευτικού έργου.
Απαιτούνται επίσης σύγχρονος εξοπλισμός και εξασφάλιση της λειτουργίας του
(ικανό ως προς αυτό προσωπικό) αλλά και
της συντήρησής του περιλαμβανομένου
του συνεχούς εκσυγχρονισμού του.
Απαιτούνται, δηλαδή, κονδύλια που θα
επενδυθούν στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση και κατά επέκταση στον Έλληνα
ναυτικό.
Υπάρχει, αλήθεια, κάποια λογική που είναι
αντίθετη στη διάθεση αυτών των κονδυλίων όταν:
Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση διαφοροποιείται από την υπόλοιπη τριτοβάθμια
εκπαίδευση στο ότι δεν παράγει ανέργους και τροφοδοτεί με ικανό προσωπικό τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας
και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του
κόσμου.
Η συνολική συνεισφορά του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου ξεπερνά το
7% του συνολικού ΑΕΠ (έρευνα Boston
Consulting Group).
Η απόσβεση των επενδύσεων στη ναυτική εκπαίδευση είναι σύντομη και σίγουρη,

η δε απόδοσή τους μεγάλη και οικονομικά και εθνικά. Αρκεί να υπολογίσει κανείς
τι θα προσέφερε στη χώρα η επάνδρωση
των περίπου 4.000 ελληνόκτητων πλοίων
με Έλληνες αξιωματικούς.
Το τελευταίο, πάντως, σημαίνει και αύξηση του αριθμού των εισαγομένων στις
ΑΕΝ ώστε να παραχθεί ο, απαραίτητος
για την επίτευξη του στόχου αυτού, αριθμός αξιωματικών.
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς νέους στο να επιλέξουν το ναυτικό
επάγγελμα, η δε αποκατάσταση - ανακαίνιση των κτιρίων της ΑΕΝ Μακεδονίας
δίνει σίγουρα τη δυνατότητα απορρόφησής τους αρκεί να εξασφαλιστεί και
μια αύξηση του αριθμού των μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να μην
υποβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση. (Η ελληνική πολιτεία το οφείλει στην
εμπορική ναυτιλία της.)
Υπάρχει όμως και κάτι που οι περισσότεροι δεν παρατήρησαν. Η μέσω χορηγίας
της ΕΕΕ ανακαίνιση των κτιρίων της ΑΕΝ
Μακεδονίας (και όχι μόνον αυτών) πραγματοποιήθηκε βάσει μιας νομοθετικής
ρύθμισης που εξαιρεί τα έργα αυτά από
τις διαδικασίες των δημόσιων έργων και
τα αντιμετωπίζει ως ιδιωτικά.
Μήπως υπάρχουν και άλλα περιθώρια
απεμπλοκής της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης από τις χρονοβόρες διαδικασίες
του Δημοσίου προκειμένου αυτή να μπορεί να παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις του τομέα της και να ανταποκρίνεται
στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της
ναυτιλιακής βιομηχανίας;
Η ελληνική πολιτεία οφείλει στον Έλληνα
ναυτικό μια σύγχρονη, αξιοπρεπή και υψηλού επιπέδου ναυτική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και κατάρτιση».

Να σημειωθεί, ότι στο έργο της ανακαίνισης της Ακαδημίας ιδιαίτερα σημαντική
υπήρξε και η συμβολή της εταιρείας ΜΑΝ
DIESEL και του διευθυντή της Διονύση Χριστοδουλόπουλου. Η προσφορά της MAN
DIESEL περιελάμβανε τη δωρεά εξελιγμένων μονάδων μηχανών, αναγκαίων για την
καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των
σπουδαστών, ενώ έδωσε και την υπόσχεση
ότι θα προβούν σε ανάλογες δωρεές και
για τη Σχολή Μηχανικών της Χίου αλλά και
για την ΑΕΝ Σύρου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΒΒ: Πώς δημιουργήθηκε ένας
κινητήρας με υψηλές αποδόσεις,
που θα μπορούσε να μπει στο βιβλίο
των ρεκόρ Γκίνες
Η ΑΒΒ αποτελεί έναν κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών ενέργειας και
αυτοματισμών παρέχοντας προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες
και απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας. Η εταιρεία έχει τριακονταετή
παρουσία στην Ελλάδα, ενώ από το 2010 δραστηριοποιείται και στην
κυπριακή αγορά. Όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της διέθετε μια
μικρή ομάδα τριών ανθρώπων, ενώ τώρα το δυναμικό της σε Ελλάδα
και Κύπρο αριθμεί 23 άτομα. Η εταιρεία παρέχει στους Έλληνες
πελάτες τις υπηρεσίες τόσο εντός της χώρας, σε επιβατηγά πλοία αλλά
και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και εκτός
χρησιμοποιώντας το ευρύτατο δίκτυό της.
Συνέντευξη του Ιωάννη Σμυρναίου,
Manager ABB Turbocharging για Ελλαδα
και Κύπρο, στα «ΝΧ»

Η ABB αποτελεί έναν κορυφαίο όμιλο
τεχνολογιών ενέργειας και αυτοματισμών με παρουσία πολλών ετών στην
Ελλάδα, παρέχοντας προϊόντα που
καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας. Ποια θα
λέγατε ότι είναι τα κύρια οφέλη από τη
χρήση των προϊόντων σας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Τα κύρια οφέλη από τη χρήση των προϊόντων μας στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι
η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα, αλλά αργότερα πλεονέκτημα αποτελεί και το ισχυρό δίκτυό μας, το
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής
στους υπερπληρωτές (turbochargers) που
βρίσκονται ήδη εγκατεστημένοι στα πλοία
των πελατών μας. Μάλιστα, το δίκτυο της
ΑΒΒ με το εκπαιδευμένο σε όλες τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις προσωπικό, το οποίο αριθμεί 1.200 άτομα, είναι
διαθέσιμο και μπορεί να παρέχει στους
πελάτες μας όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά συνεχώς, επί είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο. Και ένα τελευταίο πλεονέκτημα, αλλά χωρίς να είναι λιγότερο
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σημαντικό, είναι ότι ο πελάτης μας γνωρίζει ότι θα έχει έναν αξιόπιστο εταίρο για
το μέλλον, ο οποίος κατανοεί πλήρως τις
επιχειρηματικές ανάγκες του.
Το 90% των εμπορευματικών αγαθών
διακινείται μέσω θαλάσσης και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
έχει θέσει ως στόχο να μειώσει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φορτηγών πλοίων. Πώς μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου
της «πράσινης» ναυτιλίας η ΑΒΒ;
Η ΑΒΒ μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη
αυτού του στόχου παρέχοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στις μηχανές,
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη
ρύθμισή τους. Και μιλώντας για τελευταίες εξελίξεις ή τεχνολογίες, αναφέρομαι
στη ρύθμιση υψηλής πίεσης, μια μέθοδο
με την οποία επιτυγχάνεται χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία χαμηλού
φορτίου, στον έλεγχο διαχείρισης του
VAT (Vane Air Temperature), όπου εξασφαλίζεται η τροφοδοσία με τη σωστή
ποσότητα αέρα οποιουδήποτε φορτίου
προφίλ κινητήρα. Στην ουσία μιλάμε για
δύο στάδια στροβιλοσυμπίεσης, όπου
μπορούν να αγγίξουν ποσοστά άνω των
75%, μια πραγματικά πολύ υψηλή απόδοση, και τιμές πίεσης στο 12+.
Σημαντική παράμετρο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπιστίας αλλά και η παροχή
υπηρεσιών άμεσης υποστήριξης για τα
προϊόντα που χρησιμοποιεί, όπως είναι
οι υπερπληρωτές (turbochargers). Με
αυτό το δεδομένο θα ήθελα να σας
ρωτήσω ποιες είναι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης (service) που προσφέρει
η ΑΒΒ Turbocharging σε Ελλάδα και
Κύπρο, για παράδειγμα τα συμβόλαια
συντήρησης (service agreements),

αλλά και πόσο σημαντική είναι για
την εταιρεία σας η αρχή της προληπτικής συντήρησης (preventive
maintenance).
Έχουμε παρουσία στην Ελλάδα και στην
αγορά των υπερπληρωτών (turbochargers)
εδώ και τριάντα χρόνια. Ξεκινήσαμε με μια
μικρή ομάδα τριών ανθρώπων και τώρα
έχουμε μεγαλώσει και έχουμε γίνει μια
μεγάλη ομάδα με 23 άτομα σε Ελλάδα και
Κύπρο. Έχουμε μηχανικούς για επισκευές,
οι οποίοι εκπαιδεύονται στην Ελβετία σε
τακτική βάση και ενημερώνονται συνεχώς
για τα νέα προϊόντα. Στους Έλληνες πελάτες μας προσφέρουμε υπηρεσίες εντός
της χώρας -αναφέρομαι σε επιβατηγά
πλοία αλλά και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-, ενώ φυσικά
παρέχουμε ίδιας ποιότητας υπηρεσίες
και εκτός της χώρας χρησιμοποιώντας το
δίκτυό μας.
Επίσης, μπορούμε και υπογράφουμε συμβόλαια συντήρησης με τους τοπικούς

πελάτες μας, καθώς συνειδητοποιούν ότι
με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν καλύτερες τιμολογήσεις αλλά και καλύτερη
διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην καλή λειτουργία των υπερπληρωτών (turbochargers) με τη δική μας
άμεση τεχνική υποστήριξη και βοήθεια,
συχνά πριν ακόμα προκληθεί κάποιο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης. Συνολικά σε Ελλάδα και Κύπρο έχουμε υπογράψει 51 συμβόλαια συντήρησης.
Στην Κύπρο έχουμε παρουσία ήδη από
το 2010, με γραφείο εξυπηρέτησης, όπου
μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες
μας σε τοπικό επίπεδο τις υπηρεσίες μας
χωρίς να χρειάζεται η αποστολή ανταλλακτικών ή μηχανημάτων από την Ελλάδα.
Επίσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τους πελάτες
μας για το πώς μπορούν να αποτρέψουν
την πρόκληση ζημίας και αστοχιών και
έχουμε θέσει σε εφαρμογή μεθόδους με
τις οποίες οι πελάτες μας μπορούν να το
πετύχουν αυτό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη του Rolf Bosma,
Προϊσταμένου Πωλήσεων Τεχνικής
Εξυπηρέτησης, ABB Turbo Systems,
στα «ΝΧ»

Η ΑΒΒ έχει σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο υπερπληρωτών (turbochargers) το
οποίο είναι ικανό να παρέχει ενέργεια
ακόμα και στα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας άνω των 19.000 TEUs. Ποιο
βλέπετε να είναι το μέλλον αυτών των
μεγάλων πλοίων και πώς μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους
τα προϊόντα της ABB;
Στην ουσία, πρόκειται για δύο ερωτήματα.
Επιτρέψτε μου πρώτα να μιλήσω για τα
μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Στην παρούσα φάση είναι μικρός
ο αριθμός αυτών των πλοίων στην αγορά,
ωστόσο πρέπει να πούμε ότι έχουν μεγάλη μεταφορική ικανότητα και προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρόκειται να δούμε
χίλια ακόμη τέτοια πλοία, γιατί υπάρχει
ήδη υπερπροσφορά χωρητικότητας. Και
το ερώτημα είναι εάν αυτό οδηγήσει στη
δημιουργία για εμάς μιας μεγάλης αγοράς
στο άμεσο μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής,
δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι
θα δούμε επιπλέον χίλια μεγάλα πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Ωστόσο, πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια
πολύ σημαντική αγορά, καθώς δίνει ένα
σαφές μήνυμα για το πού κατευθύνονται
τα πράγματα. Και ναι, η απόδοση σαφώς
ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα
για την απόφασή μας να εισέλθουμε σε
αυτόν το χώρο. Αναπτύξαμε, πράγματι,
γι’ αυτούς τους λόγους υπερπληρωτές
(turbochargers) και διαθέτουμε έναν πολύ
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αποδοτικό και αξιόπιστο υπερπληρωτή
(turbocharger), ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Και
γιατί επιμένω στον όρο αξιόπιστο; Διότι
είναι σαφές ότι εάν έχεις μόνο μερικούς
υπερπληρωτές (turbochargers) στην
κύρια μηχανή, τότε αυτοί πρέπει να είναι
αξιόπιστοι. Εάν το πλοίο καθυστερήσει να
φτάσει στο λιμάνι, τότε αυτό θα κοστίσει
πολλά χρήματα στην εταιρεία. Επομένως,
δεν είναι ένα ερώτημα που μπορεί εύκολα
κάποιος να απαντήσει, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης αυτής της αγοράς δεν
είναι τόσο μεγάλες. Ωστόσο, εμείς έχουμε
σχεδιάσει τους κατάλληλους υπερπληρωτές (turbochargers)για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της.
Στην παρούσα φάση βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές νέες εξελίξεις σε πλατφόρμες υπερπληρωτών, κάτι που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε πολύ πιο συγκεκριμένους υπερπληρωτές (turbochargers),
που θα ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στις
ανάγκες των πελατών. Για παράδειγμα,
εγκαινιάσαμε τη MXP (Marine AuXiliary
Power), έναν νέο τύπο υπερπληρωτών,
ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην Ασία
κυρίως για βοηθητικούς κινητήρες κάτω
από τα 2 megawatts. Αυτή είναι μία αγορά
για εμάς, που θέλουμε να πάμε προς διαφορετική κατεύθυνση και έχουμε σχεδιάσει έναν υπερπληρωτή (turbocharger), ο
οποίος είναι πολύ εύκολο να συντηρηθεί
και μπορεί να συντηρηθεί με χρήση chips.
Επίσης, παρέχουμε videos με οδηγίες για
το πώς γίνεται η συντήρηση, υποστήριξη
εάν είναι αναγκαίο, ακόμη και μία εφαρμογή σε κινητά με όλες τις απαραίτητες
οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές.
Επομένως, μπορώ να πω ότι στην παρούσα στιγμή αναπτυσσόμαστε με ταχείς
ρυθμούς σε όλες τις πλατφόρμες.
Πώς μπορούν να ανταποκριθούν και να
συμβάλουν τα προϊόντα της ABB στο
ζήτημα της μείωσης της κατανάλωσης και
του περιορισμού των εκπομπών ρύπων;
Άποψή μας είναι ότι είναι αναγκαία η μείωση της κατανάλωσης και του περιορισμού
των εκπομπών ρύπων. Και είναι σημαντικό
να θέτεις μεγάλους στόχους γιατί τότε
υποχρεώνεσαι να βρεις νέες λύσεις στα
προβλήματα, και αυτό ισχύει και για εμάς
ως παρόχους τεχνολογικά καινοτόμων

προϊόντων. Αυτό μοιάζει σαν ένα παιχνίδι, όπου ο κατασκευαστής ενός κινητήρα
και ο κατασκευαστής ενός υπερπληρωτή
(turbocharger) είναι αναγκαίο να συνεργαστούν αρμονικά για να καταλήξουν στις
σωστές λύσεις. Και αυτό είναι κάτι που
συμβαίνει ακόμα και αυτήν την ώρα. Αξίζει να σημειώσω ότι το Power2 της ΑΒΒ
είναι ένα σύστημα που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της αγοράς για περιορισμό
των εκπομπών ρύπων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
και αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.
Και έτσι δημιουργήθηκε ένας κινητήρας
με υψηλές αποδόσεις, που μπορούσε να
μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Γιατί
είναι σημαντικό να ενώνονται οι δυνάμεις
μας έτσι ώστε να μπορούμε να υπερβαίνουμε τα όρια και να ανταποκρινόμαστε
στις προκλήσεις της εποχής.
Μεγάλες εταιρείες από τον κλάδο των
μεταφορών και της ενέργειας, όπως η
A.P. Moller-Maersk A/S και η United
Arab Shipping Co., δοκιμάζουν τη
χρήση του υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) ως βασικού καυσίμου
για την κίνηση των εμπορικών τους
στόλων. Πώς αντιμετωπίζει η ABB
αυτήν τη νέα πρόκληση;
Βασικά, η ΑΒΒ κινείται στο ίδιο πλαίσιο
και κατεύθυνση με τις εταιρείες που αναφέρατε, καθώς έχουμε ήδη πολλά χρόνια
εμπειρίας σε κινητήρες που λειτουργούν
με φυσικό αέριο και σε υπερπληρωτές
(turbochargers) ειδικά σχεδιασμένους για
τέτοιου τύπου κινητήρες. Επομένως, δεν
πρόκειται για κάποιο νέο πεδίο για εμάς.
Αλλά και πάλι οι ανάγκες της ναυτιλιακής
αγοράς θέτουν νέες προκλήσεις και εμείς
εργαζόμαστε για να ανταποκριθούμε σε
αυτές. Μία τέτοια νέα πρόκληση είναι
και η χρήση του υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG). Να σας πω ότι ήδη εργαζόμαστε από κοινού με κατασκευαστές
κινητήρων, για να δούμε πώς μπορούμε να
έχουμε πιο μακρά TBOs (Time Between
Overalls), έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε
τις ανάγκες των πελατών μας. Σε κάθε
περίπτωση, έχουμε εμπειρία στον τομέα
και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ προσβλέπουμε στο μέλλον του υγροποιημένου
φυσικού αερίου.
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Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Ναυτιλία
Του Χάρη Παππά

H παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει εμφανώς προκαλέσει
το ενδιαφέρον των νέων για τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα.
Είναι μάλιστα γεγονός πως όλο και περισσότεροι νέοι αποφασίζουν
συνειδητά να συνδέσουν το μέλλον τους, την επαγγελματική
τους προοπτική και τα όνειρά τους με τη θάλασσα.
Το ενισχυμένο ενδιαφέρον των νέων να επιλέξουν ναυτιλία είναι
περισσότερο αντιληπτό εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν του την αποδοχή
και ανταπόκριση που λαμβάνουν πρωτοβουλίες σχετικές με τη ναυτική
και ναυτιλιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως η Isalos.net και το Real
Time Graduates.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς
όπως το ναυτιλιακό δίκαιο, η διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ναυτιλιακή
λογιστική, η ναυπηγική και οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν συχνά μονόδρομο για τους νέους αξιωματικούς του
Εμπορικού Ναυτικού και τους επιστήμονες
που ευελπιστούν να φέρουν άνεμο ανανέωσης σε έναν διεθνώς δυναμικό κλάδο.
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Τα «Ναυτικά Χρονικά», στην προσπάθειά
τους να συνεισφέρουν στην επιλογή του
κατάλληλου ακαδημαϊκού ιδρύματος, το
οποίο θα ανταποκρίνεται στο προφίλ και
στις απαιτήσεις του εκάστοτε υποψηφίου,
παρουσιάζουν, ενδεικτικά, κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα προγράμματα που
αυτά προσφέρουν στην Ελλάδα.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc in International Shipping, Finance and
Management
Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που
σκοπεύουν να εργαστούν στον κλάδο της
Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και
της Διοίκησης. Έχει διάρκεια 12 μήνες και
απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρηματοοικονομικών και θετικών επιστημών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων
γνώσεων και δεξιοτήτων στους πιο πάνω
τομείς μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών και η άμεση απορρόφηση
των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.
Το τμήμα μερικής φοίτησης έχει διάρκεια
24 μήνες. Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα 18.00-21.00. Απευθύνεται κυρίως
σε στελέχη επιχειρήσεων με εργασιακή
εμπειρία που επιδιώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με
στόχο την ανέλιξή τους στα υψηλότερα
επίπεδα του επαγγέλματός τους στην
εγχώρια και διεθνή αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός άριστα δομημένου
προγράμματος σπουδών, σε συνδυασμό
με την επαγγελματική δικτύωση που προσφέρεται από το πρόγραμμα.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
σε «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές
Εμπόριο - ΝΑΜΕ»
Σκοπός του ΠΜΣ ΝΑΜΕ είναι η προχωρημένη εκπαίδευση πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε θέματα που αφορούν
τη σύγχρονη ναυτιλία και τις μεταφορές.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν όλα τα εφόδια που απαιτούνται για
να αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη στο
χώρο των ναυτιλιακών και μεταφορικών
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ
ΝΑΜΕ καταλαμβάνουν θέσεις όπως ναυτιλιακοί και χρηματοοικονομικοί αναλυτές,
υπεύθυνοι logistics, διαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας, υπεύθυνοι ναυλώσεων/
ναυτασφαλίσεων και, γενικά, εκτελεστικά στελέχη ναυτιλιακών οργανισμών και
οργανισμών δημόσιας διοίκησης.
Στο πλαίσιο της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, το ΠΜΣ ΝΑΜΕ έχει αναπτύ-

ξει διάφορες συνεργασίες τόσο με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ
και διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα όσο και
με επιχειρήσεις του κλάδου, παρέχοντας
έτσι στους αποφοίτους μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
Το ΝΑΜΕ υποστηρίζει τους αποφοίτους
του στην εύρεση εργασίας μέσω του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου καθώς και μέσω ενός ενεργού
δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων,
με αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του να τυγχάνουν άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη
«Ναυτιλία»
Βασική επιδίωξη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
Ναυτιλία είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, να
προαγάγει την επιστήμη μέσω των ερευ-

νητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας
και προσφέρει τέσσερις ειδικότητες: τη
Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική, τη
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τις
Διεθνείς Μεταφορές και τη Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές. Το πρόγραμμα προσφέρει ακόμη τη
δυνατότητα εξάμηνης πρακτικής άσκησης
των φοιτητών σε ναυτιλιακές εταιρείες,
ενώ παρέχονται οι δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης
(e-learning) αλλά και «part time» παρακολούθησης.
ALBA Graduate Business School
Το ALBA είναι μη κρατικός μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1992 έπειτα από κοινή πρωτοβουλία
του Σ.Ε.Β. της Ε.Ε.Δ.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. Είναι
σωματείο 83 Ελληνικών εταιρειών εκ’ των
οποίων και ναυτιλιακών όπως η ARCADIA
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Shipmanagement, η Navios Maritime
Holdings, η Paragon Shipping, η Star Bulk
carriers, η Thenamaris Shipmanagement,
και η Top Tankers Management.
Στη ναυτιλία το ALBA προσφέρει τρία
μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτοντας
με το κάθε ένα διαφορετικές ανάγκες
εκπαίδευσης τόσο ανθρώπων με μεγάλη
εργασιακή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας όσο και πρόσφατων αποφοίτων
πανεπιστημίων αλλά και σχολών Εμποροπλοιάρχων.
Ποιο συγκεκριμένα:
Το ΜΒΑ in Shipping συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την πρακτική γνώση και
παρέχει στους φοιτητές την ικανότητα να
λαμβάνουν ορθές αποφάσεις και να ενεργούν σωστά και αποτελεσματικά υπό τις
συνθήκες πίεσης που διέπουν το συνεχώς
εξελισσόμενο χώρο της ναυτιλίας. Πέραν
τούτου, το πρόγραμμα επενδύει σημαντικά στις μεθόδους ηγεσίας και στις ικανότητες στρατηγικής διαχείρισης, οι οποίες
συμβάλλουν και στην προσωπική εξέλιξη
αλλά και στην εξέλιξη των εταιριών στις
οποίες θα απασχοληθούν οι φοιτητές /
απόφοιτοι. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε στελέχη του ευρύτερου κλάδου της
Ναυτιλίας που επιθυμούν να ξεχωρίσουν
στον δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο αυτό κλάδο, με σκοπό να είναι ικανά να
ανταποκριθούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις.
To MSc in Shipping Management σχεδιάστηκε ώστε να αναπτύξει την προσωπικότητα του αυριανού επαγγελματία και να
τον εφοδιάσει με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για
μια επιτυχημένη καριέρα στον τόσο απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο
της Ναυτιλίας. Το πρόγραμμα παρέχει
μία σφαιρική και σε βάθος γνώση των
πρακτικών και επιστημονικών θεμάτων
που απασχολούν μία ναυτιλιακή επιχείρηση όπως: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πλοίου, Ναυτιλιακή
Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Στρατηγική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων κτλ. Στην ουσία παρέχει όλα εκείνα τα γνωστικά εφόδια που
είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει ο νέος
απόφοιτος την επαγγελματική του στα-
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διοδρομία στην ναυτιλία. Επιπλέον, έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξισορροπεί την
ακαδημαϊκή και την πρακτική γνώση. Για
το σκοπό αυτό το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μία σειρά σεμιναρίων και επισκέψεων από διακεκριμένους επαγγελματίες
του χώρου. To πρόγραμμα, απευθύνεται
τόσο σε νέους απόφοιτους πρώτου πτυχίου ή νέους επαγγελματίες που θέλουν
να εισέρθουν στο χώρο της ναυτιλίας όσο
και σε απόφοιτους σχολών εμποροπλοιάρχων που επιθυμούν να συνεχίσουν την
καριέρα τους στη θάλασσα ή τη στεριά.
Το MSc in International Shipping and
Finance: σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει
μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία τόσο
από διακεκριμένους καθηγητές όσο και
υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών συνδυάζοντας έτσι της θεωρία
με την πράξη. Οι φοιτητές παρακολουθούν το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο του Reading
στο Henley Business School (ένα από
τα κορυφαία Business Schools της Μεγάλης Βρετανίας) που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το παγκόσμιο κέντρο
της ναυτιλίας, το Λονδίνο, ενώ επισκέπτονται την Ελλάδα για ένα μήνα, όπου
παρακολουθούν το δεύτερο μέρος του
προγράμματος. Οι απόφοιτοι του MSc in
International Shipping and Finance παίρνουν διπλό πτυχίο (Dual Degree) από το
βρετανικό πανεπιστήμιο του Reading και
από το ALBA.
Και τα τρία προγράμματα είναι πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς πιστοποίησης
όπως το NEASC, το ΑΜΒΑ (για το MBA
in Shipping) και το EQUIS EFMD (για το
MSc in International Shipping and Finance)
αλλά και από ναυτιλιακούς φορείς πιστοποίησης όπως το Institute of Chartered
Shipbrokers (ICS),και το Hellenic
Shipbrokers Association (HSA).
City University London
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο
«Ναυτιλιακό Δίκαιο/LLM in Maritime Law
(Greece)» σε συνεργασία με το Lloyd’s
Register και το Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ναυτιλιακό Δίκαιο του City Law School απευθύνεται σε δικηγόρους και επαγγελματίες

του ναυτιλιακού κλάδου που θέλουν να
εντρυφήσουν στη ναυτιλιακή νομοθεσία, με έμφαση στο Ναυτικό Δίκαιο, στη
Μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης, στο
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Θαλάσσια Ασφάλιση. Στους φοιτητές του «LLM
in Maritime Law (Greece)» δίνεται η
δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων
στις εγκαταστάσεις του City University
London, καθώς και η συμμετοχή στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που λαμβάνουν
χώρα στο Λονδίνο. Κάθε ενότητα αποτελείται από είκοσι τέσσερις διδακτικές
ώρες, οι οποίες συμπτύσσονται σε οκτάωρες παραδόσεις κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του
Lloyd’s Register στον Πειραιά, ενώ δίνεται
πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη. Τέλος, παρέχεται
η δυνατότητα «part-time» παρακολούθησης του προγράμματος.
City University London
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
στις «Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και στο
Management/Maritime Operations and
Management»
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του City
University London στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και στο Μάνατζμεντ απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι
σταδιοδρομούν είτε ως αξιωματικοί του
Εμπορικού Ναυτικού είτε ως στελέχη
ναυτιλιακών γραφείων. Το πρόγραμμα
αποσκοπεί, μέσω του υψηλού επιπέδου
ακαδημαϊκού προσωπικού, να προσφέρει
στους φοιτητές απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, προκειμένου να τους δώσει
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ιδιαίτερα δυναμική ναυτιλιακή βιομηχανία.
Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την αιγίδα του Honorable Company of Master
Mariners, αναγνωρίζεται από το Institute of
Marine Engineering, Science & Technology,
ενώ προσφέρει απαλλαγή από σημαντικό αριθμό μαθημάτων στις εξετάσεις
του Institute of Chartered Shipbrokers.
Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει
από ένα έως τρία έτη (full time/part time)
ενώ προσφέρεται και στον Πειραιά, στις
εγκαταστάσεις του Lloyd’s Register.
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ψήφιοι επιλέγουν ειδίκευση σε ένα από
τα ακόλουθα: Shipbroking and Chartering
Practice, Ship Operations & Management,
Maritime Economics/Finance και Maritime
Law. Οι διαλέξεις γίνονται δύο φορές την
εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη, Τρίτη-Πέμπτη), 19.00-21.30, στις εγκαταστάσεις του
Hellenic Management Centre στο κέντρο
του Πειραιά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου, αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού και
αποφοίτους ναυτιλιακών, οικονομικών,
νομικών και πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημίων.
Queen Mary University of London
σε συνεργασία με το Hellenic
Management Centre (HMC)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «Διεθνές
Ναυτιλιακό Δίκαιο/LLM in International
Shipping Law» από το Πανεπιστήμιο
Queen Mary University of London

Institute of Chartered Shipbrokers
(ICS) Greek Branch
Επαγγελματική Ναυτιλιακή Πιστοποίηση του Ιnstitute of Chartered
Shipbrokers: ICS Annual Professional
Maritime Programme

Το συγκριτικό πίνακα
των παραπάνω προγραμμάτων
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στη ναυτιλία, μπορείτε
να βρείτε στην ενότητα
«Ναυτιλιακή Εκπαίδευση»
στην ιστοσελίδα
www.isalos.net
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Το Hellenic Management Centre, επίσημα εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό
κέντρο του ICS/Institute of Chartered
Shipbrokers στην Ελλάδα, προσφέρει το
ετήσιο επαγγελματικό ναυτιλιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις του ΙCS, Professional Qualifying
Examinations, που οδηγούν στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους (ICS
Membership), σε επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς κύρους και αναγνώριση
στο χώρο της ναυτιλίας.
Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει δύο κύκλους ναυτιλιακών μαθημάτων:
στον πρώτο, τα μαθήματα είναι κοινά για
όλους τους υποψηφίους και είναι γενικής
κατεύθυνσης και στον δεύτερο, οι υπο-

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο διδάσκεται από
καθηγητές του Κέντρου Εμπορικών Νομικών Σπουδών (Centre for Commercial
Λaw Studies - CCLS) του Queen Mary
University of London (QMUL), ενός από
τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου,
κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα προσφέρει
στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς του διεθνούς ναυτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: International Regulation of Shipping,
Maritime Arbitration, Charterparties: Law
and Practice, Carriage of Goods by Sea,
«Wet» Shipping Law: Collisions and other
Incidents at Sea, Marine Insurance LawProtection and Indemnity (P&I) Clubs
(Workshop).
Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές
εξετάσεις και εργασίες καθώς και με
την εκπόνηση διατριβής 15.000 λέξεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και επαγγελματίες του ναυτιλιακού
κλάδου που διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία και το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Η ιδιότητα μέλους

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

όλο προκλήσεις αγορά, τα στελέχη που
διαθέτουν γνώσεις και εξειδίκευση στις
διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις έχουν
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή
αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει
τη θεωρία με την πρακτική, την ομαδική
με την ατομική εργασία και αναπτύσσει
στους φοιτητές την κριτική τους ικανότητα, ενώ παράλληλα τους εφοδιάζει με την
τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητα που
απαιτεί η διοίκηση σήμερα σε παγκόσμια
κλίμακα.
BCA College
MSc Shipping Business

του Institute of Chartered Shipbrokers
παράλληλα με σχετική επαγγελματική
εμπειρία λαμβάνεται επίσης υπόψη. Τα
μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HMC, στον Πειραιά.
University of East London σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολέγιο
(AMC)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη
«Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων/ MBA
in International Business»
Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από τα στελέχη διοίκησης,
εκτός από τις βασικές τους σπουδές, μια
σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που
ολοκληρώνουν την προσωπικότητα και
βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, τη συνετή διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Το ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA
International Business έχει σχεδιαστεί με
διεθνή προοπτική για πτυχιούχους και
επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να
αποκτήσουν καριέρα με διεθνή προσανατολισμό, να αναπτύξουν ηγετική πορεία
στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και
να γίνουν ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο
επιχειρηματικό στερέωμα. Στη σύγχρονη,
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Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ναυτιλιακού Τμήματος του BCA είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής
βιομηχανίας για στελέχη με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική γνώση των
αντικειμένων που θα κληθούν να εφαρμόσουν στο εργασιακό περιβάλλον. Στόχος
του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και
παραγωγικά στις απαιτήσεις των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα MSc Shipping Business
παρέχει στους σπουδαστές τις αναγκαίες αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες
για την κριτική ανάλυση των εξελίξεων
στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη λήψη
διοικητικών και στρατηγικών αποφάσεων.
Παράλληλα, το πρόγραμμα εστιάζει στις
λειτουργικές πρακτικές πτυχές των ναυτιλιακών εργασιών και οι σπουδαστές αναλαμβάνουν ερευνητική εργασία επιπέδου
μεταπτυχιακού η οποία ολοκληρώνεται σε
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
Οι καθηγητές του Τμήματος διαθέτουν
ευρεία επιστημονική γνώση που συνδυάζεται με πολύχρονη επαγγελματική
εμπειρία, ενώ σημειώνεται, πως παρέχετε
η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος.

WELCOME HOME!
DNV GL has expanded its responsibilities in Greece to
support local customers even better by having Greece as
its third home market. We have improved response times
and strengthened our capabilities in Greece, with a focus
on providing services, decision making and supporting Greek
companies directly from our Piraeus office. Our customers
will be able to conduct their business directly with the
local team in Piraeus – and around the world through the

SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL global network of Greek-speaking surveyors in all
major shipping hubs, such as the US, Belgium, the Netherlands, the UAE, Singapore, China and Korea.
At home in Greece, at home around the world with DNV GL.
T: +30 210 41 00 200
E: Piraeus@dnvgl.com
I: www.dnvgl.com/gr

ΕΡΕΥΝΑ

Η πρόσφατη έρευνα της ΕΥ Ελλάδας:
πώς μας βλέπουν οι νέοι

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη
χώρα, η πλειονότητα των νέων δεν αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική απασχόλησης στον κλάδο της ναυτιλίας. Αυτό
προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της ΕΥ
Ελλάδας, μεταξύ 1.000 νέων, ηλικίας 16-30
ετών, και μέσω συνεντεύξεων με στελέχη
ναυτιλιακών εταιρειών και εκπροσώπους
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μόλις το 6% του δείγματος ανέφερε
αυθόρμητα ότι θα ήθελε να εργαστεί
στη ναυτιλία, ενώ, όταν κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών κλάδων της
οικονομίας, μόλις 23% δήλωσαν ότι είναι
πιθανό να αναζητήσουν εργασία σε ναυτιλιακές θέσεις στη θάλασσα. Πιο θετική
είναι η εικόνα ως προς την απασχόληση
σε ναυτιλιακές θέσεις στην ξηρά, όπου το
41% χαρακτήρισε την επιλογή αυτή πιθανή. Ωστόσο και αυτή η επιλογή υστερεί
έναντι της προοπτικής της απασχόλησης
στον τουρισμό (49%), ενώ κυμαίνεται
στα ίδια επίπεδα με το λιανικό εμπόριο
(41%), πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της απασχόλησης στη ναυτιλία (υψηλές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, απουσία εποχικότητας
κ.λπ.) δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.
Όταν ρωτήθηκαν για τα χαρακτηριστικά
που θεωρούν σημαντικά κατά την ανα-
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ζήτηση εργασίας, οι νέοι που μετείχαν
στην έρευνα ανέφεραν το ευχάριστο
περιβάλλον (57%), τη μονιμότητα (54%)
και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης (50%). Οι υψηλές απολαβές εμφανίστηκαν ως τέταρτο σημαντικότερο
κριτήριο (45%). Με βάση τα παραπάνω,
οι θέσεις εργασίας στη ναυτιλία, ιδιαίτερα στη θάλασσα, κατατάσσονται χαμηλά μεταξύ των επιλογών των νέων της
έρευνας. Σημαντικότερος αποτρεπτικός
παράγοντας μεταξύ όσων δήλωσαν ότι
δεν επιθυμούν να εργαστούν στη ναυτιλία,
αποτελεί «η μακρόχρονη απουσία από το
σπίτι και την οικογένεια» (65%), ενώ μεγάλος αριθμός δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί να
είναι κλεισμένος σε ένα καράβι» (40%) ή
ότι «απαιτείται εξειδίκευση που δεν έχω»
(35%). Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των
νέων φαίνεται να μη γνωρίζει «εάν υπάρχουν θέσεις εργασίας» στον κλάδο της
ναυτιλίας, γεγονός που αφήνει περιθώρια
για αρτιότερη ενημέρωση των νέων όσον
αφορά τη σταδιοδρομία στα ναυτικά
επαγγέλματα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
το 58% όσων συμμετείχαν στην έρευνα
πιστεύει ότι η ναυτιλία στηρίζει την οικονομία, ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση
με το εμπόριο, τη βιομηχανία, το τραπεζικό σύστημα και το Δημόσιο, ενώ υστερεί
μόνο συγκριτικά με τον τουρισμό. Η πλειοψηφία των νέων θεωρεί επίσης πως η
ναυτιλία είναι ένα κλάδος δυναμικός (47%),
με κύρος (45%) και παράδοση (50%). Συγχρόνως, όμως, διαπιστώνεται μια αποστασιοποίηση των νέων από την πλοιοκτησία, με το 47% να διατηρεί κακή γνώμη
για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, ποσοστό
κατά πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με
τους Έλληνες ξενοδόχους, εμπόρους και
βιομηχάνους, χαμηλότερο όμως από το
61% των Ελλήνων τραπεζιτών και το 76%
του ελληνικού κράτους. Κατόπιν σχολιασμού του κ. Γιάννη Πιέρρου, επικεφαλής
του Τομέα Μεταφορών της ΕΥ Κεντρικής
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντίστοιχα
ποσοστά είχαν παρατηρηθεί σε παλαιότε-

κής οικογένειας, αντανακλώντας εν μέρει
και το χαμηλό προφίλ που έχουν επιλέξει
για τους εαυτούς τους αρκετοί από τους
επικεφαλής μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων.
Η έρευνα καταλήγει σε τέσσερις δέσμες
προτάσεων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευρύτερη αντιμετώπιση του
προβλήματος:
1. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από τις
ναυτιλιακές εταιρείες ως προς την προσέλκυση και τη διαχείριση ταλέντου. Οι
ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή εταιρική κουλτούρα, να δημιουργήσουν, ή και να ενισχύσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού,
αντιγράφοντας τις βέλτιστες πρακτικές
και άλλων κλάδων της οικονομίας σε ό,τι
αφορά την προσέλκυση ταλαντούχων
στελεχών γραφείου, καθώς και να αμβλύνουν, στο βαθμό του εφικτού, τα αντικίνητρα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας
και διαβίωσης στα πλοία.

ρη έρευνα της EY, κατά την οποία, παρότι
η πληθώρα των νέων διατηρούσε θετική
άποψη για την ελληνική επιχειρηματικότητα, διατηρούσε σημαντικά χειρότερη
άποψη για τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι που
μετείχαν στην έρευνα όταν κλήθηκαν να
κατονομάσουν το πρόσωπο που θεωρούν
«πρότυπο εφοπλιστή». Σχεδόν οι μισοί
(45%) απάντησαν «κανένας». Στις πρώτες
θέσεις βρέθηκαν τα «εμβληματικά» ονόματα της ναυτιλιακής ιστορίας του τόπου,
Ωνάσης, Νιάρχος και Λάτσης, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία προσώπων
που έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό κυρίως
λόγω της ενασχόλησής τους με το ποδόσφαιρο. Απουσιάζουν από την πρώτη
δεκάδα σημαντικά ονόματα της ναυτιλια-

2. Αποτελεσματικότερη επικοινωνία των
επιτευγμάτων του κλάδου και των αλλαγών που συντελούνται, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα πλοία. Οι αλλαγές
και βελτιώσεις που έχουν συντελεστεί ως
προς την εργασία στα πλοία, δεν έχουν
επικοινωνηθεί αποτελεσματικά, με συνέπεια να διαιωνίζονται τα αρνητικά στερεότυπα παλαιότερων εποχών.
3. Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Είναι επιτακτική ανάγκη η αποκατάσταση
της χρηματοδότησης των ΑΕΝ, η εξύψωση του επιπέδου σπουδών και η στενότερη
διασύνδεσή τους με τη ναυτιλιακή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση
των προγραμμάτων σπουδών.
4. Πρωτοβουλίες αρμοδιότητας της πολιτείας. Η πολιτεία, πέραν της αυτονόητης
ανάγκης εξασφάλισης της χρηματοδότησης των ΑΕΝ, μπορεί να βοηθήσει στην
ευρύτερη αναγνώριση της συμβολής της
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και να προσεγγίσει με ρεαλισμό και
υπευθυνότητα το ζήτημα των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας των πληρωμάτων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η ναυτιλία πρέπει να παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην 3D εκτύπωση
Tης Ευανθίας Κωστίδη
Μηχανολόγου μηχανικού

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ανοίγει
μια νέα εποχή

+

=
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Η ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε τον
τρόπο διανομής μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και ειδήσεων, επηρεάζοντας
τους αντίστοιχους κλάδους. Ανάλογα η
προσθετική κατασκευή (Π.Κ.), ή τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) όπως είναι
γνωστή, αναμένεται να έχει επιπτώσεις σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας. Από
το The Economist (2012) χαρακτηρίστηκε τρίτη βιομηχανική επανάσταση, ενώ ο
D’Aveni (2013), αναφερόμενος στους 3D
εκτυπωτές, τους χαρακτηρίζει μηχανές
που μπορούν να παράγουν αντικείμενα
οποιουδήποτε σχήματος, επιτόπου και
όπως απαιτούνται, εγκαινιάζοντας μια νέα
εποχή. Με τη χρήση ψηφιακής διαδικασίας παραγωγής μετατρέπονται απευθείας τα 3D σχέδια σε φυσικά αντικείμενα,
παρακάμπτοντας στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε αρχικά για την προτυποποίηση
προϊόντων για επίδειξη, δοκιμή ή έλεγχο,
μια και επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση
χωρίς υψηλό κόστος. Με την εξέλιξή της
η προσθετική κατασκευή εφαρμόζεται σε
πληθώρα περιπτώσεων, όπου υπάρχει η
απαίτηση παρασκευής εξατομικευμένου
αντικειμένου (π.χ. ένα ορθοπεδικό προσθετικό μέλος).

Προσθετική κατασκευή
Η προσθετική κατασκευή (Π.Κ.) είναι
η διαδικασία της σύνδεσης υλικών με
σκοπό την κατασκευή αντικειμένων από
δεδομένα τρισδιάστατων μοντέλων, συνήθως μέσω της προσθήκης διαδοχικών
στρωμάτων, εν αντιθέσει με τις μεθοδολογίες κατασκευής που βασίζονται στην
αφαίρεση. «Προσθετική κατασκευή» είναι
ο επίσημος πρότυπος όρος της βιομηχανίας (ASTM F2792), ενώ ο όρος «τρισδιάστατη εκτύπωση» αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο συνώνυμο.
Το κύριο όφελος της AM τεχνολογίας
είναι ότι επιτρέπει την ευέλικτη παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων χωρίς
επιπλέον κόστος στον τομέα της μεταποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
ψηφιακής διαδικασίας παραγωγής, που
μετατρέπει απευθείας τα 3D δεδομένα
σε φυσικά αντικείμενα, χωρίς να υπάρχει
ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία ή καλούπια. Επιπλέον, η αρχή της κατασκευής σε
στρώσεις μπορεί να παράγει λειτουργικά
ολοκληρωμένα τμήματα σε ένα μόνο στάδιο παραγωγής, παρακάμπτοντας έτσι την
ανάγκη για στάδιο συναρμολόγησης.
Τα πλεονεκτήματα έρχονται με μια σειρά
από περιορισμούς όπως: τα διαθέσιμα
υλικά που δεν αντιστοιχούν πάντα με τα
χαρακτηριστικά των συμβατικών μεθόδων
παραγωγής, η ταχύτητα διεκπεραίωσης

ευελιξία κατά τη διάρκεια απροσδόκητης
αύξησης της ζήτησης.
Επιπτώσεις στη ναυτιλία

της παραγωγής που είναι μάλλον χαμηλή, το επιπλέον φινίρισμα επιφάνειας που
απαιτούν οι περισσότερες κατασκευές και
το ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη κοινά
πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας.
Επιπτώσεις 3D εκτύπωσης στη δομή
της αγοράς
Η τεχνολογία επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να παράγουν προϊόντα κατά παραγγελία
(π.χ. αθλητικά παπούτσια ακριβώς στο
μέγεθος του πελάτη) χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία ή καλούπια. Η
πώληση προηγείται της παραγωγής, ανατρέποντας τη γνωστή μέχρι τώρα διαδικασία. Με τη νέα τεχνολογία καταργούνται στάδια της γραμμής παραγωγής (π.χ.
συναρμολόγηση). Οι δυνατότητες των
ευέλικτων συστημάτων παραγωγής επεκτείνονται ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος ο
τόπος παραγωγής μεταφέρεται πιο κοντά
στη ζήτηση. Ο πωλητής του προϊόντος
γίνεται κατασκευαστής. Ο τρόπος διακίνησης των προϊόντων αλλάζει, επομένως
επηρεάζεται τόσο η ίδια η επιχείρηση
όσο και ολόκληρος ο κλάδος στον οποίο
αυτή δραστηριοποιείται, αλλά και οι κλάδοι που συνδέονται με αυτόν.
Με την αποκεντρωμένη παραγωγή προκύπτουν οικονομικά οφέλη (συντομότερη
ανταπόκριση, πτώση στο κόστος μεταφοράς, το κόστος αποθεμάτων και το
κόστος απαξίωσης και μικρότερη ανάγκη
για πολύπλοκα συστήματα ERP). Με τη
στροφή προς την αποκεντρωμένη παραγωγή παρέχεται επίσης ρυθμισμένη ικανότητα παραγωγής, αυξάνοντας έτσι την

Στη νέα εποχή με αποκεντρωμένη την
παραγωγή θα μεταφέρεται η πρώτη ύλη
και θα περιοριστεί η μεταφορά τελικών
προϊόντων. Για τις επόμενες δύο δεκαετίες, η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι
πιθανό να αποτελέσει απειλή για τις ναυτιλιακές μεταφορές, με την έννοια της
σημαντικής παραγωγικής δυνατότητας.
Σταδιακά μάλλον θα αλλάξει η φύση του
φορτίου και η αφετηρία του.
Κατά το στάδιο της μελέτης του πλοίου,
τα ψηφιακά σχέδια μπορούν εύκολα να
γίνουν μακέτες, όπως επίσης με εξαιρετική ευκολία μπορούν να παραχθούν πρωτότυπα μέρη που χρειάζεται να μελετηθεί
η συμπεριφορά τους (π.χ. αεροδυναμική).
Είναι περιττό να αναφερθεί ως πλεονέκτημα το να είναι διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό όταν χρειάζεται. Θεωρητικά, θα μπορούσε με βάση τις τρέχουσες τεχνολογίες να κατασκευαστεί επί του σκάφους μια
σειρά από ανταλλακτικά όπως βαλβίδες,
αντλίες, μεταλλικά, χαλύβδινα και ελαστικά
εξαρτήματα. Οπωσδήποτε αυτό θα μειώσει το χρόνο και φυσικά το κόστος μέχρι
να φθάσει το ανταλλακτικό στο πλοίο.
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το
πλοίο μπορεί να βρίσκεται μακριά από τη
βάση του και αυτό καθιστά την προμήθεια
ανταλλακτικών ακόμη πιο δύσκολη και
κοστοβόρα. Επίσης θα μειωθεί ο χώρος
που διατίθεται για τα αποθέματα ανταλλακτικών στο πλοίο και, φυσικά, το κεφάλαιο
που δεσμεύεται.
Υπάρχουν, βέβαια, αρκετοί προβληματισμοί. Το περιβάλλον εργασίας στο πλοίο
δεν είναι όπως ένας συνήθης εργασιακός
χώρος στην ξηρά. Θα πρέπει να μελετηθεί κατά πόσον οι διάφορες τεχνικές
μπορούν να εφαρμοστούν σε συνθήκες
έντονων καιρικών συνθηκών στη θάλασσα. Το μέγεθος των δεδομένων που είναι
αναγκαία για την κατασκευή ενός εξαρτήματος είναι αρκετά μεγάλο. Θα πρέπει να
μελετηθεί σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους αποθήκευσης και μετάδοσης
δεδομένων. Επίσης η τήρηση ανταλλακτικών σε ψηφιακή μορφή αντί της φυσικής,
τουλάχιστον σε ό,τι σχετίζεται με την
ασφάλεια ή την πρόωση του πλοίου, αντιβαίνει στους κανονισμούς.

Η προσθετική κατασκευή θα μπορούσε
να είναι χρήσιμη για ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης ή ανταλλακτικά που δεν είναι
εύκολο να βρεθούν στην αγορά.
Θα εισχωρήσει η τρισδιάστατη εκτύπωση στη ναυτιλία;
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποιεί ήδη την προσθετική κατασκευή σε
κέντρα επισκευής του στόλου του. Βρίσκονται επίσης στα αρχικά βήματα για τη
μελέτη της εγκατάστασης επί των πλοίων
στη θάλασσα. Αναφέρθηκε ότι η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος θα εγκαταστήσει 3D
εκτυπωτές στα πλοία, αλλά προς το παρόν
δεν διαβάσαμε παρατηρήσεις. Ναυτιλιακή
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το
λιμάνι του Ρότερνταμ δοκιμάζει την προσθετική κατασκευή εξαρτημάτων πλοίου,
έχοντας ήδη δημοσιοποιήσει τα πρώτα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Δοκιμές στη λειτουργικότητα και η ακεραιότητά τους (σταθερότητα, ακαμψία
και αντοχή) αποτελούν τομείς ζωτικής
σημασίας, επιτρέποντας στους αρμόδιους
να κρίνουν την καταλληλότητά τους. Η
οικονομική σκοπιμότητα είναι επίσης ένας
τομέας που θα πρέπει να μελετηθεί, για
προφανείς λόγους.
Προετοιμασία για την τρισδιάστατη
εκτύπωση στη ναυτιλία
Από τα παραπάνω φαίνεται πως όλοι οι
κλάδοι, και κατ’ επέκταση ο κλάδος της
ναυτιλίας, θα επηρεασθούν από τις αλλαγές που εισάγουν οι δυνατότητες της
προσθετικής κατασκευής (τρισδιάστατης
εκτύπωσης).
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν στον
κλάδο της ναυτιλίας είναι σημαντικές
και αξίζει να μελετηθούν. Σε συνέχεια
της έρευνάς μας θα μελετήσουμε πώς
θα επηρεάσει η προσθετική κατασκευή
την εφοδιαστική αλυσίδα των πλοίων με
ανταλλακτικά.
Συνοπτική εκδοση εργασίας στο πλαίσιο
του μαθήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου
- ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» - Τεχνολογίες πληροφορικής στη ναυτιλία, τις μεταφορές και το
εμπόριο. Διδάσκων καθηγητής: Νικητάκος
Νικήτας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη

Συναγερμός από το Gard P&I Club
για drones που εκτοξεύονται από
πλοία
Ένα πλοίο ενταγμένο στo Gard P&I Club
κρατήθηκε πρόσφατα, διότι εκτόξευσε
ένα drone για να το φωτογραφίσει καθώς
εκείνο διέσχιζε τη διώρυγα του Σουέζ.
Λίγο μετά την εκτόξευση του drone από
το πλοίο, οι Αρχές της διώρυγας (SCA)
ζήτησαν από το πλοίο να αγκυροβολήσει.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης που
ακολούθησε, οι Αρχές κατάσχεσαν το
drone και την κάρτα μνήμης του, ενώ το
πλοίο τέθηκε υπό κράτηση, εν αναμονή
περαιτέρω ερευνών από τις αιγυπτιακές
αρχές.
Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινοί ή
διεθνείς κανόνες που να αφορούν τη χρήση των drones. Σύμφωνα με τη European
Aviation Safety Agency (EASA), εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι όμως διαφέρουν από χώρα σε
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χώρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως και κάθε άλλο
αεροσκάφος, ένα drone πρέπει πάντα να
πετάει με ασφαλή τρόπο, τόσο σε σχέση με άλλα αεροσκάφη όσο και με τους
ανθρώπους και τις περιουσίες οι οποίες
βρίσκονται στο έδαφος. Κι ενώ ο πρωταρχικός στόχος της τεχνολογίας drone είναι
να εξυπηρετούν καλούς σκοπούς, έχουν
επίσης χρησιμοποιηθεί για παράνομους
σκοπούς και πολλές χώρες φοβούνται
πως τα drones μπορούν να τα εκμεταλλευτούν τρομοκράτες σαν όπλα. Ως εκ
τούτου, παρόλο που η πρόθεση όταν το
drone εκτοξεύθηκε ήταν απλά να καταγράψει το πλοίο καθώς εκείνο διέσχιζε τη
διώρυγα του Σουέζ, αυτή η «αθώα πράξη»
θα μπορεί να έχει θεωρηθεί απειλή για
την εθνική ασφάλεια από τις αιγυπτιακές
στρατιωτικές δυνάμεις.
Η χρήση των drones στη ναυτιλιακή βιομηχανία για πληθώρα εργασιών αυξάνεται
συνεχώς, κυρίως για την εξοικονόμηση
χρόνου και χρήματος όπως επίσης και

ως μέσο ενίσχυσης της ασφάλειας. Η
Abu Dhabi Ports έχει προσθέσει κάμερες drone στον εξοπλισμό επιτήρησης
της ασφάλειας, ενώ η Maersk Tankers έχει
ολοκληρώσει την πρώτη παράδοση drone
σε πλοίο. Η DNV GL πραγματοποίησε
την πρώτη έρευνα παραγωγής χρησιμοποιώντας drones και εξετάζει τη χρήση
τους για επιθεωρήσεις MOU, τόσο στην
εξωτερική δομή του πλοίου όσο και σε
εσωτερικές επιθεωρήσεις δεξαμενών. Η
European Maritime Safety Agency (EMSA)
εξετάζει τη χρήση των drones προκειμένου να παρακολουθεί προσφυγικά σκάφη,
ενώ σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει στο
θέμα της ρύπανσης και παρακολούθησης
των εκπομπών στη ναυτιλία. Η χρήση των
drones αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στον ναυτιλιακό κλάδο, όμως οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους
τοπικούς κανονισμούς και περιορισμούς
ανά πάσα στιγμή.
Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι η εκτόξευση
drone από ένα σκάφος, για παράδειγμα
για λήψη φωτογραφιών, μπορεί να έχει
σοβαρές συνέπειες για το πλοίο και τον
ιδιοκτήτη. Συνεπώς το Gard συμβουλεύει
τα μέλη και τους πελάτες του να ενημερώνουν τους καπετάνιους και τα πληρώματά
τους ως προς τη χρήση των drones, κυρίως όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε κάποιο
λιμάνι ή πλέει εντός των χωρικών υδάτων
μιας χώρας. Οι κανονισμοί που αφορούν
τη χρήση drones διαφέρουν από χώρα σε
χώρα και η μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε
ποινικές διώξεις.

Το πρώτο κινούμενο με LNG
φορτηγό πλοίο με ME-GI μηχανή
Μετά μια περίοδο διαπραγματεύσεων, η
κορεατική ναυτιλιακή ILSHIN και η HMD
(Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd) υπέγραψαν συμβόλαιο για τη ναυπήγηση ενός
φορτηγού πλοίου χωρητικότητας 50.000

Every year Remontowa repairs and upgrades over
200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.
of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that
recently completed a historic transit through the
Arctic North West Passage.
Remontowa S.A. is among the first shipyards to
recognize the needs of owners and operators in
view of new environmental regulations undertaking
special projects like ballast water treatment and
scrubbers systems retrofitting.

D. C.S. International Ltd
Filonos 107 - 109, Piraeus, Greece, Tel.: +30 210 4181833, E-mail: dcsi@dcsi.gr, www.dcsi.gr
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dwt. Όντας παγκοσμίως πρώτο σε αυτή
την κατηγορία, το πλοίο θα τροφοδοτείται
από έναν κινητήρα MAN B&W 6G50MEC9.5-GI, που πρόκειται να κατασκευαστεί
από την HHI-EMD, η οποία θα προμηθεύσει επίσης το σύστημα παροχής αερίου
καυσίμου.
Η πολυεθνική εταιρεία παραγωγής χάλυβα
POSCO, η οποία εδρεύει στην Πόχανγκ
της Ν. Κορέας, έχει ήδη συμφωνήσει να
ναυλώσει το νεότευκτο πλοίο όταν εκείνο
παραδοθεί, ενώ θα το χρησιμοποιήσει για
τη μεταφορά ασβεστόλιθου.
Η διπλού καυσίμου χαμηλής ταχύτητας
ME-GI diesel μηχανή αποτελεί το αποκορύφωμα πολλών ετών εργασιών ανάπτυξης. Ανάλογα με τη σχετική τιμή και τη
διαθεσιμότητα, καθώς και με περιβαλλοντικά ζητήματα, η ME-GI engine δίνει σε
πλοιοκτήτες και operators την επιλογή
να χρησιμοποιούν είτε HFO είτε αέριο κατά κύριο λόγο φυσικό αέριο.
H MAN Diesel & Turbo βλέπει σημαντικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση
αερίου ως καυσίμου, καθώς οι ανησυχίες
για τις εκπομπές CO2 και SΟx αυξάνονται.
Πράγματι, έρευνα δείχνει ότι η ME-GI
engine προσφέρει σημαντική πτώση στις
εκπομπές CO2, NOx και SΟx. Ακόμη, η
ME-GI engine, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές μηχανές, έχει αμελητέα διαφυγή
άκαυστου αερίου, και ως αποτέλεσμα
συμβάλλει ελάχιστα στις επιπτώσεις του
φαινομένου του θερμοκηπίου. Ακόμα, η
αρχή καύσης Diesel δεν αφήνει εκπομπές
φορμαλδεΰδης. Όλα αυτά καθιστούν τη
σειρά μηχανών ME-GI ως την πιο φιλική
προς το περιβάλλον τεχνολογία διαθέσιμη για θαλάσσια πρόωση.

Η προηγμένη τεχνολογία της
MacGregor θα χρησιμοποιηθεί σε
νέο πολικό ερευνητικό πλοίο
Η εταιρεία MacGregor, μέλος του ομίλου
Cargotec, έχει αναλάβει μία παραγγελία
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προκειμένου να εξοπλίσει offshore γερανούς MacGregor καθώς κι ένα σύστημα
χειρισμού Triplex για ένα πολικό ερευνητικό σκάφος χωρητικότητας 14.300 gt,
το οποίο κατασκευάζεται για το Polar
Research Institute της Κίνας. Σχεδιασμένο
από τη φινλανδική Aker Arctic, θα αποτελέσει το πρώτο πλοίο τέτοιου τύπου που
θα έχει κατασκευαστεί στην Κίνα, ενώ το
όνομα του ναυπηγείου δεν έχει ακόμη
ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με τον κ. William Storvik,
Shiptype Group Sales Manager της
MacGregor Offshore Deck Machinery, η
ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει
ειδικά προσαρμοσμένα πακέτα εξοπλισμού, καθώς και η φήμη τους για επιτυχείς
λειτουργίες σε χαμηλές θερμοκρασίες,
αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για την
απόκτηση του συγκεκριμένου συμβολαίου. Τα προϊόντα MacGregor, πρόσθεσε,
έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων σε ακραία περιβάλλοντα, το οποίο τα
καθιστά ιδανικά για πλοία τέτοιου τύπου.
Η συνδυασμένη τεχνογνωσία διασφαλίζει επίσης καλή τιμή και απόδοση για τον
πελάτη, ενώ διευκολύνει τις λειτουργίες,
μειώνοντας τον αριθμό των προμηθευτών
με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούν
το ναυπηγείο και ο ιδιοκτήτης. Όπως
πρόσθεσε ο κ. Terry Onn, Senior Shiptype
Sales Manager της MacGregor Offshore
Deck Machinery, η MacGregor υποστηρίζει τα προϊόντα της με ένα ισχυρό δίκτυο
υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, και ο ιδιοκτήτης μπορεί να συνεργάζεται στενά με
την εταιρεία για την παγκόσμια υποστήριξη του νέου πλοίου στον κύκλο ζωής του.
Το πολυλειτουργικό παγοθραυστικό
μήκους 122,5 μέτρων θα είναι σε θέση
να χειριστεί πάγο πάχους έως 1,5 μέτρου,
επιτυγχάνοντας παράλληλα συνεχή ταχύτητα 2-3 κόμβων. Με αυτονομία 20.000
ναυτικά μίλια και με πλήρες πλήρωμα 90
ατόμων, θα μπορεί να ταξιδεύει για 60
ημέρες χωρίς ανεφοδιασμό.

Το πλοίο θα διαθέτει δύο offshore
γερανούς MacGregor: έναν telescopic 50
τόνων SWL με εμβέλεια 15 μέτρα και έναν
knuckle jib 24 τόνων SWL με εμβέλεια
12 μέτρα. Θα είναι επίσης εφοδιασμένο
με έναν MacGregor Triplex telescopic/
knuckle jib γερανό 6 τόνων SWL και
εμβέλειας 17 μέτρων, καθώς και με ένα
σύστημα χειρισμού ειδικά σχεδιασμένο
για τον εξοπλισμό έρευνας. Το σύστημα
χειρισμού αποτελείται από ένα A-Frame
30 τόνων SWL τοποθετημένο στην πρύμνη, έναν πολυλειτουργικό υπερυψωμένο γερανό εκτόξευσης και ανάκτησης 5
τόνων SWL για τα ωκεανογραφικά όργανα
αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και βάθους,
και ένα piston coring system το οποίο
περιλαμβάνει ένα χειριστή σωλήνων 8
τόνων SWL, μια βάση σωλήνων 23 μέτρων
κι ένα πλευρικά τοποθετημένο A-frame 25
τόνων SWL.
Με εξαίρεση τους γερανούς, όλος ο εξοπλισμός MacGregor θα εξυπηρετείται
από κοινό υδραυλικό σύστημα καθοδηγούμενο από μία υδραυλική μονάδα ισχύος. Οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2017.
Σύμφωνα με τον κ. Yuan Shao Hong,
Director of Engineering and Secretary
of the Polar Research Institute της κομματικής επιτροπής της Κίνας, κατά την
υπογραφή της σύμβασης, η συνεργασία
με έναν κορυφαίο κατασκευαστή εξοπλισμού όπως η MacGregor, προκειμένου
να κατασκευαστεί ένα από τα κορυφαία
«πράσινα» πολικά ερευνητικά παγοθραυστικά, θα παρέχει στους Κινέζους αλλά
και σε άλλους επιστήμονες παγκοσμίως
μια καλή πλατφόρμα έρευνας, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της παγκόσμιας
πολικής έρευνας.

ΘΕΜΑ

Ελληνική ακτοπλοΐα:
με το βλέμμα στο εξωτερικό
Του Δρος Γιώργου Βαγγέλα

Η ναύλωση πλοίων του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου σε εταιρείες τρίτων
χωρών ή ακόμη και η δραστηριοποίησή
τους σε ξένες αγορές απευθείας από τις
ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες αποτελεί
μια σχεδόν πάγια τακτική. Τις εποχές της
ευμάρειας αποτελούσαν τμήμα στρατηγικής επέκτασης των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών σε άλλες χώρες και αγορές,
αλλά και μέσο αποκόμισης σημαντικών
οικονομικών ωφελειών (ναυλώσεις πλοίων). Η οικονομική κρίση, όμως, η μείωση
της ζήτησης και κατ’ επέκταση η συρρίκνωση του ακτοπλοϊκού στόλου της
Ελλάδας περιόρισαν τις συγκεκριμένες
τακτικές, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές
εταιρείες «άρπαζαν» οποιαδήποτε ευκαιρία τούς δινόταν για ναύλωση πλοίων τους
στο εξωτερικό.
Η περυσινή χρονιά σημαδεύτηκε από τα
πρώτα αχνά μεν, ελπιδοφόρα δε, αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για ακτοπλοϊκές υπηρεσίες (βοηθούντων και των
προσφυγικών ροών), γεγονός που συνέβαλε και στη βελτίωση των οικονομικών
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αποτελεσμάτων αρκετών ακτοπλοϊκών
εταιρειών. Παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται ότι το
2016 υπάρχει μια έντονη στροφή των εταιρειών στην εκμετάλλευση ξένων αγορών
μέσω της ναύλωσης πλοίων. Ήδη αρκετά
πλοία του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.
Η Attica Group ανακοίνωσε τη σύσταση κοινοπραξίας με την εταιρεία Africa
Morocco Links (AML) με σκοπό την
εκμετάλλευση της γραμμής Tanger Med
(Μαρόκο) - Algeciras (Ισπανία). Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Attica πούλησε το πλοίο «Διαγόρας» στην AML με
πρόβλεψη επαναγοράς του στο τέλος
του 2016 έναντι ισόποσου τιμήματος. Η
συγκεκριμένη γραμμή, πάντως, φαίνεται
να ελκύει ελληνόκτητα πλοία, αφού και το
ΕΓ/ΟΓ «Ελευθέριος Βενιζέλος» της ΑΝΕΚ
δραστηριοποιείται εκεί μέσω ναύλωσης
στην AML, αν και με μειωμένο πρωτόκολλο επιβατών και Ι.Χ., όπως απαίτησαν οι
αρμόδιες αρχές για την έγκριση των δρομολογίων. Η ΑΝΕΚ έχει επίσης ναυλώσει
και το ΕΓ/ΟΓ « Έλυρος» στο εξωτερικό, με
το πλοίο να δραστηριοποιείται στη γραμμή Μασσαλία (Γαλλία) - Αλγέρι (Αλγερία).
Τη ναύλωση πλοίων στο εξωτερικό έχει
επιλέξει και η Hellenic Sea Ways, με το
πλοίο της «Νήσος Χίος» να δραστηριοποιείται στη γραμμή Valencia (Ισπανία)
- Mostaganem (Αλγερία). Το δρόμο της
«ξενιτειάς» ίσως ακολουθήσει και το
«Νήσος Σάμος», που πρόσφατα εντάχθηκε στο στόλο της HSW καθώς το
πλοίο θα εξυπηρετεί τη γραμμή Πειραιάς - Μεστά Χίου - Μυτιλήνη - Λήμνος Θεσσαλονίκη ώς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η
μεταφορική ικανότητα του πλοίου καθιστά δύσκολη την εκμετάλλευσή του κατά
τους χειμερινούς μήνες και, με δεδομένη
την κάλυψη των γραμμών υψηλής κίνησης
από άλλα πλοία του στόλου της HSW, δεν
αποκλείεται να δούμε το πλοίο να ναυλώνεται στο εξωτερικό.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

220% αύξηση η αγορά
κρουαζιέρας της Κίνας
Από τις πλέον σημαντικές αγορές κρουαζιέρας στον κόσμο και με εξαιρετικές
προοπτικές ανάπτυξης είναι αυτή της
Κίνας. Οι προβλέψεις των ειδικών του
χώρου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην
ετήσια έκθεση «2016-2017 Cruise Industry
News Annual Report», κάνουν λόγο για
αύξηση -μέσα στην επόμενη πενταετίατων μεγεθών της κινεζικής αγοράς κρουαζιέρας σε ποσοστό άνω του 220%.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 2015 περίπου
1,3 εκατ. Κινέζοι επέλεξαν ένα πακέτο
κρουαζιέρας, το 2020 ο αριθμός τους
αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,1 εκατομμύρια, όταν το 2005 οι Κινέζοι επιβάτες
δεν ξεπερνούσαν τις λίγες χιλιάδες και το
2014 το ένα εκατομμύριο.
Μάλιστα, οι αναπτυξιακές προοπτικές της
αγοράς είναι τέτοιες, που έχουν οδηγήσει
πολλές εταιρείες κρουαζιέρας να μετακινήσουν πλοία τους προς τους κινεζικούς λιμένες, όπως οι μεγάλες εταιρείες
του κλάδου Carnival Corporation, Royal
Caribbean και Star Cruises.
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Επιπλέον, κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν και οι νέες ναυπηγήσεις πλοίων, που
κατασκευάζονται αποκλειστικά για την
κινεζική αγορά και με γνώμονα την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών και προτιμήσεων των Κινέζων επιβατών.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ναυπηγούνται πλοία τόσο για θαλάσσιες όσο και
για ποτάμιες κρουαζιέρες, όπως για παράδειγμα το «Victoria Emperor», ένα νέο
κρουαζιερόπλοιο για τον ποταμό Γιανγκ
Τσε της εταιρείας Victoria Cruises, που
αναμένεται να ξεκινήσει τα δρομολόγιά
του μέσα στο 2016.
Επιπλέον, νέες κινεζικές εταιρείες κρουαζιέρας δημιουργούνται σε μια προσπάθεια να καρπωθούν ένα κομμάτι της
διαρκώς μεγεθυνόμενης πίτας της αγοράς,
όπως η Diamond Cruise ή η Bohai Ferry, η
οποία εισήλθε στο χώρο της κρουαζιέρας
το 2014 διατηρώντας παράλληλα τα ακτοπλοϊκά της δρομολόγια.
Ενώ να επισημάνουμε ότι ακόμα και η
κρατική China COSCO Shipping Corp.
έλαβε άδεια τον περασμένο Απρίλιο για
σύσταση εταιρείας κρουαζιέρας, με στόχο να προσφέρει πακέτα κρουαζιέρας σε

Κινέζους και μάλιστα στη Νότια Κινεζική
Θάλασσα, κοντά στα νησιά Σπάρτλι, σε μια
θαλάσσια περιοχή το καθεστώς της οποίας
είναι διαφιλονικούμενο μεταξύ της Κίνας,
των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ και της Ταϊβάν.

Σημαντική η συνεισφορά της
κρουαζιέρας στην ευρωπαϊκή και
ελληνική οικονομία
Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας Ευρώπης (CLIA Europe) δημοσίευσε τoν ετήσιο απολογισμό της για την ευρωπαϊκή
οικονομική συμβολή του κλάδου, η οποία
έφτασε τα €40.95 δισ. το 2015, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ και αύξηση 2% σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι
άμεσες δαπάνες του κλάδου έφτασαν τα
€16,89 δισ., έχοντας ενισχυθεί συγκριτικά
με τα €16,6 δισ. το 2014. Μέσα στο 2015,
ο κλάδος της κρουαζιέρας δημιούργησε
περισσότερες από 10.000 νέες θέσεις
εργασίας σε όλη την Ευρώπη, με σύνολο
απασχολουμένων σε επιχειρήσεις κρουαζιέρας και όσες σχετίζονται με την κρουαζιέρα, 360.571 άτομα. Οι μισθοί και τα επιδόματα για τους Ευρωπαίους εργαζομέ-

νους του κλάδου έφτασαν τα €11,05 δισ.
Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει τη δεύτερη
παγκοσμίως μεγαλύτερη αγορά επιβατών
κρουαζιέρας - 6,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
έκαναν διακοπές κρουαζιέρας μέσα στο
2015, κατά 3% περισσότεροι από το 2014.
Η Ευρώπη παραμένει ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός κρουαζιέρας,
μετά την Καραϊβική. Η μελέτη έδειξε πως
6,12 εκατομμύρια επιβάτες επιβιβάστηκαν
για την κρουαζιέρα τους από ευρωπαϊκά
λιμάνια το 2015, κατά 4,5% περισσότεροι
από την προηγούμενη χρονιά
Η Ελλάδα, το 2015, διατήρησε την κατάταξή της ως τρίτος πιο δημοφιλής προορισμός στην Ευρώπη, με μερίδιο 13,3% της
ευρωπαϊκής κρουαζιέρας και συνολικά
4.176.500 επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας. Σημαντικότερα λιμάνια προορισμού
αναδείχθηκαν η Σαντορίνη, ο Πειραιάς,
η Μύκονος, η Κέρκυρα και το Κατάκολο.
Σε οικονομικά μεγέθη, στην Ελλάδα, οι
άμεσες δαπάνες της κρουαζιέρας για το
2015 αγγίζουν τα €489 εκατ., ενώ 9.983
εργαζόμενοι στον κλάδο, εγχωριώς, συμβάλλουν με περισσότερα από €188 εκατ.
ευρώ ετησίως στην εθνική οικονομία.

Επίσημη ένταξη του «Νήσος
Σάμος» στο στόλο της HSW
Στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού
της πλάνου, η Hellenic Seaways συνεχίζει
να επενδύει στην ανανέωση του στόλου
της, με την ένταξη σε αυτόν του ΕΓ/ΟΓ
«Νήσος Σάμος». Παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος προχώρησε και στην ουσιαστική και
συμβολική ενέργεια έπαρσης της ελληνικής σημαίας, αλλά και πλήθους θεσμικών εκπροσώπων, η Hellenic Seaways
εγκαινίασε στο λιμάνι του Πειραιά το ΕΓ/
ΟΓ «Νήσος Σάμος», το οποίο αποτελεί το τρίτο στη σειρά πλοίο που παραλαμβάνεται πλήρως ανασκευασμένο και
εγκαινιάζεται τη φετινή περίοδο, έπειτα
από τα ταχύπλοα Hellenic Highspeed και
Highspeed 7, με το κόστος της επένδυσης
να αγγίζει τα €15 εκατομμύρια αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. Το πλοίο έχει
ανακατασκευαστεί πλήρως σε επίπεδο
συστημάτων ασφαλείας και ξενοδοχειακών υποδομών και εξοπλισμού και θα
εξυπηρετεί τη γραμμή Πειραιάς - Μεστά
Χίου - Μυτιλήνη - Λήμνος - Θεσσαλονί-

κη. Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1988 στην
Ιαπωνία, έχει μήκος 192,91 μ., πλάτος 29,4
μ. και η υπηρεσιακή του ταχύτητα είναι 21
κόμβοι. Μπορεί να μεταφέρει 2.210 επιβάτες και 750 οχήματα, ενώ το πλήρωμά του
ανέρχεται σε 94 άτομα.
Η Costa ξεκινάει κρουαζιέρες στην Ινδία
Η Costa Cruises ανακοίνωσε τους σχεδιασμούς της να ξεκινήσει κρουαζιέρες από
την Ινδία, με το «Costa neoClassica» (1.300
επιβατών) το οποίο θα έχει βάση το λιμάνι
του Μουμπάι. Οι εβδομαδιαίες κρουαζιέρες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2016 με λιμάνι αναχώρησης το
Μουμπάι και λιμάνι τελικού προορισμού
το Male στις Μαλβίδες. Ενδιάμεσοι προορισμοί θα είναι τα λιμάνια New Mangalore
και Cochin στην Ινδία, ενώ κατά το ταξίδι
της επιστροφής το κρουαζιερόπλοιο θα
επισκέπτεται τα λιμάνια Colombo (Σρι
Λάνκα) και Mormugoa (Goa). Όπως είναι
επόμενο, οι δύο εβδομαδιαίες κρουαζιέρες μπορούν να συνδυαστούν σε μία
14ήμερη. Οι κρουαζιέρες θα εκτελούνται
από τις 16 Δεκεμβρίου 2016 έως τον Μάρτιο του 2017.

ΔΙΚΑΙΟ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κύρωση του μνημονίου κατανόησης
με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων
Νομική Βάση
α) Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 28 πργ. 1
β) Νόμος 4391/2016 (Α΄ 97)
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)

α. Κυρώθηκε με το νόμο 4391/2016 (Α΄
97) το υπογραφέν στην Αθήνα στις
19/6/2014 «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ
της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας αναφερόμενο στη
συνεργασία των δύο κρατών στον τομέα
των θαλάσσιων υποθέσεων.
β. Επί του προκειμένου επισημαίνουμε τα
κατωτέρω σχετικά με τη νομική τυπολατρία της κυρώσεως του εν λόγω μνημονίου. Ειδικότερα:
Η κύρωση έγινε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, εντός διετίας, με «συνέχεια
κράτους», εν αντιθέσει με την κύρωση
κατά το παρελθόν διεθνών ναυτιλιακών
συμβάσεων και συμφωνιών που καθυστερούσαν να κυρωθούν με νόμο 10 ή 15 χρόνια. (Σχετικό επί του προκειμένου άρθρο
μας στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχος
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158/2013.) Παρά ταύτα εντοπίζεται μεγίστη καθυστέρηση (20 έτη) στην επί του
προκειμένου επίκληση του ν. 2419/1996
(Α΄ 141), με τον οποίο κυρώνεται μεταξύ
των εν λόγω κρατών ναυτιλιακή συμφωνία
ως ρητά μνημονεύεται τόσο στο προοίμιο
του μνημονίου όσο και στην εισηγητική
έκθεση του παρόντος κυρωτικού νόμου.
Ούτω, το εν λόγω μνημόνιο, σύμφωνα
με την πργ. 2 της αιτιολογικής εκθέσεως,
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της
πρόβλεψης του άρθρου 3 της Διεθνούς
Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές
της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, που υπογράφηκε στο Πεκίνο
στις 16/10/1996 και κυρώθηκε με το νόμο
2419/1996 (Α΄ 141). Πλην όμως, δέον επισημανθεί ότι το άρθρο 3 του επικαλούμενου
εν λόγω νόμου αναφέρεται αποκλειστικά
και μόνο σε ναυτιλιακές υποθέσεις και σε
ναυτιλιακές εταιρείες για συνεργασία.
Δεν πρόκειται ούτε για διεθνή ναυτιλιακή συνθήκη ούτε για αντίστοιχη διεθνή
συμφωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
πρόκειται περί ενός διεθνούς διμερούς
«μνημονίου κατανόησης» του οποίου η
κύρωση εγένετο σύμφωνα με την πργ. 1
του άρθρου 28 του Συντάγματος με την
έννοια ότι από απόψεως νομικής τυπολατρίας ως διεθνές «μνημόνιο κατανόησης»
εντάσσεται «στους γενικούς παραδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου» ως
ορίζει η πρώτη φράση της πργ. 1, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η σύναψη αυτού
συνομολογήθηκε με έτερο κράτος μη
ανήκον στην Ε.Ε.
Δεν πρόκειται περί μνημονίου «συνεννόησης» αλλά περί «κατανόησης» για περαιτέρω συνεργασία σε όλους τους τομείς
των θαλάσσιων υποθέσεων. Το μνημόνιο

δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα ναυτιλιακά ζητήματα (πλοία - λιμάνια - ν. εταιρείες κ.λπ.) που οφείλουμε ως παγκοσμίως
πρώτη ναυτιλιακή χώρα να «κατανοήσουμε» για να συνεργασθούμε, αλλά το
πεδίο εφαρμογής και δραστηριοποιήσεως αυτού είναι ευρύτατο και εστιάζεται
σε ειδικούς τομείς θαλάσσιων υποθέσεων
ως ορίζονται στο άρθρο 2. Αποτελούν δε
συναρμοδιότητα υλοποιήσεως - κατανοήσεως πλειόνων υπουργείων.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 9
του μνημονίου, αυτό παραμένει σε ισχύ
για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του
σε ισχύ.

Το αντικείμενο κατανόησης και
συνεργασίας του μνημονίου
Στο άρθρο 2 αυτού διαλαμβάνονται επτά
τομείς ως προτεραιότητες για την ισχύ και
εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης.
Ειδικότερα:
α. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
Θεωρούμε την ένταξη του τομέα αυτού
περιττή καθόσον υφίστανται αρκετές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα
η MARPOL 73/75, ως ισχύουν. Η χώρα μας
έχει κυρώσει όλες με νόμο και ενημερώνεται επί των τροποποιήσεων σχετικών
επί του προκειμένου διατάξεων. Παρακολουθεί, δε, αυστηρά την εφαρμογή τους
από τις ν. εταιρείες και τα πλοία όλων των
κατηγοριών.
β. Εξερεύνηση και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων
Αρμοδιότητα συναρμόδιου υπουργείου, αλλά
εκτιμάται ότι δραστηριοποιούμεθα επαρκώς
υπό «στενή διεθνή παρακολούθηση».

γ. Θαλάσσια παρατήρηση, πρόγνωση και προειδοποίηση για ωκεάνιες καταστροφές
Αυτό ανάγεται καθαρά σε αρμοδιότητα της Κίνας.
δ. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και πειραματική ανάπτυξη και εκπαίδευση στις θαλάσσιες
επιστήμες
Η χώρα μας έχει αρκετές Ανώτερες Σχολές Ε.Ν., τους
καλύτερους αξιωματικούς και πληρώματα καθώς και
Ναυτιλιακό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πλοία
υπό ελληνική σημαία απαιτούνται.
ε. Επιβολή του νόμου στη θάλασσα
Πληθώρα ποινικών και πειθαρχικών διατάξεων σε όλα τα
συναφή ναυτιλιακά νομοθετήματα έχει θεσμοθετήσει η
χώρα μας με επισήμανση στον ΚΔΝΔ (Μέρος πέμπτον
«Ποινικαί και Πειθαρχικαί διατάξεις»).
στ. Θαλάσσια πολιτική
Το Committee στο Λονδίνο και η ΕΕE στον Πειραιά
θεωρούνται και είναι οι πρώτοι στην άσκηση της θαλάσσιας πολιτικής παγκοσμίως. Ο ΙΜΟ και η Ε.Ε. δίδουν
κατευθυντήριες επί του προκειμένου γραμμές με κανονισμούς και οδηγίες που η χώρα μας υλοποιεί.
ζ. Άλλοι τομείς συνεργασίας
Αυτοί θα επισημανθούν δεόντως από τη Μεικτή Επιτροπή Θαλάσσιας Συνεργασίας που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 και η οποία θα συνεδριάζει τακτικά
κάθε έτος με σκοπό τη διατύπωση διετούς χρονοδιαγράμματος.

Το προσδοκώμενο και αναμενόμενο όφελος
Υπογράφηκε και κυρώθηκε με νόμο, ορθώς, ένα διμερές
- διεθνές «μνημόνιο κατανόησης». Τίθεται αμέσως το
ερώτημα, ποιοι τομείς της χώρας μας, πότε και πόσο θα
ωφεληθούν παντοιοτρόπως (τεχνολογικά - διοικητικά τουριστικά - οικονομικά - ναυτιλιακά - επιχειρηματικά μορφωτικά κ.λπ.) εκ της κατανοήσεως και εφαρμογής
του εν λόγω μνημονίου.
Ευελπιστούμε ότι θα προκύψει αναπτυξιακό όφελος
στους ως άνω τομείς, αρκεί η Μεικτή Επιτροπή του
άρθρου 4 να εργασθεί εποικοδομητικά, τα δε συναρμόδια υπουργεία να συμμετέχουν δραστήρια και αποφασιστικά στους επιμέρους τομείς αρμοδιοτήτων τους.
Κρίνουμε δε τις επί του προκειμένου θέσεις και απόψεις των πλοιοκτητών - εφοπλιστών Λονδίνου - Πειραιώς (Committee - ΕΕΕ) καθώς και της ΠΝΟ λίαν ωφέλιμες και τις οποίες οφείλουν προσηκόντως να εκφέρουν
στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και στην Επιτροπή
του άρθρου 4 για να τις λάβει υπόψη της.

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πάντως, κριτική ασκήθηκε και στην ίδια
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βερολίνου, και συγκεκριμένα στο ομοσπονδιακό
υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο σχεδιάζει να θεσπίσει αυστηρές ζώνες προστασίας στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα. Κάτι, όμως, που οι Αρχές των πέντε
βορειογερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων
θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε μεγάλους
περιορισμούς όσον αφορά τη ναυτιλία, την
αιολική ενέργεια και την αλιεία.

Ινδία: νέες πολιτικές για την
απόκρουση τρομοκρατικών
ενεργειών στα λιμάνια

Η γραφειοκρατία σε Βρυξέλλες
και Βερολίνο θέτει εμπόδια
στην επέκταση των λιμένων
της Γερμανίας
Τα πέντε βορειογερμανικά ομόσπονδα
κρατίδια, από τους 20 λιμένες των οποίων
διακινούνται περισσότεροι από 300 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων και περίπου 10,5 εκατομμύρια επιβάτες, εκφράζουν τις έντονες διαμαρτυρίες τους για τα
εμπόδια που τίθενται ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων τους.
«Η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, θεσμοθετεί συνεχώς μέτρα, που καθιστούν
την επέκταση των λιμένων μια δύσκολα
διαχειρίσιμη πρόκληση». Αυτό τόνισε σε
δηλώσεις της η Daniela Behrens, μέλος
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της
Γερμανίας (SPD) και υφυπουργός στο
υπουργείο Οικονομικών της Κάτω Σαξονίας, στο περιθώριο συνεδρίου που έλαβε
χώρα στο λιμάνι του Βίζμαρ, σχετικά με
τις προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των γερμανικών
λιμένων.
Στην ίδια συνάντηση, ο Christian Pegel
(SPD), υπουργός Μεταφορών στο ομό-
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σπονδο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, δήλωσε ότι
ακόμα και έργα ύψους μέχρι και ενός
εκατομμυρίου ευρώ πρέπει να έχουν την
έγκριση των Βρυξελλών, ενώ στην περίπτωση που επιλεγεί η δημόσια δαπάνη
για επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές,
οι Βρυξέλλες έχουν ξεκαθαρίσει ότι κάτι
τέτοιο θα θεωρηθεί όχι χρηματοδότηση
υποδομών, αλλά ενίσχυση σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Και, βεβαίως, το αποτέλεσμα
είναι μια πλήρης ανάσχεση των σχεδίων
για βελτίωση των λιμενικών υποδομών της
χώρας.
Από την πλευρά του ο σύμβουλος Επικρατείας και μέλος της Οικονομικής Αρχής
του Αμβούργου, Rolf Bösinger, σημείωσε στη δική του παρέμβαση ότι υπάρχει
ο κίνδυνος στο άμεσο μέλλον ακόμα και
για απολύτως αναγκαία έργα, όπως αυτό
της εκβάθυνσης της εισόδου του λιμένα
του Αμβούργου, να τίθενται εμπόδια από
τις Βρυξέλλες. Γι’ αυτόν το λόγο ο υπουργός Οικονομίας του Σλέσβικ-Χόλσταϊν,
Reinhard Meyer (SPD), μίλησε υπέρ της
ανάγκης τα ποσά για υποστήριξη λιμενικών
επενδύσεων, που θα πρέπει να εγκρίνονται
από τις Βρυξέλλες, να ανέρχονται σε -κατ’
ελάχιστον- μερικές δεκάδες εκατομμύρια.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ινδίας,
Rajnath Singh, ανακοίνωσε την εστίαση
της κυβέρνησης σε νέες πολιτικές ως
προς τη διασφάλιση των λιμένων και των
παράκτιων περιοχών της χώρας από τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ο Ινδός αξιωματούχος ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
πως η ιδιαιτερότητα και η επικινδυνότητα
των ακτών της Ινδίας ήρθε στο διεθνές
προσκήνιο το 1993, όταν εισήχθησαν
εκρηκτικά, με λαθραίο τρόπο, στο Raigad
και αργότερα, το 2008, όταν δέκα Πακιστανοί τρομοκράτες, μέλη της Lashkar-eTaiba, επιτέθηκαν στο Μουμπάι, σπέρνοντας τον πανικό στον τοπικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το συγκεκριμένο
σχέδιο αποτελεί το τρίτο κατά σειρά που
θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο, ενώ στόχο
έχει την «ανίχνευση» τρωτών σημείων σε
όλα τα κύρια και μικρότερα ινδικά λιμάνια, με απώτερο σκοπό να καταστήσει τις
παράκτιες περιοχές της χώρας «απόρθητες» για τους τρομοκράτες.
Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την
ενίσχυση των δορυφόρων και σταθμών
AIS κατά μήκος της ινδικής ακτογραμμής,
μήκους 4.600 μιλίων, καθώς και την εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων και ειδικά
των αλιέων στα νότια της χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
συμπληρώνοντας την ενδεκαμελή σύνθεσή του, το οποίο λειτουργούσε με μειωμένο αριθμό μελών μετά την παραίτηση
του πρώην προέδρου Ιωάννη Παντή. Ο κ.
Ρούτος μάλιστα εκλέχθηκε στη θέση του
αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας.

Συνεργασία Οργανισμού Λιμένος
Καβάλας με Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Σε λειτουργία το ολοκληρωμένο
σύστημα ασφαλείας στο λιμάνι
του Βόλου

Aύξηση εσόδων το α' εξάμηνο
του 2016 για τον Οργανισμό
Λιμένος Πατρών

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας
(ISPS) στο λιμάνι του Βόλου, γεγονός που
του προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα
στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές καθώς και στην κρουαζιέρα. Το
σύστημα ασφαλείας αφορά τη διακίνηση
φορτίων, οχημάτων και επιβατών από και
προς χώρες του εξωτερικού. Το σύστημα αποτελείται από: φυλάκιο κεντρικής
πύλης/Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ),
φυλάκιο προβλήτα Νο 3, σύστημα επιτήρησης με κάμερες, συστήματα επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς μηχανισμούς
ελέγχου πρόσβασης, ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων, περιφράξεις, θύρες
εισόδου-εξόδου οχημάτων, υπερυψωμένη
πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων, προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος
τύπου Jersey και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό - κόμβους διανομής, καλωδιώσεις.
Τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος είναι η βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με το λιμάνι. Να σημειωθεί ότι
το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2007-2013, με προϋπολογισμό
€935.788,59.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.
σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 7,08% το
πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ παράλληλα οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 24,66%.
Στόχος της διοίκησης είναι η περαιτέρω
αύξηση των εσόδων, καθώς η περιστολή των εξόδων ήδη αγγίζει τον σκληρό
πυρήνα των ανελαστικών δαπανών. Για το
λόγον αυτό καθίσταται επιβεβλημένη η
χωρική και τροπική επέκταση - ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του και των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, όπως η
ανάπτυξη του εμπορικού λιμένα, η χωροθέτηση και λειτουργία σταθμού LNG, η
ανάπτυξη και λειτουργία υδατοδρομίου, η
λειτουργία αγκυροβολίου mega yachts, η
προσέλκυση κρουαζιέρας, η εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων άντλησης υδρογονανθράκων κ.ά., προκειμένου να διευρυνθούν
οι πηγές των εσόδων του Οργανισμού.
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Νέος πρόεδρος στον ΟΛΘ
Ο κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε., ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στην εταιρεία
έπειτα από τις αποφάσεις της τακτικής
γενικής συνέλευσης αλλά και τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου. Επιπροσθέτως, εκλέχθηκε ως νέο
μέλος στο Δ.Σ. ο κ. Δημήτριος Ρούτος,

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας συνήψε
μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται
η μηνιαία δειγματοληψία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τις πλωτές εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση των βιολογικών παραμέτρων της θαλάσσιας περιοχής
του λιμένα και η τοποθέτηση αισθητήρων
στις πλωτές εγκαταστάσεις, για την έγκαιρη αποτίμηση του επιπέδου δομικής ακεραιότητας των πλωτών στοιχείων, η οποία
θα συμβάλει στην ασφαλή και εύρυθμη
λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Τακτικές οι επισκέψεις
των Κινέζων στον ΟΛΠ
Εν αναμονή της ανάληψης της διοίκησης
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς από
τον νέο ιδιοκτήτη, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, τακτικές είναι οι επισκέψεις
στελεχών της China COSCO Shipping
Corporation Ltd στο κτίριο διοίκησης του
Οργανισμού. Στόχος, να ενημερωθούν για
τα τρέχοντα ζητήματα της εταιρείας αλλά
και να έχουν επαφές με στελέχη της διοίκησης του οργανισμού ώστε η μετάβαση
στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η SMM 2016 «ποντάρει» στην ψηφιοποίηση
ναυτιλιακών δεδομένων

Με περισσότερους από 2.100 εκθέτες
από 60 χώρες, 250 ημερίδες, σεμινάρια και
κοινωνικές εκδηλώσεις και με εκθεσιακό
χώρο να ξεπερνά τα 90.000 τετραγωνικά
μέτρα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η
διεθνής ναυτιλιακή έκθεση SMM 2016, από
τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, στο Hamburg
Messe του Αμβούργου.
Στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουνίου στο Αμβούργο, διακεκριμένοι ομιλητές, ανάμεσά τους
οι δρ Martin Stopford, Non-Executive
President της Clarksons Research
Services, Lee Adamson, Head of Public
Information Services του IMO, Michel van
Roozendaal, President της MacGregor, και
Lars Robert Pedersen, Deputy Secretary
General της BIMCO, παρουσίασαν μια
εικόνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα, δίνοντας έμφαση στις κορυφαίες
τάσεις της ναυτιλιακής αγοράς.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο δρ Stopford
εστίασε στη ναυτιλιακή αγορά από το
1990 έως σήμερα, επισημαίνοντας πως
οι δυσμενείς συνθήκες στη ναυλαγορά
ξηρού φορτίου επηρεάζουν άμεσα τη
ναυπηγοεπισκευή, η οποία βρέθηκε για
πρώτη φορά το 2016 με τον μικρότερο
αριθμό παραγγελιών από το 1980.
Κατά την ομιλία του, ο γνωστός ναυτιλιακός αναλυτής επισήμανε πως μέσα σε
ένα αβέβαιο περιβάλλον διαφαίνεται μια
σημαντική ευκαιρία, αυτή της χρήσης των
συνεχώς αναπτυσσόμενων τεχνολογιών,
προς όφελος της αποτελεσματικότερης
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διαχείρισης πλοίου και φορτίου κατά τη
θαλάσσια μεταφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η μεταφορά
περισσότερου φορτίου, με λιγότερους
ρύπους, λιγότερα ατυχήματα και καλύτερες συνθήκες μεταφοράς. Σύμφωνα
με τον κ. Stopford, η αξιοποίηση των εν
λόγω λειτουργιών δεν είναι εύκολη διαδικασία, είναι όμως ικανή συνιστώσα για να
αποδώσει στις ναυτιλιακές εταιρείες το
συγκριτικό πλεονέκτημα που απαιτείται.
Στην αντίπερα όχθη, η χρήση «έξυπνων»
συστημάτων στα πλοία πιθανώς να καταστήσει τη ναυτιλία ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις. Είναι σημαντικό όμως για τη
ναυτιλία να αντιμετωπίσει τυχόν εμπόδια
και να υιοθετήσει τη χρήση προηγμένων
υπολογιστικών συστημάτων στα πλοία,
σύμφωνα με τον κ. Pedersen. Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της BIMCO
ανέλυσε στην ομιλία του τις προκλήσεις
που πηγάζουν από τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη ναυτιλία καθώς και τον
τρόπο με τον οποίο είναι εφικτή η προστασία απέναντι σε τέτοιου είδους κρούσματα. Τόνισε επιπλέον πως ήδη από τις
αρχές του χρόνου, η BIMCO σε συνεργασία με άλλους ναυτιλιακούς φορείς, όπως
η CLIA, η Interntanko, η Intercargo και η
ICS, εξέδωσε ένα πρώτο πακέτο κατευθυντηρίων οδηγιών για την προστασία των
πλοίων από τις κυβερνοεπιθέσεις.
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού δήλωσε αισιόδοξος για
τον τρόπο που η ναυτιλιακή κοινότητα

αντιμετωπίζει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, απηύθυνε όμως κάλεσμα
στη ναυτιλιακή κοινότητα για συνέχιση
της εντατικής προσπάθειας για την κατασκευή πλοίων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Δήλωσε μάλιστα πως «ο IMO δεν
μπορεί να ρυθμίσει την παγκόσμια ζήτηση
για ναυτιλιακές υπηρεσίες, μπορεί όμως
να ρυθμίσει τους ρύπους που παράγουν
τα πλοία».
Ο κ. Roozendaal επισημαίνοντας τη σημασία επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
ναυτιλιακό κλάδο, κάλεσε τις επιχειρήσεις
να συνάψουν συνέργειες και να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες. Κλείνοντας
τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Aufderheide,
president & CEO της Hamburg Messe
und Congress GmbH, τόνισε τον διεθνή
χαρακτήρα της SMM, ανακοινώνοντας
πως φέτος θα συμμετάσχουν για πρώτη
φορά στην έκθεση κράτη όπως το Ιράν,
η Μαλαισία και η Ελλάδα, με εθνικά περίπτερα, επιβεβαιώνοντας έτσι πως παρά
την κρίση στην αγορά ξηρού φορτίου
και τη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου,
που είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη
γερμανική οικονομία, η έκθεση παραμένει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η τάση αυτή
φαίνεται να πηγάζει από την προσπάθεια
εθνικών κρατών, ομοσπονδιών και ενώσεων για την υποστήριξη προγραμμάτων
R&D αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ας μην ξεχνάμε
πως, αμέσως και εμμέσως, οι εθνικές και
περιφερειακές συμμετοχές υποστηρίζονται από κρατικούς και συνεταιριστικούς
φορείς.
Είναι λοιπόν πασιφανές πως, σε καιρούς
χαλεπούς, οι εταιρείες αναζητούν ευκαιρίες μέσω της εξωστρέφειας, ενώ τα κράτη
και οι φορείς εκπροσώπησης συντεχνιών
και επαγγελματιών υποστηρίζουν, όσο
μπορούν, κινήσεις για την τόνωση εξειδικευμένων κλάδων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η SWISS σε συνεχιζόμενη πορεία ανάπτυξης
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της νέας στρατηγικής και αναπτυξιακής του πορείας, ο
ελβετικός αερομεταφορέας SWISS διοργάνωσε δείπνο με εκπροσώπους των εξειδικευμένων ελληνικών ΜΜΕ.
Η ανανέωση του στόλου της SWISS αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις της
εταιρείας, ειδικά μετά την εξαγορά της
από τη Lufthansa. H ημέρα της παρουσίας
μάλιστα συνέπεσε με την πρώτη πτήση
με το νέο αεροσκάφος της SWISS από
την καναδική Bombardier, στη διαδρομή
Ζυρίχη - Παρίσι. Το αναπτυξιακό πλάνο
της SWISS International Air Lines περιλαμβάνει ένα σημαντικό τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης στόλου, που
προβλέπεται να αγγίξει τα 5 δισ. CHF.
Ειδικότερα, έως το τέλος του 2018 η ελβετική αεροπορική εταιρεία αναμένεται να
έχει παραλάβει συνολικά 39 αεροσκάφη
προηγμένης τεχνολογίας και να διαθέτει
έναν από τους πιο σύγχρονους και φιλικούς προς το περιβάλλον στόλους της
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Ευρώπης. Ο ανανεωμένος στόλος θα
περιλαμβάνει αεροσκάφη τύπου C-Series
για τις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, τα οποία θα αντικαταστήσουν
τα Avros, αλλά και τη νέα ναυαρχίδα του
στόλου, το Boeing 777-300ER για τις προγραμματισμένες διηπειρωτικές πτήσεις,
που θα αντικαταστήσει τα Α340. Τα νέα
αεροσκάφη της Bombardier ενδέχεται
να δρομολογηθούν στις πτήσεις από την
Αθήνα προς τη Γενεύη, ενώ σε περιόδους
αιχμής θα δρομολογούνται τα Boeing 777
στις πτήσεις από Αθήνα προς Ζυρίχη. Στο
ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εγκαινίασε τις νέες
αίθουσες αναμονής για τους διακεκριμένους και «χρυσούς» επιβάτες στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.
Σχολιάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία των
ελβετικών αερογραμμών στη χώρα μας, ο
κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, από τα πιο έγκυρα στελέχη της ελληνικής αεροπορικής
αγοράς και περιφερειακός διευθυντής για
την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία,

τόνισε: « Έπειτα από 69 χρόνια σταθερής
και διαρκούς παρoυσίας των ελβετικών
αερογραμμών στην Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι που η SWISS συνεχίζει αυτήν
τη δυναμική πορεία στη χώρα μας, θέτοντας υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης. Οι
πελάτες μας, ιδίως από την Ελλάδα, είναι
εξαιρετικά πιστοί και απολαμβάνουν το
τρίπτυχο ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια για το οποίο φημίζονται οι Ελβετοί».
Αν και η αναπτυξιακή πορεία της Aegean
Airlines στις πτήσεις προς Ελβετία και
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχει καταστήσει τον ανταγωνισμό εντονότερο, η
ελβετική εταιρεία φαίνεται να επενδύει
στην ελληνική αγορά αναπτύσσοντας
νέους προορισμούς από την Ελλάδα και
ενισχύοντας την παρουσία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, η
SWISS δίνει έμφαση στη χώρα μας, προσφέροντας στους Έλληνες ταξιδιώτες ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς

ναύλους για ταξίδια σε όλον τον κόσμο.
Σχολιάζοντας τη ναυτιλιακή κίνηση της
εταιρείας, ο κ. Ζωγραφάκης επισήμανε
πως η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον ένα
παγκόσμιο δίκτυο για να απορροφήσει
μεγάλα ποσοστά της συγκεκριμένης κίνησης, όμως προσφέρει εξαιρετικές συνδέσεις με τις άλλες «αδελφές» εταιρείες
του ομίλου Lufthansa. Ωστόσο, οι πτήσεις
προς Γενεύη και Ζυρίχη είναι εξαιρετικά
δημοφιλείς για το ναυτιλιακό κοινό της
Αθήνας, όπως και οι προορισμοί προς
ΗΠΑ, Βόρεια Ευρώπη και Ασία. Μάλιστα,
τα ποσοστά των Ελλήνων επιβατών-επιχειρηματιών που επιλέγουν να πετούν στη
διακεκριμένη θέση της SWISS ξεπερνούν
το 25%.
Η νέα στρατηγική δίνει επίσης ιδιαίτερη
έμφαση στον ταξιδιώτη που εξετάζει με
μεγάλη προσοχή τις τιμές των ναύλων.
«Στη SWISS καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες των Ελλήνων επιβατών προσφέροντας χαμηλούς ναύλους
προς δημοφιλείς προορισμούς. Αξίζει να
σημειωθεί ότι κάποιος μπορεί να πετάξει για Ζυρίχη με μόλις 97 ευρώ (τελική
τιμή για εισιτήριο με επιστροφή και με μία
χειραποσκευή) και για Νέα Υόρκη στην
εξαιρετική τιμή των 463 ευρώ (τελική τιμή
για εισιτήριο με επιστροφή μαζί με αποσκευή)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Ζωγραφάκης.
Τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο η SWISS
και η θυγατρική της, Edelweiss Air, συνδέουν την Ελλάδα με τα αεροδρόμια της
Ζυρίχης και της Γενεύης εκτελώντας συνολικά 70 πτήσεις την εβδομάδα. Η εταιρεία
συνδέει καθημερινά την Αθήνα με τη
Ζυρίχη (23 πτήσεις την εβδομάδα) και τη
Γενεύη (με 8 πτήσεις την εβδομάδα), ενώ
εκτελεί τακτικές και πολυάριθμες πτήσεις
από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την
Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Σαντορίνη, τη
Ρόδο, τη Μύκονο και την Κω.
Ωστόσο, ο κ. Ζωγραφάκης τόνισε ότι αν
και οι αερομεταφορείς φέτος προσπάθησαν να αναπτύξουν το δίκτυό τους από
την Ελλάδα -αφού αντιλήφθηκαν έγκαιρα
τη μείωση της τουριστικής κίνησης προς
την Τουρκία, τη Βόρεια Αφρική και τη
Μέση Ανατολή- αυτή δεν κατάφερε να
εξασφαλίσει το μερίδιο της αγοράς που
θα μπορούσε. Αντίθετα, η Ισπανία και η
Πορτογαλία με γρήγορους σχεδιασμούς
κατάφεραν να απορροφήσουν μεγάλο
μερίδιο τουριστών. Ανάμεσα στους βασι-

κούς λόγους της συρρίκνωσης της κίνησης της Ελλάδας, αυτό το καλοκαίρι, είναι
η αύξηση του ΦΠΑ, η αύξηση των τιμών
αρκετών ξενοδοχείων σε δημοφιλείς προορισμούς, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και προσωπικού για την έγκαιρη και
γρήγορη χορήγηση visa -ειδικά σε χώρες
εκτός Ε.Ε.- και σαφώς το προσφυγικό,
το οποίο παρουσιάζεται ως μια αρνητική
εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ενώ
δηλαδή υπήρξε αύξηση των πτήσεων και
των συνδέσεων, ο διεθνής ταξιδιώτης φαίνεται, για ευνόητους λόγους, να μη... γέμισε τα αεροπλάνα όπως αναμενόταν αρχικά.
Οι περισσότεροι επιβάτες κλείνουν θέσεις
τελευταία στιγμή και συνήθως το συγκεκριμένο τουριστικό κοινό δεν είναι και το πιο...
προσοδοφόρο για την Ελλάδα.
Ο κ. Ζωγραφάκης είπε ότι η βομβιστική επίθεση στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, επέφερε μεγάλο πλήγμα στις
αερομεταφορές αφού επηρέασε αρνητι-

κά 2.000.000 ταξιδιώτες, οι οποίοι προτίμησαν να μην ταξιδέψουν με αεροπλάνο
την περίοδο μετά την τρομοκρατική επίθεση.
Η SWISS σήμερα διαθέτει στόλο 95
αεροσκαφών και μαζί με τη θυγατρική
της Edelweiss Air εξυπηρετεί 105 προορισμούς σε όλον τον κόσμο μέσω των
κύριων κόμβων της, Ζυρίχης και Γενεύης.
Είναι μέλος του κορυφαίου ευρωπαϊκού
αεροπορικού ομίλου Lufthansa Group.

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

ϊκής Ένωσης, διευκολύνοντας την εργασία
και την ευημερία στην Ε.Ε. Με αφορμή
αυτό το δεδομένο, ο διευθύνων σύμβουλος της ΙΑΤΑ, Tony Tyler, δήλωσε ότι
«όποια μορφή κι αν λάβει η νέα σχέση
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να
διασφαλιστούν τα κοινά συμφέροντα των
ασφαλών, αποτελεσματικών και βιώσιμων
αερομεταφορών».

215 νέα επιβατικά αεροσκάφη για
το Iράν
5% λιγότεροι Βρετανοί επιβάτες
στις αερομεταφορές έως το 2020
σύμφωνα με την ΙΑΤΑ
Η απόφαση των Βρετανών για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει
σημαντικές και ευρείες επιπτώσεις, τόσο
στα οικονομικά μεγέθη της βρετανικής
αεροπορικής αγοράς όσο και σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό της πλαίσιο.
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Ένωσης Αερομεταφορών ΙΑΤΑ, που
δημοσιεύθηκε μία ημέρα μετά την απόφαση για Brexit, ορισμένες από αυτές
τις επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές αμέσως (π.χ. από την επίδραση που θα έχει
η συναλλαγματική ισοτιμία της στερλίνας
στο κόστος των αεροπορικών ταξιδιών),
αλλά και μεσομακροπρόθεσμα. Αλλά σε
κάθε περίπτωση οι επιπτώσεις αυτές θα
εξαρτηθούν εν πολλοίς από τους ακριβείς
όρους της συμφωνίας εξόδου, η επίτευξη
της οποίας μπορεί να φτάσει τα δύο έτη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
μείωση των Βρετανών επιβατών στις
αερομεταφορές κατά 3 με 5% έως το
2020, λόγω της υποχώρησης του ρυθμού
ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας και
μεγέθυνσης του ΑΕΠ της, αλλά και λόγω
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της πτώσης της ισοτιμίας της λίρας. Σε ό,τι
αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
στην αγορά εμπορευματικών αερομεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, γι’ αυτές
δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν
ασφαλής εκτίμηση, αλλά το σίγουρο είναι
ότι θα επηρεαστεί μακροπρόθεσμα από
τη μείωση του διεθνούς εμπορίου.
Από την άλλη, η ΙΑΤΑ στην έκθεσή της
σημειώνει ότι εξαιτίας της πτώσης της
αξίας της λίρας, το Η.Β. ενδέχεται να υποδεχθεί πολύ περισσότερους επισκέπτες
για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής,
καθώς οι τιμές θα είναι ελκυστικές στους
ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Από την
άλλη, βέβαια, η αδύναμη λίρα θα έχει ως
άμεση συνέπεια τα ταξίδια των Βρετανών
στο εξωτερικό να ακριβύνουν.
Άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί είναι η ρύθμιση των κανόνων
αεροπλοΐας, με τη Βρετανία να πρέπει να
επιλέξει είτε τη διατήρηση της πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό
Χώρο (ECAA) ή την επιλογή διαμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας στις
αερομεταφορές.
Να σημειωθεί ότι το 2015 πραγματοποιήθηκαν 117 εκατ. αεροπορικές συνδέσεις
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπα-

H Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ,
κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για
την αγορά 100 αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing Co. προκειμένου
να ανανεώσει τον γηρασμένο επιβατηγό
στόλο της χώρας. Βέβαια, η συμφωνία
υπόκειται σε έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως τόνισε σε δηλώσεις
του ο επικεφαλής του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν (CAO), Αli
Abedzadeh. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν
μπορεί να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη σύμβαση χωρίς την απαραίτητη άδεια του υπουργείου Οικονομικών
καθώς και του υπουργείου Εξωτερικών
των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία της
συμφωνίας ανέρχεται στα $17 δισεκατομμύρια. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Ιράν
κατέληξε σε συμφωνία και με την ευρωπαϊκή Airbus για την αγορά 115 επιβατικών
αεροσκαφών, συνολικής αξίας 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η χώρα έχει ανακοινώσει την άμεση ανάγκη για αγορά περίπου 400 επιβατικών
αεροπλάνων μέσα στην επόμενη δεκαετία, αφού ήδη τα 250 από τα 270 αεροσκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο ιρανικό νηολόγιο είναι παλαιάς τεχνολογίας.

Όπως είναι φυσικό, όλες οι εταιρείες ανήκουν στην Ασία και κυρίως σε Μέση και
Άπω Ανατολή, μία στην Ε.Ε. και καμία στην
Αμερική, παρά την τεράστια αεροπορική
κίνηση στις δύο ηπείρους.
Οι καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη είναι:
1. Turkish Airlines
2. Lufthansa
3. Air France
4. Swiss Int’l Air Lines
5. Austrian
6. KLM
7. British Airways
8. Finnair
9.Virgin Atlantic
10. Norwegian

38% κάτω η κερδοφορία της
SAS παρά την πτώση των τιμών
πετρελαίου
O σκανδιναβικός αερομεταφορέας SAS
ανακοίνωσε σημαντική μείωση της κερδοφορίας του για τους πρώτους μήνες
του έτους, παρά τις χαμηλές τιμές του
πετρελαίου και την προσπάθεια της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού
της κόστους. Σύμφωνα με την επίσημη
ανακοίνωσή της, οι αιτίες που οδήγησαν
σε μείωση των κερδών συνδέεται άμεσα
με την πολιτική των χαμηλών ναύλων αλλά
και με τη δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία της σουηδικής κορώνας.
Τα καθαρά κέρδη της SAS υποχώρησαν
κατά 38% μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αγγίζοντας τα 18,4 εκατ.
ευρώ.
Από την άλλη, οι πωλήσεις κατέγραψαν
πτώση κατά 5%, φτάνοντας τα σχεδόν
960 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της SAS, Rickard Gustafson, τόνισε σε
δηλώσεις του ότι «τα αδύναμα αποτελέσματα οφείλονται πρωτίστως σε τρεις
παράγοντες: στην αυξημένη πίεση στις
τιμές των εισιτηρίων, στα αυξημένα έξοδα
της τεχνικής συντήρησης των αεροσκαφών και στη δυσμενή συναλλαγματική

ισοτιμία της κορώνας».
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία πέρα από
τη σοβαρή μείωση της κερδοφορίας της
έχει να αντιμετωπίσει και την απεργία που
έχουν κηρύξει οι Σουηδοί πιλότοι της,
από τις 10 Ιουνίου. Μια κινητοποίηση που
εκτιμάται ότι κοστίζει στην εταιρεία ημερησίως ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ
και μάλιστα εν μέσω της υψηλής τουριστικής περιόδου για τη Σκανδιναβία.

Οι καλύτερες αεροπορικές
εταιρείες στον κόσμο
H ετήσια έρευνα της Skytrax, η οποία
αναδεικνύει τις καλύτερες αεροπορικές
εταιρείες στον κόσμο, δημοσιοποιήθηκε
πριν από λίγες ημέρες.
Οι δέκα καλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο για φέτος είναι:
1. Emirates
2. Qatar Airways
3. Singapore Airlines
4. Cathay Pacific
5. ANA All Nippon Airways
6. Etihad Airways
7. Turkish Airlines
8. EVA Air
9. Qantas Airways
10. Lufthansa

Οι καλύτερες Business Class υπηρεσίες
ανήκουν στις ακόλουθες εταιρείες:
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Etihad Airways
4. Emirates
5. Cathay Pacific
6. ANA All Nippon Airways
7. EVA Air
8. Turkish Airlines
9. Air France
10. Lufthansa
Οι καλύτερες Economy Class θέσεις προσφέρονται από τις:
1. Asiana Airlines
2. Qatar Airways
3. Singapore Airlines
4. Cathay Pacific
5. Emirates
6. Thai Airways
7. Turkish Airlines
8. Etihad Airways
9. ANA All Nippon Airways
10. Garuda Indonesia
Για 6η συνεχή χρονιά, στα βραβεία
Skytrax World Airline Awards 2016, η
Aegean Airlines αναδείχθηκε η Καλύτερη
Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία της
Ευρώπης.

MARKET NEWS

Η Franman επεκτείνεται και
στις υπηρεσίες πετρέλευσης
Για 25 έτη η Franman παρέχει μια ευρεία
γκάμα υπηρεσιών στη ναυτιλιακή βιομηχανία εστιασμένων στον εξοπλισμό
πλοίων υπό ναυπήγηση, στα ανταλλακτικά
πλοίων, στις επισκευές πλοίων και στην
παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες και την ασφάλεια.
Η Franman ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της το 1991 από τον Κωνσταντίνο Ι.

Almi Tankers signs maintenance
contract with Alphatron Marine
Rotterdam, the Netherlands, 9 June 2016 –
JRC and Alphatron Marine are pleased to
announce that Greek based company Almi
Tankers have signed an all-encompassing
maintenance contract supporting all
yearly inspections and surveys as well as
any required services, for a total of eleven
vessels.
AlmiTankers is a global operator of modern
oil tankers, offering reliable, efficient
and high quality oil transportations to
customers and stakeholders.
With Alphatron Marine and our local
partner in Greece, Nova Electronics we
will be able to ensure worldwide that
the supported fleet receives the highest
quality service, up keeping the operational
and safety standards Almi Tankers expects.
This also include preventive maintenance
services to secure the overall smooth
running of bridge equipment, delivered in
a competitively priced package.
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Φραγκούλη, το όραμα του οποίου ήταν
να μετουσιώσει την εμμονή του με τη
θάλασσα και τη ναυτιλία σε έναν οργανισμό που θα παρέχει υψηλής ποιότητας
εξειδικευμένες υπηρεσίες στη ναυτιλιακή
βιομηχανία.
Έπειτα από 25 έτη, η «εμμονή» του κ.
Φραγκούλη αποτελεί κοινό τόπο για
όλους τους εργαζομένους στη Franman.
Υψηλής εξειδίκευσης επαγγελματίες, με
μεγάλη εμπειρία στη ναυτιλιακή βιομηχανία και με συνεχή εκπαίδευση, παρέχουν
ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Η εταιρεία, συνεπής προς τη δέσμευσή
της να επεκτείνει την γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες
της, ανακοινώνει τη σύσταση ενός νέου
τμήματος Υπηρεσιών Πετρέλευσης. Λειτουργώντας ως μεσίτης ανάμεσα στους
πελάτες και τους προμηθευτές, η Franman
παρέχει οφέλη και στις δύο πλευρές
καθώς τους επιτρέπει να επικεντρωθούν

στις βασικές τους δραστηριότητες, ενώ
παράλληλα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση
όλων των διαδικασιών.
Το τμήμα Υπηρεσιών Πετρέλευσης παρέχει:
• Ανάλυση αγοράς και πληροφόρηση
• Πλήρη στήριξη στις διαδικασίες
πετρέλευσης και
• Παροχή υποστήριξης στην
περίπτωση έγερσης αξιώσεων
Η εξειδικευμένη ομάδα του τμήματος
είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε ανάγκη
σχετικά με τις πετρελεύσεις, παρέχοντας
ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστες ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω του εκτεταμένου
δικτύου προμηθευτών σε όλο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Αλέξανδρο
Προκοπάκη στο bunkers@franman.gr.

Almi Tankers commitment of operational
integrity is at the heart of the organization.
They always look for ways to improve
their operational requirements on
enhanced implementation of world class
frameworks and potentially integrating
new ones.
Alphatron Marine has a long standing
history of bridge equipment and integration
and has built up a network to support
all global needs. Partnering with Nova
Electronics, distributor of JRC equipment
for many years, we will be able to support
Almi Tankers, increasing operational
improvements, cost reductions in fleet
management and ultimately to minimize
the risk of downtime.
About
JRC is a world leading marine electronics
producer specializing in the design and
manufacture of industry compliant
products. Alphatron Marine is a world
renowned supplier of integrated bridge
solutions and manufacturer of unique
complementary products to the JRC

portfolio.With the full support of Centers
of Excellence in Tokyo, Rotterdam,
Singapore and Houston, the combined
synergies bring quality and innovation
to owners, operators and shipyards,
redefining the future of ocean and river
navigation.
Contact
marketing@jrc.am

From left to right: Jeroen Kortsmit – Global Business
Development Manager JRC/Alphatron Marine, Fanis
Valvis – Navigation/Communication & Automation
Manager Almi Tankers, Frans Steenbergen – General
Manager Global Service Solutions JRC/Alphatron
Marine and Vassilis Kokkotis – Sales Manager Nova
Electronics

2nd BLUE TEE
The Maritime Golf Event
The 2nd sport and social event exclusively for golf enthusiasts
of the Shipping Community in Greece.
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Making ‘Prevention at Sea’, a habit
‘Prevention at Sea’ is a Marine Risk & Software company, built on a safety culture
and risk prevention foundations. It was
born to serve the Shipping Industry by
preventing the negatives and promoting
the positives. Our Clients benefit from our
Marine Risk Services whilst our Software
applications ensure effective monitoring,
compliance with regulations and paperless
functionalities. Our services and maritime
software focus on the most efficient and
effective implementation of the Maritime
International Legislation & Standards.
The company holds an ISO 9001 certification by Lloyd’s Register, under the following scopes:
• Marine Risk Assessment for ship
Vetting Purposes
• Maritime Software Applications
Development
• Maritime Training Activities
• Maritime Consultancy
The ‘Marine Risk Assessment in Vessel
Operations’ scheme is a risk-based management approach, which integrates concepts
of internal control together with strategic
planning. The subject scheme includes the
risk based methodology and process utilized
to manage risks related to the achievement
of our Clients’ objectives.
By identifying and proactively addressing
risks and opportunities, we assist Clients in

4th Maritime Trends Conference –
Trends in Crew Management
Joanna Koukouli, Claims Manager of the
Piraeus office of the American P&I Club,
participated as a speaker at the 4th
Maritime Trends Conference, which took
place on 14 May 2015 at Metropolitan
Hotel and was organized by Marine Tours
and Etihad Airways, under the academic
sponsorship of University of Piraeus.
Joanna spoke on “Loss Prevention in Crew
Management – The P&I Club perspective.”
Her presentation commenced with a brief
review of the history of the American
Club’s PEME program, focusing on the
study and analysis of its findings which
formulated a program that benefited the
Club and its membership with millions in
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creating value for their stakeholders (bankers, charterers, flag registry etc) and protecting the environment and society overall.
The development of user friendly Maritime Software Applications aims to assist
Clients and deliver the right tool by simplifying implementation of regulations, management procedures and record keeping.
Recently, ‘Prevention at Sea’ has developed an innovative Maritime Software
application called ‘ε-ORB’ (Electronic Oil
Record Book). The ‘ε-ORB’ provides a
secure, easy and efficient alternative to
the traditional inadequate current paper
solution. Designed and certified by Lloyd’s
Register in accordance with the MARPOL
Annex I reg. 17 & 36 and the IMO Circ.
736/Circ.2 requirements, the ‘ε-ORB’ was
developed to assist the Mariners in filling
out the traditional paper Oil Record Book
and subsequently to replace it by establishing transparency, credibility and traceability. The ‘ε-ORB’ was released during
the Posidonia Exhibition and the Liberian
flag is the first flag registry that currently
allows the ε-ORB to act on board as the
official electronic Oil Record Book, whilst
‘Prevention at Sea’ representatives are in
contact with the Industry’s Stakeholders
to acquaint them with the ε-ORB functionalities, obtaining global recognition.
Visit us at www.preventionatsea.com and
www.e-orb.com.cy for more information
about our services and maritime software.

costs savings. There was an overview of
the crew members’ nationalities which
are subject to the mandatory application
of the PEME program, the process for
approving clinics and the parameters which
were examined leading to the inclusion of
additional nationalities. A review of the
PEME program’s basic requirements and
policies followed, including most common
examples and possible consequences for
non-compliance, whilst a list of practical
recommended procedures was given.
Great importance was placed on the nonpunitive nature of the program, which is
a constantly evolving cooperative effort
between the American Club, its members
and the approved clinics, in order to
prevent spurious illness claims and claims
due to conditions which could have been

Το πρώτο σεμινάριο της Kidde
- Graviner στα νέα γραφεία της
MAS Α.Ε.

Με μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στις
6 Ιουλίου το πρώτο σεμινάριο της
Kidde - Graviner (UTC) στα καινούργια
γραφεία της MAS Α.Ε., στη λεωφόρο
Κηφισού. Η εταιρεία MAS Α.Ε., πάντα
θερμή υποστηρίκτρια της εκπαίδευσης,
έχει αφιερώσει πάνω από 300 τ.μ.
ειδικά για εκπαίδευση εξειδικευμένων
προγραμμάτων όπως Woodward
Governors, συστήματα Graviner,
αυτοματισμού και προστασίες μηχανών
και πολλά άλλα, που θα ανακοινώνονται
κατά καιρούς σε όλο της το πελατολόγιο.

diagnosed at the pre-employment stage.
The observations and experiences gained
by the Club and its members’ feedback
through constructive dialogue during the
operation of the program constitute the
foundation for its constant improvement
for their mutual benefit. It is thanks to its
members’ commitment that the American
Club’s PEME program is a success, not
just by way of costs’ and claims’ savings,
but by contributing to the long-term
benefits for shipowners from retaining
qualified, motivated and fit seafarers
within a commercially, operationally and
regulatorily challenging environment.
The conference attended more than 245
executives from 110 shipping companies.

