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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα  
του μήνα

Εν πλω

Οι εξελίξεις για τη σύμβαση 
έρματος  
Toυ Πάνου Ζαχαριάδη

Hanjin Shipping: όταν το «too big 
to fail» δεν βρίσκει εφαρμογή
Του Γιώργου Βαγγέλα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
The London P&I Club: 150 χρόνια 
προσφοράς στη διεθνή ναυτιλιακή 
κοινότητα

Το London Club είναι ένας 
ολόθερμος υποστηρικτής του 
International Group
Του Γιάννη Λύρα, Προέδρου 
του Committee του London P&I Club

To London Club υπερέχει σε όλες 
τις P&I υπηρεσίες που απαιτεί ένας 
πλοιοκτήτης
Του Βασίλη Λαλιώτη, Μέλους 
της Επιτροπής Οικονομικών 
& Ελέγχου (Finance and Audit 
Committee) του London P&I Club

H εντιμότητα είναι εξαιρετικά 
σημαντική για εμάς, τόσο στις 
σχέσεις με τα μέλη όσο και με τους 
εταιρικούς συνεργάτες μας
Του Ian Gooch, Γενικού 
Διευθυντή (CEO) του  
London P&I Club 

Η σημασία της ελληνικής 
πλοιοκτησίας για το Club ήταν και 
εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη
Της Ιωάννας Παυλίδου, Διευθύντριας 
του Ελληνικού Γραφείου του London 
P&I Club

Real Time Graduates: Καινοτόμος 
πρωτοβουλία σύνδεσης αποφοίτων 
με τη ναυτιλιακή αγορά
Συνομιλούμε με τη Σουζάνα 
Λασκαρίδη, Director Real Time 
Graduates

Διεθνή ύδατα: Ειδήσεις από τις 
θάλασσες του κόσμου

Ο περσικός λέων ξύπνησε,  
αλλά ακόμη δεν ακούμε  
τον βρυχηθμό του
Του Ηλία Μπίσια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Οι παγκόσμιες εξελίξεις  
στην αγορά των δεξαμενοπλοίων
Του Ειδικού Συνεργάτη

Η αλόγιστη και υπερβολική 
τοποθέτηση παραγγελιών οδήγησε 
στην κατακόρυφη πτώση της 
ναυλαγοράς 
Του Κωνσταντίνου Γ. Βλάχου, Chief 
Operating Officer CMM-Consolidated 
Marine Management Inc.

Ο κλάδος της μεταφοράς 
πετρελαιοειδών φορτίων θα 
παρουσιάζει κερδοφορία, εφόσον 
η αύξηση της προσφερόμενης 
χωρητικότητας διατηρηθεί σε 
χαμηλό επίπεδο
Συνέντευξη του Δημητρίου 
Ματθαίου, Managing Director Arcadia 
Shipmanagement Co Ltd.

Η αγορά το 2017 μπορεί να 
παραμείνει σε σχετικά αποδεκτά 
επίπεδα
Του Σταμάτη Μπουρμπούλη, Γενικού 
Διευθυντή Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd.

Η αγορά διέψευσε τα αναμενόμενα 
ή το αντίθετο; 
Του Πέτρου Κεφαλωνίτη, Management 
Executive, Super Eco Group

Η υπερπροσφορά στην αγορά 
πετρελαίου συνεχίζεται. Νέες 
εκτιμήσεις από ΟΠΕΚ και Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας
Της Μαρίας Μπερτζελέτου, 
Ναυτιλιακής Αναλύτριας 
 
Advertorial
SeaBright: 20 χρόνια επιτυχημένης 
πορείας

Βιομηχανικός αυτοματισμός πλοίων
Των Δημητρίου Γουργούλη και 
Χρήστου Πρασσά

Η ισχύς εν τη ενώσει για τους 
Έλληνες κατασκευαστές και 
προμηθευτές στη διεθνή έκθεση 
«SMM Hamburg 2016»
Του Ηλία Μπίσια

Τεχνολογία και ναυπηγική

Η κρουαζιέρα συνεχίζει να 
επενδύει. Ευκαιρία για ελληνικές 
επιχειρήσεις
Των Γιώργου Βαγγέλα  
και Πέτρου Ιωσηφίδη

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Προοπτικές συγχώνευσης 
δημοτικών, διαδημοτικών και 
κρατικών Λιμενικών Ταμείων 
Της Χριστίνας Κονταξή

Διεθνής και ελληνική λιμενική 
βιομηχανία 

Περιβαλλοντικά νέα

Ιδιοκτησία
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.

Εκδότης
Ιωάννα Μπίσια

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος επικοινωνίας  
& ειδικών εκδόσεων

Λίζα Μαρέλου

Σύμβουλοι  Έκδοσης
Δρ Γιώργος Βαγγέλας

Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Διεύθυνση Διαφήμισης
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνοι Διαφήμισης  
και Επικοινωνίας
Δήμητρα Τσάκου 

Χάρης Παππάς
Αθηνά Κολάκη

Επιστημονικοί συνεργάτες
Χαρίλαος Ψαραύτης
Πάνος Ζαχαριάδης

Μιχάλης Μαλέρμπας
Μαρία Μπερτζελέτου

Ειδικοί συνεργάτες
Νίκος Βεργούνης

Λευτέρης Μαδεντζόγλου

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
Web strategy development by IT

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, 
το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν 
παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτο-
γραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.
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Φωτ. εξωφύλλου 
Το πλοίο «CAP  VICTOR»  
της εταιρείας EURONAV

Οκτώβριος 2016
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Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

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

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

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

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

ANANGEL_ADV 2013:Layout 1  8/4/2014  11:52 μμ  Page 2
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στα τέλη του 2015, το

42,5%   

της χωρητικότητας 
             

του παγκόσμιου στόλου
ανήκε στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, το 28% 
στα δεξαμενόπλοια, το 13% στα πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων και το 4,4% στα πλοία γενικού 
φορτίου.

6,5% ήταν το ποσοστό αύξησης της ζήτησης 
υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  
το 2015. Η προσφορά χωρητικότητας το ίδιο έτος αυξήθηκε 
κατά 6%.

51   

πλοία μεταφοράς            εμπορευματοκιβωτίων 
δραστηριοποιήθηκαν στη γραμμή  
Μαλαισία-Σιγκαπούρη το 2015.

455   

πλοία μεταφοράς                εμπορευματοκιβωτίων 
συνολικής μεταφορικής ικανότητας 3.773.666  
ήταν υπό παραγγελία στις αρχές του 2016.

το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς 
ενός κιλού καφέ μεταξύ ΗΠΑ και Ασίας, 
αντιπροσωπεύοντας το 1% της τιμής 
λιανικής πώλησης.

τα περιστατικά πειρατείας παγκοσμίως κατά  
το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Ο παγκόσμιος στόλος πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται ότι θα αριθμεί

από 5.153 πλοία το 2015.

1.571 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου  
συνολικής χωρητικότητας

Τον Απρίλιο του 2016, ο εμπορικός στόλος της Δανίας  
διέθετε συνολική χωρητικότητα

181.635.245 TEUs  
διακινήθηκαν από τα λιμάνια της Κίνας το 2014. 126.606.000 dwt  

περιλαμβάνονταν στο βιβλίο παραγγελιών των ναυπηγείων σε 
όλο τον κόσμο στις αρχές του 2016.

$ 0,15

37

5.197 πλοία το 2019

70,6 εκατ. dwt,  
παρουσιάζοντας αύξηση 10,31% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015.

To 2014, τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων του κόσμου διακίνησαν 

284.059.418 TEUs



Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην 

μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - 8 πλοία υπό Ελληνική σημαία

· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω

· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων

· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr
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Διεύρυνση συνεργασίας Ελλάδας-
Ουκρανίας με έμφαση στις 
θαλάσσιες μεταφορές

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στο πλαίσιο της 1ης Τεχνικής Συνάντησης 
Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Ουκρανίας 
επί θεματικών αντικειμένων διμερούς ναυ-
τιλιακής συνεργασίας, ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρής 
Δρίτσας συναντήθηκε στο υπουργείο με 
τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Αθήνα 
Volodymyr Shkurov.
Ο Έλληνας υπουργός, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της δεύτερης ημέρας της 
Tεχνικής Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων, 
αναφέρθηκε στην κυβερνητική προτε-
ραιότητα, που αφορά τη διεύρυνση της 
συνεργασίας με την Ουκρανία στον ναυ-
τιλιακό και οικονομικό τομέα με έμφαση 

στις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπροσθέ-
τως, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις 
εργασίες της Συνάντησης για τον προ-
ωθητικό ρόλο της στην εμβάθυνση των 
διμερών ναυτιλιακών και οικονομικών 
σχέσεων των δύο χωρών, ενώ τόνισε την 
προστιθέμενη αξία της προώθησης αυτής 
της συνεργασίας και εντός του πλαισίου 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) και του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο (BSEC), 
στους οποίους και συμμετέχουν οι δύο 
χώρες. Τέλος, αναφέρθηκε στους ιστορι-
κούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ 
των δύο λαών και υποστήριξε την προτε-
ραιότητα που αποδίδεται στην προώθηση 
των διμερών οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων της χώρας μας με την Ουκρανία.
Ο Ουκρανός πρέσβης Volodymyr Shkurov 
στην τοποθέτησή του επιβεβαίωσε τη 
δομημένη συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανί-
ας στον ναυτιλιακό τομέα. 
Κατά τη διάρκεια της Τεχνικής Συνάντη-
σης Εμπειρογνωμόνων, οι δύο πλευρές 
είχαν τη δυνατότητα να διαβουλευτούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων: 
α) διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας (με 
έμφαση στις προτεραιότητες των δύο 
χωρών στον ναυτιλιακό τομέα, τη δυναμι-
κή περαιτέρω εμβάθυνσης της ναυτιλιακής 
συνεργασίας τους και την παροχή τεχνι-
κής βοήθειας επί θεμάτων θαλασσίων 
μεταφορών)· β) ναυτιλιακού ενδιαφέρο-
ντος και ενωσιακού κεκτημένου στην ΕΕ· 
γ) ναυτιλιακών προτεραιοτήτων στο πλαί-
σιο των διεθνών οργανισμών και ιδίως στο 
πλαίσιο του ΙΜΟ· δ) θαλάσσιων συνδέσε-
ων μεταξύ λιμένων των δύο χωρών και ε) 
συνδυασμένων μεταφορικών συστημάτων 
(intermodal transport systems).

ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

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

Διεύρυνση συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας με 
έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές



Συνεχίζεται η κραυγή αγωνίας των 
σπουδαστών της ΑΕΝ Ηπείρου

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Πριν από λίγες εβδομάδες, τα Ναυτικά 
Χρονικά έλαβαν αρκετά μηνύματα από 
τελειόφοιτους σπουδαστές της ΑΕΝ Ηπεί-
ρου στην Πρέβεζα. Οι καταγγελίες αφορού-
σαν την άρνηση των διοικητικά υπευθύνων 
της σχολής να ολοκληρώσουν τις διαδικασί-
ες αποφοίτησης σημαντικής μερίδας σπου-
δαστών εξαιτίας γραφειοκρατικών σκοπέ-
λων. Πιο συγκεκριμένα υπήρχε πρόβλημα 
στην υπογραφή των πτυχίων σπουδαστών 
της συγκεκριμένης Ακαδημίας.
Τα Ναυτικά Χρονικά δεν ανέλαβαν ποτέ 
και δεν πρόκειται να αναλάβουν τον ρόλο 
του εισαγγελέα και του δημόσιου κατήγο-
ρου. Οφείλουν όμως να καταγράψουν την 
αγανάκτηση των σπουδαστών και φοιτη-
τών για τη συνολική κατάσταση της δημό-
σιας ναυτικής εκπαίδευσης. Αν και η Διεύ-
θυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης αλλά και 
η πολιτική ηγεσία στην Ακτή Βασιλειάδη 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να επιλύσουν το θέμα 

«ομηρίας» των σπουδαστών –χωρίς μάλι-
στα να είναι υπαίτιοι–, σκαλώνει στα χρό-
νια προβλήματα, που αγκυλώνουν το όλο 
σύστημα που διέπει τις σχολές. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε την έλλειψη καθηγητών 
και ναυτοδιδασκάλων. Αυτή η πλημμελής 
διοίκηση συνοψίζεται στη σημερινή εικόνα.
Η πρόσφατη, μάλιστα, επιστολή που λάβα-
με με την κραυγή αγωνίας μιας μητέρας 
σπουδαστή της συγκεκριμένης σχολής 
αποτυπώνει τα προλεγόμενά μας. Στην 
επιστολή της αναφέρει μεταξύ άλλων: 
«Βρισκόμαστε σε απόγνωση σπουδαστές 
και γονείς. Σας ευχαριστώ πολύ για το 
ενδιαφέρον!!!! Δεν φαντάζεστε τι είναι να 
βρίσκω ανταπόκριση όταν όλοι αδιαφο-
ρούν και οι μήνες περνούν».
Σπουδαστές της ΑΕΝ Ηπείρου επισκέ-
φτηκαν τα ανώτατα κλιμάκια του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και έλαβαν τη διαβεβαίω-
ση ότι θα δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλη-
μά τους. Αλλά αυτή η κατάσταση θα δημι-
ουργηθεί εκ νέου. Αν όχι στην ίδια σχολή, 
σε κάποια άλλη. Το ίδιο «πρόβλημα» θα 
επαναληφθεί αν δεν επανεξεταστεί ο τρό-
πος διοίκησης των Ακαδημιών.

Δεν χρειάζονται συθέμελες αλλαγές, ούτε 
«καινοτόμοι» τροποποιήσεις. Χρειάζεται 
οι γνωστές παθογένειες που έχουν ανα-
λυθεί, μελετηθεί και επισημανθεί από τους 
θεσμικούς εκπροσώπους του εφοπλισμού 
–που, ας μην το λησμονούμε, χρηματοδο-
τεί και το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης– και της ναυτεργασίας να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη.

Οι κρυφές ελπίδες  
της Liner ναυτιλίας

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σε έκθεση της Drewry Maritime Research, 
η οποία δημοσιεύτηκε προσφάτως, γίνε-
ται λόγος για το εμπόριο προϊόντων με 
τη χρήση πλοίων-ψυγείων, το οποίο έχει 
πληγεί σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του, 
όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι κλά-
δοι της ναυτιλίας. Παρά όμως τις δύσκο-
λες συνθήκες, η έκθεση προβλέπει ότι η 
ετήσια διακίνηση προϊόντων που χρήζουν 
μεταφοράς σε περιβάλλον ψύξης θα ανέλ-
θει στα 120.000.000 τόνους το 2020, κάτι 
που μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό 

λυση παρατηρήσεων αλλά και στην καινοτόμο διάθεση του
κάθε ναυτικού για αλλαγή! Στη βελτίωση, δηλαδή, εκείνων των
στοιχείων που όλοι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε αλλά τελικά
αγνοούσαμε.Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, ενίσχυση και
διατήρηση αυτής της πλατφόρμας είναι η διαρκής ανάλυση

των εκπαιδευτικών στόχων και του γενικότερου σκοπού της
χρήσης της. Μέσω αυτών το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων
θα συνεχίζει να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και θα τροφοδοτεί
με αντίστοιχες νέες ανάγκες το σύνολο της εκπαιδευτικής κα-
τάρτισης.
Η αξιολόγηση, στο τέλος κάθε μαθήματος, ενδυναμώνει την
εμπέδωση, λόγω της επανάληψης της ύλης και ταυτόχρονα
δίνει συγκεντρωτικά/αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα για
τον έλεγχο της απόδοσης των ναυτικών. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική παράμετρος της χρήσης ενός v-
LMS είναι η καλύτερη οργάνωση ως προς την ανάθεση των
μαθημάτων σε ολικό επίπεδο μιας και καλύπτει ταυτόχρονα
όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως εθνικότητας στον οργανισμό.
Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας είναι πολλές. Μερικές
από αυτές είναι τα webinar(s), virtual classrooms, ζωντανή με-
τάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επί-
σης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξόδων μεταφοράς  και του
ενεργειακού αποτυπώματος (CO2), τη δημιουργία E-Library, την
ενεργή συμμετοχή, την επιλογή μετάδοσης σε πολλές γλώσσες
κ.ά. Η ουσία πηγάζει από την ευθύνη μας και η καινοτομία εξυ-
πηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, δημιουρ-
γώντας αισιοδοξία σχετικά με την πορεία 
της συγκεκριμένης αγοράς.
«Οι ναύλοι για τα πλοία-ψυγεία δεν ήταν 
οι καλύτεροι δυνατοί κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο κ. Kevin 
Harding, που επιμελήθηκε την έκθεση. Ο 
ίδιος σημείωσε ότι «η Drewry εκτιμά πως 
το σύνολο της αγοράς των εμπορευματο-
κιβωτίων πραγματοποίησε κέρδη ύψους 
$4 δις το 2015, αλλά, με το πέρασμα του 
χρόνου, η δυναμική χάθηκε και η ζήτηση 
μειώθηκε. Με τη σειρά τους οι συνθήκες 
αυτές είχαν επίπτωση στους ναύλους 
των πλοίων-ψυγείων, καθώς οι εταιρείες 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων κυνηγούσαν κάθε διαθέσιμο δολάριο 
στην αγορά. Ως εκ τούτου η αγορά των 
πλοίων-ψυγείων υπέστη καθίζηση, με 
τους ναύλους να κυμαίνονται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα».
Σύμφωνα με την Drewry, η προβλεπόμενη 
αύξηση στη διακίνηση κατεψυγμένων-ψυ-
χόμενων προϊόντων ενδέχεται να έχει 
θετική επίπτωση και στη Liner ναυτιλία, 
καθώς ορισμένες εταιρείες όπως η CMA-
CGM έχουν ανακοινώσει ότι θα δώσουν 
στρατηγική έμφαση στα εμπορευματοκι-
βώτια-ψυγεία προκειμένου να αυξήσουν 
τα έσοδά τους ανά TEU. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους για τους οποίους η 
Drewry προβλέπει ότι μεγάλο ποσοστό 
της εκτιμώμενης ανάπτυξης της αγοράς 
θα απορροφηθεί από τη Liner ναυτιλία.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο χημικών 
προϊόντων με χρήση LNG ως 
καυσίμου επέλεξε τον BV

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

O Γαλλικός Νηογνώμονας (Bureau Veritas-
BV) έδωσε κλάση στο πρώτο δεξαμενό-
πλοιο μεταφοράς χημικών το οποίο χρη-
σιμοποιεί το LNG ως καύσιμο. Πρόκειται 
για το δεξαμενόπλοιο «Ternsund», 15.000 
dwt, το οποίο ναυπηγήθηκε υπό την επί-
βλεψη του BV στο κινεζικό ναυπηγείο 
AVIC Dingheng.
Πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι η Terntank, 
με έδρα τη Δανία. Το νεότευκτο δεξα-
μενόπλοιο αποτελεί το πρώτο από μια 
σειρά τεσσάρων πλοίων τα οποία θα είναι 
εξοπλισμένα με μηχανές που δίνουν τη 
δυνατότητα χρήσης και LNG. Μάλιστα 
το «Ternsund» ανεφοδιάστηκε ήδη με 

LNG στο λιμάνι του Ρότερνταμ, ενώ θα 
δραστηριοποιείται στα ύδατα της Βόρει-
ας Ευρώπης ναυλωμένο από εταιρεία με 
έδρα τη Φινλανδία.
Το πλοίο έχει μήκος 147 μ., η υπηρεσιακή 
του ταχύτητα ανέρχεται σε 14,5 κόμβους, 
ενώ η χωρητικότητα των δεξαμενών του 
για καύσιμο LNG ανέρχεται σε 630 κ.μ.
 
Σε χαμηλό δωδεκαετίας  
οι παραγγελίες στα ναυπηγεία  
της Ν. Κορέας

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταί-
ων δώδεκα ετών βρίσκεται το «βιβλίο» 
παραγγελιών στα ναυπηγεία της Νότιας 
Κορέας εν μέσω της παρατεταμένης περι-
όδου χαμηλών ναύλων στη ναυτιλία. Σύμ-
φωνα με στοιχεία του Clarkson Research 
Services, το βιβλίο παραγγελιών για τη 
Hyundai Heavy Industries Co. αλλά και 
τους άλλους τοπικούς ανταγωνιστές της 
ανήλθε στα τέλη Αυγούστου στους 23,31 
εκατ. GT, λίγο υψηλότερα από το προη-
γούμενο χαμηλό που καταγράφηκε τον 
Οκτώβριο του 2003.
Συνολικά, τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέ-
ας ανέλαβαν το 13,4% των παραγγελιών 
νέων πλοίων, σε παγκόσμια κλίμακα, για 
τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Το 
ίδιο χρονικό διάστημα, τα ναυπηγεία της 
Κίνας προσέλκυσαν το 38,3% των παραγ-
γελιών και τα ναυπηγεία της Ιαπωνίας το 
12,1%. Να σημειωθεί ότι τα τρία μεγαλύτε-
ρα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας παρου-
σίασαν συνολικές ζημίες το 2015 της 
τάξης των $7,4 δις.

Παράγοντες της ναυτιλίας 
σχολιάζουν τις δηλώσεις  
του προέδρου της ΕΕΕ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

«Προϋπόθεση για την υπογραφή Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας είναι η συμφωνία 
νέων ρεαλιστικών όρων, οι οποίοι να λαμ-
βάνουν υπόψη τα δεδομένα στην ελληνι-
κή και διεθνή ναυτιλιακή αγορά εργασί-
ας». Αυτό επισήμανε στη χθεσινή γραπτή 
δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιά-
μης, με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας 
του Τύπου, στα οποία μεταξύ άλλων γίνο-
νται αναφορές σε δηλώσεις του υπουρ-

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο χημικών 
προϊόντων με χρήση LNG ως καυσίμου 

επέλεξε τον BV

Σε χαμηλό δωδεκαετίας οι παραγγελίες  
στα ναυπηγεία της Ν. Κορέας
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γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Θοδωρή Δρίτσα για το θέμα της ναυτικής 
εργασίας.
Η απάντηση του κ. Βενιάμη αφορούσε, 
μεταξύ άλλων, το σχόλιο του ΥΝΑ, ο 
οποίος είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Κόκκινο»: «Σήμερα ο Πειραιάς, 
ως κέντρο της ελληνικής αλλά και της 
παγκόσμιας ναυτιλίας, μπορεί να δίνει 
δουλειά σε 200.000 ανθρώπους, καθώς 
δεν μιλάμε μόνο για τα πλοία, αλλά και για 
μια σειρά από συναφείς κλάδους, από τις 
πρακτορεύσεις και τις ασφάλειες έως την 
τροφοδοσία».
«Εκείνο που θέτουμε και προωθούμε 
εμείς ως κυβέρνηση είναι το κοινωνικό 
μέρισμα του ναυτιλιακού κλάδου, που επι-
διώκουμε να αυξηθεί δραστικά, ειδικά με 
την ενίσχυση της απασχόλησης».
«Δεν είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν 
μόνο 14.000 Έλληνες ναυτικοί, όταν κάπο-
τε ήταν πολλαπλάσιοι. Είναι ένα θέμα που 
έχει τεθεί, είτε με συναινετικές κινήσεις 
είτε με διεκδικητικές, καθώς δεν είναι 
μόνο μια “πράξη δικαιοσύνης”, αλλά και 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
η ελληνική ναυτιλία να διατηρήσει την 
παγκόσμια πρωτιά της». Επιπροσθέτως ο 
υπουργός τόνισε ότι «είναι αδιανόητο να 
μην έχουμε 100.000 Έλληνες ναυτικούς, 
τόσο αξιωματικούς όσο και πληρώματα, 
με συλλογικές συμβάσεις εργασίας».
Πώς αντιδρά, όμως, η αγορά στις δηλώ-
σεις τόσο του υπουργού Ναυτιλίας όσο 
και του προέδρου της ΕΕΕ;
Συζητώντας με έμπειρους αξιωματικούς 
του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι σήμε-
ρα κατέχουν υψηλόβαθμες διοικητικές 
θέσεις σε εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλί-
ας, τόνισαν ότι σαφώς η χθεσινή δήλω-
ση του κ. Βενιάμη αφορά τα κατώτερα 
πληρώματα και την αντιμετωπίζουν ως 
θετική εξέλιξη. «Αντί να προσλαμβάνουμε 
αλλοδαπά κατώτερα πληρώματα, μπορεί 
η ελληνική ναυτιλία να προσφέρει εργα-
σία σε Έλληνες χωρίς κανένα επιπλέον 
κόστος. Εάν το πλοίο καλύπτει την οργα-
νική σύνθεση που του επιβάλλει η σημαία, 
η απασχόληση επιπλέον Ελλήνων δεν του 
προσθέτει καμία οικονομική επιβάρυνση 

προς το ΝΑΤ. Την τρέχουσα περίοδο που 
η ναυλαγορά «υποφέρει», η λήψη αυτής 
της απόφασης μπορεί να σηματοδοτήσει 
αύξηση της απασχόλησης και κατά συνέ-
πεια μείωση της ανεργίας», επισήμαναν 
και οι δύο.
«Η αγορά θέλει τις ατομικές συμβάσεις», 
μας δήλωσε ο καπετάνιος και σημερινό 
υψηλόβαθμο στέλεχος ναυτιλιακής εται-
ρείας. «Οι ατομικές συμβάσεις, κατά την 
άποψή μου, πρέπει να γίνουν πραγματικό-
τητα», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Είναι 
γεγονός πως το κόστος του πλοίου έχοντας 
Έλληνες με τα σημερινά μισθολόγια είναι 
σαφώς υψηλότερο από ό,τι με τα αλλοδα-
πά κατώτερα πληρώματα. Εάν θα υπήρχε 
μια εκλογίκευση μεταξύ των δύο μερών, θα 
μπορούσε να βρει εργασία ένας μεγάλος 
αριθμός κατώτερων πληρωμάτων».
Στη συνέχεια, ο καπετάνιος έθεσε μια 
ενδιαφέρουσα παράμετρο, την οποία σας 
παραθέτουμε: «Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχουν κατώτερα πληρώματα. Υπάρχει 
κάποιος αριθμός, αλλά αυτός προέρχεται 
κυρίως από την ακτοπλοΐα μετά τις συγχω-
νεύσεις των εταιρειών και τη μείωση/πώλη-
ση των πλοίων. Άρα πρέπει –αφού θέλουμε 
να στραφούμε σε ελληνικά πληρώματα– να 
τα εκπαιδεύσουμε προκειμένου να μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν στις διαφοροποι-
ήσεις και στις απαιτήσεις του ποντοπόρου 
πλοίου. Εκπαίδευση δεν νοείται να υπάρχει 
μόνο για τους αξιωματικούς».
Κλείνοντας το σχόλιό του, ο συνομιλητής 

μας προχωρά και στο διά ταύτα: «Αλλά 
για ποια εκπαίδευση μιλάμε όταν όλοι 
γνωρίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτή υπο-
λειτουργεί στη χώρα μας;».
Υπουργείο Ναυτιλίας και Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών έθεσαν τις απόψεις τους. 
Αλλά η απάντηση-καταλύτης αναμένεται 
να δοθεί από τα ναυτεργατικά σωματεία, 
τα οποία, όπως διαφαίνεται, μελετούν 
τόσο τις προθέσεις του εφοπλισμού όσο 
και της κυβέρνησης.

Το πρώτο πλοίο μεταφοράς 
LNG που διέπλευσε τη Διώρυγα 
του Παναμά ήταν του Ομίλου 
Αγγελικούση

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ένα σύνολο 69 πλοίων Neopanamax 
διέπλευσαν τη διευρυμένη Διώρυγα του 
Παναμά μετά τα εγκαίνιά της στις 26 
Ιουνίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, 40 πλοία 
ήταν Containers, 24 δεξαμενόπλοια, τρεις 
Ro Ros και δύο πλοία μεταφοράς υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το 
πρώτο πλοίο αυτής της κατηγορίας ήταν 
της Μaran Gas, τoυ Ομίλου Αγγελικούση.
Oι νέες δυνατότητες που δίνει η νέα διώ-
ρυγα στα πλοία μεταφοράς LNGs αλλά 
και στα κρουαζιερόπλοια αναμένεται να 
αλλάξουν τον παγκόσμιο μεταφορικό 
αλλά και τουριστικό χάρτη, ενώ θα ανα-
μορφώσουν και τον λιμενικό χάρτη της 
Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG που διέπλευσε  
τη Διώρυγα του Παναμά

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Καιρός η Γερμανία 
να εγκαταλείψει την 
«προτεσταντική» κριτική προς 
τους Έλληνες πλοιοκτήτες 

Οι Γερμανοί πολιτικοί, που εμφορούνται 
από την ηθικολογία του προτεσταντισμού 
και τις αρετές της φειδούς, αρέσκονται 
στην κριτική προς την ελληνική πλοιοκτη-
σία και κυρίως προς το θεσμικό πλαίσιο 
που την περιβάλλει. Και αυτό συμβαίνει 
όταν άλλοτε κραταιές γερμανικές ναυτι-
λιακές βρίσκονται αντιμέτωπες ακόμα και 
με το φάσμα της χρεοκοπίας. 
Τα παραδείγματα πολλά. Πλέον πρόσφα-
το αυτό της Hansa Shipping, θυγατρικής 
του Ομίλου Hansa Treuhand, τα ηνία του 
οποίου έχει ένας από τους μεγαλύτερους 
πλοιοκτήτες του Αμβούργου, ο Hermann 
Ebel. Η Hansa Shipping, προκειμένου να 
περικόψει τα λειτουργικά της έξοδα, 

καλείται μέσα σε είκοσι ημέρες να περιο-
ρίσει στο μισό τον στόλο της. 
Άλλο παράδειγμα «πτώσης», η Rickmers 
Maritime, που βρίσκεται κοντά σε από-
φαση ρευστοποίησης, εκτός και αν οι 
πιστωτές της συμβάλλουν στη διάσωσή 
της. H Rickmers Maritime ανήκει στον 
Όμιλο Rickmers Group, όπου πρόεδρος 
του Εποπτικού Συμβουλίου της Rickmers 
Holding AG (όπου ανήκει η Rickmers 
Group) και μοναδικός μέτοχος είναι ο 
Bertram R. C. Rickmers, πέμπτης γενιάς 
πλοιοκτήτης του Αμβούργου. 
Όμως, ακόμα και η Hapag-Lloyd είδε το 
πρώτο εξάμηνο τις καθαρές ζημίες να 
αγγίζουν τα 142.100.000 ευρώ, όταν πέρυ-
σι είχαν καταγραφεί κέρδη 157,2 εκατ.
Η κρίση που έχει χτυπήσει τη γερμανική 
εμπορική ναυτιλία οδηγεί και τις γερμανι-
κές τράπεζες σε απροθυμία χρηματοδότη-
σής της, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί εφο-
πλιστές να αναζητούν πηγές χρηματοδό-

τησης σε ΗΠΑ, Νορβηγία, Ινδία και Κίνα. 
Για τους Γερμανούς εφοπλιστές και διαχει-
ριστές, η κρίση –απ’ ό,τι φαίνεται– ήρθε 
για να μείνει. Οπότε καλό θα ήταν η γερ-
μανική πολιτική ηγεσία να εγκαταλείψει 
την «προτεσταντική» κριτική προς τους 
Έλληνες και να προχωρήσει στη «σωτη-
ρία» της δικής της ναυτιλίας.

Κι αν εκλεγεί;

Ενδιαφέρον προκαλεί ο χάρτης όπου 
εμφανίζονται οι πολιτείες με τις εκλογι-
κές προτιμήσεις των Αμερικανών πολιτών. 
Σχεδόν όλες οι «παραθαλάσσιες πολι-
τείες» στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό 
ωκεανό, όπου βρίσκονται και τα μεγαλύ-
τερα λιμάνια των ΗΠΑ, φαίνεται να προ-
τιμούν την υποψήφια των Δημοκρατικών 
Χίλαρι Κλίντον.
Ο πιο «συντηρητικός» νότος, όπως η 
Πολιτεία του Τέξας, υποστηρίζει την υπο-
ψηφιότητα Τραμπ. 
Αν και πολλοί στην Ευρώπη είναι μάλλον 
θετικά τοποθετημένοι ως προς την εκλο-
γή της Χίλαρι Κλίντον, αναλυτές στις ΗΠΑ 
εξηγούν ότι η πρώην υπουργός Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ είναι μάλλον βέβαιο ότι 
θα προκαλέσει εκπλήξεις στο παγκόσμιο 
γεωπολιτικό προσκήνιο, και πολύ περισ-
σότερο στο διεθνές εμπόριο και στις 
μεταφορές. 
Η σημαντικότερη παράμετρος, που πιθα-
νώς να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή, είναι η 
ακανθώδης σχέση της με τον πρόεδρο 
της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν και στην 
αρχική της θητεία ως υπουργός Εξωτερι-
κών η κ. Κλίντον επιθυμούσε τη βελτίωση 
των σχέσεων με τη Μόσχα, διαφάνηκε 
τελικά ότι δεν μπορούσε να οικοδομη-
θεί κανένα πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ 
του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου. Η 
διπλωματική και στρατιωτική στάση της 
Μόσχας τόσο στην Ουκρανία όσο και 
στη Συρία, οι τεταμένες σχέσεις με την 
Άγκυρα και οι κινήσεις αβρότητας προς 
την Τεχεράνη αλλά και το Πεκίνο προκά-
λεσαν τον εκνευρισμό του Στέιτ Ντιπάρ-

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

Κι αν εκλεγεί;



τμεντ. Ειδικότερα η διάθεση της Μόσχας 
για σύναψη σημαντικών συνεργασιών με 
το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας (το 
οποίο είναι φιλικά διακείμενο προς τις 
ΗΠΑ), η πρωτοβουλία για δημιουργία και 
ανάπτυξη νέων ασιατικών μεταφορικών 
οδών και κόμβων σε συνεργασία με το 
Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, το Ουζμπεκιστάν, τη 
Μογγολία και την Κίνα, που θα αλλάξουν 
τον μεταφορικό χάρτη στην Ασία και στην 
ανατολική Αφρική, αλλά και η δημιουργία 
νέας οικονομικής ζώνης στην Ανατολική 
Σιβηρία στα πρότυπα του Χονγκ Κονγκ και 
της Σιγκαπούρης αποτελούν έναυσμα για 
δυσθυμία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. 
Ο πρόεδρος Ομπάμα, ως πασιφιστής 
και πιο διαλλακτικός, δεν επιθυμούσε τη 
σκληρή αντιπαράθεση με το Κρεμλίνο, 
ωστόσο είναι πασιφανές ότι οι σχέσεις 
των δύο χωρών αγγίζουν την ψυχρότητα 
του προηγούμενου αιώνα. Ο Ντόναλντ 
Τραμπ, σε δημόσιες δηλώσεις του, παρου-
σιάζει ως σημαντικό ηγέτη τον Βλαντι-
μίρ Πούτιν, ενώ η Κλίντον εμμέσως πλην 
σαφώς υπενθυμίζει ότι ο Ρώσος ηγέτης 
δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής και ότι 
όλοι γνωρίζουν πως η επιθετική πολιτι-
κή της Μόσχας, η οικονομική κρίση στη 
Ρωσία και οι δύσκολες σχέσεις Μόσχας-
ΕΕ θα προκαλέσουν έντονες αναταράξεις 
εάν ο επόμενος ηγέτης των ΗΠΑ δεν 
επιδείξει σύνεση και σωφροσύνη. Είναι 
γεγονός τι το εμπορικό εμπάργκο των 
ευρωπαϊκών κρατών προς τη Ρωσία ήδη 
κλονίζει τις οικονομίες του ευρωπαϊκού 
βορρά, οπότε οποιαδήποτε πίεση από την 
Ουάσιγκτον πιθανώς να μη βρει υποστή-
ριξη από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 
Το γεγονός είναι ότι ο επόμενος πρόε-
δρος των ΗΠΑ θα πρέπει να λάβει διπλω-
ματικές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν 
το διεθνές εμπόριο και πιθανώς και τον 
μεταφορικό χάρτη.
Οι σχέσεις Ανατολής-Δύσεις θα αποτελέ-
σουν και πάλι σημείο προβληματισμού για 
τη διεθνή ναυτιλία.

Σημαντικά τα προβλήματα  
στη Χίο από τους μετανάστες

Η έλλειψη σαφούς κυβερνητικής πολιτι-
κής στο θέμα του μεταναστευτικού απο-

τελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέ-
λια των τοπικών κοινωνιών των νησιών 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία 
έχουν επωμιστεί και το μεγαλύτερο βάρος 
υποδοχής των μεταναστών. Στη Χίο η 
κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά 
και τα πνεύματα έχουν οξυνθεί. Παρά 
τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι 
δομές που δημιουργήθηκαν στο νησί θα 
χρησιμοποιηθούν ως προαναχωρητικά 
κέντρα των μεταναστών, κάτι τέτοιο πλέον 
δεν ισχύει. Το κλείσιμο των συνόρων με 
τις γειτονικές βαλκανικές χώρες είχε ως 
αποτέλεσμα περίπου 2.500 πρόσφυγες να 
παραμείνουν στο νησί. Η πρόσφατη (στην 
ουσία) άρση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, 
μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα 
χώρα, είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν 
και πάλι οι ροές μεταναστών από τα τουρ-
κικά παράλια. Ως συνέπεια η Χίος όπως 
και η Λέσβος δέχονται συνεχώς νέους 
πρόσφυγες, ενώ δεν υπάρχει έως τώρα 
μετακίνηση μεταναστών προς άλλες περι-
οχές της χώρας. Πλέον η Χίος φιλοξενεί 
περισσότερους από 3.500 μετανάστες, 
αριθμός ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, με 
τις υφιστάμενες δομές να μπορούν να 
καλύψουν ικανοποιητικά περί τους 1.500. 
Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τους σχε-
διασμούς της κυβέρνησης για δημιουρ-
γία ενός ακόμα hot spot στο νησί, γίνε-
ται πλέον κατανοητό ότι η Χίος δεν θα 
αποτελεί τον ενδιάμεσο αλλά τον τελικό 
προορισμό των μεταναστών που έρχονται 
από την Τουρκία. Το κλίμα στο νησί είναι 
φορτισμένο, καθώς έχουν αυξηθεί δρα-
ματικά τα περιστατικά κλοπών σε σπίτια, 
οι διαρρήξεις, ακόμα και οι πυρπολήσεις 
οχημάτων, γεγονότα πρωτόγνωρα για την 
τοπική κοινωνία. Ήδη μερίδα πολιτών 
διαδήλωσε ενάντια στη μετατροπή του 
νησιού σε αποθήκη μεταναστών, μια δια-
δήλωση η οποία κατέληξε σε έκτροπα και 
συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας. 
Κάτοικοι του νησιού δεν μπορούν πλέ-
ον να δείξουν άλλη ανοχή στην κρατού-
σα κατάσταση και ήδη έχουν οργανωθεί 
κινήσεις πολιτών αλλά και συγκεντρώσεις 
με σκοπό τη διαμαρτυρία για τη μη επίλυ-
ση του προβλήματος. 
Παράπλευρη συνέπεια της ιδιαίτερα επι-
βαρυμένης κατάστασης που επικρατεί 

στο νησί λόγω του μεταναστευτικού είναι 
ότι από τις επτά διεθνείς πτήσεις που 
υπήρχαν από ευρωπαϊκούς μεταφορείς 
προς τη Χίο τελικά διατηρήθηκαν μόνο οι 
δύο την εβδομάδα, ενώ για του χρόνου 
καμία εταιρεία δεν έχει εκφράσει ενδι-
αφέρον για την απευθείας αεροπορική 
σύνδεση του νησιού με τη διεθνή τουρι-
στική αγορά. Αυτό το καλοκαίρι η διεθνής 
αεροπορική κίνηση με απευθείας πτήσεις 
συρρικνώθηκε κατά 70%, με αποτέλεσμα 
η Χίος να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 
από τον «εύθραυστο» εισερχόμενο του-
ρισμό της γειτονικής Τουρκίας· οι τοπικές 
δηλαδή επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο 
του τουρισμού, της εστίασης και της λια-
νικής πώλησης, να εξαρτώνται κατά πολύ 
από τους γείτονες Τούρκους και τις ιδιο-
μορφίες τους. 
Τοπικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι οι 
δυνάμεις της FRONTEX και των ΜΚΟ 
που γεμίζουν σήμερα τα ξενοδοχεία 
δίνουν μια προσωρινή ανάσα στην οικο-
νομική δυσπραγία, αλλά μακροπρόθεσμα 
η κατάσταση θα είναι ανησυχητική και η 
απόλυτη εξάρτηση από την Τουρκία πιθα-
νώς προβληματική. 

Τουρισμός: η Ελλάδα  
πυροβολεί τα πόδια της

Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο 
του τουρισμού για το 2017, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά την αεροπορική βιομηχα-
νία, η οποία αποτελεί και το βασικό μετα-
φορικό μέσο για τους τουρίστες που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα. Παρά την άνοδο 
του τουρισμού, τα τελευταία χρόνια, είναι 
εμφανής η έλλειψη μιας σοβαρής εθνικής 
πολιτικής για τον τουρισμό. Πέρα όμως 
από αυτό, η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται 
ότι έχει βαλθεί να μειώσει περαιτέρω την 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος, παρά τα παχιά λόγια 
και τα συνεχή (μάλλον αναψυχής) ταξίδια 
κυβερνητικών παραγόντων σε τουριστι-
κές εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Διότι δεν 
μπορεί από τη μία πλευρά να προσπαθείς να 
διαφημίσεις το προϊόν σου και από την άλλη 
να κάνεις το παν για να γίνει μη ελκυστικό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αερο-
μεταφορές και τα αυξημένα κόστη που 
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ΕΝ ΠΛΩ

καλούνται να αντιμετωπίσουν εταιρείες 
του χώρου στα ελληνικά αεροδρόμια. Η 
αρχή έγινε από τη Ryanair, η οποία προ 
ολίγων ημερών ανακοίνωσε συρρίκνωση 
του πτητικού της έργου από και προς την 
Ελλάδα για πρώτη φορά από τότε που 
εισήλθε στην ελληνική αγορά. Συνολικά 
η Ryanair ανακοίνωσε μείωση κατά 2% 
στις θέσεις της για τους ελληνικούς προ-
ορισμούς το καλοκαίρι του 2017, ενώ ορι-
σμένοι προορισμοί, όπως για παράδειγ-
μα η Κως, αφαιρούνται εντελώς από το 
πρόγραμμα δρομολογίων της εταιρείας. Η 
Ryanair αποδίδει αυτή της την απόφαση 
στο υψηλό κόστος των τελών των ελλη-
νικών αεροδρομίων. Ενδεχομένως η όλη 
συζήτηση να περιστρεφόταν γύρω από 
το γεγονός ότι η Ryanair είναι εταιρεία 
χαμηλού κόστους και ενδεχομένως τα 
κόστη αεροδρομίου να έχουν διαφορετι-
κή βαρύτητα γι’ αυτήν σε σχέση με μια 
κλασική αεροπορική εταιρεία. 
Και όμως, λίγες ημέρες αργότερα ήρθε και 
η ανακοίνωση της Aegean, του μεγαλύτε-
ρου αερομεταφορέα της χώρας, η οποία 
κατακρίνει στην ουσία την πολιτεία για 
τις επιλογές της στον τομέα των αερομε-
ταφορών. Παρά το γεγονός ότι η Aegean 
έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για 
την ανάπτυξή της και παράλληλα για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, η 
πολιτεία δεν δείχνει να στέκεται αρωγός 
αλλά εμπόδιο. Σύμφωνα με δηλώσεις του 
αντιπροέδρου της Aegean κ. Ευτύχιου 
Βασιλάκη, μέσα σε μόλις ένα έτος, ο ΦΠΑ 
αυξήθηκε από το 13% στο 24%, φτάνο-

ντας στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη την 
Ευρώπη. Επιπροσθέτως σημείωσε ότι, 
παρά το γεγονός της επέκτασης της σύμ-
βασης παραχώρησης του αεροδρομίου 
«Ελ. Βενιζέλος», τα υψηλά τέλη που επι-
βάλλονται σε επιβάτες και εταιρείες δεν 
μειώθηκαν, όπως θα έπρεπε να συμβεί.
Σίγουρα οι επιλογές της πολιτείας δεν 
συνάδουν με τη βούληση αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. 
Καλό θα ήταν να υπάρξει ένα διαφορε-
τικό μείγμα πολιτικής, πριν να είναι αργά.
 
Τι μέλλει γενέσθαι  
με τη ναυπηγοεπισκευή;

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο 
μήνες από τότε που η China COSCO 
Shipping Corporation ανέλαβε τη διοίκη-
ση της ΟΛΠ ΑΕ. Έως σήμερα η νέα διοί-
κηση έχει αφήσει να διαφανούν ορισμέ-
νες πτυχές της στρατηγικής που θα εφαρ-
μόσει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. 
Σε ό,τι αφορά όμως τη ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη του Περάματος, οι μέχρι τώρα 
πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Σίγουρα 
οι Κινέζοι ενδιαφέρονται να αναβαθμί-
ζουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό και, 
όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΠ κ. Κορκίδης, είναι καθ’ οδόν 
προς Πειραιά μια νέα μεγάλη πλωτή δεξα-
μενή ικανότητας 300.000 τόνων. Το θέμα 
όμως είναι τι θα γίνει συνολικά με τη ζώνη. 
Κατά καιρούς έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας πληροφορίες ότι οι Κινέ-
ζοι θέλουν να κάνουν τον Πειραιά ναυ-

πηγοεπισκευαστική βάση στη Μεσόγειο 
για τα πλοία του στόλου τους, κάτι που 
δεν απέχει από την πραγματικότητα. Το 
μεγάλο ερωτηματικό είναι, φυσικά, οι υφι-
στάμενες επιχειρήσεις της ζώνης αλλά και 
οι εργαζόμενοι. Το υφιστάμενο εργασιακό 
(και συνδικαλιστικό) καθεστώς σίγουρα 
δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους Κινέζους, 
οι οποίοι ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν 
να ξεπεράσουν τον σκόπελο των συνεχών 
απεργιών που έχουν ταλαιπωρήσει τη ζώνη. 
Στόχος τους, η ύπαρξη έργου στη ζώνη και 
η αύξηση της ζήτησης για εργατικά χέρια. 
Θεωρούν ότι η διασφάλιση εργασίας αλλά 
και των κατάλληλων συνθηκών θα εξαλεί-
ψει τις χρόνιες παθογένειες της ζώνης, η 
οποία έχει πολλάκις ταλαιπωρηθεί από 
συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις.

Μικρή πτώση στις βάσεις των 
Πανελλαδικών στα σχετιζόμενα  
με τη ναυτιλία τμήματα

Μεικτές τάσεις παρουσίασαν οι φετινές 
βάσεις εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συνολικά, 
από τα 269 τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, 245 
παρουσίασαν άνοδο των βάσεών τους σε 
σχέση με το 2015, 223 παρουσίασαν πτώ-
ση και μόνο ένα τμήμα διατήρησε τη βάση 
εισαγωγής αμετάβλητη.
Σε ό,τι αφορά τα τμήματα ναυτιλια-
κών σπουδών και σπουδών ναυπηγικής, 
παρουσίασαν ως επί το πλείστον πτώση 
στις βάσεις τους, αν και μικρότερη σε σχέ-
ση με τον μέσο όρο. Το τμήμα Ναυτιλια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά 
παρουσίασε πτώση στη βάση εισαγωγής 
κατά 430 μόρια σε σχέση με το 2015, η 
οποία διαμορφώθηκε για το 2016 στα 
16.086 μόρια. Το τμήμα Ναυτιλίας και Επι-
χειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου είχε πτώση κατά 107 μόρια, με 
αποτέλεσμα η βάση εισαγωγής για το 2016 
να διαμορφωθεί στα 12.150 μόρια.
Σε ό,τι αφορά τα τμήματα ναυπηγικής, το 
τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έμεινε σχε-
δόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2015, 
καθώς η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε 
στα 18.076 μόρια, μόλις 4 μόρια χαμηλότε-
ρη από αυτήν του 2015.
Τέλος, το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 
του ΑΤΕΙ Αθηνών παρουσίασε αύξηση 
βάσης εισαγωγής κατά 52 μόρια, η οποία 
διαμορφώθηκε στα 11.913 μόρια.

Τουρισμός: η Ελλάδα πυροβολεί τα πόδια της
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Πώς αντιδρούν οι Έλληνες  
για την Ηanjin Shipping;

Κατά την άποψη γνωστού και εξαιρετικά 
έμπειρου πλοιοκτήτη, οι διαδικασίες που 
θα ακολουθήσουν την πτώχευση της Ηanjin 
Shipping δεν θα είναι διαφορετικές από τις 
συνήθεις και εξαιρετικά χρονοβόρες όσο 
και μακροχρόνιες διαδικασίες που ακολου-
θούν τις πτωχεύσεις κολοσσιαίων εταιρειών.
Αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοι-
χεία της εταιρείας δεν θα «εκποιηθούν» 
με την ίδια ταχύτητα που ορισμένοι –μάλ-
λον άπειροι δημοσιογράφοι και αναλυ-
τές– ευελπιστούν ότι θα γίνει.
Αν και η εταιρεία διαθέτει μεγάλο αριθ-
μό bulk carriers, οι τιμές στα «μικρά» 
containers φαίνεται να είναι πιο δελεαστι-
κές ακόμα και για πλοιοκτήτες που δεν 
έχουν μεγάλη ή πρόσφατη εμπειρία στη 
συγκεκριμένη κατηγορία και αγορά.
Ωστόσο θα μπορούσαν να μπουν στο 

παιχνίδι προσπαθώντας να διεισδύσουν 
σε έναν τομέα που ίσως να μην είναι ιδι-
αίτερα κερδοφόρος αυτή τη στιγμή αλλά 
εμφανίζει περιθώρια αναπροσαρμογής 
λόγω της κατάρρευσης της Ηanjin αλλά 
και των προβλημάτων που παρουσιάζο-
νται σε άλλες παρόμοιες εταιρείες με 
τεράστια λειτουργικά έξοδα και υπέρο-
γκες δανειακές οφειλές.
Άλλωστε, ο τομέας των μικρών πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται ότι 
μπορεί να αντέξει στις άσχημες συνθήκες 
της ναυλαγοράς σε βάθος χρόνου.
Ο κ. Ανδρέας Κόκκινος, Broker της 
Hellaschart, σε δηλώσεις του στα Ν.Χ. 
σημείωσε ότι η Fitch Ratings ήδη προει-
δοποίησε πως η αγορά των εμπορευματο-
κιβωτίων θα πρέπει να αναμένει περισσό-
τερες χρεοκοπίες αλλά και συγχωνεύσεις, 
καθώς και εξαγορές τόσο βραχυπρόθε-
σμα όσο και μεσοπρόθεσμα.
Επιπροσθέτως, ο κ. Κόκκινος εκτιμά ότι οι 
επιπτώσεις στην αγορά των εμπορευμα-
τοκιβωτίων από τις εξελίξεις στην Hanjin 
θα εξαρτηθούν από το ποσοστό της 
χωρητικότητας του στόλου της εταιρεί-
ας ο οποίος θα επαναδραστηριοποιηθεί 
στην αγορά. Βραχυπρόθεσμα, η υπόθεση 
της Hanjin έρχεται στην πλέον δραστή-
ρια περίοδο του έτους για την αγορά των 
εμπορευματοκιβωτίων, καθώς ξεκινούν οι 
παραδόσεις φορτίων εν όψει της περιό-
δου των εορτών.
Με τον στόλο της Hanjin να μην είναι σε 
θέση ακόμα και να προσεγγίσει λιμένες 
λόγω του φόβου των κατασχέσεων, είναι 
αρκετά πιθανό να δοθεί βάρος στην αγο-
ρά των μικρών και μεσαίων πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων που δρα-
στηριοποιούνται κυρίως στη feeder αγο-
ρά, σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν 
οι αποστολές εμπορευμάτων εγκαίρως 
και χωρίς προβλήματα μέχρι τον Νοέμ-
βριο, καταλήγει ο κ. Κόκκινος.

Οι επίκουροι της ελληνικής 
σημαίας και των Ελλήνων 
αξιωματικών

Αιφνιδιάζει ευχάριστα η σημαντική προ-
σπάθεια πολύ γνωστών ναυτιλιακών εται-
ρειών με μακροχρόνια ιστορία, οι οποίες 
επιμένουν στην επάνδρωση των πλοίων 
τους με Έλληνες και στη διατήρηση της 
ελληνικής σημαίας. 

Τι μέλλει γενέσθαι με τη ναυπηγοεπισκευή;

Πώς αντιδρούν οι Έλληνες  
για την Ηanjin Shipping;

ΕΝ ΠΛΩ





20

Ειδικά εταιρείες που διαχειρίζονται δεξα-
μενόπλοια συνεχίζουν την παράδοση και 
τη στρατηγική των προγόνων τους, εμμέ-
νοντας στην ελληνικότητα του στόλου 
τους, διότι θεωρούν ότι ο Έλληνας ναυτι-
κός είναι αναντικατάστατος και έμπιστος. 
Μεταξύ αυτών αρκετοί συνεχιστές παρα-
δοσιακών ναυτιλιακών οίκων που κατά 
κύριο λόγο έχουν μαθητεύσει και κυρί-
ως σπουδάσει εκτός Ελλάδος επιμένουν 
στην ελληνικότητα του στόλου τους.
Crew Manager ναυτιλιακής εταιρείας μάς 
εκμυστηρεύτηκε ότι οι πλοιοκτήτες θα επι-
θυμούσαν όλος τους ο στόλος να νηολογη-
θεί με ελληνική σημαία, αλλά υπάρχει μεγάλη 
δυσκολία στην εξεύρεση ικανών αξιωματικών. 
Επιπλέον, συζητώντας με γενικό διευθυντή 
μεγάλης και παραδοσιακής ναυτιλιακής 
εταιρείας με bulk carriers, μας εξομολο-
γήθηκε ότι ο πλοιοκτήτης, ερωτηθείς για 

τους λόγους για τους οποίους διατηρεί 
ελληνική σημαία στις δύσκολες εποχές, 
απάντησε: «Η Ελλάδα τόσα χρόνια προ-
σέφερε στην εταιρεία και στην οικογένειά 
μου πολλά. Σήμερα, με τις δύσκολες συγκυ-
ρίες που περνά η χώρα, οφείλω να συνεχί-
σω την παράδοση των προγόνων μου».

Μια ιδιαίτερη πρόσκληση

Η πρόσκληση του Ιδρύματος «Μαρίας 
Τσάκου» στα εγκαίνια της εκπαιδευτι-
κής χρονιάς στο «Σπίτι της Μαρίας» στα 
Καρδάμυλα Χίου έχει από κάθε άποψη 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Το «Σπίτι της 
Μαρίας» έχει δώσει πραγματική στέγη 
σε Ελληνόπουλα που επιθυμούν μια θέση 
στον ήλιο. 
Η μαθητική στέγη προσφέρει το κατάλληλο 
περιβάλλον για την εκπαίδευση και την παι-
δεία για μαθητές, οι οποίοι δίνουν ζωή στο 
Ναυτικό Λύκειο Καρδαμύλων.
Σε μια περίοδο συρρίκνωσης της ελλη-
νικής περιφέρειας, ακόμα και ιστορικών 
ναυτοτόπων που χάνουν σιγά σιγά τις 
νέες γενιές τους, τέτοιες κινήσεις είναι 
εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση 
της ναυτικής μας παράδοσης. Επιπλέον, 
η πρόσκληση τόσων σημαντικών ανθρώ-
πων από την πολιτική, επιχειρηματική, 
ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική οικογέ-
νεια συντελεί στη βελτίωση της δημόσιας 
εικόνας της ναυτιλίας μας σε μια ομολο-
γουμένως δύσκολη στιγμή της τόσο εντός 
όσο και εκτός συνόρων. Η ανάπτυξη των 
σκέψεων του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου 
πάνω σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και 
διατήρησης της ναυτικής μας κληρονομιάς 
και τεχνογνωσίας μπροστά στον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
στον υπουργό και γενικό γραμματέα του 
ΥΝΑ αλλά και σε άλλες σημαντικές προ-
σωπικότητες δείχνει την ευαισθησία αλλά 
και την τόλμη του να εκφράσει αυθόρ-
μητα, και έχοντας βαθιά γνώση, θέματα 
που απασχολούν πολλούς στην ελληνική  
ναυτική οικογένεια. Η κατάθεση στεφά-
νου στο άγαλμα του «Αφανούς Ναύτου» 
στα Καρδάμυλα υπήρξε ιδιαίτερα τιμητική 
όχι μόνο για τον συγκεκριμένο ναυτότο-
πο αλλά και για τις γενέθλιες πατρίδες των 
απανταχού Ελλήνων ναυτικών. 

ΕΝ ΠΛΩ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Καρδάμυλα και στο «Σπίτι της Μαρίας»



When the Power of Shipping 
Transforms into Public Benefit Projects and Culture
Onassis Cardiac Surgery Centre / Onassis Cultural Centre / Scholarships (6.500 scholarships, up to date) / 
Onassis International Prizes / Affiliated Onassis Foundation in New York, U.S.A. / 
Suppor t of University Chairs and Programs of Hellenic Studies

www.onassis.οrg

Since 1975, the Onassis Foundation, continuing the tradition of its 

founder Aristotle Onassis in shipping, through Olympic Shipping 

and Management manages a fleet of 26 vessels manned mainly by Greek 

officers with the purpose of continuously implementing public benefit 

projects which promote the Hellenic Civilisation.
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Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, η Φινλανδία 
επικύρωσε τη σύμβαση για το θαλάσσιο 
έρμα, ανεβάζοντας το ποσοστό μεικτού 
τονάζ (grt) των χωρών που έχουν επι-
κυρώσει τη σύμβαση στο 35,14%. Έτσι, η 
σύμβαση τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά, 
δηλαδή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2017.  
Ο αριθμός των χωρών που έως τώρα έχουν 
επικυρώσει τη σύμβαση είναι 52, αλλά με 
μεγάλο αριθμό σημαντικών ναυτιλιακών 
χωρών να μην το έχει κάνει προς το παρόν. 
Μεταξύ των χωρών που δεν έχουν επικυ-
ρώσει τη σύμβαση ακόμη είναι ο Παναμάς, 
οι Μπαχάμες, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλ-
τα, η Κίνα και, φυσικά, οι ΗΠΑ (οι οποίες 
έχουν τον δικό τους κανονισμό). 
Η διαδικασία διήρκεσε δώδεκα χρόνια 
από την πρώτη έγκριση της σύμβασης το 
2004 στον ΙΜΟ. Ίσως αυτό αποτελέσει 
μάθημα για τους νομοθέτες ώστε να μην 
επιβάλλουν μελλοντικούς κανονισμούς για 
την εφαρμογή των οποίων η τεχνολογία 
δεν είναι ολοκληρωμένη κατά τον χρόνο 
που συζητείται ο κανονισμός.
Φυσικά, ακόμα και τώρα τα προβλήματα 
εφαρμογής είναι πολλά και οι μελλοντικές 
ημερομηνίες εφαρμογής πιθανόν να καθυ-
στερήσουν κι άλλο (πέραν του προβλε-
πόμενου 12μήνου). Ένας από τους λόγους 

που οι ΗΠΑ προχώρησαν στη δημιουργία 
δικού τους κανονισμού ήταν η πεποίθησή 
τους ότι ο κανονισμός του ΙΜΟ δεν είναι 
αρκετά «εύρωστος» ώστε τα μηχανήματα 
που εγκρίνονται από τον ΙΜΟ να μπορούν 
να δουλεύουν σωστά σε πραγματικές 
συνθήκες και όχι μόνο στο εργαστήριο. Η 
θέση των ΗΠΑ αποδείχτηκε σωστή, και ο 
ΙΜΟ αναγνώρισε το πρόβλημα και απο-
φάσισε να αναθεωρήσει το πρωτόκολλο 
δοκιμών βάσει του οποίου ενέκρινε τα 
μηχανήματα. Το νέο πρωτόκολλο αναμέ-
νεται να εγκριθεί στο τέλος Οκτωβρίου 
στη σύνοδο MEPC 70.
Αυτό όμως αμέσως δημιουργεί ένα πρό-
βλημα. Πώς γίνεται, τη στιγμή που ο ΙΜΟ 
παραδέχεται ότι τα υπάρχοντα μηχανήμα-
τα υστερούν (αφού έχουν εγκριθεί με το 
παλαιό πρωτόκολλο), να αναγκάσει τους 
διαχειριστές να τα εγκαταστήσουν στα 
πλοία τους σε λιγότερο από έναν χρόνο; 
Αμέσως λοιπόν κατατέθηκαν έγγραφα 
στον ΙΜΟ από τις ενώσεις διαχειριστών 
πλοίων (BIMCO, INTERTANKO, WSC 
κ.λπ.) που ζητούν πρώτα να υπάρξουν 
εμπορικά διαθέσιμες συσκευές «δεύτε-
ρης γενιάς» (εγκεκριμένες με το νέο πρω-
τόκολλο) και μετά να είναι υποχρεωτική 
η τοποθέτησή τους. Στην επιχειρηματο-

λογία τους αναφέρουν ότι η υποχρεωτική 
τοποθέτηση «πρώτης γενιάς» συσκευών 
θα είναι μια αμφίβολη επένδυση για τους 
διαχειριστές και επιπλέον μη περιβαλλο-
ντικά ενδεδειγμένη. Είναι προτιμότερο, 
θεωρούν, να υπάρξει μια μικρή ακόμα 
καθυστέρηση, προκειμένου οι συσκευ-
ές που θα τοποθετηθούν πραγματικά να 
μην επιτρέπουν τη μεταφορά μικροορ-
γανισμών από μια περιοχή σε άλλη, παρά 
τα πλοία να εξοπλίζονται με αμφίβολες 
συσκευές οι οποίες θα παραμείνουν 
εγκατεστημένες στο πλοίο καθ’ όλη τη 
ζωή του (σ.σ. ο ΙΜΟ ήδη έχει δεσμευτεί 
ότι παλαιές συσκευές δεν θα χρειαστεί να 
αντικατασταθούν ποτέ με νέες – το λεγό-
μενο grandfathering).
Στο παρασκήνιο, φυσικά, οι διαχειριστές 
πλοίων ελπίζουν ότι οι ΗΠΑ ίσως τελικά 
αποδεχτούν το νέο ενισχυμένο πρωτό-
κολλο του ΙΜΟ ως ισοδύναμο με τις αμε-
ρικανικές απαιτήσεις, ώστε επιτέλους οι 
δύο κανονισμοί να εναρμονιστούν.
Αυτά και πολλά άλλα θα συζητηθούν και 
θα αποφασιστούν στην ερχόμενη σύνοδο 
MEPC 70, όπου κάθε πρόβλεψη σχετικά με 
τις τελικές ημερομηνίες εφαρμογής  της σύμ-
βασης έρματος θα ήταν παρακινδυνευμένη.
Όμως, στη σύνοδο MEPC 70 πρόκειται 
να συζητηθούν και άλλα θέματα με σοβα-
ρότατες επιπτώσεις για τη ναυτιλία. Εκτός 
από την αναμενόμενη έγκριση του κανο-
νισμού αναφοράς εκπομπών CO

2
 (MRV), 

η σύνοδος καλείται να αποφασίσει αν το 
βαρύ καύσιμο (περιεκτικότητα σε θείο 
άνω του 0,5%) θα καταργηθεί το 2020 ή 
το 2025. Έχουν κατατεθεί 2 μελέτες στον 
ΙΜΟ οι οποίες, με ακριβώς τα ίδια δεδο-
μένα, καταλήγουν σε αντίθετα συμπερά-
σματα. Η μία (του ΙΜΟ) καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι θα υπάρχει αρκετό ναυ-
τιλιακό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας 
θείου το 2020 και η άλλη (της BIMCO και 
της IPIECA, δηλαδή των διυλιστηρίων) ότι 
δεν θα υπάρχει. 
Αναμφίβολα, προβλέπεται να είναι άλλη 
μία θυελλώδης MEPC.

Οι εξελίξεις για τη σύμβαση έρματος

Toυ Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού Διευθυντή Atlantic Bulk Carriers management Ltd .

ΔΙΕΘΝΗ FORA



Οι νηογνώμονες είναι έτοιμοι 
για την «υποδοχή» της νέας 
συνθήκης;

Συνομιλώντας με τον κ. Σπύρο Ζολώτα, 
RINA Area Manager Greece & Cyprus, την 
ημέρα που ανακοινώθηκε η είδηση, στις 8 
Σεπτεμβρίου, μας είχε αναφέρει ότι ο Ιτα-
λικός Νηογνώμονας είναι έτοιμος εδώ και 
έναν χρόνο για την «υποδοχή» της νέας 
συνθήκης. Συγκεκριμένα μας υπογράμμισε 
ότι «εδώ και έναν χρόνο έχουμε στείλει 
προς τους πελάτες μας ειδικές οδηγίες 
για τη διαθέσιμη τεχνολογία και την επιλο-
γή του κατάλληλου συστήματος (ανάλογα 
με το είδος του πλοίου). Πολλά νέα πλοία 
ήδη διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα, κάτι 
βέβαια που δεν ισχύει για πλοία παλαιότε-
ρου τύπου. Καθώς η συνθήκη θα τεθεί σε 
ισχύ σε έναν χρόνο από σήμερα, οι πλοιο-
κτήτες όσο και οι κατασκευαστές θα έχουν 
τον χρόνο να προετοιμαστούν περαιτέρω.
»Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως για την 
αγορά με τη σημερινή της εικόνα θα υπάρ-
ξουν οικονομικές επιπτώσεις με ό,τι αυτό 
σημαίνει.

»Το μεγάλο ερωτηματικό όμως έρχε-
ται από την US Coast Guard (USCG), 
καθώς εκκρεμούν οι εγκρίσεις συστημά-
των και τεχνολογιών για το ballast water 
management. Συνεπώς πρέπει να αναμέ-
νουμε να δούμε πόσο σύντομα και ποια 
συστήματα και τεχνολογίες θα εγκριθούν 
από την USCG, ένα ζήτημα που αποτελεί 

σημείο τριβής με τον ΙΜΟ».
Σημειώνουμε πως έχει ιδιαίτερη σημασία 
η χρονική στιγμή της επικύρωσης, καθώς 
ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της διε-
θνούς έκθεσης «SMM HAMBURG 2016». 
Η είδηση, όπως είναι φυσικό, δημιούργησε 
ένα κλίμα ευφορίας τόσο στους εκθέτες 
όσο και στους επισκέπτες της έκθεσης. 
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Hanjin Shipping: 
όταν το «too big to fail» δεν βρίσκει εφαρμογή

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Alphaliner, στις 
19 Σεπτεμβρίου, η Hanjin Shipping, ναυτιλι-
ακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων, μεταξύ άλλων, κατέχει τη 10η θέση 
στη λίστα με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές 
εταιρείες του κλάδου. Ο στόλος της, ο 
οποίος αριθμεί 80 πλοία (37 ιδιόκτητα 
και 43 υπό ναύλωση), έχει χωρητικότη-
τα 555.077 TEUs, αντιπροσωπεύοντας το 
2,7% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
Η εταιρεία εδώ και αρκετούς μήνες 
παρουσίαζε προβλήματα ρευστότητας 
αλλά και υπερβολικού χρέους και έως 
σήμερα, επί της ουσίας, συντηρούνταν 
από επενδυτικές ενέσεις και κρατικά 
δάνεια από τη Νότια Κορέα και μεγάλες 
επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίοι είναι και 
μέτοχοι της Hanjin (όπως η Korean Air). 
Παρ’ όλα αυτά η παρατεταμένη υφεσιακή 
περίοδος που διέρχεται η αγορά μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε την 
εταιρεία να αιτηθεί προστασία από τους 
πιστωτές της. Πλοία της παραμένουν σε 
αγκυροβόλια ή αποφεύγουν να προσεγγί-
σουν σε λιμένες ανά τον κόσμο, υπό τον 
φόβο κατάσχεσης. Με χρέη ύψους $5,5 
δις στα τέλη Ιουνίου και αξία στόλου στα 
$1,7 δις, φαίνεται ότι το σίριαλ της πτώ-
χευσης της Hanjin Shipping θα έχει πολ-
λά επεισόδια. Όπως άλλωστε πολλές και 
πολυεπίπεδες είναι οι επιπτώσεις που 
έχουν ήδη καταγραφεί ή αναμένεται να 
καταγραφούν στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
1) Σε πρώτη φάση επηρεάζονται άμεσα 
οι ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες έχουν 
ναυλώσει πλοία τους στην Hanjin. Εδώ 

υπάρχει έντονο ελληνικό χρώμα, με την 
Danaos να έχει ναυλώσει οκτώ πλοία στην 
Hanjin και τη Navios, η οποία έχει ναυλώ-
σει τρία πλοία.
2) Θα επηρεαστούν οι γραμμές τις οποί-
ες εξυπηρετεί η Hanjin, με έμφαση στις 
γραμμές από και προς Νότια Κορέα. Ήδη 
εταιρείες από τη Νότια Κορέα όπως οι 
Hyundai Merchant Marine, Korea Marine 
Transport, Sinokor Merchant Marine και 
Heung-A Shipping, βρίσκονται σε συζη-
τήσεις για τη διαμόρφωση μιας περιφε-
ρειακής συμμαχίας, η οποία θα κληθεί να 
καλύψει το κενό της Hanjin ιδιαίτερα στην 
περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.
3) Πώς θα επηρεαστούν οι ναύλοι στις 
γραμμές που δραστηριοποιείται η Hanjin 
και ενδεχομένως τα οφέλη που θα προ-
κύψουν για τις άλλες εταιρείες του κλά-
δου. Ήδη οι ναύλοι παρουσιάζουν άνοδο, 
καθώς η προσφορά μειώθηκε, ενώ και οι 
υπόλοιπες εταιρείες δείχνουν να ωφελού-
νται επιπροσθέτως από την προτίμηση 
πλέον των ιδιοκτητών φορτίων να επιλέ-
γουν εταιρείες με μεγαλύτερο κύρος και 
αξιοπιστία. Να σημειωθεί ότι ορισμένες 
γραμμές αναμένεται να επηρεαστούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό, ειδικά σε όσες η Hanjin 
είχε σημαντικό μερίδιο αγοράς. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η γραμμή TrandPacific, στην 
οποία η Hanjin διακινούσε το 8% του 
όγκου των φορτίων από και προς τις ΗΠΑ.
4) Τι θα συμβεί με τα φορτία που βρίσκο-
νται ήδη σε πλοία της Hanjin, αρκετά εκ 
των οποίων ανήκουν σε εταιρείες κολοσ-
σούς, όπως η Samsung και η LG. Αναλυτές 

της αγοράς εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια 
«αναστάτωση» στην αγορά λιανικής, η 
οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο έως 
τρεις μήνες.
5) Τέλος, τι θα συμβεί με την ίδια την 
Hanjin. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληρο-
φορίες από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, 
η εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει τουλάχι-
στον το 50% του στόλου της, να μπει σε 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και να συνε-
χίσει τη δραστηριοποίησή της σε έναν 
όμως περιφερειακό ρόλο με επίκεντρο 
την Ασία. Όλα αυτά, φυσικά, σε περίπτω-
ση που το δικαστήριο αποφασίσει θετικά 
για την προστασία της εταιρείας από τους 
πιστωτές της.
Οι εξελίξεις στην Hanjin επανέφεραν με 
πάταγο στο προσκήνιο τις συνθήκες που 
επικρατούν στη ναυτιλία τακτικών γραμ-
μών. Οι χαμηλοί ναύλοι, η υπερπροσφορά 
χωρητικότητας σε αρκετές γραμμές, οι 
χαμηλές πληρότητες έχουν αρχίσει ήδη 
να φυτεύουν τον σπόρο της αμφιβολί-
ας στις εταιρείες του χώρου για το κατά 
πόσο η συνεχής αύξηση του μεγέθους 
των πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων είναι πανάκεια. Αρκετές πλέον 
εταιρείες αρχίζουν να τροποποιούν τα 
ναυπηγικά τους προγράμματα εστιαζό-
μενες σε πλοία 14.000-16.000 TEUs ή και 
ακόμα μικρότερα, αντιλαμβανόμενες τις 
συνθήκες της αγοράς αλλά και τις δυνα-
τότητες που προσφέρουν τα μικρότερου 
μεγέθους πλοία να δραστηριοποιηθούν 
σε περισσότερες, άλλες, αγορές όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν.
Ίσως η Hanjin να αποτελέσει μια άσχημη 
παρένθεση στην αγορά. Ίσως όμως να 
αποτελέσει την απαρχή του ντόμινο για 
πολλές άλλες εταιρείες του χώρου. Ήδη 
η Rickmers Maritime αντιμετωπίζει το 
φάσμα της πτώχευσης, ενώ οικονομικές 
δυσκολίες αντιμετωπίζει και η γερμανικών 
συμφερόντων Hansa Shipping. Οι επόμε-
νοι μήνες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον.

Του Γιώργου Βαγγέλα





150 χρόνια προσφοράς  
στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

The London P&I Club

Οι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί της ναυ-
τιλίας αντικατοπτρίζουν με την εξειδικευμέ-
νη δράση τους τις ιδιαιτερότητες της ναυ-
τιλιακής καθημερινότητας και τη διάθεση 
των πλοιοκτητών και των διαχειριστών για 
συλλογική δράση και κυρίως για αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν το 
πλοίο και το πλήρωμά του.

Η 150ή επέτειος του London P&I Club και 
η συνολική προσφορά του τόσο στα μέλη 
του όσο και στη διεθνή ναυτιλιακή κοινό-
τητα αποτελεί για τον σύγχρονο αναγνώστη 
και μελετητή ένα έναυσμα για επαναπροσδι-
ορισμό των μακροχρόνιων αντιλήψεων και 
στόχων σχετικά με το παρόν και το μέλλον 
όχι μόνο της ασφάλισης του φορτίου αλλά 
και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.  
Αποτελεί, πολύ περισσότερο, ένα έναυσμα 
για προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο 
των μη κερδοσκοπικών και συλλογικών 
φορέων της ναυτιλίας, οι οποίοι καλούνται 
να εκπροσωπήσουν και να διαφυλάξουν 
συμφέροντα και οράματα σε αυτή τη νέα 
τάξη πραγμάτων για το διεθνές ναυτιλιακό 
επιχειρείν.

Η μακροχρόνια παράδοση του London Club 
και η συλλογική, έμπειρη, αντιμετώπιση κρί-
σιμων ζητημάτων που απασχόλησαν τόσο 
τα μέλη και το Committee των πλοιοκτητών 
όσο και τους διευθυντές του στον Πειραιά 
και στο Λονδίνο αποτελούν ένα εφαλτήριο 
για τέσσερις επίκαιρες συνεντεύξεις που 
φιλοξενούν τα Ναυτικά Χρονικά σε αυτό το 
ειδικό τεύχος, τιμώντας κατ’αυτόν τον τρό-
πο τα ήθη και τις παραδόσεις της ναυτιλίας 
μας, όπως αυτές εκφράζονται από παρα-
δοσιακούς και ευυπόληπτους φορείς, που 
παραμένουν κραταιοί σε πείσμα των καιρών.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Ως μέλος του International Group με 
μακρά θητεία, με ποιο τρόπο θεωρεί-
τε ότι συνέβαλε το London P&I Club 
στη διασφάλιση των συμφερόντων της 
εφοπλιστικής κοινότητας αλλά και των 
σύγχρονων κοινωνικών προτεραιοτή-
των, που αφορούν την ασφάλεια των 
πλοίων και την προστασία του περι-
βάλλοντος;

Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές 
αφορά την προστασία των συμφερόντων 
των μελών, σε σχέση με την ολοένα αυξα-
νόμενη αστική ευθύνη των πλοιοκτητών. 
Για παράδειγμα, ως μέλος του International 
Group, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 
στους πλοιοκτήτες το όφελος της αμοι-
βαίας κάλυψης P&I «σε τιμές κόστους» 
στο πλαίσιο της κάλυψης που παρέχεται 
από την κοινοπραξία (pooling). Με αυτούς 
τους τρόπους και μέσω της αγοράς αντα-
σφάλισης συλλογικά στο Group σε ακόμα 
υψηλότερα επίπεδα, διασφαλίζουμε τα 
οικονομικά συμφέροντα των πλοιοκτητών 
έναντι των εν λόγω, ολοένα κλιμακούμε-
νων, κινδύνων. 
Το London Club είναι ένας ένθερμος υπο-
στηρικτής του International Group και 
συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για εμάς 
το να έχουμε ενεργό ρόλο στις υποθέ-
σεις και στη λειτουργία αυτού. Πράγματι, 

η συμμετοχή μας στο έργο του Group, 
μαζί με αυτήν και των άλλων αλληλασφα-
λιστικών οργανισμών (Clubs), αποτελεί 
ένα ακόμα παράδειγμα για τον ρόλο που 
διαδραματίζουμε στους τομείς στους 
οποίους αναφέρεται η ερώτησή σας. 
Ειδικότερα, δίνεται σε βάθος προσοχή, 
από τις διάφορες υπο-επιτροπές και ομά-
δες εργασίας του Group, σε πολλές εκ 
των οποίων είναι παρόντα μέλη της δικής 
μας διοίκησης, σε μια σειρά ζητημάτων, 
και ιδιαίτερα σε όσα αφορούν την παρο-
χή βοήθειας προς τις κυβερνήσεις ώστε 
να μπορέσουν να κατανοήσουν την πιθα-
νότητα πρόκλησης αρνητικών επιπτώσε-
ων στους πλοιοκτήτες, αλλά και σε σχέση 
με ορισμένες λειτουργικές βελτιώσεις που 
θα έπρεπε να γίνουν προς όφελος όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών.
Για παράδειγμα, πρόσφατα υπήρξε έντο-
νη δραστηριοποίηση από την πλευρά μας 
μέσω του Group, σε συνεργασία και με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη 
καθώς και εκπροσώπους από τον χώρο 
της βιομηχανίας, με στόχο τη διαμόρφω-
ση λειτουργικών κατευθυντήριων γραμ-
μών σχετικά με την εξασφάλιση χώρων 
καταφυγίων σε πλοία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο – ένα ζήτημα στο οποίο το Club 
μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση υπό το φως 
ενός συμβάντος, όπου θα αναφερθώ 

αργότερα. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά 
τις εμπορικές κυρώσεις. Και δη, το Club 
μέσω του Group έχει στενή συνεργασία 
και επαφές με τις Αρχές των ΗΠΑ και 
συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις τόσο 
περί της άρσης των δευτεροβάθμιων 
κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο Ιράν, 
η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος, όσο 
και περί των επιπλοκών που προέκυψαν 
από τις υπόλοιπες κυρώσεις που είναι ήδη 
σε ισχύ, ενισχύοντας έτσι τη δυσχέρεια 
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
φορέων που εδρεύουν στις ΗΠΑ μέσω 
των συνεχιζόμενων απαγορεύσεων.  
Μολονότι δεν διαδραματίζουμε άμεσο 
ρόλο στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων 
που αφορούν την ασφάλεια και την προ-
στασία του περιβάλλοντος, τα συμφέρο-
ντά μας σε αυτόν τον τομέα είναι εναρ-
μονισμένα με εκείνα της κοινωνίας αλλά 
και των κυβερνήσεων. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι πρωταρχικός μας στόχος 
είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις εκάστοτε 
αξιώσεις και απαιτήσεις. Ουσιαστικά, αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε πολι-
τικές underwriting, οι οποίες να υποστη-
ρίζονται από τις συνεχείς πρωτοβουλίες 
στον τομέα της πρόληψης και της πρό-
βλεψης απωλειών, που να στοχεύουν στο 
να οδηγήσουν σε παροχή ασφάλειας από 
μέρους μας μόνο σε «καλής ποιότητας» 

Συνέντευξη του Γιάννη Μ. Λύρα
Προέδρου του Committee του London P&I Club

Το London Club είναι  
ένας ολόθερμος υποστηρικτής  
του International Group
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πλοία και διαχειριστές και με χωρητικό-
τητα τέτοια που, ως σύνολο, θα λειτουργεί 
εντός του απαραίτητου πλαισίου ασφα-
λείας, με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης 
ζημιών προς το περιβάλλον. Επίσης, δεν 
θα είμαστε σε θέση να διαμοιράσουμε τις 
αξιώσεις με άλλα Clubs, παρά μόνο όταν 
και αυτά εφαρμόσουν παρόμοια πρότυπα 
στο δικό τους underwriting. Με αυτόν τον 
τρόπο, νιώθουμε ότι επιτελούμε τον ρόλο 
μας, υποστηρίζοντας την κοινωνία στην 
επίτευξη των στόχων της σε σχέση με τη 
ναυτιλία.

Ποιο είναι το όραμα των διευθυντών 
του Club για το μέλλον του London 
Club; Πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός 
και η ύπαρξη πληθώρας κανονισμών 
θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγχω-
νεύσεις και ενοποιήσεις στον κλάδο 
της αλληλασφάλισης;

Βλέπουμε ότι το London Club ενισχύεται 
ολοένα και περισσότερο, κάτι που προ-
κύπτει λόγω της επιμέρους προσεκτικής 
επιλογής και της αύξησης του αριθμού 
των μελών μας, αλλά και από τα ισχυρά 
οικονομικά μας θεμέλια. Ως μέρος αυτής 
της προόδου, θα διατηρήσουμε τις παρα-
δοσιακές εκείνες αρετές που μας έχουν 
καταστήσει ένα P&I Club-πρότυπο, αλλά 
παράλληλα θα επιδιώξουμε να ενισχύ-
σουμε την ανταγωνιστική μας θέση, όπου 
αυτό καθίσταται δυνατό. Η στρατηγική 
μας θεμελιώνεται μέσα από μια σειρά 
βασικών συστατικών στοιχείων, το κυρι-
ότερο από τα οποία περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ενός επί της ουσίας κοινού επι-
χειρηματικού μοντέλου, που εστιάζει σε 
θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την 
εκτενέστερη δυνατή παροχή κάλυψης P&I 
καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου 
υποστήριξης και υπηρεσιών σε όλα μας 
τα μέλη από μια ασφαλή οικονομική βάση. 
Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η 
ελεγχόμενη παροχή επιπρόσθετων ασφα-
λιστικών προϊόντων, συνδεδεμένων όμως 
με το P&I αλλά και με τις επιχειρήσεις των 
μελών μας, όπως για παράδειγμα η κάλυ-
ψη που παρέχουμε σε ναυλωτές.
Σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, οι συζη-
τήσεις και η αντιπαράθεση σχετικά με τις 
προοπτικές για ενοποιήσεις στον χώρο 
των P&I εμφανίζονται σε σταθερή βάση 
και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μεγά-
λη ώθηση σε αυτές τις συζητήσεις είχε 

δοθεί νωρίτερα φέτος, λόγω της είδησης 
ότι δύο από τα Clubs του International 
Group εξέταζαν το ενδεχόμενο της 
συγχώνευσής τους, παρότι εν τέλει απο-
φάσισαν να μην προχωρήσουν την όλη 
διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει 
έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των Clubs, 
αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούργιο, 
καθώς αυτή η κατάσταση υφίσταται εδώ 
και πολλά χρόνια. 
Άλλοι σχετικοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν το ζήτημα των συγχωνεύσεων είναι 
τα θετικά αποτελέσματα και η πρόοδος 
που έχει καταγραφεί σε όλο το Group, 
καθώς βέβαια και η δυσκολία στον εντο-
πισμό εκείνων των πλεονεκτημάτων που 
θα προκύψουν από μια συγχώνευση 
και τα οποία θα την κάνουν πραγματικά 
άκρως δελεαστική για τα μέλη. 
Επιπλέον, ενώ οι απαιτήσεις που απορρέ-
ουν από τους κανονισμούς αυξάνονται, 
και αναμφίβολα θα παραμείνουν μεγά-
λες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα 
Clubs έχουν πλέον μεταβεί με επιτυχία 
σε περιβάλλον Solvency II. Αυτή η εξέλιξη 
έρχεται ύστερα από εκτεταμένες προε-
τοιμασίες και αξιοποίηση σχετικών πόρων. 
Υπάρχει βέβαια ακόμη περαιτέρω δουλειά 
που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα σχε-
τικά με τις νέες απαιτήσεις ως προς την 
υποβολή εκθέσεων, ενώ το ενδεχόμενο 
πρόσθετων απαιτήσεων δεν μπορεί να 
αποκλειστεί. Όλα αυτά όμως συνιστούν 
μια πραγματικότητα με την οποία οι 
ασφαλιστές έπρεπε –και πρέπει– να προ-
σαρμοστούν. Σε κάθε περίπτωση, υπό το 
πρίσμα ενός P&I Club, ο κάθε κανονισμός 
ενσωματώνεται στον ίδιο τον σχεδιασμό 
του εκάστοτε Club και επομένως δεν 
αναμένω να δω κάποιον από αυτούς τους 
παράγοντες να πυροδοτεί συγχωνεύσεις. 

Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές 
και εμπειρίες σας κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας σας στο Club;

Μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντι-
μετώπισα ήταν να ηγηθώ του Committee 
στην αντιμετώπιση αυτού που θεωρού-
σαμε έναν μη ικανοποιητικό συμβιβασμό 
μεταξύ των πολωμένων πλευρών του 
International Group, και δη για το εάν η 
κάλυψη P&I έπρεπε να παραμείνει απερι-
όριστη. Φτάσαμε στο σημείο ακόμα και 
να σκεφτούμε το αδιανόητο, αναλογιζό-
μενοι τη λειτουργία του Club εκτός του 

International Group. Η επιτυχία ήρθε 
όταν καταφέραμε να πείσουμε τα άλλα 
Clubs να έρθουν στον προτεινόμενο συμ-
βιβασμό και όταν, εκ των υστέρων, αυτό 
συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση του πλαι-
σίου των σχέσεων μεταξύ των εταίρων 
του Group. 
Μια εντελώς διαφορετική πρόκληση σε 
επιχειρησιακό επίπεδο προέκυψε όταν 
ένα από τα πλοία των μελών μας υπέστη 
ισχυρές ζημιές εν μέσω πολύ κακών και-
ρικών συνθήκων, στα ανοιχτά των ακτών 
της Ισπανίας, και ένα μέρος του φορτίου 
αργού πετρελαίου καυσίμων που μετέ-
φερε χύθηκε στη θάλασσα. Ήταν πολύ 
απογοητευτικό όταν οι τοπικές αρχές 
αρνήθηκαν την παροχή καταφυγίου στο 
πλοίο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο 
να διαλυθεί, χάνοντας μεγάλο μέρος του 
υπόλοιπου φορτίου του και προκαλώντας 
ευρεία και άσκοπη ρύπανση. Το χειρότε-
ρο όλων ήταν η εξωφρενική συμπεριφο-
ρά, θα τολμούσα να πω θυματοποίηση, 
των ισπανικών αρχών κατά του πλοιάρχου 
του πλοίου κ. Μαγκούρα. Στην απελπισία 
τους δε να τον κρατήσουν στη φυλακή, 
περιφρονώντας πλήρως τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του, όρισαν την εγγύηση στα 
3.000.000 ευρώ, ποσό που υπερέβαινε 
κατά πολύ τις οικονομικές του δυνατό-
τητες. Μολονότι η παροχή εγγύησης δεν 
είναι κάτι που καλύπτεται ρητά από τον 
κανονισμό μας, με χαροποίησε και με ικα-
νοποίησε η απόφαση του Committee του 
Club να καλύψει την εγγύηση, όπως επίσης 
η συμπαράσταση που δεχτήκαμε από την 
ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα αλλά και 
τους εταίρους μας στο International Group.
Ένα διαρκές επίτευγμα της θητείας μου ως 
προέδρου ήταν –και είναι– το θερμό και 
συλλογικό πνεύμα μέσα στο οποίο πραγ-
ματοποιούνται οι επαφές του Committee, 
σε συνεργασία με τη διοίκηση. Οι απαιτή-
σεις από το Committee, στη διάρκεια της 
θητείας μου, είχαν –και έχουν– αυξηθεί 
σημαντικά. Σπουδαίο ρόλο σε αυτό έχουν 
διαδραματίσει οι αυξανόμενες ρυθμιστι-
κές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον 
τομέα των ασφαλειών. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα μέλη του 
Committee αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέ-
σεις και στις δικές τους επιχειρήσεις, βρί-
σκουν τον χρόνο να προσφέρουν την εργα-
σία τους και στο Club, συμβάλλοντας έτσι 
στο να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι απαι-
τήσεις και να διασφαλιστεί η ευημερία του.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



SAFER, SMARTER, GREENER

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 

DNV GL global network of Greek-speaking surveyors in all 
major shipping hubs, such as the US, Belgium, the Nether-
lands, 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

WELCOME HOME!



30

To London Club υπερέχει σε 
όλες τις P&I υπηρεσίες, που 
απαιτεί ένας πλοιοκτήτης

Οι έννοιες της παράδοσης, της εμπει-
ρίας και της αφοσίωσης υπήρξαν 
πάντοτε ζωτικής σημασίας στη στρα-
τηγική του London Club. Θεωρείτε ότι 
το περιβάλλον της σύγχρονης ναυτιλί-
ας έχει ανάγκη από νέες στρατηγικές 
και συνεργασίες, που θα προστατεύ-
ουν τα οικονομικά και χρηματοοικονο-
μικά συμφέροντά της, ιδίως σε περιό-
δους κρίσης;

Καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια 
να μένει στάσιμη. Και αυτό ισχύει τόσο 
για τις εφοπλιστικές εταιρείες όσο βεβαί-
ως και για τα Clubs. Ένας από τους σκο-
πούς τoυ Committee του London Club 
είναι να αναζητά τρόπους εξέλιξης του 
Club, ώστε να ανταποκριθούμε στις μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις και στις συνεχείς 
προκλήσεις. Βέβαια, όπως μας θυμίζει 
και ο εορτασμός της 150ής επετείου του 
Club, ο κλάδος των P&I λειτουργεί με 
μεγάλη επιτυχία, ακολουθώντας μια παρα-
δοσιακή αλλά καλώς καθορισμένη πορεία 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα – ένα 
χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από 
αυτό της λειτουργίας των περισσότερων, 
αν όχι όλων, των πελατών του. Επομένως, 
είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την 
προστασία των βασικών του αρχών. 
Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε με στόχο να 

οδηγήσουμε το Club προς το μέλλον, φρο-
ντίζοντας ταυτόχρονα να μην υπονομεύ-
σουμε τις καθιερωμένες αξίες μας (χάνο-
ντας, για παράδειγμα, τον στρατηγικό μας 
στόχο). Παραδείγματα εξέλιξης του Club 
μέσα από την ανάληψη τέτοιων ισορρο-
πημένων πρωτοβουλιών μπορεί κάποιος 
να παρατηρήσει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων μας στην Ασία, και πιο 
συγκεκριμένα στην Κίνα, όπου η συνεργα-
σία με προσεκτικά επιλεγμένους τοπικούς 
συνεταίρους μοιάζει να αποδίδει καρπούς 
σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. Επι-
πλέον, παρέχονται πλέον προγράμματα 
ασφαλιστικής κάλυψης προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των ναυλωτών, με το εύρος 
της κάλυψης να έχει επεκταθεί αυτόν τον 
χρόνο. Από τα τέλη του 2015 παρέχονται 
και προγράμματα κάλυψης προς τους ιδι-
οκτήτες μικρότερων πλοίων. Ένα βασικό 
στοιχείο σε αυτό το σημείο είναι ότι αυτές 
οι παροχές κάλυψης με σταθερό ασφάλι-
στρο (fixed premium) αφορούν κομμάτια 
της αγοράς με τα οποία τα μέλη μας ως 
σύνολο έχουν εξοικείωση και στα οποία η 
διοίκησή μας έχει εμπειρία και εξειδίκευ-
ση. Παράλληλα, αυτού του τύπου οι νέες 
πρωτοβουλίες αντανακλούν την παραδο-
σιακή κουλτούρα του Club σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας 
στρατηγικής. 

Συνέντευξη του Βασίλη Λαλιώτη
Μέλους της Επιτροπής Οικονομικών & Ελέγχου  
(Finance and Audit Committee) του London P&I Club

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



Επίσης, η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει 
ευκαιρίες για ενίσχυση της απόδοσης 
αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρου-
με στα μέλη μας. Η προγνωστική μοντε-
λοποίηση και η προηγμένη αναλυτική 
αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημα-
σία. Για πολλά μέλη, ένας από τους πλέον 
σημαντικούς ρόλους του Club είναι η συλ-
λογή πληροφοριών από δυσμενείς εμπει-
ρίες που είχαν άλλα μέλη σε σχέση με 
τους P&I κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
και η άμεση και κατανοητή διάδοσή τους 
στο σύνολο των μελών. Τους δίνεται έτσι 
η δυνατότητα να βελτιώσουν τις δικές 
τους διαδικασίες διαχείρισης και πρόλη-
ψης κινδύνων. Και ο τομέας πρόληψης και 
πρόβλεψης απωλειών είναι ακριβώς αυτός 
στον οποίο έχουμε δώσει προτεραιότητα. 

Η παράδοση και η εμπειρία είναι πιο 
σημαντικές από την καινοτομία και τις 
διορατικές πολιτικές;

Πιστεύω ότι χρήζουν ίσης προσοχής. 
Όπως προανέφερα, δίνουμε μεγάλη βαρύ-
τητα στο να θωρακίσουμε το μέλλον του 
Club, ώστε να είναι έτοιμο να αντιμετωπί-
σει τις νέες προκλήσεις. Αλλά η φύση των 
ασφαλιστικών κινδύνων είναι τέτοια που 
δείχνει ότι η εμπειρία, η προσήλωση στον 
στόχο καθώς και το να ακολουθείται μια 

ήδη επιτυχημένη μέθοδος είναι, επίσης, 
ζωτικής σημασίας.

Πόσο ανταγωνιστική είναι η επιχείρη-
ση της ασφάλισης θαλάσσιας ευθύνης; 
Ποιοι είναι οι βασικοί σας προβληματι-
σμοί στην επιλογή του Club;

Μιλώντας από την πλευρά του μέλους, 
από καιρό σε καιρό έρχομαι σε επαφή και 
με άλλα P&I Clubs. Τα Clubs ανταγωνίζο-
νται μεταξύ τους, και μάλιστα πολύ έντο-
να. Εκτός από τους προφανείς λόγους 
που συνυπολογίζονται στην επιλογή ενός 
Club, όπως είναι για παράδειγμα η οικο-
νομική του κατάσταση και το κόστος 
ασφάλισης, σημαντικός παράγοντας είναι 
και το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών 
κάθε Club. Όταν κάποιος αναζητά τον 
κατάλληλο πάροχο υπηρεσιών, πρέπει να 
κοιτάξει πέρα από τα επιφανειακά στοι-
χεία και τους αριθμούς, και να σκεφτεί 
ενδελεχώς και άλλες, εξίσου σημαντικές 
παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την 
ιδιαίτερη κουλτούρα ενός Club ή τη φιλι-
κότητα και την αμεσότητα προς τον χρή-
στη. Αυτά αποτελούν τα βασικά στοιχεία 
σε όλες τις P&I υπηρεσίες που απαιτεί 
ένας πλοιοκτήτης – και αυτός είναι ένας 
τομέας όπου το London Club υπερέχει. 
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Πόσο έντονος αναμένεται να κατα-
στεί στα χρόνια που ακολουθούν ο 
ανταγωνισμός στον χώρο των ναυτα-
σφαλίσεων;

Είναι ήδη έντονος και αναμένεται να 
παραμείνει έτσι πολλά χρόνια ακόμα. Δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ανταγωνι-
σμός θα περιοριστεί στο μέλλον.

Πόσο σημαντικά κρίνετε τα σχέδια 
αξιολόγησης και ελέγχου (Rating and 
Auditing schemes) στην επιχείρησή σας;

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος (καθώς και 
οι κυβερνητικές ρυθμίσεις) συνιστούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του εργασιακού 
μας περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ότι υπάρ-
χουν ποικίλες απόψεις ανάμεσα στα μέλη 
και στους μεσίτες σχετικά με την αξία των 
αξιολογήσεων, ενώ από την πλευρά μας 
η κύρια ανησυχία είναι το κατά πόσο οι 
υπεύθυνοι για τις διαδικασίες κατανοούν 
τη δουλειά την οποία καλούνται να αξι-
ολογήσουν. Ένα ζήτημα είναι ότι, παρόλο 
που υπάρχουν πολλά παραδείγματα συνε-
ταιριστικών εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται σε όλο τον κόσμο, η μοναδικότητα 
της ασφάλισης P&I έγκειται στο γεγονός 
ότι οι πελάτες δεν είναι μόνο οι ιδιοκτή-
τες των Clubs, αλλά και οι διευθυντές και 
οι πάροχοι αυτών των κεφαλαίων. Εκείνοι 
που πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις 
συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν 
οργανισμούς όπως τα Clubs, των οποίων 
ο μακροπρόθεσμος στόχος δεν είναι το 
κέρδος, αλλά μάλλον το «νεκρό σημείο» 

(break-even).  Το τελευταίο επίσης συνι-
στά έναν στόχο, ο οποίος δεν ταυτίζεται 
με τα μοντέλα αξιολόγησης που χρησιμο-
ποιούνται από αυτές τις εταιρείες. Συχνά 
ξεκινούν από την υπόθεση ότι δεν είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ότι τα συμφέρο-
ντα των διευθυντών των εταιρειών ευθυ-
γραμμίζονται με εκείνα των πελατών και 
αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι, από 
αυτή την άποψη, τα P&I Clubs είναι τόσο 
διαφορετικά.

CRS και διαφάνεια αποτελούν σημα-
ντικές στρατηγικές επιλογές, που οι 
κοινωνίες αναμένουν από εμπορικές 
επιχειρήσεις και ενώσεις. Με ποιο 
τρόπο το London Club ανταποκρίθηκε 
στις απαιτήσεις της κοινωνίας για συμ-
μετοχή της κοινότητας και διαφάνεια;
 
Το γεγονός ότι οι διευθυντές του  Club 
(στην περίπτωσή μας, η επιτροπή, 
το  Committee  του Club) ορίζονται από 
τα ίδια τα μέλη απαντά στο ερώτημά σας 
αναφορικά με τη συμμετοχή της κοινό-
τητας. Όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν 
βλέπουμε τον λόγο να ενεργήσουμε προς 
διαφορετική κατεύθυνση, πέρα από την 
προστασία του απορρήτου των μελών μας. 
Και αυτό γιατί η εντιμότητα είναι, επίσης, 
εξαιρετικά σημαντική για εμάς, τόσο στις 
σχέσεις μας με τα μέλη όσο και με τους 
εταιρικούς συνεργάτες μας, αλλά συνιστά 
και ένα σημαντικό τμήμα της άσκησης σε 
ευρύτερο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινωνι-
κής ευθύνης.

H εντιμότητα είναι εξαιρετικά 
σημαντική για εμάς, τόσο στις 
σχέσεις  με τα μέλη όσο και με  
τους εταιρικούς συνεργάτες μας

Συνέντευξη του Ian Gooch
Γενικού  Διευθυντή (CEO) του London P&I Club

ΕΠΕΤΕΙΟΣ
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Πόσο σημαντική είναι η ελληνική πλοι-
οκτητική κοινότητα για την επιτυχία 
του Club και για τη μελλοντική ανά-
πτυξή του;

Η σημασία της ελληνικής πλοιοκτησίας 
για το Club ήταν και εξακολουθεί να είναι 
πάρα πολύ μεγάλη. Το Club, από νωρίς, 
αναγνώρισε τον ουσιαστικό ρόλο της ναυ-
τιλίας για την Ελλάδα, όπως γίνεται εμφα-
νές και από το βιβλίο μας με την ιστορία 
του Club, που εκδόθηκε πρόσφατα για 
τον εορτασμό των 150 χρόνων από την 
ίδρυσή του. Οι Έλληνες εφοπλιστές, από 
πολύ παλιά, αναδείχθηκαν για το έντονο 
επιχειρηματικό τους δαιμόνιο στον χώρο 
της ναυτιλίας, και το Club ήταν στους 
πρωτοπόρους όσον αφορά την ενεργό 
εμπλοκή του στον ελληνικό εφοπλισμό.
Από τη δημιουργία των πρώτων ελληνικών 
εταιρειών στο Λονδίνο στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, μετά τον Α΄ και τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, και ακόμα πιο ουσι-
αστικά όταν ο Πειραιάς άρχισε να γίνεται 
πόλος έλξης για τις ελληνικές εταιρείες, 
που μέχρι τότε είχαν την έδρα τους στο 
εξωτερικό, για το Club η εμπλοκή στην 
ελληνική ναυτιλία δεν ήταν απλώς φυσική 

εξέλιξη αλλά ουσιαστική δέσμευση.
Το γραφείο του Πειραιά ήταν σηματοδό-
της αυτής της ουσιαστικής δέσμευσης, 
όπως είναι και το γεγονός ότι δέκα μέλη 
του Committee μας είναι Έλληνες. 

Καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικές αλλά 
και νομικές εξελίξεις καθιστούν τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία εξαιρετικά 
ασταθή και αβέβαιη, με ποιον τρόπο 
κατάφερε το London Club να ανταπο-
κριθεί στις νέες προσδοκίες του σύγ-
χρονου εφοπλιστή;

Για πολλά χρόνια, οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικοί στο να εκμεταλλεύονται 
τις ευκαιρίες όταν αυτές παρουσιάζονται 
μέσα από παρόμοιου τύπου εξελίξεις. 
Όσον αφορά εμάς, διαβλέπουμε έναν 
σημαντικό ρόλο στο να αναγνωριστούν 
και να κατανοηθούν οι νέοι κίνδυνοι που 
προκαλούνται από τέτοιου τύπου μεταβο-
λές, αλλά και στο να βοηθηθούν τα μέλη 
μας ώστε να μπορέσουν να τις διαχειρι-
στούν επιτυχώς. 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο αυξα-
νόμενος ανταγωνισμός στη βιομηχανία 

Η σημασία της ελληνικής  
πλοιοκτησίας για το Club  
ήταν και εξακολουθεί  
να είναι πολύ μεγάλη

Συνέντευξη της Ιωάννας Παυλίδου 
Διευθύντριας του Ελληνικού Γραφείου του London P&I Club

ΕΠΕΤΕΙΟΣ



εφοδιασμού καυσίμων έχει οδηγήσει στην 
είσοδο χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας 
εμπόρων, γεγονός που αυξάνει τον κίν-
δυνο της οικονομικής αποτυχίας. Η σχε-
τικά πρόσφατη διάλυση της OW Bunker 
Group είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση 
των πλοιοκτητών σε μεγάλους κινδύνους, 
κυρίως οικονομικούς, εξαιτίας των ελλείψε-
ων στους ισχύοντες νόμους, και σε ευθύ-
νες, που δεν είχαν προβλεφθεί όταν είχαν 
συνταχθεί αυτοί οι νόμοι. Αυτό αποτελεί 
ένα παράδειγμα ουσιαστικής ανταπόκρι-
σης στις ανάγκες και στις προσδοκίες 
του σύγχρονου εφοπλιστή, όπως ανάλογα 
έχουμε ανταποκριθεί σε ό,τι αφορά θέμα-
τα που σχετίζονται με τις κυρώσεις εμπο-
ρίου και συναλλαγών εναντίον διάφορων 
χωρών, κ.ά. 
Η προσπάθεια ανταπόκρισης έχει επίσης 
σύμμαχο την ηλεκτρονική ενημέρωση των 
μελών μας μέσα από το πρόγραμμα προ-
ειδοποιήσεων που έχουμε καθιερώσει 
(alerts programme) και μέσω άλλων οδη-
γιών πρόληψης απώλειας (loss prevention 
programme). Προειδοποιούμε για νέους 
κινδύνους, αλλά και επικαιροποιούμε τις 
συμβουλές που δίνουμε υπό το φως των 
εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων διάφορων δικαστικών 
υποθέσεων σε όλο τον κόσμο. 

Πώς η εξέλιξη του Πειραιά κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών 
σε ένα νέο ναυτιλιακό κέντρο άλλαξε 
τη στρατηγική σημασία του τοπικού 
γραφείου αντιπροσώπευσης του Club;

Το ελληνικό γραφείο ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του το 1981, όταν ο Πειραιάς είχε αρχί-
σει να διαμορφώνεται σε σημαντικό ναυ-
τιλιακό κέντρο, με μόνο έναν εκτελεστικό 
υπάλληλο, αποσπασμένο από το Λονδίνο, 
και έναν βοηθό. 
Με το πέρασμα του χρόνου, ο Πειραιάς 
εδραίωσε τη θέση και τη σημασία του, και 
ταυτόχρονα εμφανίστηκαν πολλές ευκαι-
ρίες για επέκταση του ελληνικού γραφεί-
ου εξίσου και με Έλληνες. Εγώ ξεκίνησα 
να δουλεύω για το Club το 1997 και έχω 
δει το γραφείο να αναπτύσσεται σταθερά. 
Πλέον η ομάδα του Πειραιά περιλαμβά-
νει δέκα άτομα, όλοι Έλληνες, με γνώσεις 
νομικές αλλά και γνώσεις ασφαλίσεων. 
Από πολλές απόψεις, βλέπουμε το γρα-
φείο ως «βιτρίνα» του London Club στην 

Ελλάδα και εκεί που εστιάζουμε είναι στη 
διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η στενή σχέ-
ση συνεργασίας που έχουμε με τα μέλη 
μας –επιδιώκουμε να είμαστε μέρος της 
«ομάδας» τους– σημαίνει ότι απολαμβά-
νουμε υψηλά επίπεδα αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτε-
ρα σημαντικό στην περίπτωση δύσκολων 
ή απαιτητικών υποθέσεων που ενδέχεται 
να προκύψουν από καιρό σε καιρό. Τα 
μέλη μας γνωρίζουν αλλά και κατανοούν 
τη λειτουργία της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
και είναι σημαντικό να έχουν εμπιστοσύνη 
στη δική μας εμπειρία αλλά και στη δυνα-
τότητά μας να αντιλαμβανόμαστε το είδος 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα 
έχουν αλλάξει την καθημερινότητα 
του γραφείου σας και έχουν επηρεά-
σει τις συναλλαγές σας με την τοπική 
ναυτιλιακή κοινότητα;

Η ενασχόληση με τη ναυτιλία είναι μια 
διεθνής δραστηριότητα και ως εκ τού-
του ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι 

με πολλά προβλήματα. Καθώς ο κόσμος 
εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και με τις 
προκλήσεις. Από πολλές απόψεις, οι 
claims handlers του Club γνωρίζουν πώς 
να επιλύουν προβλήματα. 
Μέχρι πρόσφατα, τα ζητήματα που αντι-
μετωπίζαμε στο εδώ ελληνικό γραφείο 
προέρχονταν από το εξωτερικό, αλλά η 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως 
αποτέλεσμα οι προκλήσεις να έρθουν 
πιο κοντά και να λάβουν πιο προσωπικό 
χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα να υποτιμήσω 
τις αλλαγές και τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίσαμε –και αντιμετωπίζουμε– και 
που διαμόρφωσαν τόσο τον χαρακτήρα 
του γραφείου μας όσο και την προσωπι-
κότητά μας ως ατόμων, αλλά βλέπω τους 
ανθρώπους μας να προσαρμόζονται στο 
νέο περιβάλλον, και αυτό ακριβώς είναι 
που περίμενα από την ομάδα του ελληνι-
κού γραφείου, με δεδομένη την εμπειρία 
που έχουν αποκτήσει χάρη στην έκθεσή 
τους στον ναυτιλιακό κόσμο.
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Γι’ αυτή την καινοτόμο πρωτοβουλία που 
έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό της 
«σύνδεσης» των νέων με τη ναυτιλιακή 
αγορά συνομιλήσαμε με την κ. Σουζάνα 
Λασκαρίδη, η οποία συνέλαβε και υλοποί-
ησε την ιδέα του Real Time Graduates.

Πριν από μερικά χρόνια, με την ανεργία 
των νέων να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, 
ερχόμασταν αντιμέτωποι, όπως πολλές 
εταιρείες, με πολλούς νέους ανθρώπους 
που συνεχώς έβρισκαν μπροστά τους 
κλειστές πόρτες. Πολλοί από αυτούς 
επιθυμούσαν –και επιθυμούν ακόμη– μια 
ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον 
τομέα της ναυτιλίας.
Σε έναν χώρο όπως η ναυτιλία, όπου η 
προϋπηρεσία και η απόκτηση εμπειρίας 
έχουν μεγάλη σημασία, θεώρησα σημα-
ντικό να δώσουμε στα νέα αυτά παιδιά 
μια ευκαιρία. Εμείς λοιπόν, ως Laskaridis 

Shipping, διαπιστώνοντας ότι το πρόγραμ-
μα μαθητείας που έχουμε δεν επαρκεί 
ώστε να καλυφθούν τα νούμερα των νέων 
αποφοίτων, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο 
συνεργαζόμενοι με άλλες εταιρείες που 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουν κάποια θέση μαθητείας. Παρατηρή-
σαμε ότι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ είχαν ένα 
καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, δεν είχαν 
την  πραγματική αίσθηση του κλάδου και 
των απαιτήσεών του. Οπότε βλέπουμε 
το Real Time Graduates σαν έναν συνδε-
τικό κρίκο μεταξύ της ακαδημαϊκής και 
της επαγγελματικής πορείας των νέων. Ο 
καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις έναν κλά-
δο είναι εκ των έσω. Πρέπει να ζήσεις σε 
πραγματικό χρόνο τον κλάδο για να δεις 
αν πραγματικά είναι αυτό που πιστεύεις 
και στο οποίο μπορείς να αφοσιωθείς 
100%, όπως συμβαίνει και με τον κλάδο 
της ναυτιλίας.

Real Time Graduates: Καινοτόμος πρωτοβουλία 
σύνδεσης αποφοίτων με τη ναυτιλιακή αγορά

Στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας, η προϋπηρεσία και η απόκτηση 
εµπειρίας είναι εξέχουσας σηµασίας. Μεγάλος αριθµός αποφοίτων των 
πανεπιστηµίων, αν και διαθέτουν ένα καλό και ποιοτικό ακαδηµαϊκό 
υπόβαθρο, βρίσκονται µακριά από τη ναυτιλιακή αγορά, χωρίς 
πραγµατική αίσθηση των απαιτήσεών της. Αυτή την έλλειψη της 
γνώσης του κλάδου της ναυτιλίας εκ των έσω φιλοδοξεί να καλύψει 
το Real Time Graduates, µια µη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, που 
πληροί τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Ποιοτικού Πλαισίου για 
τις Πρακτικές και λειτουργεί σαν ένα σκαλί µεταξύ της ακαδηµαϊκής 
και της επαγγελµατικής ζωής και πορείας των νέων. To Real Time 
Graduates ενώνει τους αποφοίτους Ναυτιλιακών Σχολών µε το 
ναυτιλιακό Cluster, το οποίο περιλαµβάνει Ship Management 
Companies, Brokers, Chartering Desks, Classifications Societies, 
Δικηγορικά Γραφεία, Τεχνικά Γραφεία, Προµηθευτές κ.ά.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνομιλούμε με τη Σουζάνα Λασκαρίδη
Director Real Time Graduates



Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το Real 
Time Graduates. Πρόκειται για μια μη 
κερδοσκοπική πρωτοβουλία, έναν κόμβο, 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία 
συμμετέχουν εταιρείες του ναυτιλιακού 
κλάδου, διαχειρίστριες, νηογνώμονες, 
προμηθευτές κ.ά., που προσφέρουν ολι-
γόμηνες θέσεις μαθητείας σε νέους απο-
φοίτους. Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης για τη ναυτιλία που 
πληροί τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού 
Ποιοτικού Πλαισίου για τις Πρακτικές που 
ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2014. Τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα επισκέπτονται οι 
απόφοιτοι, όπου ανεβάζουν τα βιογραφι-
κά τους καθώς επιλέγουν και τον κλάδο 
που τους ενδιαφέρει. Η διαδικασία είναι 
πολύ εύκολη και γρήγορη. Από εκεί και 
πέρα, το Real Time Graduates τους φέρνει 
σε επαφή με τις συμμετέχουσες εταιρείες. 
Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη συμμε-
τοχή, ούτε των νέων αλλά ούτε και των 
εταιρειών. Το Real Time Graduates, στους 
λίγους μήνες λειτουργίας του, αποτελεί 
ήδη έναν κεντρικό φορέα όπου απευθύ-
νονται οι απόφοιτοι Ναυτιλιακών Σχο-
λών από πανεπιστήμια όπως: το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το City 
University, το Southampton University 
και το Plymouth University μεταξύ άλλων. 
Επίσης, μια ευτυχής συνέπεια του προ-

γράμματος είναι η δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων με  CV για τον χώρο της ναυ-
τιλίας, που μοιραζόμαστε πλέον με όποια 
εταιρεία το επιθυμεί, χωρίς φυσικά καμία 
χρέωση, είτε ενδιαφέρονται για να καλύ-
ψουν θέσεις πρακτικής είτε για άμεση 
πρόσληψη άλλων θέσεων.
Ο στόχος του προγράμματος είναι οι 
απόφοιτοι να αποκτούν όσο περισσό-
τερα εφόδια μπορούν στο διάστημα της 
μαθητείας τους σε μια εταιρεία. Γι’ αυτό 
και έχουμε συγκεντρώσει κάποιες προτά-
σεις και ιδέες για τις εταιρείες που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα για να ενισχύσουν 
τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της πρα-
κτικής, όπως η καθιέρωση εβδομαδιαίων 
συναντήσεων με τον απόφοιτο, προκειμέ-
νου να απαντηθούν ερωτήσεις που μπορεί 
να έχει, η συμμετοχή του σε σεμινάρια ή 
meetings που γίνονται στην εταιρεία κατά 
τη διάρκεια της μαθητείας του, κ.ά. Επί-
σης, μετά το τέλος της πρακτικής έχουμε 
ετοιμάσει μια φόρμα αξιολόγησης για τον 
μαθητευόμενο, η οποία συμπληρώνεται 
από την εταιρεία, για να ενημερώνεται για 
την απόδοσή του και να μπορεί να διορ-
θώσει τυχόν μελλοντικά λάθη του. 
Το πρόγραμμα, μέχρι στιγμής, έχει τύχει 
της αποδοχής των αποφοίτων πρωτίστως, 
αλλά σιγά σιγά και των εταιρειών του ναυ-
τιλιακού τομέα, και είμαστε ευτυχείς που 
συνεχώς προστίθενται και άλλες εταιρεί-
ες. Νομίζω πως, όταν ακόμα περισσό-

τερες εταιρείες πειστούν ότι ένα τέτοιο 
πρόγραμμα μαθητείας μόνο θετικά απο-
τελέσματα μπορεί να φέρει,  και αυτό θα 
είναι μια σημαντική εξέλιξη ακόμα για τη 
ναυτιλία από τη μία πλευρά, που σε κάποιες 
περιπτώσεις υπάρχει πληθώρα ανεκμετάλ-
λευτου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για 
τους νέους από την άλλη, που δυστυχώς, 
όπως και σε άλλους κλάδους, αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα ανεργίας και κάθε εφόδιο 
είναι πολύτιμο. Άλλωστε, μια ολιγόμηνη 
μαθητεία σε μια εταιρεία, εκτός από πολύ-
τιμη εμπειρία, μπορεί να ανοίξει την πόρτα 
και για μια περαιτέρω συνεργασία. Αρκεί ο 
καθένας να αποδείξει την αξία του. 
Πρέπει να πούμε πως το site, και κατ’ 
επέκταση η πλατφόρμα, διαμορφώνεται 
συνεχώς και επιθυμεί να φέρει τους νέους 
ναυτιλιακούς αποφοίτους  πιο κοντά στη 
ναυτιλιακή κοινότητα, προσφέροντας 
άρθρα που αφορούν τους νέους και τη 
ναυτιλία, ναυτιλιακές εξελίξεις και ειδή-
σεις, αλλά και κοινοποιώντας εκδηλώσεις 
που μπορεί να τους αφορούν. Ένα ακόμα 
κομμάτι του site που θεωρούμε πως έχει 
απήχηση στους νέους είναι οι συμβουλές 
για το πώς θα συντάξουν ένα σωστό βιο-
γραφικό καθώς και το πώς να αντιμετωπί-
σουν μια τυχόν συνέντευξη σε μια εται-
ρεία. Επίσης, μέσω του blog του, δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους να δημοσιοποιή-
σουν μέρος της πτυχιακής τους εργασίας 
ή κάποιο άρθρο που έχουν γράψει οι ίδιοι. 
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Ρωσία και Ιαπωνία υπογράφουν 
επιχειρηματικές συμφωνίες 
ύψους $1,3 δις

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ρωσικό 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, Ρωσία 
και Ιαπωνία, στο πλαίσιο του δεύτερου 
Eastern Economic Forum (EEF) που διε-
ξήχθη στο Βλαδιβοστόκ, υπέγραψαν 
περισσότερα από είκοσι συμβόλαια επεν-
δυτικού χαρακτήρα, αξίας άνω των $1,3 
δις. Ο Αλεξάντερ Γκαλούσκα, υπουργός 
Ανάπτυξης της ρωσικής Άπω Ανατολής, 
σε δηλώσεις του από την Ιαπωνία, όπου 
βρίσκεται για συνέχιση των συνομιλιών 
με την ιαπωνική πλευρά και τον υπουργό 
Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Χιροσίτζε Σέκο, σημείωσε ότι στόχος της 
Μόσχας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των 
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και 
επαφών με το Τόκιο.
Ο Ρώσος υπουργός, όπως αναφέρουν οι 
πηγές του Tass, αναμένεται να συναντη-
θεί με τον Shigeru Murayama, πρόεδρο 

της Japanese Association for Trade with 
Russia and Newly-Independent States 
(ROTOBO) και πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Kawasaki Heavy 
Industries, καθώς και με εκπροσώπους 
της Japanese Bank for International 
Cooperation, αλλά και εκπροσώπους της 
ιαπωνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Να σημειωθεί ότι η προσπάθεια εκ νέου 
ενίσχυσης των διμερών εμπορικών και 
οικονομικών επαφών Ιαπωνίας-Ρωσίας 
πραγματοποιείται μετά την εκπεφρασμέ-
νη διάθεση του Ρώσου προέδρου Βλαντι-
μίρ Πούτιν και του Ιάπωνα πρωθυπουργού 
Σίνζο Άμπε, και οι δύο εκ των οποίων συμ-
μετείχαν στο Eastern Economic Forum, να 
επιλύσουν τις διαφορές τους ως προς την 
κυριότητα αλυσίδας νησιών στον Ειρηνι-
κό ωκεανό (αποκαλούνται Βόρεια Εδάφη 
στην Ιαπωνία και Νότιες Κουρίλες στη 
Ρωσία), που διεκδικούνται και από τις δύο 
χώρες, με τη διένεξη να χρονολογείται 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νέα κοινοπραξία για 
την παραγωγή μεγάλων 
δεξαμενοπλοίων

H ρωσική Rosneft και η κορεατική 
Hyundai Heavy Industries πρόκειται να 
δημιουργήσουν μια κοινοπραξία για την 
παραγωγή μεγάλων δεξαμενοπλοίων, στην 
οποία η ρωσική πλευρά θα έχει τον πλήρη 
εμπορικό έλεγχο. Ο διευθύνων σύμβου-
λος της Rosneft, Ιγκόρ Σέτσιν, ανακοίνω-
σε την ενδιαφέρουσα είδηση σε Ρώσους 
δημοσιογράφους, η οποία και αναμεταδό-
θηκε από το πρακτορείο Tass.
Στόχος είναι κυρίως ο σχεδιασμός και 
η κατασκευή μεγάλης χωρητικότητας 
Aframax δεξαμενοπλοίων, τα οποία θα 
καταναλώνουν φυσικό αέριο. Η συμφω-
νία υπογράφηκε στο πλαίσιο του Eastern 
Economic Forum που διεξήχθη στη ρωσι-
κή Άπω Ανατολή και αφορά την κατα-

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΛΗΣ



σκευή «πράσινων» δεξαμενοπλοίων στα 
νέα ναυπηγεία της περιοχής και ειδικό-
τερα στα ναυπηγεία Zvezda στην πόλη 
Bolshoi Kamen.

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση 
Hapag-Lloyd & UASC

Οι μέτοχοι της Hapag-Lloyd έδωσαν ορι-
στικά το πράσινο φως για τη συγχώνευ-
ση της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με την 
αραβική United Arab Shipping Company 
(UASC).
Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η 
Hapag-Lloyd θα αναδειχθεί η πέμπτη 
μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, 
από νούμερο έξι που ήταν μέχρι πρότινος.
Καθώς φαίνεται από δηλώσεις Γερμα-
νών αξιωματούχων, όπως του υπουργού 
Οικονομικών της πόλης-κρατιδίου του 
Αμβούργου Peter Tschentscher, η διοί-
κηση και οι μέτοχοι της Hapag-Lloyd δεν 
σκέπτονται –τουλάχιστον για το άμεσο 
μέλλον– να προβούν σε νέες εξαγορές. 
Άλλωστε, η ίδια η διαδικασία συγχώνευ-
σης των δύο εταιρειών απαιτεί αρκετό 
χρόνο.
Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων 
της γερμανικής ναυτιλιακής, ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας Rolf Habben 
Jansen τόνισε ότι επιθυμία των μετόχων 
είναι να συνδυαστούν οι δυνατότητες που 
έχουν οι Hapag-Lloyd και UASC «έτσι 
ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελε-
σματικά οι τρέχουσες αλλά και οι μελλο-
ντικές προκλήσεις του κλάδου». Για τον 
ίδιο, η Hapag-Lloyd δεν θα είναι μόνο μία 
εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρει-
ών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά και μία από τις πλέ-
ον ανταγωνιστικές.
Η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 
2017, ενώ οι μέτοχοι συμφώνησαν μέσα 
στους πρώτους έξι μήνες από την ολο-
κλήρωση της συγχώνευσης να προχωρή-
σουν και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
ύψους 354 εκατ. €, για να εξυπηρετηθούν 
το χρέος αλλά και οι αναγκαίες επενδύ-
σεις για το νέο σχήμα.

Στη μεγαλύτερη κατασκευαστική 
πρόκληση της δεκαετίας επιθυμεί 
να συμμετάσχει το Ιράν

O Iρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχά-
μεντ Τζαβάντ Ζαρίφ εξέφρασε, σύμφω-
να με το πρακτορείο Tasnim, τη διάθεση 
της χώρας του να συμμετάσχει επενδυτι-
κά στο νέο έργο για την κατασκευή της 
διώρυγας στη Νικαράγουα, η οποία θα 
συνδέσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό 
ωκεανό και θα παρακάμπτει τον Παναμά.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρω-
τεύουσα της Νικαράγουας Μανάγκουα, ο 
υπουργός Ζαρίφ δήλωσε ότι κρατικές και 
ιδιωτικές ιρανικές εταιρείες, των οποίων 
εκπρόσωποι βρίσκονται σε μεγάλη οικο-
νομική αντιπροσωπεία σε περιοδεία στη 
Λατινική Αμερική, επιθυμούν να αναπτυ-
χθεί συνεργασία με τη Νικαράγουα.
Η Νικαράγουα έχει ήδη εγκρίνει την 
κατασκευή ενός καναλιού μήκους 277 
χλμ., το οποίο και θεωρείται η μεγαλύτερη 
κατασκευαστική πρόκληση της δεκαετίας. 
Ο υπουργός Ζαρίφ δήλωσε επίσης ότι 
το Ιράν και η Νικαράγουα μπορούν να 
συνεργαστούν σε πολλούς άλλους τομείς, 
όπως η βιομηχανία ορυχείων, η γεωργία, 
η νανοτεχνολογία, η φαρμακευτική βιομη-
χανία και οι τραπεζικές υπηρεσίες.

Λουκέτο σε 65 ανθρακωρυχεία 
σχεδιάζει να βάλει η Κίνα

H περιφερειακή διοίκηση στην κινεζική 

περιφέρεια της Εσωτερικής Μογγολίας, 
στη Βόρεια Κίνα, σχεδιάζει να βάλει λου-
κέτο σε 65 ανθρακωρυχεία με συνολική 
χωρητικότητα 54.100.000 τόνους μέχρι το 
2020, σύμφωνα με πληροφορίες του κινε-
ζικού πρακτορείου ειδήσεων.
Ο κ. Wang Bingjun, επικεφαλής της περι-
φερειακής επιτροπής της οικονομίας 
και της τεχνολογίας των πληροφοριών, 
δήλωσε ότι 23 ανθρακωρυχεία έχουν ήδη 
διαταχθεί να κλείσουν ή να σταματήσουν 
οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Επίσης, σε όλα τα άλλα ορυχεία έχει δοθεί 
διαταγή να περιοριστούν στο 84% της 
παραγωγικής τους δυνατότητας, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της παραγωγής κατά 
10,4%.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε 
ετών, η περιοχή σχεδιάζει επίσης να μει-
ώσει οποιαδήποτε δραστηριότητα αφο-
ρά την παραγωγή χάλυβα κατά 3,1 εκατ. 
τόνους.
Η Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει καμία άδεια 
για νέο χαλυβουργείο τα τελευταία τρία 
χρόνια.

Σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, το 
Baltic Exchange εξαγοράζεται

Το διοικητικό συμβούλιο του Baltic 
Exchange ενέκρινε ομόφωνα την προσφο-
ρά για την εξαγορά του ιστορικού οίκου-θε-
σμού από τη Singapore Exchange Ltd.
«Η προτεινόμενη εξαγορά θα επιταχύνει 
την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Baltic 

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση Hapag-Lloyd & UASC
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Exchange πέρα   από αυτό που θα μπορού-
σε να επιτύχει μόνο τoυ», δήλωσε ο πρόε-
δρος Χρηματιστηρίου του Baltic Exchange, 
Guy Campbell, στα διεθνή πρακτορεία.
Σύμφωνα με το Reuters και άλλα ειδη-
σεογραφικά πρακτορεία και αναλυτές, η 
προσφορά της SGX έρχεται σε μια ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη χρονική περίοδο, αφού οι χαμη-
λοί ναύλοι στα ξηρά φορτία, η αύξηση του 
αριθμού των νέων πλοίων και η ενδεχόμενη 
έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ απαιτούν 
νέους επαναπροσδιορισμούς από όλους 
τους σημαντικούς παίκτες της αγοράς.
Το κτίριο του Baltic Exchange, όπου στε-
γάζεται και η Ελληνική Επιτροπή Ναυτι-
λιακής Συνεργασίας Λονδίνου, είναι ένα 
εξαιρετικά περιζήτητο και ανυπολόγιστης 
αξίας ακίνητο στην καρδιά του City, το 
μέλλον και ο τρόπος λειτουργίας του 
οποίου θα κριθούν πλέον από τους νέους 
μετόχους και ιδιοκτήτες του. 

26 νέα VLGCs θα επιφέρουν 
επιπλέον πονοκέφαλο στην 
ασθμαίνουσα αγορά

Σύμφωνα με την τελευταία ειδική έκδοση 
της Drewry, η υπερβολική αύξηση του 
στόλου και η αναπροσαρμογή της τιμής 
του LPG στις κύριες βιομηχανικές δυνά-
μεις της Ασίας προκαλούν ανακατατάξεις 
στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές 
για τη συγκεκριμένη αγορά.
Ο στόλος VLGC έχει μεγεθυνθεί σε 
ποσοστό 7% από τρίμηνο σε τρίμηνο 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσ-
σάρων τριμήνων και πλέον ξεπερνά την 
υπάρχουσα αύξηση της ζήτησης φορτίου.
Ένας επιπλέον παράγοντας που έχει ανα-
κύψει πρόσφατα αφορά τον μεγάλο αριθ-
μό των ακυρώσεων από τους τερματικούς 
σταθμούς των ΗΠΑ. Οι 22 ακυρώσεις 
το τελευταίο τρίμηνο έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τη ναυλαγορά στον συγκε-
κριμένο κλάδο και, ενώ η ασιατική ζήτη-
ση παρέμεινε ανθεκτική, δεν είναι πλέον 
αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την 
υπερπροσφορά τόσο από τις ΗΠΑ όσο 
και τη Μέση Ανατολή.
Αποτέλεσμα των ακυρώσεων είναι τα 
πλοία που επρόκειτο να μεταφέρουν 
αμερικανικό LPG να αναζητούν μια θέση 
στον ήλιο στη spot αγορά, θέτοντας έτσι 
περαιτέρω πίεση στις φθίνουσες τιμές. 
Κατά την Drewry, παρά το γεγονός ότι οι 
ακυρώσεις φορτίων αναμένεται να μειω-

θούν από το τέταρτο τρίμηνο, η υπερπρο-
σφορά πλοίων θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα. Επιπλέον 26 VLGCs θα πέσουν 
στο νερό μέχρι το τέλος του 2016.

Η Νιγηρία βαδίζει πλέον  
σε επίσημη ύφεση

Η Νιγηρία βρίσκεται πλέον σε επίσημη ύφε-
ση, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά 
στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξή της. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία συρ-
ρικνώθηκε κατά 2,06% μεταξύ Απριλίου και 
Ιουνίου του 2016. Η Δημοκρατία της Νότιας 
Αφρικής είναι πλέον επίσημα η πιο σημαντι-
κή οικονομική δύναμη στην Αφρική, αφήνο-
ντας πίσω την κάποτε κραταιά Νιγηρία.
Η χώρα παρουσιάζει πλέον δύο συνεχό-
μενα τρίμηνα μείωσης της ανάπτυξης, ενώ 
η εθνική βιομηχανία πετρελαίου έχει πλη-
γεί από τις παγκόσμιες εξελίξεις στην τιμή 
του μαύρου χρυσού. Οι πωλήσεις πετρε-
λαίου (ειδικά του αργού) ανέρχονται στο 
70% των κρατικών εσόδων.
Η διολίσθηση του εθνικού νομίσματος 
έχει επίσης πλήξει την οικονομία, καθώς 
οι εισαγωγές έχουν εκτοξευτεί μετά την 
υποτίμηση του νομίσματος. Η κυβέρνηση 
στην Αμπούτζα υποστηρίζει ωστόσο ότι 
η έμφαση που έδωσε πρόσφατα για την 
ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και 
στα στερεά ορυκτά φέρνουν αποτελέ-
σματα, αλλά οι διεθνείς αναλυτές θεωρούν 
ότι η εύφλεκτη κατάσταση στο εσωτερικό 
της χώρας, η διαφθορά και η ανομία στο 
Δέλτα του Νίγηρα θα χειροτερεύσουν με 
την επιδείνωση της εθνικής οικονομίας. 
Ο πληθωρισμός της χώρας, που ξεπερνά 
πλέον το 17%, θα φέρει, σύμφωνα με ειδι-
κούς, μεγαλύτερη εξαθλίωση στον τοπικό 
πληθυσμό άρα και νέο κύκλο κορύφωσης 
της περιφερειακής ανομίας, των ακροτή-
των και της διαφθοράς.
Η σημασία της νιγηριανής οικονομίας για 
τα γειτονικά κράτη είναι εξαιρετικής σημα-
σίας, καθότι η χώρα υποστήριζε μέχρι 
πρόσφατα σε όλα τα επίπεδα τις ασθμαί-
νουσες οικονομίες των χωρών στον κόλπο 
της Γουινέας αλλά και στα βόρεια σύνορά 
της. Συρρίκνωση της Νιγηρίας σημαίνει 
και συρρίκνωση των οικονομιών των κρα-
τών της Υποσαχάριας Δυτικής Αφρικής, 
μιας περιοχής με έξαρση της τρομοκρατί-
ας, των τοπικών συγκρούσεων και κυβερ-
νητικών ολιγαρχικών ακροτήτων, αλλά και 
επιδημιών από θανατηφόρες ασθένειες.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Η Νιγηρία βαδίζει πλέον σε επίσημη ύφεση
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Tonnage tax και στη Σουηδία

Στα μέσα Ιουνίου, η υπουργός Οικονομι-
κών της Σουηδίας Magdalena Andersson 
είχε εκφράσει την ανησυχία της για νέα 
σημαντική καθυστέρηση στην εισαγω-
γή του φόρου χωρητικότητας (tonnage 
tax), καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 
θέσει στη σουηδική κυβέρνηση αρκετά 
ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το 
νέο φορολογικό καθεστώς, που θέλει να 
εφαρμόσει η Στοκχόλμη, είναι συμβατό με 
τους κανόνες της ΕΕ.
Τελικά, πριν από λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, μετά και την εξέταση της νέας 
νομοθεσίας της σουηδικής κυβέρνησης 
από τη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού 
της ΕΕ, έδωσε και επίσημα το πράσινο 
φως για την εισαγωγή και στη Σουηδία 
του συστήματος φορολόγησης με βάση τη 
χωρητικότητα του πλοίου, που εφαρμόζε-
ται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.
Απώτερος στόχος της Στοκχόλμης, όπως 
σημειώνει η υπουργός Οικονομικών της 
χώρας, είναι η εκ νέου αύξηση των πλοίων 
του σουηδικού νηολογίου, στο οποίο την 
τελευταία δεκαετία έχει καταγραφεί μια 
απότομη πτώση όσον αφορά τον αριθμό 
των πλοίων που περιλαμβάνει, εξαιτίας του 
μη ανταγωνιστικού και ετεροχρονισμένου 
συστήματος φορολόγησης κερδών, που 
δεν ακολουθούσε το αντίστοιχο των υπό-
λοιπων ναυτικών κρατών της Ευρώπης.
Πλέον, μετά την έγκριση της ΕΕ, η νέα 
νομοθεσία περί φόρου χωρητικότητας 
θα πρέπει να κατατεθεί πρώτα στο σου-
ηδικό Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη 
Φορολογία, και εν συνεχεία να ψηφιστεί 
από τους Σουηδούς βουλευτές, κάτι που 
δεν αναμένεται να συναντήσει δυσκολίες, 
δεδομένου ότι η πλειονότητα των μελών 
του Κοινοβουλίου της χώρας είναι υπέρ 
της άμεσης εφαρμογής του tonnage tax.
Τόσο η υπουργός Οικονομικών της Σουη-
δίας Magdalena Andersson όσο και η διευ-
θύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Σουη-
δών Εφοπλιστών, η Pia Berglund –η οποία 
με ένθερμη ανάρτηση στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Tweeter καλωσόρισε 
την απόφαση της ΕΕ–, θεωρούν ότι από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 μπορεί να εφαρ-
μοστεί το νέο φορολογικό σύστημα.

Σε καλύτερο επίπεδο οι 
χρονοναυλώσεις στα dry, σταθερή 
η αγορά των wet

Η ναυλαγορά στα πλοία μεταφοράς χύδην 
ξηρού φορτίου παρουσίασε μια μικρή 
ανάκαμψη κυρίως για τα πλοία μεγάλης 
χωρητικότητας για ναυλώσεις έξι μηνών, 
ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν και 
οι χρονοναυλώσεις ενός και δύο ετών στα 
μικρότερου μεγέθους φορτηγά πλοία.
Τα capes συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
δραστηριότητα στην αγορά, καθώς αυξή-
θηκαν οι χρονοναυλώσεις, με αποτέλεσμα 
να συμπαρασύρουν σε άνοδο και τους 
ναύλους. Στα Panamax η δραστηριότητα 
στην αγορά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 
εξαιτίας των εορταστικών ημερών στην 
Κίνα, στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. 
Στα Handy και στα Supra υπήρξαν λίγες 
ναυλώσεις στην περιοχή του Ατλαντικού, 
αν και οι ροές φορτίων από τον Κόλπο 
των ΗΠΑ παραμένουν σταθερές.
Στα δεξαμενόπλοια οι αναλυτές υποστη-
ρίζουν ότι η ανάκαμψη της αγοράς θα 
επέλθει μεσοπρόθεσμα αλλά σίγουρα όχι 
πριν από το 2017. Η δραστηριότητα στη 
Μέση Ανατολή παραμένει σε χαμηλά επί-
πεδα με συνεχιζόμενη την υπερπροσφορά 
χωρητικότητας και εν αναμονή ανόδου των 
ναύλων στα VLCCs, κυρίως για βραχυπρό-
θεσμες χρονοναυλώσεις. Να σημειωθεί ότι 
περίπου 35-40 νεότευκτα VLCCs αναμένε-
ται να παραδοθούν το επόμενο εξάμηνο.

* Arrows only indicate 
the movement compared 

to the past week hence 
not necessarily the market 

trends

DRY SECTOR  
Capes continue to be      
active as a growing num-
ber of period fixtures have 
been reported.  

Trading remained slow in 
the Panamax markets at-
tributed to public holidays 
in China, Korea and Ja-
pan. 

Handy and Supra trading 
in the Atlantic remains slow 
however cargo flows from 
the USG are steady. 

Capes fixed for 6 Months 
TC can achieve rates 
around $9,600pdpr while 
for 1 Year the rates are 
hovering just over $9,000.  

WET SECTOR 

In the wet sector, analysts claim that the 
recovery of the market will eventually 
come, but this is not expected to happen 
before 2017. MEG trading remains slug-
gish with continued tonnage oversupply 
and in order to see VLCC improved rates, 
especially in short term we need to see 
crucial changes to fundamentals. It 
would also be necessary to consider the 
fact that 35-40 more VLCC NBs will be de-
livered over the next six months. Cargos 
from WAF have remained steady howev-
er Crude markets await OPECs Algeria 
meeting as trade has fluctuated this 
week with Brent at $45.8/bbl. A couple of 
period fixtures this week proved that 
VLCCs fixed for 1 Year TC can achieve 
rates as high as $30,000/pdpr. 

Dry/Wet TC Estimates   

      www.alibrashipping.com 
 T: +44(0) 20 7581 7766 

SIZE
HANDY 12,500 13,000 13,500 14,500

MR IMO3 13,250 14,000 14,500 15,500

LR1 15,250 16,000 17,000 18,500

LR2 (115 dwt cpp & dpp) 18,000 19,000 20,000 23,000

AFRA (115dwt) 17,250 18,000 19,000 22,000

SUEZ 20,250 21,500 23,000 24,000

VLCC 30,000 30,500 31,150 32,500

    1 YR     2 YR     3 YR     5 YR

Rates updated Wednesday: 22 September 2016
NB Rates may differenciate in Weekly Market 

Full report sent out on Fridays 

WET TIME CHARTER ESTIMATES ($/pdpr)

SIZE

PERIOD

HANDY (32k dwt) 6,400 6,000 6,150 5,250 5,700 5,200

SUPRA (56k dwt) 7,000 6,500 7,000 6,250 6,600 6,350

ULTRA (62k dwt) 7,250 6,850 7,100 6,500 6,750 6,450

PANA/KMAX (76k-82k dwt) 8,000 6,250 7,250 6,500 7,400 6,450

CAPE (170k dwt) 9,600 9,600 9,000 9,000 9,300 9,300

* Arrows only indicate the movement compared to the past week hence not necessarily the market trends
Call for up to the minute update    www.alibrashipping.com

ATL PACATLPACATLPAC

6 MOS 1 YR 2 YR

DRY TIME CHARTER ESTIMATES ($/pdpr)
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

H επανεμφάνιση του Ιράν, τόσο στα διε-
θνή διπλωματικά φόρα όσο και στις αγο-
ρές της Ανατολής και της Δύσης, φαίνεται 
ότι θα αλλάξει τον χάρτη, στο πολύ άμεσο 
μέλλον, για τις υπάρχουσες μεταφορικές 
αλυσίδες και τις θαλάσσιες οδούς στην 
κεντρική Ασία και στον Αραβικό κόλπο. 
Η έμφαση που προσδίδει η κυβέρνηση 
Χασάν Ρουχανί σε μεγαλόπνοα λιμενικά 
και συγκοινωνιακά έργα τόσο στην Κασπία 
θάλασσα όσο και στις νότιες επαρχίες της 
αλλά και η ενδυνάμωση των σχέσεών της 
με τα κράτη της αραβικής χερσονήσου, 
της πρώην ΕΣΣΔ και της Νότιας Αμερικής 
αποδεικνύουν ότι το ιρανικό διπλωματικό 
σώμα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για 
την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσε-
ων του κοιμώμενου τίγρη με τις αναδυ-
όμενες αγορές της υφηλίου. Το Ιράν και 
η Ινδία είχαν συμφωνήσει ήδη από το 

2003 έργα για την ανάπτυξη του λιμένα 
του Chabahar και σήμερα το Αφγανιστάν, 
μετά την άρση των κυρώσεων στην Τεχε-
ράνη, συμφώνησε να συμπράξει στο μεγα-
λόπνοο έργο που θα αλλάξει τις μεταφο-
ρικές αρτηρίες στην κεντρική Ασία.
Τον περασμένο Μάιο, το Ιράν, η Ινδία και 
το Αφγανιστάν υπέγραψαν τριμερή συμ-
φωνία για τη δημιουργία ενός διεθνούς 
αυτοκινητόδρομου διέλευσης, που διέρ-
χεται από το Chabahar.
Η συμφωνία υπεγράφη από τους υπουρ-
γούς των τριών χωρών κατά τη διάρκεια 
τελετής στην Τεχεράνη στις 23 Μαΐου, 
στην οποία συμμετείχαν ο Ιρανός πρόε-
δρος Χασάν Ρουχανί, ο Αφγανός πρόε-
δρος Ασράφ Γκάνι και ο πρωθυπουργός 
της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
Η συμφωνία, όπως ανακοίνωσε το πρα-
κτορείο Τasnim, αποσκοπεί στην επίτευ-

ξη σημαντικής αύξησης της εμπορικής 
κίνησης φορτίων μέσω του λιμένα στο 
Chabahar, το οποίο θα συνδέει την Ινδία 
με την κεντρική Ασία μέσω του Αφγανι-
στάν και θα βοηθήσει το Αφγανιστάν να 
έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση προς τη 
θάλασσα.
Η νέα αρτηρία θα επιτρέψει τη διά θαλάσ-
σης και μετέπειτα την οδική μεταφορά 
ινδικών προϊόντων προς το Αφγανιστάν 
μέσω του Chabahar χωρίς τη διέλευση 
από το έδαφος του Πακιστάν.
Το λιμάνι Chabahar έχει πλέον σημαντικές 
δυνατότητες για κερδοφορία, με αποτέλε-
σμα 150 Αφγανοί επενδυτές να αναζητούν, 
σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στην 
Τεχεράνη και στην Καμπούλ, να συμπρά-
ξουν και να επενδύσουν άμεσα στη νέα 
ελεύθερη ζώνη που δημιουργείται.
Το Chabahar βρίσκεται στον Κόλπο του 

Ο περσικός λέων ξύπνησε,  
αλλά ακόμη δεν ακούμε τον βρυχηθμό του

Του Ηλία Μπίσια



Ομάν, στα σύνορα με το Πακιστάν. Είναι το πιο κοντινό και το 
καλύτερο σημείο πρόσβασης του Ιράν στον Ινδικό ωκεανό και η 
Τεχεράνη έχει ανακοινώσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Τasnim, 
σημαντικά σχέδια για να το μετατρέψει σε διαμετακομιστικό 
κόμβο για άμεση πρόσβαση στις αγορές στο βόρειο τμήμα του 
Ινδικού ωκεανού και της κεντρικής Ασίας.
Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν βασίζεται πλέον μόνο στο πετρέλαιό 
της, παίρνοντας... μαθήματα από τη γειτονική Σαουδική Αραβία. 
Οι εξαγωγές οι οποίες δεν σχετίζονται με τη βιομηχανία πετρε-
λαίου του Ιράν έχουν παρουσιάσει από τις 20 Μαρτίου 2016 
αύξηση κατά 21%, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του 
Οργανισμού Προώθησης Εμπορίου του Ιράν (ΤΡΟ).
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών του τρέχοντος ιρανικού 
έτους, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7%, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του περασμένου έτους, ενώ η αξία των εξαγωγών 
(εκτός πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων όμως των συμπυκνω-
μάτων φυσικού αερίου), κατά την περίοδο των τεσσάρων μηνών 
έφτασε τα $16.308.000.000.
Από την άλλη, οι εισαγωγές ανήλθαν σε $12.865.000.000, εξέλι-
ξη που βελτίωσε το εμπορικό ισοζύγιο του Ιράν.
Το Ιράν έχει εντείνει τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να 
ενισχυθούν οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και επικουρεί 
με στρατηγικές κινήσεις τη μείωση της εξάρτησης της χώρας 
από τα έσοδα από το πετρέλαιο.
Η αρμόδια υπηρεσία στην Τεχεράνη, επίσης, κατέγραψε σημα-
ντικότατη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
εξωστρέφειας σε διάφορους σημαντικούς τομείς σε όλη τη 
χώρα, όπως ο τουρισμός, η διαμετακόμιση και οι κατασκευές.
Ωστόσο, το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα 
για τη χώρα, ενώ θεωρείται ο συνδετικός κρίκος της Τεχερά-
νης με πολλές αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Το Ιράν θα είναι 
σε θέση να παράγει 385 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσι-
κού αερίου ετησίως από το 2020, όπως δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου τον περασμένο μήνα ο γενικός διευθυντής της National 
Iranian Gas Company (NIGC) Hamid Reza Araqi, ενώ πρόσθε-
σε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου της χώρας θα αυξηθεί σε 
1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Προς το παρόν, η 
Τεχεράνη έχει συνάψει ήδη συμφωνίες με το Ιράκ, το Πακιστάν, 
το Ομάν και την Τουρκία, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να 
εξαγάγει άμεσα φυσικό αέριο προς τις χώρες αυτές.
Οι εξαγωγές προς τα τέσσερα γειτονικά κράτη αναμένεται ότι 
θα αγγίξουν τα 126 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα. Το 
Ιράν αποτελεί σήμερα την τρίτη σημαντικότερη χώρα ως προς 
τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα και αποθέματα πετρελαίου στον 
κόσμο και είναι επίσης η δεύτερη σημαντικότερη χώρα ως προς 
τα αποθέματα φυσικού αερίου της.
Στο ίδιο πλαίσιο, το Μπανγκλαντές υπέγραψε συμφωνία με το 
Ιράν, με σκοπό τη δημιουργία στο έδαφος του πρώτου ενός 
εργοστασίου που θα κατασκευάζει δεξαμενές LPG (υγροποιη-
μένο αέριο πετρελαίου), οι οποίες κρίνονται άκρως απαραίτητες 
για να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης σε 
LPG από τις τοπικές βιομηχανίες του Ιράν.
Η εμπορική συμφωνία χαρακτηρίζεται από τα τοπικά ΜΜΕ «η 
μεγαλύτερη από κοινού επένδυση» μεταξύ της Ντάκα και της 
Τεχεράνης, καθώς αποτελεί την πρώτη συνεργασία των δύο 
κρατών μετά τον Ιούλιο του 2015, οπότε και ήρθησαν οι διεθνείς 



46

κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο Ιράν.
Η συμφωνία υπεγράφη τις τελευταίες 
ημέρες του Ιουλίου από την ιρανική εται-
ρεία Servigas και αντιπροσωπεία 16 ιδιωτι-
κών εταιρειών του Μπανγκλαντές.
Αν και οι ενεργειακές αγορές αποτελούν 
σημαντική προτεραιότητα της χώρας, για 
τους διπλωματικούς κύκλους ίσως το πιο 
ενδιαφέρον και μεγαλεπήβολο διπλωμα-
τικό και εμπορικό σχέδιο της Τεχεράνης 
είναι η συμμετοχή της χώρας στο κανά-
λι της Νικαράγουας. O Iρανός υπουργός 
Εξωτερικών Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ 
εξέφρασε, σύμφωνα με το πρακτορείο 
Tasnim, τη διάθεση της χώρας του να 
συμμετάσχει επενδυτικά στο νέο έργο για 
την κατασκευή της διώρυγας στη Νικαρά-
γουα, η οποία θα συνδέσει τον Ατλαντικό 
με τον Ειρηνικό ωκεανό και θα παρακά-
μπτει τον Παναμά.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρω-
τεύουσα της Νικαράγουας Μανάγκουα, ο 
υπουργός Ζαρίφ δήλωσε ότι κρατικές και 
ιδιωτικές ιρανικές εταιρείες, των οποίων 
εκπρόσωποι βρίσκονται σε μεγάλη οικο-
νομική αντιπροσωπεία σε περιοδεία στη 
Λατινική Αμερική, επιθυμούν να αναπτυ-
χθεί συνεργασία με τη Νικαράγουα.
Η Νικαράγουα έχει ήδη εγκρίνει την κατα-
σκευή ενός καναλιού μήκους 277 χιλιομέ-
τρων, το οποίο και θεωρείται η μεγαλύτε-
ρη κατασκευαστική πρόκληση της δεκα-
ετίας. Ο υπουργός Ζαρίφ δήλωσε επίσης 
ότι το Ιράν και η Νικαράγουα μπορούν να 
συνεργαστούν σε πολλούς άλλους τομείς, 

όπως η βιομηχανία ορυχείων, η γεωργία, 
η νανοτεχνολογία, η φαρμακευτική βιομη-
χανία και οι τραπεζικές υπηρεσίες.
Η αντιπροσωπεία 120 επιχειρηματιών από 
το Ιράν μαζί με υψηλή διπλωματική αντι-
προσωπεία με επικεφαλής τον κ. Ζαρίφ 
επισκέφτηκαν πέντε ακόμα κράτη στη 
Λατινική Αμερική.
Διεθνείς αναλυτές και σχολιαστές σε χρη-
ματοπιστωτικούς οίκους αλλά και έγκυρα 
ΜΜΕ επιμένουν ότι η Τεχεράνη επιθυμεί 
να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων 
σε όλα τα διεθνή διπλωματικά φόρα, και 
σε αυτό το πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη έμφα-
ση στην άμεση και καθολική εμπορική 
συνεργασία με όλα τα γειτονικά της κράτη 
με τα οποία συνορεύει (Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Πακιστάν), με όλα τα κράτη της Ινδικής 
χερσονήσου (Ινδία, Νεπάλ, Μπανγκλα-
ντές) και της περιοχής του Καυκάσου 
(Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν) και της Κασπί-
ας θάλασσας (Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, 
Ρωσία). Σκοπός της Τεχεράνης είναι να 
«κλειδώσει» σημαντικότατες και πολύ-
τιμες εμπορικές, ενεργειακές, μεταφορι-
κές και τεχνολογικές με σκοπό όχι μόνο 
την ανέλιξη της χώρας, αλλά κυρίως την 
εξασφάλιση σημαντικών οφελών για όλα 
τα συνεργαζόμενα κράτη. Κύριος στό-
χος της Τεχεράνης είναι δηλαδή η εξα-
σφάλιση τόσο σημαντικών συνεργασιών 
ώστε η διεθνής κοινότητα, ειδικά της 
Δύσης, να μην μπορεί να αναχαιτίσει διά 
της διπλωματικής οδού την ορμητικότη-
τα των εμπορικών επιδιώξεων της μέχρι 

πρότινος απομονωμένης χώρας. Η στενή 
συνεργασία της κυβέρνησης Χασάν Ρου-
χανί με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας, 
τον Αλίεβ του Αζερμπαϊτζάν αλλά και 
τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι της 
Ινδίας αποσκοπεί στην υπεράσπιση της 
χώρας ανά πάσα στιγμή από τις «κακο-
δαιμονίες της Δύσης», όπως ισχυρίζονται 
Ιρανοί αξιωματούχοι. Αν και η Τεχεράνη 
έχει κατεβάσει τους λεκτικούς τόνους 
και τις υβριστικές επιθέσεις εναντίον του 
Λευκού Οίκου και της Ντάουνινγκ Στριτ 
και έχει δώσει έμφαση στη βελτίωση της 
δημόσιας και διεθνούς εικόνας της μέσω 
των διεθνών πρακτορείων ειδήσεών της, 
διεθνείς διπλωματικοί κύκλοι τονίζουν ότι 
η κατάσταση είναι αβέβαιη και οποιαδή-
ποτε σίγουρη πρόβλεψη για το μέλλον 
της περιοχής θα ήταν παρακινδυνευμένη: 
οι συνεχιζόμενες έντονες αντιπαραθέ-
σεις με το Ριάντ και τα κράτη του Αρα-
βικού κόλπου (κυρίως το Μπαχρέιν και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αλλά και η 
συνέχιση της έκρυθμης κατάστασης στην 
Υεμένη –όπου Τεχεράνη και Ριάντ υπο-
στηρίζουν αντίπαλες πλευρές– αποτελούν 
οιωνούς για μια νέα πραγματικότητα, που 
μπορεί να διαφαίνεται αρχικά επικερδής 
και επωφελής για τη διεθνή οικονομική 
και επιχειρηματική κοινότητα που αναζη-
τά απεγνωσμένα «ευκαιρίες», εγκυμονεί 
ωστόσο σίγουρους κινδύνους και αναμε-
νόμενα (μεγάλα) επενδυτικά ρίσκα.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι παγκόσμιες εξελίξεις  
στην αγορά των δεξαμενοπλοίων

Αφιέρωμα Δεξαμενόπλοια



O προβληματισμός που επικρατεί στην 
αγορά, ιδιαίτερα μετά την καθίζηση των 
ναύλων στα δεξαμενόπλοια, μπορεί να 
θεωρηθεί εποχιακός. 
Σχετικά με τα product, και ειδικά τα LR2, 
υπάρχει πάντα η προσδοκία ότι η αυξη-
μένη ζήτηση διυλισμένων προϊόντων, λόγω 
των αυστηρών κανονισμών εκπομπών 
καυσαερίων σε Ευρώπη και Αμερική, και 
η μεγάλη απόσταση από τα διυλιστήρια 
που βρίσκονται στην Ινδία και στις χώρες 
της νοτιοανατολικής Ασίας θα δημιουρ-
γήσουν καλές ευκαιρίες. Δεν πρέπει όμως 
να παραβλέπουμε το γεγονός ότι κατά το 
παρελθόν, για πολλά χρόνια, ο μέσος όρος 
της ημερήσιας χρονοναύλωσης μεταξύ 
crude και product Aframax ήταν περίπου 
ο ίδιος και σε πολλά χρονικά διαστήμα-
τα μεγαλύτερος για τα crude. Δεν πρέπει 
όμως να παραγνωρίζουμε και το γεγονός 
ότι τα product έχουν πάντα την ευελιξία 
να χρησιμοποιούνται για crude και το 
αντίθετο, ανάλογα με τις συνθήκες.
Πολύ θετική εξέλιξη μπορούμε να χαρα-
κτηρίσουμε την πρόσφατη συμφωνία για 
την άρση των κυρώσεων που είχαν επι-
βληθεί στο Ιράν, γεγονός που επέτρεψε 
την επιστροφή της χώρας στις εξαγωγές 
αργού πετρελαίου. Η άρση των κυρώσεων 
έχει επιτρέψει στο Ιράν να κάνει εξαγω-
γές σε Ευρώπη και Ασία, ενώ αναμένεται 
να αρθούν οριστικά οι κυρώσεις και από 
την Αμερική, διότι προς το παρόν υπάρ-
χουν ακόμα πολλές τεχνικές δυσχέρειες. 
Η αυξημένη προσφορά πετρελαίου θα 
πιέσει προς τα κάτω τις ήδη μειωμένες 
τιμές πετρελαίου, και αυτό θα ενθαρρύ-
νει τις χώρες να αυξήσουν τα αποθέματά 
τους με φτηνό πετρέλαιο. Νομίζω όμως 
ότι είναι ακόμη νωρίς να κρίνουμε πώς θα 
επηρεαστεί η αγορά, διότι υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες, πολλές φορές αλληλοσυ-
γκρουόμενοι. Πριν από την επιβολή των 
κυρώσεων, το Ιράν διέθετε έναν στόλο 19 
δεξαμενοποίων, τα οποία μπορούν να επα-
ναδραστηριοποιηθούν και έτσι να αφαι-
ρέσουν ένα σημαντικό τμήμα της ζήτησης. 
Ακόμα, η κυβέρνηση του Ιράν έχει δηλώ-
σει ότι θα ετοιμάσει μεγάλο πρόγραμμα 
ναυπηγήσεων νέων πλοίων. Ένας άλλος 
σημαντικός παράγοντας είναι το πόσο 
γρήγορος θα είναι ο ρυθμός αύξησης της 
παραγωγής αργού και το πότε θα επα-
νέλθει το Ιράν στη θέση που κατείχε ως 

πετρελαιοπαραγωγός χώρα πριν από την 
εφαρμογή των κυρώσεων. Τελευταίος και 
πιο σημαντικός είναι ο ρυθμός αύξησης 
της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού, που 
εξαρτάται από την παγκόσμια ανάπτυξη 
της οικονομίας.
Όσον αφορά τις συνιστώσες που θα 
διαμορφώσουν τη ναυλαγορά αλλά και 
τις τιμές των πλοίων στα crude αλλά και 
στα product tankers πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας ότι από τον επόμενο χρόνο, 
και κυρίως από το 2018, θα μπουν στην 
αγορά πολλά νέα δεξαμενόπλοια. Αυτά 
προέρχονται είτε από μετατροπή πολ-
λών συμβολαίων φορτηγών σε δεξαμε-
νόπλοια, που πολλοί πλοιοκτήτες έσπευ-
σαν να κάνουν με την έναρξη της κρίσης 
στα φορτηγά, είτε από μεγάλο αριθμό 
παραγγελιών που έγιναν λίγο πριν από την 
1/1/2016 για την αποφυγή εφαρμογής των 
μέτρων μείωσης των εκπομπών οξειδίων 
του αζώτου (NOx Tier III), η οποία θα 
επιβάρυνε σημαντικά το κόστος ναυπήγη-
σης. Όλοι βρίσκονται σε αναμονή για να 
διαπιστώσουν προς ποια κατεύθυνση θα 
κινηθεί η αγορά από το φθινόπωρο.
Οι τιμές των νεότευκτων, παρά το αυξη-
μένο κόστος ναυπήγησης λόγω της αύξη-
σης της τιμής του χάλυβα, της εφαρμογής 
των νέων εναρμονισμένων κανόνων των 
Νηογνωμόνων (Harmonized Rules) και 
του Tier III, υφίστανται φοβερή πίεση 
προς τα κάτω από τη σχεδόν ανύπαρκτη 
ύπαρξη νέων παραγγελιών και την υπερ-
προσφορά μεταχειρισμένων αλλά νέων σε 
ηλικία πλοίων. Οι πλοιοκτήτες που έχουν 
μεικτούς στόλους πωλούν tankers για να 
δημιουργήσουν κεφάλαιο κίνησης ώστε 
να αντιμετωπίσουν την κρίση στα dry.
Ήδη όλα τα ναυπηγεία στην Κορέα βρί-
σκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, 
με τις τράπεζες να ελέγχουν το μεγαλύτε-
ρο μέρος των μετοχών τους και να προ-
γραμματίζουν μείωση κατά 35% της παρα-
γωγής τους. Αυτή την περίοδο απαιτείται 
μεγάλη προσοχή στους όρους του Συμ-
βολαίου Ναυπήγησης και ιδιαίτερα στο τι 
επιπτώσεις θα υπάρξουν για το ναυπηγείο 
σε περίπτωση default.
Το βιβλίο νέων παραγγελιών αυτή τη στιγ-
μή φαίνεται να είναι σχεδόν γεμάτο μέχρι 
το τέλος του 2017 έως και τα μέσα του 
2018, αλλά, αν για το επόμενο εξάμηνο 
συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, τότε θα είναι 

η ώρα της κρίσεως για πολλά ναυπηγεία.
Τέλος η μεγαλύτερη πρόκληση από πλευ-
ράς νέων νομοθεσιών που αντιμετωπίζει 
ο χώρος των δεξαμενοπλοίων αυτή την 
εποχή είναι η επικύρωση της Συνθήκης 
Διαχείρισης Έρματος (BWM) και η έναρ-
ξη της εφαρμογής της από τις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2017. Όλα τα υπάρχοντα πλοία, από 
την επόμενη ανανέωση του πιστοποιητι-
κού πρόληψης ρύπανσης IOPP, δηλαδή 
το Special Survey, θα υποχρεωθούν να 
εγκαταστήσουν σύστημα επεξεργασίας 
έρματος. Αυτό συνεπάγεται μια δαπάνη 
από 800.000 έως 2.000.000, ανάλογα με 
το μέγεθος του πλοίου.
Επιπλέον, η αύξηση των ειδικών ζωνών 
εκλύσεως ρυπογόνων αερίων, είτε αυτές 
αφορούν το θείο (S) είτε τα οξείδια του 
αζώτου (NOx). Αυτό απαιτεί χρήση καυ-
σίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
είτε εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την 
κύρια μηχανή και τις ηλεκτρομηχανές, με 
περαιτέρω αύξηση του κόστους κτήσης 
και διαχείρισης των πλοίων.
Η MRV καθιστά υποχρεωτική την παρα-
κολούθηση, την επιβεβαίωση και την 
αναφορά των καταναλώσεων όλων των 
πλοίων που προσεγγίζουν ή αποπλέουν 
από ευρωπαϊκά λιμάνια. Επιβάλλεται επί-
σης στις εταιρείες να δημιουργήσουν 
συστήματα παρακολούθησης, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις εγκεκριμένου κώδικα, 
τα οποία θα επιβεβαιωθούν από πιστο-
ποιημένο οργανισμό και θα υποβάλλονται 
σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων της 
European Maritime Safety Agency. Σκοπός, 
όπως αναφέρεται, είναι η παρακολούθηση 
της έκλυσης των ρυπαντών, όμως η ναυ-
τιλιακή κοινότητα πιστεύει ότι πίσω από 
αυτό κρύβεται η πρόθεση, μετά τη δημι-
ουργία μιας μέσης βάσης υπολογισμού, να 
επιβληθεί μία ακόμα φορολογική επιβά-
ρυνση για όλα τα πλοία, ως τέλος «περι-
βαλλοντικής επιβάρυνσης».
Δυστυχώς, οι νομοθέτες πολλές φορές 
νομοθετούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
τους τις τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής, 
ακόμα και την αδυναμία της υπάρχουσας 
τεχνολογίας να εκπληρώσει τα επιβαλλό-
μενα κριτήρια.
 
Του Ειδικού Συνεργάτη
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Oι προβλέψεις για μείωση των ναύλων 
στα crude tankers για το 2017 θεωρείτε 
ότι είναι βάσιμες; Πιστεύετε ότι η από-
τομη καθίζηση στην αγορά των crude, 
όπου έχει στρέψει το ενδιαφέρον και 
τον στόλο της μεγάλη μερίδα της πλοι-
οκτησίας, θα επηρεάσει και την αγορά 
των product;

Νομίζω ότι, με εξαίρεση ίσως τα VLCC, 
που εκτιμώ ότι τα κέρδη τους θα παραμεί-
νουν στα επίπεδα του 2014, οι υπόλοιποι 
τύποι δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού 
πετρελαίου θα δουν τα κέρδη τους να 
μειώνονται. Η πρόβλεψη αυτή δεν πρέπει 
να θεωρείται έκπληξη. Ο χαμηλότερος 
ρυθμός παραγωγής των διυλιστηρίων και 
η άντληση των υψηλών αποθεματικών που 
είχαν δημιουργηθεί επηρεάζουν αρνητικά 
τη ναυλαγορά. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυ-
ασμό με τη μέγιστη δυνατή αύξηση στην 
προσφορά δεξαμενοπλοίων τα τελευταία 
έξι χρόνια, συνετέλεσαν –και θα συνεχί-
σουν να συντελούν– στην αναπόφευκτη 
αναστροφή της ναυλαγοράς στον τομέα 
αυτόν. Αναφορικά με τον τομέα των 
product carriers, ήδη είναι σε πολύ χαμη-
λά επίπεδα και δεν προβλέπεται βελτίω-
ση για τον επόμενο χρόνο, λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη ότι τα θεμελιώδη μεγέθη 
προσφοράς και ζήτησης που επηρεάζουν 
τις τιμές της ναυλαγοράς δεν πρόκειται να 
διαφοροποιηθούν αισθητά. 

Πόσο επηρεάζει τη στρατηγική κατεύ-
θυνση και τους στόχους της εταιρείας 
σας η επανεμφάνιση του Ιράν στο προ-
σκήνιο αλλά και η νέα τάξη πραγμάτων 
και προτεραιοτήτων τόσο στον Αραβι-
κό Κόλπο όσο και στην Άπω Ανατολή;

Αναφορικά με το Ιράν, η κατάσταση δεν 
είναι ακόμη τόσο ξεκάθαρη, αφού ναύλοι 
που εμπλέκουν τράπεζες των ΗΠΑ είναι 
ακόμη υπό την απειλή των κυρώσεων από 
πλευράς ΗΠΑ. Εφόσον αυτή η κατάσταση 
ξεκαθαρίσει παντελώς, είναι βέβαιο ότι η 
αυξανόμενη παραγωγή αργού πετρελαίου 
που θα προκύψει θα συμβάλει θετικά στη 
βελτίωση της ναυλαγοράς. Από την άλλη 
πλευρά, η διαρκώς αυξανόμενη παραγω-
γή για εξαγωγή από την Κίνα φαίνεται να 
έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυλαγορά των 
δεξαμενοπλοίων. Η Κίνα αναμένεται να 
συνεχίσει να αυξάνει τις εισαγωγές αργού 
πετρελαίου για το υπόλοιπο του έτους, 
έστω και σε μικρότερο ρυθμό. Τα στρα-
τηγικά της αποθέματα φαίνεται πως τώρα 
φτάνουν στο επιθυμητό τους όριο και 
ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει αρνη-
τικά την αγορά και τους ναύλους, αφού 
τα μικρότερα και όχι εθνικά διυλιστήρια 
κάνουν τις εισαγωγές από κοντινότερα 
διυλιστήρια σε σύγκριση με εκείνα της 
Δυτικής Αφρικής και του Αραβικού Κόλ-
που, που είναι η επιλογή των εθνικών διυ-
λιστηρίων της Κίνας.

Η αλόγιστη και υπερβολική τοποθέτηση 
παραγγελιών οδήγησε στην κατακόρυφη 
πτώση της ναυλαγοράς

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Γ. Βλάχου 
Chief Operating Officer CMM-Consolidated Marine Management Inc.
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Ποιες θα είναι οι βασικές συνιστώσες 
που θα διαμορφώσουν τη ναυλαγο-
ρά αλλά και τις τιμές των πλοίων στα 
crude και στα product tankers κατά 
τους επόμενους μήνες; Η εμφάνιση 
νεότευκτων πλοίων καθώς και η προ-
βλεπόμενη επαναδραστηριοποίηση 
αρκετών δεξαμενοπλοίων στη spot 
αγορά σάς προβληματίζουν ή πιστεύε-
τε ότι μπορούν να απορροφηθούν;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή 
στη ναυλαγορά των δεξαμενοπλοίων είναι 
η υπερβολική προσφορά πλοίων. Η βασι-
κή αυτή παράμετρος, ως αποτέλεσμα της 
αλόγιστης και υπερβολικής τοποθέτησης 
παραγγελιών, έχει συντελέσει στην κατα-
κόρυφη πτώση των τιμών στη ναυλαγορά 
και στην κάθετη πτώση των τιμών της αξί-
ας των πλοίων. Δυστυχώς οι παραλαβές 
καινούργιων πλοίων θα συνεχιστούν καθ’ 
όλο το 2017 και εν μέρει το 2018. Αυτό θα 
συμβάλει ακόμα περισσότερο στη μείωση 
των τιμών και των αξιών των πλοίων. Τα 
μηνύματα δεν είναι τόσο ελπιδοφόρα για 
το άμεσο μέλλον, εκτός και αν κάτι αλλά-
ξει δραματικά ως προς τη διακίνηση του 
αργού πετρελαίου και των προϊόντων του 
(εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
ή απότομη οικονομική ανάπτυξη πολλών 
περιοχών, κάτι που δεν είναι πιθανό).

Αν και τα δεξαμενόπλοια αποτελούν 
την πρώτη επιλογή για τους νέους αξι-
ωματικούς ΑΕΝ, τα crude tankers δεν 

έχουν την ίδια απήχηση. Πώς θα μπο-
ρούσε να αλλάξει η δημόσια εικόνα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων 
στους νέους;

Αν και η εταιρεία μας δεν διαχειρίζεται 
δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και 
κατά συνέπεια δεν είμαι σε θέση να επι-
βεβαιώσω από πρώτο χέρι την πληροφο-
ρία σε σχέση με την απήχηση των crude 
carriers στους νέους, εντούτοις πιστεύω 
ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που 
επηρεάζει την επιλογή των νέων είναι η 
ηλικία των πλοίων. Νεότευκτα πλοία, νέας 
τεχνολογίας, εξοπλισμένα κατάλληλα 
ώστε να διευκολύνουν την καλή τους λει-
τουργία, οπωσδήποτε έχουν μεγαλύτερη 
απήχηση στους νέους. Από την άλλη, η 
πληρέστατη πληροφόρηση από πλευράς 
εταιρειών όσον αφορά τον εξοπλισμό 
και τον τρόπο λειτουργίας των πλοίων 
συμβάλλει στην κατεύθυνση της άρσης 
των αρνητικών εντυπώσεων που αδικαιο-
λόγητα μπορούν να έχουν δημιουργηθεί 
σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα. 

Θεωρείτε βάσιμη την άποψη ότι οι 
Έλληνες σε μία δεκαπενταετία θα 
είναι πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με 
άλλους διαχειριστές της Ασίας, απο-
κλειστικά και μόνο στις μεταφορές 
υγρού φορτίου, όπου έχουμε εμπειρία 
και βαθιά τεχνογνωσία; Πιστεύετε ότι 
το μέλλον της ναυτιλίας μας θα εστια-

στεί τελικά σχεδόν αποκλειστικά στη 
μεταφορά υγρών φορτίων, όπου μπο-
ρούμε να παραμένουμε ανταγωνιστι-
κοί, προσηλωμένοι και καινοτόμοι;

Τα δεξαμενόπλοια είναι περισσότερo 
εξειδικευμένα πλοία σε σχέση με τα πλοία 
ξηρού φορτίου. Απαιτούν βαθύτερη γνώ-
ση για τη λειτουργία τους και ανάληψη 
πρωτοβουλιών και εφευρετικών λύσεων 
σε περίπτωση προβλημάτων. Οι Έλληνες 
όντως διαθέτουν και βαθιά γνώση του 
αντικειμένου, και είναι σε θέση, συνδυά-
ζοντας εμπειρία και γνώση, να καινοτο-
μήσουν στο πεδίο της οικονομικής, απο-
τελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης 
των δεξαμενοπλοίων συγκρινόμενοι με 
άλλους. Η αίσθηση της ασφάλειας και μαζί 
με αυτήν της προσφοράς της άριστης 
ποιότητας υπηρεσιών σε πλοία υγρού 
φορτίου είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ 
καλά οι Έλληνες ναυτικοί και τα στελέχη 
των εταιρειών. Σε καμία περίπτωση, όμως, 
η παραπάνω διαπίστωση δεν σημαίνει 
ότι και άλλοι τύποι πλοίων δεν απαιτούν 
βαθιά γνώση και εμπειρία και συγχρόνως 
καλές διαδικασίες και αποτελεσματική 
εφαρμογή τους. Για τον λόγο αυτόν δεν 
είμαι της άποψης ότι το μέλλον της ναυ-
τιλίας μας θα εστιαστεί τελικά μόνο στη 
μεταφορά υγρών φορτίων. Ίσως ο τομέας 
αυτός να αποτελεί στο μέλλον τον κύριο 
πυλώνα της ναυτιλίας μας, αλλά σε καμία 
περίπτωση τον μοναδικό.
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Ενώ το 2015 ο μοναδικός κλάδος που 
εμφάνιζε αντοχές απέναντι στην κρί-
ση της ναυλαγοράς ήταν τα δεξαμενό-
πλοια, από τις αρχές του 2016 η ναυ-
λαγορά των πετρελαιοφόρων (VLCC, 
Suezmax, Aframax) βρίσκεται σε 
πτωτική πορεία. Πώς προβλέπετε ότι 
θα κινηθεί ο κλάδος των τάνκερ στο 
τελευταίο τετράμηνο του έτους;

Πράγματι, το τελευταίο τρίμηνο του 2015, 
ως απόρροια της σημαντικής πτώσης των 
τιμών στο πετρέλαιο, οι ναυλώσεις άγγι-
ξαν τα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, 
οπότε και ξεκίνησε η κρίση στις τιμές των 
ναύλων. Όμως, αυτό δεν κράτησε πολύ, με 
αποτέλεσμα να επανέλθει ο κλάδος σε 
χαμηλότερες ναυλώσεις. Ορισμένα σημα-
ντικά στοιχεία για τη μελλοντική ζήτηση 
των δεξαμενοπλοίων είναι τα ακόλουθα:
Ο αργός ρυθμός απόσυρσης (διαλύσε-
ων) δεξαμενοπλοίων, σε συνδυασμό με 
τις πολλές νέες παραλαβές πλοίων, δημι-
ουργεί πλεόνασμα χωρητικότητας. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι την τρέχουσα χρονιά 
παρατηρείται αύξηση του παγκόσμιου 
στόλου δεξαμενοπλοίων της τάξεως του 
3,2% (σύμφωνα με στοιχεία BIMCO). Επι-
πλέον, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, 
μέχρι το τέλος του 2016, η αύξηση αυτή 
αναμένεται να αγγίξει το 5%, επιφέροντας 
αρνητικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση των 
ναύλων. 
Η παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως 
ξεπερνά ελαφρώς τη ζήτηση (στοιχεία 
BIMCO), με αποτέλεσμα να διατηρούνται 
ευκαιρίες δημιουργίας αποθεμάτων, όσο η 
τιμή του πετρελαίου παραμένει σε χαμη-
λά επίπεδα. Βέβαια, τον τελευταίο μήνα 
παρατηρείται εξάντληση των αποθεμάτων.

Η έλευση της χειμερινής περιόδου ορι-
οθετείται από τον Οκτώβριο μέχρι τον 
επόμενο Μάρτιο ετησίως. Αξίζει βέβαια 
να αναφέρουμε πως οι πρόσφατοι χειμώ-
νες είναι οι θερμότεροι στα χρονικά, με 
αποτέλεσμα τη σχετική μείωση της ζήτη-
σης πετρελαίου.  
Θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την 
άνοδο των ναύλων στον κλάδο των δεξα-
μενοπλοίων θα επιφέρει το άνοιγμα των 
λιμένων της Λιβύης, που παρέμεναν κλει-
στοί αρκετό χρονικό διάστημα, με τις εξα-
γωγές πετρελαίου της χώρας να αναμένο-
νται να κινηθούν σε εντατικούς ρυθμούς, 
καθώς και των λιμένων και των σταθμών 
παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής 
θαλάσσης, που βρίσκονται στη Νοτιοδυ-
τική Αφρική (Onshore and Offshore West 
Africa Oil and Gas Stations) και θα αποτε-
λέσουν πρωταρχικούς προορισμούς δρα-
στηριότητας των δεξαμενοπλοίων μέσα 
στην επόμενη δεκαετία. Περιλαμβάνονται 
οι χώρες της Ακτής Ελεφαντοστού, της 
Νιγηρίας, της Γκαμπόν, της Ανγκόλας και 
του Κονγκό. 
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη δίμηνη παύση 
στις αρχές του καλοκαιριού της παραγω-
γής και των εξαγωγών από το μεγαλύτε-
ρης παραγωγικής δυνατότητας terminal 
QUA IBOE της Νιγηρίας, ξεκίνησαν οι 
παραδόσεις πετρελαίου, γεγονός που 
δημιούργησε αισιοδοξία για ανάκαμψη 
της αγοράς των μεγάλης χωρητικότητας 
δεξαμενοπλοίων (Suezmax). Η δυνατό-
τητα εξαγωγής 200.000 βαρελιών πετρε-
λαίου ημερησίως του συγκεκριμένου 
terminal έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των ναυλωτών, που σπεύδουν να καλύ-
ψουν τη ζήτηση της χειμερινής περιόδου, 

Ο κλάδος της μεταφοράς πετρελαιοειδών 
φορτίων θα παρουσιάζει κερδοφορία, εφόσον 
η αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας 
διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο

Συνέντευξη του Δημητρίου Ματθαίου
Managing Director Arcadia Shipmanagement Co Ltd.
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προκαλώντας την πρώτη αξιοσημείωτη 
αύξηση των ναύλων για τα πλοία Aframax 
και Suezmax το δεύτερο μισό του 2016. 
Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και οι πλέον 
παραδοσιακοί οίκοι μελέτης και αναλύ-
σεων των αγορών αδυνατούν να προβλέ-
ψουν με αξιοπιστία τις εξελίξεις. Έκτακτα 
περιστατικά ανά την υφήλιο διαμορφώ-
νουν σποραδικές αυξομειώσεις στους 
ναύλους, όπως για παράδειγμα η πρόσφα-
τη εντονότατη μείωση των αποθεμάτων 
αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που σημει-
ώνεται, οφειλόμενη κατά βάση στις συνέ-
πειες που επέφερε ο τυφώνας Hermine, 
με αποτέλεσμα την αναπάντεχη αύξηση 
των ναύλων για την περιοχή.
Το γεγονός αυτό από μόνο του «δεν 
σώζει την παρτίδα». Μακροπρόθεσμα, ο 
Σύνδεσμος Πετρελαιοπαραγωγών OPEC, 
ανακοινώνοντας τις προβλέψεις σχετικά 
με τα επίπεδα που θα κινηθεί η παραγωγή 
πετρελαίου για το 2017, αναφέρθηκε σε 
μειωμένη ζήτηση, γεγονός που με τη σει-
ρά του θα επηρεάσει αρνητικά την προ-
γραμματιζόμενη παραγωγή, ανεβάζοντας 
συγχρόνως την τιμή σε επίπεδο υψηλότε-
ρο των τελευταίων δύο χρόνων. Η συνά-
ντηση των μελών του OPEC στην Αλγε-
ρία στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να 
οριοθετήσει την παραγόμενη ποσότητα 
για καθεμία από τις παραγωγούς χώρες 
σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η απο-
θηκευμένη ποσότητα που πρόκειται να 
«βγει» προς διάθεση στις αγορές μέσα 
στο προσεχές διάστημα (υπολογίζεται 
σε 150 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο) 
θα δημιουργήσει μεταφορικές ανάγκες, 
«σπρώχνοντας» τους ναύλους των μεγά-
λης χωρητικότητας δεξαμενοπλοίων σε 
ανοδική πορεία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε 
εφαρμογή το σχέδιό της για ενεργεια-
κή απεξάρτηση από τη Ρωσία, ενώ το 
Ιράν, μετά την άρση των κυρώσεων, 
αναδεικνύεται σε προτιμητέο συνομι-
λητή ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εται-
ρειών. Πιστεύετε ότι αυτές οι εξελίξεις 
μπορούν να επηρεάσουν, και προς 
ποια κατεύθυνση, τον ναυτιλιακό κλά-
δο μεταφοράς πετρελαιοειδών;

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, βρι-
σκόμαστε σε μια χρονική περίοδο όπου, 
βάσει των ενδείξεων και των προσδοκιών, 
όλες οι προβλέψεις «μιλούν» για μικρή 

αλλά σταδιακά ανοδική πορεία των ναύ-
λων στα δεξαμενόπλοια για το υπόλοιπο 
της τρέχουσας χρονιάς. Όλες οι προανα-
φερθείσες παράμετροι, δηλαδή διάθεση 
αποθεμάτων, παγκόσμια προσφορά και 
ζήτηση, οικονομικές εξελίξεις, διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες και πολιτισμικές 
συγκυρίες (πολεμικές συγκρούσεις), χρει-
άζεται να έλθουν σε αρμονική συνοχή, 
ώστε να εξασφαλιστεί το θετικό κλίμα για 
τις αγορές.
Η κατανάλωση των παραγώγων του αργού 
πετρελαίου από τις κοινωνίες αποτε-
λεί τον παράγοντα που διαμορφώνει τη 
ζήτηση μακροπρόθεσμα. Διάφοροι άλλοι 
παράγοντες, όπως οικονομικές και κοι-
νωνικές ανακατατάξεις σε περιοχές του 
πλανήτη, επηρεάζουν τις τιμές των ναύ-
λων για μικρά διαστήματα, αλλά παραμέ-
νουν δευτερεύουσας σημασίας ως προς 
τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ζήτησης 
σε πετρέλαιο. Ο κλάδος της μεταφοράς 
πετρελαιοειδών φορτίων θα παρουσιάζει 
κερδοφορία, εφόσον η αύξηση της προ-
σφερόμενης χωρητικότητας διατηρηθεί 
σε χαμηλό επίπεδο. Ο ιδανικός τρόπος 
αντιμετώπισης της υπερπροσφοράς σε 
χωρητικότητα είναι η αύξηση τόσο της 
ζήτησης όσο και της κατανάλωσης, δημι-
ουργώντας υγιείς τάσεις στην αγορά.
Τον Δεκέμβριο του 2015, οι ΗΠΑ έπαυσαν 
την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου, 
που ίσχυε επί σαράντα χρόνια. Το γεγο-
νός αυτό δεν επέφερε άμεσα σημαντικές 
αλλαγές στην παγκόσμια αγορά πετρελαί-
ου, καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος αποθε-
μάτων. Αντίστοιχα, η άρση των κυρώσεων 
που είχαν επιβληθεί στο Ιράν και η αύξη-

ση των εξαγωγών το ερχόμενο διάστημα 
δεν προβλέπεται να αλλάξουν δραματικά 
τα δεδομένα, πέραν της αναμενόμενης 
αύξησης στην κινητικότητα των δεξαμε-
νοπλοίων προς τον Περσικό Κόλπο. Η 
αγορά της Κίνας, που για το 2015 και μέχρι 
τα μέσα του 2016 βρισκόταν σε ύφεση, 
καθώς οι βιομηχανικές δραστηριότητες 
παρέμεναν περιορισμένες και η ζήτηση 
καλυπτόταν από τις μικρού μεγέθους ανε-
ξάρτητες εταιρείες (Chinese independent 
«teapot» refineries), αναμένεται να ανα-
κάμψει, καθώς φορτία από τον Περσικό, 
με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, φορτώνο-
νται με προορισμούς τα λιμάνια Qingdao, 
Rishao και Yantai της βόρειας Κίνας, τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα υποδοχής 
πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενο-
πλοίων (VLCC). 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αντιστοιχία 
με την παρούσα παγκόσμια οικονομική 
συγκυρία, όλες οι αγορές διακατέχονται 
από αβεβαιότητα και βρίσκονται εν ανα-
μονή των οικονομικών εξελίξεων που 
θα δημιουργήσει το Brexit. Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (IMF) προβλέπει 
ότι οι επιπτώσεις του Brexit θα επηρεά-
σουν κυρίως τις οικονομικά προηγμένες 
χώρες της Ευρώπης, οι οποίες δημιουρ-
γούν περισσότερα εμπορικά παράγωγα 
σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου (WTO) συστήνει σε όλες τις 
αγορές να μη στραφούν σε τάσεις προ-
στατευτισμού, καθώς τα μέτρα εμπορικού 
αποκλεισμού (trade-restrictive measures) 
αποτελούν μια διογκούμενη απειλή (εμπό-
διο) στον παγκόσμιο εμπορικό επεκτατι-
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σμό και κατ’ επέκταση στη ναυτιλία, επί 
της οποίας βασίζεται το διεθνές εμπόριο.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του IMO ότι 
τελικά το «Ballast Water Convention» 
θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο 
του 2017 τι επίπτωση θα έχει στα μεγα-
λύτερης ηλικίας πλοία και κατ’ επέκτα-
ση στη ναυλαγορά;

Μετά την επικύρωση της σύμβασης 
του ΙΜΟ από τη Φινλανδία στις αρχές 
Σεπτεμβρίου για τη διαχείριση του έρμα-
τος (Ballast Water Management), το 
ποσοστό της παγκόσμιας χωρητικότητας 
ξεπέρασε το 35% που απαιτείτο, φτά-
νοντας το 35,14% και τον αριθμό των 52 
κρατών που επικύρωσαν τη σύμβαση, η 
παγκόσμια ναυτιλία έχει εισέλθει σε μια 
περίοδο κατά την οποία οι εφοπλιστές 
θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις που είναι 
πολύ δαπανηρές και αμφίβολης αποτελε-
σματικότητας. 
Κατ’ αρχάς ο ΙΜΟ δεν έχει ολοκληρώσει 
την αναθεώρηση της σύμβασης, ούτε τις 
κατευθυντήριες γραμμές που απαιτού-
νται για την έγκριση του τύπου G-8 για τα 
συστήματα διαχείρισης του έρματος. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει 
ένα πιο αυστηρό σύστημα έγκρισης των 
συστημάτων διαχείρισης έρματος και επί 
του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στην αγορά συστήματα με την έγκριση 
του USCG. 
Παρ’ όλα αυτά υπολογίζεται ότι θα υπάρ-
χουν περίπου 60.000 έως 70.000 πλοία 
στα οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα 

σύστημα επεξεργασίας έρματος (Ballast 
Water Treatment System) μεταξύ 2017 
και 2022. 
Οι κατασκευαστές αυτών των συστη-
μάτων θα έχουν σίγουρα περιορισμένη 
παραγωγική ικανότητα και το κόστος 
μετασκευής θα υπερβαίνει, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, το ποσό των USD 
1.000.000. 
Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό 
το κόστος και η αβεβαιότητα για την απο-
τελεσματικότητα του συστήματος θα ανα-
γκάσουν ορισμένους πλοιοκτήτες να απο-
φασίσουν τη διάλυση των μεγαλύτερης 
ηλικίας πλοίων τους. Αυτό πράγματι μπο-
ρεί να συμβεί σε ορισμένους εφοπλιστές, 
αν και υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες 
που θα επηρεάσουν αυτή την απόφαση, 
όπως οι προοπτικές έκβασης της ναυλα-
γοράς, οι τιμές scrap, η ηλικία των πλοί-
ων και φυσικά η κατάσταση των πλοίων. 
Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα ενθαρρύνει 
πολλούς πλοιοκτήτες να οδηγήσουν τα 
μεγαλύτερης ηλικίας πλοία τους στα δια-
λυτήρια, κάτι που θα έχει θετική επίπτωση 
στη ναυλαγορά όλων των τύπων των πλοί-
ων, με άνοδο της κερδοφορίας για τους 
πλοιοκτήτες.

Τον επόμενο μήνα, o IMO θα ανακοι-
νώσει την ημερομηνία εφαρμογής της 
νέας απαίτησης για θέσπιση παγκο-
σμίου ορίου στην περιεκτικότητα θεί-
ου στα ναυτιλιακά καύσιμα για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Τι επί-
πτωση θεωρείτε ότι θα επιφέρει αυτή η 
νέα απαίτηση του ΙΜΟ;

Πράγματι, τον επόμενο μήνα θα καθορι-
στεί από τον ΙΜΟ η ημερομηνία εφαρ-
μογής παγκοσμίως των νέων ορίων όσον 
αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των 
ναυτιλιακών καυσίμων. Εικάζεται ότι η ημε-
ρομηνία έναρξης εφαρμογής της ως άνω 
απαίτησης θα οριστεί από τον ΙΜΟ πριν 
από τον Ιανουάριο του 2020 και το όριο 
πολύ πιθανόν να οριστεί κοντά στο 0,5% 
περιεκτικότητα σε θείο από 3,5% που 
ισχύει σήμερα, εξαιρουμένων των περιο-
χών ECA (Emission Control Area).
Σε αυτή την περίπτωση οι εφοπλιστές 
θα αναγκαστούν να προχωρήσουν στην 
εγκατάσταση συστήματος scrubber μέσω 
του αναγκαίου Retrofit, με μέσο κόστος 
τα 4.000.000 δολάρια ΗΠΑ ή θα επιλέ-
ξουν να πληρώσουν πιο ακριβά ναυτιλιακά 
καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. 
Σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης 
συστήματος scrubber, υπάρχουν ακόμη 
αβεβαιότητες όσον αφορά την αποτε-
λεσματικότητα συστημάτων διαφορετι-
κής τεχνολογίας scrubber καθώς και την 
έλλειψη ικανοποιητικής εμπειρίας για την 
εγκατάσταση scrubber.
Πιθανώς αυτή η νέα απαίτηση θα αναγκά-
σει ορισμένους πλοιοκτήτες να οδηγή-
σουν τα μεγαλύτερης ηλικίας πλοία τους 
στα διαλυτήρια.
Τα παραπάνω θέματα είναι προκλητικά 
(συναρπαστικά) και όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη θα πρέπει να είναι έτοιμα να βοηθή-
σουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ληφθούν 
οι καλύτερες αποφάσεις για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας 
βιομηχανίας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
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Οι προβλέψεις για μείωση των ναύλων 
στα crude tankers για το 2017 θεωρείτε 
ότι είναι βάσιμες; Πιστεύετε ότι η από-
τομη καθίζηση στην αγορά των crude, 
όπου έχει στρέψει το ενδιαφέρον και 
τον στόλο της μεγάλη μερίδα της πλοι-
οκτησίας, θα επηρεάσει και την αγορά 
των product;

Η αγορά των crude carriers χαρακτηρί-
ζεται από εποχικότητα και συνήθως την 
περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου κινείται σε 
χαμηλά επίπεδα. Με βάση αυτή την επο-
χικότητα, οι προοπτικές για το υπόλοιπο 
του 2016 οδηγούν σε εκτιμήσεις για καλυ-
τέρευση από τα σημερινά επίπεδα. Για το 
2017 οι προβλέψεις βασίζονται σε ορισμέ-
νους παράγοντες που έχουν διαφορετική 
επίδραση. Ορισμένοι επιδρούν αρνητικά, 
όπως οι αναμενόμενες νέες παραδόσεις, 
που προβλέπεται να αυξήσουν τη διαθέ-
σιμη χωρητικότητα. Από την άλλη πλευρά, 
η πιθανή αύξηση τόσο των φορτίων προς 
την Κίνα όσο και των αποστάσεων μετα-
φοράς (ton miles), ιδίως μετά την επανέ-
ναρξη των εξαγωγών της Νιγηρίας, προ-
βλέπεται ότι θα έχουν εξισορροπητική 
τάση. Υπάρχουν αρκετές ακόμα παράμε-
τροι, όπως η παραγωγή των διυλιστηρίων, 
η τήρηση αποθεμάτων παγκοσμίως (και 
κυρίως στην Κίνα και στην Ινδία), που επί-
σης θα παίξουν ρόλο στη συνολική ζήτη-
ση χωρητικότητας. Επίσης, μια αύξηση 
του αριθμού των πλοίων που οδηγούνται 
σε διαλυτήρια θα επηρεάσει θετικά την 
ισορροπία της αγοράς. Θεωρώ ότι, υπό 
προϋποθέσεις, η αγορά το 2017 μπορεί να 
παραμείνει σε σχετικά αποδεκτά επίπεδα.

Πόσο επηρεάζει τη στρατηγική κατεύ-
θυνση και τους στόχους της εταιρείας 
σας η επανεμφάνιση του Ιράν στο προ-
σκήνιο αλλά και η νέα τάξη πραγμάτων 
και προτεραιοτήτων τόσο στον Αραβι-
κό Κόλπο όσο και στην Άπω Ανατολή;

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Euronav 
δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα παρα-
πάνω, στον βαθμό που βασίζονται στον 
ρόλο του αργού πετρελαίου ως βασικής 
πηγής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα 
και την παρουσία της Euronav ως μιας 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς 
αργού πετρελαίου. 

Ποιες θα είναι οι βασικές συνιστώσες 
που θα διαμορφώσουν τη ναυλαγορά 
καθώς και τις τιμές των πλοίων στα 
crude αλλά και στα product tankers 
κατά τους επόμενους μήνες; Η εμφά-
νιση νεότευκτων πλοίων αλλά και η 
προβλεπόμενη επαναδραστηριοποίη-
ση αρκετών δεξαμενοπλοίων στη spot 
αγορά σάς προβληματίζει ή πιστεύετε 
ότι μπορούν να απορροφηθούν;

Νομίζω ότι η απάντησή μου στην πρώτη 
ερώτηση καλύπτει αυτή την ερώτησή σας 
όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη πρόβλε-
ψη σχετικά με τη ναυλαγορά και επακο-
λούθως τις τιμές των πλοίων, που συνδέε-
ται άμεσα με τις προοπτικές της ναυλαγο-
ράς. Οι προβλέψεις για μετά το 2017 είναι 
θετικές με τα σημερινά δεδομένα. 

Η αγορά το 2017 μπορεί  
να παραμείνει σε σχετικά  
αποδεκτά επίπεδα

Συνέντευξη του Σταμάτη Μπουρμπούλη
Γενικού Διευθυντή Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.



Αν και τα δεξαμενόπλοια αποτελούν 
την πρώτη επιλογή για τους νέους αξι-
ωματικούς ΑΕΝ, τα crude tankers δεν 
έχουν την ίδια απήχηση. Πώς θα μπο-
ρούσε να αλλάξει η δημόσια εικόνα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων 
στους νέους;

Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια επιλογή είναι 
η πιο ελκυστική, αλλά υποθέτω ότι ίσως 
αναφέρεστε στα LNG Carriers (ή «αερά-
δικα», όπως έχω ακούσει κάποιους νέους 
να τα λένε). Πρόκειται ασφαλώς για μια 
κατηγορία σύγχρονων, ακριβών και προηγ-
μένων τεχνικά πλοίων. Όμως και τα Crude 
Oil Carriers είναι σε μεγάλο ποσοστό 
μικρής ηλικίας και επίσης προσφέρουν 
τη δυνατότητα εργασίας σε σύγχρονες 
τεχνολογίες και συστήματα οργάνωσης 
και επικοινωνίας, μαζί με πολύ καλές συν-
θήκες διαβίωσης και –τουλάχιστον στην 
εταιρεία μας– δυνατότητα για σύντομη 
διάρκεια συμβάσεων μεταξύ επαναπατρι-

σμών. Επίσης, ο αριθμός των crude tankers 
είναι σημαντικά μεγαλύτερος από των 
LNG, άρα και οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας 
είναι επίσης περισσότερες. 

Πολλές εταιρείες με μεικτό στόλο (dry 
και wet) εφαρμόζουν την πρακτική να 
μειώνουν τα κόστη και να επανεξετά-
ζουν ακόμα και τη σύνθεση σε αξιω-
ματικούς στα δεξαμενόπλοιά τους με 
σκοπό να εξισορροπήσουν τη ζημιά 
από τα πλοία μεταφοράς χύδην φορ-
τίου. Ποια η άποψή σας σχετικά με 
αυτήν την πρακτική;

Όλες οι εταιρείες έχουν πρωταρχικό στό-
χο την επιβίωσή τους. Οι δυνατότητες 
για μείωση του λειτουργικού κόστους είναι 
πάντα υπό εξέταση, ιδιαίτερα όταν η συγκυ-
ρία είναι δύσκολη, δεν πρέπει όμως να απο-
βαίνει σε βάρος της ασφάλειας του πλοίου. 
Στην εταιρεία μας δεν υπάρχουν πλοία ξηρού 
φορτίου και πίεση από τις δυσκολίες της 

ναυλαγοράς αυτών των πλοίων δεν υφίσταται.
Η σύνθεση (σε αξιωματικούς αλλά και 
«κατώτερα» πληρώματα) των πλοίων μας 
είναι αναμφισβήτητα επαρκής από πολλές 
απόψεις, που αφορούν μεταξύ άλλων την 
ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία και 
συντήρηση, και δεν έχει μειωθεί. Γενικότε-
ρα προσφέρουμε θέσεις εργασίας σε πολ-
λές εθνικότητες όχι με γνώμονα τη μείωση 
του κόστους, αλλά γιατί η πολιτική μας είναι 
να υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης και 
εξέλιξης σε κάθε καλό επαγγελματία, ανε-
ξάρτητα από την εθνικότητά του. Η στό-
χευση είναι τα πληρώματα των πλοίων να 
είναι μαζί μας με προοπτική καριέρας στα 
πλοία της εταιρείας, η οποία εξαρτάται από 
την επαγγελματική τους απόδοση.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
από πλευράς νέων νομοθεσιών που 
αντιμετωπίζει ο χώρος των δεξαμενο-
πλοίων αυτή την εποχή;

Αναμφισβήτητα οι νομοθεσίες που αφο-
ρούν και τους άλλους τύπους εμπορικών 
πλοίων:
– Η πρόσφατη κύρωση από τον ΙΜΟ της 
Διεθνούς Σύμβασης για τη Διαχείριση του 
Θαλασσίου Έρματος, που αναμένεται να 
εφαρμοστεί σε λιγότερο από έναν χρόνο, 
σε συνδυασμό με τη σχετική ήδη υπάρ-
χουσα νομοθεσία της Αμερικανικής Ακτο-
φυλακής.
– Οι απαιτήσεις για τη μειωμένη εκπομπή 
νιτρωδών αερίων (οξειδίων του αζώτου) 
από τις μηχανές εσωτερικής καύσεως που 
οδηγούν σε νέες τεχνολογίες στα μηχα-
νοστάσια των νεότευκτων πλοίων.
– Η επικείμενη απόφαση του IMO για 
την επιβολή παγκόσμιου ορίου εκπομπών 
διοξειδίου του θείου με περιορισμό της 
περιεκτικότητας του θείου στο καύσιμο 
κάτω από 0,5%, πιθανότατα από το 2020, 
πράγμα που προβλέπεται να ξεκαθαρίσει 
στην επόμενη επιτροπή του ΙΜΟ στα 
τέλη Οκτωβρίου.
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Για να απαντηθεί επισταμένως αυτό το 
ερώτημα, θα πρέπει κάποιος να ανατρέξει 
στις απαρχές αυτού του κύκλου της αγο-
ράς των δεξαμενοπλοίων και να αναρωτη-
θεί τι αναμενόταν και τι έγινε.

Τι αναμενόταν;
Μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές στις 
οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς είναι η 
παρουσίαση της Euronav, που τον Μάρτιο 
του 2015 –και με την αγορά στα VLCCs 
ήδη να βρίσκεται στα $50.000/ημέρα– 
ξεκίνησε τα roadshows για το IPO στη 
Νέα Υόρκη.
Τα βασικότερα σημεία αυτής της παρουσί-
ασης για να εστιάσουμε είναι ονομαστικά: 
ο περιορισμένος (τότε) ρυθμός αύξησης 
του παγκόσμιου στόλου, ο χαμηλός (τότε) 
λόγος παραγγελιών έναντι υφιστάμενου 
στόλου, η δομική αλλαγή της γεωγραφίας 
της αγοράς με το άνοιγμα περισσότερων 
διυλιστηρίων ή την επέκταση υφισταμέ-
νων τόσο στην Ασία όσο και στη Μέση 
Ανατολή αλλά και την αύξηση της ζήτη-
σης σε χώρες-μη μέλη του ΟΟΣΑ. Επί-
σης, η (τότε) όξυνση του contango στην 
αγορά του αργού ευνοούσε το θαλάσσιο 
storage. Περαιτέρω, η χαμηλή τιμή του 
αργού και κατά συνέπεια των πετρελαιο-
ειδών σήμαινε περισσότερη ζήτηση από 
καθημερινούς καταναλωτές αλλά και τη 
χαμηλότερη τιμή των bunkers. Τέλος, η 
Κίνα και η οργανική και στρατηγική αύξη-
ση της ζήτησης.

Τι έγινε;
Η Σαουδική Αραβία, παρά τις ενστάσεις 
της Ρωσίας, της Βενεζουέλας και του Ιράν, 

συνέχιζε να παράγει –και να συμπαρα-
σύρει και κάποια άλλα μέλη του OPEC– 
κοντά στο 100% του παραγωγικού δυναμι-
κού. Σκοπός ήταν να ανακόψουν την άνο-
δο του fracking στην Αμερική. Πράγματι, η 
εγχώρια παραγωγή της Αμερικής σε αργό 
έπεσε από 11 mbpd το 2014 σε 8,5 mbpd.
Ταυτόχρονα, η παγκόσμια ζήτηση αργού 
αυξήθηκε κατά 1,6 mbpd έναντι 1,2 mbpd 
που αναμενόταν.
Ο στόλος όντως μεγάλωσε, σε ρυθμούς 
που η αγορά απορρόφησε, με τα VLCCs να 
ξεπερνούν τα $100.000/ημέρα τρεις φορές 
τον τελευταίο ημερολογιακό χρόνο. 
Επίσης, παρέμεινε πάνω από τα $25.000/
ημέρα περισσότερα από δύο χρόνια. Το 
νούμερο αυτό αποτελεί ορόσημο, δεδο-
μένου ότι, σύμφωνα με τα μεγέθη των 
εισηγμένων εταιρειών, αποτελεί το σημείο 
All-inclusive Break Even μεσοσταθμικά. 
Επίσης, το floating storage, λόγω του 
contango, στέκεται στα 75 εκατ. βαρέ-
λια σύμφωνα με το report της IEA του 
Αυγούστου, το οποίο απασχολεί περί το 
7,2% του στόλου των VLCCs και το 3,7% 
του στόλου των Suezmax. Επομένως, η 
προσφορά είναι μειωμένη τεχνητά.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν δύο πράγ-
ματα. Πρώτον, δεδομένου ότι κανείς, 
εκτός από τους traders, δεν γνωρίζει το 
ναύλο του βαποριού, ως «floating storage» 
ορίζονται εν γένει τα βαπόρια που περιμέ-
νουν ακίνητα σε αγκυροβόλια πάνω από 
15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι τα παραπάνω 
νούμερα ενδεχομένως να συμπεριλαμβά-
νουν πλοία τα οποία έχουν καθυστερήσει 
απλώς να παραδώσουν. Δεύτερον, εκτι-
μάται ότι 21 πλοία ανήκουν στο Ιράν και 

Η αγορά διέψευσε τα αναμενόμενα ή το αντίθετο; 

Του Πέτρου Κεφαλωνίτη
Management Executive, Supper Eco Group

Η «ανθεκτική» πορεία της ναυλαγοράς στα δεξαµενόπλοια δεν είχε  
την αναµενόµενη αντανάκλαση στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές  
για τις εισηγµένες εταιρείες που διαχειρίζονται δεξαµενόπλοια.

Ο κ. Πέτρος Κεφαλωνίτης απαντά στο αν θα έχουµε την ίδια εικόνα  
και τους τελευταίους µήνες του 2016.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Η αρχική σύνταξη  

του άρθρου έγινε στις  

15 Σεπτεμβρίου 2016
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κάνουν floating storage στον Περσικό 
Κόλπο λόγω sanctions. 
Επίσης, το παρόν επίπεδο αποτελεί μια 
μείωση 20 εκατ. από το επίπεδο του Ιου-
λίου, η οποία εκτιμάται από την ΙΕΑ ως 
εποχιακή και ένα μέρος αποδίδεται στον 
τυφώνα Hermine.
Άλλο ένα στοιχείο το οποίο επηρέασε 
την αγορά ήταν το ότι μπορεί το τραπεζι-
κό σύστημα στην Ασία να ήταν έτοιμο να 
ανοίξει Letters of Credit για μεγαλύτερα 
πλοία, οι θαλάσσιες και επίγειες υποδομές 
όμως δεν ήταν· γεγονός που οδήγησε σε 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων 
και απελευθέρωσης των καραβιών από 
τους υφιστάμενους ναύλους, με αποτέ-
λεσμα να μικρύνει ακόμα περισσότερο η 
προσφορά προς ναύλωση πλοίων.

Τι δεν έγινε;
Σύμφωνα με στοιχεία ναυλομεσιτικών 
οίκων, το 2014 έγιναν αγοραπωλησίες 221 
δεξαμενοπλοίων (χωρητικότητας 28.000 
dwt και άνω). Από αυτά, υπάρχουν δημό-
σιες πληροφορίες για 185, με σύνολο 
επενδυόμενου κεφαλαίου τα $5,9 δις, το 
οποίο σημαίνει $31,9 εκατ./πλοίο. Το 2015 
σημειώθηκαν 256 συναλλαγές (298 στο 
σύνολο), ενώ επενδύθηκαν $8,9 δις με 
μέση αξία πλοίου τα $35 εκατ.1.
Σε ορισμένους κλάδους σημειώθηκαν 
σημαντικότερα κέρδη από το 9,4% που 
αναφέρεται παραπάνω. Σε άλλους, όμως, 
είχαμε και θεαματικές πτώσεις στο ίδιο 
διάστημα, όπως ο τομέας των Aframax.
Επομένως, ενόσω η ναυλαγορά έκανε τις 
υφιστάμενες επενδύσεις πολύ προσοδοφό-
ρες, φαίνεται πως οι επενδυτές, ιδιωτικοί και 
μη, δεν υποστήριξαν την αγορά μεταχειρι-
σμένων σε βαθμό που να παρατηρηθούν οι 
διακυμάνσεις προηγούμενων κύκλων.
Συνεπώς, το asset play δεν βρέθηκε σε 
σημείο που να δικαιολογεί μαζικές αγο-
ραπωλησίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
έγιναν προσοδοφόρες πωλήσεις. Τουνα-
ντίον, υπάρχουν αναφορές για κέρδη 25% 
σε έξι μήνες από το S&P και μόνο.
Το γενικότερο κλίμα ήταν μιας σαφούς 
απόστασης μεταξύ τιμών αγοραστών και 
πωλητών. Σε αυτό συνέβαλαν και οι μαζι-
κές πωλήσεις στόλων επενδυτών οι οποί-
οι στόχευαν σε IPO, καθώς και IPOs τα 

1 Θα συμφωνήσω ευθύς εξαρχής με τους σκε-
πτικιστές αυτής της ομογενοποίησης, όμως δίνει 
τη γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς, και αυτός 
είναι ο αντικειμενικός σκοπός.

οποία «τραβήχτηκαν» λόγω πολύ χαμη-
λών αποτιμήσεων.
Επιπροσθέτως, στο ίδιο διάστημα, παρα-
τηρήθηκε μια προσαύξηση του βιβλίου 
παραγγελιών από περίπου 10% του υφι-
στάμενου στόλου στις αρχές του 2015 σε 
21% σήμερα, με σχεδιασμένη παράδοση 
τα επόμενα δύο με τρία έτη.

Η εικόνα προς τα έξω
Η διάρκεια του κύκλου ενδεχομένως να 
φαινόταν προδεδικασμένη. Η Σαουδική 
Αραβία σε κάποιο στάδιο θα παγίωνε την 
υπερπαραγωγή ή θα τη μείωνε προς αύξηση 
των τιμών, δεδομένου ότι και ο δικός της 
–όπως και άλλων μελών και μη του OPEC– 
προϋπολογισμός έγινε ελλειμματικός. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη νωχελική πορεία 
της παγκόσμιας οικονομίας, η ζήτηση 
του πετρελαίου θα έκανε ένα πλατό. Το 
contango θα έκλεινε και το storage θα 
σταματούσε να είναι επικερδές, απελευ-
θερώνοντας πλοία και αυξάνοντας την 
προσφορά. 
Κάποια στιγμή θα παραδοθεί και το υφι-
στάμενο βιβλίο παραγγελιών. Επομένως, 
το μόνο θεμελιώδες μέγεθος που φαίνε-
ται να μένει στην αγορά είναι το γεωγρα-
φικό dislocation, τόσο στην Ασία όσο και 
στη Λατινική Αμερική. 
Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι 
κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες 
θα οδηγήσει την αγορά πίσω στα επίπεδα 
του 2012. Είναι σε μεγάλο βαθμό προφα-
νές ότι η αγορά έχει αλλάξει δομικά για να 
διατηρηθεί σε αρκετά υγιή επίπεδα μεσο-
σταθμικά και όχι (μόνο) εποχιακά.

Οι επενδυτές
Με την πτώση της τιμής του πετρελαίου, όσο 
και των υπόλοιπων commodities, οι επενδυ-
τές επιδόθηκαν σε μια μαζική ρευστοποίηση 
ενεργειακών κυρίως και άλλων θέσεων. 
Αυτή είναι μια διαδικασία που σταδιακά έχει 
ξεκινήσει από το 2013-14, καθώς εν γένει 
επικρατεί η πεποίθηση θεμελιωδώς ότι το 
boom commodity cycle έχει λάβει τέλος και 
ότι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις θα σχετίζο-
νται πλέον με τον βιομηχανικό κύκλο. 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρχαν 
φόβοι ότι η Glencore θα έκλεινε. Σε αυτό 
το κύμα συμπαρασύρθηκε και το shipping 
γενικά, αλλά και τα δεξαμενόπλοια ειδικά.
Δεύτερον, πρέπει να προσθέσουμε στο 
γενικότερο οικονομικό πλαίσιο τη δρα-
ματική πορεία της αγοράς ξηρού φορτίου 

και τις πτωχεύσεις εταιρειών και ναυλω-
τών, με τη Hanjin Shipping τελευταίο θύμα. 
Πολλοί επενδυτές συμπεριέλαβαν αυτές 
τις εταιρείες στο portfolio τους από το 
2013 ακόμα με τη μαζική προσέλευση 
κεφαλαίου στο shipping, τόσο σε δημόσιο 
όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο (PE funds), 
σημειώνοντας τη μετέπειτα πορεία που 
γνωρίζουμε.
Δεν είναι λίγες οι αναφορές σε έμπειρους 
συμβούλους επενδυτών οι οποίοι είτε έχα-
σαν τη δουλειά τους είτε μεταφέρθηκαν.
Τα Hedge Funds και τα Private Equity 
Funds δεν είναι θεσμικοί επενδυτές. Δια-
χειρίζονται χρήματα από pension funds, 
αλλά με σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρ-
δος για να αντισταθμίσουν απώλειες.  Αν 
ήταν θεσμικοί, ενδεχομένως οι αποτιμή-
σεις των μετοχών να μην είχαν τόσο μεγά-
λο discount σε σχέση με το NAV, δεδομέ-
νου του γενικότερου ανταγωνισμού.

Επενδυτές και αποτιμήσεις μετοχών
Για το 2015, οι μετοχές των Euronav, DHT, 
Frontline, NAT, TK, TEN και Ardmore 
κατέγραψαν κέρδη 17%, 10%, 29%, 54%, 
34%, 15% και 12% αντίστοιχα. Κατά αντιπα-
ραβολή, το WTI, η Glencore και η Chevron 
κατέγραψαν απώλειες της τάξεως του 
21%, 64% και 12% αντίστοιχα. Άρα το 2015 
υπήρχε μια σύμπνοια μεταξύ πορείας της 
αγοράς και αποτιμήσεων, ωστόσο όχι σε 
100% συσχέτιση.
Όμως σημειώθηκαν και κάποιες ρευστο-
ποιήσεις από σημαντικούς σπόνσορες 
εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες ενδεχο-
μένως να εκλήφθηκαν ως profit taking 
σήμα από την αγορά.
Το 2016 η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. 
Το contango ξεκίνησε σταδιακά να κλείνει, 
δεδομένης της κάμψης της μεταβλητότη-
τας της τιμής του αργού, και αυτό έθεσε 
ερωτηματικά για την πορεία του storage. 
Σύμφωνα με την IEA, ο ρυθμός αύξησης 
της ζήτησης αναμένεται σε 1,4 mbpd από 
1,6 mbpd για το 2016 και 1,2 mbpd το 2017.
Η συνεδρίαση του OPEC στην Ντόχα δεν 
άλλαξε την πολιτική του καρτέλ. Το γεγο-
νός ότι ενδεχομένως τα μέλη να συμφω-
νήσουν σε παγίωση της παραγωγής στη 
συνεδρίαση της Αλγερίας στο τέλος του 
μηνός και η πρόσφατη παρακίνηση της 
Σαουδικής Αραβίας για κατανάλωση των 
αποθεμάτων οδηγεί σε άνοδο τις τιμές.
Παράλληλα, ήδη η τιμή του αργού αυξή-
θηκε κατά 40% από τον Ιανουάριο λόγω 
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πυρκαγιών στον Καναδά, σαμποτάζ στη 
Νιγηρία και του εμφυλίου στη Λιβύη. 
Ενώ κανείς από αυτούς τους λόγους δεν 
είναι θεμελιώδης, είναι και οι τρεις αρκετά 
συστημικοί.
Το βιβλίο παραγγελιών σημείωσε αύξηση 
11 ποσοστιαίων μονάδων. Δεδομένων των 
παραπάνω, οι παραδόσεις θα γίνουν εν 
μέσω μιας περιόδου η οποία, με τα παρό-
ντα δεδομένα, κρίνεται αβέβαιη.
Επιπλέον, τα τελευταία IPOs όσο και follow 
on offerings έχουν γίνει με discounts από 
7,5% έως και 30%. Επομένως, οι υφιστάμε-
νοι επενδυτές θα αντιμετώπιζαν με σκε-
πτικισμό κάποια επεκτατική κίνηση, τόσο 
εν είδει παραγγελιών όσο και εν είδει S&P, 
η οποία δεν θα χρηματοδοτούνταν από 
τα διαθέσιμα.
Άρα, ενδεχομένως να μπορούμε να πού-
με ότι οι επενδυτές ήθελαν να δρέψουν 
μερίσματα και όχι να παρέχουν κεφάλαια 
για νεότευκτα πλοία ή S&P. Σε έναν κόσμο 
όπου το yield σε 12-month US Treasury 
Bills είναι 0,6% –και αρνητικό αν συμπερι-
λάβουμε τον πληθωρισμό–, τότε το 7-11% 
των εισηγμένων φαίνεται πιο δελεαστικό.

Εν κατακλείδι
Οι υφιστάμενες αποτιμήσεις δεν δείχνουν 
τη βιοποριστική δυναμικότητα αυτών των 

εταιρειών.  Γι’ αυτόν τον λόγο απαντούν 
με εξαγορές ιδίων μετοχών σκεπτόμενες 
ότι δεν μπορούν να επενδύσουν τα χρή-
ματά τους κάπου πιο αποδοτικά από την 
ίδια τους την εταιρεία. Επίσης, δεδομένης 
της κατάστασης, η μείωση των χρεών θα 
δημιουργήσει περαιτέρω χώρο για κέρδη 
–ή περιορισμό των απωλειών– στο μέλ-
λον. Αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος να 
ξαναγοράσεις το ίδιο σου το equity. 
Η γνώμη μου είναι ότι απουσιάζει ένας 
θεμελιώδης οικονομικός καταλύτης, ο 
οποίος θα δώσει στις αποτιμήσεις τη 
δύναμη που χρειάζονται. Δεν εννοώ κάτι 
τόσο δυνατό όσο η εισαγωγή της Κίνας 
στον ΠΟΕ το 2001.
Η απουσία καταλύτη κρατάει πολλούς 
θεσμικούς επενδυτές στην άκρη και μειώνει 
τη ζήτηση, αφήνοντας χώρο για πιο κερδο-
σκοπικά κεφάλαια. Το πρόβλημα με τους 
μεγάλους θεσμικούς επενδυτές είναι ότι 
χρειάζονται και εταιρείες με μεγάλη κεφα-
λαιοποίηση, ένα μοντέλο το οποίο οι υφι-
στάμενες εταιρείες δεν παρέχουν ακόμη.
Όσον αφορά τους τελευταίους μήνες του 
2016, η αγορά πάντα το τελευταίο τρίμηνο 
ενισχύεται από την αύξηση της ζήτησης 
λόγω του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. 
Ο χειμώνας προβλέπεται να είναι βαρύς. 
Θεωρητικά, η ζήτηση θα πρέπει να είναι 
αυξημένη τόσο για το αργό πετρέλαιο 
όσο και για τα πετρελαιοειδή. 
Το πάγωμα της παραγωγής δεν θα διαρ-
κέσει επ’ αόριστον και θα ξαναρχίσει η 
μείωση, πυροδοτώντας ένα ράλι στην τιμή 
του αργού. 
Ο πρώτος κανόνας του διεθνούς εμπορί-
ου είναι η διαφορά τιμών μεταξύ παραγω-
γών και καταναλωτών. Οι διαφορές τιμών 
προκαλούν το εμπόριο και η μεταβλητό-
τητα το πυροδοτεί.
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Το 2016 σηματοδότησε μια νέα εποχή 
τιμών στην αγορά πετρελαίου. Έπειτα 
από εννέα μήνες συνεχόμενης πτωτικής 
τάσης, είναι πλέον γεγονός ότι η διαμόρ-
φωση των τιμών αδυνατεί να επιστρέψει 
στα επίπεδα της χρυσής εποχής. 
Ανοδική τάση στο σημερινό περιβάλλον 
της καθοδικής τάσης της τιμής του Brent, 
όπου κυμαίνεται σε κάτω από $50/βαρέλι, 
θα μπορούσε να δημιουργήσει το σύμφω-
νο συνεργασίας Ρωσίας-Σαουδικής Αραβί-
ας για «πάγωμα» της παραγωγής. Ωστόσο, 
για να ισχυροποιηθεί μια τέτοια συμφωνία 
και να συντελέσει ευνοϊκά σε άνοδο, θα 
πρέπει να συμμετάσχουν το Ιράν και το 
Ιράκ, χωρίς όμως να διαφαίνεται βραχυ-
πρόθεσμα μια τέτοια πρόθεση.
Ο κορεσμός της προσφοράς πετρελαίου 
συνεχίζεται και ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας (International Energy Agency 
– IEA) εκτιμά ότι η κρίση θα συνεχιστεί 
έως το πρώτο εξάμηνο του 2017. Μια από-
τομη πτώση στην ανάπτυξη της ζήτησης 
πετρελαίου παγκοσμίως, σε συνδυασμό 

με τα διαρκώς αυξανόμενα αποθέματα και 
την προσφορά, σημαίνει πως θα παραμεί-
νει η υπερπροσφορά στην αγορά αργού 
τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο εξάμηνο 
του 2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διε-
θνούς Οργανισμού Ενέργειας.
Η ζήτηση από διυλιστήρια παγκοσμίως 
αναμένεται φέτος να αναπτυχθεί με τον 
πιο αργό ρυθμό τουλάχιστον της τελευ-
ταίας δεκαετίας, μειώνοντας την «όρεξη» 
για αργό σε μια περίοδο κατά την οποία 
τα αποθέματα σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ 
έχουν αυξηθεί στο νέο υψηλό ρεκόρ 
των 3,111 δις βαρελιών, επισημαίνεται στην 
έκθεση.
«Με την πιο απαισιόδοξη προοπτική μας 
για τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων 
το δεύτερο μισό του 2016 και τις αναθε-
ωρήσεις στην προσφορά αργού, οι ανα-
μενόμενες υποχωρήσεις των αποθεμάτων 
το τρίτο τρίμηνο του 2016 είναι τώρα 
χαμηλότερες, ενώ οι αυξήσεις το τέταρτο 
τρίμηνο του 2016 είναι υψηλότερες», ανα-
φέρεται.
Ο οργανισμός διατήρησε αμετάβλητη την 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ζήτησης 
το 2017 στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 
ωστόσο μείωσε την εκτίμηση για την ανά-
πτυξη στην κατανάλωση το 2016 σε 1,3 
εκατ. από 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Αξίζει να σημειώσουμε μια σημαντική 
πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών που 
είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο του 2015 
από τον οργανισμό ΟΠΕΚ, ότι η τιμή του 
πετρελαίου θα εκτιναχθεί στα 80 δολάρια 
το βαρέλι με ορίζοντα το 2020. Συγκεκρι-
μένα, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγω-
γών Εξαγωγών Κρατών εκτιμούσε ότι η 
τιμή του «μαύρου χρυσού» δεν θα αυξά-
νεται πέραν των 5 δολαρίων το βαρέλι σε 
ετήσια βάση, με την προοπτική να φτάσει 
τα 80 δολάρια το βαρέλι μετά πενταετία. 
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η 

Η υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου 
συνεχίζεται. Νέες εκτιμήσεις από ΟΠΕΚ  
και Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας
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τιμή θα επανέλθει στα $100/βαρέλι, αλλά 
θα χρειαστούν πέντε με δέκα έτη για να 
πλησιάσουμε ξανά σε αυτά τα επίπεδα.
Από την πλευρά της Ρωσίας, ο πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε έμφαση στην 
ανάγκη για την οριστικοποίηση της συμ-
φωνίας μεταξύ ΟΠΕΚ και Ρωσίας. Όπως 
μεταδίδει το Bloomberg, ο Πούτιν τόνισε 
πως έχει νόημα από οικονομικής άποψης 
και είναι λογικό, «και έτσι θα ήταν σωστό 
να βρούμε κάποιου είδους συμβιβασμό». 
Όσο για το Ιράν, ο Πούτιν είπε πως η 
χώρα έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να 
ενισχύει την παραγωγή της μετά την άρση 
των δυτικών κυρώσεων.
Τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ολοένα 
και περισσότερο η τάση για ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας προς σταθεροποίηση 
της παραγωγής μεταξύ των χωρών εντός 
και εκτός ΟΠΕΚ. Σύμφωνα με τον πρόε-
δρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, 
οι χώρες είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, 
και μάλιστα το deal μπορεί να ανακοινω-
θεί μέσα στον μήνα. Όπως δήλωσε πρό-
σφατα ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ 
Mohammed Barkindo, εάν υπάρξει συμ-
φωνία μεταξύ των κρατών στη συνάντηση 
της Αλγερίας, θα γίνει έκτακτη σύσκεψη για 
τη συζήτηση των τιμών πετρελαίου. Αυτές 
οι δηλώσεις δημιουργούν μια αυξητική 
τάση στην τιμή του Brent προς $47/βαρέλι, 
ενώ παράλληλα οι συγκρούσεις στη Λιβύη 
εγείρουν ανησυχίες για την επανεκκίνηση 

των εξαγωγών αργού και τη σταθεροποί-
ηση της ανοδικής τάσης προς $50/βαρέλι. 
Παρά την κατάρρευση της τιμής του πετρε-
λαίου και τις συνακόλουθες μειώσεις επεν-
δύσεων, η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου 
συνεχίζει να αυξάνεται, αν και όχι με τον 
εντυπωσιακό ρυθμό του 2015. Οι παραγω-
γοί με υψηλό κόστος, που είναι εκτός του 
ΟΠΕΚ, έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, αλλά 
οι απώλειες (στην παραγωγή) τους υπερκα-
λύφθηκαν από τις χώρες του ΟΠΕΚ. 
Η Σαουδική Αραβία, όπως και το Ιράν, 
έχουν αυξήσει την παραγωγή τους περισ-
σότερο από 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως 
από τα τέλη του 2014, όταν ο ΟΠΕΚ άλλα-
ξε τη στρατηγική του για να υπερασπιστεί 
το μερίδιό του στην αγορά.
Την τελευταία φορά που είχε ανακοινω-
θεί «πάγωμα» της παραγωγής ήταν τον 
περασμένο Φεβρουάριο, όταν η Σαου-
δική Αραβία και η Ρωσία συμφώνησαν 
προς μια τέτοια κατεύθυνση, ύστερα από 
συνομιλίες στο Κατάρ. Βασικό εμπόδιο 
της συμφωνίας ήταν η σύμπνοια με τους 
άλλους παραγωγούς, και κυρίως με το 
Ιράν,  καθώς εμφανιζόταν αποφασισμένο 
να αυξήσει την παραγωγή.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες για μια ανα-
μενόμενη αύξηση των τιμών, η Goldman 
Sachs θεωρεί πιο πιθανή την πτώση των 
πετρελαϊκών τιμών. Η εταιρεία έχει υιο-
θετήσει πρόβλεψη για μέση τιμή στα 53 
δολάρια το βαρέλι για το 2017 και, μιλώ-

ντας μακροπρόθεσμα, εξήγησε ότι οι 
πετρελαϊκές πραγματοποίησαν και πραγ-
ματοποιούν επενδύσεις που ξεκίνησαν 
όταν το πετρέλαιο βρισκόταν στα 100 
δολάρια. Πολλές από αυτές θα τεθούν σε 
λειτουργία τα επόμενα χρόνια, και ιδίως 
το 2017 και το 2018, με αποτέλεσμα να μην 
περιοριστεί η υπερπροσφορά στην αγορά 
μέχρι τότε.
Στο τωρινό περιβάλλον των τιμών, η τελευ-
ταία έκθεση του ΟΠΕΚ προσδοκά μια 
αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου κατά 
1,23 εκατ. βαρέλια/ημέρα παγκοσμίως, ενώ 
το 2017 αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,15 
εκατ. βαρέλια/ημέρα. Τα κύρια κέντρα 
ανάπτυξης της ζήτησης θα παραμείνουν η 
Ινδία, η Κίνα και οι ΗΠΑ.
Οι ανησυχίες που πλημμυρίζουν τη φετι-
νή χρονιά, αλλά θα κυριαρχήσουν έντονα 
και τα επόμενα έτη, έχουν σχέση με τα 
αποθέματα του πετρελαίου εντός των 
χωρών του ΟΠΕΚ και εκτός. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΠΕΚ, τα 
αποθέματα παραγωγής από χώρες εκτός 
ΟΠΕΚ αναμένεται να συρρικνωθούν σε 
μέσο όρο 56,32 εκατ. βαρέλια/ημέρα για 
το 2016, και αυτό οφείλεται κυρίως σε 
χαμηλότερη από την αναμενόμενη μείωση 
των ΗΠΑ, ενώ για το 2017 προβάλλεται 
αύξηση σε 56,52 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Μια γρήγορη ιστορική αναδρομή μάς 
υπενθυμίζει ότι θεαματικές αυξήσεις στην 
τιμή του πετρελαίου σημειώθηκαν το 1956, 
μετά την κρατικοποίηση από την Αίγυπτο 
της Διώρυγας του Σουέζ, το 1973, μετά 
τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο, και το 1979, 
μετά την ανακήρυξη της ισλαμικής δημο-
κρατίας στο Ιράν. Κλείνοντας θα πρέπει 
να επισημάνουμε ότι η σημερινή κρίση 
των τιμών έχει συντελέσει σε μια άλλη 
δυναμική της ζήτησης πετρελαίου από 
τις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας και 
της Ινδίας, και η σημερινή υπερπροσφορά 
πετρελαίου διαφαίνεται ότι θα υποστηρι-
χτεί από την πλευρά της Ασίας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
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ADVERTORIAL

Η εταιρεία SeaBright του Αναστάσιου 
Μάλλιου, έπειτα από μια επιτυχημένη 
πορεία 20 ετών παραγωγής φωτιστικών 
σωμάτων για πλοία, είναι η leader της 
χώρας στον τομέα αυτόν και μία από τις 
μεγαλύτερες στην Ευρώπη, έχοντας μάλι-
στα λάβει type approval από τους νηογνώ-
μονες Bureau Veritas και RINA. 
Ο 56χρονος Αναστάσιος Μάλλιος το 
1982 ασχολήθηκε για πρώτη φόρα με 
το εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
πλοίων στην εταιρεία του πεθερού του 
Ηλία Τσουκάτου. Το 1986, μέσα από την 
ενασχόλησή του με το αντικείμενο, δια-
πίστωσε το κενό της ελληνικής αγοράς 
στον τομέα του φωτισμού των πλοίων, 
αφού έως τότε, όπως δήλωσε στα Ν.Χ. 
ο ίδιος, «όλο το υλικό ήταν εισαγόμενο 
κυρίως από τη Νορβηγία και τη Γερμανία». 
Έχοντας συμμάχους του το πείσμα και τη 
σκληρή δουλειά, το 1989 δημιούργησε την 
πρώτη σειρά φωτιστικών φθορίου για ναυ-
τικού τύπου χρήση. Έτσι, το 1996, έχοντας 
ως στήριγμά του τη σύζυγό του Σοφία 
Τσουκάτου, ίδρυσαν από κοινού την εται-
ρεία που σήμερα είναι γνωστή ως SeaBright. 

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η εταιρεία είχε 
καταφέρει να ελέγξει το 90% της αγοράς 
φωτισμού των πλοίων στην Ελλάδα και να 
θεωρηθεί με τον τρόπο αυτόν αδιαμφισβή-
τητα πρωταγωνιστής του κλάδου. 
Οι δυο τους έχουν τρία παιδιά: την Αδα-
μαντία, η οποία απασχολείται σε μία από 
τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της 
χώρας μας, τον Παναγιώτη και τον Ηλία.
Το 2006, την είσοδό του στην εταιρεία 
έκανε ο μεγαλύτερος γιος του Παναγιώ-
της Μάλλιος, με σπουδές μηχανικού αυτο-
ματισμών. Μαζί με τον πατέρα του, βλέ-
ποντας την επικείμενη μείωση των τζίρων 
της εταιρείας σε βάθος χρόνου, αποφά-
σισαν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση 
καθώς και στον εμπλουτισμό του παρα-
γωγικού τομέα της εταιρείας. Χαρακτηρι-
στικό μάλιστα είναι πως η εταιρεία, από 
το 2010 έως το 2015, υλοποίησε επένδυση 
800.000 ευρώ, ενώ για τη διετία 2016-2017 
υλοποιεί επένδυση ύψους 400.000 ευρώ. 
Η εταιρεία, που, πέρα από την παραγωγή 
φωτιστικών σωμάτων για πλοία (εσωτερι-
κών και εξωτερικών χώρων), ασχολείται 
και με το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού 

για πλοία, εκπροσωπώντας στην αγορά 
της Ελλάδας κάποιες από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες εφοδιασμού ηλεκτρολογικού 
υλικού ναυτικού τύπου, αριθμεί σήμερα 
15 άτομα προσωπικό και στα σχέδιά της 
είναι η πρόσληψη τριών ακόμη το 2016-
2017. Εκτός από τον Παναγιώτη Μάλλιο, 
που είναι και γενικός διευθυντής της 
SeaBright, στο ενεργητικό της εταιρείας 
έχει ενταχθεί δυναμικά και ο μικρότερος 
γιος του Αναστάσιου Μάλλιου, ο Ηλίας, 
για να καλύψει τη θέση του υπευθύνου 
εξαγωγών, ο οποίος τελείωσε πρόσφατα 
τις σπουδές του στη Νομική. Ο πατέρας, 
δηλώνοντας περήφανος για τους δύο 
γιους και ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τη 
διαφορετική και πιο φρέσκια οπτική που 
δίνουν στη Seabright, δηλώνει: «Ο Πανα-
γιώτης ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή το 
εξαγωγικό κομμάτι και τώρα με τον Ηλία 
θα πάμε ακόμα καλύτερα στο εξωτερικό». 
Ενδεικτικό μάλιστα είναι πως τα στα-
τιστικά στοιχεία εξαγωγών της εται-
ρείας το 2012 άγγιζαν το 7%, το 2013 
και το 2014 το 26%, το 2015 το 58% 
και το 2016 θα αγγίξουν το 85% του 
συνολικού τζίρου της εταιρείας. Όλα 
αυτά βέβαια είναι αποτέλεσμα πολύ σκλη-
ρής δουλειάς και διαρκούς παρουσίας 
σε εκθέσεις σε όλα τα μήκη και τα πλά-
τη του κόσμου. Συνοπτικά, η SeaBright 
έχει λάβει μέρος 2 φορές στη Europort 
Rotterdam, 2 φορές στη Europort 
Istanbul, 2 φορές στην SMM Hamburg, 
1 φορά στην Koremarine Korea, 1 φορά 
στη Marintec China, 2 φορές στη Nor-
Shipping Norway και 3 φορές στην 
παραδοσιακή διεθνή έκθεση Ποσειδώ-
νια.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η 
SeaBright αποτελεί ένα εκ των ιδρυτικών 
μελών της HEMEXPO (Hellenic Marine 
Equipment Manufacturers & Exporters). 
Ο Παναγιώτης Μάλλιος, μέλος του ΔΣ της 
HEMEXPO, δηλώνει πλήρως ευχαριστη-
μένος από την εύρυθμη λειτουργία της 
ένωσης και επίσης αναγνωρίζει τα οφέλη 

SeaBright: 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας

Το περίπτερο της SeaBright στην έκθεση «Ποσειδώνια 2016»



αυτής, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
μεταξύ των εταιρειών-μελών, τη συνεργα-
σία μεταξύ αυτών σε επίπεδο παραγωγής, 
καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές 
με τη μορφή επιχειρηματικών αποστο-
λών και εκθέσεων, έχοντας ως αποκορύ-
φωμα το πρώτο εθνικό περίπτερο στη 
διεθνή ναυτιλιακή έκθεση SMM Hamburg 
σε συνεργασία με το Enterprise Greece. 
Επίσης, η SeaBright θέλει να ευχαριστήσει 
την κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρο 
της HEMEXPO, εκτελεστική αντιπρόεδρο 
της τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος 
και διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης της Erma First, χάρη στην οποία η 
HEMEXPO απέκτησε σάρκα και οστά.
Ένα ακόμα στοιχείο επιτυχίας, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα του Αναστάσιου Μάλλιου, 
είναι οι αμέτρητες ώρες δουλειάς, η καλή 
πρώτη ύλη, η ποιότητα, η οικογενειακή 
βάση της εταιρείας και η διαρκής στήριξη 
της οικογένειάς του, η οποία, στον μεγα-
λύτερο βαθμό, όπως δηλώνει, οφείλεται 
στη σύζυγό του Σοφία Τσουκάτου. Τα 
άλλα δύο στελέχη της εταιρείας, οι Πανα-
γιώτης και Ηλίας, επιβεβαιώνοντας τη 
δήλωση του πατέρα τους, συμπληρώνουν 
πως το κλειδί της επιτυχίας έγκειται σε 
μια δημιουργική εξωστρέφεια, καθώς και 
στη σύσταση ενός δικτύου εξαγωγών που 

ξεπερνάει τα συνηθισμένα και βασίζεται 
στην προσωπική σχέση με τους πελάτες, 
άρα πολλά ταξίδια, καλή γνώση του διε-
θνούς περιβάλλοντος και εντιμότητα. Το 
κυριότερο στοιχείο όμως συγκεντρώνε-
ται στον πατέρα τους, που αποτελεί τον 
καλύτερο δάσκαλο και για τους δυο τους.
ΣΗΜΕΡΑ, η SeaBright βρίσκεται ανά-
μεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του 
κλάδου της στην Ευρώπη με πάνω από 
250 κωδικούς στον κατάλογό της και 
ένα δίκτυο εξαγωγών στο οποίο συγκα-
ταλέγονται χώρες όπως η Ρουμανία, η 
Τουρκία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η 
Ολλανδία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, το 
Βιετνάμ και η Αμερική. Επιπλέον, πρό-
σφατα υπέγραψε συμβόλαιο αντιπροσώ-
πευσης με την UMAR-WSR, μία εκ των 
κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της με 
έδρα την Κύπρο και γραφεία σε Ρωσία, 
Σιγκαπούρη και Ελλάδα. Επίσης, έχει 
υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με 
ένα εκ των μεγαλύτερων ναυπηγείων του 
κόσμου, αυτό της STX France, έως το 
2019 για την τροφοδοσία μερικών από 
τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του 
κόσμου (της MSC) καθώς και με την 
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES για 
την τροφοδοσία δεξαμενοπλοίων. Επι-
πλέον, μετά τη λήξη της κορυφαίας ναυτι-

λιακής έκθεσης SMM Hamburg 2016, όπως 
δήλωσαν στα Ν.Χ. οι κύριοι Αναστάσιος, 
Παναγιώτης και Ηλίας Μάλλιος, «φέραμε 
στις βαλίτσες μας χρυσό συμβόλαιο 
έως το 2025». Αυτό που αξίζει να σημει-
ωθεί είναι πως οι εκπρόσωποι της εταιρεί-
ας δηλώνουν με περηφάνια πως δώσαμε 
στους ανταγωνιστές μας και στους πελά-
τες μας να καταλάβουν ότι στην Ελλάδα 
δεν παράγουμε μόνο λάδι.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Αυτή την περίοδο, η εταιρεία διανύει ένα 
εκ των κομβικών σημείων λειτουργίας 
της, καθώς έχει αναλάβει να φωτίσει τα 
εννέα δεξαμενόπλοια της Tsakos Energy 
Navigation, έχοντας ήδη παραδώσει τον 
εξοπλισμό για τα τέσσερα πρώτα. «Οφεί-
λουμε να ευχαριστήσουμε τον καπετάν 
Παναγιώτη Τσάκο, τον κ. Νικόλαο 
Τσάκο και τον αντιπρόεδρο της Tsakos 
Group κ. Βασίλη Παπαγεωργίου για την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν», δηλώνει 
ο Αναστάσιος Μάλλιος, σημειώνοντας για 
το εν λόγω project πως, όταν κυκλοφόρη-
σε, ήταν το μεγαλύτερο του κόσμου σε 
φωτισμό LED και αναμετρηθήκαμε για την 
κατάκτησή του με εταιρεία-κολοσσό του 
κλάδου μας με έδρα την Κορέα. 

Στιγμιότυπο από την έκθεση «Ποσειδώνια 2016»  
με το Sales Team

Στιγμιότυπο από την έκθεση SMM Hamburg 2016. Από αριστερά: Παναγιώτης Μάλλιος (MANAGING 
DIRECTOR), Αναστάσιος Μάλλιος (CEO), Ηλίας Μάλλιος (EXPORT MANAGER)
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Σκοπός του άρθρου είναι η σύντομη 
παρουσίαση του νέου μαθήματος «Ψηφι-
ακά Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών» 
στο Δ΄ εξάμηνο του αναθεωρημένου προ-
γράμματος σπουδών των Σχολών Μηχανι-
κών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, 
σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε η 
τροποποιημένη Δ.Σ. STCW 1978 (Manilla 
2010) και ειδικότερα η ενότητα «Βιομηχα-
νικά δίκτυα πλοίων».
Η ναυτιλία ήταν ανέκαθεν χώρος πρό-
σφορος για έρευνα και υλοποίηση καινο-
τόμων λύσεων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
με τη σημαντική ανανέωση και τον εκσυγ-
χρονισμό του παγκόσμιου στόλου, υπήρ-
ξε μεγάλη εφαρμογή βιομηχανικών αυτο-
ματισμών και δικτύων στα νέα πλοία. Τα εν 
λόγω βιομηχανικά δίκτυα και οι αυτοματι-
σμοί ενσωματώθηκαν στη λειτουργία και 
στον έλεγχο του πλοίου, επιτελώντας τον 
σκοπό τους με επιτυχία. 
Στόχος των βιομηχανικών δικτύων ελέγ-
χου ενός πλοίου είναι να διατηρηθεί η 
συνεχόμενη και ασφαλής λειτουργία του 
μηχανοστασίου χωρίς την ύπαρξη πληρώ-
ματος για τουλάχιστον 24 ώρες κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες. Τα περισσότερα 
βιομηχανικά δίκτυα πλοίων βασίζονται σε 
μικροεπεξεργαστές (ελεγκτές) τελευταίας 

γενιάς, οι οποίοι είναι σε θέση να διενερ-
γούν εκτεταμένες λειτουργίες μετρήσεων, 
παρακολούθησης, ελέγχου και βελτιστο-
ποίησης των λειτουργιών των εγκαταστά-
σεων του πλοίου. Το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου του πλοίου είναι εφοδιασμένο 
με όλους τους απαραίτητους αλγόριθμους 
για τη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση του 
πλοίου.
Ο σχεδιασμός των μηχανικών συστη-
μάτων καθώς και οι εφαρμογές ελέγχου 
επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν λει-
τουργίες στην όλη εγκατάσταση τόσο με 
αυτόματο τρόπο όσο και με απομακρυ-
σμένο έλεγχο σε όλο το φάσμα των δυνα-
τών λειτουργιών. Οι διάφορες λειτουργί-
ες ελέγχονται με τη χρήση μεταβλητών 
και το πεδίο τιμών τους βρίσκεται εντός 
συγκεκριμένων ορίων αποδεκτού εύρους, 
για να αποφεύγονται προειδοποιήσεις– 
συναγερμοί (alarms) και δυσλειτουργίες. 
Το προσωπικό του μηχανοστασίου περι-
ορίζεται μόνο στην εκτέλεση περιοδικών 
ελέγχων ασφαλείας και εργασιών σε μη 
τηλεχειριζόμενες διαδικασίες.
Το κεντρικό σύστημα διαθέτει την αρχι-
τεκτονική των ακόλουθων βασικών τριών 
επιπέδων (εικόνα 1).

Επίπεδο διαχείρισης ή 1ο Επίπεδο:
Αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, κεντρικές μονάδες επεξεργασίας 
και διαχείρισης δικτύου και διασυνδέει 
το σύστημα ελέγχου με ένα ευρύτερο 
σύστημα πληροφοριών. 
Επίπεδο αυτοματισμού εγκαταστάσε-
ων ή 2ο Επίπεδο: 
Επίπεδο κεντρικού συστήματος ελέγχου. 
Αποτελείται από προγραμματιζόμενους 
ελεγκτές, που ρυθμίζουν τις λειτουργίες 
των εγκαταστάσεων βάσει συγκεκριμέ-
νων σεναρίων και χρονοπρογραμμάτων, 
δημιουργούν αναφορές βλαβών, εκτελούν 
υπολογισμούς, καταγραφές και ελέγχους. 
Υλοποιείται συνήθως με τεχνολογία δικτύ-
ου που υποστηρίζει διασύνδεση σημείου 
προς σημείο (peer to peer, P2P).
Επίπεδο αυτοματισμού πεδίου ή 3ο 
Επίπεδο:
Το χαμηλότερο επίπεδο, αναφέρεται και 
ως επίπεδο μηχανής. Χρησιμοποιείται 
για τη σύνδεση των αισθητήριων, περι-
φερειακών οργάνων, συσκευών ελέγχου, 
κινητήρων και ενεργοποιητών. Μεταφέρει 
πληροφορίες από και προς το κεντρικό 
σύστημα ελέγχου. Υλοποιείται συνήθως 
με δίκτυα Field Bus και γενικά πρωτόκολ-
λα που βασίζονται κυρίως στο πρότυπο 
IEC 1158 και τα οποία περιέχονται στο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN50170. 

Τα τρία επίπεδα του συστήματος επικοι-
νωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
Το πρώτο επίπεδο διασυνδέεται με το 
δεύτερο μέσω δικτύου Ethernet. Το δεύ-
τερο επίπεδο παρέχει όλους τους τρό-
πους διασύνδεσης με τρίτα προς αυτό 
συστήματα, μέσω των κοινών (ανοικτών) 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας που διατίθε-
νται στην αγορά σήμερα. Για τη διασύνδε-
σή του με το τρίτο επίπεδο χρησιμοποιεί 
πρωτόκολλα επικοινωνίας βιομηχανικού 
δικτύου. 
Ένα τυπικό βιομηχανικό δίκτυο πλοίου 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βιομηχανικός αυτοματισμός πλοίων

των Δημητρίου Γουργούλη
Διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας
Χρήστου Πρασσά
Τεχνικού υπευθύνου διασύνδεσης ΑΕΝ Μακεδονίας 
ΥΠΑΙΘΠΑ/Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική του συστήματος



έχει κατανεμημένη δομή (distributed), με 
ένα πλήθος σταθμών εργασίας που εκτε-
λούν τις διάφορες λειτουργίες του συστή-
ματος να διασυνδέονται μεταξύ τους με 
σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου, 
τον έλεγχο των λειτουργιών του πλοίου σε 
πραγματικό χρόνο. Η κατανεμημένη αυτή 
υλοποίηση έχει ως συνέπεια επιμέρους 
διαδικασίες να μπορούν να ελεγχθούν 
αυτόνομα και να εκτελούνται παράλληλα. 
Συγχρόνως η όλη διαχείριση και εποπτεία 
να γίνεται με υψηλή ταχύτητα από έναν 
κεντρικό σταθμό παρακολούθησης και 
καταγραφής δεδομένων και καταστάσεων.
Οι συνηθέστερες τοπολογίες που εφαρ-
μόζονται κατά τη δημιουργία του δικτύου 
ενός πλοίου είναι σημείου προς σημείο, 
σειράς, διαύλου, δακτυλίου, αστέρα ή, σε 
αρκετές περιπτώσεις, συνδυασμός των 
παραπάνω, που στη βιβλιογραφία αναφέ-
ρεται και ως υβριδική υλοποίηση. 
Για τη σύνδεση των σταθμών του δικτύου 
υπάρχουν δύο τρόποι: 

• Σημείο προς σημείο (ή αλλιώς 
σταθμός προς σταθμό)
• Σημείο προς πολλαπλά σημεία (ή 
αλλιώς σταθμός προς πολλαπλούς 
σταθμούς, peer to peer, P2P)

Ο τρόπος υλοποίησης που συναντάται 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι με 
χρήση της τοπολογίας διαύλου ή δακτυλί-
ου και σε μεγάλες εγκαταστάσεις, δηλαδή 
σε μεγάλα πλοία με μεγάλο πλήθος αισθη-
τήρων και λειτουργιών, η ακολουθούμενη 
τοπολογία είναι συνδυασμός διαύλου και 
αστέρα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήμα-
τα της τοπολογίας του διαύλου και του 
δακτυλίου είναι: α) το χαμηλό κόστος 
συντήρησης λόγω της μείωσης των καλω-
διώσεων σε ένα ανά ομάδα συσκευών, σε 
αντίθεση με άλλες τοπολογίες, που απαι-
τούν τη χρήση ενός καλωδίου για κάθε 
συσκευή, β) η ευκολότερη ανίχνευση και 
εντοπισμός των προβλημάτων διασύνδε-
σης των μονάδων, γ) αυτόματη αναγνώ-
ριση βλαβών του συστήματος λόγω των 
ενσωματωμένων διαδικασιών αυτοδιά-
γνωσης και άρα ταχύτερες αποκρίσεις 
αποκατάστασης, δ) εξασφάλιση μεγαλύ-
τερης ποσότητας δεδομένων ελέγχου 
που εξασφαλίζουν τη λήψη ορθότερων 
αποφάσεων σε έκτακτες περιπτώσεις.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μόνη περίπτω-
ση διακοπής λειτουργίας ολόκληρου του 
δικτύου με χρήση τοπολογίας διαύλου 

είναι να τεθεί εκτός λειτουργίας ο κοι-
νός δίαυλος επικοινωνίας. Σε πραγματικές 
εγκαταστάσεις σε πλοία, το εν λόγω πρό-
βλημα προβλέπεται εξαρχής και αντιμε-
τωπίζεται με χρήση δύο αυτόνομων κοι-
νών διαύλων επικοινωνίας, που αναλύεται 
σε επόμενη ενότητα.
Τα διάφορα υλικά από τα οποία συντίθε-
ται το δίκτυο μπορεί να είναι παθητικός ή 
ενεργητικός εξοπλισμός. 
Στον παθητικό εξοπλισμό περιλαμβάνο-
νται υλικά όπως τα παρακάτω:

• Καλωδιώσεις (ομοαξονικά, Cat5e, 
Cat6, οπτικές ίνες)
• Ικριώματα (Rack)
• Καλώδια σύνδεσης (Patch Cords)
• Συγκεντρωτές καλωδίων (Patch 
Panels)
• Στον ενεργητικό εξοπλισμό 
περιλαμβάνονται υλικά όπως τα 
παρακάτω:
• Συσκευές διανομής δικτύου (Hubs)
• Συσκευές μεταγωγής δικτύου 
(Switches)
• Συσκευές δρομολόγησης δικτύου 
(Routers)
• Συσκευές ασφάλειας δικτύου 
(Firewalls)
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PCs)
• Ελεγκτές (Controllers)

Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της 
χρήσης του Gigabit Ethernet, των οπτι-
κών ινών και των καλωδίων τύπου Cat5e/
Cat6 στα δίκτυα κορμού (backbones)–για 
παράδειγμα μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
επιπέδου ή μεταξύ των μονάδων επε-
ξεργασίας του δεύτερου επιπέδου και 
των ελεγκτών (Controllers) του τρίτου 
επιπέδου– βελτιώθηκε η διαλειτουργικό-
τητα και αυξήθηκε η ικανότητα ταχύτη-
τας μεταφοράς από 9,6 Kbit/s με χρήση 
RS-232 που ήταν κάποτε σε 1Gbit/s ανά 
φυσική διασύνδεση. 
Στις περιπτώσεις που η διασύνδεση γίνε-
ται με χρήση οπτικών ινών και δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα απευθείας χρήσης της 
ίνας, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
ειδικοί μετατροπείς σήματος από αναλο-
γικό/ψηφιακό σε οπτικό και αντίστροφα.
Στα βιομηχανικά δίκτυα ελέγχου και αυτο-
ματισμών τα κυριότερα πρωτόκολλα επι-
κοινωνίας που συναντώνται σήμερα είναι 
τα εξής: Industrial Ethernet, Ethernet, RS 
485, RS 232, KNX, Dali, CanBus, ModBus, 
M-Bus, Profibus, ArcNET.

Εικόνα 2: Τυπική δομή δικτύου πλοίου 
 (δίαυλος – δακτύλιος)
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Τα προηγούμενα χρόνια, ένα PLC που 
είναι συσκευή τύπου «αφέντης» συνδε-
όταν με μια συσκευή «σκλάβο» (slave) 
μέσω ενός από τα πολλά «ανοιχτά» 
πρωτόκολλα όπως Profibus, ModBus κ.ά. 
Τελευταία, υπάρχει μεγάλη αύξηση της 
χρήσης του Ethernet ως πρωτοκόλλου 
επιπέδου συνδέσμου μετάδοσης δεδομέ-
νων με παράλληλη χρήση του πρωτοκόλ-
λου TCP/IP, για να είναι δυνατή η επικοινω-
νία των εφαρμογών. 
Οι βασικές διαφορές μεταξύ του παρα-
δοσιακού Ethernet και του Industrial 
Ethernet είναι: α) η σχεδίαση του εξο-
πλισμού ώστε να λειτουργεί σε αντίξοες 
συνθήκες όπως υψηλές θερμοκρασίες,  
β) η ανοχή σε σφάλματα, γ) τάση λειτουρ-
γίας που είναι συνήθως συνεχής, 24 Volt. 
Ανάλογα με το επίπεδο αναφοράς, χρη-
σιμοποιείται αντίστοιχα συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο ή ένα πλήθος αυτών. Έτσι, 
στη διασύνδεση του πρώτου επιπέδου με 
το δεύτερο χρησιμοποιείται πρωτόκολλο 
Ethernet ή Industrial Ethernet, ενώ για τη 
διασύνδεση μεταξύ του δεύτερου και του 
τρίτου επιπέδου μπορεί εναλλακτικά να χρη-
σιμοποιηθούν κοινά «ανοικτά» πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, όπως Profibus, RS 485 κ.ά.  
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υλοποίησης 
του δικτύου, όλες οι πληροφορίες συγκε-
ντρώνονται τελικά στο πρώτο επίπεδο 
διαχείρισης, όπου βρίσκεται και ο κεντρι-
κός σταθμός επιτήρησης και ελέγχου. 
Ο κεντρικός σταθμός συνδέεται με τις 
κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και ελέγ-
χου (δεύτερο επίπεδο) με χρήση δικτύ-
ου Ethernet, ενώ μπορεί να μεσολαβούν 

δικτυακές ειδικές διατάξεις, όπως συσκευ-
ές διανομής δικτύου (Hubs), μεταγωγής 
δικτύου (Switches) ή, σε σπάνιες περιπτώ-
σεις, δρομολογητές δικτύου (Routers).
Η διάταξη του συστήματος είναι τέτοια 
που στην περίπτωση εμφάνισης ενός 
μεμονωμένου σφάλματος, όπως για παρά-
δειγμα απώλεια ηλεκτρικής ισχύος ή 
δυσλειτουργία συστήματος, να μην παρε-
μποδίζεται η ασφαλής λειτουργία του 
πλοίου. Το σύστημα κατά τη λειτουργία 
του πρέπει να παρέχει υψηλή αξιοπιστία 
και διαθεσιμότητα. Για τον λόγο αυτόν, 
λειτουργεί με εκτεταμένη αποκέντρωση 
των λειτουργιών του. Στο τρίτο επίπεδο 
βρίσκονται αυτόνομοι ψηφιακοί ελεγκτές, 
που μπορούν να εκτελούν τις διεργασί-
ες τους ανεξάρτητα από το σύνολο των 
συσκευών του κεντρικού συστήματος 
ελέγχου του δεύτερου επιπέδου.
Σε περίπτωση διακοπής και επαναφο-
ράς της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των 
εγκαταστάσεων και των ψηφιακών ελε-
γκτών, το κεντρικό σύστημα ελέγχου 
του δεύτερου επιπέδου επαναφέρει τις 
εγκαταστάσεις στην πρότερη κατάσταση 
λειτουργίας. Η επαναφορά κάθε εγκατά-
στασης πραγματοποιείται με σειρά και 
με χρήση χρονικής καθυστέρησης, ώστε 
να αποφευχθούν φορτία αιχμής κατά τη 
μεταβατική αυτή περίοδο. Οι ψηφιακοί 
ελεγκτές αποθηκεύουν στη μνήμη τους 
όλα τα στοιχεία (εντολές, μετρήσεις, ρυθ-
μίσεις κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η επα-
ναφορά σε πρότερη κατάσταση (καλής 
λειτουργίας). Όλες οι πληροφορίες και 
τα δεδομένα μπορούν και αποθηκεύονται 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με στόχο 
την αντιμετώπιση περιπτώσεων διακοπής 
ρεύματος ή επεκτάσεων του συστήματος 
ή την απομάκρυνση/μεταφορά των ψηφι-
ακών ελεγκτών.
Στις περιπτώσεις βιομηχανικών δικτύων 
ελέγχου στα πλοία, η επικοινωνία και η 
διαχείριση των εξωτερικών υπολογιστών 
ή λογικών μονάδων γίνεται μέσω του 
κεντρικού σταθμού (εικόνα 2). Ο κεντρι-
κός σταθμός περιέχει τη γραφική απεικό-
νιση των εγκαταστάσεων με την οποία ο 
χρήστης του συστήματος αλληλεπιδρά με 
τους ψηφιακούς τοπικούς ελεγκτές (εικό-
να 2) και κατά συνέπεια με τις εγκαταστά-
σεις που είναι συνδεδεμένες σε αυτούς 
(Μονάδες I/O, εικόνα 2). Οι πληροφορίες 
που διαδίδονται μέσω του βιομηχανικού 
δικτύου του πλοίου είναι δεδομένα πραγ-
ματικού χρόνου και είναι απαραίτητα για 
την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή δια-
χείρισή του.
Κάθε σταθμός του δικτύου μπορεί να 
εκτελέσει τις εργασίες ανεξάρτητα από 
κάθε άλλο σταθμό και η μεταφορά δεδο-
μένων μεταξύ δύο σταθμών διαμέσου 
του διαύλου εξαρτάται μόνο από αυτούς 
τους δύο σταθμούς. Η διασύνδεση και η 
επικοινωνία των σταθμών επιτυγχάνονται με 
χρήση συνδέσεων δικτύου σημείου προς 
σημείο (peer to peer – P2P). Σε περίπτωση 
διακοπής του καλωδίου του δικτύου επικοι-
νωνίας, κάθε σταθμός του δικτύου συνεχίζει 
να λειτουργεί αυτόνομα και ανταλλάσσει 
πληροφορίες με τους υπόλοιπους σταθ-
μούς του εναπομείναντος δικτύου.
Το δίκτυο είναι δυνατόν να χωριστεί σε 
δύο ή περισσότερα υποδίκτυα και να χρη-
σιμοποιείται ένας δρομολογητής (Router) 
για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείρι-
σή τους. Για λόγους ασφαλείας, το δίκτυο 
πάντοτε σχεδιάζεται με διπλό ανεξάρ-
τητο δίαυλο επικοινωνίας (δακτύλιος A 
ή δακτύλιος B, εικόνα 2) με δυνατότητα 
αριστερόστροφης και δεξιόστροφης 
μεταφοράς των δεδομένων. Με αυτόν τον 
τρόπο υπάρχει αμοιβαία εφεδρεία επικοι-
νωνίας μεταξύ των σταθμών. 
Όλες οι λειτουργίες ελέγχου και παρακο-
λούθησης ασφαλίζονται για λόγους εφε-
δρείας με διπλούς πλεονάζοντες «hot-
backup» σταθμούς. Για την προστασία του 
διπλού συστήματος hot-backup σταθμών 
από φυσικές καταστροφές, όπως φωτιά 
ή πλημμύρα, ο κεντρικός και εφεδρικός 
σταθμός βρίσκονται σε δύο διαφορετι-

Εικόνα 3: Δίκτυο αυτοματισμού για το  
κρουαζιερόπλοιο «QueenMary 2»



κούς χώρους και έχουν εφεδρική τροφο-
δοσία από διαφορετικές εφεδρικές μπα-
ταρίες διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών. 
Η hot-backup έννοια εφαρμόζεται σε 
όλες τις ενότητες και ηλεκτρονικές κάρ-
τες των συστημάτων, έτσι ώστε το απο-
τέλεσμα από οποιαδήποτε αστοχία μέσα 
στο δίκτυο να περιορίζεται σε απώλειες 
ελάχιστων σημάτων εισόδου ή εξόδου.
Στις περιπτώσεις που εμφανιστούν λάθη ή 
δυσλειτουργίες στον δίαυλο επικοινωνίας, 
εμφανίζεται προειδοποίηση (alarm) στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου και το δια-
γνωστικό σύστημα αναγνωρίζει το λάθος, 
δίνοντας πληροφορίες για τον τύπο και 
το σημείο εμφάνισης του προβλήματος. 
Σε περίπτωση επισκευής οποιουδήποτε 
μέρους ή συσκευής του συστήματος, η 
αλλαγή γίνεται χωρίς τη διακοπή λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης (hot-repair).
Η υλοποίηση της (δομημένης) καλωδίω-
σης του δικτύου γίνεται συνήθως με χρή-
ση οπτικών ινών, ομοαξονικών ή συζευγ-
μένων καλωδίων, με ανοχές σε υψηλές 

θερμοκρασίες, επιτρέποντας τη λειτουρ-
γία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα 
και σε περιπτώσεις εμφάνισης πυρκαγιάς 
κοντά σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια, έχο-
ντας ως στόχο τη μείωση του βάρους των 
καλωδιώσεων και των ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών, γίνεται ευρεία χρήση οπτι-
κών ινών χρησιμοποιώντας κατάλληλους 
μετατροπείς ηλεκτρικών σημάτων σε 
οπτικά σήματα και το αντίστροφο. Μέσω 
δορυφορικών ζεύξεων είναι δυνατή η 
διασύνδεση-επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο του βιομηχανικού δικτύου αυτομα-
τισμού του πλοίου με τη στεριά.
Το «QueenMary 2» (εικόνα 3) είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς 
επιβατών που έχουν κατασκευαστεί. 
Έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί κρουα-
ζιέρες και υπερατλαντικά ταξίδια που 
απαιτούν ταχύτητα, ασφάλεια, αξιοπιστία 
και άνεση. Το δίκτυο επικοινωνίας για το 
«QueenMary 2» είναι δομημένο σε πλεο-
νάζουσα τοπολογία αστέρα στα μηχανο-
στάσια ελέγχου, ενώ οι διαδικασίες ελέγ-

χου βασίζονται στην τοπολογία διαύλου. 
Υπάρχουν πέντε υποδίκτυα τα οποία συν-
δέονται μεταξύ τους με ειδικές συσκευές 
διανομής του δικτύου (Hubs). Η ανταλλα-
γή δεδομένων ανάμεσα στους κεντρικούς 
σταθμούς ελέγχου του κεντρικού μηχα-
νοστασίου ελέγχου με το πλωριαίο-πρυ-
μνιαίο μηχανοστάσιο ελέγχου και τη 
γέφυρα γίνεται μέσω συσκευών μεταγω-
γής δικτύου (Switches). Το σύστημα είναι 
σχεδιασμένο σύμφωνα με τον κανόνα του 
μισού πλοίου, ο οποίος απαιτεί τουλάχι-
στον το 50% των απαραίτητων μηχανη-
μάτων να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση 
οποιασδήποτε ζημιάς στο πλοίο. Οπτικές 
ίνες ενώνουν τους κατανεμημένους κόμ-
βους του συστήματος, ελαχιστοποιώντας 
τις πιθανότητες και τις συνέπειες υλικής 
ζημιάς του κορμού του δικτύου. 

σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστά-
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατη-
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζη-
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατα-
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
μόλις €3,5 δισ.
Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης με-
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει από-
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσο-
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η ει-

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνική αποστολή συμμετέχει σε 
διεθνή ναυτιλιακή έκθεση και δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που 
γίνεται προσπάθεια για την παγκόσμια εξωστρέφεια του συγκε-
κριμένου –ταλαιπωρημένου από την ελληνική πραγματικότητα– 
κλάδου. Είναι όμως η πρώτη φορά που δύο σημαντικοί θεσμικοί 
φορείς εκπροσώπησης της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής, 
προμηθευτικής και τεχνολογικής επιχειρηματικής κοινότητας 
συμμετείχαν, από κοινού, μοιράζοντας όχι μόνο το κόστος, αλλά 
κυρίως τους στόχους και τις ελπίδες τους.
Η συμμετοχή της Hellenic Marine Equipment Manufacturers and 
Exporters (HEMEXPO) –βραβευμένης με το Βραβείο Ευκράντη 
για την υποστήριξη της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότη-
τας το 2015– και η γνωστή για τη μακροχρόνια παρουσία και δρά-
ση της στον Πειραιά Worldwide Industrial & Marine Association 
(WIMA), με τη σημαντικότατη αρωγή και υποστήριξη του Οργα-
νισμού Εnterprise Greece, κατάφεραν να επιτύχουν μια πρώτη 
υπέρβαση, για την οποία δεν φημίζονται οι προηγούμενες γενιές 
Ελλήνων.
Όπως μας επισήμαναν η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος 
της HEMEXPO, και ο κ. Πάνος Μάλλιος, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, η προσπάθεια για «συνένωση» των εταιρειών που 

ασχολούνται με την τεχνολογία, την κατασκευή, τις προμήθειες 
και τον εξοπλισμό του πλοίου αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία 
για όλη τη νέα γενιά που ανέλαβε τα σκήπτρα από τις οικογε-
νειακές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα έχουν επιχειρηματική ζωή 
αρκετών δεκαετιών. «Οι προηγούμενες γενιές στο Πέραμα δεν 
κάθονταν μαζί, δεν συνεργάζονταν, πολλές φορές δεν μιλούσαν 
καν μεταξύ τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησαν στο Αμβούργο στους τρεις προσκε-
κλημένους δημοσιογράφους των ελληνικών ΜΜΕ.
Η διάθεση για συλλογική δράση –team work– είναι ο κύριος και 
ο βασικός σκοπός της νέας και πολύ σημαντικής αυτής πρω-
τοβουλίας. Ανταλλαγή πληροφοριών, γνωριμιών, διασυνδέσεων 
και κυρίως συλλογική ανάληψη πρωτοβουλιών, εξωστρέφειας και 
επικοινωνίας με τις διεθνείς αγορές είναι οι πρώτες δράσεις, οι 
οποίες έχουν ως απώτερο στόχο τη διεθνή επικράτηση και ανα-
γνώριση της ετικέτας «Made in Greece», στα διεθνή ναυπηγικά 
και ναυπηγοεπισκευαστικά fora. Και η αλήθεια είναι ότι όλες οι 
εταιρείες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή είναι 
επιτυχημένες και παραμένουν επικερδείς, με εκπροσώπηση από 
νέους και επαγγελματίες, οραματιστές, με γνώσεις, παιδεία και 
διάθεση για εγρήγορση και συνεργασία.

Η ισχύς εν τη ενώσει για τους Έλληνες  
κατασκευαστές και προμηθευτές  
στη διεθνή έκθεση «SMM Hamburg 2016»

Του Ηλία Μπίσια

H παρουσία ενός «εθνικού» 
ελληνικού περιπτέρου στην 
καρδιά της σηµαντικότερης 
ευρωπαϊκής έκθεσης για τη 
ναυπηγική τεχνολογία, αλλά και 
στο µεγαλύτερο οικονοµικό 
και επιχειρηµατικό κέντρο του 
γερµανικού βορρά, είναι σαφώς 
µια σηµαντική επιτυχία για όσους 
εµπνεύστηκαν και σχεδίασαν 
την εθνική παρουσία στη διεθνή 
έκθεση SMM, που διεξήχθη στο 
Αµβούργο από τις 6 έως τις 9 
Σεπτεµβρίου 2016.

Το ελληνικό περίπτερο στην SMM   



Η πρόεδρος της HEMEXPO, Ελένη Πολυ-
χρονοπούλου, επισήμανε στη συνέντευξη 
Τύπου τους λόγους γι’ αυτή τη συνένω-
ση δυνάμεων, που είναι πλέον αναγκαία: 
«Είχαμε συνηθίσει να περιμένουμε να χτυ-
πήσει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο όμως 
σταμάτησε να χτυπά. Εμείς πλέον πρέπει 
να αναζητήσουμε τον πελάτη. Να τον 
ακούσουμε. Ποια είναι τα προϊόντα που 
αναζητά, ποια πιστοποίηση, ποιο service 
έχει ανάγκη. Αν δεν υπάρξει εξέλιξη, θα 
χαθούν η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας 
ως έθνους».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος 
της WIMA, Ηλίας Χατζηεφραιμίδης, έδω-
σε επίσης μια σημαντική διάσταση ως 
προς την ανάγκη διεθνούς παρουσίας και 
επικράτησης των ελληνικών επιχειρήσεων 
στη συγκεκριμένη αγορά: «Πολλά από τα 
προϊόντα που κατασκευάστηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια, ειδικά από την Κίνα, 
ήταν ελαττωματικά. Υπήρξαν σημαντικά 
ζητήματα με την ποιότητα των υλικών 
και των τεχνολογιών σε πολλά πλοία και 
γι’ αυτόν τον λόγο έπρεπε να αλλάξουν 
τα standards. Στις τεχνολογίες αιχμής, 
αρκετές χώρες της Ασίας υστερούν, και 
σε αυτό το σημαντικό σημείο οι Έλληνες 
κατασκευαστές μπορούν να προσφέ-
ρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους 
προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα και 
ανταγωνιστικές τιμές», μας επισήμανε. 
Στον ίδιο παρονομαστή και ο κ. Θανάσης 
Μ. Αθανασόπουλος, υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων WIMA, ο οποίος εστίασε στις 
προκλήσεις που παρουσιάζονται: «Χρει-
αζόμαστε ένα διεθνές δίκτυο. Είναι όμως 
μια ευκαιρία, αφού αρχίζει να δημιουργεί-
ται χώρος και για μας. Πλέον έρχονται τα 
ναυπηγεία, ακόμα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, 
και ζητούν συνεργασίες μαζί μας», μας 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκί-
δης, ο οποίος συμμετείχε στη συνέντευξη 
Τύπου, αναγνώρισε ότι οι συγκεκριμένες 
εταιρείες μάχονται σε ένα διεθνές αντα-
γωνιστικό περιβάλλον, υπό εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες. Η φορολογία των 
ελληνικών επιχειρήσεων, η ανάγκη για 
εργασιακή ειρήνη στο Πέραμα αλλά και ο 
έντονος ανταγωνισμός από τις επιδοτού-
μενες βιομηχανίες στην Ανατολή και στη 
Δύση έχουν εδώ και χρόνια προκαλέσει 
αρκετά εμπόδια στη διεθνή επικράτηση 
του συγκεκριμένου κλάδου της ελληνικής 
οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι συμμετέχο-
ντες στη συνέντευξη Tύπου αναγνώρισαν 
ότι αυτοσκοπός δεν είναι η δημιουργία 
κάποιου ελληνικού ναυτιλιακού Cluster 
αλλά ενός «brand name» για την ελληνική 
ναυπηγική τεχνολογία, έρευνα και κατα-
σκευή, όπου θα δοθεί έμφαση τόσο στη 
συνέπεια των συμμετεχόντων κατασκευ-
αστών και προμηθευτών όσο και στην 
άριστη συνεργασία με τους πρωταγωνι-
στές των διεθνών θαλασσών: τους Έλλη-
νες πλοιοκτήτες. Η κ. Πολυχρονοπούλου 
ευχαρίστησε δημόσια, μεταξύ άλλων, τον 
καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, τον κ. Συμεών 
Παλιό αλλά και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος για τη γενναιόδωρη και σημαντικότατη 
υποστήριξη που προσέφεραν και συνεχί-
ζουν να προσφέρουν στους Έλληνες κατα-
σκευαστές και προμηθευτές.
Η ταμίας της WIMA, Ζωή Χασούρα, συνο-
ψίζοντας, έδωσε το στίγμα της παρουσίας 
της ελληνικής αποστολής: «Οι Έλληνες 
εξελίσσονται, βελτιώνουν την ποιότητα 
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, 
τo service και τις γενικότερες υπηρεσίες 
τους. Υπάρχει πλέον μια συνεχής προσπά-
θεια εξέλιξης». Η κ. Πολυχρονοπούλου 
συμπλήρωσε μια σημαντική και επίκαιρη 
για όλους τους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας σκέψη: «Πρέπει ο κάθε επιχει-
ρηματίας να σταθεί στα πόδια του. Το να 
ισχυριζόμαστε ότι το κράτος ή κάποιος 
φορέας δεν είναι αρωγός δεν οδηγεί που-

θενά. Πρέπει εμείς οι ίδιοι, ως επιχειρή-
σεις, να ξέρουμε τι θέλουμε, τι ζητάμε».
Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της 
WIMA, Ηλίας Χατζηεφραιμίδης, «πρέπει 
πλέον να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Να 
ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε το 
μέλλον μας τόσο σε ατομικό όσο και σε 
επίπεδο επιχειρηματικής ομάδας».

Στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν οι 
εξής εταιρείες:

• FARAD
• FEAC ENGINEERING
• NANOPHOS
• DECON
• KLEEMANN
• KORONAKIS
• OLYMPIA ELECTRONICS
• PRISMA ELECTRONICS
• UTECO
• SEABRIGHT by A. MALLIOS
• PSYCTOTHERM
• J. & E. PAPADOPOULOS
• ELVIK
• ARCO
• POSEIDON
• WEIS HELLAS
• HEMEXPO – HELLENIC MARINE 
EQUIPMENT MANUFACTURERS & 
EXPORTERS
• WIMA

Οι εκπρόσωποι της WIMA
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Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ελληνικές εταιρείες, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευ-
ών και εξαγωγών ναυτιλιακού εξοπλισμού –όπως η προστασία 
του περιβάλλοντος, τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
πλοίων, οι επικοινωνίες, οι εξοπλισμοί κουζίνας, ο ξενοδοχειακός 
εξοπλισμός αλλά και τα συστήματα ασφάλειας–, έχουν ενώσει τις 
δυνάμεις τους δημιουργώντας την Ένωση Ελλήνων Κατασκευα-
στών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO). 
H HEMEXPO στοχεύει στην προώθηση της υγιούς συνεργασίας 
μεταξύ των εταιρειών, έχοντας ως γνώμονα την επίτευξη οικονο-

μιών κλίμακας, και στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των 
μελών της, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητά τους.
Σκοπός της HEMEXPO είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, γνωρι-
μιών, διασυνδέσεων και κυρίως η συλλογική ανάληψη πρωτοβου-
λιών, εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τις διεθνείς αγορές, με 
απώτερο στόχο την επικράτηση και την αναγνώριση της ετικέτας 
«Made in Greece» στα διεθνή ναυπηγικά και ναυπηγοεπισκευα-
στικά fora.

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου Οι κ.κ. Παναγιώτης Μάλλιος, Ελένη 
Πολυχρονοπούλου και Αναστασία Κοπανάκη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

HEMEXPO 

Who is who

Η WIMA –Worldwide Industrial & Marine Association (Διε-
θνής Ναυτική & Βιομηχανική Ένωση)– ιδρύθηκε πριν από 
δέκα χρόνια, με στόχο τη συνένωση των δραστηριοτή-
των εταιρειών και επαγγελματιών του ναυτιλιακού και βιο-
μηχανικού κλάδου για τη δημιουργία μιας κάθετης πλατ-
φόρμας προσφοράς κατασκευών, εργασιών και υπηρεσιών.  
Στη συνέχεια, και προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότη-
τα του παρεχόμενου έργου των μελών της Ένωσης, αλλά και 
η παρακολούθηση της καλής διεκπεραίωσης αυτού, η δομή 
των μελών εστιάστηκε κατεξοχήν στον ναυτιλιακό τομέα. 
Έτσι, η WIMA, που σήμερα αριθμεί σαράντα πέντε μέλη, τα οποία 
επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια φερεγγυότητας, συνέπειας και 
αποτελεσματικότητας, διαθέτει το προνόμιο να μπορεί να καλύ-
ψει συνολικά κάθε αίτημα, που αφορά την κατασκευή – μετα-
σκευή – ανακαίνιση – επισκευή σκαφών κάθε μεγέθους, την 
κατασκευή – προμήθεια ναυτιλιακού υλικού – εφοδίων πλοίων 
και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Πρέπει να επισημαν-
θεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των μελών είναι εταιρείες 

με μακρά παρουσία στον ναυτιλιακό χώρο, 2ης και 3ης γενιάς. 
Η δύναμη της Ένωσης βασίζεται στην αξιόπιστη και αλληλέγγυα 
δράση των μελών της, που λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα 
προς το άλλο. Η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του δικτύου μας 
υποστηρίζεται και προωθείται με τακτικές μηνιαίες συναντήσεις 
των μελών μας, όπου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνω-
σίας και αποφασίζονται όλες οι μελλοντικές δράσεις της Ένωσης. 
Η προώθηση των εργασιών των μελών της γίνεται με συνε-
χείς και επιτυχημένες παρουσίες σε εκθέσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της WIMA  στις δραστηριότητες 
αυτές αποσκοπεί όχι μόνο στην προβολή της ανωτερότητας του 
παραγόμενου ναυτιλιακού υλικού από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 
αλλά και των παρεχόμενων τεχνικών και εμπορικών υπηρεσιών 
των μελών μας στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Επίσης, στό-
χος της είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής πολιτείας για την 
επαναλειτουργία των ελληνικών ναυπηγείων, που θα δώσει ώθηση 
σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

WIMA



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

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

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

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

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

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

www.seaven.gr

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.
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Οι απαιτούμενες μετασκευές  
στα δεξαμενόπλοια καθυστερούν 
τη χρήση της νέας Διώρυγας  
του Παναμά

Με την ολοκλήρωση και την έναρξη λει-
τουργίας της νέας Διώρυγας του Παναμά, 
δίνεται η δυνατότητα διέλευσης σε πλοία 
τα οποία προηγουμένως δεν μπορού-
σαν να διέλθουν, όπως τα Capesize Bulk 
Carriers και Suezmax Tankers, αλλά και σε 
πλοία τα οποία μέχρι πρότινος διέρχο-
νταν με μειωμένο βύθισμα να εκμεταλλευ-
τούν τα 3,16 μέτρα επιπλέον βυθίσματος 
των καινούργιων locks.
Ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό των πλοίων 
τα οποία διέρχονταν στο παρελθόν από τη 
διώρυγα μετέφεραν πετρέλαιο, η επέκτα-
ση κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εμπό-
ρων πετρελαίου, οι οποίοι προσδοκούν 
γρηγορότερη και φθηνότερη πρόσβαση 
σε διεθνείς αγορές με μεγαλύτερα δεξα-
μενόπλοια. Μόνο λίγα Aframax Tankers 

μπορούσαν να χωρέσουν στις διαστάσεις 
του παλιού καναλιού. Πλέον, σύμφωνα με 
τη μεσιτική εταιρεία Galbraiths Ltd., το 
86% των Aframax μπορούν να διασχίσουν 
τη νέα διώρυγα με πλήρες φορτίο, ενώ 
και το 74% των Suezmax δεξαμενοπλοίων 
μπορούν να διέλθουν μερικώς φορτωμέ-
να. Το μέγεθος του πλοίου δεν αποτελεί 
όμως τον μοναδικό παράγοντα, καθώς 
ακόμα και εκείνα τα πλοία τα οποία πλέον 
χωράνε στα καινούργια locks δεν διαθέ-
τουν τον απαραίτητο εξοπλισμό πρυμνο-
δέτησης για το νέο κανάλι. Αυτό σημαίνει 
ότι, προκειμένου να είναι αυτά τα πλοία 
έτοιμα να διέλθουν από το νέο κανάλι, θα 
πρέπει πρώτα να υποβληθούν στις απα-
ραίτητες μετασκευές.
Οι μετασκευές αυτές αφορούν κυρίως 
εξαρτήματα όπως τάκους και δέστρες, 
αφού τα καινούργια locks, τα οποία ξεκί-
νησαν να λειτουργούν τον περασμένο Ιού-
νιο, χρησιμοποιούν ρυμουλκά πλοία αντί 
για μηχανές ρυμούλκησης. Αν και οι νέες 
προδιαγραφές είχαν δημοσιευτεί πριν 
από την έναρξη λειτουργίας της διώρυγας, 
οι απαιτούμενες μετασκευές συμπίπτουν 
με μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και 
προσθέτουν ένα ακόμη κόστος σε ένα 
ήδη επιβαρυμένο budget.
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
μετασκευές, τα πλοία πρέπει να πάνε για 
δεξαμενισμό ή να βγουν εκτός υπηρεσί-
ας. Αν και τα απαιτούμενα εξαρτήματα 
κοστίζουν μόλις $1.000-$3.000 ανά πλοίο, 
τα επιπλέον κόστη τα οποία σχετίζονται 
με τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν 
να φτάσουν από $100.000 έως $150.000, 
σύμφωνα με αρκετές πηγές. Οι περισσό-
τεροι πλοιοκτήτες, μάλιστα, επιλέγουν να 
πραγματοποιήσουν τις μετασκευές αυτές 
κατά τη διάρκεια άλλων προγραμματισμέ-
νων εργασιών, όταν το πλοίο θα βρίσκεται 
σε δεξαμενισμό. 
Από την άλλη, δυσκολίες μπορεί να αντι-
μετωπίσουν και οι πάροχοι υπηρεσιών, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη
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οι οποίοι εκτελούν τις μετασκευές στα 
πλοία. Οι πάροχοι αυτοί πρέπει να πάρουν 
έγκριση από το Panama Canal Authority 
για τις εργασίες που πραγματοποιούν 
στα πλοία αλλά και απο τα Classification 
Societies. Αν και η διαδικασία για τη λήψη 
της σχετικής έγκρισης από το Canal 
Authority συνήθως δεν απαιτεί πολύ χρό-
νο, τον τελευταίο καιρό η διαδικασία αυτή 
έχει επιβραδυνθεί λόγω της αυξημένης 
ζήτησης για μετασκευές, σύμφωνα με τον 
κ. Sandith Thandasherry, Chief Officer της 
Navgathi Marine Design and Construction, 
πάροχο υπηρεσιών με βάση την Ινδία.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότε-
ρα από 900 Aframax δεξαμενόπλοια 
στον παγκόσμιο στόλο και περίπου 500 
Suezmax πλοία και, σύμφωνα με ειδικούς 
στον κλάδο, εκτιμάται ότι περισσότερα 
από τα μισά εξ αυτών, ειδικά όσα ναυπη-
γήθηκαν πριν από το 2015, θα χρειαστούν 
τέτοιες μετασκευές. Μάλιστα το ποσοστό 
των Aframax πλοίων τα οποία θα χρεια-
στούν μετασκευές είναι μεγαλύτερο σε 
σχέση με εκείνο των Suezmax, όπως υπο-
στηρίζουν οι ειδικοί.
Σύμφωνα με τον κ. Daniel Abt, Inspection 
Engineer της DNV GL, η οποία δίνει 
έγκριση για τέτοιου είδους μετασκευές, 
με βάση την παρούσα κατάσταση της 
αγοράς, που αποτελεί πρόκληση για αρκε-
τούς πλοιοκτήτες, οι μετασκευές συνι-
στούν μια οικονομική καταπόνηση, ενώ 
πρόσθεσε ακόμα ότι δεν απευθύνονται 
μόνο σε δεξαμενόπλοια αλλά και σε πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Στα μέσα Αυγούστου, το Suezmax Aegean 
Unity, ελληνικής σημαίας, έγινε το πρώτο 
Suezmax δεξαμενόπλοιο το οποίο διέ-
σχισε το νέο κανάλι. Το πλοίο αυτό έχει 
κατασκευαστεί το 2016, και έτσι δεν χρει-
άστηκε να γίνουν μετασκευές για τη διέ-
λευσή του.
Σύμφωνα με τους ναυλομεσίτες, προς το 
παρόν υπάρχουν λίγα πλοία με τις σωστές 
προδιαγραφές ώστε να διασχίσουν το 
νέο κανάλι και οι τρέχουσες τιμές πετρε-

λαίου παγκοσμίως αποθαρρύνουν τις 
μετακινήσεις μέσω του καναλιού. Όταν τα 
πλοία τα οποία θα έχουν πραγματοποιή-
σει τις μετασκευές θα είναι περισσότερα 
και οι τιμές του πετρελαίου αλλάξουν, η 
κίνηση δεξαμενοπλοίων μέσω της νέας 
διώρυγας θα αυξηθεί. Η διέλευση μέσω 
του καναλιού, αντί για τη διαδρομή γύρω 
από το άκρο της Νότιας Αμερικής, θα 
μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότε-
ρα από $300.000 σε ένα ταξίδι από την 
Καραϊβική προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, 
σύμφωνα με ναυλομεσίτες.

Η τεχνολογία κυψελών καυσίμου 
δοκιμάστηκε με επιτυχία σε δύο 
πλοία

Ένα γερμανικό πρόγραμμα, στο οποίο 
συμμετέχουν αρκετές ομάδες, με στόχο 
την ανάπτυξη κυψελών καυσίμου για να 
χρησιμοποιηθούν στην πρόωση πλοίων, 
παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από 
την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας σε δύο πλοία.
Τα αποτελέσματα από το project 
«e4ships», με επικεφαλής τις Meyer Werft 
και ThyssenKrupp Marine Systems, παρου-
σιάστηκαν στο κοινό πρώτη φορά στη 
διεθνή έκθεση SMM, η οποία διεξήχθη 
στο Αμβούργο τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τον κ. Enak Ferlemann, κοινο-
βουλευτικό υφυπουργό του Ομοσπονδι-
ακού Υπουργείου Μεταφορών και Ψηφι-
ακών Υποδομών της Γερμανίας, η χρήση 
τεχνολογίας κυψελών καυσίμου στη ναυ-
τιλία μέσω του προγράμματος «e4ships» 
αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την απά-
ντηση του ερωτήματος «πώς θα μειωθούν 
οι εκπομπές των πλοίων;»:
«Το πρόγραμμα “e4ships” έχει φτάσει 
σε ένα σημείο-ορόσημο όσον αφορά 
τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
συστημάτων στα πλοία».
Οι δοκιμές που έγιναν είχαν σκοπό να 
ερευνήσουν την αξιοπιστία και την καταλ-
ληλότητα της τεχνολογίας κυψελών καυ-

σίμου στον τομέα της ναυτιλίας. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, ένα σύστημα ισχύος 90 kW 
εγκαταστάθηκε μαζί με το συμβατικό 
σύστημα παροχής ενέργειας στο πλοίο 
«MS Mariella» της εταιρείας Viking Line 
και ένα σύστημα ισχύος 50 kW, κατασκευ-
ασμένο σε κοντέινερ, δοκιμάστηκε στο 
πλοίο «MS Forester». 
Όπως δήλωσε ο Dr. Rolf Bösinger, υπουρ-
γός Οικονομικών, Μεταφορών και Και-
νοτομίας του Αμβούργου, το πρόγραμμα 
«e4ships» αποτελεί μια ιδανική προσθήκη 
στην ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών 
για τα πλοία στα λιμάνια, όπως το LNG, 
καθώς νέες τεχνολογικές λύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών δοκιμάζονται  πρώ-
τη φορά: 
«Η χρήση κυψελών καυσίμου έχει ως 
αποτέλεσμα την αξιόλογη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα, κάτι το οποίο είναι 
εξαιρετικά σημαντικό για τα λιμάνια και τις 
παράκτιες περιοχές. Το Αμβούργο καλω-
σορίζει τέτοιες δραστηριότητες, καθώς 
παρέχουν μια σχετική συμβολή προς μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη».
Με τον IMO να βρίσκεται κάτω από αυξα-
νόμενη πίεση προκειμένου να μειώσει το 
αποτύπωμα των εκπομπών του κλάδου, η 
αναπληρώτρια διευθύντρια του IMO Dr. 
Heike Deggim δήλωσε: «Εναλλακτικά καύ-
σιμα και μετατροπείς ενέργειας, όπως για 
παράδειγμα οι κυψέλες καυσίμου, μπο-
ρούν σαφώς να διαδραματίσουν σημαντι-
κό ρόλο στην προώθηση της “πράσινης” 
ναυτιλίας. Ο ΙΜΟ χαιρετίζει την τεχνική 
υποστήριξη των ΜΚΟ, όπως για παράδειγ-
μα της European Shipyards’ Associations 
CESA, η οποία, με τα αποτελέσματα των 
F&E projects, μπορεί να συμβάλει σε μια 
προσαρμοσμένη στη βιομηχανία ανάπτυ-
ξη κανονισμών».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, υπό το Εθνικό Πρόγραμμα 
Καινοτομίας Υδρογόνου και Τεχνολογίας 
Κυψελών Καυσίμου (NIP).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Η κρουαζιέρα συνεχίζει να επενδύει.  
Ευκαιρία για ελληνικές επιχειρήσεις

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Παρά το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν 
των ναυτιλιακών αγορών διέρχεται μια 
παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η οποία 
εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει μέχρι 
τις αρχές του 2018, υπάρχουν κλάδοι που 
δείχνουν να μην επηρεάζονται από τα όσα 
συμβαίνουν στην αγορά. Ένας από αυτούς 
είναι και η κρουαζιέρα, η οποία κάθε 
χρόνο παρουσιάζει αύξηση της ζήτησης, 
οδηγώντας τις εταιρείες κρουαζιέρας να 
επενδύουν σε νέα χωρητικότητα.
Σε μια περίοδο όπου οι ναυπηγήσεις πλοί-
ων μεταφοράς φορτίων είναι μετρημένες 
και πολλά ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω έλλει-
ψης παραγγελιών, η κρουαζιέρα φαίνεται 
να αποτελεί την εξαίρεση στο υφεσιακό 
τοπίο. Με την επεξεργασία στοιχείων από 
το Seatrade Cruise News, παρουσιάζεται 
η εξέλιξη των παραγγελιών για κρουαζι-
ερόπλοια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του χώρου για την επόμενη πενταετία 
(έως και το 2021).
Πρωταθλήτρια στις παραγγελίες κρου-

αζιερόπλοιων αναδεικνύεται η MSC 
Cruises, η οποία μέχρι το 2021 αναμένεται 
να παραλάβει έξι νέα κρουαζιερόπλοια 
συνολικής χωρητικότητας 27.056 επι-
βατών. Ακολουθούν οι Royal Caribbean 
International, με τέσσερα κρουαζιερό-
πλοια χωρητικότητας 19.534 επιβατών, ενώ 
τον ίδιο αριθμό κρουαζιερόπλοιων αλλά 
με μικρότερη συνολική μεταφορική ικα-
νότητα θα παραλάβουν οι Viking Cruises 
και η Crystal Cruises, με 3.720 και 3.200 
επιβάτες αντίστοιχα.
Συνολικά στην πενταετία αναμένεται να 
ναυπηγηθούν 58 κρουαζιερόπλοια συνο-
λικής μεταφορικής ικανότητας 168.108 
επιβατών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση 
μεταφορική ικανότητα των υπό ναυπήγη-
ση κρουαζιερόπλοιων αυξάνεται χρόνο 
με τον χρόνο, ξεκινώντας από τους 2.546 
επιβάτες το 2017 και φτάνοντας τους 
3.507 επιβάτες το 2020 (για το 2021 οι 
παραγγελίες είναι λίγες προς το παρόν και 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων).

Ίσως λοιπόν η κρουαζιέρα θα πρέπει να 
αποτελέσει ένα πρόσθετο πεδίο δραστη-
ριοποίησης των ελληνικών εταιρειών που 
ασχολούνται με την κατασκευή και την 
εμπορία εξοπλισμού πλοίων. Επιπλέον, 
τα κρουαζιερόπλοια δίνουν πρόσθετες 
δυνατότητες σε ελληνικές επιχειρήσεις 
να αποσπάσουν μερίδιο από τις αναγκαί-
ες προμήθειες για τη ναυπήγησή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ανάγκη 
από ξενοδοχειακό εξοπλισμό και από τη 
σχετική διακόσμηση, ένας τομέας στον 
οποίο κάποτε μεσουρανούσαν ελληνικές 
επιχειρήσεις. Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης 
λαμπρόν! Ο μακροπρόθεσμος προγραμ-
ματισμός των ναυπηγήσεων από τις εται-
ρείες κρουαζιέρας επιτρέπει στις ελληνι-
κές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τις προ-
σπάθειες εισόδου σε αυτή την απαιτητι-
κή αγορά, στοχεύοντας στο να πάρουν 
μερίδιο από το κόστος της ναυπήγησης 
κάποια στιγμή μεσοπρόθεσμα.

Των Γιώργου Βαγγέλα και Πέτρου Ιωσηφίδη

A/A Εταιρεία
ΕΤΟΣ

2017 2018 2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ

1 TUI Cruises
Αριθμός πλοίων 1 1 1 - 3

Αριθμός επιβατών 2.534 2.894 2.894 - 8.322

2 Star Clippers
Αριθμός πλοίων 1 - - - 1

Αριθμός επιβατών 300 - - - 300

3 Viking Cruises
Αριθμός πλοίων 2 1 - 1 4

Αριθμός επιβατών 1.860 930 - 930 3.720

4 Norwegian Cruise Line
Αριθμός πλοίων 1 1 1 - 3

Αριθμός επιβατών 3.900 4.200 4.200 - 12.300

5 AIDA Cruises
Αριθμός πλοίων 1 - 1 1 3

Αριθμός επιβατών 3.250 - 5.000 5.000 13.250

6 Silversea Cruises
Αριθμός πλοίων 1 - - - 1

Αριθμός επιβατών 596 - - - 596



A/A Εταιρεία
ΕΤΟΣ

2017 2018 2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ

7 Princess Cruises
Αριθμός πλοίων 1 - 1 1 3

Αριθμός επιβατών 3.560 - 3.560 3.560 10.680

8 MSC Cruises
Αριθμός πλοίων 2 1 2 1 6

Αριθμός επιβατών 8.640 4.140 9.388 4.888 27.056

9 Dream Cruises
Αριθμός πλοίων 1 - - - 1

Αριθμός επιβατών 3.364 - - - 3.364

10 Royal Carribean International
Αριθμός πλοίων - 1 1 1 1 4

Αριθμός επιβατών - 5.497 4.180 4.180 5.497 19.354

11 Seabourn
Αριθμός πλοίων - 1 - - 1

Αριθμός επιβατών - 604 - - 604

12 Crystal Cruises
Αριθμός πλοίων - 1 1 1 1 4

Αριθμός επιβατών - 200 1.000 1.000 1.000 3.200

13 Carnival Cruise Line
Αριθμός πλοίων - 1 - 1 2

Αριθμός επιβατών - 3.954 - 5.200 9.154

14 Hurtigruten
Αριθμός πλοίων - 1 1 - 2

Αριθμός επιβατών - 530 530 - 1.060

15 Ponant
Αριθμός πλοίων - 1 2 - 3

Αριθμός επιβατών - 184 368 - 552

16 Scenic
Αριθμός πλοίων - 1 - - 1

Αριθμός επιβατών - 228 - - 228

17 Holland America Line
Αριθμός πλοίων - 1 - - 1

Αριθμός επιβατών - 2.650 - - 2.650

18 Celebrity Cruises
Αριθμός πλοίων - 1 - 1 1 3

Αριθμός επιβατών - 2.900 - 2.900 2.900 8.700

19 Costa Cruises
Αριθμός πλοίων - - 1 - 1 2

Αριθμός επιβατών - - 5.000 - 5.000 10.000

20 Costa Asia
Αριθμός πλοίων - - 1 1 2

Αριθμός επιβατών - - 4.200 4.200 8.400

21 P&O Cruises Australia
Αριθμός πλοίων - - 1 - 1

Αριθμός επιβατών - - 4.200 - 4.200

22 Saga Cruises
Αριθμός πλοίων - - 1 - 1

Αριθμός επιβατών - - 1.080 - 1.080

23 Virgin Cruises
Αριθμός πλοίων - - 1 1 1 3

Αριθμός επιβατών - - 2.800 2.800 2.800 8.400

24 Regent Seven Seas Cruises
Αριθμός πλοίων - - - 1 1

Αριθμός επιβατών - - - 738 738

25 Star Cruises
Αριθμός πλοίων - - - 1 1 2

Αριθμός επιβατών - - - 5.000 5.000 10.000

26 P&O Cruises
Αριθμός πλοίων - - - 1 1

Αριθμός επιβατών - - - 5.200 5.200

27 Disney Cruise Line
Αριθμός πλοίων - - - 1 1

Αριθμός επιβατών - - - 2.500

Σύνολο πλοίων 11 13 16 13 5 58

Σύνολο αριθμού επιβατών 28.004 28.911 48.400 45.596 17.197 168.108

M.O. επιβατών 2.546 2.224 3.025 3.507 3.439 2.898
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

Δεκάδες χιλιάδες οι απολύσεις 
στη βιομηχανία πετρελαίου  
της Νορβηγίας

Η πτώση των τιμών του αργού έχει οδη-
γήσει εδώ και λίγα χρόνια τις εταιρείες 
εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου που 
δραστηριοποιούνται στη Νορβηγία σε 
αναβολή υλοποίησης, ακόμα και σε ακύ-
ρωση, των επενδυτικών τους σχεδίων, σε 
μια προσπάθεια να περιορίσουν τα λει-
τουργικά τους κόστη. Άμεση συνέπεια 
αυτής της πολιτικής είναι και η σημαντική 
αύξηση των απολύσεων, όπως παραδέ-
χτηκε και η ίδια η κυβέρνηση της Νορ-
βηγίας.
Συγκεκριμένα, από το 2013 έως και σήμερα 
οι απώλειες θέσεων εργασίας στη βιομη-
χανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της 
χώρας φτάνουν σχεδόν τις 40.000, ενώ 
καταγράφεται επίσης σημαντική αύξηση 
του συνολικού ποσοστού ανεργίας, που 
για πρώτη φορά αγγίζει τα επίπεδα του 

4,8% – το υψηλότερο ποσοστό από το 
2004.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες εκτι-
μήσεις της Norges Bank, το ποσοστό της 
ανεργίας δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και θα 
κινηθεί στα υψηλά επίπεδα του +4,6%.
Οι εταιρείες του κλάδου ζητούν επιτα-
κτικά από την κυβέρνηση να προχωρή-
σει σε μειώσεις φορολογίας, ώστε να 
μην υποχρεωθούν σε περαιτέρω περικο-
πές προσωπικού. Από την πλευρά τους, 
κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό όσων εργάζονταν στη 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου της χώρας και απολύθηκαν θα πρέπει 
να αναζητήσουν εργασία σε άλλους κλά-
δους, μια και η πετρελαϊκή βιομηχανία της 
χώρας θα χρειαστεί χρόνια να επανέλθει 
σε τροχιά ανάπτυξης.

Η Σαουδική Αραβία 
επαναδιαπραγματεύεται  
με Κίνα και Ιαπωνία

Η Σαουδική Αραβία, η κορυφαία εξαγωγέ-
ας πετρελαίου στον κόσμο, σχεδιάζει να 
επαναδιαπραγματευτεί τις διμερείς συμ-
φωνίες ενεργειακής συνεργασίας με την 
Κίνα και την Ιαπωνία, σύμφωνα με ανακοί-
νωση από το σαουδαραβικό υπουργικό 
συμβούλιο.
Το τελευταίο ενέκρινε την ανάθεση σε μια 
σειρά από υπουργούς των συζητήσεων 
με την κινεζική πλευρά για τα ακόλουθα 
έργα: ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας στον 
τομέα της ενέργειας και ένα αρχικό σχέ-
διο για μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα 
της αποθήκευσης αργού πετρελαίου. Οι 
συζητήσεις με την Ιαπωνία για ένα MOU, 
το οποίο θα αφορά τη συνεργασία στον 
τομέα της ενέργειας, είχαν ως αποτέλε-
σμα την έγκρισή του από το υπουργικό 
συμβούλιο.
Η Σαουδική Αραβία διατηρεί παραδοσι-
ακά την πλειονότητα των εξαγωγών ακα-
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τέργαστου πετρελαίου προς την Ασία, τη 
μεγαλύτερη περιοχή του κόσμου με ανά-
γκες για μαύρο χρυσό.
Πρόσφατα, όμως, η κορυφαία παραγω-
γός του ΟΠΕΚ θορυβήθηκε ότι θα χάσει 
σημαντικό έδαφος ειδικά από τη Ρωσία 
και το ανερχόμενο και επανεμφανιζόμενο 
Ιράν. Με αυτόν τον γνώμονα, η βασιλική 
οικογένεια, από τις αρχές του έτους, αντα-
ποκρίθηκε στη νέα τάξη πραγμάτων με 
την απόφασή της για άμεση άντληση και 
για την εξαγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων 
πετρελαίου. Οι Σαουδάραβες υπουργοί 
θα αναζητήσουν τόσο στις αγορές του 
Τόκιο όσο και σε αυτές της Σαγκάης και 
του Πεκίνου περιθώρια για συνεργασία 
σε τομείς όπως η διύλιση, η εμπορία και 
η διεθνής εκμετάλλευση πετροχημικών, 
αλλά και συμμετοχή στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Aramco.
Το 2015, οι χώρες στην Ασία αντιπροσώ-
πευαν το 65% των εξαγωγών πετρελαίου 
της Saudi Aramco, από 62,3% πριν από 
έναν χρόνο, όμως η δέσμευση του δια-
δόχου του θρόνου για σταδιακή αλλά 
σίγουρη απεξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο σημαίνει αλλαγή της γενικότε-
ρης ρότας των μοναρχών στο Ριάντ.

Με $148 εκατ. η ελληνική 
Energean Oil & Gas αποκτά  
τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν  
στο Ισραήλ

Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των εταιρει-
ών του Ισραήλ Delek Drilling και Avner 
Oil Exploration και της ελληνικής εταιρεί-
ας Energean Oil & Gas για τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου Καρίς και Τανίν στο Ισρα-
ήλ, δυναμικότητας 1,4 και 1 τρις κυβικών 
ποδών αντιστοίχως.
Η Energean Oil & Gas θα καταβάλει για 
την απόκτηση των δύο κοιτασμάτων 
συνολικά 148,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ 
στη συμφωνία –με βάση όσα παρου-
σιάζονται στον επίσημο ιστότοπο του 
Ομίλου Delek– γίνεται αναφορά και στα 
δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από τη 
μελλοντική εκμετάλλευση. Από το προα-
ναφερθέν ποσό, τα 40 εκατ. θα καταβλη-
θούν σε μετρητά και τα υπόλοιπα 108,5 
εκατ. σε δέκα δόσεις μέσα στο 2017.
Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως 
αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του 
Ομίλου Delek, αναμένονται οι σχετικές εγκρί-
σεις από τις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Energean 
αναφέρεται: «Πρόκειται για την πρώτη 
παρουσία ελληνικής εταιρείας στον χάρτη 
της ανάπτυξης των μεγάλων κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί 
τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ, στην 
Κύπρο (Αφροδίτη) και προσφάτως στην 
Αίγυπτο (κοίτασμα Ζορ), και τα οποία 
αναμένεται σταδιακά να καλύψουν, πέραν 
των αναγκών των εθνικών οικονομιών, 
και τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της 
Μεσογείου και της Ευρώπης, διαμορφώ-
νοντας ουσιαστικά ένα νέο ενεργειακό 
τοπίο στην ευρύτερη περιοχή».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Delek Drilling L.P., Yossi Abu, 
δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που μεταβι-
βάζουμε τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν 
σε έναν σοβαρό, ευρύτερα γνωστό και 
σεβαστό ενεργειακό όμιλο. Στη διάρκεια 
των τελευταίων μηνών εξετάσαμε αρκετές 
προσφορές και πιστεύω ότι, μεταξύ όλων 
των δυνατοτήτων που παρουσιάστηκαν, η 
σημερινή συμφωνία προσφέρει την καλύ-
τερη εγγύηση για την ανάπτυξη των δύο 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου κατά τα 
επόμενα έτη».
Με τη σειρά του, ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του ομίλου Energean Oil 
& Gas, Μαθιός Ρήγας, σημείωσε ότι: «Είμα-
στε ιδιαίτερα χαρούμενοι αλλά και υπερή-
φανοι για την επίτευξη της συμφωνίας, η 
οποία ενισχύει τη θέση της Energean και, 
βεβαίως, της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό 
γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής».
Να σημειωθεί ότι το «αφεντικό» της 
Energean δεν κρύβει στις συνεντεύξεις 
του ότι πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει 
«τρελό» όταν αποφάσισε να ασχοληθεί, 
το 2007, με τα πετρέλαια του Πρίνου. Ήδη, 
όμως, αυτή η «τρέλα» έχει δημιουργήσει 
ένα «success story», αφού η Energean 
κατάφερε, με συνεχή έρευνα και γεωτρή-
σεις, να ανεβάσει κατακόρυφα την παρα-
γωγή και τα αποθέματα και να της εμπι-
στευτούν κεφάλαια μεγάλου ύψους Έλλη-
νες εφοπλιστές, το γνωστό αμερικανικό 
fund Third Point αλλά και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανά-
πτυξη (European Bank for Reconstruction 
and Development – EBRD). Και τώρα η 
εταιρεία εισέρχεται και στην αγορά του 
Ισραήλ, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές 
για το άμεσο μέλλον.
Η Energean Oil & Gas είναι μια ιδιωτική 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 

Με $148 εκατ. η ελληνική Energean Oil & Gas 
αποκτά τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ

Η Σαουδική Αραβία επαναδιαπραγματεύεται  
με Κίνα και Ιαπωνία
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έρευνα και στην παραγωγή υδρογοναν-
θράκων και η οποία έχει επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον της στην Ελλάδα, στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αδριατικής και της νοτι-
οανατολικής Μεσογείου, καθώς και στη 
βόρεια Αφρική.

Τα 15 τρις κυβικά πόδια φυσικού 
αερίου είναι ο «υπόγειος 
θησαυρός» της Ινδίας

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Sashi Mukundan, 
επικεφαλής της BP India, δήλωσε ότι, με 
βάση τα επιστημονικά στοιχεία που δια-
θέτει η εταιρεία, προκύπτει πως στο υπέ-
δαφος της Ινδίας υπάρχουν απολήψιμες 
ποσότητες φυσικού αερίου που αγγίζουν 
τα 10 με 15 τρις κυβικά πόδια. Μάλιστα, 
κατά τον ίδιο, η αξιοποίηση αυτών των 
ποσοτήτων μπορεί να ξεκινήσει σχετικά 
σύντομα, μέχρι και το έτος 2022.
Βέβαια, για να καταστεί εφικτή η αξιο-
ποίησή τους, θα χρειαστούν δεκάδες 
δις δολάρια, με τις πρώτες εκτιμήσεις 
να κάνουν λόγο για ανάγκη επενδύσεων 
ύψους σχεδόν 45 δις δολαρίων ΗΠΑ.
Επίσης, ο Sashi Mukundan σημείωσε ότι 
από μια τέτοια εξέλιξη τα οφέλη για την 
Ινδία, που εισάγει το 80% των αναγκών της 
σε πετρέλαιο και το 45% των αναγκών της 
σε φυσικό αέριο, καταβάλλοντας σχεδόν 
$15 δις, είναι κάτι παραπάνω από εμφανή.
Για την Ινδία, η ανάπτυξη της βιομηχανίας 
παραγωγής φυσικού αερίου είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική, ενώ εκπεφρασμένος στό-

χος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού 
Ναρέντρα Μόντι είναι η παροχή κινήτρων 
και η διευκόλυνση όσων ιδιωτών επιχει-
ρηματιών επιθυμούν να εισέλθουν στον 
χώρο εξόρυξης και παραγωγής φυσικού 
αερίου.
Μάλιστα, στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
Νέου Δελχί υπάρχει η πρόβλεψη-στόχος 
η οικονομία της χώρας να καταστεί στα-
διακά μια οικονομία βασισμένη στο φυσι-
κό αέριο, ενισχύοντας τόσο την εγχώρια 
παραγωγή όσο και την εισαγωγή φτηνών 
ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου από την παγκόσμια αγορά.
Προς το παρόν, στο ενεργειακό μείγμα 
της χώρας, το φυσικό αέριο αντιπροσω-
πεύει ποσοστό μόλις 8%, με το πετρέλαιο 
να αγγίζει ποσοστό άνω του 25%.
Στόχος της χώρας, σύμφωνα με πρόσφα-
τες δηλώσεις του υπουργού Πετρελαίου 
Ντχάρμεντρα Πραντχάν, είναι, εκτός των 
άλλων, και η μείωση των εκπομπών ρύπων 
που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου κατά 30%, μέχρι το 2030.

«Ξεπουλά» περιουσιακά στοιχεία 
η βραζιλιάνικη Petrobras

Σε «αγώνα δρόμου» για την πώληση κοι-
τασμάτων πετρελαίου αλλά και άλλων 
περιουσιακών της στοιχείων έχει εισέλθει 
η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζι-
λίας Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 
Συγκεκριμένα, στρατηγικός στόχος της 
εταιρείας για το τρέχον έτος είναι η 

πώληση περιουσιακών στοιχείων αξίας 
τουλάχιστον $14 δις, δίνοντας παράλληλα 
προτεραιότητα σε επενδύσεις με υψηλές 
οικονομικές αποδόσεις και βραχυπρόθε-
σμες ταμειακές ροές, με σκοπό την κάλυ-
ψη των ταμειακών της αναγκών, εν μέσω 
της συνεχιζόμενης μείωσης των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η θυγατρική της 
Petrobras με έδρα την Ολλανδία Petrobras 
Internacional Braspetro B.V. (Petrobras 
Netherlands) πούλησε την Petrobras 
Participaciones S.L. στην εταιρεία παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας της Αργεντινής 
Pampa Energía. Η πώληση ολοκληρώθηκε 
στις 27 Ιουλίου με την καταβολή $897 
εκατ. από την Pampa Energía. Η συγκεκρι-
μένη εξαγορά έδωσε στην Pampa Energía 
τη δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην 
παραγωγή και στο εμπόριο καυσίμων, 
καθώς μέσω της αγοράς της Petrobras 
Participaciones S.L. πέρασε υπό τον έλεγ-
χό της και η Petrobras Argentina S.A.
Όμως, ο όμιλος της Petrobras προχώρη-
σε σε μία ακόμα πώληση. Συγκεκριμένα, 
η Petrobras Caribe Ltd ολοκλήρωσε την 
πώληση της Petrobras Chile Distribuición 
Ltda (PCD), εταιρείας διανομής πετρε-
λαίου στη Χιλή, στην επενδυτική εταιρεία 
Southern Cross Group. Η συμφωνία, η 
οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων την 
πώληση 279 σταθμών ανεφοδιασμού 
αερίου, 8 κέντρων διανομής, ποσοστά σε 
δύο εταιρείες logistics και ένα εργοστά-
σιο παραγωγής λιπαντικών και η οποία 
αναμένεται να εισφέρει στα ταμεία της 
Petrobras περισσότερα από $264 εκατ., 
υπεγράφη στις 22 Ιουλίου.
Σημειώνεται πως η Southern Cross Group, 
εταιρεία επενδύσεων η οποία ιδρύθηκε το 
1998, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 
αξίας άνω των $2,9 δις, ενώ το επιχει-
ρηματικό της ενδιαφέρον εστιάζεται σε 
επενδύσεις στη Λατινική Αμερική.

Τα 15 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου είναι ο 
«υπόγειος θησαυρός» της Ινδίας     
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Το 2016 παραδόθηκε στη Ρυθμιστική 
Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) η μελέτη «Προο-
πτικές συγχώνευσης δημοτικών, διαδη-
μοτικών και κρατικών Λιμενικών Ταμείων» 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θάνο Πάνο, 
με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρω-
μένης πρότασης για την αποτελεσματική 
αναδιαμόρφωση των Λιμενικών Ταμείων 
της χώρας. Ακολούθησαν η αναδημοσί-
ευση στοιχείων της μελέτης καθώς και 
άλλες σχετικές απόψεις (βλ. Πάλλης Θ. 
- Ναυτεμπορική 4/4/2016 και Χλωμούδης 
Κ. - Ναυτικά Χρονικά τ. 191). 
Αν και σήμερα η σταφίδα, η θηραϊκή γη, 
τα βελανίδια και τα πολλά άλλα προϊόντα 
που οι φόροι τους είχαν ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία εσόδων στα Λιμενικά 
Ταμεία αποτελούν μακρινό παρελθόν, διε-
ρευνώντας την αφετηρία, τους ρυθμούς 
επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της κρα-
τικής πολιτικής, ίσως να μπορέσουμε να 
εκτιμήσουμε και την αναγκαιότητά τους, 
που δεν μπορεί να ελεγχθεί παρά μόνον 
από την ουσιαστική χρησιμοποίησή τους 
και από την ικανότητα να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της χώρας.  
Από τη δεκαετία του 1830, το κράτος 
οργανώνει το διοικητικό πλαίσιο που επι-
τρέπει την εκτέλεση λιμενικών έργων και 
δημιουργεί ένα ιδιαίτερο για κάθε λιμάνι 
ταμείο που χρηματοδοτείται από διάφο-

ρα τέλη της εμπορικής κίνησης του ίδιου 
του λιμανιού και διοικείται από επιτροπή, 
έμμεσα μόνον ελεγχόμενη από το κράτος 
(Συναρέλλη, 1989). Από το 1865[1], θεσπί-
ζονται με νόμο κοινοί κανόνες και έτσι 
ο Βερναρδάκης (1885) αναφέρει από το 
1834 έως το 1883 80 νόμους και διατάγ-
ματα που αφορούν έργα σε λιμάνια της 
χώρας, που προτείνουν οι δήμοι και οι 
κοινότητες, διατάγματα ιδιαίτερης σημα-
σίας, καθώς τα έσοδα πολλές φορές δεν 
χρησιμοποιούνται μόνο για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις αλλά και για έργα που 
αφορούν την πόλη, όπως σχέδια πόλεως, 
ύδρευσης, έως και την ανέγερση κτιρίων 
σχολείων, ιδρυμάτων, δημαρχείων κ.ά. Η 
σχετική αναζήτηση σήμερα στην ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνει 
ακόμα περισσότερα στοιχεία. Στις αρχές 
του 20ού αιώνα, πλην των λιμενικών έργων, 
τα ταμεία αναλάμβαναν την κατασκευή 
ολοκληρωμένων έργων ύδρευσης-αποχέ-
τευσης στις πόλεις, έργα αποστραγγιστι-
κά, γέφυρες κ.ά.  
Το 1923[2] ορίζονται: i) Ποια έργα θεωρού-
νται λιμενικά, ii) ότι η επιβολή λιμενικής 
φορολογίας συνεπάγεται αυτοδικαίως τη 
σύσταση λιμενικού ταμείου και iii) διατά-
ξεις για τη λιμενική επιτροπή, τα έσοδα 
κ.λπ. Επίσης, το 1923[3] ορίζεται η έδρα των 
λειτουργούντων Λιμενικών Ταμείων και η 
χώρα καταμετρά 83 Λιμενικά Ταμεία σε 

όλη την επικράτεια. Πλέον των παραπάνω, 
πλήθος νόμων και διαταγμάτων από το 
1923 έως το 1935[4] εκδίδονται για τα Λιμε-
νικά Ταμεία, αναγνωρίζεται η ανάγκη κωδι-
κοποίησης της νομοθεσίας[5] και δίνεται 
η δυνατότητα συγχώνευσης γειτονικών 
Λιμενικών Ταμείων[6]–μια διαδικασία που 
μέχρι σήμερα παραμένει επίκαιρη. 
Το 1949[7] αποφασίζεται η συγχώνευση 
Λιμενικών Ταμείων κατά νομούς ή επαρ-
χίες και έτσι τα ταμεία παύουν ουσιαστικά 
να αποτελούν υπόθεση των δήμων. Στο 
πλαίσιο αυτό δημιουργούνται τα Λιμενικά 
Ταμεία Νομού Έβρου, Νομού Κυκλάδων, 
Νομού Δωδεκανήσου, Νομού Καβάλας 
και Νομού Χαλκιδικής, ενώ το 1956[8] 
δημιουργείται το Λιμενικό Ταμείο Νομού 
Φθιώτιδας που λειτουργεί ακόμα και 
σήμερα. Το 1993[9] αποφασίζεται εκ νέου 
συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπε-
δο νομού, δημιουργούνται δεκαεπτά Λιμε-
νικά Ταμεία ενώ μόλις δύο χρόνια μετά, το 
1995[10], εκδίδεται άρση  συγχώνευσης για 
δύο εξ αυτών. Το 1999[11] πραγματοποιείται 
η μετατροπή του Οργανισμού  Λιμένος  
Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες και 
το 2001[12] για τη μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες γίνεται 
διάσπαση τριών Λιμενικών Ταμείων, των 
νομών Μαγνησίας, Έβρου και Καβάλας. Το 
2006[13], το Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης 
συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Λιμένος 
Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 
Σαράντα χρόνια μετά, το 1989[14], με τον 
δημοτικό και κοινοτικό κώδικα εμφανίζε-
ται στη νομοθεσία η δυνατότητα κατάρ-
γησης Λιμενικού Ταμείου και η μεταφορά 
των αρμοδιοτήτων του σε Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 1999[15] 

περιγράφονται σε νόμο τα Δημοτικά και 
Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και γραφεία 
καθώς και ο διαδημοτικός χαρακτήρας 
τους. Έτσι, από το 2001 έως και το 2004, 
συστήνονται τριάντα δύο Δημοτικά-Δια-
δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (ΔΛΤ), διαδι-
κασία η οποία σταμάτησε και δεν εξελί-
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Της Χριστίνας Κονταξή 



χθηκε με τρεις εξαιρέσεις στον κανόνα[16]. 
Το 2010[17] στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» 
προβλέπεται ότι κάθε δήμος μπορεί να 
συνιστά ή να έχει «ένα νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και 
διαχείριση ζώνης λιμένα» και έτσι το 2011 
πραγματοποιήθηκαν μεν τρεις συγχωνεύ-
σεις[18], νέες όμως νομοθετικές ρυθμίσεις 
το 2012[19] είχαν ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία νέων ΔΛΤ. Το 2013[20] ανακοινώνο-
νται νέες συγχωνεύσεις στο πλαίσιο του 
πενταετούς σχεδίου «Στρατηγικής Ανά-
πτυξης Εθνικού Λιμενικού Συστήματος», 
διατάξεις οι οποίες όχι μόνον παραμέ-
νουν ανεφάρμοστες αλλά «αυτο»-καταρ-
γήθηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 2014, με 
τη σύσταση έξι νέων ΔΛΤ[21]. 
Περίπου 200 χρόνια μετά την πρώτη 
καταγεγραμμένη σε διατάγματα λειτουρ-
γία ταμείων λιμένων στη χώρα μας, η 
εικόνα αποτυπώνει πλήθος ταμείων (13 
Οργανισμούς Λιμένων, 13 Λιμενικά Ταμεία, 
69 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) που συνυ-
πάρχουν με φορείς διοίκησης και εκμε-
τάλλευσης τουριστικών και βιομηχανικών 
λιμένων, λιμενικά γραφεία και πλήθος 
εγκαταστάσεων άνευ φορέα διαχείρισης. 
Αναμφισβήτητα, τα γεωργικά και άλλα 
προϊόντα του 19ου αιώνα έχουν σήμερα 
αντικατασταθεί από τουριστικές, βιομη-
χανικές και εμπορικές συναλλαγές άλλου 
τύπου, όπως άλλωστε έχουν αλλάξει και 
οι απαιτούμενες λιμενικές εγκαταστάσεις 
για την εξυπηρέτησή τους, γεγονός που 
οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των εγκα-
ταστάσεων σε σχέση με τις χρήσεις που 
μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δυστυχώς, η 
συγχώνευση ή, διαφορετικά, η δημιουργία 
συνεργατικών σχημάτων, για την εξυπη-
ρέτηση του σκοπού και του ρόλου των 
ταμείων, δεν αποτυπώθηκε ποτέ ως πρα-
κτική στη χώρα μας. 
Έτσι, η παραπάνω αναδρομή είναι επίκαι-
ρη τόσο για το σκοπό όσο και για το ρόλο 
τους, στοιχεία που πρέπει να συνυπολογι-
στούν στη διατύπωση της όποιας πολιτι-
κής πρότασης ή/και στρατηγικής. Επίκαιρα 
και τα όσα αναφέρει η Συναρέλλη (1989) 
για την πολιτική των δημόσιων έργων την 
περίοδο 1830-1880, ότι δηλαδή «η πολιτι-
κή, συνεκτική και συνεπής, αποκτά σάρκα 
και οστά όταν σμίγουν αναγκαιότητα και 
συνείδηση: τότε δεν θα υπάρχει πλέον 
διάκριση, ούτε σύγχυση ανάμεσα στο 
περιεχόμενο και στη μορφή του όρου».
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Ένα μεγαλόπνοο έργο που θα 
αλλάξει τις μεταφορικές αρτηρίες 
στην κεντρική Ασία

Το Ιράν και η Ινδία είχαν συμφωνήσει ήδη 
από το 2003 έργα για την ανάπτυξη του 
λιμένα του Chabahar. Σήμερα, το Αφγα-
νιστάν, μετά την άρση των κυρώσεων 
στην Τεχεράνη, συμφώνησε να συμπρά-
ξει στο μεγαλόπνοο έργο που θα αλλάξει 
τις μεταφορικές αρτηρίες στην κεντρική 
Ασία.
Τον περασμένο Μάιο, το Ιράν, η Ινδία και 
το Αφγανιστάν υπέγραψαν τριμερή συμ-
φωνία για τη δημιουργία ενός διεθνούς 
αυτοκινητόδρομου διέλευσης, που διέρ-
χεται από το Chabahar.
Η συμφωνία υπεγράφη από τους υπουρ-
γούς των τριών χωρών κατά τη διάρκεια 
τελετής στην Τεχεράνη στις 23 Μαΐου, 
στην οποία συμμετείχαν ο Ιρανός πρόε-
δρος Χασάν Ρουχανί, ο Αφγανός πρόε-
δρος Ασράφ Γκάνι και ο πρωθυπουργός 
της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
Όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο Τasnim, 

η συμφωνία αποσκοπεί στην επίτευ-
ξη σημαντικής αύξησης της εμπορικής 
κίνησης φορτίων μέσω του λιμένα στο 
Chabahar, που θα συνδέει την Ινδία με την 
κεντρική Ασία μέσω του Αφγανιστάν και 
θα βοηθήσει το Αφγανιστάν να έχει άμεση 
και εύκολη πρόσβαση προς τη θάλασσα.
Η νέα αρτηρία θα επιτρέψει τη διά θαλάσ-
σης και μετέπειτα την οδική μεταφορά 
ινδικών προϊόντων προς το Αφγανιστάν 
μέσω του Chabahar χωρίς τη διέλευση 
από το έδαφος του Πακιστάν.
Το λιμάνι Chabahar έχει πλέον σημαντικές 
δυνατότητες για κερδοφορία, με αποτέλε-
σμα 150 Αφγανοί επενδυτές να αναζητούν, 
σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στην 
Τεχεράνη και στην Καμπούλ, να συμπρά-
ξουν και να επενδύσουν άμεσα στη νέα 
ελεύθερη ζώνη που δημιουργείται.
Το Chabahar βρίσκεται στον Κόλπο του 
Ομάν, στα σύνορα με το Πακιστάν. Είναι 
το πιο κοντινό και το καλύτερο σημείο 
πρόσβασης του Ιράν στον Ινδικό ωκεανό 
και η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει, σύμφω-
να με το πρακτορείο Τasnim, σημαντικά 
σχέδια για να το μετατρέψει σε διαμε-
τακομιστικό κόμβο για άμεση πρόσβαση 
στις αγορές στο βόρειο τμήμα του Ινδι-
κού ωκεανού και της κεντρικής Ασίας.

Το μεγάλο στοίχημα  
του Κρεμλίνου

Δεκατέσσερις εταιρείες έχουν ήδη 
εκφράσει την επιθυμία τους να εγκατα-
σταθούν στη νέα «ελεύθερη» λιμενική 
ζώνη που θα δημιουργηθεί στη χερσόνη-
σο της Καμτσάτκα της Ανατολικής Σιβη-
ρίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη 
Μόσχα.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και πλη-
ρεξούσιος για την Άπω Ανατολή Yuri 
Trutnev δήλωσε πριν από λίγες ημέρες 
στο πρακτορείο TASS ότι υπάρχει σταδι-
ακώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον νέο 
κόμβο εμπορίου, μεταφορών και Logistics 
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που δημιουργείται στην κάποτε λησμονη-
μένη και δυσπρόσιτη περιοχή της Ρωσίας.
Το μεγάλο στοίχημα του Κρεμλίνου είναι 
να δημιουργηθεί μια νέα οικονομική ζώνη, 
με έμφαση στους τομείς της βιομηχανίας, 
της ενέργειας, των υπηρεσιών, του εμπορί-
ου, της αποθήκευσης και των μεταφορών, 
η οποία θα ανταγωνίζεται το Χονγκ Κονγκ 
και τη Σιγκαπούρη.
Οι επιχειρήσεις αλλά και οι κάτοικοι της 
περιοχής θα έχουν σημαντικά προνόμια και 
φορολογικές ελαφρύνσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των χαμηλότερων συντελεστών 
φόρου εισοδήματος και της απαλλαγής από 
φόρο ακίνητης περιουσίας και από άλλες 
φορολογίες που αφορούν τα νομικά πρό-
σωπα και το διεθνές κεφάλαιό τους.
Η ελεύθερη τελωνειακή ζώνη της περι-
οχής αποτελεί σπουδαίο κίνητρο για τη 
μετεγκατάσταση σημαντικών πολυεθνι-
κών εταιρειών κυρίως από την Κίνα και τη 
νοτιοανατολική Ασία.
Με έκταση περίπου 370.000 τ.χλμ., η 
Καμτσάτκα είναι η μεγαλύτερη χερσόνη-

σος της Ανατολικής Ασίας και βρίσκεται 
ανάμεσα στη θάλασσα του Μπιέρινγκ 
στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό στα ανα-
τολικά και στη Θάλασσα του Okhotsk 
στα δυτικά. Η κύρια πόλη της Καμτσά-
τκα Πετροπάβλοφ-Καμτσάτσκι βρίσκεται 
στην Avacha Bay, το οποίο είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου.
 
Η λιμενική βιομηχανία της  
Μ. Βρετανίας είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευ-
νας που διεξήχθη από την οργάνωση 
Maritime UK, το 2013 ο τομέας των λιμέ-
νων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέβαλε για 
φόρους ποσό ύψους £2 δις, ενώ δημιούρ-
γησε για τη βρετανική οικονομία ακαθάρι-
στη προστιθέμενη αξία £7,7 δις.
Οι λιμένες της Μ. Βρετανίας δεν αποτελούν 
μόνο κομβικά σημεία στο εθνικό και διεθνές 
δίκτυο μεταφορών, αλλά έχουν αναδειχθεί 
και σε σημαντικά οικονομικά κέντρα, όπου 

εγκαθιστούν τις έδρες τους εταιρείες διύ-
λισης πετρελαίου ή παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ πολλές εμπορικές επιχειρή-
σεις της χώρας αναγνωρίζουν την εγγύτητα 
σε έναν λιμένα ως καθοριστικό παράγοντα 
της ανάπτυξής τους.
Η λιμενική βιομηχανία στη Μ. Βρετανία 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώ-
πη, με διαχείριση περισσοτέρων από 500 
εκατ. τόνους εμπορευμάτων σε ετήσια 
βάση, ενώ περισσότεροι από 60 εκατ. επι-
βάτες επιλέγουν τους βρετανικούς λιμέ-
νες για να ταξιδέψουν προς εγχώριους 
αλλά και διεθνείς προορισμούς.
Να σημειωθεί ότι το 95% των εμπορευμά-
των που εισάγονται και εξάγονται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο διακινείται από τους 
λιμένες της χώρας, με τους είκοσι μεγαλύ-
τερους εξ αυτών να αντιπροσωπεύουν το 
88% της συνολικής εξαγωγικής-εισαγωγι-
κής κίνησης.
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχο-
λείται άμεσα στους βρετανικούς λιμένες 
αγγίζει σχεδόν τα 118.000 άτομα.
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O λιμένας του Αμβούργου 
αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο 
«σιδηροδρομικό λιμάνι»  
της Ευρώπης

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατα-
γράφεται σταθεροποίηση στα μεγέθη του 
λιμένα του Αμβούργου, με τα διακινηθέ-
ντα εμπορεύματα να αγγίζουν τα 70,2 
εκατ. τόνους, ενώ παράλληλα παρατηρεί-
ται αξιόλογη αύξηση στις εμπορευματικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές από και προς 
το μεγαλύτερο γερμανικό λιμάνι.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Ιουνίου 2016, τα διά θαλάσσης διακινηθέ-
ντα φορτία από και προς τους τερματικούς 
σταθμούς του Αμβούργου, συμπεριλαμβανο-
μένων των χύδην και των γενικών φορτίων, 
άγγιξαν τα 70,2 εκατ. τόνους, που μεταφρά-
ζεται σε μικρή μείωση κατά 0,9% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμα-
τοκιβωτίων, από τον λιμένα του Αμβούρ-
γου διακινήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους 4,5 εκατ. TEUs, καταγράφοντας 
μείωση της τάξης του 1,2%.
Ο Άλεξ Μάτερν, εκτελεστικό μέλος του 
ΔΣ του λιμένα του Αμβούργου και joint 
CEO του τομέα μάρκετινγκ του λιμένα 
(Port of Hamburg Marketing), δήλωσε 
ότι μπορεί η διακίνηση φορτίων να ήταν 
κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους 

ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με το 
2015, αλλά «η τάση είναι σαφώς σταθερο-
ποιητική». Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι, με 
δεδομένο πως στο δεύτερο τρίμηνο του 
έτους καταγράφηκε, σε σχέση με το πρώ-
το, αύξηση στα διακινηθέντα φορτία σε 
ποσοστό 1,9%, αυτό που αναμένεται για 
το δεύτερο εξάμηνο του 2016 είναι περαι-
τέρω άνοδος των μεγεθών.
Να σημειωθεί ότι σημαντική αύξηση 
καταγράφηκε στον όγκο των εμπορευ-
μάτων που διακινήθηκαν από και προς 
τον λιμένα μέσω του σιδηροδρόμου. 
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους διακινήθηκαν 23,8 εκατ. τόνοι, 
αύξηση που αγγίζει το 3,9%. Σχολιάζοντας 
αυτό το δεδομένο, ο Άλεξ Μάτερν τόνισε 
ότι «ο λιμένας του Αμβούργου ενισχύει τη 
θέση του ως το μεγαλύτερο “σιδηροδρο-
μικό λιμάνι” της Ευρώπης».

Ευκαιρίες επενδύσεων για τον 
ιδιωτικό τομέα «εμπνέει»  
το Βασιλικό Όραμα!

Η Βασιλική Σαουδική Επιτροπή, αρμόδια 
για την αναμόρφωση των λιμένων, ανακοί-
νωσε ότι υπέγραψε 24 συμφωνίες με 16 
επενδυτές για την κατασκευή πολυάριθ-
μων έργων που θα αλλάξουν ριζικά την 
εικόνα και την καθημερινότητα των πόλε-
ων-λιμένων. Τα έργα αφορούν την κατα-

σκευή και τη λειτουργία νέων εμπορικών 
κέντρων, ξενοδοχείων, κτιρίων κατοικιών 
και γραφείων, μαρινών και έργων που σχε-
τίζονται με αρχιτεκτονικές και αισθητικές 
παρεμβάσεις της προκυμαίας, αξίας άνω 
των SAR 1,26 δις (335,9 εκατ. δολάρια 
ΗΠΑ).
Στο πλαίσιο των νέων συμφωνιών, η Επιτρο-
πή θα μεταβιβάσει στους επενδυτές εκτά-
σεις στις νέες βιομηχανικές πόλεις Jubail 
και Ras Al-Khair. Ο πρόεδρος της Βασιλι-
κής Επιτροπής πρίγκιπας Saud Thunayan 
δήλωσε ότι τα έργα είναι σύμφωνα με το 
Βασιλικό Όραμα 2030, το οποίο παρέχει 
για πρώτη φορά ευκαιρίες επενδύσεων για 
τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να συμβάλουν 
δραστικά σε νέους τομείς για την εθνική 
οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των υπη-
ρεσιών και της ψυχαγωγίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νομοθετική πρωτοβουλία για τα 
Λιμενικά Ταμεία, προκειμένου να 
μπορούν να είναι μέλη της ΕΛΙΜΕ

Στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του γενικού 
γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου 
Λαμπρίδη, ένα από τα θέματα που συζη-
τήθηκαν ήταν η αδυναμία των Λιμενικών 
Ταμείων να αποτελούν πλήρη μέλη της 
ΕΛΙΜΕ. Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, 
τα Λιμενικά Ταμεία έχουν ρόλο παρατη-
ρητή, χωρίς τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις που έχουν τα μέλη της ΕΛΙΜΕ, τα 
οποία είναι οι 13 οργανισμοί λιμένος της 
χώρας. Αυτό που αποφασίστηκε ήταν η 
ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από 
τα αρμόδια υπουργεία, ώστε τα Λιμενικά 
Ταμεία, και ιδιαίτερα όσων οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις εξυπηρετούν κρουαζιε-
ρόπλοια, να μπορούν να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΛΙΜΕ. 
Να σημειωθεί ότι ήδη 17 Λιμενικά Ταμεία 
είναι μέλη-παρατηρητές της Ένωσης.

Ανοδικά στο επτάμηνο  
η κρουαζιέρα στο Ηράκλειο

Ενενήντα πέντε κρουαζιερόπλοια προ-
σέγγισαν το λιμάνι του Ηρακλείου το 

O λιμένας του Αμβούργου αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «σιδηροδρομικό λιμάνι» της Ευρώπης

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 έναντι 
80 προσεγγίσεων το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα το 2015, μια αύξηση της τάξης 
του 18,75%. Το πλέον εντυπωσιακό στοι-
χείο όμως είναι η τεράστια αύξηση στον 
αριθμό των επιβατών, καθώς στο επτάμη-
νο του 2015 διακινήθηκαν από το λιμάνι 
του Ηρακλείου 97.060 επιβάτες, ενώ στο 
επτάμηνο του 2016 διακινήθηκαν 136.765 
επιβάτες (αύξηση 40,91%). Η αύξηση αυτή 
οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των προ-
σεγγίσεων αλλά κυρίως στη μέση χωρητι-
κότητα των κρουαζιεροπλοίων που προ-
σέγγισαν το λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι, 
ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 
η μέση χωρητικότητα των κρουαζιερο-
πλοίων ήταν 1.213 επιβάτες, το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016 η μέση χωρητικότητα 
ανήλθε σε 1.440 επιβάτες. Αυτό δείχνει ότι 
το λιμάνι του Ηρακλείου επισκέφτηκαν 
περισσότερα μεν αλλά και μεγαλύτερα 
κρουαζιερόπλοια.

Μία ακόμα συνάντηση με στόχο τη 
σιδηροδρομική σύνδεση λιμένων 
Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς

Συνάντηση επιτροπών για την τεχνική 
προετοιμασία του έργου αναβάθμισης 
και ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομι-
κού δικτύου Αλεξανδρούπολης-Ορμενί-
ου-Σβίλεγκραντ-Μπουργκάς πραγματο-
ποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο 
αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα από 
τα μεγαλόπνοα σχέδια που θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη του λιμένα της Αλεξαν-
δρούπολης και του Μπουργκάς, καθώς 
με τη σιδηροδρομική τους σύνδεση είναι 
εφικτή η αποφυγή διέλευσης πλοίων και 
φορτίων από τα Στενά του Βοσπόρου, μει-
ώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο από δύο 
με δυόμισι ημέρες σήμερα σε περίπου έξι 
ώρες. Το έργο έχει χαρακτηριστεί «έργο 
συνδυασμένων μεταφορών» μαζί με έργα 
οδοποιίας και αναβάθμισης λιμένων. Με 
την ολοκλήρωσή του δεν θα αναβαθμιστεί 

μόνο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά 
και το Πύθιο και το Ορμένιο, ως πύλες 
φορτίων από την Τουρκία και τη Βουλγα-
ρία για την εισαγωγή και την εξαγωγή προ-
ϊόντων από και προς τη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνά-
ντησης, προτάθηκε να υποβληθεί κοινή 
πρόταση Ελλάδας και Βουλγαρίας για 
ένταξη μιας μεγάλης επένδυσης (ανάπτυ-
ξη των λιμένων Μπουργκάς και Αλεξαν-
δρούπολης και αναβάθμιση της σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης) στο πακέτο Γιούνκερ.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σύστα-
ση κοινής ομάδας εργασίας με συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συγκέ-
ντρωση όλων των τεχνικών στοιχείων του 
έργου, έτσι ώστε περί τα τέλη Νοεμβρίου 
να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση 
των επιτροπών στο Μπουργκάς και το 
τελικό κοινό πόρισμα να υποβληθεί στους 
δύο υπουργούς Μεταφορών (Ελλάδας και 
Βουλγαρίας) για την υποβολή ένταξης του 
έργου στο πακέτο Γιούνκερ.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο αρκτικός πάγος λιώνει, 
επιδεινώνοντας την «υγεία»  
του πλανήτη

Ο πάγος στην Αρκτική Θάλασσα, όπως 
προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοι-
χεία, λιώνει πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
ανέμεναν οι επιστήμονες, επιφέροντας 
δραματικές αλλαγές στη συγκεκριμένη 
περιοχή του πλανήτη, και όχι μόνο.
Ιστορικά, ο θαλάσσιος πάγος στην περιο-
χή του Αρκτικού Ωκεανού, που δεν ξεπερ-
νά σε πάχος τα πέντε μέτρα, σχηματίζεται 
κάθε χειμώνα, ενώ με τον ερχομό του καλο-
καιριού ο πάγος λιώνει εν μέρει και περιο-
ρίζεται η περιοχή που αυτός καλύπτει, ενώ 
τον χειμώνα ο κύκλος της δημιουργίας του 
αρχίζει και πάλι. Όμως, από τη δεκαετία του 
1980, η Αρκτική υπερθερμαίνεται με ταχύ-
τητα σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν 
χώρα μεγάλες αλλαγές στα οικοσυστήματα 
και διάβρωση των ακτών στην Αλάσκα και 
στον Καναδά, ενώ ενισχύεται και η τάση 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Σύμφωνα με τον Τομ Βάγκνερ, διευθυντή 
του προγράμματος έρευνας της κρυό-

σφαιρας της NASA, το 2016 καταγράφεται 
–μέχρι στιγμής– ως ένα από τα θερμότερα 
έτη του πλανήτη, με τον πάγο της Αρκτι-
κής να υποχωρεί συνεχώς, χωρίς σημάδια 
επανεμφάνισης. Μάλιστα ο ίδιος επισήμα-
νε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, «σε 
σχέση με τη δεκαετία του 1980, έχει χαθεί 
περισσότερο από το ένα τρίτο του αρκτι-
κού πάγου», και αυτή η τάση δείχνει να 
συνεχίζεται και στο μέλλον. Πρόκειται για 
εξέλιξη άκρως αρνητική, καθώς η «υγεία» 
του πάγου αποτελεί σαφή ένδειξη για τη 
συνολική κατάσταση της κλιματικής «υγεί-
ας» του πλανήτη μας. 
Άλλωστε, έχει πλέον αποδειχτεί ότι, από 
τη συνεχή συρρίκνωση των πάγων, κατα-
γράφεται αυξημένη διαρροή μεθανίου 
από τις υπόγειες «δεξαμενές» στην Αρκτι-
κή, οδηγώντας σε μεγάλη επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας με περισσότερα αέρια, που 
ενισχύουν σημαντικά το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.
Για τον Τομ Βάγκνερ, «ο πλανήτης δεν 
αλλάζει απλώς, έχει ήδη αλλάξει», γεγο-
νός που καθιστά υποχρεωτική τη λήψη 
μέτρων, καθώς «η τήξη των παγετώνων 
στην Αλάσκα, στον Καναδά και στη Γροι-
λανδία έχει ήδη αυξήσει τη στάθμη της 
θάλασσας μέχρι του σημείου περιοχές 
όπως το Μαϊάμι και η Νέα Υόρκη να βιώ-
νουν πλημμυρικά φαινόμενα».

Στροφή της Κίνας προς τη 
βιομηχανία πετροχημικών  
και της ενεργειακής της πολιτικής

Η Κίνα πρέπει να προωθήσει την άμεση 
διακοπή της λειτουργίας όλων των εγκα-
ταστάσεων που δεν συμμορφώνονται 
στις σύγχρονες τεχνολογικές και κυρίως 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, την επανεξέ-
ταση ως προς τη γενικότερη στρατηγική 
όλων των μονάδων παραγωγής ενέργειας, 
τη μείωση της ρύπανσης στις μητροπόλεις 
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της βιομηχανίας πετροχημικών. Οι παρα-
πάνω προτάσεις είναι οι στρατηγικές επι-
λογές του Πεκίνου σε θέματα ενέργειας, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
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που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες κινε-
ζικές αρχές την περασμένη εβδομάδα. 
Επιπλέον, οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετέ-
χουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 
τομέα των πετροχημικών της χώρας. Σύμ-
φωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσε-
ων, μέχρι το 2020, η κατανάλωση ενέργει-
ας σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής 
θα μειωθεί κατά 8% σε σχέση με το 2015, 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 
10% και η κατανάλωση νερού κατά 14%.
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας πετροχημι-
κών παρεμποδίζεται από την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα σε συνδυασμό με τα 
πλημμελή μέτρα για την ασφάλεια των εργα-
ζομένων και την προστασία του περιβάλλο-
ντος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές 
του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας.
Επτά προγραμματισμένες νέες μονάδες 
παραγωγής πετροχημικών θα κατασκευα-
στούν, προκειμένου να αναπτυχθεί ο συγκε-
κριμένος βιομηχανικός κλάδος στη χώρα.

Shell και ExxonMobil προκαλούν 
σεισμούς στο Γκρόνινγκεν

Η περιοχή του Γκρόνινγκεν, στη βορειοα-
νατολική Ολλανδία, αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο πεδίο εξόρυξης φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη και ένα από τα δέκα μεγαλύτερα 
του κόσμου. Μάλιστα από το κοίτασμα 
του Γκρόνινγκεν εξορύσσεται ποσότητα 
φυσικού αερίου ίση σχεδόν με τα δύο τρί-
τα της συνολικής ολλανδικής παραγωγής 

φυσικού αερίου. Με αυτές τις ποσότητες, 
η Ολλανδία καλύπτει περίπου το 15% των 
συνολικών αναγκών της Ευρώπης σε φυσι-
κό αέριο.
Όμως, μολονότι η εξόρυξη αερίου μπορεί να 
προσφέρει μια σημαντική εναλλακτική λύση 
έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου και να 
αποφέρει σημαντικά έσοδα για το ολλανδι-
κό Δημόσιο, οι παρενέργειες είναι μεγάλες, 
με σημαντικότερη εξ αυτών την πρόκληση 
συνεχών σεισμικών δονήσεων, έντασης από 
1,5 έως και 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ 
στην περιοχή του Γκρόνινγκεν, ήδη από το 
1993, ενώ από το 2008 έγιναν εντονότερες 
και συνεχίζονται έως σήμερα. 
Σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοι-
χεία, όπως τα παρουσιάζει ο ειδησεο-
γραφικός ιστότοπος «dutchnews.nl», ο 
αριθμός των σπιτιών στην επαρχία του 
Γκρόνινγκεν, και ιδίως κοντά στην πόλη 
Σλόχτερεν, που έχουν πληγεί από τις σει-
σμικές δονήσεις έχει ανέλθει στις 100.000, 
με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία 
των κατοίκων της περιοχής. 
Το υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων 
της Ολλανδίας έδωσε εντολή για μείωση 
της παραγωγής, ενώ ανώτατα στελέχη των 
ενεργειακών ομίλων Shell και ExxonMobil, 
που δραστηριοποιούνται στα πεδία εξό-
ρυξης φυσικού αερίου στην επαρχία του 
Γκρόνινγκεν, έπειτα από ακρόαση στο 
ολλανδικό Κοινοβούλιο, εξέφρασαν τη 
θλίψη τους και ζήτησαν «συγγνώμη» από 
τους κατοίκους για τις καταστροφές που 
έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Άμεση επικύρωση  
της Διεθνούς Σύμβασης  
του Χονγκ Κονγκ ζητά η Δανία

Ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος και 
Τροφίμων Esben Lunde Larsen ανακοί-
νωσε την απόφαση της κυβέρνησης της 
Δανίας να κινηθεί προς την κατεύθυνση 
της επικύρωσης της «Διεθνούς Σύμβα-
σης του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και 
περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των 
πλοίων», για να διασφαλιστεί ότι άνθρω-
ποι και περιβάλλον θα προστατεύονται 
στο μέλλον με βελτιωμένους όρους και 
συνθήκες.
Όπως αναφέρεται σε σημείωμα της Ένω-
σης των Δανών Εφοπλιστών, σε παγκόσμιο 
επίπεδο περίπου 1.000 εμπορικά πλοία 
διαλύονται σε ετήσια βάση, προκειμένου 
να ανακυκλωθούν πολύτιμα υλικά όπως 
είναι ο χάλυβας. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
από αυτά καταλήγουν σε διαλυτήρια της 
νότιας Ασίας, κυρίως σε Ινδία, Μπανγκλα-
ντές αλλά και Πακιστάν, όπου οι συνθή-
κες προστασίας του περιβάλλοντος αλλά 
και εργασίας δεν πληρούν τις διεθνείς και 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τη διάλυση 
των πλοίων αναλαμβάνουν ανειδίκευτοι 
εργάτες (στους οποίους περιλαμβάνονται 
και πολλά παιδιά), χωρίς τα κατάλληλα 
εργαλεία και χωρίς καμία προστασία απέ-
ναντι στις επικίνδυνες ουσίες που απελευ-
θερώνονται σε μεγάλες ποσότητες κατά 
την ανακύκλωση.
Από την πλευρά του ο Δανός υπουργός σε 
δηλώσεις του τόνισε ότι «συνιστά σημα-
ντική προτεραιότητα» για την κυβέρνηση 
της χώρας του η επικύρωση της Διεθνούς 
Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ, καθώς με 
αυτόν τον τρόπο «θα δοθεί ισχυρό μήνυ-
μα σε άλλες χώρες» για να προχωρήσουν 
και αυτές στην επικύρωσή της «ώστε να 
τεθεί πιο γρήγορα σε ισχύ η Σύμβαση».
Σύμφωνα με την Ένωση των Δανών Εφο-
πλιστών, κάθε χρόνο περίπου δέκα πλοία 
που ανήκουν σε Δανούς πλοιοκτήτες 
ανακυκλώνονται. Από αυτά ελάχιστα οδη-
γούνται σε ανακύκλωση στη Δανία, με το 
μεγαλύτερο μέρος τους να ανακυκλώνεται 
σε διαλυτήρια σε Ινδία, Κίνα και Τουρκία.

Στροφή της Κίνας προς τη βιομηχανία πετροχημικών 
και της ενεργειακής της πολιτικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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