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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2016

Εν πλω

Διεθνή ύδατα

Έχω εγκλιματιστεί γρηγορότερα από 
όσο πίστευα στο ΥΝΑΝΠ
Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή, 
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής

Όλοι είναι αισιόδοξοι και με την 
αισιοδοξία προχωράμε ένα χρόνο 
μπροστά
Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη, 
αντιπροέδρου ECSA, , διευθύνοντος 
συμβούλου Ομίλου Λασκαρίδη

Σκιαγραφώντας το 2017: Το 12ο 
Συνέδριο του Institute of Chartered 
Shipbrokers, Greek Branch

ΑΦΙΈΡΩΜΑ: ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ

Ναυτικά Χρονικά: 
2016, έτος νέων ιδεών και δράσεων  

Οι κινήσεις μας πρέπει να γίνονται 
εγκαίρως, ώστε να είμαστε 
αποτελεσματικοί σε βάθος χρόνου
Συνέντευξη του Δρος Κωνσταντίνου  
Γ. Γκόνη, Γενικού Γραμματέα Intercargo

Ναυλαγορά:  
Εκτιμήσεις της φετινής χρονιάς και 
προβλέψεις για το επόμενο έτος
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

Ανασκόπηση κανονισμών του 2016
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Τι μέλλει γενέσθαι στη διεθνή 
ναυτιλιακή βιομηχανία το 2017
Παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής 
αγοράς αναλύουν το σήμερα και το 
αύριο της διεθνούς ναυτιλίας

Χρηματαγορές
Του Μιχάλη Νικολάου

Liner ναυτιλία: Το θαλάσσιο ταξίδι 
με στόχο τις καλύτερες ημέρες 
συνεχίζεται – ο ορίζοντας παραμένει 
μακριά
Του Jürgen Sommer, Managing Director 
of Shipping & Chartering GmbH & Co. 
KG – Jork

Η πορεία των LPG: η αύξηση 
της ζήτησης ξεπερνά αυτήν της 
προσφοράς 
Του Χρίστου Τρανταφυλλίδη

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
στη ναυτιλία (EU MRV)
Του Κώστα Αντωνιάδη, Γενικoύ 
Διευθυντή EMICERT ΕΠΕ

Μια νέα εποχή για την Ευρωπαϊκή 
Λιμενική Πολιτική
Του Γιώργου Βαγγέλα

Επιβατηγός ναυτιλία

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του Καπετάν Γ. Γεωργούλη 

Τεχνολογία και ναυπηγική 
Του Νίκου Βεργούνη

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Στιγμιότυπα 2016
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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
Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Μιχάλης Νικολάου

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ ΜΠΕ/ ΕΡΑ

Συνδρομές (11 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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επιβάτες θα πραγματοποιήσουν κρουαζιέρα το 
2017.

τόνοι ήταν η παραγωγή χάλυβα της Κίνας το 
πρώτο τρίμηνο του 2016.

 δις η αξία του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελι-
ών τον Σεπτέμβριο του 2016.

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων απο-
τελούν τον στόλο της Maersk στο ξεκίνημα 
του 2017.

ευρώ η αξία του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ.

dwt η χωρητικότητα του στόλου της Δανίας 
στα τέλη του 2016.

η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας 
παγκοσμίως για το 2015.

περιστατικά ατυχημάτων έλαβαν χώρα το 2015 
παγκοσμίως, στα οποία ενεπλάκησαν 3.669 
πλοία.

ΤΕU εκτιμάται ότι θα διακινηθούν διά θαλάσ-
σης παγκοσμίως το 2030.

ο παγκόσμιος τζίρος στην αγορά των βυθοκο-
ρήσεων το 2015.

69.400.000

$277,9

629

15.157.000

25.300.000

$117.000.000.000

3.296 

1.095.200.000 3.517.738.000 

$7,115 δις

OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ



An uncompromising pursuit of quality
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Galaxias Building
6 Skouze Str, 185 36 Piraeus

Tel: +30 210 4292730-4
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Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος ανοίγει τις 
πόρτες του στο κοινό

17 ΜΑΐΟΥ 2016

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανοίγει και φέτος τις 
πόρτες του στο κοινό, για ένα τετραή-
μερο εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσο-
δο, που φέρουν τον συμβολικό τίτ-
λο «Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον 
Κόσμο». Από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 
το ΚΠΙΣΝ μετουσιώνεται σε έναν ζωντα-
νό τόπο ιδεών, εξερεύνησης και αλληλε-
πίδρασης, μέσα από ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις ηλι-
κίες. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν 

για πρώτη φορά την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, όπως και 
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ολόκληρη 
την έκτασή του.
Στο πρόγραμμα Metamorphosis συνα-
ντιούνται πάνω από 400 καλλιτέχνες από 
όλο τον κόσμο, όπου Έλληνες και ξένοι 
δημιουργοί συμπράττουν στη σύνθεση 
μιας μεγάλης γιορτής συμμετοχής και 
συνεργατικότητας, αξίες πάνω στις οποί-
ες έχει δομηθεί το ΚΠΙΣΝ. Οι επισκέπτες 
αποκτούν τον ρόλο του δημιουργού, οι 
δρόμοι της Ανατολής συμπλέκονται με τη 
δυτική παράδοση, ενώ την ίδια στιγμή τα 
όρια των τεχνών καταργούνται. Η μουσι-
κή συμπλέει με τη φύση, ο χορός βημα-

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ για την 
υπερφορολόγηση των ναυτικών

ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΤΟΥ 2016

Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των αναγνωστών μας  
στο web site του περιοδικού www.naftikachronika.gr 
σύμφωνα με το Google Analytics το 2016.



τίζει με τον αθλητισμό, η επιστήμη γίνεται 
παιχνίδι, η λογοτεχνία μετατρέπεται σε 
παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Με 
αντίστοιχο τρόπο, συναντιούνται οι δια-
φορετικές ηλικίες, γενιές, δεξιότητες και 
ιδιαιτερότητες σε έναν κοινό τόπο που 
επιδιώκει να αποτελέσει σημείο συνάντη-
σης για όλους.
Η καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμμα-
τος φέρει την υπογραφή της Limor Tomer, 
γενικής διευθύντριας Συναυλιών & Διαλέ-
ξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της 
Νέας Υόρκης, ενώ η διεθνούς φήμης, 
πολυσχιδής καλλιτέχνις Laurie Anderson 
είναι προσκεκλημένη καλλιτεχνική διευ-
θύντρια. Επιπλέον, ο Robert Storr, πρύ-
τανης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Yale, και οι επιμελήτριες 

Barbara London, Καλλιόπη Μηνιουδάκη 
και Francesca Pietropaolo υπογράφουν 
και φέτος το πρόγραμμα video art προ-
βολών με τίτλο Fireflies in the Night Take 
Wing. Ο θαυματοποιός Mark Mitton και 
η ομάδα του θα παρασύρουν μικρούς 
και μεγάλους σε διαδραστικά θεάματα 
φαντασίας και οφθαλμαπάτης.
Ο βραδινός αγώνας δρόμου «SNF RUN: 
Τρέχοντας προς το Μέλλον», με σημείο 
εκκίνησης το Παναθηναϊκό Στάδιο και 
τερματισμού το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 
θα διεξαχθεί φέτος για δεύτερη χρονιά, 
με τις εγγραφές να ανοίγουν τη Δευτέρα 
16 Μαΐου, τα μεσάνυχτα. Το αθλητικό πρό-
γραμμα του τετραημέρου υλοποιείται από 
τη ΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος». Η 
Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει έκθεση 
με έργα του Παναγιώτη Τέτση σε επιμέ-
λεια της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, ενώ 
το Ωδείο Αθηνών επιμελείται και παρου-
σιάζει για πρώτη φορά στη χώρα μας δύο 
εμβληματικά έργα του μουσικού ρεύμα-
τος του μινιμαλισμού. Η Εθνική Λυρική 
Σκηνή συμμετέχει με μια παράσταση στην 
Εναλλακτική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθή-
κη της Ελλάδος ανοίγει για πρώτη φορά 
τους χώρους της στο κοινό. Τον γενικό 
συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η Μίλυ 
Πασχάλη, συντονίστρια Δωρεών Τεχνών 
& Πολιτισμού του ΙΣΝ.
Μέσα στις τέσσερις ημέρες του 
Metamorphosis, το πρόγραμμα φέρνει 
κοντά καλλιτέχνες διαφορετικών επιρ-

ροών και ύφους, όπως την ανατρεπτι-
κή Laurie Anderson, τον Σύρο μουσικό 
Omar Souleyman, την Ελευθερία Αρβα-
νιτάκη, τον Αμερικανο-Ιρακινό μουσικό 
Amir ElSaffar, τους Xylouris White, τους 
«βιρτουόζους των κρουστών» Douglas 
Perkins και Δημήτρη Δεσύλλα, την Demy, 
τον χορογράφο David Dorfman, καθώς 
και τον διάσημο σκακιστή Garry Kasparov, 
και τον ίδιο τον αρχιτέκτονα του έργου 
Renzo Piano, φιλοδοξώντας να μεταφέρει 
το όραμα του ΚΠΙΣΝ για τη δημιουργία 
ενός χώρου ανοιχτού σε όλους, ο οποίος 
ανήκει στους ίδιους τους πολίτες και έχει 
σχεδιαστεί με στόχο να συντροφεύσει 
για τα επόμενα πολλά χρόνια τους δημι-
ουργικούς στόχους των κατοίκων, αλλά 
και των επισκεπτών της Ελλάδας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του 
«Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον 
Κόσμο» είναι διαθέσιμο στον ειδικά σχε-
διασμένο ιστότοπο www.SNFCC.org/
metamorphosis.
Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη 
είσοδο και πραγματοποιούνται με την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα 
εγκαινιαστεί το Πρόγραμμα Μελών του 
ΚΠΙΣΝ, στόχος του οποίου είναι να ενερ-
γοποιήσει τους πολίτες να στηρίξουν 
τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ όταν αυτό θα 
ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, απολαμβά-
νοντας παράλληλα προνόμια σε σχέση 

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ για την 
υπερφορολόγηση των ναυτικών
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με τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες του  
ΚΠΙΣΝ. Προκειμένου να στηρίξει την 
έναρξη του προγράμματος μελών του 
ΚΠΙΣΝ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα 
καλύψει με αποκλειστική δωρεά του τις 
πρώτες 25.000 συνδρομές μελών.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ για την 
υπερφορολόγηση των ναυτικών

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Νέα ανακοίνωση με θέμα «το φορολογι-
κό καθεστώς των ναυτεργατών» εξέδω-
σε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία 
(ΠΝΟ), στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Ύστερα από τις πληροφορίες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, ότι στο πλαί-
σιο της δεύτερης αξιολόγησης από τους 
θεσμούς τέθηκε το θέμα για το φορολο-
γικό καθεστώς των ναυτεργατών, πράγμα 
που επιβεβαιώθηκε και από το προσχέδιο 
της κυβέρνησης προς την Τρόικα, η Διοί-
κηση της ΠΝΟ συνεδρίασε σήμερα 29 
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, και αφού 
εκτίμησε την όλη κατάσταση, αποφάσισε 
την πραγματοποίηση 48ωρης πανελλαδι-
κής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοί-
ων, με έναρξη την Παρασκευή 2 Δεκεμ-
βρίου 2016 και από ώρα 06.00 μέχρι την 
06.00 ώρα της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 

2016 με προοπτική κλιμάκωσης.
»Οι Έλληνες ναυτικοί, αντί να έχουν μηδε-
νική φορολόγηση, λόγω της ιδιομορφίας 
και των ιδιαίτερα σκληρών και ανθυγιεινών 
συνθηκών του επαγγέλματος και της ανε-
κτίμητης προσφοράς τους στην εθνική 
οικονομία, έχουν ήδη υποστεί μέχρι σήμε-
ρα εξοντωτική αύξηση της φορολογίας 
του εισοδήματός τους. Και ενώ έπρεπε να 
αποκατασταθεί η άδικη αυτή μέχρι σήμε-
ρα φορολόγησή τους, με το παραπάνω 
προσχέδιο προτείνεται η κατάργηση του 
ειδικού καθεστώτος που τους διέπει και η 
φορολόγησή τους να γίνεται εφεξής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, 
δηλαδή να φορολογείται το εισόδημά 
τους μέχρι και ποσοστό 45%, στο οποίο 
ποσοστό αν προστεθεί και η ήδη κατα-
βαλλόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η 
οποία αγγίζει το 10%, τότε, όπως εύκολα 
γίνεται κατανοητό, ο κλάδος των ναυτερ-
γατών οδηγείται στην πλήρη εξαφάνισή 
του, αφού το μισό και πλέον του εισοδή-
ματός του θα εισπράττεται προκαταβολι-
κά από το κράτος.
»Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι αρμόδιοι, 
παρά τις κατ’ επανάληψη δεσμεύσεις τους 
περί του αντιθέτου, «τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι», αγνόησαν όλα τα ανωτέρω 
και ελαφρά τη καρδία προτείνουν και 

εισηγούνται τα όσα πιο πάνω προτείνουν.
Και τίθεται ένα σκληρό ερώτημα: Ποιοι 
άλλοι εργαζόμενοι της χώρας αλλά και 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εργάζονται 
με τις ιδιαίτερα σκληρές και ανθυγιεινές 
συνθήκες του επαγγέλματός τους παλεύ-
οντας με τα κύματα 24 ώρες το 24ωρο 
και φορολογούνται τόσο "ληστρικά" με 
ποσοστό πάνω από 50%;
»Η διοίκηση της ΠΝΟ θεωρεί την παρα-
πάνω πρόταση αιτία πολέμου και προει-
δοποιεί την κυβέρνηση και τους αρμο-
δίους ότι ο αγώνας θα είναι συνεχής και 
αδιάλειπτος.
»Η ΠΝΟ έχει τονίσει επανειλημμένως, και 
το τονίζει για άλλη μία φορά και σήμερα, 
ότι η διάλυση του ΝΑΤ, η κατεδάφιση 
του ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των οργανικών 
συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων, ο 
ευτελισμός των συντάξεων, η μείωση των 
επικουρικών μας συντάξεων, ο επανυπο-
λογισμός των κύριων συντάξεών μας με 
σαφή μείωσή τους, η άλωση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ και 
των ταμείων μας, η οξυνόμενη και συνε-
χώς διογκούμενη ανεργία του κλάδου, η 
μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η συνεχής 
παραβίαση των όρων εργασίας, η συνεχής 
υποβάθμιση των κοινωνικοασφαλιστικών 
δικαιωμάτων και της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξι-
ούχων ναυτεργατών, η προσπάθεια εξάρ-
θρωσης και εκμηδενισμού των κεκτημέ-
νων του κλάδου, oι επιχειρούμενες νέες 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, στις 
ομαδικές απολύσεις, στο δικαίωμα της 
απεργίας, στον συνδικαλιστικό νόμο κ.λπ. 
και κυρίως η σιωπηρή ανοχή και αδιαφο-
ρία των υπευθύνων και του κράτους δεν 
μπορούν να μείνουν αναπάντητα.
»Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπά-
νω, έρχεται και το τελειωτικό χτύπημα με 
την προτεινόμενη υπερφορολόγηση των 
ναυτικών, αντί μηδενισμού της.
»Η διοίκηση της ομοσπονδίας καλεί 
όλους τους συναδέλφους, εν ενεργεία 
και συνταξιούχους, να συσπειρωθούν και 
να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα για 
την απόκρουση των πρωτοφανών, ανάλ-
γητων, εξοντωτικών αντεργατικών μέτρων, 
τα οποία βάζουν ταφόπλακα στο ναυτικό 
επάγγελμα και στην υπόσταση του κλάδου.
»Η ενεργός συμμετοχή όλων στην απερ-
γιακή κινητοποίηση και η ανταπόκριση 
στο κάλεσμα της ΠΝΟ είναι περισσότε-
ρο από ποτέ επιβεβλημένη και αναγκαία».

Ο Ιωάννης Αγγελικούσης ο μεγάλος νικητής των Ποσειδωνίων στις αγορές
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Ο Ιωάννης Αγγελικούσης 
ο μεγάλος νικητής των 
Ποσειδωνίων στις αγορές

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Μία περίπου εβδομάδα μετά την αυλαία 
των φετινών Ποσειδωνίων, η έγκυρη ιστο-
σελίδα vesselsvalue.com ανακήρυξε τον 
νικητή της διεθνούς έκθεσης σε ό,τι αφο-
ρά τις αγοραπωλησίες πλοίων. Ο Όμιλος 
Αγγελικούση προχώρησε στην τοποθέ-
τηση παραγγελιών σε ναυπηγεία για την 
κατασκευή 8 πλοίων λίγο πριν και κατά τη 
διάρκεια των Ποσειδωνίων. Συγκεκριμένα 
τοποθέτησε παραγγελίες για 4 νεότευκτα 
LNG συνολικής χωρητικότητας 720.000 
cbm με τρέχουσα αξία περί τα $875 εκατ., 
καθώς και για 4 νεότευκτα VLCCs συνολι-
κής χωρητικότητας 1.275.600 dwt, με τρέ-
χουσα αξία περί τα $333 εκατ.
Συνολικά η επένδυση του κ. Αγγελικούση 
μέσω των εταιρειών του Maran Tankers και 
Maran Gas διαμορφώνεται στα $1,2 δις.

Oι 100 σημαντικότεροι της 
διεθνούς ναυτιλίας και οι 
κορυφαίοι Έλληνες σύμφωνα  
με τη βρετανική Lloyd’s List

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες η 
ετήσια ειδική έκδοση της Lloyd’s List με 
τους 100 πιο σημαντικούς, πολυσυζητημέ-
νους ή ισχυρούς φορείς και προσωπικότη-
τες στην παγκόσμια ναυτιλία. Για μία ακόμα 
χρονιά μεταξύ των σημαντικών ονομάτων 
συγκαταλέγονται και πολλοί Έλληνες πλοι-
οκτήτες και πρόεδροι θεσμικών φορέων 
εκπροσώπησης του εφοπλισμού.
Οι πρώτες τρεις θέσεις καταλαμβάνονται 
από τους κ. Xu Lirong της China Shipping 
Group (πρώτη θέση), τους κορεατι-
κούς κολοσσούς Hanjin Shipping, Korea 
Development Bank και Korea Inc. (δεύτε-
ρη θέση) και τους Robert Uggla και Soren 
Skou της Maersk Group (στην τρίτη θέση).
Ο κ. Γιάννης Αγγελικούσης (Anangel 
Maritime Services Inc., Maran Tankers 
Management Inc. και Maran Gas Maritime 
Inc.) καταλαμβάνει την έβδομη θέση και 
είναι ο κορυφαίος Έλληνας πλοιοκτήτης 
και δεύτερος παγκοσμίως ιδιώτης επιχει-
ρηματίας μετά τον κ. John Fredriksen, ο 
οποίος καταλαμβάνει την έκτη θέση.
Τρεις ακόμα Έλληνες πλοιοκτήτες εμφα-
νίζονται στην ετήσια λίστα και στην πρώ-
τη εικοσάδα: ο κ. Γιώργος Προκοπίου 
(Dynacom και Dynagas) καταλαμβάνει τη 
12η θέση, η κ. Αγγελική Φράγκου (Navios) 
καταλαμβάνει τη 19η θέση και στην 20ή 

θέση βρίσκεται ο κ. Γιώργος Οικονόμου 
(Dryships και Ocean Rig). Στην 23η θέση 
βρίσκεται ο κ. Πήτερ Λιβανός (Gaslog).
Ο κ. Πέτρος Παππάς (Star Bulk Carriers) 
καταλαμβάνει την 35η θέση (από την 
31η θέση το 2015), στην 42η (από 45η 
θέση) ο κ. Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της 
Intertanko και επικεφαλής της Tsakos 
Energy Navigation), ενώ στην 50ή (από 
52η θέση το 2015) ο κ. Κωστής Κωνστα-
ντακόπουλος (Costamare).
Την 53η θέση (από 48η το 2015) κατα-
λαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης (πρό-
εδρος της ΕΕΕ και συνιδρυτής της Golden 
Union), στην 60ή (από 47η θέση) ο κ. 
Πήτερ Γεωργιόπουλος (General Maritime), 
ενώ στην 61η θέση (από τη 65η το 2015) 
ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης (Capital Ship 
Management).
Στην 81η βρίσκεται και πάλι ο πρόεδρος 
της Intercargo κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, 
ενώ στην 95η θέση (από 88η) ο κ. Σίμος 
Παληός (Diana Shipping).
Την ετήσια λίστα επιμελούνται δημοσιο-
γράφοι και ανταποκριτές της Lloyd’s List 
από όλο τον κόσμο. Η λίστα σαφώς δεν 
είναι αντιπροσωπευτική των πιο σημαντι-
κών ή ισχυρών προσωπικοτήτων ή φορέ-
ων της ναυτιλίας, αλλά αποτελεί ένα βαρό-
μετρο για το πώς ο έγκυρος και ιστορικός 

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: οι κ. Γιάννης Αγγελικούσης, πρώτος Έλληνας πλοιοκτήτης στην κατάταξη της Lloyd’s 
List, Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ, Γιάννης Πλατσιδάκης, πρόεδρος της Intercargo, Νίκος Τσάκος, 
πρόεδρος της Intertanko.

Oι 100 σημαντικότεροι της διεθνούς ναυτιλίας  
και οι κορυφαίοι Έλληνες σύμφωνα  
με τη βρετανική Lloyd’s List
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βρετανικός δημοσιογραφικός τίτλος αξι-
ολογεί και κατατάσσει τις τάσεις και τους 
πρωταγωνιστές της αγοράς. Σχολιαστές, 
πάντως, επισημαίνουν ότι ο αριθμός των 
Ελλήνων που εμφανίζονται στη λίστα είναι 
σχετικά μικρός αν αναλογιστεί κανείς τη 
σημαντικότητα και τη συνεισφορά της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στη 
συγκεκριμένη βιομηχανία.
 
Όμηροι Σομαλών πειρατών:  
για τεσσεράμισι χρόνια  
τρώγαμε αρουραίους  
και πίναμε ελάχιστο νερό

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Έπειτα από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια 
ομηρίας στα χέρια Σομαλών πειρατών, 
26 ναυτικοί με καταγωγή από την Ασία 
απελευθερώθηκαν, όπως επιβεβαίωσε 
το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας και 
αφού πρώτα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, καταβλήθηκαν λύτρα στους 
απαγωγείς τους.
Μάλιστα, εκπρόσωπος των πειρατών ενη-
μέρωσε μέσω διαδικτύου ότι τα λύτρα 
που πληρώθηκαν ήταν $1,5 εκατ. Βέβαια, 
η πληροφορία μένει να επιβεβαιωθεί και 
επισήμως.

Οι 26 ναυτικοί με καταγωγή από το Βιετ-
νάμ, την Ταϊβάν, την Καμπότζη, την Ινδο-
νησία, την Κίνα και τις Φιλιππίνες ήταν 
το πλήρωμα του ταϊβανέζικης ιδιοκτησί-
ας αλιευτικού σκάφους FV Naham 3, το 
οποίο κατέλαβαν Σομαλοί πειρατές το 
2012 και ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια 
περιοχή νότια από τις Σεϋχέλλες.
Συνολικά 29 ήταν οι ναυτικοί που απήχθη-
σαν από τους Σομαλούς πειρατές, αλλά 
ένα μέλος του πληρώματος είχε χάσει 
τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθε-
σης, ενώ δύο ακόμα μέλη του πληρώμα-
τος πέθαναν τους επόμενους μήνες λόγω 
ασθενειών.
Οι 26 ναυτικοί έφτασαν με ασφάλεια στο 
Ναϊρόμπι της Κένυας και είναι καλά στην 
υγεία τους. Βέβαια, η ζωή τους κατά τη 
διάρκεια της ομηρίας τους ήταν τραγική, 
όπως προκύπτει από τις ίδιες τις μαρτυρί-
ες τους, καθώς οι Σομαλοί πειρατές τούς 
χορηγούσαν ελάχιστη ποσότητα πόσιμου 
νερού, ενώ, για να μπορούν να ζήσουν, 
ήταν αναγκασμένοι να τρώνε ακόμα και 
αρουραίους.
Να σημειωθεί ότι στα ανοιχτά των ακτών 
της Σομαλίας οι πειρατικές επιθέσεις 
έχουν μειωθεί δραστικά τα τελευταία 
χρόνια, κάτι που οφείλεται στις συνεχείς 

περιπολίες νατοϊκών πολεμικών πλοίων, 
καθώς και πλοίων του ΠΝ της Κίνας αλλά 
και της Ινδίας.

Με ελληνόκτητο πλοίο η πρώτη 
–ιστορική– εξαγωγή αργού 
πετρελαίου από τις ΗΠΑ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Η πρώτη διεθνής εξαγωγή αργού πετρε-
λαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ 
και σαράντα χρόνια, ολοκληρώθηκε στις 
31 Δεκεμβρίου 2015. Η πρώτη ποσότητα 
εξάγεται με το ελληνόκτητο πλοίο «Theo 
T», της διαχειρίστριας εταιρείας IONIA 
Management, το οποίο απέπλευσε από το 
Κόρπους Κρίστι, στο Τέξας, την προανα-
φερθείσα ημερομηνία. Η πρώτη εξαγωγή 
εδώ και σαράντα χρόνια ανοίγει μια νέα 
σελίδα στην ενεργειακή βιομηχανία των 
ΗΠΑ αλλά και στον παγκόσμιο ενεργει-
ακό χάρτη.
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
ακύρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο την 
πολυετή απαγόρευση η οποία ίσχυε εδώ 
και σαράντα χρόνια και αφορούσε την 
εξαγωγή αργού πετρελαίου, γεγονός που 
οδήγησε αρκετές χώρες του ΟΠΕΚ σε 
ανησυχία και εκνευρισμό.
Το λιμάνι του Corpus Christi θα αναδει-
χθεί σύμφωνα με ειδικούς, λόγω της προ-
νομιακής του τοποθεσίας, ως κόμβος για 
την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τις 
ΗΠΑ. Ήδη αγωγοί που ήταν σε αχρησία 
εδώ και πολλές δεκαετίες επαναλειτουρ-
γούν και νέες θέσεις εργασίας δημιουργή-
θηκαν σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Ο ελληνόκτητος στόλος πρώτος 
στον κόσμο και το 2016

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
που δημοσιεύει η εταιρεία VesselsValue, ο 
ελληνόκτητος εμπορικός στόλος συνεχί-
ζει να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
την αξία του να ανέρχεται, στις αρχές του 
2016, στα 95.287 δισεκατομμύρια δολάρια 
(έναντι 105.605 δις το 2015), όταν ο δεύ-
τερος σε αξία στόλος, ο ιαπωνικός, έχει 
αξία 80.816 δις δολάρια (έναντι 89.745 δις 
το 2015) και της Κίνας 67.493 δις δολάρια 
(70.771 δις το 2015).
Τη λίστα με τους δέκα μεγαλύτερους σε 
αξία στόλους συμπληρώνουν οι εξής 
χώρες: Γερμανία (αξία στόλου 43.639 δις 
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δολάρια), Σιγκαπούρη (36.940 δις δολάρια), 
ΗΠΑ (32.145 δις), Νορβηγία (28.325 δις), 
Νότια Κορέα (23.431 δις), Δανία (22.965 
δις) και Ηνωμένο Βασίλειο (18.574 δις).
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι εμπορικοί 
στόλοι εμφανίζουν μείωση σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τα 
ποσοστά μείωσης να κυμαίνονται από -4% 
(στόλος της Σιγκαπούρης) έως και -19% 
(στόλος του Ηνωμένου Βασιλείου).
Πέραν της αξίας του στόλου, ο τελευταίος 
συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση και 
σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, καθώς 
αριθμεί σχεδόν 5.000 πλοία, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το 19,63% της παγκό-
σμιας χωρητικότητας σε dwt και σχεδόν 
το 50% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχολιάζοντας ο κ. Γιώργος Λογοθέ-
της, CFO Finance & Research George 
Moundreas Com. SA, τα στοιχεία της 
VesselsValue, σημειώνει:
Ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι ο 
τρόπος αποτίμησης των αξιών των πλοί-
ων (η VesselsValue συνήθως υπερτιμά τις 
αξίες). Δεύτερον είναι η εξέταση του από 
πού προήρθε αυτή η αύξηση, δηλαδή από 
ποιον κλάδο (Dry, Wet, Containers κ.λπ.). 
Τρίτον, μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες αν και αγόρασαν και παρήγ-
γειλαν πλοία σε αρκετά μεγάλο βαθμό, 
συγκριτικά με τους Δανούς μπορεί να 
ήταν πιο συντηρητικοί λόγω των αρνητι-
κών εξελίξεων αλλά και των προσδοκιών 
τους ότι οι τιμές θα έχουν πτωτική πορεία, 
όπως και πραγματικά έγινε. Η πτώση των 

τιμών των πλοίων ουσιαστικά αύξησε το 
Risk Exposure σε όσους επένδυσαν πολ-
λά κεφάλαια το 2015. Άρα όλα είναι θέμα 
ανάγνωσης και εν κατακλείδι η Ελλάδα 
συνεχίζει και παραμένει η 1η χώρα παγκο-
σμίως, μακράν δε από τη Δανία.
Ακολούθως παραθέτουμε ορισμένα επι-
πλέον στοιχεία:
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Lloyd’s List Intelligence, η ελληνική πλοι-
οκτησία ελέγχει 5.226 πλοία συνολικής 
μεταφορικής ικανότητας 334,649 εκατ. 
dwt. Το ελληνικό τονάζ είναι κατά 58 εκατ. 
dwt μεγαλύτερο από αυτό της δεύτερης 
Ιαπωνίας και διπλάσιο σχεδόν από τα 178 
εκατ. dwt της τρίτης Κίνας. Επίσης, σε πεί-
σμα όλων των δοκιμασιών που πέρασε και 
εξακολουθεί να περνάει η Ελλάδα, η ελλη-
νόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία συνεχίζει 
διαχρονικά να μεγεθύνεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 οι Έλλη-
νες πλοιοκτήτες πρωταγωνίστησαν και 
πάλι στις αγοραπωλησίες πλοίων second 
hand, όπως και στις παραγγελίες νεότευ-
κτων.
Ειδικότερα οι Έλληνες εφοπλιστές επέν-
δυσαν το 2015 πάνω από 8,5 δις δολάρια 
για την αγορά πλοίων second hand ή για 
τη ναυπήγηση νέων. Στην αγορά μεταχει-
ρισμένων επένδυσαν 5,1 δις δολάρια για 
την απόκτηση 287 πλοίων μεταφορικής 
ικανότητας 22,56 εκατ. dwt. Το 2014 είχαν 
αποκτήσει 349 πλοία αξίας 8,99 δις δολα-
ρίων και μεταφορικής ικανότητας 32,67 
εκατ. dwt.

Kαλοκαίρι και καταχνιά  
για 25 σπουδαστές ΑΕΝ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Σε ιδιοτροπίες υπευθύνων και εσωτερικές 
αντιπαραθέσεις μελών του διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού αποδίδουν τόσο 
σπουδαστές όσο και γνώστες των θεμά-
των της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης 
τα χρόνια προβλήματα που κρατούν 
δέσμια σε αγκυλώσεις μεγάλη περιφερει-
ακή ΑΕΝ της χώρας.
Σε πρόσφατη επιστολή που έλαβαν τα 
Ναυτικά Χρονικά, το πρόβλημα που ανα-
κύπτει αφορά, και πάλι, περιφερειακή 
ακαδημία (πλοιάρχων) και εστιάζεται στη 
«δυσνόητη» καθυστέρηση της υπογρα-
φής των πτυχίων σπουδαστών της συγκε-
κριμένης ακαδημίας.
Συγκεκριμένα η διευθύντρια της σχο-
λής αρνείται, μάλλον αδικαιολόγητα, να 
υπογράψει τα πτυχία, σύμφωνα με την 
αιτιολογούμενη και μάλλον ορθώς τεκ-
μηριωμένη άποψη του υπογράφοντος 
της επιστολής την οποία λάβαμε και ήδη 
κοινοποιήσαμε σε αρμόδιους φορείς. Η 
διευθύντρια ισχυρίζεται πως ορισμένοι 
από τους καθηγητές δεν είχαν την αρμο-
διότητα να αναλάβουν πτυχιακές εργασί-
ες. Σύμφωνα όμως με τον αποστολέα της 
επιστολής, ουδέποτε, αν και γνώριζε, κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, δεν 
απαγόρευσε στους καθηγητές αυτούς 
να αναλάβουν τις εν λόγω πτυχιακές 
εργασίες. Δυστυχώς, παρά τις παρεμβά-
σεις αρμόδιων υπηρεσιών, η διευθύντρια 
αρνείται την υπογραφή των πτυχίων.
Κάποιοι σπουδαστές παρουσιάστηκαν 
αυτοπροσώπως στο υπουργείο Ναυτιλί-
ας, θέτοντας το ερώτημα «ποιος τελικά 
ευθύνεται;».
Τα Ναυτικά Χρονικά δεν θα αναλάβουν 
ποτέ τον ρόλο του δημοσίου κατηγόρου 
και του εισαγγελέα της προανάκρισης:
Η παρακάτω άποψη όμως που λάβαμε 
από τον υπογράφοντα-σπουδαστή οφεί-
λει να μας αφυπνίσει: «Ως ένα περιοδικό 
που ασχολείται με τα ναυτικά θέματα, 
λογικά θα ξέρετε πως πολλοί σπουδαστές 
στις σχολές των ΑΕΝ δεν έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα να περιμένουν μήνες 
και χρόνια, θέλουν να πάρουν το πτυχίο 
τους, να μπαρκάρουν για να δουλέψουν. 
Αυτές οι δήθεν τυπικότητες κοστίζουν 
πολλά για κάποιους. Οι ναυτιλιακές εται-

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2016



ρείες μάς ρωτούν πότε θα είμαστε έτοιμοι να μπαρκάρουμε 
ως ανθυποπλοίαρχοι και εμείς δεν έχουμε καν το πτυχίο μας 
στα χέρια μας για να ξεκινήσουμε τα επιπρόσθετα σεμινάρια 
που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το πτυχίο δίπλωμα. Όταν 
τους τα εξηγούμε αυτά, απλώς κουνάνε το κεφάλι τους και μας 
χαμογελούν. Έως τότε τις δουλειές μας και τις θέσεις μας θα 
τις έχουν πάρει άλλοι ναυτικοί από άλλες εθνικότητες και σιγά 
σιγά περιθωριοποιούμαστε».
Το θέμα από μόνο του είναι σημαντικό για τον απλό λόγο 
ότι κανείς «υπεύθυνος» δεν μπορεί να κρατήσει «ομήρους» 
σπουδαστές που είναι τυπικοί απέναντι στις υποχρεώσεις 
τους και επιθυμούν να εργαστούν στη μεγάλη ναυτιλία μας.
 
Μια πρωτοποριακή πρύμνη κάνει την εμφάνισή 
της στη ναυτιλιακή αγορά

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο λόγος για την παραπάνω φωτογραφία, που απεικονίζει το 
νέο Service Operation Vessel (SOV) της Bernhard Schulte 
Offshore/WINDEA, το οποίο διαθέτει μια πρωτοποριακή σχε-
δίαση της πρύμνης του, ονόματι Ulstein X-Stern.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πλοίο είναι το πρώτο από μια 
παραγγελία δύο πλοίων από τα νορβηγικά ναυπηγεία Ulstein 
Verft των οποίων οι καρίνες κατασκευάστηκαν στην Πολωνία.
Η νέα αυτή σχεδίαση επιτρέπει σε πλοία που αντιμετωπί-
ζουν δυσχερείς καιρικές συνθήκες –όπως τα SOVs– να έχουν 
τον «καιρό» από την πρύμη τους, παρέχοντας έτσι καλύτερη 
αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, χαμηλότερη κατανάλωση 
καθώς και μειωμένη απαιτούμενη ισχύ όταν το πλοίο βρίσκε-
ται σε DP (Dynamic Positioning) Mode.
Ενδεικτικά, το πλοίο αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγους μήνες 
την εργασία του στην αιολική «φάρμα» Gemini στην Ολλαν-
δία, ναυλωμένο από τη SIEMENS Wind Power Service.
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
Ολικό μήκος: 88 μ., Πλάτος: 18 μ., Μέγιστη ταχύτητα: 13,5 κόμ-
βοι, Παρέχει ενδιαίτηση μέχρι και σε 60 ανθρώπους.

Μια πρωτοποριακή πρύμη κάνει την εμφάνισή της στη ναυτιλιακή αγορά
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Τι απασχολεί τη ναυτιλιακή 
κοινότητα σε Αθήνα και Λονδίνο

Σε όλες τις συζητήσεις στους ναυτιλια-
κούς κύκλους μεταξύ της ελληνικής κοι-
νότητας τόσο της Αθήνας όσο και του 
Λονδίνου κύρια ανησυχία είναι το μάλλον 
αβέβαιο παρόν και μέλλον πολλών ναυτι-
λιακών εταιρειών που διαχειρίζονται ολι-
γάριθμα πλοία. Είναι βέβαιο ότι πολλοί, πιο 
συνετοί και με μεγαλύτερη εμπειρία σε 
κρίσεις ναυτιλιακοί οίκοι που δεν έχουν 
εκτεθεί σε υψηλό δανεισμό σαφώς και 
θα επιβιώσουν. Πλοιοκτήτης με ιστορική 
παράδοση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο 
στόλος ορισμένων εταιρειών αποτελεί την 
κορυφή στο παγόβουνο οικογενειακών 
επιχειρήσεων με ευρωστία και τεράστια 
οικονομική επιφάνεια.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες μπορεί σήμε-
ρα να διαχειρίζονται λίγα πλοία, αλλά 
τηρούν στάση αναμονής διαφυλάσσοντας 
τη ρευστότητα που διαθέτουν. Οι νεότε-
ροι και πιο άπειροι στο χώρο όμως μπο-
ρεί να μην επιβιώσουν, λόγω της άγνοιας 
κινδύνου που προϋπήρχε, των δυσμενών 
συνθηκών και της περαιτέρω αδυναμίας 
για εύρεση νέας δανειοδότησης.
Η νέα αυτή τάξη πραγμάτων όμως πιθανώς 
να προκαλέσει όχι απλώς στασιμότητα αλλά 
και, μεσοπρόθεσμα, συρρίκνωση του ναυτι-
λιακού επιχειρείν στον τόπο μας. Χωρίς 
τους νέους ή νεοεισερχόμενους  πλοιοκτή-
τες, οι οποίοι πάντοτε υιοθετούν ριζοσπα-
στικές στρατηγικές και ακολουθούν και-
νούργιες πρακτικές, πιθανώς να μην υπάρχει 
ανανέωση και μετεξέλιξη της ναυτιλιακής 
επιχειρηματικότητας στον Πειραιά. 

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



Αλλάζουν οι θαλάσσιες οδοί και οι μεταφορικοί άξονες  
στη Μαύρη και στην Κασπία Θάλασσα και στη Μέση Ανατολή;

Αναλογιστείτε, τα τελευταία σαράντα χρό-
νια, πόσοι ναυτικοί και μη πήραν το ρίσκο 
και ξεκίνησαν με ένα πλοίο και σήμερα 
διαχειρίζονται επιτυχημένες εταιρείες. Το 
ερώτημα είναι αν το παράδειγμα αυτού 
του τολμηρού επιχειρηματία, που ξεκίνησε 
με ένα πλοίο και γιγαντώθηκε μετέπειτα, 
θα μπορέσει να διατηρηθεί ή ακόμα και να 
υπάρξει σήμερα ή στο άμεσο μέλλον.

Αλλάζουν οι θαλάσσιες οδοί  
και οι μεταφορικοί άξονες  
στη Μαύρη και στην Κασπία 
Θάλασσα και στη Μέση Ανατολή;

Oι νέοι μεταφορικοί χάρτες του φυσικού 
αερίου ενδέχεται να επανασχεδιαστούν 
μετά την πρόθεση της Τεχεράνης να προ-
σεγγίσει γειτονικά κράτη προκειμένου να 

μειώσει το κόστος αλλά και τον χρόνο 
μεταφοράς του. Σύμφωνα με πρόσφατα 
δημοσιεύματα σε διεθνή πρακτορεία, το 
Ιράν σχεδιάζει νέα «κάθοδο» στην Ευρώ-
πη μέσω ενός νέου άξονα που θα συνδέει 
το Ιράν με την Αρμενία προς τη γειτονι-
κή Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και τη Μαύρη 
Θάλασσα.
Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της 
Αρμενίας στο εγγύς μέλλον είναι ζωτι-
κής σημασίας για την ενεργειακή ασφά-
λεια, ειδικά προς τη Μαύρη Θάλασσα και 
προς την Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής 
του Ιρανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Gholam Hossein Shafeie.
Το Ιράν και η Αρμενία έχουν τα τελευταία 
χρόνια συνάψει συμφωνίες στρατηγικού 
χαρακτήρα και σχεδιάζουν κοινές δρά-
σεις εμπορικής και μεταφορικής σπουδαι-
ότητας για την περιοχή, ενώ, πέρα από τις 
βιομηχανίες της ενέργειας, το Έρεβαν και 
η Τεχεράνη μελετούν κοινές δράσεις για 
κλάδους όπως της βιομηχανίας, της γεωρ-
γίας και του τουρισμού.
Η Αρμενία επιθυμεί επίσης να αποκτή-
σει μεγαλύτερη πρόσβαση στην ασιατική 
αγορά και καλύτερη διακίνηση των προ-
ϊόντων της σε άλλες χώρες, κυρίως στη 
νοτιοανατολική Ασία, μέσω των λιμένων 
του Περσικού Κόλπου και ειδικά του Ιράν.
Στη γειτονική Γεωργία, η νέα σιδηροδρο-
μική γραμμή Μπακού-Τιφλίδα-Καρς θα 
τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του πρακτορείου Ανατολή, στα μέσα 
του 2017. Την ανακοίνωση αυτή δημοσι-
οποίησε ο υπουργός Μεταφορών της 

Τουρκίας Αχμέτ Αρσλάν κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου. Το έργο είχε ξεκινή-
σει το 2007, αλλά καθυστέρησε αρκετά 
να ολοκληρωθεί, προκαλώντας εκνευρι-
σμό στους Αζέρους, που επιθυμούν να 
φέρουν την Ασία πιο κοντά στην Ευρώπη.
Το νέο μεγαλεπήβολο σιδηροδρομικό 
έργο Μπακού-Τιφλίδα-Καρς, συνολικού 
μήκους 838,6 χλμ., αναμένεται να συνδέ-
σει το Λονδίνο με το Πεκίνο, αυξάνοντας 
τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων 
αλλά και άλλων φορτίων, κυρίως γεωργι-
κών προϊόντων, από την Ασία προς την 
Ευρώπη.
Το έργο θεωρείται μεγάλης σημασίας 
τόσο για την Άγκυρα όσο και για το Μπα-
κού, αφού οι τεταμένες σχέσεις με την 
Αρμενία αναγκάζουν τις δύο χώρες να 
ζητήσουν την υποστήριξη της Γεωργίας 
προκειμένου να μεταφέρονται τα αγαθά 
μέσω των γεωργιανών εδαφών, παραβλέ-
ποντας την Αρμενία.
Πρόθεση της Τουρκίας και του Αζερ-
μπαϊτζάν είναι να υπάρχει τακτική επιβα-
τική σύνδεση με τρένα μεταξύ Μπακού 
και Κωνσταντινούπολης, η οποία δεν θα 
ξεπερνά τις 24 ώρες. Οι επιβάτες θα μπο-
ρούν να μετεπιβιβάζονται στο Μπακού, 
μέσω της Κασπίας Θάλασσας, προς το 
Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, ενώ 
μέσω Πόλης προς τη Δυτική Ευρώπη. Αν 
και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Μπα-
κού και Τιφλίδας είναι ήδη σε λειτουργία, 
η γραμμή προς την Τουρκία έχει καθυστε-
ρήσει να ολοκληρωθεί κυρίως λόγω της 
μειωμένης χρηματοδότησης, της άρνησης 
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της ΕΕ να υποστηρίξει το έργο αλλά και 
των εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων 
της Τουρκίας.
Στην Τουρκία, μία ακόμα oδική σήραγγα, 
η οποία συνδέει την περιοχή της Δυτικής 
Μαύρης Θάλασσας με την Κεντρική Ανα-
τολία, εγκαινιάστηκε σε μια τελετή στην 
οποία παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός της 
χώρας Μπιναλί Γιλντιρίμ.
Σε ομιλία του, ο πρωθυπουργός της Τουρ-
κίας δήλωσε ότι το έργο θα επιφέρει 
εξοικονόμηση $12 εκατ. ετησίως λόγω της 
μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων αλλά 
και 345.655 ωρών σε χρόνους οδήγησης 
μέσα σε ένα έτος.
Η σήραγγα θα μειώσει τον χρόνο ταξι-
διού στο όρος Ilgaz από 35 λεπτά σε 
μόλις οκτώ, μειώνοντας την υπάρχουσα 
διαδρομή κατά 5,4 χλμ.
Κατά την τελετή παράδοσης στην κυκλο-
φορία του νέου έργου, ο πρόεδρος της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε 
ότι μια σειρά από τελετές εγκαινίων, που 
ξεκίνησαν με τη γέφυρα Osmangazi τον 
Ιούνιο και συνεχίστηκαν με το άνοιγμα 
της γέφυρας Yavuz Sultan Selim, τη σήραγ-
γα στην Ευρασία και πιο πρόσφατα με τη 
σήραγγα στο Ilgaz, δηλώνουν την πρόθε-
ση της Άγκυρας να προχωρήσει σε έργα 

υποδομών και ανάπτυξης των οδικών της 
αξόνων εντός αλλά και εκτός της χώρας. 
Η νέα σήραγγα, μάλιστα, ονομάστηκε 
Σήραγγα Ελευθερίας-15 Ιουλίου, ως υπεν-
θύμιση για την ήττα του αποτυχημένου 
πραξικοπήματος του περασμένου καλο-
καιριού.
Ο κ. Ερντογάν, επίσης, δήλωσε ότι το 
2002 η Τουρκία είχε 83 σήραγγες στους 
αυτοκινητόδρομους της χώρας, ενώ κατά 
τα τελευταία 14 χρόνια έχουν προστεθεί 
183 νέες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει 
πλήρως δεσμευτεί όσον αφορά τους στό-
χους για τον εκσυγχρονισμό των μετα-
φορών της χώρας, όπως προβλέπει το 
Όραμα 2030 για τους εορτασμούς της 
εκατονταετηρίδας της χώρας.

Μειωμένες  
οι πειρατικές επιθέσεις  
στη νοτιοανατολική Ασία

Η τελευταία έκθεση του κέντρου ανταλ-
λαγής πληροφοριών της ReCAAP, η οποία 
καλύπτει τα περιστατικά πειρατείας και 
ένοπλης ληστείας στα ασιατικά ύδατα, 
δεν αναφέρει κανένα περιστατικό το 
οποίο να αφορά περιπτώσεις πειρατείας 
ή κλοπή φορτίου πετρελαίου σε δεξαμε-

νόπλοια κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. 
Στην ίδια έκθεση καταγράφονται  τρεις 
περιπτώσεις επιθέσεων από τον Ιανουά-
ριο του 2016.
Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης της πει-
ρατείας ή ληστειών εναντίον πλοίων στην 
Ασία εμφάνισε μείωση 60% τον Νοέμβριο 
του 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
του 2015.
Η οργάνωση πρόσθεσε ότι συνεχίζεται 
η βελτίωση της κατάστασης στα Στενά 
της Μαλάκα και στη Σιγκαπούρη (SOMs). 
Ωστόσο, η ReCAAP επισήμανε ότι η κατά-
σταση στη θάλασσα Σούλου και Celebes 
αλλά και στα ανοιχτά της Ανατολικής 
Σαμπάχ παραμένει «πολύ ανησυχητική, 
καθώς η περιοχή είναι πλέον υψηλού κιν-
δύνου, όπου αναφέρονται συχνά απαγωγές 
πληρώματος». Ο οργανισμός καλεί όλη τη 
ναυτική κοινότητα να αποφεύγει τις συγκε-
κριμένες θάλασσες και διαδρομές. 

Το 2022 η προσφορά θα είναι  
κατά 1.000.000 TEU  
μεγαλύτερη από τη ζήτηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έκθε-
ση της AP Moller-Maersk Group που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα και απεικονίζει 
τις προβλέψεις της εταιρείας για τα επό-
μενα χρόνια σχετικά με την αγορά των 
containers.
Σύμφωνα με την έκθεση, με χρονικό ορίζο-
ντα το 2022, η παγκόσμια προσφερόμενη 
χωρητικότητα αναμένεται να ανέλθει σε 23 
ΤΕUm και η ζητούμενη χωρητικότητα στα 
22 TEUm. Η ονομαστική χωρητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών, 
αναμένεται να φτάσει τα 24 TEUm. Εξ αυτών, 
τα 19 TEUm αφορούν τον ενεργό στόλο, 2 
TEUm τα πλοία σε αδράνεια και τα 3 TEUm 
σε βιβλία παραγγελιών. Τέλος, 1 TEUm θεω-
ρείται ότι θα οδηγείται σε σκραπ.
Για το 2017, η «ψαλίδα» αναμένεται να κλεί-
σει στο 0,9% μεταξύ της ετήσιας αύξησης 
προσφερόμενης και ζητούμενης χωρητικό-
τητας. Ειδικότερα, η προσφερόμενη παγκό-
σμια χωρητικότητα αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 3,4%, μειωμένη σε σχέση με το 2016, 
οπότε και αυξήθηκε κατά 4,2%. Αντίθετα, 
η ζήτηση για χωρητικότητα αναμένεται να 
αυξηθεί το 2017 κατά 2,5%, αρκετά περισ-
σότερο από το 1,8% για το 2016.
Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, έως το 
2020 αναμένεται αισθητά μεγαλύτερη 
ανάπτυξη των αγορών που σχετίζονται 

ΕΝ ΠΛΩ

Μειωμένες οι πειρατικές επιθέσεις στη νοτιοανατολική Ασία
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με την εφοδιαστική αλυσίδα, τη ζήτηση-
για αποθήκες και logistics σε σχέση με 
τη συνολική παγκόσμια ανάπτυξη (κυρίως 
δηλαδή για τα 3PL και 4PL). Μικρή μόνο 
κάμψη αναμένεται για τις παραδοσιακού 
τύπου μεταφορές. Πάντως, σύμφωνα με 
στοιχεία της εταιρείας Braemar ACM, η 
μη διάλυση χωρητικότητας στην αγορά 
των εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί 
σημαντικά κατά την τρέχουσα χρονιά. 
Έως τις 20 Δεκεμβρίου, 201 πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής 
μεταφορικής ικανότητας 699.000 TEU, 
είχαν σταλεί προς διάλυση, καταρρίπτο-
ντας κάθε ρεκόρ. Ενδεικτικά, το 2015 είχε 
σταλεί προς διάλυση χωρητικότητα ίση με 
187.500 TEU.
Να σημειωθεί ότι τη μερίδα του λέο-
ντος στις διαλύσεις κατέχουν τα πλοία 
Panamax, τα οποία έχουν χάσει μεγάλο 
τμήμα της αξίας τους, μετά και τη διαπλά-
τυνση της διώρυγας του Παναμά. 

Λονδίνο v Βρυξέλλες 

O Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ κ. Kitack 
Lim απέστειλε τον Ιανουάριο επιστολές σε 
τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους εκφρά-
ζοντας την ανησυχία του για τις πιθανές 
προθέσεις των Ευρωπαϊκών Θεσμικών 
Οργάνων να συμπεριλάβουν και τη ναυτι-

λία στο emission trading system.
Ο γγ του ΙΜΟ τόνισε στις επιστολές του 
προς τον κ. Martin Schulz (Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), τον κ. Jean-
Claude Juncker (Πρόεδρο της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής) και τον κ. Donald Tusk 
(Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), 
ότι η Ε.Ε. είχε ως σήμερα μια φιλόδοξη 
πολιτική για την αντιμετώπιση των εκπο-
μπών. Επίσης, αναγνώρισε ότι τα κράτη 
μέλη επιθυμούν να ενισχύσουν την πρό-
οδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. 
Προειδοποίησε όμως ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση τελικά με αυτή την απόφαση πιθα-
νώς θα υπονομεύσει τις διεθνείς προσπά-
θειες για τη μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Κατά τον κ. Lim η τελική απόφαση για την 
επιβολή του συστήματος εμπορίας εκπο-
μπών είναι εξαιρετικά πρώιμη ενώ παράλ-
ληλα θα επηρεάσει σοβαρά τις εργασίες 
της αρμόδιας Επιτροπής του ΙΜΟ.
Οι επιστολές του γγ του ΙΜΟ αποτελούν 
ευθεία απάντηση στην απόφαση που 
λήφθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016, από 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Στην απόφαση, οι 
αιρετοί της Ευρώπης, αποφάνθηκαν ότι 
οι εκπομπές από τα πλοία θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο σύστημα από το 

2023, εάν και εφόσον ο ΙΜΟ δεν προτεί-
νει ένα παγκόσμιο σύστημα για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
για τη διεθνή ναυτιλία που θα πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή από το 2021.
Την πλήρη στήριξη και την ταύτισή της με 
τις ανησυχίες του ΓΓ ΙΜΟ κ.  Kitack Lim 
εκφράζει με ανακοίνωσή της  η Intercargo. 
Η κίνηση αυτή σύμφωνα με το διεθνές 
όργανο εκπροσώπησης των πλοιοκτητών 
ξηρού φορτίου θα μπορούσε τελικά να 
υπονομεύσει τις προσπάθειες για τη μεί-
ωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) 
από τα πλοία. 
«Η ναυτιλία είναι εξ ορισμού μια διεθνής 
δραστηριότητα και ο ΙΜΟ είναι το κατάλ-
ληλο όργανο για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων προκλήσεων του» υποστηρί-
ζεται στη σχετική ανακοίνωση. Αν και η 
συμφωνία της συγκεκριμένης επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξακολου-
θεί να χρειάζεται έγκριση από τους αρμό-
διους ευρωπαίους υπουργούς, είναι απο-
γοητευτικό δηλώνει και η INTERCARGO 
να διαπιστώνουμε, σε μια περίοδο μεγά-
λων προκλήσεων και απαιτήσεων να ανα-
πτύσσονται περιφερειακές πολιτικές και 
νομοθεσίες με ανεπαρκή τρόπο σκέψης. 
Η INTERCARGO υπενθυμίζει στη μάλ-
λον αυστηρή προς τις Βρυξέλλες ανακοί-
νωσή της ότι ως θεσμικό όργανο συμμε-
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τέχει ενεργά στην ανάπτυξη των μέτρων 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου τον 
ΙΜΟ και βρίσκεται σε στενή συνεργασία 
με τις άλλες Διεθνείς Οργανώσεις. Επι-
πλέον, έχει πάντα υποστηρίξει συζητήσεις 
που γίνονται σε ένα κλίμα αμοιβαίας κατα-
νόησης με αξιωματούχους της ΕΕ.
 
Πώληση ναυτιλιακών  
δανείων και από την RBS

Η κρατική βρετανική τράπεζα Royal Bank 
of Scotland, όπως μεταδίδει το πρακτο-
ρείο Reuters, αποχωρεί σταδιακά από τη 
ναυτιλία. Ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές 
των δανείων εμφανίζονται οι γερμανικές 
Berenberg, Deutsche Bank, οι αμερικανι-
κές Merill Lynch, Bank of America και η 
ιαπωνική Orix.
Με σωρευτικές ζημίες επί οκτώ έτη, η 
RBS επιδιώκει τη σταδιακή έξοδό της 
από τη ναυτιλία και ιδιαίτερα τις χρηματο-
δοτήσεις της στην ελληνική ναυτιλία, που 
ανήλθαν στα 3 δις λίρες Αγγλίας το 2016, 
ενώ συνολικά η έκθεση της τράπεζας στη 

ναυτιλία φτάνει τα 6,8 δις λίρες. Εντυπω-
σιακό στοιχείο αποτελεί το ότι τα 6 δις 
διαχειρίζεται η Capital Resolution Group, 
η «bad bank» που προήλθε από την RBS. 
Η τράπεζα ανήκει κατά 70% στο βρετα-
νικό Δημόσιο μετά το 2008, οπότε και 
η κατάρρευσή της στοίχισε στους Βρε-
τανούς φορολογουμένους 45 δις λίρες, 
που δαπανήθηκαν για τη διάσωσή της. H 
μετοχή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο 
του Λονδίνου απώλεσε σχεδόν το 30% 
της τιμής της το 2016, στον απόηχο του 
Brexit, αλλά κυρίως των κακών οικονομι-
κών αποτελεσμάτων. Μόνο το πρώτο εξά-
μηνο του 2016, η τράπεζα εμφάνισε ζημίες 
πάνω από 2 δις λίρες.
Η συνεχιζόμενη ύφεση της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και οι περιορισμοί που τίθε-
νται στις ευρωπαϊκές τράπεζες από τους 
κανονισμούς της Βασιλείας αποτελούν 
παράγοντες για τους οποίους και άλλες 
τράπεζες επιδιώκουν τη σταδιακή έξοδό 
τους ή έστω τον περιορισμό της έκθεσής 
τους στη ναυτιλία, όπως η Nord Bank και 
η Bank of Ireland.

Η συνολική έκθεση των τραπεζών στη 
ναυτιλία ανέρχεται παγκοσμίως σε $400 
δις, με το 25% εξ αυτών να ανήκει σε γερ-
μανικές τράπεζες, οι οποίες ως γνωστόν 
αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλή-
ματα με κόκκινα δάνεια. Τα προβλήματα 
της γερμανικής ναυτιλίας ίσως αποτελούν 
απλώς την κορυφή του παγόβουνου της 
έκθεσης των γερμανικών τραπεζών σε μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ο φαύλος κύκλος της περιστολής της 
χρηματοδότησης από την πλευρά των 
τραπεζών, η αναιμική ανάπτυξη του 
παγκόσμιου εμπορίου και η υπερπροσφο-
ρά χωρητικότητας –μέσω της υπερπληθώ-
ρας «παικτών» στη ναυτιλία– θα πρέπει 
να προβληματίσουν τόσο τους παραδο-
σιακούς όσο και τους μη παραδοσιακούς 
«παίκτες». Η έξοδος ορισμένων εξ αυτών 
θεωρείται από πολλούς δεδομένη, αφού 
η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας είναι 
ουσιώδες στοιχείο για τις δραστηριότη-
τες των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Θα συνεχιστεί η χαμηλή τιμή του πε-
τρελαίου;
O OPEC έχει ανακοινώσει ότι δεν πρό-
κειται να συναντηθεί για το θέμα πριν
από τον Μάρτιο του 2015 ακόμη κι αν
η τιμή υποχωρήσει στα 40 δολάρια το
βαρέλι. 
Φυσικά, οι χαμηλές τιμές πλήττουν σο-
βαρά πολλές χώρες, όπως της Δυτικής
Αφρικής, οι οποίες φωνάζουν και
ωρύονται, όμως ο στόχος των δυνατών
του OPEC φαίνεται να είναι η κατάργηση
των νέων projects σχιστολιθικού πετρε-
λαίου των ΗΠΑ, τα οποία για να είναι
βιώσιμα χρειάζονται τιμή άνω των 70
δολαρίων ανά βαρέλι. Με την ακύρωση
αυτών των projects ο OPEC εξασφαλίζει
μελλοντικές εξαγωγές προς ΗΠΑ. 
Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι
κάποια ισορροπία γύρω στα 70-80 δο-

λάρια θα υπάρξει εκ των πραγμάτων
έως το καλοκαίρι, ειδάλλως ο OPEC 
κινδυνεύει με διάλυση.

Θα αυξηθούν οι ταχύτητες των πλοίων
λόγω του φθηνού πετρελαίου;
Παρ’ όλη την υπερπροσφορά πλοίων
είναι πιθανόν να το δούμε. Στην ουσία
αυτό αυξάνει την υπερπροσφορά
πλοίων με συνέπεια τη μείωση των ναύ-
λων. Ίσως η πιο εκτεταμένη χρήση του
ακριβού gasoil, που θα χρειαστεί στις
ECA, να περιορίσει τις ορέξεις για αύ-
ξηση ταχυτήτων.

Πώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος κα-
νονισμός ECA με καύσιμο μέγιστης
περιεκτικότητας 0,1% σε θείο;
Τα καινούργια καύσιμα fuel περιεκτικό-
τητας 0,1% σε θείο είναι ασταθή και δεν

αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το δε gasoil
είναι πτητικό και χρειάζεται χαμηλές θερ-
μοκρασίες καύσης. Αναμένεται αύξηση
των ατυχημάτων λόγω στάσης ή μη εκ-
κίνησης της μηχανής, καθώς και των ζη-
μιών στις αντλίες πετρελαίου και στους
κυλίνδρους. Άλλος ένας περιβαλλοντι-
κός κανονισμός, που, δυστυχώς, μειώνει
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Μετά τη μη εκλογή Προέδρου Δημοκρα-
τίας και τις επερχόμενες εκλογές εύχομαι
σε όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δύ-
ναμη και σύνεση. Και, προπάντων, προ-
σεκτικές κινήσεις σχετικά με τη ναυτιλία
μας, η οποία προσφέρει το 7% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ και 300.000 θέσεις εργα-
σίας, με δυνατότητα τεράστιας
περαιτέρω αύξησης, ιδίως στους τομείς
αναψυχής, εάν υπάρξει πιο φιλική νομο-
θεσία και κρατική αντιμετώπιση.

Σκέψεις για το 2015
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ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Προς στενότερη εμπορική 
συνεργασία Τουρκίας-ΕΕ

Η Τουρκία στοχεύει να ολοκληρώσει τη 
νέα και «βελτιωμένη» συμφωνία τελωνει-
ακής ένωσης με την ΕΕ στο τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2017, σύμφωνα 
με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Οικονομίας Nihat Zeybekci.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. 
Zeybekci δήλωσε ότι μια πολύ σημαντική 
πολιτική και διπλωματική απόφαση ολο-
κληρώθηκε με την έγκριση των αρμόδιων 
επιτρόπων της ΕΕ, προκειμένου να ξεκι-
νήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις για 
την επικαιροποίηση και τη βελτίωση της 
συμφωνίας τελωνειακής ένωσης, η οποία 
θα τεθεί σε ισχύ από το τέλος του έτους.
Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
ανακοίνωσή της δήλωσε: «Η αναβάθμι-
ση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας 
αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπα-
θειών που καταβάλλονται από την ΕΕ και 
την Τουρκία για να βελτιωθούν οι σχέσεις 
τους σε βασικούς τομείς κοινού ενδια-
φέροντος, όπως προσδιορίστηκαν κατά 
τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 
29ης Νοεμβρίου 2015 και στη σύσκεψη 
ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016».
Ο κ. Zeybekci δήλωσε επίσης στο πρα-
κτορείο Ανατολή ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση είναι ενθαρρυντική και μεγάλης 
σημασίας, αφού η προηγούμενη συμφωνία 
αφορούσε το ελεύθερο εμπόριο με την 
ΕΕ μόνο σε βιομηχανικά προϊόντα. Το νέο 
πεδίο εφαρμογής πλέον θα συμπεριλάβει 
και τα γεωργικά προϊόντα, τις υπηρεσίες 
και τις δημόσιες προμήθειες. Οι εξαγω-
γές βιομηχανικών προϊόντων προς την ΕΕ 
από την Τουρκία ξεπερνούν το 48,5% των 
συνολικών εξαγωγών μας.
Παράλληλα η Τουρκία θα καταστεί συμ-
βαλλόμενο μέρος στις νέες συμφωνί-
ες ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών.

Πονοκέφαλοι και  
για τα δεξαμενόπλοια

Μάλλον απαισιόδοξη εμφανίζεται η 
BIMCO για το άμεσο μέλλον στη ναυλα-
γορά των VLCCs, των Suezmax και των 
Aframax δεξαμενόπλοιων, αφού η αύξηση 
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του συνολικού στόλου σημείωσε άνοδο 
κατά 7,3%, η οποία είναι ίση με 24,3 εκατ. 
dwt κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 2014 έως και τον Οκτώβριο του 2016. 
«Η πρόσφατη αύξηση του στόλου στα 
δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου γίνεται 
όλο και πιο ανησυχητική και θα επιδεινώ-
σει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης σε μεγάλο βαθμό αν δεν υπάρξει 
αύξηση των διαλύσεων», δήλωσε ο ειδι-
κός αναλυτής της BIMCO Peter Sand.
Τα VLCCs, με 20.700.000 dwt, παρου-
σίασαν ποσοστιαία αύξηση του στόλου 
κατά 11%, ενώ τα Suezmax, με 4,4 εκατ. 
dwt, επίσης παρουσίασαν αύξηση του 
στόλου κατά 5,5%. Οριακή μείωση κατα-
γράφεται μόνο στα Aframax. Ωστόσο οι 
παραγγελίες για νέα δεξαμενόπλοια είναι 
ακόμη αυξημένες και ανησυχούν τους 
ειδικούς ως προς τη «μετάλλαξη» και τη 
μετέπειτα ανισορροπία της αγοράς, αφού 
πολλά από τα νεότευκτα παραγγέλθηκαν 
χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με βασικό 
γνώμονα την καθίζηση των bulkers και τις 
ευνοϊκές τιμές, καθώς και τους προσφε-
ρόμενους όρους των ναυπηγείων που βρί-
σκονται σε κρίση.

Μειωμένη παραγωγή χάλυβα  
και σιδήρου στην Κίνα  
με διεθνείς επιπτώσεις

H επαρχία Hebei, η σημαντικότερη γεω-
γραφική περιοχή της Κίνας όσον αφορά 
την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, αύξη-
σε τους στόχους της ως προς τον περιο-
ρισμό της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα 
για το επόμενο έτος.
Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η 
επαρχία θα μειώσει σε 17.140.000 τόνους 
την παραγωγή σιδήρου και 19.860.000 
τόνους την παραγωγή χάλυβα το 2017, 
περισσότερο από τους αρχικούς στόχους 
της για 16.240.000 τόνους σιδήρου και 
15.620.000 τόνους χάλυβα.

Όπως αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο 
ειδήσεων Xinhua, ο περιορισμός της πλε-
ονάζουσας παραγωγικής ικανότητας είναι 
ψηλά στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων 
του Πεκίνου και αντανακλά τη στρατηγι-
κή της κυβέρνησης ως προς τη συνολική 
οικονομική απόδοση της Κίνας.
Η επαρχία Hebei, επίσης, αντιμετωπίζει 
τεράστια προβλήματα από τη σοβαρή 
ρύπανση και την αιθαλομίχλη, ενώ η τοπική 
επαρχία έχει «υποσχεθεί» να περιορίσει 
κατά 60 εκατ. τόνους την παραγωγή σιδή-
ρου και χάλυβα μέχρι το τέλος του 2017.

Νέα γραμμή Μόσχας-Πεκίνου  
για φορτία και επιβάτες  
σε μόλις 33 ώρες

Σε 33 ώρες θα μεταφέρονται φορτία και 
εμπορεύματα από την Ευρώπη στην Κίνα 
σύμφωνα με τους νέους στρατηγικούς 
στόχους που έθεσε το Κρεμλίνο για τους 
ρωσικούς σιδηρόδρομους.
Οι νέες σιδηροδρομικές διαδρομές μέσω 
του Καζακστάν θα μεταφέρουν ειδικά 
φορτία στην Ευρώπη και στην Κίνα σε 
μικρότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος 
για τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι ένα εμπορικό πλοίο χρειάζεται 
πάνω από δύο εβδομάδες για την ίδια 
διαδρομή.
Τα νέα τρένα θα μπορούν να μεταφέρουν 
300-600 τόνους φορτίων με ταχύτητα έως 
300 χλμ. ανά ώρα.
Η κύρια βλέψη για τους Ρωσικούς Σιδη-
ρόδρομους για το 2017 είναι η έναρξη του 

έργου και κυρίως η έναρξη κατασκευής 
της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας μεταξύ Μόσχας και Καζάν.
Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το 
συνολικό μήκος της σιδηροδρομικής δια-
δρομής Μόσχας-Καζάν για τρένα υψη-
λής ταχύτητας είναι 770 χλμ. Τα τρένα 
θα ταξιδεύουν με ταχύτητα 350-400 χλμ. 
την ώρα και η διαδρομή μεταξύ των δύο 
πόλεων θα είναι 3-3,5 ώρες, χρόνος πολύ 
βελτιωμένος σε σχέση με τις 14 ώρες που 
απαιτούνται σήμερα. Το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2022.
Το συνολικό κόστος της σιδηροδρομικής 
γραμμής υψηλής ταχύτητας Μόσχας-Κα-
ζάν εκτιμάται στα $16,8 δις. Η συγκε-
κριμένη γραμμή, σύμφωνα με το ρωσικό 
πρακτορείο, μπορεί αργότερα να επε-
κταθεί προς την Κίνα και να συνδέει τις 
δύο χώρες μέσω Καζακστάν. Σύμφωνα με 
τις ρωσικές αρχές, το μήκος του σιδηρο-
δρόμου Μόσχας-Πεκίνου θα είναι 7.769 
χλμ. και ο χρόνος ταξιδιού μέχρι 33 ώρες 
(τέσσερις φορές πιο γρήγορα σε σύγκρι-
ση με τις σημερινές 130,4 ώρες). Η μέση 
ετήσια επιβατική κίνηση υπολογίζεται σε 
195 εκατ. άτομα.
Η Κίνα προτίθεται να διαθέσει $8,1 δις για 
το έργο της γραμμής Μόσχας-Καζάν.
Η γερμανική πρωτοβουλία Consortium 
(περιλαμβάνει τις Siemens, Deutsche Bank, 
Deutsche Bahn και άλλες εταιρείες) πρό-
κειται να διαθέσει 2,7 δις ευρώ για τη χρη-
ματοδότηση της κατασκευής της σιδηρο-
δρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας.

Μειωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου στην Κίνα 
με διεθνείς επιπτώσεις
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Σε ελεύθερη πτώση  
η οικονομία της Βρετανίας

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών 
Philip Hammond δήλωσε ότι το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο θα εμφανίσει φέτος μειωμένη 
ανάπτυξη κατά 1,4%, ως αποτέλεσμα της 
απόφασης της χώρας να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυ-
ξης, σε συνδυασμό με την άνοδο του πλη-
θωρισμού και τα χαμηλότερα φορολογικά 
έσοδα, σημαίνει για την Downing Street 
ότι η χώρα θα πρέπει να περιμένει «προ-
βληματικoύς» προϋπολογισμούς μέχρι το 
2020.
Ο κ. Hammond δήλωσε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων ότι, ενόψει της αβεβαιότητας 
που αντιμετωπίζει η εθνική αλλά και η 
παγκόσμια οικονομία, και με σίγουρη πλέ-
ον την αρνητική εικόνα για την ανάπτυξη 
στην Αγγλία, δεν διαφαίνεται ότι θα εμφα-
νιστεί πλεόνασμα το 2019 στα κρατικά 
έσοδα. Τόνισε επίσης ότι το αυξανόμενο 
έλλειμμα θα πρέπει να καλύπτεται από 
αύξηση του δανεισμού της χώρας.
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ωστόσο, θα αντιμετωπίσει την έξοδo της 

χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη 
διάθεση 28,5 δις δολαρίων ΗΠΑ σε έργα 
υποδομής, συμπεριλαμβανομένων νέων 
κατοικιών σε περιφέρειες με υψηλή ανερ-
γία, χωρίς πλέον να δίνεται αποκλειστική 
έμφαση στις ανάγκες του Λονδίνου και 
των μεγάλων μητροπόλεων.
 
Στη φυλακή για δωροδοκία  
ο πρώην πρόεδρος  
των ναυπηγείων Guangxin

Ο πρώην πρόεδρος των ναυπηγείων 
Guangxin Shipbuilding and Heavy Industry, 
Li Tongan, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
δέκα ετών από δικαστήριο της Κίνας. Ο 
κ. Li Tongan κατηγορήθηκε ότι αποδέχτη-
κε δωροδοκίες συνολικού ύψους περίπου 
$776.000 σε συμφωνίες μεταβίβασης ιδι-
οκτησίας πλοίων όταν ήταν γενικός διευ-
θυντής της Guangdong Machinery Import 
& Export Corporation, αλλά και σε συμ-
φωνίες προμηθειών από τη θέση του ως 
προέδρου των ναυπηγείων. Ο κ. Li θα 
ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικα-
στηρίου επιζητώντας μικρότερη ποινή 
φυλάκισης, δεδομένου ότι παραδόθηκε 
μόνος του στις αστυνομικές αρχές.

Τα συμπεράσματα από  
την εξαμηνιαία έκθεση  
της Petrofin

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η 
ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην 

πρώτη θέση παγκοσμίως, κατέχοντας 
μερίδιο 16,36% και αφήνοντας πίσω της 
άλλες, παραδοσιακές δυνάμεις της αγο-
ράς, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Γερμανία. 
Μικρή κάμψη διαπιστώνεται στον αριθμό 
των ελληνικών εταιρειών, οι οποίες ανέρ-
χονται σε 638 έναντι 648 το 2015, ενώ 
η συνολική χωρητικότητα του ελληνό-
κτητου στόλου αγγίζει τα 362 εκατ. dwt, 
αποτελούμενου από 5.230 πλοία. Η μέση 
χωρητικότητα ανά πλοίο φτάνει τα 69.200 
dwt, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τα 12,19 
έτη, σταθερά μειούμενος τα τελευταία 
χρόνια, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες 
επενδύουν σε ποιοτικό τονάζ. Είναι επί-
σης εντυπωσιακό το γεγονός ότι η ελλη-
νική ναυτιλία στο σύνολό της αναπτύσσε-
ται διαρκώς από το 2000, τόσο σε όρους 
χωρητικότητας όσο και σε αριθμό αλλά 
και ηλικία πλοίων.
Αναλύοντας περαιτέρω κάποια ευρήματα 
της έρευνας, παρατηρείται ότι και οι τρεις 
χώρες που έπονται της Ελλάδας στο μερί-
διο της παγκόσμιας ναυτιλίας εμφάνισαν 
κάμψη των δυνάμεών τους, γεγονός που 
φανερώνει ότι οι στόλοι τους μειώθηκαν 
ως αποτέλεσμα πωλήσεων, διαλύσεων 
καθώς και μειωμένων παραγγελιών. Τίθεται, 
επομένως, το σοβαρό ερώτημα των αιτιών 
που οδήγησαν στην αύξηση της ελληνι-
κής ναυτιλίας και ποια στρατηγική ακο-
λουθήθηκε από τους Έλληνες πλοιοκτή-
τες, που, όπως αποδεικνύεται, υπήρξε εκ 
διαμέτρου αντίθετη από εκείνη των ξένων 
συναδέλφων τους: οι ναύλοι παραμένουν 
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σε χαμηλά επίπεδα, οι τιμές των πλοίων 
επίσης βρίσκονται χαμηλά και η τραπεζική 
χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένη. Και όμως, ο ελληνόκτητος στόλος 
συνεχίζει να αυξάνεται σε απόλυτες τιμές, 
το ίδιο και η εμπιστοσύνη και οι προσδο-
κίες για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλί-
ας. Η τάση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί με 
πολλούς τρόπους, αλλά σίγουρα η χαμηλή 
ναυλαγορά έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα και τις τιμές των μεταχειρισμένων 
πλοίων αλλά και αυτές των νέων κατα-
σκευών. Συνεπώς, αν μια εταιρεία διαθέτει 
ρευστότητα, τώρα είναι η κατάλληλη περί-
οδος για να προχωρήσει σε επενδύσεις. 
Επιπροσθέτως, η αύξηση του στόλου ίσως 
αποτελεί σημάδι ότι οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες αναμένουν άνοδο της αγοράς και ως 
εκ τούτου λαμβάνουν θέσεις προκειμένου 
να είναι έτοιμοι να αποκομίσουν άμεσα τα 
όποια οφέλη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 
το γεγονός ότι μόλις το 7% των εταιρει-
ών (ήτοι οι 46 μεγαλύτερες εταιρείες με 
στόλο πάνω από 25 πλοία η καθεμία) 
αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 της ελλη-
νικής χωρητικότητας. Αντίθετα, οι μικρές 
εταιρείες, που κατέχουν 1-4 πλοία, φτά-
νουν στον εντυπωσιακό αριθμό των 394 
και αντιπροσωπεύουν μόλις το 6,75% της 
συνολικής χωρητικότητας. Προς επίρρω-
ση αυτού, ίδια εικόνα αποτυπώνεται και 
από το ότι υπάρχουν συνολικά 68 εται-
ρείες με χωρητικότητα στόλου άνω του  
1 εκατ. dwt και με συνολική δυναμικότητα 
στόλου τα 2.715 πλοία (δηλαδή πάνω από 
τα μισά ελληνόκτητα πλοία) και μέσο όρο 
ηλικίας πλοίων μόλις τα 7,9 έτη, σημαντι-
κά μικρότερο σε σχέση με τον μέσο όρο 
ηλικίας που αναφέρθηκε παραπάνω. Αντί-
στροφα, υπάρχουν πάνω από 1.000 πλοία 
χωρητικότητας μικρότερης των 10.000 
dwt τα οποία διαχειρίζονται περίπου 220 
εταιρείες.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή το τεράστιο 
χάσμα που υπάρχει μεταξύ των μεγά-
λων και των μικρών εταιρειών. Είναι κοινά 
παραδεκτή η διαπίστωση ότι οι μεγάλες 
εταιρείες δύνανται να προβαίνουν ευκο-

λότερα σε νέες παραγγελίες ή/και σε 
αντικατάσταση των πλοίων τους, ώστε 
να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα του 
στόλου που διαχειρίζονται, εν αντιθέ-
σει με τις μικρές εταιρείες, που φαίνεται 
να έχουν δυσκολότερη πρόσβαση στις 
αγορές χρήματος. Η αδυναμία αυτή των 
μικρών εταιρειών αποτυπώνεται και στο 
ότι οι ηλικίες των πλοίων τους, έστω και 
οριακά, επιδεινώθηκαν.
Τέλος, η ίδια εικόνα αποτυπώνεται ακόμα 
και στις επιμέρους κατηγορίες των πλοίων, 
με τα πλοία ξηρού φορτίου να αποτελούν 
τη μερίδα του λέοντος, συμβάλλοντας σχε-
δόν κατά 50% και με ανάλογη ανάπτυξη. 
Ακόμα και στα τάνκερ, που δεν υπήρξε 
τόσο μεγάλη αύξηση του αριθμού των πλοί-
ων, οι χωρητικότητες και οι ηλικίες βελτιώ-
θηκαν εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία.

Είδηση για την αγορά  
των containers η παραγγελία  
δύο πλοίων

Σε μια αγορά με εξαιρετικά χαμηλούς 
ναύλους, αρκετές εταιρείες παρουσιάζουν 
αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ 
άλλες πτωχεύουν, σίγουρα αποτελεί είδη-
ση η παραγγελία για κατασκευή πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έστω 
και αν αφορούν πλοία feeder. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2016, οι παραγγελίες πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτες και ως εκ τούτου η 
πρόθεση της Pacific International Lines 
(PIL) για την κατασκευή ενός πλοίου 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρη-
τικότητας 600 ΤΕU, με option για τη ναυ-
πήγηση ενός ακόμα, είναι άξια αναφοράς. 
H PIL, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ανέθεσε 
την κατασκευή των πλοίων στα ναυπηγεία 
Taizhou Kouan της Κίνας, ενώ η παράδο-
ση του πλοίου αναμένεται το 2018.
H PIL δραστηριοποιείται σε γραμμές 
εντός Ασίας και είναι η 14η μεγαλύτερη 
εταιρεία πλοίων εμπορευματοκιβωτίων 
στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Alphaliner, με συνολική χωρητικότητα 
στόλου τα 366.330 TEU.

Όχι μία, ούτε δύο, αλλά δεκατρείς 
οι εταιρείες που παραβίασαν 
κανονισμούς για εκπομπές  
θείου στη Δανία

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 

της Δανίας δημοσιοποίησε ορισμένα ενδι-
αφέροντα στοιχεία σε σχέση με ναυτιλια-
κές εταιρείες που έχουν κάνει χρήση καυ-
σίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο 
εντός των χωρικών υδάτων της χώρας. 
Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 
2015, η υπηρεσία έχει συλλέξει και αναλύ-
σει σχεδόν 300 δείγματα πετρελαίου.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις, συνολικά δεκα-
τρείς ναυτιλιακές εταιρείες καταγγέλθη-
καν στις τοπικές αρχές της Δανίας ότι 
είχαν χρησιμοποιήσει καύσιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε θείο. Από τις δεκα-
τρείς εταιρείες, οι δώδεκα εντοπίστηκαν 
μέσα στο 2016, η μία το 2015, ενώ σε μία 
ναυτιλιακή έχει ήδη επιδικαστεί το σχετι-
κό πρόστιμο, με την εταιρεία να το έχει 
αποδεχτεί.
Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Δανίας έχει αναλάβει τον έλεγχο αλλά 
και την εφαρμογή των κανονισμών του 
θείου, λαμβάνοντας δείγματα πετρελαίου 
από πλοία που προσεγγίζουν και δένουν 
σε λιμένες της Δανίας. Τα δείγματα ανα-
λύονται στα εργαστήρια της υπηρεσίας 
για να εξακριβωθεί η περιεκτικότητα των 
καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία σε 
θείο. Για τον έλεγχο η Υπηρεσία Προστα-
σίας Περιβάλλοντος της Δανίας αξιοποιεί 
και μέσα εναέριας επιτήρησης με χρήση 
«sniffers», τα οποία εγκαθίστανται στη 
γέφυρα Storebælt αλλά και σε drones. 
Μέσω των «sniffers» μπορεί άμεσα και με 
επιτυχία να διαπιστωθεί εάν τα πλοία που 
εισέρχονται στα χωρικά ύδατα της Δανίας 
κάνουν χρήση παράνομων καυσίμων και 
συγκεκριμένα καυσίμων με υψηλή περιε-
κτικότητα σε θείο.
 
Το Americal P&I Club σε θετική 
τροχιά και το 2016

• Διευρυμένες δυνατότητες με γραφείο 
στο Χιούστον
• Θετική απόδοση επενδύσεων
• Αύξηση του τονάζ κατά 10%
• Το τονάζ του American Hellenic έχει 
ξεπεράσει ήδη τις προβλέψεις
• Η Eagle Ocean Marine παραμένει επι-
κερδής

Το American P&I Club, το οποίο αποτε-
λεί ένα από τα 13 μέλη του International 
Group των P&I Clubs, προσέλκυσε τον 
μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων στις ετή-
σιες παρουσιάσεις που διοργάνωσε στα 
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δύο από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά 
κέντρα παγκοσμίως, τον Πειραιά και το 
Λονδίνο, την 7η και 9η Δεκεμβρίου αντί-
στοιχα. Δίνοντας έμφαση στην τεχνογνω-
σία των ανθρώπων που στελεχώνουν το 
Club και στις υπηρεσίες που προσφέρει, 
τόσο οι διευθυντές της διαχειρίστριας 
εταιρείας του Club, της SCB Inc., όσο και 
ο διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής 
εταιρείας του Club, American Hellenic 
Hull Insurance Company, παρουσίασαν τις 
ακόλουθες θετικές εξελίξεις:

Το American Club συνεχίζει να δίνει 
έμφαση στις υπηρεσίες που προσφέρει 
με τη σύσταση ενός νέου γραφείου στο 
Χιούστον.
Θετική απόδοση των επενδύσεων, παρά 
το ασταθές περιβάλλον της χρηματοοικο-
νομικής αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της φετινής ασφαλιστι-
κής χρονιάς, το Club έχει μέχρι στιγμής 
πετύχει αύξηση του καθαρού τονάζ κατά 

10%. 
Το τονάζ του American Hellenic έχει 
ξεπεράσει ήδη τους στόχους της πρώτης 
χρονιάς.
Η Eagle Ocean Marine, ασφαλιστική 
σύμπραξη του Club, που παρέχει ασφά-
λιση αστικής ευθύνης προς τρίτους με 
σταθερό ασφάλιστρο σε συνεργασία με 
ασφαλιστές από τους Lloyd’s του Λον-
δίνου, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να 
παραμένει σε κερδοφόρα τροχιά.
Διανύοντας την εκατοστή χρονιά του 
Club, ο Joseph Hughes, διευθύνων σύμ-
βουλος και πρόεδρος της διαχειρίστριας 
εταιρείας του American Club, SCB Inc., 
εξήγησε πως το American Club συνεχί-
ζει να εστιάζει και να διευρύνει τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει με τη σύσταση 
ενός νέου παραρτήματος στο Χιούστον, 
καθιστώντας το American Club το μόνο 
IG P&I Club με γραφείο στην ευρύτερη 
περιοχή και δήλωσε:  «Τα τελευταία χρό-
νια, με το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, 
η ενότητα του Club με τα μέλη του ενι-
σχύθηκε μέσα από τις δυσκολίες». Ο κ. 
Hughes τόνισε επίσης πως η Eagle Ocean 
Marine, ασφαλιστική σύμπραξη του Club, 
που παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης 
προς τρίτους με σταθερό ασφάλιστρο σε 
συνεργασία με ασφαλιστές από την αγο-

ρά των Lloyd’s του Λονδίνου, συνεχίζει να 
αναπτύσσεται συνεχώς από άποψη τονάζ 
και να παραμένει κερδοφόρα.
Ο Vincent Solarino, πρόεδρος και επιχει-
ρησιακός διευθυντής (COO) της SCB 
Inc., έκανε ειδική αναφορά στην εφαρ-
μογή σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης 
του Club που έχει καθιερωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
στρατηγικής, κάτι που έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στην αύξηση του τονάζ του Club 
περίπου κατά 10%, παρά τη συνεχιζόμενη 
ύφεση και την αυξημένη ανταγωνιστικό-
τητα.
Ο Ηλίας Τσακίρης, διευθύνων σύμ-
βουλος της θυγατρικής εταιρείας του 
Club, American Hellenic Hull Insurance 
Company Ltd, ενημέρωσε τους συμμετέ-
χοντες για την πορεία της εταιρείας, τονί-
ζοντας πως ο αριθμός των ασφαλισμένων 
πλοίων έχει ήδη ξεπεράσει τις προβλέ-
ψεις, με ένα σωστά ισορροπημένο χαρτο-
φυλάκιο τόσο ανά περιοχή και ανά broker 
όσο και ανά τύπο πλοίου.
Η Δωροθέα Ιωάννου, η οποία ηγείται του 
ελληνικού γραφείου και της παγκόσμιας 
ανάπτυξης του American P&I Club, κλείνο-
ντας και τις δύο παρουσιάσεις, έδωσε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπινου 
δυναμικού που βρίσκεται πίσω από τις 
υπηρεσίες του Club και αφηγήθηκε την 
ιστορία του Club από την ίδρυσή του το 
1917 και τις κυρώσεις του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου έως τη στιγμή που ανέλαβαν τα 
ηνία ο Joe Hughes και ο Vincent Solarino, 
οι οποίοι μετέτρεψαν το American Club 
από έναν εγχώριο ασφαλιστή τη δεκαετία 
του ’90 σε έναν παγκόσμιο ασφαλιστικό 
οργανισμό και μέλος του International 
Group, με πέντε φορές μεγαλύτερο τονάζ 
και έξι παραρτήματα παγκοσμίως σήμερα. 
Η κ. Ιωάννου δήλωσε: «Οι άνθρωποι είναι 
που κάνουν τη διαφορά».
Και οι δύο παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα 
στη Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά και 
στο Trinity House του Λονδίνου αντίστοι-
χα προσέλκυσαν συνολικά πάνω από 500 
στελέχη και κορυφαία ονόματα από όλους 
τους τομείς της ναυτιλιακής κοινότητας.

Χ Ο Ρ Η ΓΟΣ  Σ Τ Η Λ Η Σ

Η ομάδα του γραφείου του Πειραιά του American P&I Club  
μαζί με τους διευθυντές της SCB Inc.



Euroco Building, 1 Alamanas Street, 151 25 Maroussi, Athens, Greece

Tel: +30 210 6155200 - Fax: +30 210 6198520

amngr@nomikos.gr - www.amnomikos.com
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έχω εγκλιματιστεί γρηγορότερα  
από όσο πίστευα στο ΥΝΑΝΠ

Με τις ανάγκες για στελέχη 
που θα σταδιοδρομήσουν 
στη θάλασσα να αναμένεται 
να αυξηθούν την επόμενη 
δεκαετία, ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Κουρουμπλής θεωρεί ότι η 
ναυτική εκπαίδευση πρέπει να 
αποτελέσει -και θα αποτελέσει- 
κυρίαρχο πεδίο δράσης για το 
υπουργείο. Στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε ανέφερε και 
τις υπόλοιπες προτεραιότητες 
του υπουργείου του, ανάμεσα 
στις οποίες ξεχωρίζουν η 
ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος 
με νέο εξοπλισμό, η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής σημαίας ώστε να 
αποτελέσει επιλογή και για 
ξένους πλοιοκτήτες αλλά και η 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
λιμενικής πολιτικής.

Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή,
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
στους Γιώργο Βαγγέλα και Λίζα Μαρέλου

Ποιο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι το 
μέλλον για τη δημόσια αλλά και για την 
ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση; 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα άρρηκτα συν-
δεδεμένη με τη θάλασσα και ως εκ τού-
του με τη ναυσιπλοΐα, τη ναυτοσύνη και 
τον εφοπλισμό. Οι σύγχρονες αναλύσεις 
εκτιμούν ότι στα επόμενα δέκα χρόνια η 
παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί 150.000 
στελέχη πρώτης γραμμής. Μια προνο-
ητική πολιτική οφείλει να απαντήσει σε 
τέτοιου είδους προκλήσεις με σοβαρή 
οργάνωση και σωστό επαγγελματικό προ-

σανατολισμό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
παρέλαβε τη ναυτική εκπαίδευση σε πλή-
ρη κατάρρευση δομών και υποδομών. Η 
πολιτική ηγεσία των τελευταίων δύο χρό-
νων σήμανε συναγερμό. Η προκήρυξη των 
κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού 
προσωπικού, η ανακατασκευή των υποδο-
μών στον Ασπρόπυργο και στη Μηχανιώ-
να, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η διεκδί-
κηση ένταξης του εξοπλισμού σε όλα τα 
περιφερειακά προγράμματα είναι δείγμα-
τα γραφής μιας άλλης πολιτικής, πολιτικής 
ποιοτικής αναβάθμισης των ακαδημιών 
εκπαίδευσης.



Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε 
για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα;

Η αναβάθμιση των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού, ο επαγγελματικός προσανατο-
λισμός προς τη ναυτική οικογένεια και το 
ναυτικό επάγγελμα, καθώς και το ειδικό 
καθεστώς φορολόγησης, είναι μερικές από 
τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη δρο-
μολογήσει. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει και 
αγάπη προς τη θάλασσα και τα ταξίδια, για 
να ολοκληρωθεί το πακέτο των κινήτρων 
που έχει ένας νέος ώστε να αποφασίσει να 
κάνει καριέρα στη θάλασσα.

Πώς κρίνετε τη σχέση συνεργασίας 
σας έως σήμερα με τους θεσμικούς 
εκπροσώπους της ναυτιλιακής και 
ναυτικής οικογένειας;

Χωρίς να φαίνεται υπερβολικό, πρέπει να 
σας πω ότι έχω εγκλιματιστεί γρηγορότερα 
από όσο πίστευα στο ΥΝΑΝΠ. Έχω ήδη 
κλείσει τον πρώτο κύκλο επαφών με θεσμι-
κούς παράγοντες του χώρου και πιστεύω 
ότι, σε έναν βαθμό, τους έχω πείσει ότι 
τους ακούω με προσοχή, ώστε γρήγορα 
να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανά-
μεσά μας, γεγονός που θεωρώ ότι είναι η 
βάση για μια παραγωγική συνεργασία. Είμαι 
από τους ανθρώπους που πιστεύουν στις 
ανθρώπινες σχέσεις, γι’ αυτό και θεωρώ ότι 
η επικοινωνία μας με όλους τους θεσμικούς 
παράγοντες θα έχει παραγωγικό πρόσημο.

Ποια προτεραιότητα και ποιον σημα-
ντικό για εσάς στόχο θα προσπαθή-
σετε να υλοποιήσετε κατά τη διάρκεια 
της υπουργίας σας;

Στο υπουργείο σήμερα μπορώ να μιλήσω 
για μια σειρά στόχων που θα τους κινη-
τοποιούμε και θα τους κινητροδοτούμε 
παράλληλα:  
- Η συνεχής αναβάθμιση των Ναυτικών 
Ακαδημιών Εκπαίδευσης.
- Η οργάνωση της πολιτικής για τη λιμε-
νική βιομηχανία, με στόχο τη διαβάθμιση 
όλων των λιμανιών της χώρας, ώστε οι 
παρεμβάσεις σε αυτά να συνδέονται άμε-
σα με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, 
αν δηλαδή το λιμάνι είναι τουριστικό, αν 
ενδείκνυται για κρουαζιέρα ή για μεταφο-
ρά εμπορευμάτων.
- Ποντοπόρος ναυτιλία. Στηρίζουμε με 
κάθε τρόπο την ποντοπόρο ναυτιλία, για να 
διατηρεί τον παγκόσμιο πρωταγωνιστικό 
της ρόλο, και δουλεύουμε ώστε η ελληνική 
σημαία, η ελληνική ποιοτική σημαία, να γίνει 
ακόμα πιο ελκτική και για ξένους πλοιοκτή-
τες, αλλά και για τους Έλληνες πλοιοκτήτες 
που δεν έχουν ελληνική σημαία. 
- Στους στόχους μας είναι και η ψηφια-
κή στρατηγική, ώστε, αξιοποιώντας τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει 
ενταχθεί το ΥΝΑΝΠ, να μην υστερεί από 
πλευράς δυνατοτήτων χρήσης των νέων 
τεχνολογιών. 
- Ακτοπλοΐα. Στο πλαίσιο ενός σύγχρονου 
τρόπου συνεργασίας θέλουμε η ακτοπλοΐα 

να εμπεδώνει όχι μόνο αίσθημα μεταφο-
ρικής ασφάλειας και αξιοπιστίας, αλλά να  
είναι και το χαμόγελο προς τον επιβάτη, 
είτε είναι νησιώτης είτε είναι επισκέπτης.
- Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. 
Η καθιέρωση των Πανελλήνιων εξετάσε-
ων, η αξιοκρατία και ο σύγχρονος εξοπλι-
σμός που θα αποκτήσουν το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
θα τα καταστήσει αξιόπιστα στον υψη-
λότερο βαθμό παροχής υπηρεσιών στην 
πατρίδα και στην κοινωνία. 
- Τουρισμός, σκάφη αναψυχής, κρουαζιέ-
ρα. Στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε στον 
μεγαλύτερο βαθμό αυτόν τον τομέα, 
ανταποκρινόμενοι άμεσα και αποτελε-
σματικά στις υποδομές που έχει ανάγκη 
η χώρα. 
- Επιχειρούμε την αφύπνιση του ναυπη-
γοεπισκευαστικού τομέα. Θέλουμε να 
ζωντανέψουμε αυτόν τον χώρο, που απο-
τελεί πραγματική ελπίδα αξιοποίησης της 
τεχνογνωσίας που διαθέτει η χώρα για 
την παραγωγική ανασυγκρότησή της.
- Προετοιμαζόμαστε θεσμικά και άμεσα 
για την παρουσία των σταθμών LNG και 
τη χρήση της πράσινης ενέργειας, με ό,τι 
αυτό σημαίνει.
- Η συνεργασία με τον νέο ΟΛΠ και την 
COSCO, η προώθηση των διαδικασιών 
αξιοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλο-
νίκης (όπου προσπαθούμε να διασφαλί-
σουμε και τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων) και η αξιοποίηση των λιμανιών που 
είναι Ανώνυμες Εταιρείες αποτελούν την 
αιχμή του δόρατος της λιμενικής μας 

Ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής 
Παναγιώτης Κουρουμπλής 

(αριστερά) και ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην 

υπουργός Ναυτιλίας 
Θοδωρής Δρίτσας  

(2ος δεξιά) παρευρίσκονται 
στα εγκαίνια του 

έργου «Αποκατάσταση 
Υπογείων Δικτύων» της 

ΑΕΝ Ασπροπύργου, στο 
ανακαινισμένο αμφιθέατρο 
της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού, Ασπρόπυργος, 

Δευτέρα 19/12/2016. 
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βιομηχανίας. Ταυτοχρόνως υπάρχουν και 
άλλα λιμάνια που παρουσιάζουν ειδικό 
ενδιαφέρον, όπως το Κατάκολο και η Σού-
δα. Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε κατά 
προτεραιότητα τους παραγωγικούς τομείς 
αυτών των λιμανιών, ώστε να δημιουργη-
θούν νέες θέσεις εργασίας, και μάλιστα 
καλά αμειβόμενες. 
Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι τρέχουν και 
θα τρέχουν παράλληλα και συμπληρώνο-
ντας ο ένας τον άλλο. Έτσι μπορούμε να 
έχουμε μια συνολική ναυτιλιακή πολιτική, 
που να αποτελέσει μία από τις μεγάλες 
ατμομηχανές ανάπτυξης της χώρας.

Θεωρείτε ότι είναι σε σωστή βάση οι 
συνομιλίες σας με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με τις πρωτοβουλίες 
της επιτρόπου Βεστάγκερ ως προς την 
εξέταση του θεσμικού πλαισίου της 
ναυτιλίας μας; 

Θεωρώ ότι πρέπει –και είμαι αποφασι-
σμένος– να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα 
στον τομέα στήριξης της ποντοπόρου 
ναυτιλίας. Οι ενστάσεις της Επιτροπής 
πρέπει να αρθούν, γιατί δεν εδράζονται σε 
πραγματικά στοιχεία. Η ελληνική ποντο-
πόρος ναυτιλία δεν αφορά μόνο την Ελλά-
δα. Δίνει δύναμη και οντότητα στον τομέα 
αυτόν, στην ίδια την Ευρώπη.

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον 
του Πειραιά μετά τις επενδυτικές κινή-
σεις της COSCO; Τι πρέπει να περιμέ-
νει τόσο ο επιχειρηματίας στο Πέραμα 
όσο και ο ταξιδιώτης;

Η COSCO διά του ΟΛΠ και σε αγα-

στή συνεργασία με το ΥΝΑΝΠ και τους 
θεσμούς του Πειραιά θα πρέπει να επι-
σπεύσει το επενδυτικό της πρόγραμμα 
προκρίνοντας τα ζητήματα της ναυπηγο-
επισκευαστικής ζώνης, της κρουαζιέρας 
και του επιβατικού σταθμού. Με αυτές τις 
παρεμβάσεις, ο Πειραιάς μπορεί να ελπί-
ζει σε μια νέα περίοδο οικονομικής και 
κοινωνικής αναζωογόνησής του.

Υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέ-
ρηση στον διαγωνισμό πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
ΟΛΘ ΑΕ. Μπορείτε να μας ενημερώ-
σετε για το υφιστάμενο χρονοδιά-
γραμμα της διαδικασίας και τι θα γίνει 
με το φλέγον ζήτημα των ελάχιστων 
επενδύσεων;

Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Είμαστε 
στη δεύτερη ανάρτηση και πάμε στην 
τρίτη ολοταχώς, έχοντας ως βασικούς 
στόχους την εξασφάλιση των απαραίτη-
των επενδύσεων για την αναβάθμιση και 
το εμπορικό ενδιαφέρον του λιμανιού, τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων εργαζομέ-
νων και την αξιοποίηση του προβλήτα 1 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο προκάτοχός σας είχε αναλάβει δύο 
σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη 
αφορούσε τη σύσταση της Δημόσιας 
Αρχής Λιμένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). Με 
την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού να 
έχει ήδη ολοκληρωθεί, θα ήθελα να 
σας ρωτήσω πότε αναμένεται η λει-
τουργία της ΔΑΛΠ, η οποία θα έχει 
εποπτικό ρόλο στο λιμάνι. Επίσης έχει 
ληφθεί μέριμνα για τις αρμοδιότητές 

της, που αποτελούν και αρμοδιότητες 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων;

Προχωρούμε άμεσα στη συγκρότηση 
της διοίκησης της ΔΑΛΠ. Επίσης με το 
Ν. 4389/2016 διαμορφώθηκε το τρίπτυχο 
ενός σύγχρονου συστήματος εποπτείας 
των λιμένων με διακριτές αλλά σαφείς 
αρμοδιότητες της ΓΓΛΠΝΕ, της ΡΑΛ και 
της ΔΑΛΠ. Στην τελευταία, μάλιστα, έχει 
ανατεθεί η άσκηση των δημοσίου συμφέ-
ροντος εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που 
αφαιρούνται από τους ιδιωτικοποιημέ-
νους οργανισμούς λιμένων.

Η δεύτερη έχει να κάνει με τη δυνατό-
τητα μετατάξεων των υπαλλήλων της 
ΟΛΠ ΑΕ σε υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία 
και τι προβλέπει;

Είμαστε σε συνεννόηση με τους εργαζο-
μένους. Οι μετατάξεις είναι θεσπισμένες. 
Η εκτίμησή μου είναι ότι και οι εργαζόμε-
νοι θα πρέπει να απαλλαγούν από δικαιο-
λογημένες και αδικαιολόγητες φοβίες.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, μέσω του Λιμενικού 
Σώματος, έχει αναλάβει σημαντικό 
φορτίο της διαχείρισής του. Πώς βλέ-
πετε να εξελίσσεται η κατάσταση στο 
άμεσο μέλλον και ποιος ο σχεδιασμός 
του υπουργείου για την ενίσχυση του 
Λιμενικού Σώματος τόσο σε ανθρώπι-
νο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική 
υποδομή, τουλάχιστον στα νησιά που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
μεταναστευτικών ροών;

Οφείλουμε, χωρίς καμία διάθεση περιαυ-
τολογίας, να αναγνωρίσουμε στο ελλη-
νικό Λιμενικό ότι, διασώζοντας από τη 
θάλασσα πάνω από 150.000 πρόσφυγες 
και μετανάστες, διέσωσε όχι μόνο την 
τιμή της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης 
του σύγχρονου πολιτισμού. Στο πλαίσιο 
υλοποίησης ευρωπαϊκών συγχρηματο-
δοτούμενων προγραμμάτων, το Λιμενικό 
Σώμα θα έχει σύντομα εξοπλιστεί με τα 
πιο σύγχρονα θαλάσσια μέσα και με σύγ-
χρονη ψηφιακή τεχνολογία. Η στελέχωση 
σήμερα των λιμεναρχείων στα νησιά πρώ-
της γραμμής είναι πλήρης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



PREVENTING 
LOSSES STARTS  
 WITH PEOPLE
With better know-how, board to crew 
members benefit from the industry’s most 
extensive loss prevention programme.

ukpandi.com
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όλοι είναι αισιόδοξοι  
και με την αισιοδοξία προχωράμε  
έναν χρόνο πιο μπροστά

Από τη θέση του αντιπροέδρου 
της Ένωσης Ευρωπαίων 
Πλοιοκτητών (ECSA), o κ. Πάνος 
Λασκαρίδης εξηγεί τη σημασία 
της Ένωσης στη διαμόρφωση 
ναυτιλιακών πολιτικών σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Σε μια περίοδο 
δραστικών αλλαγών κυρίως σε ό,τι 
αφορά το κανονιστικό περιβάλλον 
της ναυτιλίας, ο κ. Λασκαρίδης 
παρουσιάζει τις απόψεις της 
Ένωσης για σημαντικά ζητήματα 
που απασχολούν τη ναυτιλία, ενώ 
παραθέτει τις πρωτοβουλίες της 
για το άμεσο μέλλον.

Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη,  
Aντιπροέδρου της European Community Shipowners Associations (ECSA), διευθύνοντος συμβούλου Ομίλου Λασκαρίδη, 
στη Λίζα Μαρέλου

Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος και η 
σημασία της ECSA για τα ναυτιλια-
κά δρώμενα στην Ευρώπη; Είναι ένα 
φόρουμ απόψεων ή ένας συλλογικός 
φορέας που εκφράζει τη φωνή των 
εφοπλιστών στην Ευρώπη; 

Η ECSA δεν αντιπροσωπεύει μεμονω-
μένες εταιρείες ή εφοπλιστές, αλλά είναι 
μια οργάνωση στην οποία συμμετέχουν 
οι εθνικές ενώσεις. Δηλαδή τα μέλη της 
είναι οι εθνικές ενώσεις εφοπλιστών κάθε 
κράτους της. Τούτου δοθέντος δεν συζη-
τούνται θέματα που αφορούν τον ένα ή 
τον άλλο εφοπλιστή, αλλά θέματα που 
ενδιαφέρουν όλη τη ναυτιλιακή κοινότη-
τα. Στην ECSA δεν εγγράφονται ως μέλη 

μεμονωμένοι πλοιοκτήτες ή εταιρείες, 
αλλά εθνικές εφοπλιστικές ενώσεις. Και 
σε αυτό το σημείο έγκειται η πολυπλοκό-
τητα και η δυσκολία: οι διάφορες ενώσεις 
αντιπροσωπεύουν και αποτελούνται από 
τμήματα διάφορων κλάδων της ναυτιλι-
ακής δραστηριότητας. Υπάρχουν τα επι-
βατηγά, οι τακτικές γραμμές, το short sea 
shipping και υπάρχει βέβαια, σε μεγάλη 
πλειοψηφία, η tramp ναυτιλία, στην οποία 
ανήκουμε εμείς ως Έλληνες – μιας και η 
Ελλάδα αποτελεί το 50% της ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας. 
Κατά συνέπεια, όποιο πρόβλημα αναφύ-
εται το οποίο ενδιαφέρει γενικώς τη ναυ-
τιλία ή ειδικότερα την ευρωπαϊκή ναυτιλία 
θα απασχολήσει και την ECSA. 



Και με ποιο τρόπο θα ασχοληθεί δηλα-
δή η ECSA με τα τόσο πολύπλοκα 
θέματα που πλέον αναφύονται στις 
Βρυξέλλες;

Κατ’ αρχάς τα προβλήματα που θα 
παρουσιαστούν κατά κόρον είναι παγκό-
σμια, αλλά και ευρωπαϊκά. Σπανίως έχω 
εντοπίσει θέμα που να απασχολεί μόνο 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το θέμα του 
short sea shipping είναι καθαρώς ευρω-
παϊκό, όπως και τα θέματα της ναυτεργα-
σίας. Η ECSA αντιλαμβάνεται ότι όλα τα 
ζητήματα που απασχολούν τη ναυτιλία, 
και κυρίως οι λύσεις τους, πρέπει να είναι 
συμβατά με τα διεθνή πρότυπα. Για παρά-
δειγμα, δεν επιθυμούμε να είμαστε αντίθε-
τοι με τις απόψεις που εκφράζονται στον 
ICS και πολύ περισσότερο σε θέματα που 
συζητιούνται στον ΙΜΟ. Όπως καταλαβαί-
νετε, πρέπει να υπάρχει μια λεπτή ισορρο-
πία, διότι συχνά τα συμφέροντα τα οποία 
αντιπροσωπεύει η ECSA τείνουν να έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές ανά-
γκες και εξελίξεις. Όταν αυτές οι ανάγκες 
συγκρούονται με τις διεθνείς απόψεις περί 
ναυτιλίας, όπως αυτές εκφράζονται στον 
ICS και στον ΙΜΟ, εκεί υπάρχουν ορισμέ-
νοι φορείς ή ενώσεις που… κάνουν νερά. 
Και εδώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
τα ευρωπαϊκά όργανα: όπως η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, που είναι πολύ ισχυρή, το 
Κοινοβούλιο, που παίζει επίσης σημαντι-
κό ρόλο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα 
Συμβούλια Υπουργών Μεταφορών, που 
είναι τα πλέον συντηρητικά όργανα αλλά 
έχουν τελικά και τη μεγαλύτερη δύναμη. 
Επίσης στα παραπάνω μη λησμονούμε ένα 
πλέγμα ατελείωτο  περιβαλλοντολόγων 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που 
διαθέτουν ισχυρή παρουσία και δύναμη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζο-
νται τοπικές, περιφερειακές πολιτικές, 
στις οποίες η ECSA πρέπει να αντιδράσει 
διαφορετικά ανά περίσταση. Γενικά, όμως, 
μέλημά μας είναι να βρίσκουμε συμβιβα-
στικές λύσεις. 

Το ενδιαφέρον ενός παρατηρητή απέ-
ναντι στην ECSA είναι ότι υπάρχουν 
κάποιοι κλάδοι οι οποίοι από το ευρω-

παϊκό σύστημα λαμβάνουν επιχορηγή-
σεις ή επιδοτήσεις άμεσες ή έμμεσες. 
Η tramp ναυτιλία, ειδικά της Ελλάδας, 
είναι κάθετα αντίθετη προς τέτοιες 
πολιτικές, ενώ η ακτοπλοΐα και η ΝΜΑ 
τις επιζητούν. Πώς μπορεί ένας θεσμι-
κός φορέας εκπροσώπησης του εφο-
πλισμού να καλύψει τόσες διαφορετι-
κές και ενίοτε αντικρουόμενες στρα-
τηγικές επιδιώξεις των μελών του; 

Σε ό,τι αφορά την ECSA, όταν πρόκειται 
για θέματα που αφορούν μια «μειονότη-
τα», τότε το ευρύτερο σύνολο των μελών 
σέβεται τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. 
Προφανώς οι ακτοπλόοι έχουν κάποιες 
ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις που τους 
οδηγούν στο να μη θέλουν να ενταχθούν 
σε κάποια νομοθεσία ή συνθήκη. Αυτά 
όμως είναι περιορισμένα θέματα και άπτο-
νται ενός κλάδου, γι’ αυτό και δεν υπάρχει 
μεγάλη αντιπαράθεση. Και τα συμφέροντά 
τους είναι σεβαστά, όπως είναι σεβαστά 
και τα συμφέροντα του short sea shipping 
και των τακτικών γραμμών. 
Εκεί που υπάρχει μεγάλη αντίθεση είναι 
όταν υπάρχουν πολιτικές ή προτάσεις 
που αφορούν όλη τη ναυτιλία, στο σύνο-
λό της. Τότε γεννάται θέμα. Η μεγαλύτερη 
αδυναμία της ECSA είναι ότι ιδρύθηκε σαν 
μια ένωση ενώσεων: δηλαδή κάθε κλάδος, 
κάθε κράτος έχει την ίδια ψήφο και την 
ίδια φωνή. Κατά συνέπεια η Ελλάδα που 
έχει το 50% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έχει 
την ίδια ψήφο με τη Λιθουανία που έχει 
έξι πλοία. Αυτό το πρόβλημα, όλον αυτόν 
τον καιρό που δεν υπήρχαν τόσο σημα-
ντικά και πολυποίκιλα θέματα, δεν ενο-
χλούσε. Τα τελευταία χρόνια όμως, που 
έχουν οξυνθεί κάποια προβλήματα, κυρί-
ως μέσω νέων διεθνών συνθηκών, όπως 
είναι τα αέρια θερμοκηπίου, η διεθνής 
σύμβαση για τις διαλύσεις των πλοίων ή 
το ballast water, φαίνεται πλέον ότι αυτοί 
που έχουν διαφορετικές απόψεις έχουν, 
δυστυχώς, την ίδια ψήφο.
Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, παρά 
μόνο ανατινάζοντας την ECSA στον αέρα. 
Η επιθυμία είναι να βρίσκονται λύσεις με 
κοινή συναντίληψη. 

Πώς θα αντιμετωπίσετε τις πολιτι-
κές πρωτοβουλίες των επιτρόπων 
Margrethe Vestager με το θέμα της 
φορολογίας και Βιολέτας Μπουλτς οι 
οποίες διαφαίνεται ότι έχουν καθε-
μία τη δική της ατζέντα; Υπάρχει το 
προσωπικό αλλά και η οικονομική 
ευχέρεια από την ECSA να παρακο-
λουθήσει αλλά και να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις στις 
Βρυξέλλες;

Κατ’ αρχάς η ECSA δεν διαθέτει μεγάλα 
κονδύλια, αλλά διαθέτει μια στελέχωση 
γραμματείας πολύ ικανοποιητική. Φυσικά, 
επειδή η ECSA δεν έχει αυτοτελώς τερά-
στια δύναμη, επικουρείται από αρκετές 
μεμονωμένες ενώσεις. Οι ενώσεις έχουν 
τους δικούς τους αντιπροσώπους στις 
Βρυξέλλες, οι οποίοι λειτουργούν ως σύν-
δεσμοι μεταξύ ECSA και των διάφορων 
οργάνων ή σε ορισμένες περιπτώσεις 
ενεργούν και απευθείας ως υπέρμαχοι 
μιας εθνικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας 
το λεγόμενο lobby. Η δική μας Ένωση, η 
ΕΕΕ, δεν το έχει κάνει αυτό ακόμη, αλλά 
έχει μια ισχυρή κα σεβαστή συμμετοχή 
στην ECSA. 
Έτσι δεν διαθέτουμε μεν ιδιαίτερους 
πόρους, αλλά δεν υποφέρουμε από αντι-
προσώπευση.
Τώρα ας πάρουμε κάθε επίτροπο ξεχωρι-
στά. Η μεν επίτροπος Ανταγωνισμού έχει 
ξεκινήσει αυτή την προκαταρκτική έρευ-
να κατά της Ελλάδος, που είναι σε εξέλιξη 
και ή θα μπει στο αρχείο ή θα καταλήξει 
σε έναν μικρό συμβιβασμό ή θα ανοίξει 
μια επίσημη έρευνα. Αν ισχύσει η τρίτη 
εκδοχή, είναι προφανές, όπως καταλαβαί-
νετε, ότι οι εμπλεκόμενοι θα την ανοίξουν 
ακόμη περισσότερο και θα συμπεριλάβει 
και άλλα κράτη-μέλη – όχι μόνο την Ελλά-
δα. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέ-
ρον κανενός. Φυσικά η επιτροπή θα έχει 
να αναλογιστεί και ορισμένες συνέπειες 
αυτής της πολιτικής. 
Η επίτροπος Μπουλτς  έχει αναγάγει το 
θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρω-
παϊκής ναυτιλίας σε ένα από τα κύρια 
σημεία της στρατηγικής της για τη ναυτι-
λιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ως 
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αποτέλεσμα της σημασίας που αποδίδει 
σε αυτό το θέμα, η ECSA θα προχωρήσει 
σε μια μεγάλη μελέτη, η οποία αφορά τη 
σύγκριση των πέντε μεγαλύτερων ναυτι-
λιακών κέντρων του κόσμου (Ντουμπάι, 
Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Βανκούβερ 
και Σαγκάης) με τα παραδοσιακά κέντρα 
στην ΕΕ. Θέλουμε να εξετάσουμε σε ποια 
σημεία πρέπει η Ευρώπη να μη χάσει το 
πλεονέκτημά της, ώστε η ευρωπαϊκή ναυ-
τιλία να μην αρχίσει να φυλλορροεί προς 
αυτά τα εξωχώρια κέντρα. 
Αυτή η μελέτη θα παρουσιαστεί στις επιτρό-
πους (ενδεχομένως εμπιστευτικά), έτσι ώστε 
να γνωρίζουν τι συμβαίνει και εκτός Ευρώπης.
Είναι γνωστό ότι η επίτροπος Μπουλτς 
θέλει να αφήσει το αποτύπωμά της στη 
ναυτιλιακή πολιτική. 
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εκεί που δεν 
συντασσόμαστε καθόλου με τα ευρωπαϊ-
κά όργανα είναι οι εντελώς λανθασμένες 
και στρεβλές απόψεις ως προς το ότι η 
Ευρώπη πρέπει να νομοθετεί μόνη της και 
να μην ακολουθεί τις διεθνείς ρυθμίσεις 
του ΙΜΟ. Εδώ είμαστε κάθετοι και δεν θα 
συμφωνήσουμε ποτέ στη δρομολόγηση 
περιφερειακών νομοθεσιών. 

Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η «εμμο-
νή» της Ευρώπης ως προς την περι-
βαλλοντική πολιτική, που πλέον για 
πολλούς θα πρέπει να συμπεριλαμβά-
νει και νέες ρυθμίσεις για τη ναυτιλία; 

Κατά την άποψή μου, είναι σχετικά απλά 
τα πράγματα. Το θέμα του περιβάλλο-
ντος είναι ένα ενδιαφέρον και «πιασά-
ρικο» θέμα παντού. Τροφοδοτείται από 
μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που στό-
χος ζωής τους είναι πώς θα σώσουν το 
περιβάλλον: περιβαλλοντολόγοι, μικροπο-
λιτικοί, προφήτες του μέλλοντος, κ.λπ. Η 
βάση της συζήτησης είναι σωστή βέβαια. 
Πράγματι κάτι πρέπει να γίνει με το περι-
βάλλον. Το θέμα όμως είναι ποιες πολιτι-
κές θα ακολουθηθούν. Συνήλθαν λοιπόν 
πέρυσι στο Παρίσι 200 κράτη του κόσμου 
και αποφάσισαν να μην εντάξουν τη ναυ-
τιλία στις ρυθμίσεις του COP21. Και αυτό 
διότι προφανέστατα η ναυτιλία δημιουρ-
γεί ένα πολύ μικρό ποσοστό ρύπων και 
κατά συνέπεια δεν θεωρείται ζήτημα άμε-
σης προτεραιότητας. Οι πολιτικές δυνά-
μεις της Ευρώπης ενδίδουν σχετικά εύκο-
λα στους «περιβαλλοντολάγνους», διότι 
το θέμα έχει απήχηση στο κοινό. Κατά 

συνέπεια, οι πιο ευπρόσδεκτοι γι’ αυτά 
τα ζητήματα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, που κόπτεται υπέρ της λύσεως 
μέτρων για να σωθεί το ευρωπαϊκό περι-
βάλλον. Αυτό για μένα είναι η απόλυτη 
ουτοπία, διότι το περιβάλλον δεν μπορεί 
να σωθεί μόνο σε ένα μέρος του πλανήτη. 
Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάγνωση δείχνει 
ότι αρχικά πιέζει η Ευρώπη για να πιεστεί 
με τη σειρά του και ο ΙΜΟ, με αποτέλεσμα 
να πρέπει να επισπεύσει ο οργανισμός να 
παρουσιάσει μια παγκόσμια λύση χωρίς 
να βραδυπορεί. Αυτό το θέλουμε όλοι, και 
η ναυτιλία φυσικά.
Η Ευρώπη έχει θεσμοθετήσει ήδη ένα 
δικό της σύστημα συλλογής πληροφοριών, 
δικό της MRV και πιέζει τον ΙΜΟ, ο οποί-
ος στην τελευταία σύνοδο του Marine 
Environment Protection Committee 70 
έβαλε στις ράγες ένα σχέδιο το οποίο 
στην επόμενη σύνοδο (MEPC 71) μάλλον 
θα καταλήξει σε μια συγκεκριμένη πρό-
ταση και ένα σύστημα το οποίο το 2019-
2020 θα ενεργοποιηθεί. 
Η συζήτηση όμως συνεχίζεται στην 
Ευρώπη. Tο Κοινοβούλιο πιέζει να εντάξει 
τη ναυτιλία στο λεγόμενο σύστημα ETS 
(Emissions Trading System), δηλαδή το 
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εμπόριο ανταλλαγής των ρύπων. Αυτό το 
σύστημα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να 
το δεχτεί η ναυτιλία. 
Η ναυτιλία τι υποστηρίζει; Ότι δεν θα 
το δεχτεί ποτέ, γιατί είναι ένα αδιαφανές 
σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει 
με διάφανο και αποτελεσματικό τρόπο και 
η δαπάνη θα πέσει στους ώμους των πλοι-
οκτητών και στη συνέχεια τα χρήματα θα 
καταλήξουν σε αδιαφανείς τσέπες, που δεν 
θα ξέρουμε πού πηγαίνουν και πώς γίνεται 
η διαχείρισή τους. Αυτό είναι το παρασκή-
νιο, άλλο αν διαφημίζεται διαφορετικά.  
Επίσης ένα σημαντικό θέμα είναι η διε-
θνής σύμβαση για τις διαλύσεις των πλοί-
ων, η οποία «σέρνεται» προς την επικύ-
ρωση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποια ελληνική ένωση εκπροσώπησης 
εφοπλιστικών συμφερόντων θα πρέ-
πει να είναι τελικά συνομιλητής με τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα; 

Όταν η επιτροπή θέλει να μιλήσει με έναν 
εκπρόσωπο του εφοπλισμού, δεν μπορεί 
να μιλήσει με κανέναν άλλον πλην της 
ΕΕΕ. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Διότι, 
όταν αντιπροσωπεύεις το 90% του εφο-
πλισμού, πρέπει να ομιλεί μόνο ένας. Όταν 
στην ECSA αντιπροσωπεύεται μια εθνική 
ένωση, αυτή είναι η ΕΕΕ. Σαφώς ο κάθε 
επίτροπος, για να διερευνήσει ένα θέμα, 
μπορεί να απευθυνθεί και μεμονωμένα σε 
διάφορες ενώσεις και κλάδους. Αλλά τον 
εφοπλισμό τον αντιπροσωπεύει μια ένω-
ση, η ΕΕΕ και μόνο. Και το συγκεκριμένο 
πρόβλημα είναι απότοκο μιας μεγάλης 
προσπάθειας, η οποία αφορά κάποιες 
μεμονωμένες εφοπλιστικές ενώσεις και 
οργανώσεις στον Πειραιά, φανερές και 
κρυφές, οι οποίες θέλουν να «μπουρδου-
κλώσουν» το θέμα και να εμφανιστούν 
ως αντιπρόσωποι της ναυτιλίας. Ειδικά 
οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
την παραναυτιλιακή δραστηριότητα, το 
cluster, και που δεν είναι η ελληνική ναυ-
τιλία. Η ναυτιλία είναι ο εφοπλισμός και 
αντιπροσωπεύεται από την ΕΕΕ.

Η ECSA ωστόσο ακολουθεί το αγγλο-
σαξονικό σύστημα, με σαφείς περιορι-
σμούς στη χρονική παραμονή προσώ-
πων στην προεδρία της ένωσης. Στα 
περισσότερα, αν όχι όλα, τα ελληνικά 
εφοπλιστικά αλλά και ναυτεργατικά 
θεσμικά όργανα, γιατί διαφαίνεται, 

εδώ και αρκετές δεκαετίες, ότι δεν 
υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 
μελών για την ανανέωση του προεδρι-
κού θώκου;  

Με ξεπερνά η ερώτηση. Δεν γνωρίζω. 

Μήπως σε γενικότερο πλαίσιο ο Έλλη-
νας τελικά, εδώ και χρόνια, δεν ενδια-
φέρεται στον βαθμό που ίσως θα όφει-
λε για τα θεσμικά του όργανα; 

Δεν αποκλείεται. Κλασικό παράδειγμα 
έχουμε τώρα στη δική μας ένωση (ΕΕΕ). Ο 
πρόεδρος Θεόδωρος Βενιάμης βεβαίως 
μεν είναι ο πλέον κατάλληλος για να χει-
ριστεί υποθέσεις που ήδη χειρίζεται –και 
τις έχει μάλιστα οδηγήσει, στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία τους, σε θετική έκβαση–, 
από την άλλη πλευρά όμως αποδεικνύεται 
ότι υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος 
ως προς την ανάληψη προεδρίας από τα 
υπόλοιπα μέλη. 
Γι’ αυτόν τον λόγο έκανα την πρόταση σε 
πρόσφατο ΔΣ της ΕΕΕ, ώστε στις επόμε-
νες αρχαιρεσίες να μην εκλέγεται κανείς 
στο προεδρείο αν δεν έχει δηλώσει εκ 
των προτέρων ότι, αν τον ψηφίσουν οι 
συνάδελφοί του, θα είναι υποχρεωμένος 
να αναλάβει την προεδρία της ΕΕΕ. 

Πριν από λίγο καιρό, στον εορτασμό 
των 100 χρόνων της ΕΕΕ, ο πρωθυ-
πουργός από το βήμα κάλεσε τους 
πλοιοκτήτες να επενδύσουν στην 
Ελλάδα. Εσείς προσωπικά έχετε επεν-
δύσει στη χώρα μας όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά 
πολλά χρόνια πριν. Πώς κρίνετε αυτή 
την προτροπή;

Δεν τη βλέπω ιδιαίτερα θετική, διότι είναι 
κουβέντες του αέρα. Δεν υπάρχει βάση. 
Και όπου δεν υπάρχει βάση, είμαστε 
αρνητικοί. Οι επενδύσεις δεν γίνονται με 
προτροπές και κουβέντες. 

Τι θα περίμενε ένας επιχειρηματίας 
αυτή τη στιγμή προκειμένου να επεν-
δύσει στην Ελλάδα;

Να σας πω την αλήθεια; Νομίζω τίποτα. 
Είναι ένα συνολικό πλέγμα πραγμάτων τα 
οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν από 
τη μία στιγμή στην άλλη. Βαυκαλιζόμαστε, 
δυστυχώς και οι «στεριανοί» επιχειρημα-

τίες, με διάφορες κοσμοθεωρίες, όπως για 
παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη δεν βοηθάει, 
ότι υπάρχει γραφειοκρατία, κ.λπ. Σας ερω-
τώ: Την COSCO την ενόχλησε κανένα 
δικαστήριο που σερνόταν η επένδυσή της 
επί επτά χρόνια; Το Ελληνικό, οι Σκουριές; 
Μετά μας φταίει η γραφειοκρατία. Καμία 
σχέση. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι 
διατεταγμένη για να επιτυγχάνει ορισμένα 
πράγματα. Επίσης εξακολουθεί η διαπλοκή 
σε όλο της το μεγαλείο. Γενικά είναι πολ-
λά τα θέματα που φταίνε και αγκυλώνουν 
τις όποιες επενδύσεις και δεν αλλάζουν το 
αρνητικό κλίμα που επικρατεί. 

Μετά από τόσα χρόνια κρίσης υπάρχει 
φως στο τούνελ;
  
Tα γενόμενα ουκ απογίγνονται. Όλοι είναι 
αισιόδοξοι και με την αισιοδοξία σπρώ-
χνουμε έναν χρόνο πιο μπροστά.
 
Κάθε χρόνο όμως βλέπουμε ότι ελατ-
τώνονται οι διαχειρίστριες εταιρείες 
στην Ελλάδα αλλά και πολλοί ναυτιλι-
ακοί οίκοι αρχίζουν και βάζουν λουκέ-
το. Θεωρείτε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός 
τους στα επόμενα χρόνια;
 
Αυτή η κρίση ήταν μακρόχρονη και πολύ 
σκληρή. Πράγματι πολλές μικρές εται-
ρείες δεν άντεξαν όπως δεν άντεξαν και 
πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πριν από το 
2008 είχαν αγοράσει ή είχαν παραγγείλει 
πολύ ακριβά βαπόρια. Αυτοί βρέθηκαν 
με τα χέρια ψηλά. Και εμείς στη εται-
ρεία μας 1-2 βαπόρια μας πήγαν στρα-
βά. Ευτυχώς για λόγους καθαρής τύχης 
τα υπόλοιπα μας ήρθαν δεξιά. Αλλά ένα 
πλοίο που παραγγέλθηκε τότε με υψη-
λό κόστος κατασκευής και δεν πρόλαβε 
να «δουλέψει» και έρχεται σε μια αγορά 
πολύ πεσμένη τι να κάνει το βαπόρι;  Δεν 
μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι έφυγαν από 
την εικόνα πολλές εταιρείες και άνθρωποι. 
Αυτά είναι απότοκα σκληρής και μακρο-
χρόνιας κρίσης.
Μπορεί να σκέφτεσαι να μελετάς, αλλά, αν 
δεν έχεις την τύχη με το μέρος σου, δεν 
μπορείς να κάνεις τίποτα. Η τύχη νικάει 
το μυαλό κάθε φορά που ανταγωνίζονται.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σκιαγραφώντας 
το 2017 
μέσα από το 12o Συνέδριο του 
Institute of Chartered Shipbrokers,  
Greek Branch

Σε μια προσπάθεια να 
καταγράψουμε τις προοπτικές 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας το 
2017, φιλοξενούμε τις απόψεις 
σημαντικών στελεχών της, όπως 
αυτές παρουσιάστηκαν και 
αναλύθηκαν στο 12ο Συνέδριο 
του Institute of Chartered 
Shipbrokers, Greek Branch, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου. Σημαντικοί 
ομιλητές και πάνω από 400 
καταξιωμένοι επαγγελματίες 
της ελληνικής και διεθνούς 
ναυτιλιακής κοινότητας τίμησαν 
με την παρουσία τους το 

συνέδριο, που είχε τίτλο «Future 
Imperfect: Shipping’s route out 
of crisis», καταδεικνύοντας ότι το 
ICS Annual Forum δεν αποτελεί 
απλώς ένα σημείο συνάντησης 
των επαγγελματιών της αγοράς, 
αλλά και ένα μέρος ουσιαστικής 
και παραγωγικής ανταλλαγής 
ιδεών και απόψεων.

Στις επόμενες σελίδες 
παρουσιάζονται οι τοποθετήσεις 
εννέα ομιλητών, που προέκυψαν 
από τις ερωτήσεις που τέθηκαν 
στο συνέδριο, με τη σειρά 
παρουσίασής τους στο πάνελ.
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Πιστεύετε ότι μια παραδοσιακή ελλη-
νική οικογενειακή ναυτιλιακή επιχεί-
ρηση μπορεί να διατηρήσει τα αντα-
γωνιστικά της πλεονεκτήματα στο 
σημερινό απαιτητικό και δύσκολο 
περιβάλλον;

Πιστεύω ότι μια παραδοσιακή ελληνι-
κή οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση 
μπορεί να αντέξει στο σημερινό αντα-
γωνιστικό περιβάλλον εφόσον διαθέτει 
σημαντικό κύκλο εργασιών, ισχυρή πελα-
τειακή βάση σε διεθνές επίπεδο, κρίσιμη 
μάζα πόρων/εξοπλισμού, ικανή διοίκηση, 
όραμα και στρατηγική. Η τοπική αγορά 
δεν μπορεί να συντηρήσει εύκολα υγιείς 
επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα μας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η τάση συγκέντρωσης 
χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια και τον 
κλάδο διάσωσης/ρυμούλκησης. Έχουν 
γίνει αρκετές κοινοπραξίες και συγχωνεύ-

σεις εταιρειών με σκοπό τον περιορισμό 
του κόστους λειτουργίας. Πολιτική της 
εταιρείας μας ήταν και παραμένει το να 
είμαστε αυτόνομοι, με σταθερό δίκτυο 
συνεργατών ανά τον κόσμο και επιμέρους 
συνεργασίες όπου αυτό κρίνεται σκόπι-
μο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργα-
σίες. Επιπλέον έχουμε τα δικά μας joint 
ventures στο εξωτερικό, ενώ εξετάζουμε 
και κάποιες νέες προτάσεις. 
Επανερχόμενος στο θέμα των οικογενει-
ακών επιχειρήσεων, πιστεύω ότι είναι πιο 
ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης, καθώς η 
ταχύτητα ανταπόκρισης είναι μεγαλύτερη, 
το ενδιαφέρον για το μέλλον ισχυρότερο 
και τα αποτελέσματα είναι, τελικά, καλύτε-
ρα. Θα αναφερθώ στα στοιχεία του δείκτη 
Credit Suisse Family Index, όπου διαχρο-
νικά και σταθερά οι επιδόσεις μεγάλων 
οικογενειακών επιχειρήσεων είναι αισθη-
τά καλύτερες από τις αντίστοιχες εισηγ-
μένων εταιρειών. Όμως οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις είναι στατιστικά βιώσιμες 
μέχρι την τρίτη γενιά σε ποσοστό κάτω 
του 10%, το οποίο στηρίζεται κατά βάση 
στη σωστή προετοιμασία της διαδοχής 
και στη σωστή διακυβέρνηση. 

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της 
αγοράς και ποιες οι προβλέψεις για 
τον τομέα υπηρεσιών ρυμούλκησης 
και διάσωσης;

Ο τομέας της ρυμούλκησης και της διά-
σωσης θα έλεγα πως μεταλλάσσεται στα-
διακά, όπως και όλη η ναυτιλιακή αγορά. 
Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές, τα πλοία 
και τα φορτία είναι μεγάλα, η νομοθεσία 
αυστηρή και οι απαιτήσεις υψηλές, ενώ 
οι κίνδυνοι, εκτός από τη φυσική τους 
μορφή, επεκτείνονται και σε άλλα επίπε-
δα, όπως η αναζήτηση της «οικονομικής» 
λύσης αντί της ποιοτικής.
Σταθερή, πάντως, είναι η εικόνα σε ό,τι 

αφορά τον αριθμό των σοβαρών ατυχη-
μάτων που χρειάζονται εξωτερική βοή-
θεια. Το πρόβλημα έγκειται στον ανταγω-
νισμό μεταξύ των σωστικών επιχειρήσεων. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πλοία πλέον 
είναι καλύτερα από πλευράς κατασκευής, 
επάνδρωσης και διαχείρισης. Πρόκειται 
για ασφαλέστερα πλοία, με δυνατότητα 
να αντιμετωπίσουν βασικούς κινδύνους 
χωρίς εξωτερική βοήθεια. Έτσι παρατη-
ρούμε συχνά το φαινόμενο οι πλοιοκτή-
τες να αποφεύγουν να προσλαμβάνουν 
επαγγελματίες για τη διαχείριση ενός ναυ-
τικού ατυχήματος, εξυπηρετώντας πολλα-
πλούς σκοπούς: 
- Να μη χρεώσουν την ασφαλιστική τους 
εταιρεία προκειμένου να διατηρήσουν 
«καθαρή» την ασφαλιστική τους εικόνα 
και επομένως να αποφύγουν αυξήσεις 
στα ασφάλιστρά τους.  
- Να μη θίξουν συμφέροντα ναυλωτών/
φορτίων, ώστε να διατηρήσουν καλές 
εμπορικές σχέσεις και να εξασφαλίσουν 
επωφελείς ναυλώσεις. 
- Να αποφύγουν τη δημοσιότητα ενός 
ατυχήματος που θα μπορούσε να βλάψει 
την εικόνα της εταιρείας. 
Μια επιπλέον αλλαγή στον τομέα μας είναι 
η στάση των ασφαλιστικών εταιρειών, που 
έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήριά τους 
και, προκειμένου να μειώσουν τις αξίες 
των αποζημιώσεων, αποτρέπουν συχνά 
την πρόσληψη επιχειρήσεων διάσωσης. 
Και βέβαια έχουμε τις ίδιες τις σωστικές 
επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σκληρά 
μεταξύ τους (θεμιτά και αθέμιτα) προκει-
μένου να εξασφαλίσουν απασχόληση. 
Για το μέλλον, εύχομαι και ελπίζω ότι η 
ελληνική ναυτιλία, αξιοποιώντας την κυκλι-
κότητα της ναυτιλιακής αγοράς, θα ξεπε-
ράσει την παγκόσμια οικονομική ύφεση 
και θα εξέλθει ισχυρή και εύρωστη. 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο τομέας της ρυμούλκησης και της διάσωσης 
μεταλλάσσεται σταδιακά, όπως και όλη  
η ναυτιλιακή αγορά

Άποψη του Νίκου Α. Τσαβλίρη
Chairman ICS Greek Branch, Principal Tsavliris Group
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Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει 
αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη νεό-
τερη γενιά των Ελλήνων για ναυτιλιακά 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιστεύε-
τε ότι η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχα-
νία μπορεί να απορροφήσει αυτό το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον;

Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυ-
ρες αυτού του αυξανόμενου ενδιαφέρο-
ντος των νέων για τη ναυτιλία. Αυτό έχει 
συμβεί για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα, 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά 
ετών, λαμβάνει χώρα μια άνευ προηγου-
μένου οικονομική και πολιτική κρίση στην 
Ελλάδα, η οποία έχει προκαλέσει δραματι-
κή αύξηση των ποσοστών ανεργίας. 
Κατά δεύτερον, η ναυτιλία, ακόμα και 
στις μη καλές εποχές της, αποτελεί έναν 
από τους πλέον σημαντικούς τομείς της 
χώρας μας και είναι μια παγκοσμίως αντα-
γωνιστική βιομηχανία, η οποία δεν έχει 
ακόμη επηρεαστεί από την τρέχουσα 
κατάσταση της χώρας μας. 

Έτσι, ολοένα και περισσότεροι νέοι αναζη-
τούν εναλλακτικές ευκαιρίες και ένα στέ-
ρεο μέλλον στη ναυτιλία.
Ωστόσο δεν είναι εύκολο για την αγορά 
να απορροφήσει όλο αυτό το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για απασχόληση, αλλά είναι 
μια διεθνής αγορά η οποία προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα δυνατοτήτων απασχόλησης 
και εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύ-
τερη κατάσταση σε σύγκριση με άλλους 
τομείς. 
Οι νέοι είναι απαραίτητο να ενισχύσουν 
το βιογραφικό τους μέσω της παρακο-
λούθησης προγραμμάτων ναυτικής εκπαί-
δευσης, προκειμένου να ενισχύσουν τη 
δυναμική της σταδιοδρομίας τους, να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες δικτύω-
σης που προσφέρονται και, εν συνεχεία, 
να χτυπήσουν τις πόρτες των ναυτιλιακών 
εταιρειών.
Πιστεύω ακράδαντα στην αξία της εκπαί-
δευσης και στον ρόλο της να προσφέρει 
γερά θεμέλια για μια καριέρα. 
Δεν είναι μόνο η ελληνική ναυτιλιακή 
βιομηχανία που μπορεί να απορροφήσει 
τους πιο καλά καταρτισμένους και τους 
πιο επαγγελματίες αιτούντες εργασία. 
Πολλοί νέοι έχουν πλέον απλωθεί σε όλο 
τον κόσμο, απασχολούμενοι σε πολλές 
διαφορετικές εταιρείες. Η ναυτιλία είναι 
μια παγκόσμια βιομηχανία, στην οποία η 
Ελλάδα υπερέχει. 

Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι τα 
προσόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη 
βιομηχανία;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν 
είναι εύκολο για τη ναυτιλιακή αγορά να 
απορροφήσει όλο αυτό το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον. Ωστόσο η ναυτιλία είναι ένας 
από τους πλέον ανταγωνιστικούς τομείς 
σε όλο τον κόσμο. Ο τομέας της ναυτιλίας 
παραμένει σύγχρονος, υψηλής τεχνικής, 
με επαγγελματική πειθαρχία, που απαιτεί 

μεγάλη επιδεξιότητα, γνώσεις και εμπειρία. 
Η ναυτιλία απαιτεί άρτια εκπαιδευμένους 
επαγγελματίες, που είναι καλύτερα εφοδι-
ασμένοι ώστε να κάνουν τη διαφορά. 
Επομένως, τα επαγγελματικά προσόντα 
είναι ακόμα πιο σημαντικά σήμερα, εφο-
διάζοντας επαγγελματίες με τα όπλα της 
γνώσης, της τεχνογνωσίας και της ενημε-
ρωμένης πληροφόρησης και με τη δυνα-
τότητα για έγκαιρη και αποτελεσματική 
κριτική σκέψη. 
Προσπαθούμε να παρέχουμε σε όλους 
τους μαθητές μας τα εργαλεία για να 
ανταγωνιστούν επαγγελματικά σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρέχουμε 
μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση από ένα 
επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβα-
θρο, με επαγγελματίες καθηγητές, που 
είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπει-
ρία τους και τις γνώσεις τους. Οπλισμέ-
νοι με αυτά τα εργαλεία, ελπίζουμε ότι θα 
συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα 
επιβιώσουν και θα ευημερήσουν. 
Ένα «γερό» βιογραφικό σημείωμα με έναν 
συνδυασμό ακαδημαϊκών και κατάλληλων 
επαγγελματικών προσόντων ανοίγει την 
πόρτα σε αυτή τη δυναμική και ανταγω-
νιστική αγορά. 
Επαγγελματικά προσόντα για τον χώρο 
της ναυτιλίας, όπως αυτά που παρέχει το 
ICS, δίνουν τη δυνατότητα σε ένα μέλος 
να ανήκει σε ένα διεθνές ναυτιλιακό 
δίκτυο καλώς καταρτισμένων επαγγελμα-
τιών, οι οποίοι έχουν δείξει ότι εκτιμούν 
τους εν δυνάμει εργαζομένους, που έχουν 
περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις τους. 
Κατά συνέπεια, τώρα είναι μεγαλύτερη 
από ποτέ η ανάγκη για μια βάση ενός 
καλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, 
που είναι εφοδιασμένο με τις γνώσεις και 
τον επαγγελματισμό για να λάβει τις απα-
ραίτητες αποφάσεις, έτσι ώστε να διαχει-
ριστεί τους κινδύνους της αγοράς.

Ολοένα και περισσότεροι νέοι αναζητούν 
εναλλακτικές ευκαιρίες και ένα στέρεο 
μέλλον στη ναυτιλία

Άποψη της Ναταλίας Μαργιώλη Κομνηνού
FICS, Διευθύνουσας Συμβούλου του ICS Greek Branch και του Hellenic Management Centre

ΑΠΟΨΕΙΣ
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Κατά το παρελθόν, τα δεξαμενόπλοια 
αποδείχτηκαν ασφαλές καταφύγιο 
για πολλούς ιδιοκτήτες. Ωστόσο, οι 
καλές τους προοπτικές έχουν τεθεί 
υπό αμφισβήτηση τους τελευταίους 
μήνες. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για 
το εγγύς μέλλον;

Παρότι ως αναλυτές είχαμε προβλέψει ότι 
η αγορά των δεξαμενόπλοιων θα κυμαι-
νόταν χαμηλότερα το 2016 συγκριτικά 
με το 2015, η πτώση επιδεινώθηκε λόγω 
ενός αριθμού απρόβλεπτων παραγό-
ντων. Πιο συγκεκριμένα, για να αναφέρω 
μερικούς, σε ό,τι αφορά την αγορά του 
αργού πετρελαίου, ο κυριότερος παρά-
γοντας ήταν οι πολύμηνες διαταραχές 
στην παραγωγή πετρελαίου στη Νιγηρία, 
ενώ για τα μικρότερα δεξαμενόπλοια 
που διακινούν προϊόντα πετρελαίου το 
πρόβλημα εστιάστηκε στα πολύ υψηλά 
αποθέματα προϊόντων που είχαν δημι-

ουργηθεί από την πολύ μεγάλη παραγωγή 
της προηγούμενης χρονιάς από τα διυλι-
στήρια σε όλα τα μεγάλα κέντρα ζήτησης 
και, επιπλέον, στην εκρηκτική ανάπτυξη 
στις εξαγωγές  LPG  από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αυτοί ήταν κάποιοι από τους 
αστάθμητους παράγοντες που λειτούρ-
γησαν κατασταλτικά για την ανάπτυξη 
του εμπορίου, της ζήτησης με άλλα λόγια, 
ενώ παράλληλα ο στόλος αυξανόταν με 
τους προβλεπόμενους ρυθμούς. Το 2017 
αναμένουμε να δούμε την παραγωγή 
αργού στον Ατλαντικό να ανεβαίνει, όμως 
παράλληλα θα μειωθεί το αγοραστικό 
ενδιαφέρον της Ασίας λόγω των υψη-
λότερων τιμών πετρελαίου και επιπλέον 
κάποιες μονάδες διυλιστηρίων κλείνουν 
στην Ιαπωνία. Για άλλη μία χρονιά, λοιπόν, 
η άνοδος στη ζήτηση για δεξαμενόπλοια 
αργού (crude tankers) θα επισκιαστεί από 
τη ραγδαία αύξηση του στόλου, ενώ το 
κόστος των καυσίμων ανεβαίνει, με αποτέ-
λεσμα τα κέρδη για τους πλοιοκτήτες να 
μειωθούν περαιτέρω. Η αγορά προϊόντων 
(product  tankers) υπόσχεται μεγαλύτερη 
αύξηση της ζήτησης το 2017 σε σχέση με 
το 2016 – καταλύτης θα είναι οι νομοθε-
τημένες αλλαγές στην ποιότητα των προ-
ϊόντων που θα χρησιμοποιούνται από τον 
Ιανουάριο στις μεταφορές, κυρίως στη 
βενζίνη και στο diesel, σε χώρες όπως η 
Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
και η μείωση των αποθεμάτων. Αυτές οι 
αλλαγές αναμένουμε να δημιουργήσουν 
την ανάγκη ανταλλαγής προϊόντων μετα-
ξύ των κέντρων παραγωγής, και έτσι να 
δώσουν πνοή στο εμπόριο ύστερα από 
μια «νεκρή» χρονιά. Δυστυχώς δεν ισχύ-
ει το ίδιο για το εμπόριο της naphtha, η 
οποία συνήθως διακινείται σε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες και αποστάσεις δυτικά 
προς ανατολικά και απασχολεί σε μεγά-
λο βαθμό τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια 
LRs. Ο τομέας των LRs μάλιστα θα πλη-

γεί και από τον μεγαλύτερο συγκριτικά 
ρυθμό αύξησης του στόλου σε σχέση 
με τα μικρότερα πλοία μεταφοράς παρα-
γώγων (MRs, Handies). Τους τελευταίους 
μήνες παρατηρήσαμε έναν μεγάλο αριθ-
μό LR πλοίων να φορτώνουν αργό πετρέ-
λαιο αντί για καθαρά προϊόντα, επιζητώ-
ντας μεγαλύτερα κέρδη. Αυτή η εναλλαγή 
φορτίων συμβάλλει στο να ρυθμιστεί η 
προσφορά με τη ζήτηση μεταξύ των αγο-
ρών, αλλά παράλληλα ο τομέας επιβαρύνε-
ται από το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθ-
μών πλοίων μεγέθους Suezmax που παρα-
δίδονται από τα ναυπηγεία της Ανατολής 
και προορίζονται κανονικά για εμπόριο 
αργού πετρελαίου έχουν την επιλογή 
και τη δυνατότητα να έχουν ως πρώτο 
τους φορτίο καθαρά προϊόντα, τα οποία 
και μεταφέρουν δυτικά, βγάζοντας έτσι 
κάποιο κέρδος και φτάνοντας πιο κοντά 
στις πηγές παραγωγής αργού – με αυτόν 
τον τρόπο αφαιρούν ζήτηση από τα LRs, 
ένα φαινόμενο που θα διαρκέσει όσο και 
οι παραδόσεις Suezmaxes, δηλαδή όλο το 
2017 και το 2018. Ως αποτέλεσμα, η αγο-
ρά των LRs θα κυμανθεί επίσης χαμηλό-
τερα το 2017, αλλά τα μικρότερα πλοία 
μεταφοράς παραγώγων θα μπορούσαν 
να παραμείνουν σταθερά ή ακόμα και να 
ανέβουν λίγο σε σχέση με πέρυσι. Παρά 
την καθοδική τους πορεία, οι αποδοχές 
για τα δεξαμενόπλοια θα παραμείνουν 
σε επίπεδα που αφήνουν κέρδος στους 
πλοιοκτήτες, εκτός και αν δούμε μια πολύ 
μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Μειωμένα κέρδη για τα crude,  
θετικές προοπτικές για τα product το 2017

Άποψη της Σταυρούλας Μπετσάκου
Head of Tanker Research, Howe Robinson Partners
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Οι αντικρουόμενες απόψεις των Ιρανών  
για τον Ντόναλντ Τραμπ

Άποψη του Κίμωνα Αγγελόπουλου
Managing Director, Dena Shipping & Commodities

Ποια είναι η κατάσταση των πραγμά-
των σήμερα στο Ιράν; Υπάρχει φόβος 
ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβάλει τις τρέ-
χουσες αισιόδοξες προοπτικές;

Ένα νέο καθεστώς έχει επικρατήσει στο 
Ιράν μετά την άρση των κυρώσεων στην 
αρχή της χρονιάς. Οι επιχειρήσεις ανά 
τον κόσμο (εκτός των αμερικανικών) μπο-
ρούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με 
το Ιράν, ωστόσο οι διεθνείς χρηματοπι-
στωτικοί οργανισμοί εξακολουθούν να μη 
συναλλάσσονται με τις ιρανικές τράπεζες, 
γεγονός που περιορίζει τις εμπορικές 
συναλλαγές και επισκιάζει το αισιόδοξο 
κλίμα. Οι τράπεζες φοβούνται πιθανές 
αμερικανικές κυρώσεις και περιμένουν 

να δουν τις κατευθυντήριες γραμμές του 
νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι 
αυτό να ξεκαθαριστεί, το παρόν καθεστώς 
θα παραμείνει. 
Οι Ιρανοί έχουν αντικρουόμενες απόψεις 
για τον Τραμπ και οι περισσότεροι δεν 
εξεπλάγησαν από την εκλογή του, όπως 
οι Ευρωπαίοι. Αρκετοί Ιρανοί πιστεύουν 
ότι θα είναι πιο ευέλικτος για μια συμφω-
νία σε σχέση με τους Δημοκρατικούς, οι 
οποίοι θεωρούνται πιο γραφειοκράτες. 
Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει 
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. 

Σε ποιο βαθμό οι εντάσεις και οι οικο-
νομικές αβεβαιότητες στην αραβική 
χερσόνησο και στη βόρεια Αφρική θα 
επηρεάσουν το εμπόριο και την ανά-
πτυξη στην περιοχή;

To Ιράν έχει λειτουργική υποδομή, είναι 
εσωτερικά ιδιαίτερα ασφαλές, με κοινω-
νική συνοχή, πολύ χαμηλή εγκληματικό-
τητα και χωρίς τρομοκρατική δραστηρι-
ότητα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
επικρατούσα αστάθεια στις γειτονικές 
χώρες (Συρία, Ιράκ, Υεμένη, Αφγανιστάν, 
Πακιστάν, Τουρκία, κ.λπ.), όπου το Ιράν 
εμπλέκεται σε κάποιες από τις εξελίξεις. 
Ο κύριος ιδεολογικός και πολιτικός αντί-
παλος θεωρείται η Σαουδική Αραβία, με 
την οποία έχουν σχέσεις τύπου ψυχρού 
πολέμου. Το βασικό οικονομικό ρίσκο 
για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή θα 
ήταν η ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ των 
δύο πλευρών. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε 
σοβαρό πλήγμα στο εμπόριο και θα εκτό-
ξευε τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα 
οι παγκόσμιες δυνάμεις δεν θα επέτρεπαν 
μια τέτοια εξέλιξη.

Ποιες είναι οι προοπτικές για τη μετα-
φορά σιδηρομεταλλεύματος; Βλέπετε 

αλλαγές ως προς τη μεταφορά του και, 
κυρίως, ως προς τη χρήση αυτού του 
υλικού;

Το σιδηρομετάλλευμα είναι το κύριο εξα-
γώγιμο εμπόρευμα του Ιράν (περισσότε-
ροι από 15 εκατ. τόνοι προς την Κίνα από 
την αρχή της χρονιάς). Ωστόσο αναμένε-
ται αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης, 
την ώρα που, σύμφωνα με τα επίσημα 
πλάνα, θα αυξηθεί η παραγωγή του ημιτε-
λούς χάλυβα στα 55 εκατ. τόνους μέχρι το 
2025 (το μισό προορίζεται για εξαγωγή). 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ίσως να 
μην επαρκούν οι εγκαταστάσεις σφαιρο-
ποίησης για την επεξεργασία του σιδη-
ρομεταλλεύματος, συνεπώς μπορεί το 
Ιράν να αρχίσει την εισαγωγή σφαιριδίων 
σιδηρομεταλλεύματος. Ανεξαρτήτως της 
επίτευξης αυτού του πλάνου, θα αναδει-
χτούν νέοι εμπορικοί άξονες πέρα από το 
σημερινό εμπόριο χύδην ξηρού φορτίου 
με την Κίνα. Πρόκειται για εξαγωγή μεταλ-
λεύματος στην Ευρώπη, στη Βραζιλία, στη 
νοτιοανατολική Ασία και στον Περσικό 
Κόλπο, καθώς και εισαγωγές σφαιριδίων 
σιδηρομεταλλεύματος από την Ινδία, το 
Κατάρ και πιθανώς τη Νότια Αφρική και 
τη Βραζιλία. Πέραν του εμπορίου σιδήρου/
χάλυβα, θα περιμένουμε να δούμε εξαγω-
γές φορτίων προς την ανατολική Αφρική, 
τη νοτιοανατολική Ασία και πιθανώς προς 
τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη. 
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Οι ιταλικές οικογενειακές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις 
με αυτές των ελληνικών οικογενεια-
κών επιχειρήσεων; Πόσο ανταγωνι-
στική είναι η ιταλική σημαία και πόσο 
υποστηρικτικό είναι το ιταλικό κράτος 
στα αιτήματα της Confitarma; 
 
Οι ιταλικές οικογενειακές ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακριβώς τις 
ίδιες προκλήσεις με τις ελληνικές οικογε-
νειακές επιχειρήσεις.
Η αγορά είναι η ίδια για όλους, αλλά η δια-
φορά μεταξύ εταιρειών με προσφορά νέων 
χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial 
Public Offering – IPO) και οικογενειακών 
εταιρειών (όπως συμβαίνει με τις ιταλικές 
και τις ελληνικές) έγκειται στο γεγονός ότι 
οι δεύτερες «παίζουν με τα δικά τους χρή-
ματα», γεγονός που καθιστά το παιχνίδι 
ακόμα πιο δύσκολο στις μέρες μας.
Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η αγορά 
των IPO γεφύρωσε το κενό που άφησαν 
οι παραδοσιακοί δανειοδότες στη χρημα-
τοδότηση του βιβλίου παραγγελιών. Τώρα, 
που η αγορά των IPO μικραίνει σημαντικά, 
οι τράπεζες αρχίζουν να επιστρέφουν και 
να αναζητούν νέες ιδέες. Ως εκ τούτου, η 
πρόκληση είναι να γίνει το πάντρεμα της 

παράδοσης με το άνοιγμα σε νέες ιδέες. 
Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια θεμελιώ-
δης διαφορά μεταξύ των ιταλικών και των 
ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων: οι 
Ιταλοί «αγαπούν τα πλοία τους και κλαίνε 
κατά την τελετή της καθέλκυσής τους». 
Επιπλέον, οι Ιταλοί γνωρίζουν πότε να προ-
χωρήσουν σε αγορές, αλλά δεν είναι τόσο 
ικανοί όσο οι Έλληνες στο να αντιλαμβάνο-
νται το πότε πρέπει να πουλήσουν. Αυτή η 
έλλειψη της παθιασμένης δέσμευσης που 
υπάρχει μεταξύ των Ιταλών και των Ελλή-
νων είναι αυτό που δίνει στους Έλληνες το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Ένα πράγμα το οποίο –κατά την ταπεινή 
μου γνώμη– μπορεί να βοηθήσει την ελλη-
νική αγορά είναι η ελληνική σημαία, γιατί 
δεν νομίζω ότι η ιταλική σημαία λειτουργεί 
τόσο υποστηρικτικά για τη βιομηχανία μας 
(ακόμα και αν συμβάλλουμε στην οικονομία 
μας με 32,6 δις ευρώ, που αντιπροσωπεύει 
το 2,03% του ΑΕΠ της χώρας μας). Και δεν 
αναφέρομαι σε φορολογικά ζητήματα, αλλά 
στη μεγάλη γραφειοκρατία με την οποία 
πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος όταν επιλέ-
γεις να υψώσεις την ιταλική σημαία. 
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Confitarma, 
εμείς έχουμε αποσυρθεί από την ένωση 
εδώ και λίγα χρόνια. 
 
Πώς αντέδρασε η επιχείρησή σας στις 
απαιτήσεις της BWMC;
Η απαίτηση τα πλοία να διαχειρίζονται το 
υδάτινο έρμα τους, να αφαιρούν, να καθι-
στούν αβλαβή ή να αποφεύγουν την πρό-
σληψη ή την εκκένωση υδρόβιων οργα-
νισμών και παθογόνων μέσα στο υδάτινο 
έρμα και στα ιζήματα αποτελεί σίγουρα 
ορόσημο για την υγεία του πλανήτη μας, 
και γι’ αυτόν τον λόγο, ως πολίτης, δεν μπο-
ρώ παρά να χαιρετίσω αυτή την εξέλιξη. 
Αλλά ως πλοιοκτήτης αυτό που μπορώ 
να σχολιάσω είναι πως οι απαιτήσεις της 
BWMC θα είναι ακριβές (και μέχρι τώρα 
δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος αριθμός που 
να θεωρηθεί ασφαλή πρόβλεψη), και αυτό 

συμβαίνει σε μία μη καλή στιγμή για την 
αγορά των εμπορευματικών μεταφορών. 
Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής καθοδήγηση 
για το πώς θα υλοποιηθούν οι απαιτήσεις 
της BWMC και ποια συστήματα έχουν 
εγκριθεί, ενώ, επίσης, δεν υπάρχει σαφής 
ένδειξη για το ποιο θα είναι το κόστος 
της μετασκευής των υπαρχόντων πλοίων. 
Ως προς το κόστος, αυτό μπορεί να υπερ-
βαίνει το 1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ ζήτη-
μα συνιστά και το ποιο είναι το κατάλληλο 
μέρος για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. 

Πόσο δύσκολο είναι για μια ιταλική 
ναυτιλιακή επιχείρηση να βρει καταρ-
τισμένους Ιταλούς ναυτικούς; Το 
αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας στην 
Ιταλία αναδιαμορφώνει την πρόθεση 
της νεότερης γενιάς προς μια καριέρα 
στη θάλασσα;

Είναι πολύ δύσκολο: σε λίγα χρόνια θα 
αγωνιζόμαστε να βρούμε Ιταλούς, καθώς η 
ζωή στη θάλασσα δεν είναι πλέον ελκυστι-
κή στις νέες γενιές, ακόμα και αν, κατά τα 
περασμένα χρόνια, έχουν αλλάξει σημαντι-
κά τόσο οι συνθήκες ζωής εν πλω όσο και 
η διάρκεια παραμονής πάνω στο πλοίο σε 
σχέση με τον χρόνο παραμονής στη στεριά. 
Αυτό συμβαίνει μολονότι το ποσοστό 
ανεργίας στην Ιταλία είναι αρκετά υψη-
λό. Τα τελευταία στοιχεία εμφανίζουν το 
ποσοστό της ανεργίας στο επίπεδο του 
11,4% (λιγότερο σε σχέση με πέρυσι, κάτι 
που χαροποιεί τον πρωθυπουργό μας), 
αλλά, εάν κοιτάξει κανείς στους νέους 
(ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών), το ποσο-
στό ανεργίας ανεβαίνει στο 39,2%.
Και αν κανείς λάβει υπόψη του μόνο την 
περιοχή της νότιας Ιταλίας (απ’ όπου και 
κατάγομαι), τότε θα πρέπει να προσθέσει 
ένα επιπλέον 10% στο ποσοστό ανεργίας!
Εάν η ναυτιλία δεν είναι ελκυστική, τότε θα 
πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς της σημαί-
ας μας, κάτι που θα μας επιτρέψει να απασχο-
λήσουμε μη Ιταλούς στις υψηλές βαθμίδες.

Η ιταλική σημαία δεν λειτουργεί τόσο 
υποστηρικτικά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
της χώρας

Άποψη της Mariella Bottiglieri Green
Managing Director & Chartering Manager, Giuseppe Bottiglieri Shipping Company Spa  
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Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων αντι-
μετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. 
Ποιες είναι οι προοπτικές γι’ αυτή την 
ασταθή αγορά;

Οι προοπτικές, τουλάχιστον μέχρι τα 
τέλη του 2018, διαφαίνονται αρνητικές. 
Κύριο πρόβλημα συνιστά η πλεονάζουσα 
χωρητικότητα, που δημιουργήθηκε από 
τις ναυπηγήσεις και τις ήδη υπάρχουσες 
παραγγελίες για mega container ships 
ώστε να εξυπηρετηθεί το εμπόριο μεταξύ 
Ασίας και Ευρώπης, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη ζήτησης στην Ευρώπη για εμπο-
ρευματοκιβώτια με καταναλωτικά και οικι-
ακά αγαθά. Ποια είναι τα προβλήματα που 
προκαλούνται; Από τη μία είναι ο πόλε-
μος τιμών που έχει ξεσπάσει μεταξύ των 
ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών 
με στόχο να καλύψουν την πλεονάζουσα 
χωρητικότητα και από την άλλη η διάχυση 
της τελευταίας μέσω της κατανομής των 
μεγάλης χωρητικότητας πλοίων σε δευτε-
ρεύουσες εμπορικές οδούς βορρά-νότου, 

που οδηγεί σε κατάρρευση των τιμών γι’ 
αυτά τα δρομολόγια. 

Με ποιον τρόπο η σημερινή αγορά έχει 
επηρεαστεί από την κατάρρευση της 
Hanjin;

Για μια περίοδο δύο τριών μηνών, η κατάρ-
ρευση της Hanjin υπήρξε ένας επιχει-
ρησιακός και οικονομικός εφιάλτης για 
όλους τους φορτωτές, για τις ναυτιλιακές 
εταιρείες που ανήκαν στην ίδια συμμαχία, 
για τις εταιρείες που είχαν ναυλώσει πλοία 
τους στη Hanjin, καθώς και για φορείς δια-
χείρισης λιμένων που παρείχαν υπηρεσίες 
στη Hanjin και προμηθευτές της. Οι τιμές 
των ναύλων στα εμπορευματοκιβώτια 
στις γραμμές που εξυπηρετούνταν από 
τη Hanjin αυξήθηκαν προσωρινά, αλλά 
πολύ γρήγορα άλλες ναυτιλιακές εταιρεί-
ες τακτικών γραμμών απορρόφησαν το 
εμπόριο της Hanjin και οι τιμές των ναύ-
λων επέστρεψαν στα προ της κατάρρευ-
σής της επίπεδα. 

Η κατάρρευση της Hanjin θα μπορούσε 
να οδηγήσει προς μια κατεύθυνση περαι-
τέρω συγχωνεύσεων μεταξύ των ναυτιλι-
ακών εταιρειών τακτικών γραμμών, όπως 
δείχνει το παράδειγμα της εξαγοράς της 
Hamburg Süd από τη Maersk. 

Με ποιον τρόπο οι επενδύσεις της 
COSCO στην Ελλάδα επηρέασαν 
την αγορά εμπορευματοκιβωτίων; 
Μπορούν οι Έλληνες πλοιοκτήτες να 
μάθουν και να πετύχουν περαιτέρω 
ανάπτυξη από αυτή την εξέλιξη;

Αυτή καθαυτή η αγορά εμπορευματο-
κιβωτίων (τιμές ανά TEU και ναύλα) δεν 
επηρεάστηκε από την επένδυση της 
COSCO στον Πειραιά. Πρόκειται για μια 
παγκόσμια αγορά και οι μεταβολές που 
λαμβάνουν χώρα σε έναν δευτερεύουσας 
σημασίας λιμένα, όπως είναι η περίπτωση 
του Πειραιά, δεν επηρεάζουν τα οικονο-
μικά της αγοράς και των παραγόντων της 
(ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών).
Ο Πειραιάς θα γίνει μία από τις κύριες 
πύλες για την προώθηση των εμπορευμά-
των της COSCO στην Ευρώπη. Ο όγκος 
του εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί 
σημαντικά μετά την εξομάλυνση των σχέ-
σεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, που θα 
οδηγήσει σε ενίσχυση της κατανάλωσης 
και της οικιστικής ανάπτυξης στις χώρες 
της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολι-
κής Ευρώπης. 
Και βέβαια η ανάπτυξη αξιόπιστων σιδη-
ροδρομικών μεταφορών είναι ευεργετική.

Η πλεονάζουσα χωρητικότητα και ο πόλεμος  
τιμών θα διατηρήσουν προβληματική την αγορά  
των container ships μέχρι τα τέλη του 2018

Άποψη του Ηρακλή Προκοπάκη
Senior Vice President, Treasurer, Chief Operating Officer, Danaos Corporation
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Η αγορά των Dry Bulkers έφτασε στο 
πιο χαμηλό σημείο της τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο. Μπορούν οι μικρού 
και μεσαίου μεγέθους πλοιοκτήτες να 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
αυτήν την αγορά; Πόσο κοντά είμαστε 
στο να βγούμε από την κρίση;

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν εξαιρετικά 
δύσκολα για όλους τους πλοιοκτήτες ανε-
ξαιρέτως. Ήταν όμως ιδιαίτερα οδυνηρά 
για τους ιδιοκτήτες μικρών στόλων.
Όλη αυτή την περίοδο έχουμε παρατη-
ρήσει ότι τις περισσότερες ημέρες η ναυ-
λαγορά τείνει να κυμαίνεται σε επίπεδα 
κάτω ή κοντά στα OPEX, ενώ ακολουθούν 
μεταβλητά διαστήματα των περίπου δύο 
τριών εβδομάδων στα οποία η ναυλαγορά 
κινείται αρκετά πάνω από τα επίπεδα των 
OPEX. Δεν είναι λίγες οι φορές που ανα-
ρωτηθήκαμε κι εμείς αν αξίζει τον κόπο 
να αναλάβουμε το ρίσκο να κινήσουμε ένα 
βαπόρι για $1.500-2.000 την ημέρα.
Για τους μικρότερους στόλους, η ανταγω-

νιστικότητα είναι ένα στοίχημα που, για να 
κερδηθεί, οφείλουμε πάντα εμείς που ανα-
λαμβάνουμε το chartering να έχουμε τα 
μάτια μας ανοιχτά και να εντοπίζουμε άμε-
σα τις ευκαιρίες ώστε να κλείνουμε όσες 
δουλειές είναι λογικές, χωρίς εγωισμούς. 
Συγχρόνως, για να προστατεύσουμε το 
cash flow της εταιρείας, θα ήταν συνετό να 
έχουμε ένα ποικίλο portfolio ναυλώσεων, 
το οποίο θα αποτελείται από συμβόλαια 
μικρής, μεσαίας αλλά και μακράς διάρκει-
ας. Σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά 
μας είναι επίσης να είμαστε συζητήσιμοι 
σε θέματα όπως τα ελαστικότερα χρονικά 
περιθώρια ναυλώσεων, η ανάληψη δύσκο-
λων φορτίων ή ακόμα και η μεταφορά 
τους σε δυσπρόσιτες περιοχές (περιοχές 
με πάγο ή ο Αμαζόνιος/Ορινόκος). Φυσι-
κά, αυτές οι επιλογές είναι δύσκολο να 
γίνουν αποδεκτές από κάθε πλοιοκτήτη, 
καθώς ενέχουν πρόσθετο ρίσκο· γι’ αυτό 
θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιμελείς 
όταν τις εξετάζουμε. Γνωρίζουμε παρ’ όλα 
αυτά ότι, δίνοντας ευελιξία στους ναυ-

λωτές, έχουμε πλεονέκτημα έναντι των 
μεγαλύτερων πλοιοκτητών, που πιθανώς 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 
έγκριση ενός πιο ευέλικτου trading.
Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι η 
διαρκής σχέση, η επικοινωνία και η εμπι-
στοσύνη ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και 
στους ναυλωτές, όχι μόνο μεταξύ των 
chartering departments, αλλά και μεταξύ 
των άλλων τμημάτων.
Για τη χρονιά που έρχεται, ευελπιστώ σε 
μια σχετικά ήπια και σταδιακή ανάκαμψη, 
πιθανότατα όμως με μια μικρή καμπή το 
Q1/17. Είναι πολύ δύσκολο να διαμορφώ-
σει κανείς μια αξιόπιστη εικόνα, αλλά δεν 
πιστεύω πως οι υπάρχουσες τιμές στο 
Q4/16 θα διαρκέσουν για πολύ ακόμα. 
Συνοψίζοντας, θεωρώ πως οι χαμηλότε-
ρες τιμές του 2017 θα είναι κάπως υψηλό-
τερες από αυτές του 2016, αλλά θα χρει-
αστεί η πάροδος αρκετών ακόμα ετών 
ώστε να φτάσουμε στα 10 year long term 
averages (όπως τα $12.500 για την αγορά 
των Panamax, εξαιρουμένων των ακραίων 
τιμών της περιόδου 2003-2008).

Τί είδους δυσκολίες αντιμετωπίζει στη 
σημερινή αγορά μία μικρού/μεσαίου 
μεγέθους ελληνική ναυτιλιακή εται-
ρεία, που διαχειρίζεται πλοία μεταφο-
ράς χύδην ξηρού φορτίου;

Ένα από τα ουσιαστικότερα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει μια μικρή ναυτιλια-
κή εταιρεία είναι οι περιορισμένες πηγές 
εισοδήματος σε συνδυασμό με τη δυσκο-
λία πρόσβασης σε κεφάλαια, γεγονός που 
καθιστά πολύ δύσκολη τη διατήρησή της 
σε περιόδους κρίσης.
Αν υποθέσουμε ότι με έναν μέσο στόλο 
που διαθέτει 10 spot Panamaxes, κατά τη 
διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του 
2016, όταν το TC average ήταν στα $3.000, 
θα απαιτούνταν η χρηματοδότηση της 
εταιρείας σε μια κλίμακα των 5-10 εκατομ-

Σημαντική η διαρκής σχέση, επικοινωνία  
και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πλοιοκτήτες  
και στους ναυλωτές

Άποψη της Αμαλίας Μήλιου Θεοχαράκη
Teo Shipping Corporation
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Η χρηματοδότηση πλοίου παραμένει 
ακόμη πρόκληση για τις περισσότερες 
εταιρείες. Πώς μπορούν οι παραδοσι-
ακές ναυτιλιακές εταιρείες να εκσυγ-
χρονίσουν τον στόλο τους χωρίς χρη-
ματοδότηση;

Επιστροφή στις βασικές αξίες και αρχές. 
Αυτή είναι η απάντησή μου σε ένα τόσο 
κρίσιμο ερώτημα. Ο καιρός που η καλή 
αγορά επέτρεπε στον καθένα που είχε 
την οικονομική ευμάρεια να γίνει πλοι-
οκτήτης, απλώς δίνοντας το πλοίο του 
σε κάποιον ναυλωτή ή operator σε ένα 
υψηλό hire, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί 
τουλάχιστον σε αυτούς που αναζητούν τη 
μεγιστοποίηση των κερδών τους, κάτι που 
νομίζω πως είναι ο πλέον παραδοσιακός 
τρόπος χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, 
το κυνήγι του καλύτερου ναύλου, οι καλές 
σχέσεις με shippers/receivers και η αναζή-
τηση του καλού voyage είναι το «κλειδί» 
στη μεγαλύτερη κερδοφορία. Επιπλέον η 
ανάληψη COAs και η άμεση συνεργασία 
με trading houses, με σκοπό τη συνδιαχεί-
ριση και συμπλοιοκτησία, είναι ένα μέσο 

που κερδίζει ολοένα και πιο πολλούς 
οπαδούς στον χώρο της κλασικής πλοιο-
κτησίας, γιατί, πέραν του risk management, 
υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ρευστό 
χωρίς αποπνικτικούς τραπεζικούς όρους 
δανειοδότησης.

Πιστεύετε ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιφέ-
ρει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής 
του παγκόσμιου εμπορίου;

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρω-
πος που προέρχεται από το εμπόριο. 
Ανεξαρτήτως πολιτικών «πιστεύω» και 
με δεδομένο μόνο τις ιδέες του για την 
οικονομία και την αγορά, θεωρώ πως ναι, 
θα φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρό-
πο διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπο-
ρίου. Πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ως 
«προστατευτιστή» – η ελληνική απόδοση 
του όρου protectionist, που στην οικο-
νομία σημαίνει ένα πιο κλειστό σύστημα 
από το σημερινό, άναρχα είναι η αλήθεια, 
παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Όσο και 
αν ο πρόεδρος Τραμπ πρεσβεύει κάτι 

μυρίων δολαρίων για να καλύψει όλα τα 
cash breakevens μόνο για το Q1 (ανάλογα 
με το ποσό δανεισμού). Αυτό από μόνο 
του καθιστά την επιχείρηση μη βιώσιμη. 
Γι’ αυτόν κυρίως τον λόγο, οι περισσότε-
ρες εταιρείες προβαίνουν σε συζητήσεις 
με τους δανειστές τους για αναδιάρθρω-
ση του χρέους τους. Ανά περίπτωση, 
ένας πλοιοκτήτης θα μπορούσε να λάβει 
μια περίοδο χάριτος, ευρέως γνωστή ως 
repayment holiday, και να προβεί σε μια 
επιμήκυνση του δανείου ή ακόμα και στη 
διαγραφή του.
Το υπάρχον τραπεζικό σύστημα έχει στε-
ρέψει για τις περισσότερες μικρές επιχει-
ρήσεις, καθώς οι δανειστές προτιμούν να 
εστιάζουν σε μεγάλα shipping groups. Η 
πρόσβαση σε συνδεδεμένες αγορές, όπως 
αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του 
Όσλο, είναι δύσκολη και το επενδυτικό 

κεφάλαιο γίνεται όλο και πιο επιλεκτικό. 
Το δεύτερο και μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι η δυσκολία να προσελκύσει κανείς 
και να διατηρήσει αφοσιωμένους και έμπι-
στους ναυτικούς. Δυστυχώς τα Dry Bulk 
είναι η τελευταία επιλογή των ναυτικών, 
καθώς ο μισθός στα LNG ή στα Τankers 
είναι αρκετά υψηλότερος. Επιπλέον, οι 
ναυτικοί που θα αναζητήσουν εργασία 
στην αγορά ξηρού φορτίου πιθανότα-
τα θα επιλέξουν να εργαστούν για έναν 
πλοιοκτήτη μεγαλύτερου στόλου, όπου 
θα έχουν πιθανότατα περισσότερες εναλ-
λακτικές προτάσεις, πιο εμπεριστατωμένο 
training και θα αισθάνονται μεγαλύτερη 
ασφάλεια ως προς τη διάρκεια της σχέ-
σης εργασίας.
Τρίτον, όλοι οι πλοιοκτήτες θα έρθουν 
αντιμέτωποι με την πρόκληση των νέων 
κανονισμών και των τεχνικών αναβαθμίσε-

ων, όπως το ballast water treatment, το 
επιπλέον κόστος των ECDIS και το low 
sulphur fuel oil. Επίσης, ο αυξανόμενος 
αυτοματισμός μπορεί να αποτελέσει ένα 
επιπλέον ρίσκο και μεγαλύτερη οικονομι-
κή έκθεση, και αυτό αφορά ειδικότερα τις 
μικρότερες επιχειρήσεις, που δεν διαθέ-
τουν την οικονομική ρευστότητα και δεν 
βασίζονται σε άλλους οργανισμούς για 
χρηματοδότηση. 
Τέλος, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της 
αβεβαιότητας λόγω του ελληνικού φορο-
λογικού συστήματος. Η ναυτιλία δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει ορθά σε καθεστώς 
αβεβαιότητας –όχι ότι άλλες βιομηχανίες 
μπορούν–, αλλά οι άνθρωποι της ναυτιλίας 
έχουν την πολυτέλεια να μετακινούνται και 
να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους 
σε χώρες όπου το φορολογικό περιβάλλον 
είναι πιο ευνοϊκό ή, έστω, πιο σταθερό.

Οι επιπτώσεις από την πλήρη ενσωμάτωση του Ιράν 
στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι  

Άποψη του Καπτ. Ανδρέα Γεωργίου
Managing Director, Grace Trading Corporation LLC, SteelShips Group
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τέτοιο, γνωρίζουμε όλοι καλά –και ο ίδιος 
πιστεύω– πως η ναυτιλία κινείται σε μια 
παγκόσμια αρένα. Αν λοιπόν αποφασίσει 
να επιβάλει δασμούς σε εισαγόμενα εξ 
ανατολών προϊόντα προκειμένου να τονώ-
σει την εγχώρια βιομηχανία, αυτό αυτομά-
τως σημαίνει αύξηση των εξαγωγών εκ 
μέρους των ΗΠΑ προς τις αναδυόμενες 
αγορές, κάτι που από μόνο του συνιστά 
μια σημαντική αλλαγή στο παγκόσμιο 
εμπορικό στερέωμα. Να θυμίσω μόνο 
πως το «back to basics» που ανέφερα στο 
πρώτο ερώτημα έχει να κάνει και με το 
πώς ο πρόεδρος Τραμπ δείχνει να αντι-
λαμβάνεται το παγκόσμιο διαμετακομιστι-
κό εμπόριο. Σαφώς και οι συνθήκες δεν 
είναι οι ίδιες όπως πριν από τριάντα χρό-
νια. Σαφώς και οι «παίκτες» έχουν μετα-
τοπιστεί πιο ανατολικά και οι ρόλοι έχουν 
αλλάξει, παρ’ όλα αυτά οι αρχές παραμέ-
νουν οι ίδιες. Πουλάς φτηνά, ποντάρεις 
στον όγκο των συναλλαγών σου, θέτεις 
τον αντίπαλο εκτός αγοράς. Ό,τι και αν 
ισχύσει, θα χρειαστείς εμπορικό στόλο, 
άρα η τόνωση του εμπορίου εμάς μας 
συμφέρει, τα routes θα αλλάξουν. Δεν 
είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναζήσει 
και η αγορά προσαρμόζεται αμέσως.

Οι νέες εμπορικές οδοί από και μέσω 
του Ιράν θα αλλάξουν τις προοπτικές 
της διεθνούς ναυτιλίας;

Στην αγορά ξηρού φορτίου το Ιράν παρα-

μένει ένας σοβαρός «παίκτης» στην εξα-
γωγή iron ore. Επιπλέον η παραγωγή σε 
πετρέλαιο θα επηρεάσει, εκτός από τη 
wet αγορά, και τις τιμές, κάτι το οποίο 
επηρεάζει όλες τις αγορές. Εκτιμώ πως, 
από τη στιγμή που το Ιράν θα εισέλθει 
δυναμικά στον χώρο της ναυτιλίας, θα 
χαθεί μεν το πλεονέκτημα των πλοίων 
που με παραπάνω ναύλο πήγαιναν από και 
προς το Ιράν, αλλά η γραμμή PG/FEAST 
με iron ore θα αποκτήσει νέα δυναμική 
με την παροχή παραπάνω φορτίου. Επίσης 
το Ιράν έχει ανάγκη να εξελιχθεί, να προ-
χωρήσει, να εξαργυρώσει το πετρέλαιό 
του με νέα αγαθά. Αυτό θα τονώσει και 
την εισαγωγική του δραστηριότητα σε 
όλα τα commodities, κάτι που θα έχει ως 
αποτέλεσμα η αγορά τόσο στο dry όσο 
και στο containerized cargo να τονωθεί 
στην περιοχή.

Πόσο σημαντικά θεωρείτε ότι είναι τα 
προσόντα σε αυτή τη συγκεκριμένη 
βιομηχανία;

Η ναυτιλία είναι πολυσυλλεκτικός χώρος. 
Ένας ακαδημαϊκός τίτλος από μόνος του 
δεν λέει και πολλά πράγματα. Η ναυτιλία 
είναι αντίληψη σε παγκόσμιο αλλά και 
τοπικό επίπεδο, είναι διπλωματία, είναι 
στοχευμένη γνώση, αλλά κυρίως είναι 
ευελιξία. Για να χρησιμοποιήσω μια αμε-
ρικανική έκφραση, η ναυτιλία είναι get 
the job done. Τα προσόντα λοιπόν είναι 

πολύ σημαντικά, ειδικά αν προέρχονται 
από χώρους που μπορούν να δώσουν 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Οι ακα-
δημαϊκές περγαμηνές είναι απαραίτητες, 
γιατί δείχνουν πως το μυαλό είναι ανοι-
χτό, ξέρει να αναζητά, ξέρει να σκέφτε-
ται. Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις  
χρειάζονται, γιατί εισάγουν τον μελλοντι-
κό επαγγελματία σε έναν τρόπο σκέψης 
συγκεκριμένο, σε έναν χώρο με δική του 
γλώσσα και κώδικες που δεν υπάρχουν 
αλλού γραμμένοι. Το ταλέντο στις δημόσι-
ες σχέσεις είναι από τα πλέον σημαντικά 
στοιχεία, γιατί κανείς δεν κλείνει συμφωνί-
ες εκατομμυρίων με ένα απλό τηλέφωνο... 
Ακούει τη φωνή, ζυγίζει τη γλώσσα, βλέπει 
το κείμενο και θέλει να γνωρίσει την άλλη 
πλευρά, να νιώσει εμπιστοσύνη και επαγ-
γελματική πίστη. Έτσι χτίζονται οι σχέσεις 
και η ναυτιλία είναι κατεξοχήν ο χώρος 
όπου οι επαγγελματικές σχέσεις παίζουν 
πρωτεύοντα ρόλο. Κλείνοντας, να υπεν-
θυμίσω πως τα προσόντα της σωστής 
γνώσης ξένων γλωσσών, ειδικότερα της 
αγγλικής, πρέπει να θεωρούνται προαπαι-
τούμενα στον χώρο μας.
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Πόσο σημαντικό είναι το να διαθέτει ο 
σημερινός επαγγελματίας στον χώρο 
της ναυτιλίας ένα νομικό υπόβαθρο; 
Είναι χρήσιμο αυτό το υπόβαθρο και 
για άλλους εκτός από δικηγόρους;

Το ναυτικό δίκαιο έχει υπεισέλθει πλέον 
σε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες των 
πρακτικών πτυχών του θαλάσσιου εμπο-
ρίου και εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων – ενδεικτικά, πέραν της εν γένει 
αξιοπλωιμότητας, επί διαφορών ναυλώσε-
ως και αξιώσεων ζημίας, ασφαλιστήριων 

συμβολαίων, συγκρούσεων επί θαλάσσης, 
ρύπανσης, διάσωσης, συλλήψεως πλοίου, 
περιορισμού αστικής ευθύνης και πολλών 
άλλων. Ως εκ τούτου, τα νομικά στοιχεία 
έχουν τόσο στενά συνυφανθεί στη δομή 
της καθημερινής πρακτικής, ώστε η ακρι-
βής και έγκαιρη αξιολόγησή τους να καθί-
σταται απαραίτητη για κάθε επαγγελματία 
στον τομέα της ναυτιλίας που επιθυμεί 
μια σαφή προοπτική για το εφαρμοστέο 
δίκαιο, την ολοκληρωμένη κατανόηση της 
νομικής πολυπλοκότητάς του, καθώς και 
τη συνειδητοποίηση του ταχέως εξελισ-
σόμενου κανονιστικού πλαισίου. Ιδιαίτερα 
η σημερινή πραγματικότητα στη ναυτιλία, 
μεσούσης της απορρέουσας εύθραυστης 
και παρατεταμένης οικονομικής ανάκαμ-
ψης, της παρουσίας παραδοσιακών και 
νέων μορφών απειλών ασφάλειας, των 
αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών 
και της εφαρμογής εξελιγμένης τεχνολο-
γίας, χαρακτηρίζεται από νέες και αυστη-
ρότερες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν οδη-
γήσει σε μια εξελισσόμενη πολυσύνθετη 
νομοθεσία, τόσο σε διεθνές όσο και σε 
εγχώριο επίπεδο. Σε αυτές τις εξαιρετι-
κά απαιτητικές περιστάσεις, μια διεθνώς 
πιστοποιημένη εκπαίδευση στο ναυτικό 
δίκαιο καθιστά ικανό τον σύγχρονο επαγ-
γελματία να παρέχει υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου για ασφαλή, περιβαλλοντικά 
συμβατή και οικονομικά αποδοτική πρα-
κτική στη διεθνή ναυτιλία.

Ποια είναι τα σχέδια του Queen Mary 
University of London (QMUL) Centre 
for Commercial Law Studies (CCLS) 
μετά την απόφαση των Βρετανών 
εκλογέων για Brexit; Τα πανεπιστήμια 
του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ανα-
μένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
συνέπειες μετά την αποχώρησή του 
από την ΕΕ;

Αμέσως μετά το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος, το QMUL επιβεβαίωσε τη 
δέσμευσή του, τόσο στα μέλη του διδα-
κτικού προσωπικού όσο και στους φοι-

τητές μας, ότι η ακαδημαϊκή αριστεία 
και μετέπειτα επαγγελματική καταξίωση 
απαιτεί μια εγγενή προοπτική διεθνούς 
εμβέλειας. Ιδιαίτερα η Νομική Σχολή και 
το Κέντρο Μελέτης Εμπορικών Σπουδών 
του QMUL συμπεριλαμβάνονται σταθερά 
όχι μόνο στα 10 καλύτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του ΗΒ σε όρους έρευνας και 
διδασκαλίας, αλλά ταυτόχρονα μεταξύ 
των 25 πιο διεθνοποιημένων πανεπιστη-
μίων παγκοσμίως – ένα εντυπωσιακό επί-
τευγμα, αναλογιζόμενοι τον αριθμό των 
πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ήδη έχουμε αναπτύξει σημαντικά διευ-
ρωπαϊκά προγράμματα που διασφαλίζουν 
τη διατήρηση και την επίρρωση των άρρη-
κτων ερευνητικών και αξιακών δεσμών με 
την ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς και την 
εξασφάλιση στενότερης συνεργασίας και 
εταιρικής σχέσης στην ΕΕ, συμπεριλαμ-
βανομένων των πτυχίων διπλής ειδίκευ-
σης LLM/MBA με την Ανωτέρα Εμπορική 
Σχολή του Παρισιού, με τη Νομική Σχολή 
της Σορβόνης, και την καθιέρωση μόνι-
μων παραρτημάτων στο Παρίσι (QMUL/
CCLS Paris LLM) και στον Πειραιά (LLM 
in International Shipping Law) σε συνερ-
γασία με το Hellenic Management Centre. 
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, ανεξαρτή-
τως της μορφής εξόδου από τη ΕΕ, ότι το 
ΗΒ θα συνεχίσει να αποτελεί το κορυφαίο 
κέντρο του κόσμου για την παροχή νομι-
κών υπηρεσιών στη διεθνή εμπορική και 
ναυτιλιακή κοινότητα. Τo αγγλικό ναυτικό 
δίκαιο ειδικότερα, όντας το κύριο εφαρ-
μοστέο δίκαιο που διέπει την καθολική 
πλειονότητα των ζητημάτων, θα εξακο-
λουθήσει να παρέχει ένα λειτουργικά 
σταθερό και οικονομικά αποτελεσματικό 
πλαίσιο για τη ναυτική πρακτική και τη 
ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα.

Το ναυτικό δίκαιο έχει υπεισέλθει σε όλες τις σημαντικές 
λεπτομέρειες των πρακτικών πτυχών του θαλάσσιου εμπορίου

Άποψη του Δρος Αλέξανδρου Ντόβα
Director LLM International Shipping Law (Piraeus), CCLS, Queen Mary University of London
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Ναυτικά 
Χρονικά:
2016, έτος νέων ιδεών  
και δράσεων 

Η συνέχιση της μακρόχρονης παράδοσης, της αναγνωσιμότητας 
αλλά και της αναγνωρισιμότητας ενός ιστορικού και πολυβραβευμένου 
τίτλου όπως τα Ναυτικά Χρονικά για έναν νέο απόφοιτο ΑΕΙ φαντάζει 
ως μια ακατόρθωτη πρό(σ)κληση. Κατά το προηγούμενο έτος και 
παρά τις δυσκολίες των καιρών, η εκδοτική και δημοσιογραφική 
οικογένεια των Ναυτικών Χρονικών εμπιστεύτηκε σε τρεις νέους 
αποφοίτους να συμβάλουν σε αυτή την παράδοση, διευρύνοντας την 
αναγνωρισιμότητα του τίτλου σε μια νέα και καινούργια ηλικιακή ομάδα.

Του Χάρη Παππά
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Για το 2016, σημείο αναφοράς για τα Ναυ-
τικά Χρονικά αποτέλεσαν τα 85 χρόνια 
της έντυπης έκδοσής τους και η ιστορική 
συνέχιση του διαύλου επικοινωνίας του 
περιοδικού με τους νέους στην Ελλάδα, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για τη ναυτιλία. Δια-
τηρώντας την πίστη της στη νέα γενιά, η 
εκδοτική και δημοσιογραφική οικογένεια 
των Ναυτικών Χρονικών πραγματοποίησε 
και φέτος τη διανομή 2.500 τευχών του 
περιοδικού σε μηνιαία βάση στις ΑΕΝ και 
στα ναυτιλιακά ΑΕΙ της χώρας. Ταυτόχρο-
να συμμετείχε, ως χορηγός επικοινωνίας, 
σε περισσότερες από είκοσι εκδηλώσεις, 
εκθέσεις και συναντήσεις σχετικές με τον 
χώρο της ναυτιλίας και όχι μόνο.

Τα Ναυτικά Χρονικά  
στο διαδίκτυο
Στο αναγνωστικό κοινό των Ναυτικών 
Χρονικών προστέθηκαν ως φερέλπιδες 
αναγνώστες όσοι γνωρίζουν ελάχιστα για 
τη ναυτιλία, αλλά μέσω της διαδικτυακής 
παρουσίας του ιστορικού τίτλου μπορούν 
πλέον πιο εύκολα να λαμβάνουν συνεχή 
και τακτική ενημέρωση και πληροφόρη-
ση. Καταβάλλοντας εντατική προσπάθεια, 
η δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών 
Χρονικών κατάφερε να δημιουργήσει την 
ισχυρότερη ελληνική ναυτιλιακή «οικογέ-
νεια» στο διαδίκτυο.
Χαρακτηριστικά, κατά το προηγούμε-
νο έτος επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 

naftikachronika.gr περισσότεροι από 
259.000 μοναδικοί χρήστες, οι οποίοι διά-
βασαν τα άρθρα της ιστοσελίδας περισ-
σότερες από 849.000 φορές. Την ίδια 
στιγμή, η κοινότητα των Ναυτικών Χρο-
νικών στο Facebook, το ισχυρότερο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης, άγγιξε τα 57.500 
μέλη. Όντας μάλιστα πεπεισμένη για την 
ανάγκη προσαρμογής στη νέα εποχή, η 
οικογένεια των Ναυτικών Χρονικών δημι-
ούργησε εφαρμογές για κινητά τηλέφω-
να στα δύο δημοφιλέστερα λειτουργικά 
συστήματα, Android και iOS, προκειμένου 
να φέρει τους αναγνώστες του περιοδι-
κού στο επίκεντρο των εξελίξεων της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η Γενιά των Λίμπερτυ
Για μία ακόμα χρονιά και με αφορμή 
τόσο την επέτειο των 85 ετών εκδοτικής 
παρουσίας των Ναυτικών Χρονικών όσο 
και την επέτειο των 70 ετών από την αγο-
ρά των 100 Λίμπερτυ από τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες, τα Ναυτικά Χρονικά προχώ-
ρησαν στην έκδοση ενός ειδικού τόμου, 
που ανήκει στη σειρά «Το ελληνικό ναυ-
τιλιακό παράδειγμα», ο οποίος ήταν αφιε-
ρωμένος στη Γενιά των Λίμπερτυ. Σε αυτή 
την προσπάθεια συνέδραμαν ιστορικοί, 
άνθρωποι της ναυτιλιακής αγοράς, καθώς 
και παλαίμαχοι ναυτικοί. O τόμος των 152 
σελίδων παρουσιάστηκε σε ειδική εκδή-
λωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

ιστορικού πλοίου «Hellas Liberty» τον 
Οκτώβριο του 2016. 

Τα βραβεία Ευκράντη
Βέβαια, τίποτε από αυτά δεν θα ήταν εφι-
κτό αν οι εκδότες του περιοδικού δεν 
λάμβαναν υπόψη τους την παράδοση και 
την ιστορική ευθύνη των Ναυτικών Χρονι-
κών απέναντι στη «ζωντανή» ελληνική ναυ-
τιλιακή κοινότητα. Έτσι, συνεχίζοντας τον 
θεσμό των βραβείων Ευκράντη, η εκδοτική 
και δημοσιογραφική οικογένεια των Ναυ-
τικών Χρονικών τίμησε, για όγδοη συνεχή 
χρονιά και υπό την αιγίδα του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη, τις οκτώ ναυτιλια-
κές προσωπικότητες και τους φορείς που 
διέπρεψαν στον ευρύτερο χώρο της ναυτι-
λίας κατά το 2015. Τις προσωπικότητες εξέ-
λεξαν τα 40 μέλη της επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από σημαίνοντες εκπροσώ-
πους της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του 
ακαδημαϊκού χώρου, συντάκτες ναυτιλι-
ακού ρεπορτάζ καθώς και βραβευθέντες 
προηγούμενων ετών.

Η πρωτοβουλία Isalos.net
Σημείο αναφοράς για το 2016 αποτέλεσε 
επίσης η δημιουργία της νέας εκπαιδευτι-
κής πρωτοβουλίας Isalos.net. Με τη ναυ-
τική εκπαίδευση να αποτελεί διαχρονικά 
ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα με 
τα οποία έχουν καταπιαστεί τα Ναυτικά 
Χρονικά, η διοίκηση του περιοδικού απο-

Στα Ποσειδώνια 2016 η Isalos.net, σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Ευγενίδου, διένειμαν στους επισκέπτες της 
έκθεσης αναμνηστικά usb sticks, τα οποία περιείχαν
τα βιογραφικά των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών της 
ελληνικής ναυτιλίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Η Γενιά των ΛίμπερτυΕπιμορφωτική συνάντηση της Isalos.net



φάσισε τον Ιανουάριο του 2016 να συνε-
χίσει το ταξίδι που ξεκίνησε το 2009, με 
την έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία». Σε αυτό 
το ταξίδι δεν ήταν μόνη. Έλαβε από την 
πρώτη κιόλας στιγμή τη στήριξη σημα-
ντικών ναυτιλιακών εταιρειών, οργανισμών 
και ιδρυμάτων, που επέτρεψαν στους 
εμπνευστές να κάνουν το όραμά τους 
πραγματικότητα. Συνοδοιπόρος σε αυτό 
το ταξίδι υπήρξε το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη.

Η πρωτοβουλία Isalos.net δεν θα αποδει-
κνυόταν επιτυχημένη αν δεν την αγκάλιαζαν 
από την πρώτη κιόλας στιγμή οι νέοι που 
φοιτούν στις ΑΕΝ και στα ναυτιλιακά ΑΕΙ 
της χώρας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
πως κατά το 2016 περισσότεροι από 121.000 
νέοι και νέες επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 
Isalos.net 380.000 φορές. Με τη χρήση των 
νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα 
της Isalos.net συνομιλεί μαζί τους καθημε-
ρινά, δημιουργώντας έναν σταθερό δίαυλο 
επικοινωνίας. Χαρακτηριστικά, κατά το προ-
ηγούμενο έτος δημοσιεύτηκαν περισσότε-
ρες από 360 φωτογραφίες ναυτικών στο 
hashtag #isalosnet του Instagram και 490 

ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας 
της Isalos.net.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
έτους, η ομάδα της Isalos.net διοργάνω-
σε πληθώρα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
στις οποίες συμμετείχαν ορισμένες από 
τις πλέον σημαντικές ναυτιλιακές προσω-
πικότητες της χώρας και τις οποίες παρα-
κολούθησε πλήθος νέων ανθρώπων, με 
αγάπη και ενδιαφέρον για τη θάλασσα και 
τα επαγγέλματά της. Πιο συγκεκριμένα, 
το 2016 διεξήχθησαν οκτώ εκδηλώσεις, 
στις οποίες πραγματοποίησαν εισηγήσεις 
περισσότερα από 80 μέλη της ναυτιλιακής 
και ακαδημαϊκής κοινότητας και τις οποί-
ες παρακολούθησαν περισσότεροι από 
2.140 σπουδαστές ΑΕΝ και φοιτητές ΑΕΙ.

Η ημερίδα  
«Επιλέγω Ναυτιλία»
Ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών εκδηλώ-
σεων αποτέλεσε η πρώτη εκ των τριών 
ημερίδων «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του 
Real Time Graduates τον Νοέμβριο του 
2016 στον Πειραιά. Η ανοικτή ημερίδα 
είχε σκοπό την επιμόρφωση και την ενη-

μέρωση σχετικά με τις προκλήσεις και τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής και διεθνούς 
ναυτιλιακής καθημερινότητας, ενώ κατά 
τη διάρκεια της ημερίδας οι νέοι είχαν τη 
δυνατότητα να συνομιλήσουν με εκπρο-
σώπους ναυτιλιακών εταιρειών και ακαδη-
μαϊκών ιδρυμάτων, τα οποία προσφέρουν 
μεταπτυχιακά προγράμματα στη ναυτιλία. 
Σημειώνεται πως στην ημερίδα «Επιλέ-
γω Ναυτιλία» στον Πειραιά συμμετείχαν 
σπουδαστές από τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, 
Κεφαλονιάς, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου 
και Ύδρας.

Το βραβείο  
Γιάννη Τσαμουργκέλη
Βέβαια, το 2016 δεν υπήρξε έτος μονάχα 
θετικών πρωτοβουλιών και ειδήσεων. Στις 
28 Μαΐου 2016 η ναυτιλιακή –και όχι μόνο– 
κοινότητα έχασε έναν υπέροχο άνθρωπο 
και έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον καθη-
γητή Γιάννη Τσαμουργκέλη. Για να τιμήσει 
τη μνήμη του τακτικού αρθρογράφου και 
φίλου των Ναυτικών Χρονικών, η διεύθυν-
ση του περιοδικού θέσπισε χρηματικό 
βραβείο. Το χρηματικό έπαθλο αποφασί-
στηκε να δίνεται ετησίως σε αριστεύσα-
ντα φοιτητή ή αριστεύσασα φοιτήτρια της 
κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής, 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματι-
κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το 
βραβείο «Γιάννη Τσαμουργκέλη» απονε-
μήθηκε στον κ. Λεόντιο Χαβιάρα.

Εν κατακλείδι
Αναμφίβολα, το 2016 αποτέλεσε μια «ταρα-
χώδη» χρονιά για τη διεθνή ναυτιλία, η 
οποία χαρακτηρίστηκε από νέους, διεθνείς 
κανονισμούς, αδύναμη ναυλαγορά, παγκό-
σμια γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια. 
Παρά ταύτα, η βαθιά κρίση φαίνεται πως 
έδωσε δημιουργικά ερεθίσματα στην ευρύ-
τερη ναυτιλιακή βιομηχανία. Είναι άλλωστε 
γνωστό πως, ειδικά για την ελληνική ναυ-
τιλία, η «κρίση» είναι μια έννοια άμεσα 
συνυφασμένη με αυτήν της «δημιουργίας». 
Την ίδια ακριβώς «δημιουργία» τα Ναυτικά 
Χρονικά επιχείρησαν, σεβόμενοι τη μακρά 
παράδοσή τους, να αναδείξουν κατά το 
προηγούμενο έτος. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, 
πως το 2017 θα αποτελέσει ένα έτος ευη-
μερίας και δημιουργίας.

Η ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία»

Τα βραβεία Ευκράντη
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι κινήσεις μας πρέπει να γίνονται εγκαίρως,  
ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί σε βάθος χρόνου

H Intercargo (The International Association for Dry Cargo Shipowners 
/ Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων) είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1980 σύμφωνα με το όραμα 
του Αντώνη Χανδρή. H Intercargo εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο 
τα μέλη της, με στόχο την ασφαλή, αποδοτική, υψηλής ποιότητας και 
περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία του κλάδου. Τον Οκτώβριο του 2016 
ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα ο δρ Κωνσταντίνος Γ. Γκόνης, 
ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2016 μας παραχώρησε την παρακάτω 
συνέντευξη.

Συνέντευξη του Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γκόνη, 
Γενικού Γραμματέα Intercargo,
στον Ηλία Μπίσια

Για ποιο λόγο, ειδικά σήμερα, που η 
αγορά των dry δεν είναι σε εξαιρετικά 
καλό επίπεδο, ένας πλοιοκτήτης να 
εγγράψει τον στόλο του στην Ένωσή 
σας;

Ειδικά σε περιόδους χαμηλών επιπέδων 
της ναυλαγοράς, όταν η προσφορά μετα-
φορικής ικανότητας υπερβαίνει τη ζήτηση 
στη διάρκεια του ναυτιλιακού κύκλου, η 
ποιότητα στις ναυτιλιακές μεταφορές, που 
είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων 
της Intercargo, γίνεται σημείο αναφοράς 
και βασική παράμετρος εξασφάλισης 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η συμ-
μετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής 
μας και κατ’ επέκταση του πλαισίου στο 
οποίο λειτουργεί ο κλάδος εξασφαλίζει 
ότι το κανονιστικό αυτό πλαίσιο δεν δημι-
ουργεί στρεβλώσεις και κωλύματα στην 
ανάπτυξη του κλάδου και στη γρήγορη 
ανάκαμψή του. Επίσης, η ενημέρωση για 
τις τρέχουσες και επικείμενες προκλήσεις 
είναι κρίσιμη για την έγκαιρη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων και τη χάραξη επιτυ-
χούς πορείας.

Πόσο υποστηρίζει η ελληνική εφοπλι-
στική κοινότητα το δημιούργημα του 
Αντώνη Χανδρή;
Ήταν το 1980 όταν γράφτηκε επίσημα η 
πρώτη σελίδα της ιστορίας της Intercargo. 
Σήμερα περισσότερα από ένα στα τρία 
πλήρη μέλη μας ανήκουν στην ελληνική 
εφοπλιστική κοινότητα, γεγονός που απο-
δεικνύει ότι αυτή βρίσκεται στον πυρήνα 
της ποιοτικής ναυτιλίας του κλάδου και 
στηρίζει σταθερά το όραμα του Αντώνη 
Χανδρή. Η στήριξη από ακόμα περισσό-
τερα μέλη είναι ο στόχος μας, ώστε να 
συνεχίσουμε να υπηρετούμε ακόμα πιο 
αποτελεσματικά και με δυνατότερη φωνή 
τα συμφέροντα των εφοπλιστών ξηρού 
χύδην φορτίου, με γνώμονα τις αξίες και 
τις αρχές του καταστατικού μας.

Ποια είναι η σχέση συνεργασίας σας 
με τις υπόλοιπες ναυτιλιακές ενώσεις 
τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερει-
ακό και εθνικό επίπεδο;

Η δύναμη της Intercargo είναι η διεθνής 
και αντιπροσωπευτική της βάση – τα μέλη 



μας. Η ναυτιλία, μια εξ ορισμού διεθνής 
δραστηριότητα, πρέπει να αναπτύσσεται 
σε αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο, όπως 
του ΙΜΟ, όπου συμμετέχουμε ως αναγνω-
ρισμένο (μη κυβερνητικό) μέλος. Επίσης, 
συμμετέχουμε ισότιμα στη στρογγυλή 
τράπεζα των διεθνών ναυτιλιακών ενώσε-
ων (με τις BIMCO, ICS, INTERTANKO), 
στο φόρουμ της Tripartite (όπου συνα-
ντώνται η ναυπηγική βιομηχανία, οι Class 
Societies και οι ενώσεις των πλοιοκτητών) 
και σε άλλα διεθνή fora. Φυσικά είμαστε 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι 
τακτικές συναντήσεις των μελών μας γίνο-
νται δύο φορές τον χρόνο σε Δύση (Λον-
δίνο ή Πειραιά) και Ανατολή (Σιγκαπούρη 
ή Χονγκ Κονγκ) και εξετάζουμε και ιδι-
ομορφίες σε εθνικό επίπεδο – τα πλήρη 
μέλη μας προέρχονται από τουλάχιστον 
είκοσι διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο 
του διεθνούς χαρακτήρα της Ενώσεώς 
μας, η προσωπική μου ευαισθησία για την 
ελληνική ναυτιλία είναι επίσης δεδομένη.  

Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι εξελίξεις 
σχετικά με τo ΒWM τους αμέσως επό-
μενους μήνες;

Το κεφάλαιο της BWM Convention έχει 
υπερδεκαετή ιστορία μέχρι να φτάσει 
στην τωρινή του φάση. Ειδικά για την 
εφαρμογή της συνθήκης στοv υπάρχο-
ντα στόλο bulk carriers έχουμε σοβαρές 
ενστάσεις, επειδή παραμένουν τεχνικές 
ασυμβατότητες και αβεβαιότητα. Η όποια 
πρόοδος για χρονικές παρατάσεις μπορεί 

να αναμένεται τον Ιούλιο (επόμενες σχε-
τικές αποφάσεις στον ΙΜΟ) θα έρθει ήδη 
αργά για πολλούς πλοιοκτήτες με δεδο-
μένη την ημερομηνία «entry into force» 
της 8ης Σεπτεμβρίου 2017. Από την άλλη 
πλευρά, ενώ η US Coast Guard λογικά θα 
πιστοποιήσει και άλλα συστήματα τους 
επόμενους μήνες (σημείωση: αυτό συνέβη 
ήδη πολύ σύντομα, μετά τη συνέντευξη, 
πριν από το τέλος του 2016), δυστυχώς 
αυτές οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν 
πολύ στενά χρονικά περιθώρια σε πολ-
λά από τα μέλη μας. Θα συνεχίσουμε 
να ασκούμε πιέσεις στον ΙΜΟ και όπου 
αλλού χρειαστεί, για να εισακουστούν τα 
πραγματικά και πρακτικά τους προβλήμα-
τα, τα οποία θα εκθέσουμε με εμπεριστα-
τωμένο τρόπο πολύ σύντομα.

Πόσο βαρύνουσα και κυρίως αποδοτι-
κή είναι η δράση σας για την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς στις λιμενικές 
και ελεγκτικές αρχές ανά τον πλανήτη;

Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχουμε 
θίξει επανειλημμένως, γιατί οι διαστάσεις 
του δεν έχουν επαρκώς αναδειχτεί. Τα 
μέλη μας λαμβάνουν τις πρέπουσες οδη-
γίες και καλούνται να μας ενημερώνουν 
για σχετικά περιστατικά, ώστε να υπάρ-
ξει επαρκής καταγραφή του υπαρκτού 
αυτού προβλήματος. Για να έχουμε όμως 
αποδοτική αντιμετώπισή του, απαιτούνται 
ελεγκτικοί και διορθωτικοί μηχανισμοί 
Post State Control και εξακολουθούμε να 
επιδιώκουμε την ανάπτυξή τους μέσω των 
περιφερειακών συμφωνιών ΜοUs.

Υπάρχει η διαφάνεια και η πλήρης 
συλλογή δεδομένων που επιθυμείτε 
ως προς την εξέταση και την ανάλυση 
των στοιχείων έπειτα από ατυχήματα 
και απώλειες σε πλοία ξηρού φορτίου;

Η ασφάλεια πληρωμάτων και πλοίων είναι 
η βασική προτεραιότητα της Intercargo. 
Η πλήρης και αναλυτική καταγραφή απω-
λειών και περιστατικών (π.χ. στο σύστημα 
GIDIS του ΙΜΟ) δυστυχώς δεν γίνεται με 
την απαιτούμενη συνέπεια από τα Flag 
States – παρατηρούνται καθυστερήσεις ή 
μη παραγωγή των απαιτούμενων εκθέσε-
ων. Είναι ένα άλλο μέτωπο στο οποίο επι-
διώκουμε αποτελέσματα μέσω δράσεων 
στον IMO, στην Τripartite, και με τα κατά 
περίπτωση εμπλεκόμενα μέρη.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτο-
βουλίες που αναμένεται να αναλάβει η 
Intercargo το 2017;

Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων, το 
2017 η Intercargo θα συνεχίσει το έργο 
της στα θέματα ασφάλειας, προστασί-
ας του περιβάλλοντος και ποιότητας για 
μια πιο αποτελεσματική/αποδοτική ναυ-
τιλία στις μεταφορές ξηρού χύδην φορ-
τίου. Τα μέλη μας ενημερώνονται για τις 
σχετικές εξελίξεις και αποφασίζουν τη 
στρατηγική μας, ώστε να συμβάλουμε στη 
διαμόρφωση του διεθνούς ρυθμιστικού 
πλαισίου λειτουργίας. Καλωσορίζουμε 
την πρόοδο στην εφαρμογή της συνθή-
κης ΒWM, την ανάπτυξη μέτρων για τη 
μείωση των αέριων ρύπων, τις εξελίξεις 
στις αρχές σχεδιασμού νέων πλοίων, τη 
χρήση καυσίμων νέων προδιαγραφών, για 
να αναφέρω μερικά μόνο από τα θέματα 
που δρομολογούνται ήδη από το 2017, αν 
και έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Οι κινήσεις μας πρέπει να γίνονται εγκαί-
ρως, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί σε 
βάθος χρόνου και να εξασφαλίζουμε ότι 
οι όποιες εξελίξεις δεν θα είναι περιορι-
στικές για τις εμπορικές δραστηριότητες 
και τη διεθνή ανάπτυξη που τα μέλη μας 
υπηρετούν με συνέπεια και ποιότητα, για 
τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. 
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Το 2016 τερμάτισε, για ένα ακόμα έτος, 
με υποβαθμισμένες εκτιμήσεις για την 
παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την 
τελευταία επικαιροποιημένη έκθεση 
World Economic Outlook (WEO) από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον περα-
σμένο Οκτώβριο. Το ΔΝΤ προβλέπει 
παγκόσμια ανάπτυξη 3,1% για φέτος και 
3,4% το 2017, με βουτιά της εκτίμησης για 
τη Βρετανία και σταθεροποίηση για την 
ευρωζώνη, με συμβουλή προς την ΕΚΤ να 
διατηρήσει την τρέχουσα δημοσιονομική 
πολιτική.
Η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα 
συνεχίσει έναν ήπιο ρυθμό ανάπτυξης, 

με προσδοκίες για ισχυρότερη τόνωση 
στη διάρκεια του 2017, στηριζόμενη στην 
καλύτερη πορεία των αναδυόμενων αγο-
ρών. Συνεχόμενη πρόκληση στην ισχυρό-
τερη ανάκαμψη της οικονομίας θα απο-
τελέσει η υποχώρηση της ανάπτυξης της 
Αμερικής και η απόφαση της Βρετανίας να 
αποχωρήσει από την ευρωζώνη. Το ΔΝΤ 
εκτιμά 1,6% επέκταση του ΑΕΠ για την 
αμερικανική οικονομία (από 2,2% τον Ιού-
λιο) και ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης 
στο 2,2% το 2017. Ισχυρότερη είναι η υπο-
βάθμιση για τη βρετανική οικονομία μετά 
το Brexit, 1,1% για το 2017 από 1,8% το 2016, 
ενώ η προηγούμενη εκτίμηση ήταν 2,2%. 

Εκτιμήσεις της φετινής χρονιάς  
και προβλέψεις για το επόμενο έτος 

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ



Οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα εμφανί-
σουν ανάπτυξη 1,6% για φέτος (από 2,1% 
που είχαν επιτύχει πέρυσι και έναντι πρό-
βλεψης για ανάπτυξη 1,8% τον Ιούλιο), ενώ 
οι αναδυόμενες αγορές θα συνεχίζουν να 
παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη. Η ανά-
πτυξη των αναδυόμενων οικονομιών ανα-
μένεται να πλησιάσει το 4,2% για φέτος 
(αναβάθμιση σε σύγκριση με το 4,1% που 
αναμενόταν τον Ιούλιο) και θα ενισχυθεί 
στο 4,6% για το 2017. Για την Κίνα, η ανά-
πτυξή της θα παραμείνει σταθερά πάνω 
από 6%, με εκτίμηση ότι θα φτάσει φέτος 
στο 6,6% και θα υποχωρήσει στο 6,2% το 
2017. Η ανάπτυξη στην αναδυόμενη Ασία 
και κυρίως στην Ινδία θα αποτελέσει την 
κινητήρια δύναμη για τη βελτιστοποίηση 
της απόδοσης της παγκόσμιας οικονομί-
ας το 2017, με 7,6% ανάπτυξη τόσο για τη 
φετινή χρονιά όσο και κατά τη διάρκεια 
του επόμενου έτους.
Αξίζει να σημειωθεί για τις ανεπτυγμένες 
οικονομίες ότι η ευρωζώνη χαμηλώνει 
τον πήχη για επιπλέον μέτρα στήριξης το 
2017, καθώς εκτιμά ότι η παγκόσμια ανά-
πτυξη θα επιταχύνει τον βηματισμό της. 
Επιπλέον εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός 
στην ευρωζώνη θα υπερβεί το 1% στα 
τέλη του 2016, φτάνοντας σε επίπεδα που 
τελευταία φορά είχαν παρατηρηθεί στα 
τέλη του 2013. 
«Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της 
παγκόσμιας δραστηριότητας εξακολου-
θούν να αποτυπώνουν την ενίσχυση της 
ανάπτυξης, αλλά με τον ρυθμό που εμφά-
νιζε τα χρόνια πριν από τη διεθνή χρη-
ματοπιστωτική κρίση», επισήμανε το τρα-
πεζικό ίδρυμα και συνεχίζει: «Η οικονο-
μική ανάπτυξη φαίνεται πως διατηρεί την 
ταχύτητά της στις ανεπτυγμένες οικονο-
μίες, ενώ οι αναδυόμενες αγορές άφησαν 
πλέον πίσω τις κακές εποχές και αρχίζουν 
να ενδυναμώνονται».
Ωστόσο υπάρχουν ακόμη δυσμενή στοι-
χεία που σκιάζουν τις προοπτικές της 
παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με την 
ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, οι χαμηλές τιμές των 
πρώτων υλών, που μειώνουν τα έσοδα των 
εξαγωγέων στην ανάγκη εξισορρόπησης 
της κινεζικής οικονομίας και στην πολιτι-
κή αβεβαιότητα στις ΗΠΑ μετά τη νίκη 
του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές 
εκλογές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, Γενς 
Βάιντμαν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα διακινδυνεύει να διατηρήσει μια πολύ 

χαλαρή νομισματική πολιτική, ενόψει της 
ενίσχυσης του πληθωρισμού.
Στο τωρινό περιβάλλον της παγκόσμιας 
οικονομίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου παρουσίασε δυσοίωνες προ-
οπτικές για τον ρυθμό ανάπτυξης του 
εμπορίου, εκτιμώντας ότι θα πρόκειται 
για τον βραδύτερο από τη χρηματοοικο-
νομική κρίση. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης του 
παγκόσμιου εμπορίου θα διαμορφωθεί 
στο 1,7% φέτος έναντι 2,8% που ήταν η 
πρόβλεψη του Απριλίου, ως αποτέλεσμα 
της επιβράδυνσης της αύξησης του ΑΕΠ 
και του εμπορίου στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, όπως στην Κίνα και στη Βρα-
ζιλία, αλλά και στη Βόρεια Αμερική. 
Υποβάθμιση σημειώθηκε και για την ανά-
πτυξη του εμπορίου το 2017, μεταξύ 1,8% 
και 3,1% συγκριτικά με 3,6% που ήταν η 
προηγούμενη εκτίμηση. «Η πολύ μεγάλη 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 
εμπορίου είναι σοβαρή και θα πρέπει να 
μας αφυπνίσει», σχολίασε ο γενικός διευ-
θυντής του ΠΟΕ Ρομπέρτο Αζεβέντο σε 
ανακοίνωση. «Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό 
σε ό,τι αφορά το αυξανόμενο αρνητικό 
κλίμα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση», 
πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, αναμένεται 
ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου το 
δεύτερο τρίμηνο, όπως η αύξηση της κίνη-
σης στα εμπορικά λιμάνια ή η αύξηση των 
παραγγελιών εξαγωγών στις ΗΠΑ.
«Ωστόσο μια σειρά από αβεβαιότητες 
βαρύνουν τις προοπτικές για το υπόλοιπο 
του έτους και την επόμενη χρονιά, όπως η 
χρηματοοικονομική αστάθεια που οφείλε-
ται στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής 
στις ανεπτυγμένες χώρες… και οι πιθανές 
επιπτώσεις της ψήφου υπέρ του Brexit».
Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της φετι-
νής χρονιάς, η κρίση στη ναυλαγορά των 
bulkers μοιάζει να εξομαλύνεται, χωρίς 
όμως να πλησιάζουμε ακόμη στην πλήρη 
ανάκαμψη. Εκτιμήσεις προδιαγράφουν ότι, 
με το πέρασμα του πρώτου εξαμήνου του 
έτους 2017, μπορούμε να αναμένουμε πιο 
εύφορες ημέρες και υγιή ναυλαγορά. 
Στο κλείσιμο της φετινής χρονιάς, ο γενι-
κός δείκτης Baltic Dry Index έκλεισε στις 
961 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 
478 μονάδων συγκριτικά με έναν χρόνο 
πριν. Παρ’ όλη την επιβράδυνση του ρυθ-
μού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, 
η συνεχόμενη ανάπτυξη των υποδομών 

συνεχίζει να υποστηρίζει τη συνεχόμενη 
ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά πρώτων 
υλών και τη διαρκή αύξηση των εισαγω-
γών σιδηρομεταλλεύματος. 
Εν αντιθέσει με τις εκτιμήσεις διάφορων 
αναλυτών, οι κινεζικές εισαγωγές σιδηρο-
μεταλλεύματος σημείωσαν ισχυρά επίπε-
δα κατά τη διάρκεια του 2016. Ο Νοέμ-
βριος τερμάτισε με εισαγωγές ύψους 92 
εκατ. τόνων, παρουσιάζοντας 14% μηνιαία 
αύξηση και 7% ετήσια αύξηση. Στο σύνο-
λο 10 μηνών, οι εισαγωγές πλησίασαν τους 
844 εκατ. τόνους, σημειώνοντας 12% υψη-
λότερα επίπεδα από αντίστοιχη περίοδο 
στη διάρκεια του 2015. Επιπλέον, για το 
σύνολο 11 μηνών οι εισαγωγές έφτασαν 
τους 935 εκατ. τόνους και πλησιάζουν να 
σπάσουν το ρεκόρ του 2015, όταν είχαν 
αγγίξει τους 953 εκατ. τόνους.
Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται 
συνοπτικά η ανάκαμψη που σημειώθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2016 και στα επίπεδα 
ναυλαγοράς –$ / ημέρα– σε όλα τα μεγέ-
θη πλοίων.
Στην αγορά των tankers, η ναυλαγορά δια-
τηρεί κλίμα ευφορίας από το προηγούμενο 
έτος, αλλά η απειλή της υπερπροσφοράς 
έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί καθοδική 
πίεση στα έσοδα των πλοίων. Σύμφωνα με 
τον δείκτη Baltic Dirty Tanker Index, τα επί-
πεδα ναυλαγοράς για τα πλοία μεταφοράς 
αργού πετρελαίου παρουσιάζουν πτωτική 
τάση, καθώς ο μέρος όρος του δείκτη τον 
Δεκέμβριο του 2016 ήταν 900 μονάδες, 17 
μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του δεί-
κτη τον Δεκέμβριο του 2015 (917 μονάδες). 
Στη διάρκεια του 2015-2016, το υψηλότερο 
επίπεδο του δείκτη σημειώθηκε τον Ιανου-
άριο του 2016 (919 μονάδες). 
Για τα πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρε-
λαίου, η μείωση είναι ακόμα πιο έντονη, 9% 
σε ετήσια βάση, με τον δείκτη Baltic Clean 
Tanker Index να έχει τερματίσει στις 506 
μονάδες τον Δεκέμβριο του 2016 από 559 
μονάδες τον περασμένο Δεκέμβριο. Το 
υψηλότερο επίπεδο του δείκτη είχε σημει-
ωθεί τον Ιούλιο του 2015 – 801 μονάδες.
Μελλοντικές εκτιμήσεις προδιαγράφουν 
ένα πιο αισιόδοξο μέλλον για το μέγε-
θος του πλοίου –aframax crude tanker–, 
καθώς εκεί εντοπίζεται περιορισμένη 
αύξηση της προσφοράς χωρητικότητας 
και υποστηρικτικοί παράγοντες για την 
τόνωση της ναυλαγοράς, όπως οι εξαγω-
γές των ΗΠΑ και η επέκταση του ανοίγ-
ματος της διώρυγας του Παναμά. Επίσης, 
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πρόσθετες εξαγωγές της Καραϊβικής στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης χωρη-
τικότητας και ισχυροποίηση των επιπέ-
δων ναυλαγοράς.
Στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της 
φετινής χρονιάς, η αύξηση στα επίπεδα 
του γενικού δείκτη Baltic Dry Index βελ-
τίωσε σημαντικά την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στη ναυτιλιακή αγορά.
Όπως έδειξε έρευνα από τη Moore 
Stephens, το επίπεδο εμπιστοσύνης στην 
ανάκαμψη της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο των 15 
μηνών, παρουσιάζοντας βελτίωση για τρί-
το συνεχόμενο μήνα.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το μέσο επίπε-
δο εμπιστοσύνης ήταν 5,6 από 10, το υψη-
λότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 
2015. Όλες οι κύριες κατηγορίες των ερω-
τηθέντων είχαν υψηλότερο επίπεδο εμπι-
στοσύνης από τον Αύγουστο του 2016, 
όταν το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν 
5,4. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης στην Ασία 
αυξήθηκαν από 5,5 σε 5,7, στην Ευρώπη 
από 5,2 σε 5,4 και στη Νότια Αμερική σε 
5,8 από 5,9. 
Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 
εκτιμά ότι το κατώτατο μέρος της ναυ-
τιλιακής κρίσης έχει ήδη ξεπεραστεί και 
τώρα ο δρόμος προς την ανάκαμψη είναι 
η μόνη επιλογή. Ωστόσο η πιθανότητα να 
προβούν οι ερωτηθέντες προς την υλο-
ποίηση μιας σημαντικής επένδυσης τους 
επόμενους 12 μήνες παραμένει σταθερή 
χωρίς καμία μεταβολή –4,9 από 10–, ενώ 
το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανα-
μένουν αύξηση στο κόστος της χρημα-
τοδότησης ανήλθε σε 53% από 35%, που 
αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο τα 
τελευταία πέντε έτη. 
Στο σημερινό περιβάλλον προκλήσε-

ων της οικονομίας και της ναυλαγοράς 
ο αριθμός των πλοίων που κατέχουν οι 
Έλληνες έχει αυξηθεί σε 5.230 από 4.909 
τον περασμένο Οκτώβριο, όπως κατέ-
δειξε τελευταία έρευνα από την Petrofin 
Research. Σε όρους χωρητικότητας, ο 
συνολικός στόλος των Ελλήνων παρου-
σίασε 10,3% αύξηση – 33,7 εκατ. τόνους 
και ανήλθε σε 362 εκατ. τόνους συνολι-
κής χωρητικότητας – dwt. Η ηλικία του 
στόλου έχει πλέον μειωθεί σε περίπου 12 
έτη από 15 το 2012. Στην κατηγορία των 
πλοίων bulkers (άνω από 20.000 dwt), ο 
αριθμός του στόλου έχει αυξηθεί κατά 111 
πλοία, με συνολική ηλικία στόλου τα οκτώ 
έτη. Στην κατηγορία των πλοίων tankers, 
η αύξηση είναι ακόμα πιο έντονη με προ-
σθήκη 851 πλοίων και αύξηση χωρητικό-
τητας κατά 14,6 εκατ. τόνους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τωρινό ευάλω-
το περιβάλλον της ναυλαγοράς στις κύρι-
ες κατηγορίες πλοίων bulkers – tankers 
έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τη στρα-
τηγική επενδύσεων για τους ναυτιλιακούς 
παίκτες με προσανατολισμό ολοένα και 
περισσότερο προς τα πλοία LPG – LNG. 
Σημαντική επέκταση έχει σημειωθεί στον 
στόλο LPG, καθώς έχει διπλασιαστεί, ενώ 
η ηλικία του στόλου έχει μειωθεί σε τέσ-
σερα έτη από δώδεκα. Η αύξηση είναι 
ακόμα πιο αξιοσημείωτη αν κανείς παρα-
τηρήσει τον αριθμό των πλοίων με χωρη-
τικότητα πάνω από 20.000 dwt. Ο αριθ-
μός των πλοίων που κατέχουν οι Έλληνες 
έχει αυξηθεί κατά 150%, από 26 σε 66 
πλοία με ηλικία 4 έτη από 14. Η συνεχό-
μενη επέκταση του στόλου των Ελλήνων 
έρχεται σε αντίθεση με την πτωτική τάση 
της ναυλαγοράς, τις χαμηλές τιμές των 
πλοίων και τις περιορισμένες δυνατότητες 
της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.
Η συνεχόμενη αύξηση του στόλου των 

Ελλήνων στα σημερινά δεδομένα είναι 
στρατηγική που μπορεί να επεξηγηθεί 
από διάφορους παράγοντες. Πολλοί 
Έλληνες εφοπλιστές είχαν δεσμευτεί σε 
παραγγελίες νεότευκτων πλοίων που, 
ενόψει κρίσης, διαπραγματεύτηκαν και 
καθυστέρησαν τις παραδόσεις αυτών των 
πλοίων, καθώς αναπροσάρμοσαν συμφω-
νίες τους με τα ναυπηγεία. Σε σύγκριση με 
τις τιμές των ναυπηγήσεων, οι ελκυστικά 
χαμηλές τιμές των μεταχειρισμένων πλοί-
ων ενθάρρυναν ακόμα περισσότερο τις 
αγορές των Ελλήνων ναυτιλιακών παικτών 
για πλοία από δεύτερο χέρι. Επίσης ένα 
μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων παραμέ-
νουν δεσμευμένοι στις συμφωνίες για 
ναυπήγηση πλοίων με χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση καυσίμων και στοχεύουν σε 
ευκαιρίες μεταπώλησης τέτοιων πλοίων.  
Στην αγορά του πετρελαίου, η φετινή 
χρονιά σηματοδοτήθηκε από τη συμφω-
νία για πάγωμα παραγωγής, όπως κατέ-
ληξε ο οργανισμός ΟΠΕΚ στο τέλος του 
Νοεμβρίου έπειτα από συνάντηση στη 
Βιέννη. Οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί 
του οργανισμού, Σαουδική Αραβία, Ιράν 
και Ιράκ, κατάφεραν να γεφυρώσουν τις 
διαφορές τους, προκειμένου να συμβά-
λουν στην εξισορρόπηση της ενεργειακής 
αγοράς. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ανα-
μένεται να μειώσει την ημερήσια παραγω-
γή πετρελαίου κατά 1,2 εκατ. βαρέλια ημε-
ρησίως, στα 32,5 εκατ. βαρέλια συνολικά, 
πραγματοποιώντας την πρώτη περικοπή 
ύστερα από οκτώ χρόνια.
Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι η Σαουδική 
Αραβία δέχτηκε το Ιράν να παραμείνει 
σε ειδικό καθεστώς, κατά το οποίο θα 
αυξήσει την παραγωγή του στα 3,79 εκατ. 
βαρέλια ημερησίως και εν συνεχεία θα την 
παγώσει, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας 
περιλαμβάνεται και ο περιορισμός της 
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παραγωγής των χωρών εκτός ΟΠΕΚ κατά 
600.000 βαρέλια ημερησίως. Η τωρινή 
αναδιάρθρωση στα επίπεδα παραγωγής 
είναι και το αποτέλεσμα μιας σημαντικής 
συμφωνίας μεταξύ των χωρών ΟΠΕΚ με 
τη Ρωσία και άλλων χωρών εκτός ΟΠΕΚ 
για πρώτη φορά τα τελευταία 15 έτη, που 
ώθησε τις τιμές του πετρελαίου στη διάρ-
κεια του Δεκεμβρίου στα $55/βαρέλι, 
σημειώνοντας σχεδόν διπλάσια αύξηση 
από το χαμηλό 13 ετών – $27/βαρέλι. 
Παράλληλα, συμφωνήθηκε η αναδιανομή 
ορισμένου ποσοστού από τη συνολική 
παραγωγή πετρελαίου στην Ινδονησία σε 
άλλες χώρες του οργανισμού, με τα σημε-
ρινά της επίπεδα παραγωγής να διαμορφώ-
νονται στα 722.000 βαρέλια ημερησίως.
Επιπλέον, η πλευρά της Σαουδικής Αραβί-
ας δεσμεύτηκε για μείωση της δικής της 
παραγωγής στα 10,55 εκατ. βαρέλια ημε-
ρησίως, καταβάλλοντας και αυτή από την 
πλευρά της σημαντική προσπάθεια για να 
τονώσει τις ενεργειακές τιμές.
Ωστόσο, προς το τέλος του 2016, σημει-
ώθηκαν σημάδια υποχώρησης στην τιμή 
του αργού πετρελαίου προς τα $50/βαρέ-
λι, διότι η Λιβύη ετοιμάζεται να αυξήσει 
την παραγωγή της και επειδή η άνοδος 
του δολαρίου αντιστάθμισε την επίπτω-
ση που είχε η συμφωνία του ΟΠΕΚ για 
μείωση της παραγωγής. Τα τελευταία νέα 
δείχνουν ότι η Λιβύη πρόκειται να αυξή-
σει την παραγωγή αργού μέσα στο επό-
μενο τρίμηνο μέσω της επανέναρξης της 
λειτουργίας σημαντικών λιμένων και αγω-
γών στη Ραγιαγίνα, τα οποία παραμένουν 
ανενεργά από το 2014, όπως ανακοίνωσε 
η κρατική πετρελαϊκή. Η εταιρεία αναμέ-
νει άνοδο της παραγωγής κατά 175.000 
βαρέλια ανά ημέρα μέσα σε έναν μήνα 
και 270.000 βαρέλια μέσα σε τρεις μήνες. 
Τελευταία εκτίμηση από την Golman 

Sachs προέβλεψε ότι τα αποθέματα θα 
επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα μέχρι 
τα μέσα του 2017.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά του 
πετρελαίου, σε συνδυασμό με την εκλογή 
του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική 
οικονομία, στιγμάτισαν το 2016. Σημαντι-
κή πηγή ανατροπών για την παγκόσμια 
οικονομία, είτε θετικών είτε αρνητικών για 
το 2017, θα είναι η πολιτική που θα εφαρ-
μοστεί στις ΗΠΑ από τον νεοεκλεγέντα 
πρόεδρο. Σύμφωνα με την εταιρεία προ-
βλέψεων Oxford Economics, είναι εξίσου 
πιθανή μια ύφεση ή μια σημαντική τόνωση 
της αμερικάνικης οικονομίας από τη στιγ-
μή που θα αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σημαντική πρόκληση τόσο για την παγκό-
σμια οικονομία όσο και για τη ναυλαγορά 
των πλοίων θα αποτελέσει η επικείμενη 
απειλή για κλιμάκωση έντασης ανάμεσα 
στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του 
πλανήτη, την αμερικάνικη και την κινέζικη, 
αν εφαρμοστεί 45% επιβολή δασμών στις 
εισαγωγές κινεζικών προϊόντων. Η εκλογή 
του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια πολύ 
κρίσιμη στιγμή για την κινεζική οικονομία, 
τη στιγμή που η δεύτερη οικονομία στον 
κόσμο προχωράει σε μαζικές πωλήσεις 
ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου για 
να περιφρουρήσει το νόμισμά της. 
Η αύξηση του βασικού επιτοκίου από την 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) 
κατά 25 μονάδες βάσης, που ανακοινώ-
θηκε στις 14 Δεκεμβρίου, η δεύτερη από 
το 2008, ήταν μια κίνηση που αναμενόταν 
από τις αγορές. Οικονομολόγοι είχαν τονί-
σει αρκετές φορές πόσο πολύτιμη είναι η 
αποκατάσταση των επιτοκίων σε «φυσιο-
λογικά» επίπεδα. Οι επόμενοι μήνες όμως 
θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλή 
αγωνία, καθώς είναι πολύ πιθανό η Fed και 
η πρόεδρός της Τζάνετ Γέλεν να τεθούν 

στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.
Επίκεινται νέες αυξήσεις από τη Fed, που 
μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις. Η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπονόησε πως 
θα υπάρξουν τρεις αυξήσεις κατά 25 
μονάδες βάσης τη φορά μέσα στο 2017, 
ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αυξή-
σεις το 2018 και το 2019, έως ότου επα-
νέλθει το βασικό επιτόκιο των ΗΠΑ στο 
«φυσιολογικό» επίπεδο του 3%. 
Μία ακόμα σοβαρή εξέλιξη που εκκρεμεί, 
με σοβαρές συνέπειες, είναι η απόφαση 
των Βρετανών να αποδεσμευτούν από την 
ευρωζώνη, ωστόσο έχει καταγραφεί προς 
το παρόν μόνο ως πολιτική απόφαση και 
όχι ως οικονομικό γεγονός. Από τον Μάρ-
τιο όμως αναμένεται, πλην άλλου απρο-
όπτου, η Βρετανίδα πρωθυπουργός να 
ενεργοποιήσει το άρθρο 50 για την από-
σχιση από την ΕΕ και να αρχίσει η πραγ-
ματική διαπραγμάτευση για το Brexit. 
Στο πλαίσιο των νέων οικονομικών προ-
κλήσεων, η καινούργια χρονιά φαίνεται ότι 
θα διατηρήσει το αίσθημα διστακτικότη-
τας και προφυλάξεων από προηγούμε-
νες χρονιές, ενώ η παγκόσμια ναυλαγορά 
προσπαθεί να αναρρώσει και να οδεύσει 
σε πλήρη ανάκαμψη από το τέλος του 
2017.  Οι ναυτιλιακές επενδύσεις προς την 
αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων θα 
συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα 
για τους ναυτιλιακούς παίκτες έναντι των 
ναυπηγήσεων, γεγονός που θα συντελέσει 
ολοένα και περισσότερο στην εξομάλυν-
ση της υπερπροσφοράς με σταθερό γνώ-
μονα την έντονη συνέχεια των διαλύσεων 
των πλοίων.
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Ανασκόπηση κανονισμών του 2016

ΔΙΕΘΝΗ FORA

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού Διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Επιχειρώντας μια σύντομη ανασκόπηση 
των πιο σημαντικών κανονισμών του 2016, 
τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν τη 
ναυτιλία είναι αρκετά.

Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, 
είναι η απόφαση του ΙΜΟ τον Οκτώβριο 
να εφαρμόσει τη μειωμένη περιεκτικότη-
τα θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα από το 
2020. Εκτός από τις αναταράξεις που προ-
βλέπονται στην τιμή του καυσίμου από τη 
συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχουν σοβα-
ρές ανησυχίες για πιθανή έλλειψη αλλά και 
σοβαρές αμφιβολίες για την ποιότητα του 
προσφερόμενου καυσίμου. Η BIMCO και 
η ένωση διυλιστηρίων με μελέτη τους επι-
σήμαναν αυτούς τους κινδύνους. Η «πολι-
τική» αυτή απόφαση του ΙΜΟ φαίνεται να 
παραμερίζει τις όποιες ανησυχίες.
Το 2016 επικυρώθηκε (επιτέλους) η σύμ-
βαση έρματος του ΙΜΟ, ενώ και οι αμερι-

κανικές αρχές ενέκριναν (πάλι επιτέλους) 
τρία συστήματα επεξεργασίας έρματος. 
Ο δε ΙΜΟ αποφάσισε ένα πιο αυστηρό 
πρωτόκολλο ελέγχου για τα νέα συστή-
ματα, εναρμονίζοντας τις απαιτήσεις του, 
κατά κάποιον τρόπο, με αυτές των ΗΠΑ. 
Όμως απέχουμε ακόμη από το να υπάρ-
χουν αρκετά συστήματα εγκεκριμένα και 
από τις νέες απαιτήσεις του ΙΜΟ, αλλά και 
από τις ΗΠΑ, και για τον λόγο αυτόν προ-
βλέπεται ότι οι πλοιοκτήτες θα καθυστε-
ρήσουν όσο μπορούν την εγκατάσταση 
στα πλοία τους.
Αλλά και στο θέμα των εκπομπών CO

2
 

υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις. Βέβαια, 
κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική 
είναι η εκλογή του Τραμπ στην προεδρία 
των ΗΠΑ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει 
τα πάνω κάτω στο θέμα των εκπομπών 
του θερμοκηπίου. Αλλά και οι πολιτικές 
του Τραμπ κατά του ελεύθερου εμπορί-

ου, φυσικά, θα επηρεάσουν αρνητικά τις 
θαλάσσιες μεταφορές. Κατά τα άλλα, ο 
ΙΜΟ προχωρά στο MRV και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο δικό της (απείρως πιο πολύ-
πλοκο) MRV. Ελπίζουμε η ΕΕ να καταλά-
βει σύντομα ότι δεν μπορεί να αλλάξει το 
MRV του ΙΜΟ και να εναρμονίσει κατάλ-
ληλα τον δικό της κανονισμό. Μέχρι τότε, 
δυστυχώς, οι πλοιοκτήτες θα υποφέρουν 
από την πολυπλοκότητα και τη γραφειο-
κρατία του ευρωπαϊκού MRV.

Νωρίτερα, τον Μάιο του 2016, η επιτρο-
πή ασφαλείας του ΙΜΟ προχώρησε στην 
πρώτη έγκριση των κανόνων κατασκευ-
ής πλοίων του IACS υπό τις διατάξεις 
του κανονισμού Goal Based Standards. 
Πρόκειται για ιστορική απόφαση, που η 
Ελλάδα πρώτη είχε προτείνει το 2004. Οι 
κανονισμοί κατασκευής πλοίων, εφεξής, 
θα τελούν υπό την επίβλεψη του ΙΜΟ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

º Autocleaning Samsung Filter 
º Low operation cost 
º Low maintenance cost 
º Optimized Retrofit 
º No increase of corrosion 
º Automatic user-friendly operation 
º Worldwide service network 
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Κατά γενική ομολογία, το 2016 αποτέλεσε 
μια χρονιά αρκετά δύσκολη για τη ναυτιλι-
ακή βιομηχανία, αλλά αρκετοί παράγοντες 
της αγοράς εκφράζουν τη συγκρατημένη 
αισιοδοξία τους ότι το νέο έτος η ναυ-
τιλία μπορεί να βιώσει καλύτερες ημέρες. 
Οι περισσότεροι βασίζουν την αισιοδοξία 
τους στο γεγονός πως για το 2017 προ-
βλέπεται ρυθμός αύξησης του παγκόσμι-
ου εμπορίου μεταξύ 1,8 και 3,1% και του 
παγκόσμιου ΑΕΠ πέριξ του 3,5%. Από την 
άλλη, βέβαια, υπάρχουν και οι πιο συντη-
ρητικές φωνές, που επισημαίνουν πως 
έπειτα από ένα απρόβλεπτο 2016 χρειά-
ζεται κανείς να είναι επιφυλακτικός για το 
πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το 2017 
στον χώρο της παγκόσμιας βιομηχανίας 
των μεταφορών και συγκεκριμένα στη 
ναυτιλία. 

Όπως πάντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν η ανάλυση και οι προβλέ-
ψεις της BIMCO, σύμφωνα με τις οποίες 
το 2017 θα δούμε ένα ακόμα έτος σκλη-
ρότατου ανταγωνισμού στην αγορά των 
δεξαμενόπλοιων. Από την άλλη, η προ-
τροπή της BIMCO και του Peter Sand, 
Chief Shipping Analyst της BIMCO, σε 
ό,τι αφορά την αγορά του χύδην ξηρού 
φορτίου είναι να ακολουθηθεί η πολιτική 
του κλάδου της ναυτιλιακής αγοράς μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, που πέτυχε 
να διαμορφώσει όρους ανάκαμψης μέσω 
συγχωνεύσεων και διαλύσεων. Η BIMCO 
στην ανάλυσή της αναφέρει ότι σε κάθε 
περίπτωση η πλήρης αποκατάσταση των 
ναυτιλιακών αγορών θα πάρει αρκετά 

χρόνια και θα χρειαστεί να περιοριστεί 
η πλεονάζουσα χωρητικότητα σε όλους 
τους κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανί-
ας. Από την άλλη αντιμετωπίζεται θετικά η 
προοπτική στήριξης της ναυτιλίας από τις 
κυβερνήσεις, εν μέσω ενός περιβάλλοντος 
εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, 
αλλά όχι υπό μορφή επιδοτήσεων, καθώς 
η BIMCO θεωρεί ότι αυτές θα έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ναυ-
τιλιακή βιομηχανία, υπονομεύοντας και 
διαστρεβλώνοντας τους όρους ίσου αντα-
γωνισμού για τις επιχειρήσεις. 
Το 2016 χαρακτηρίζεται ως μια δύσκο-
λη χρονιά και από τον πρόεδρο της 
InterManager, της διεθνούς ένωσης δια-
χειριστών πλοίων και γραφείων εύρεσης 
και ναυτολόγησης πληρωμάτων, κ. Bjørn 
Jebsen, ο οποίος σημειώνει ότι «οι τρο-
μακτικά χαμηλές αγορές δημιούργησαν 
ένα ντόμινο αρνητικών επιπτώσεων στο 
σύνολο του κλάδου ο οποίος έχει πλέον 
δοκιμαστεί σκληρά ακόμη και για τους 
πιο έμπειρους επαγγελματίες της ναυ-
τιλίας». Οι λέξεις-κλειδιά για τον Bjørn 
Jebsen είναι η «αειφορία», η «συνεργασία» 

Τι μέλλει γενέσθαι στη διεθνή  
ναυτιλιακή βιομηχανία το 2017;
Παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς  
αναλύουν το σήμερα και το αύριο της ναυτιλίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Peter Sand
Chief Shipping 
Analyst, BIMCO



μεταξύ όλων των μερών της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας αλλά και η επένδυση στην 
«επόμενη γενιά των ναυτικών». Μάλιστα, ο 
πρόεδρος της InterManager σημειώνει 
ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν «οι επεν-
δύσεις στην επόμενη γενιά των ναυτικών, 
οι οποίοι θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο 
στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης της 
βιομηχανίας μας».
Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για τις 
προοπτικές της ναυτιλίας το 2017 εκφρά-
ζει και ο Rolf  Thore Roppestad, του Gard 
P&I Club, παρά το σημαντικά «απρόβλε-
πτο» –με όρους πολιτικούς και οικονομι-
κούς– 2016. Για τον διευθύνοντα σύμβου-
λο του Gard τα γεγονότα που σημάδεψαν 
το 2016 και οι επιπτώσεις τους θα φανούν 
ασφαλώς εντός του 2017 –και στον χώρο 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας– είναι η 
ψήφος των Βρετανών υπέρ της αποχώ-
ρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, 
οι αυξημένες πολιτικές εντάσεις λόγω 
της παρουσίας του Πεκίνου στη Θάλασ-
σα της Νότιας Κίνας, καθώς και η εκλογή 
του Ντόναλντ Τραμπ ως νέου προέδρου 
των ΗΠΑ. Για τον Rolf Thore Roppestad, 
αυτά τα γεγονότα, και κυρίως το Brexit 
και η εκλογή Τραμπ, θα διαμορφώσουν 
ένα ολότελα νέο τοπίο για το παγκόσμιο 
εμπόριο, που μοιάζει να χαρακτηρίζεται 

από έναν εντεινόμενο προστατευτισμό. 
Μάλιστα, με δεδομένο ότι ζούμε σε έναν 
ολοένα και περισσότερο αλληλεξαρτώμε-
νο κόσμο, σχεδόν καμία χώρα του πλανή-
τη δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την 

αστάθεια των αγορών.
Τη μεγάλη σημασία που έχει για τη ναυ-
τιλία η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη 
θέση του προέδρου των ΗΠΑ επιση-
μαίνει και το Chamber of Shipping 
of America. Στο μηνιαίο δελτίο του το 
Επιμελητήριο τονίζει ότι ο Τραμπ, μόλις 
αναλάβει τα καθήκοντά του στα τέλη 
Ιανουαρίου, αναμένεται να θέσει επί τάπη-
τος αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ που 
αφορούν άμεσα τη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
όπως μεταξύ άλλων επαναδιαπραγματεύ-
σεις εμπορικών συνθηκών, αναθεώρηση 
ακόμα και κατάργηση πολλών περιβαλ-
λοντικών κανονισμών που έχει θεσπίσει 
η διακυβέρνηση Ομπάμα και οι οποίες 
έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία και στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Λιγότερο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις 
της Moody’s, που εκτιμά πως οι ναυτιλια-
κές εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετω-
πίζουν την πρόκληση της υπερπροσφο-
ράς πλοίων και χωρητικότητας σε συνδυ-
ασμό με την περιορισμένη ζήτηση. Συγκε-
κριμένα, η Moody’s Investor Service 
προβλέπει αρνητικές προοπτικές για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία το 2017, ως αποτέ-
λεσμα της συνεχιζόμενης υπερπροσφο-
ράς, αλλά και μιας εκτιμώμενης μείωσης 
στα κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) της τάξης του 7-10%. 
Οι τιμές των ναύλων στην αγορά του 
ξηρού χύδην φορτίου θα παραμείνουν 
σε χαμηλά επίπεδα λόγω της υποτονικής 
ζήτησης, μολονότι η αναβολή παραδό-
σεων πλοίων, οι ακυρώσεις παραγγελιών 
αλλά και οι διαλύσεις θα βοηθήσουν στο 
να περιοριστεί η καθαρή αύξηση της προ-
σφερόμενης χωρητικότητας. Σε ό,τι αφο-
ρά τις ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, η Moody’s εκτιμά 
πως θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα υπερπροσφοράς και το 2017, 
με την κερδοφορία τους να τίθεται υπό 
ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε ενδεχόμενη 
αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Τέλος, ο 
Οίκος σημειώνει ότι οι συγχωνεύσεις θα 
συνεχιστούν και το νέο έτος και μπορεί 
να περιορίσουν τον ανταγωνισμό των 
τιμών με την πάροδο του χρόνου, αλλά η 
όποια βελτίωση των ναύλων με χαρακτή-
ρα διαρκείας δεν μπορεί να αναμένεται 
για το τρέχον, τουλάχιστον, έτος. 
Συγκρατημένη είναι η αισιοδοξία που 
εκπέμπουν προς τα έξω και τα μέλη αρκε-
τών ευρωπαϊκών εφοπλιστικών ενώσεων, 

με χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτω-
ση αυτήν της Ένωσης Γερμανών Εφο-
πλιστών. Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. 
Alfred Hartmann, σημειώνει πως οι τιμές 
των ναύλων στους περισσότερους τομείς 
της ναυτιλίας δεν μπορούν να χαρακτη-
ριστούν σε καμία περίπτωση ικανοποι-
ητικές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να 
παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για πολ-
λές ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως ο ίδιος 
διατηρεί την αισιοδοξία του αναμένοντας 
ορισμένες θετικές εξελίξεις για το νέο 
έτος. Για τον Χάρτμαν ενθαρρυντικά είναι 
τα σημάδια που εμφανίζονται στην αγο-
ρά των bulkers, όπου έχουν αρχίσει και 
καταγράφονται βελτιωμένες τιμές ναύλων, 
όπως και η μικρή ανάκαμψη που παρατη-
ρήθηκε εντός του 2016 και στον τομέα 
των εξειδικευμένων πλοίων. «Τα χειρό-

τερα έχουν μείνει πίσω μας», δηλώνει με 
ισχυρή δόση αυτοπεποίθησης ο ίδιος, 
θεωρώντας πως η αναμενόμενη εντός του 
2017 μεγέθυνση του διεθνούς παγκόσμι-
ου εμπορίου θα οδηγήσει σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και τη ναυτιλία, ενώ 
ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση ο 
Χάρτμαν βλέπει και την εφαρμογή των 
νέων κανονισμών που απορρέουν από 
την επικυρωμένη συνθήκη για το Ballast 
Water Management. Βέβαια, καθώς ο 
χώρος της ναυτιλίας είναι σκληρός και 
ανταγωνιστικός, ο πρόεδρος της Ένωσης 
των Γερμανών Εφοπλιστών σημειώνει πως 
τα επόμενα χρόνια αναμένονται νέες συγ-
χωνεύσεις, ενοποιήσεις και εξαγορές αλλά 
«δυστυχώς», όπως τονίζει ο ίδιος, «και 
πτωχεύσεις ναυτιλιακών».
Το 2017 είναι εδώ και πλέον με μεγάλο 
ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε το 
πώς η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία 
θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες, για να μπορέ-
σει να ξαναβρεί τον μίτο της ανάπτυξης. 

Bjørn Jebsen
Πρόεδρος 
InterManager

Rolf  Thore  
Roppestad
Διευθύνων Σύμβουλος  
Gard P&I Club

Alfred Hartmann
Πρόεδρος Ένωσης 
Γερμανών Εφοπλιστών
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ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

Το δυσμενές οικονομικό κλίμα για τις εισηγμένες 
ναυτιλιακές εταιρείες

Επιβεβαιώθηκε και τον Δεκέμβριο 
το  δυσμενές οικονομικό κλίμα για τις 
εισηγμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με 
την πλειοψηφία των μετοχών να σημει-
ώνουν πτώση, ορισμένες εξ αυτών με 
διπλάσιο ποσοστό.
Οι δείκτες Dow Jones και Nasdaq παρου-
σίασαν μια κατάσταση μάλλον ισορροπίας, 
αναμένοντας και την ανάληψη της Προε-
δρίας των ΗΠΑ από τον Donald Trump, 
εμφανίζοντας μια αύξηση της τάξεως του 
3-4% μέσα στον Δεκέμβριο και στις αρχές 
του 2017. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι 
ο Dow Jones το 2016 βρέθηκε από τις 
16.000 στις 20.000 μονάδες, ενισχυόμενος 

από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία 
της αμερικανικής οικονομίας.
Αντίθετα, όπως έχει ήδη επισημανθεί, οι 
τιμές των ελληνικών συμφερόντων εισηγ-
μένων επιχειρήσεων ναυτιλίας, παρουσιά-
ζουν μια αρνητική εικόνα, ωθούμενες από 
μια πολύ κακή χρονιά για την ναυτιλία – 
ιδίως στα bulk carriers. Η συσχέτιση των 
μετοχών με τους κύριους δείκτες της Wall 
Street μπορεί να θεωρηθεί πλέον από 
πολύ μικρή έως ανύπαρκτη.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, 9 μετο-
χές σημείωσαν πτώση τον Δεκέμβριο και 
μόνο 6 επιχειρήσεις είδαν τις τιμές των 
μετοχών τους να σημειώνουν άνοδο.

Του Μιχάλη Νικολάου

Οι τιμές των μετοχών είναι σε $.
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ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

Η αποτίμηση της BIMCO για το 
2016 και οι προβλέψεις της για το 
2017

Η BIMCO, η μεγαλύτερη διεθνής ένωση 
ναυλομεσιτών, δημοσίευσε μια επισκόπη-
ση για το 2016 και τις προβλέψεις της για 
το πώς θα κινηθεί η ναυτιλιακή βιομηχανία 
το 2017. 
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένεται να 
σημειώσει νέα ύφεση και το 2017, καθώς 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέ-
πει το χαμηλότερο επίπεδο παγκόσμι-
ας ανάπτυξης από το 2009. Το 2017 ο 
ανταγωνισμός θα ενταθεί περισσότερο 
και πιθανόν να επηρεαστεί και η αγορά 
των tankers. Στην αγορά των containers, 
οι διαλύσεις πλοίων και οι συγχωνεύσεις 
εταιρειών αναμένεται να σημειώσουν επί-
πεδα ρεκόρ, ενώ τέλος και στην αγορά 
των dry bulk προβλέπονται παρόμοιες 
κινήσεις. 
Επί οκτώ χρόνια, η παγκόσμια οικονομία 
ήρθε αντιμέτωπη με τεράστιες αλλαγές 
και προκλήσεις, απόρροια της χρηματο-
οικονομικής κρίσης του 2008. Οι προ-
κλήσεις που προέκυψαν δεν αντιμετωπί-
στηκαν πάντα με τον καλύτερο τρόπο, με 
αποτέλεσμα πολλές οικονομίες να είναι 
ακόμη σε φάση ανασύνταξης.
Η ανόρθωση της ναυτιλιακής βιομηχανί-
ας θα χρειαστεί ακόμα μερικά χρόνια: η 
υπερπροσφορά χωρητικότητας σε όλους 
τους τύπους πλοίων πρέπει να μειωθεί. 
Οι κρατικές ενισχύσεις στο σύνολο της 
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ναυτιλίας, ίσως αποτελούν θετικό στοι-
χείο, παράλληλα ωστόσο αποτελούν τρο-
χοπέδη για την ανάπτυξη του εμπορίου 
και υποβαθμίζουν το πεδίο δράσης των 
υγιών επιχειρήσεων.

Σε καθαρά οικονομικούς όρους, το 2016 
η Ευρώπη είδε την οικονομία της να ανα-
πτύσσεται –έστω και σε οριακό βαθμό–, 
ενώ οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία λίμνασαν στη 
στασιμότητα. Στη ναυτιλία παρατηρήθη-
καν ανισορροπίες στις αγορές πρώτων 
υλών, στην ενέργεια και στα μεταποιητι-
κά αγαθά. Η Κίνα παρέμεινε ο κυρίαρχος 
τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγω-
γών στο σύνολο του έτους. 

Για το 2017, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξη-
θεί σε όρους που θα ευνοήσουν την 
ανάπτυξη της ναυτιλίας; Καθώς η άνοδος 
του παγκόσμιου ΑΕΠ ωθείται κυρίως από 
τους τομείς των υπηρεσιών από τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, αναμένεται να μειω-
θεί ο πολλαπλασιαστής παγκόσμιου ΑΕΠ/
παγκόσμιου εμπορίου (GDP-to-trade 
multiplier), που πιθανότατα θα δημιουρ-
γήσει μειωμένες ανάγκες που σχετίζονται 
με τη ναυτιλία, σε σχέση με ό,τι είχαμε 
συνηθίσει στο παρελθόν.

Dry bulks: η χειρότερη ιστορικά 
χρονιά το 2016

Το 2016 υπήρξε μια καταστροφική χρονιά 
για τα dry bulks. Μετά τα ιστορικά χαμηλά 
του BDI στις 290 μονάδες, που καταγρά-
φηκαν στις 10 Φεβρουαρίου, ο δείκτης 
ανέκαμψε σταθερά, για να φτάσει τις 1.261 
μονάδες στα μέσα Νοεμβρίου, ωθούμε-
νος από τις κινεζικές ανάγκες για χάλυβα, 
που επηρέασαν τα Capesize. 
Για το 2017, είναι ζωτικής σημασίας να 
μπορέσουν οι πλοιοκτήτες να διαχειρι-
στούν με ιδιαίτερη προσοχή την υπερ-
προσφορά χωρητικότητας. Η συνέχιση 
του χαμηλού επιπέδου διαλύσεων που 
παρατηρήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 

2016 απλώς δεν θα μπορέσει να βοηθή-
σει την αναιμική ζήτηση πλοίων, δεδομέ-
νου ότι αναμένονται παραδόσεις πλοίων 
τόσο για το 2017 όσο και για το 2018. Για 
να διατηρηθεί μια ουδέτερη κατάσταση, 
θα πρέπει οι διαλύσεις πλοίων ετησίως να 
ανέλθουν σε 30 εκατ. dwt.

Tankers: αναστροφή του κλίματος 
μετά το ικανοποιητικό 2016

Η αυξημένη παραγωγή των διυλιστηρί-
ων έδωσε ώθηση στις ναυλαγορές των 
tankers το 2016, έτος κατά το οποίο ο 
στόλος αυξήθηκε κατά 6%, ωστόσο στα-
διακά περιορίστηκε η ζήτηση δημιουργώ-
ντας μια σχετική ανισορροπία.
Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου 
συνέχισε να αυξάνεται, παρά τα πολλά 
προβλήματα που υπήρξαν σε πετρελαι-
οπαραγωγά κράτη-κλειδιά, ενώ κυριάρχη-
σε ως γεγονός η επάνοδος του Ιράν στο 
προσκήνιο. 
Όσον αφορά τη ζήτηση, η Κίνα, η Ινδία 
και εν γένει η ασιατική αγορά αναμένεται 
να αποτελέσουν τους σημαντικότερους 
παίκτες και το 2017. Ο στόλος προβλέπε-
ται να αυξηθεί κατά 3% για πλοία αργού 
πετρελαίου και κατά 2,5% για πλοία μετα-
φοράς παραγώγων του πετρελαίου. Οι 
διαλύσεις θα αγγίξουν υψηλά πέντε ετών.

Containers 

Το 2016 ξεκίνησε πολύ άσχημα, με πολ-
λές μελλοντικές παραδόσεις πλοίων και 
υψηλό βαθμό αύξησης χωρητικότητας, με 
αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης. 
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισορρο-
πία, αυξήθηκαν οι διαλύσεις και κυρίως οι 
συγχωνεύσεις εταιρειών και η δημιουργία 
νέων μεγάλων συμμαχιών προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας. 
Το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς 
αποτέλεσε, χωρίς αμφισβήτηση, η χρεο-
κοπία της νοτιοκορεατικής Hanjin. 
Η αγορά των containers επηρεάζεται από 
τον πολλαπλασιαστή του παγκόσμιου 
ΑΕΠ, ο οποίος για το 2016 άγγιξε το 1, σε 
αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, οπότε 
υπερέβαινε σταθερά το 2. Αν ο πολλαπλα-
σιαστής παραμείνει και το 2017 κοντά στο 
1 και επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ανά-
πτυξη κατά 3,4%, η αγορά των containers 
αναμένεται να διατηρηθεί σταθερή. 
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Το θαλάσσιο ταξίδι με στόχο τις καλύτερες ημέρες 
συνεχίζεται – ο ορίζοντας παραμένει μακριά

LINER ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Του Jürgen Sommer
Managing Director of Shipping & Chartering GmbH & Co. KG – Jork

Η ναυτιλιακή βιομηχανία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων για μία ακόμα χρονιά 
διέσχισε θυελλώδη ύδατα, ενώ και για το 
νέο έτος η κατάσταση προμηνύεται εξίσου 
δύσκολη, παρά τις προσπάθειες για ενο-
ποιήσεις και αναδιάρθρωση των ναυτιλια-
κών συμμαχιών. Από την άλλη, οι πολιτικές 
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον κόσμο 
έχουν προκαλέσει δράσεις και αντιδρά-
σεις, οι συνέπειες των οποίων δεν έχουν 
πλήρως εξεταστεί.
Κατά τον όγδοο χρόνο της κρίσης, που 
διάγει (και) η ναυτιλιακή βιομηχανία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι διαδικα-
σίες εξαγορών και συγχωνεύσεων συνε-
χίστηκαν. Οι πρώτες φήμες ενέσκηψαν 
τον Απρίλιο του 2016 και αφορούσαν τη 
συνένωση δυνάμεων μεταξύ της γερμα-
νικής Hapag-Lloyd και της United Arab 
Shipping Company. Η συνεργασία των δύο 
μερών επιβεβαιώθηκε επισήμως στα μέσα 
του Ιουλίου, όταν οι δύο εταιρείες υπέ-
γραψαν τις σχετικές συμβάσεις (Business 
Combination Agreement). Μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος έτους, η συγχώνευση δεν 
είχε ολοκληρωθεί. 
Βέβαια, η «χρονιά των συγχωνεύσεων» επί 
της ουσίας ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, με 
ανακοινώσεις ήδη από το 2015, οι οποίες 
αφορούσαν την απόφαση των δύο μεγά-
λων Κινέζων παικτών των China Shipping 
Container Lines (CSCL) και COSCO 
Shipping για συγχώνευση τον Μάρτιο του 
2016. Όπως νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 
2015, είχε ανακοινωθεί και η εξαγορά της 
Neptune Orient Lines (NOL) από τη γαλ-
λική CMA CGM, η ολοκλήρωση της οποί-
ας πραγματοποιήθηκε στα μέσα του περα-
σμένου Ιουνίου.
Στα τέλη Αυγούστου, σχεδόν οκτώ χρό-

νια μετά την κατάρρευση της Lehman 
Brothers, η Hanjin Shipping αναζητά την 
«προστασία» των αρμόδιων δικαστηρίων 
της Νότιας Κορέας και ουσιαστικά χρεο-
κοπεί, διαθέτοντας έναν στόλο 98 πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολι-
κής χωρητικότητας περίπου 610.000 TEU, 
κατέχοντας την έβδομη θέση στη λίστα 
με τις μεγαλύτερες εταιρείες τακτικών 
γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων στον κόσμο. Αν και στην πραγματικό-
τητα στις μέρες μας έχουμε συνηθίσει σε 
πτωχεύσεις εταιρειών, το γεγονός ότι ένας 
τόσο μεγάλος παίκτης υπέστη μια τέτοια 
διαδικασία προκάλεσε την έκπληξη όλων 
των παραγόντων της αγοράς.
Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες, στα τέλη 
Οκτωβρίου του 2016, και εν μέσω της συνε-
χιζόμενης αναδιάταξης των μελών των ναυ-
τιλιακών συμμαχιών από τη μία ομάδα στην 
άλλη, οι τρεις μεγαλύτερες διαχειρίστριες 
εταιρείες με έδρα την Ιαπωνία (NYK, 
Mitsui OSK Lines και K-Line) ανακοίνω-
σαν ότι ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στόχος 
τους, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 
2018, να συσταθεί μια κοινοπραξία και να 
επιχειρούν από κοινού, διαθέτοντας συνο-
λική χωρητικότητα της τάξης των 1,4 εκατ. 
TEU, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταγω-
νιστούν τις άλλες μεγάλες εταιρείες του 
κλάδου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
αυτή η εξέλιξη θα καταστήσει τη νέα «ναυ-
τιλιακή εταιρεία της Ιαπωνίας» το νούμερο 
5 στη λίστα με τις μεγαλύτερες εταιρείες 
τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων στον κόσμο.
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, την 1η 
Δεκεμβρίου 2016, το αποτέλεσμα του 
«αγώνα των εξαγορών» ανακοινώθηκε: ο 
ηγέτης της αγοράς, η δανέζικη Maersk Line, 



πρόκειται να εξαγοράσει τη γερμανική ναυ-
τιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων Hamburg Süd, από την οικογένεια 
Oetker με έδρα το Αμβούργο. Με την εξα-
γορά αυτής της παραδοσιακής εταιρείας, η 
οποία έχει παρουσία στον χώρο της ναυ-
τιλίας από το 1871, η Maersk αποσπά από 
τον όμιλο Oetker εκείνο το κομμάτι του 
με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ανα-
κοινώνοντας πως η νέα πολιτική της εται-
ρείας έχει στο επίκεντρό της τις εξαγορές 
άλλων εταιρειών, με στόχο να επιβιώσει 
στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Πλέον αυτό που διακρινόταν πριν από λίγα 
χρόνια το βλέπουμε καθαρά: τη διαμόρ-
φωση μιας έντονα ολιγοπωλιακής αγοράς, 
με το top 10 των παικτών να έχει υπό τον 
έλεγχό του σχεδόν τα 2/3 του παγκόσμιου 
στόλου των πλοίων μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. 
Οι προσπάθειες των ναυτιλιακών εταιρει-
ών τακτικών γραμμών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους για σταθεροποίηση της βιομη-
χανίας επέφεραν σημαντικές επιπτώσεις 
και στους ναύλους, σχεδόν σε κάθε κλάδο 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων. Για παράδειγμα, με 
το άνοιγμα της νέας διώρυγας του Παναμά, 
η κατηγορία των πλοίων Panamax, δηλα-
δή τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν 
έως 5.000 TEU, επί της ουσίας απώλεσαν 
τον ίδιο τον λόγο της ύπαρξής τους, με 
αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στις 
τιμές των ναύλων που άγγιξαν μέσα σε 12 
μήνες ποσοστά της τάξεως του -30%. Με 
τις τιμές των ναύλων να έχουν διαμορ-
φωθεί σε επίπεδα πέριξ των USD 4.000, 

μόνο στην παρούσα περίοδο, τα πλοία 
Panamax φτάνουν να έχουν έσοδα ακό-
μα και 60% κάτω από τον μέσο όρο της 
εξαετίας. Περιττό να ειπωθεί ότι η κατά-
σταση της προσφοράς και της ζήτησης, 
ειδικά σε αυτόν τον κλάδο των Panamax, 
στην παρούσα φάση χαρακτηρίζεται από 
ολοκληρωτική ανισορροπία. Όταν η νέα 
διώρυγα του Παναμά είναι σε θέση σήμερα 
να υποδέχεται πλοία με χωρητικότητα έως 
και 14.000 TEU, τα «παλιά» πλοία Panamax 
καθίστανται πλέον περιττά για τον αρχικό 
σκοπό για τον οποίο είχαν κατασκευαστεί. 
Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός πλοιο-
κτητών ωθήθηκε στην απόφαση να στεί-
λει τμήματα του στόλου του, που ανήκουν 
στα Panamax, σε διαλυτήρια, με δεδομένο 
πως η συνέχιση της λειτουργίας αυτών 
των πλοίων θα ήταν σαν να πετάει κανείς 
τα λεφτά του στη φωτιά. Το ποσοστό των 
πλοίων που ανήκουν στην κατηγορία των 
Panamax και έχουν οδηγηθεί προς διάλυση 
εντός του 2016 είναι σημαντικό. Για να ανα-
φέρω μόλις ένα από τα (θλιβερά) ρεκόρ 
που έχουμε δει κατά τη διάρκεια του 2016: 
τον Νοέμβριο το πλοίο «India Rickmers» 
(4.250 TEU) πωλήθηκε για scrap επτά (!) 
μόλις χρόνια μετά το παρθενικό του ταξίδι, 
καθώς οι προοπτικές για επικερδή επιχει-
ρηματική λειτουργία μέσα στο υπάρχον 
πλαίσιο της αγοράς δεν υφίσταντο. 
Συνολικά, το 2016 οι ιδιοκτήτες έστειλαν σε 
διαλυτήρια πλοία συνολικής χωρητικότη-
τας περίπου 700.000 TEU, προκειμένου να 
περιοριστεί η υπερπροσφορά. Αυτός είναι 
τρεις φορές ο αριθμός των standing slots 
σε σύγκριση με το 2015. Παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν ακόμη πλοία με συνολική χωρη-
τικότητα περίπου 1.500.000 TEU standing 
slots, που παραμένει αδρανής/ανενεργή. 
Αυτά τα μεγέθη είναι ταυτόσημα με τα 
επίπεδα του χειμώνα του 2009/2010, οπότε 
και είχε καταγραφεί παρόμοια χωρητικότη-
τα σε αδράνεια. Ωστόσο, τότε, o συνολικός 
στόλος άγγιζε μεγέθη της τάξεως μόλις 
των 14,1 εκατ. TEU, ενώ στα τέλη του 2016 
μιλάμε για μεγέθη που φτάνουν τα σχεδόν 
20 εκατ. TEU. Με συνολικές παραδόσεις 
περίπου 800.000 TEU μόνο κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων 12 μηνών, στην πραγ-
ματικότητα δεν καταγράφεται αύξηση του 
στόλου, κάτι που θα πρέπει να θεωρηθεί 
θετική εξέλιξη και βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση για να έρθουν καλύτερες ημέ-
ρες. Ακόμα, όμως, υπάρχει η «σκοτεινή 
σκιά» του βιβλίου παραγγελιών, με περί-
που 3,2 εκατ. TEU να αναμένονται μέσα 
στα επόμενα χρόνια, αφήνοντας και πάλι 
ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων να «πλέει» 
σε ταραχώδη νερά. Αν και το μεγαλύτερο 
ποσοστό στο βιβλίο παραγγελιών είναι η 
κατηγορία των ultra large containerships, 
με μεταφορική ικανότητα 14.000 TEU και 
άνω –πλοία τα οποία συνήθως παραγγέλ-
νονται από τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρεί-
ες τακτικών γραμμών ή τουλάχιστον από 
ιδιοκτήτες tramp με μακροχρόνιες χρονο-
ναυλώσεις–, αυτή η χωρητικότητα θα πρέ-
πει πρώτα να «χωνευτεί» από την αγορά, 
πριν από τη βελτίωση των όρων ναύλωσης, 
ως συνέπεια της αναγκαίας ισορροπίας της 
προσφοράς, και τότε η ζήτηση θα γίνει 
πραγματικότητα.
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Η ταχεία επέκταση των εξαγωγών LPG 
από τις ΗΠΑ συνδέεται με την εξέλιξη 
του τοπικού αερίου από σχιστόλιθο (US 
shale gas). H αύξηση της εγχώριας προ-
σφοράς δεν έχει μειώσει μόνο τις εισαγω-
γές LPG, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα 
στις ΗΠΑ να καταστούν καθαρός εξαγω-
γέας το 2011. Σύμφωνα με το COMTRADE, 
οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν από 4,2 
εκατ. μ.τ. το 2011 σε 11,2 εκατ. μ.τ. το 2014 και 
από εκεί σε 35,5 εκατ. μ.τ. το 2015 και 20,5 
εκατ. μ.τ. κατά τους πρώτους 8 μήνες του 
2016, δηλαδή αύξηση 31,4% σε ετήσια βάση.

Οι εξαγωγές LPG από τις ΗΠΑ αναμένε-
ται να συνεχιστούν και την επόμενη δεκα-
ετία, ωστόσο η αβεβαιότητα στις αγορές 
πετρελαίου έχει οδηγήσει σε μείωση των 
γεωτρήσεων φυσικού αερίου από σχιστό-
λιθο, που με τη σειρά του θα επηρεάσει 
την αύξηση της παραγωγής LPG.

Ιστορικά η αγορά πετροχημικών της Ασί-
ας είχε μικρή επιλογή όσον αφορά τις 
εισαγωγές/προμήθειες πρώτων υλών, κυρί-
ως στηριζόμενη στους παραγωγούς της 
Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, πιο πρόσφα-
τα, πολλοί παίκτες της ασιατικής αγοράς 
υπέγραψαν μακροπρόθεσμες συμφωνίες 
προμήθειας με παραγωγούς των ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η 
εγχώρια αύξηση της ζήτησης στη Μέση 
Ανατολή, και ιδιαίτερα της Σαουδικής 
Αραβίας, για το υγραέριο θα μπορούσε να 
βοηθήσει εν μέρει «απορροφώντας» λίγη 
από την πίεση που δημιουργείται από την 
αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών. Η 
εγχώρια ζήτηση στη Μέση Ανατολή έχει 
αυξηθεί, σε μια προσπάθεια να αναπτυ-
χθεί η παραγωγή πετροχημικών ως προ-
στιθέμενης αξίας δραστηριότητα («add 
value activity»).

H παραγωγή LPG στην Ασία αυξάνεται, 
αλλά η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει 
ένας καθαρός εισαγωγέας.

Η αύξηση της ζήτησης LPG συνεχίζει 
να ξεπερνάει την αντίστοιχη αύξηση της 
προσφοράς.

Η ζήτηση υγραερίου εξακολουθεί να 
συγκεντρώνεται στον κατοικητικό/εμπο-
ρικό τομέα και σε αυτόν των πετροχημι-
κών προϊόντων, με την πρώτη να είναι η 
μεγαλύτερη συνιστώσα της κατανάλωσης 
λόγω της εκτεταμένης χρήσης του προ-
πανίου στη θέρμανση και στο μαγείρεμα.

Όσον αφορά την Κίνα, η κατανάλωση υγρα-
ερίου έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50% τα 
τελευταία πέντε χρόνια και αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω κατά 10% το 2016. Κατοι-
κίες, εμπορικός και βιομηχανικός τομέας 
αντιπροσωπεύουν το 60% της συνολικής 
κατανάλωσης, ενώ η βιομηχανία πετροχημι-

κών καταναλώνει το υπόλοιπο 40%.
H χρήση του υγραερίου προκειμένου 
να φτιαχτεί εξ αυτού προπυλένιο είναι η 
κινητήρια δύναμη της ζήτησης υγραερίου 
στην Κίνα. Η Κίνα έχει οριστεί να γίνει ο 
μεγαλύτερος παραγωγός προπυλενίου 
στον κόσμο, έχοντας χτίσει 10 εργοστά-
σια προπυλενίου κατά τα τελευταία δύο 
χρόνια, έξι εκ των οποίων αναμένεται να 
διπλασιάσουν την παραγωγική τους ικανό-
τητα τα επόμενα χρόνια. Οι εξαγωγές LPG 
των ΗΠΑ στην Ασία χτύπησαν το υψηλό 
όλων των εποχών των 800.000 τόνων τον 
Μάιο του 2016, εν αναμονή της έναρξης 
των τεσσάρων νέων προαναφερθέντων 
μονάδων προπυλενίου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών διαπλάτυν-
σης της διώρυγας του Παναμά, όπως ανα-
μενόταν, στα μέσα του 2016, είναι μια άλλη 
μεταβλητή που θα επηρεάσει τις εξαγω-
γές LPG των ΗΠΑ, καθώς θα επιτρέψει τη 
χρήση των μεγαλύτερων καραβιών, ιδίως 
στα δρομολόγια προς την Ασία. Η πρώ-
τη διέλευση πλοίου VLGC μέσω των νέων 
«locks» της διώρυγας ακολούθησε στις 27 
Ιουνίου, για ένα ταξίδι από το Χιούστον στην 
Ιαπωνία, ακολουθούμενη από άλλα επιπλέον 
24 παρόμοια πλοία στον επόμενο μήνα.

Ο Baltic LPG Index κυμάνθηκε κατά μέσο 
όρο στα 30 δολάρια/τόνο κατά τους πρώ-
τους 10 μήνες του 2016, παρουσιάζοντας 
μείωση της τάξης του 69% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο το 2015. Τα επίπεδα 
των χρονοναύλων για τα VLGCs έχουν 
μειωθεί 28% κατά τους τελευταίους 12 
μήνες, φτάνοντας στα $530.000/μήνα. Εν 
τω μεταξύ, οι χρονοναύλοι για τις μικρό-
τερες μονάδες έχουν μειωθεί οριακά για 
τους πρώτους 9 μήνες του 2016, αλλά 
έχουν αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο, με τη 
σημαντικότερη αύξηση να παρουσιάζεται 
ανατολικά του Σουέζ.

Η πορεία των LPG: η αύξηση  της ζήτησης 
ξεπερνά αυτήν της προσφοράς

Του Χρίστου Γ. Τριανταφυλλίδη 
STEALTH MARITIME CORP SA

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



Η συντριπτική πλειονότητα των LPGs, 763 μονάδες, είναι μικρά 
καράβια με χωρητικότητα λιγότερη των 13.000 κ.μ. Τα Very 
Large Gas Carriers (VLGCs) άνω των 70.000 κ.μ. φτάνουν τις 
238 μονάδες, ήτοι σχεδόν το 18% του συνολικού στόλου.

Η «δημοτικότητα» των VLGCs είχε μεγάλη επίπτωση στις 
παραγγελίες, από την άποψη του συνολικού κυβισμού. Το 2015 
οι συνολικές παραγγελίες έφτασαν τα 3,6 εκατ. κ.μ. (83 μονά-
δες) εκ των οποίων τα 2,9 εκατ. κ.μ. (35 μονάδες) ήταν VLGCs. 
Αντίστοιχα, 5,3 εκατ. κ.μ. (110 μονάδες) είχαν προγραμματιστεί 
για παράδοση το 2016, από τα οποία 3,9 εκατ. κ.μ. (47 μονά-
δες) είναι VLGCs.

Παραδόσεις και παραγγελίες νεότευκτων πλοίων  
(> 1.000 κ.μ.) 

Το 2015 είδαμε την παράδοση 83 καραβι-
ών (συνολικά 3,6 εκατ. κ.μ.), συμπεριλαμ-
βανομένων 35 VLGCs (πάνω από 70.000 
κ.μ.). Κατά τους πρώτους 10 μήνες του 
2016, 81 καράβια (σύνολο 4,2 εκατ. κ.μ. 
παραδόθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 42 
VLGCs (3,5 εκατ. κ.μ.).

Οι συνολικές παραδόσεις έχουν προ-
γραμματιστεί να φτάσουν τα 5,3 εκατ. κ.μ. 
το 2016, συμπεριλαμβανομένων 47 VLGCs 
(3,9 εκατ. κ.μ.), οι οποίες θα οδηγήσουν 
σε αύξηση του στόλου κατά 23% σε 

όρους χωρητικότητας. Το 2017 αναμένου-
με περίπου τις νέες παραδόσεις να φτά-
σουν τα 3,4 εκατ. κ.μ., κάτι που θα οδη-
γήσει σε περαιτέρω συνολική αύξηση του 
LPG στόλου κατά 19%.

Το 2015 υπήρξαν 71 παραγγελίες για συνο-
λικά 4,1 εκατ. κ.μ., ενώ μόνο 12 παραγγε-
λίες, για ένα σύνολο 0,2 εκατ. κ.μ., τοπο-
θετήθηκαν κατά τους πρώτους 10 μήνες 
του 2016.
Το 2015, 18 καράβια –συνολικά 0,08 εκατ. 
κ.μ.– στάλθηκαν για «scrapping», ενώ το 

αντίστοιχο νούμερο για τις πρώτους 10 
μήνες του 2016 είναι μόνο 12 καράβια  
–συνολικά 0,26 εκατ. κ.μ.– σε σύγκριση με 
τα 15 καράβια κατά την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους

 Η συνεχής πίεση στους ναύλους θα μπο-
ρούσε να επιφέρει μια πίεση όσον αφο-
ρά την αύξηση του «scrapping», έχοντας 
κατά νου ότι το 17% του στόλου είναι άνω 
των 30 ετών.

Το παγκόσμιο εμπόριο LPG έχει αυξηθεί κατά έναν ετήσιο μέσο όρο της τάξης του 4,7% κατά την τελευταία δεκαετία. Στα πρόσφατα 
χρόνια, το εμπόριο LPG έχει οδηγηθεί κυρίως από αναδυόμενες χώρες/αγορές όπως αυτή της Ινδίας, της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης 
και της Βραζιλίας.

Παγκόσμια εμπορική κίνηση LPG
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Οι παραγγελίες επικεντρώθηκαν στα μικρής χωρητικότητας 
καράβια μεταξύ 1.000 και 12.999 κ.μ. (10 μονάδες) ,όπως και 
σε μεγάλης χωρητικότητας καράβια μεταφοράς αιθυλενίου 
(Ethylene carriers), ήτοι 2 μονάδες των 85.000 κ.μ.

Το 2015, οι συνολικά 71 παραγγελίες που τοποθετήθηκαν για 
νεότευκτα καράβια «διανεμήθηκαν» ανά χώρα κατασκευής ως 
ακολούθως: 37 σε κορεάτικες γιάρδες, 21 σε γιαπωνέζικες και 
13 σε κινέζικες. Συγκριτικά μόνο 12 ήταν οι παραγγελίες για 
τους πρώτους 10 μήνες του 2016: 8 σε γιαπωνέζικες γιάρδες 
και 3 σε κινέζικες.

Συνολικά μόνο 0,2 εκατ. κ.μ. (12 μονάδες) ήταν οι παραγγελίες 
για τους πρώτους 10 μήνες του 2016, δραστηριότητα σημαντι-
κά χαμηλότερη (σχεδόν 92%!) συγκριτικά με την ίδια περίοδο 
το 2015. 

Τρέχουσες παραγγελίες (> 1.000 κ.μ.) σε αναλογία με 
τον τρέχοντα στόλο

Τρέχουσες παραγγελίες (> 1.000 κ.μ.)  
ανά χώρα κατασκευής 

Σχεδόν 50% των εισαγωγών LPG έχουν ως προορισμό την 
Ασία, ενώ η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει περισσότερο 
από το 10%, με τα αντίστοιχα επίπεδα για την ΕΕ να παραμέ-
νουν γύρω στο 15%.

Περίπου το 40% των εξαγωγών LPG προέρχεται από τις ΗΠΑ, 
ενώ η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 
30%. Σε αυτό το ποσοστό, μελλοντικά, έρχεται να προστεθεί 
και μια σειρά από έργα επέκτασης, τα οποία βρίσκονται ακόμη 
στο στάδιο της εξέλιξης.

Εισαγωγές LPG για το 2015 ανά χώρα Εξαγωγές LPG για το 2015 ανά χώρα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία (EU MRV)

Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2015/757 για την παρακολού-
θηση, την αναφορά και την επαλήθευση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στη ναυτιλία (EU MRV), κάθε πλοίο άνω 
των 5.000 GT, ανεξαρτήτως τύπου και 
σημαίας, το οποίο έχει εμπορική δρα-
στηριότητα σε ευρωπαϊκό λιμάνι οφείλει 
από 1/1/2018 και μετά να παρακολουθεί και 
να αναφέρει μια σειρά από στοιχεία που 
σχετίζονται με τις εκπομπές CO

2
. Συγκε-

κριμένα, θα πρέπει να παρακολουθεί για 
κάθε ταξίδι προς ή από ευρωπαϊκό λιμά-
νι τις καταναλώσεις καυσίμων (για κάθε 
καύσιμο), την απόσταση που διήνυσε, τον 
χρόνο που ταξίδεψε και το πραγματικό 
φορτίο που μετέφερε.
Στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού 
εκτιμάται ότι εμπίπτουν περίπου 15.000 
πλοία, καθένα εκ των οποίων οφείλει να 
αναφέρει τα στοιχεία αυτά σε ετήσια 
βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού 
πρώτα φροντίσει να έχουν επαληθευ-
τεί από έναν ανεξάρτητο, διαπιστευμένο 
κατά ISO 14065 επαληθευτή (Verifier). 
Τα επαληθευμένα στοιχεία (αθροισμένα 
σε ετήσια βάση για κάθε πλοίο) θα είναι 
διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που αναπτύσσεται (EMSA MRV ΙΤ), ενώ 
με την επιτυχή επαλήθευση των στοιχείων 
του πλοίου ο επαληθευτής θα εκδίδει ένα 
Document of Compliance, που θα ανανε-
ώνεται ετησίως.
Πριν από την έναρξη της περιόδου παρα-
κολούθησης, ο κανονισμός επιβάλλει σε 
κάθε υπόχρεο πλοίο να αναπτύξει μια 
κατάλληλη μεθοδολογία παρακολού-
θησης των απαιτούμενων στοιχείων, να 
συντάξει ένα Σχέδιο Παρακολούθησης 
(Monitoring Plan) και να το υποβάλει 
νωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 
για αξιολόγηση (assessment) σε έναν δια-
πιστευμένο φορέα επαλήθευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε 
εντός του Νοεμβρίου του 2016 το θεσμι-
κό πλαίσιο για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2015/757, εκδίδοντας ένα σύνο-
λο από 4 επιπλέον κανονισμούς (2016/1927, 
2016/1928, 2016/2071, 2016/2072) σχετικά 
με τους μορφότυπους των εγγράφων που 
απαιτούνται, την εξειδίκευση της έννοιας 
του φορτίου για κάθε τύπο πλοίου, τους 
συντελεστές εκπομπών για κάθε τύπο 
καυσίμου, καθώς και τη διαδικασία της 
επαλήθευσης και της διαπίστευσης των 
επαληθευτών.
Ο κανονισμός αυτός της ΕΕ αποτελεί το 
πρώτο από τα τρία βήματα της στρατη-
γικής που χάραξε το 2013 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τον περιορισμό των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. 
Στόχος είναι ο περιορισμός κατά τουλάχι-
στον 40% των εκπομπών (σε σχέση με τα 
επίπεδα του 2005) έως το 2050. Τα επό-
μενα βήματα αυτής της στρατηγικής είναι 
ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων 
για τον περιορισμό των εκπομπών και η 
υιοθέτηση οικονομικών μέτρων, όπως το 
σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS) που 
εφαρμόζεται από το 2005 στις βιομηχα-
νικές εγκαταστάσεις και από το 2012 στις 
αεροπορικές μεταφορές.

Ο EMICERT, ο ελληνικός εξειδικευμένος φορέ-

ας που ασχολείται από το 2005 αποκλειστικά με 

την επαλήθευση εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου, δραστηριοποιείται έως τώρα σε 11 χώρες, 

με ηγετική θέση σε τέσσερις εξ αυτών (Ελλάδα, 

Κύπρο, Ιρλανδία, Βουλγαρία). Τον Δεκέμβριο 

του 2016 ολοκλήρωσε την επέκταση της διαπί-

στευσής του κατά ISO 14065 στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/757 και έγινε ο 

πρώτος παγκοσμίως διαπιστευμένος επαληθευ-

τής για τον Κανονισμό EU Shipping MRV.

Του Κώστα Αντωνιάδη
Γενικού Διευθυντή EMICERT ΕΠΕ
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Μια ιστορία 15 ετών φτάνει  
στο τέλος της

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υιοθέτησε την τελική έκθε-
ση του εισηγητή ευρωβουλευτή κ. Knut 
Fleckenstein περί της δημιουργίας ενός 
κανονιστικού πλαισίου πρόσβασης στην 
αγορά των λιμενικών υπηρεσιών αλλά 
και της διαφάνειας της χρηματοδότησης 
στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το αποτέλεσμα αυτό κλείνει έναν κύκλο, 
ο οποίος άρχισε το 2001 με την πρόταση 
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
της απελευθέρωσης της αγοράς λιμενι-
κών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη πρόταση 
απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο τον Νοέμβριο του 2003, επανήλθε 
το 2004 με ορισμένες τροποποιήσεις και 
απορρίφθηκε εκ νέου το 2006. Ακολού-
θως το θέμα τέθηκε προσωρινά εκτός του 
βασικού πλαισίου πολιτικών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ίσως σε μια προσπάθεια να 
καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις που είχαν 
παρατηρηθεί, αλλά κυρίως για να υπάρ-
ξει μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κοινώς 
αποδεκτή πολιτική περί της άρσης εμπο-
δίων εισόδου στην αγορά παροχής λιμενι-
κών υπηρεσιών αλλά και της χρηματοδό-
τησης των λιμένων. Έπειτα από επτά έτη, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε στις 23 
Μαΐου 2013 με μια νέα πρόταση η οποία, 
σε σχέση με τις προηγούμενες δύο απορ-
ριφθείσες προτάσεις, υιοθετούσε μια γενι-
κή προσέγγιση του όλου ζητήματος, ενώ 
έγινε προσπάθεια αποφυγής περίληψης 
σε αυτή ζητημάτων που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν και πάλι σημεία τριβής με τα 
εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
θέμα των προς απελευθέρωση λιμενικών 
υπηρεσιών.
Ακολουθώντας τις δαιδαλώδεις και χρο-
νοβόρες διαδικασίες των Βρυξελλών και 
μετά τις παρατηρήσεις επί του αρχικού 
σχεδίου τον Μάρτιο του 2016, το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο έδωσε εντολή στον 
εισηγητή της έκθεσης να ξεκινήσει η δια-
δικασία διαβούλευσης μεταξύ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής προκειμένου να καταλήξουν σε ένα 

κοινώς αποδεκτό κείμενο, το οποίο τελι-
κώς υπερψηφίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 
2016. Πλέον απομένει το τυπικό «πράσι-
νο φως» του Συμβουλίου προκειμένου ο 
προτεινόμενος κανονισμός να γίνει τμήμα 
της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τι προβλέπει ο κανονισμός

Τα βασικά σημεία του κανονισμού αφο-
ρούν την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά 
παροχής ορισμένων λιμενικών υπηρεσιών 
και στη διαφάνεια στη χρηματοδότηση, 
κυρίως δημόσια, των λιμένων. Περιλαμ-
βάνονται επίσης ορισμένες διατάξεις που 
αφορούν τέλη λιμενικών υπηρεσιών και 
υποδομών, τη διαδικασία διαβούλευσης 
με χρήστες του λιμένα και άλλους ενδια-
φερόμενους φορείς και τη διεκπεραίωση 
καταγγελιών.
Στο κομμάτι της παροχής λιμενικών υπη-
ρεσιών, ο κανονισμός, επί της ουσίας και 
υπό προϋποθέσεις και απαιτήσεις, ανοίγει 
την αγορά σε επτά κατηγορίες λιμενικών 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

Μια νέα εποχή για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

Του Γιώργου Βαγγέλα

ΕΥΡΩΠΑΐΚΗ ΕΝΩΣΗ



Α) Πετρέλευση
Β) Διακίνηση φορτίων
Γ) Πρόσδεση
Δ) Υπηρεσίες επιβατών
Ε) Συλλογή των αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου
ΣΤ) Πλοήγηση
Ζ) Ρυμούλκηση

Η διαμόρφωση από κράτος-μέλος τυχόν 
περιορισμών στην πρόσβαση στην αγορά 
παροχής των ως ανω λιμενικών υπηρεσιών 
θα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με 
ζητήματα:

α)  Ελαχίστων απαιτήσεων για την παρο-
χή λιμενικών υπηρεσιών (ενδεικτικά: προ-
σόντα, οικονομική επάρκεια, εξοπλισμός, 
εργατική νομοθεσία κ.ά.).
β)  Περιορισμών στον αριθμό των παρό-
χων (ενδεικτικά: αποκλειστική χρήση γης, 
θέματα ασφάλειας).
γ)  Υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπη-
ρεσίας.
δ)  Περιορισμών σχετικά με τους εγχώρι-
ους φορείς (λιμενική αρχή, φορέας διοί-
κησης, που μπορεί να είναι και πάροχος 
λιμενικών υπηρεσιών).

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στη χρηματο-
δότηση, ο κανονισμός θέτει όρους προ-
κειμένου να είναι ευκολότερος ο εντοπι-
σμός τυχόν δημόσιων χρηματοδοτήσεων 
σε διαχειριστικό φορέα λιμένα ή άλλης 
οντότητας, η οποία παρέχει λιμενικές 
υπηρεσίες για λογαριασμό του. Επί της 
ουσίας, η ΕΕ προσπαθεί να φτιάξει ένα 
ενιαίο επίπεδο αναφορικά με τη δημόσια 
χρηματοδότηση λιμένων, προκειμένου να 
αποφεύγονται περιπτώσεις στρέβλωσης 
του ανταγωνισμού και, φυσικά, της αγο-
ράς.

Τι επιδιώκει η ΕΕ

Με την υιοθέτηση του κανονισμού, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να δημι-
ουργήσει ένα απελευθερωμένο λιμενικό 
περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του θα 
μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να 
βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το 
κόστος των παρεχόμενων λιμενικών υπη-
ρεσιών και ως εκ τούτου να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη χρήση και λειτουρ-
γία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
και της εσωτερικής αγοράς, αλλά και να 

βελτιωθεί η ελκυστικότητα των θαλάσσι-
ων μεταφορών. Παράλληλα να δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας και προστιθέμενη 
αξία στη λιμενική βιομηχανία.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί στους 
θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των 
οποίων παίζει σημαντικό ρόλο στο ευρω-
παϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή 
διαχειρίζεται άνω του 0,1% του συνόλου 
των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνο-
λικού αριθμού επιβατών είτε επειδή βελ-
τιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών 
ή περιφερειακών περιοχών. Ωστόσο ο 
κανονισμός αναμένεται να παρέχει στα 
κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αποφασί-
ζουν αν θα εφαρμόζουν ή όχι τον παρό-
ντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του 
ολοκληρωμένου δικτύου που βρίσκονται 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα 
κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν 
τη δυνατότητα να εισάγουν παρεκκλίσεις 
προκειμένου να αποφεύγεται δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση στους θαλάσσιους 
λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου, η 
ετήσια εμπορευματική κίνηση των οποίων 
δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Τη σημαίνει για  
τους ελληνικούς λιμένες

Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο 
και Ηγουμενίτσα είναι οι πέντε λιμένες οι 
οποίοι ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών (TEN-T) και ως εκ τούτου η 
οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό 
σημαίνει ότι η λιμενική αγορά σε καθέναν 
εκ των πέντε λιμένων θα πρέπει να ανοί-
ξει για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό δημιουργώντας τις προ-
ϋποθέσεις εισόδου τυχόν ενδιαφερόμε-
νων επενδυτών στα συγκεκριμένα λιμάνια. 
Ειδικά για την Ελλάδα, η οποία έως πολύ 
πρόσφατα χαρακτηριζόταν ως μια «κλει-
στή» αγορά, ο κανονισμός αναμένεται να 
αλλάξει σημαντικά το υφιστάμενο καθε-
στώς παροχής συγκεκριμένων λιμενικών 
υπηρεσιών, όπου συνήθως η λιμενική 
αρχή, ήτοι ο οργανισμός λιμένος, ήταν 
ο μοναδικός πάροχος λειτουργώντας 
σε συνθήκες μονοπωλίου. Για ορισμένες, 
φυσικά, από τις προτεινόμενες υπηρεσί-

ες, η αγορά είναι ήδη απελευθερωμένη, 
καθώς ήταν εκτός του βασικού πεδίου 
δραστηριότητας και ενδιαφέροντος ενός 
οργανισμού λιμένος. Αναφερόμαστε στις 
υπηρεσίες πετρέλευσης και ρυμούλκησης, 
όπου υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν 
ήδη τις υπηρεσίες τους. Σε ό,τι αφορά τις 
υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων, 
με βάση την υφιστάμενη πρακτική μιία ιδι-
ωτική εταιρεία αναλαμβάνει για λογαρια-
σμό του οργανισμού λιμένος, έπειτα από 
διαγωνιστική διαδικασία, την παροχή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας μονοπωλιακά. 
Έτσι, ενώ υπάρχουν διάφορες εταιρεί-
ες στον ελληνικό χώρο, το καθεστώς σε 
επίπεδο λιμένα είναι ως επί το πλείστον 
μονοπωλιακό.
Η εφαρμογή λοιπόν του κανονισμού 
σημαίνει ότι στα πέντε συγκεκριμένα 
λιμάνια, εταιρείες που θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορούν να 
συμμετάσχουν στην παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών. Αυτό αναμένεται να αλλάξει 
άρδην το υφιστάμενο σκηνικό, καθώς θα 
δημιουργηθούν συνθήκες ενδολιμενικού 
ανταγωνισμού, οι οποίες υπό προϋποθέ-
σεις μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών αλλά και μείωσης του κόστους παρο-
χής τους. Αρκεί φυσικά να υπάρξει και το 
ανάλογο ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
το ζήτημα της πλοήγησης μιας υπηρε-
σίας που παρέχεται από την Πλοηγική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια παρουσιάζει προβλήματα 
στην παροχή της υπηρεσίας (βλ. λιμάνι 
Θεσσαλονίκης) που σχετίζονται κυρίως 
με τις ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και 
τον τεχνολογικά απαξιωμένο εξοπλισμό 
της. Μένει να δούμε πώς το υπουργείο 
σκοπεύει να διαχειριστεί την κατάσταση 
με την απελευθέρωση της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας και αν θα λάβει κάποια μέτρα 
προκειμένου να ενταχθεί σε ευνοϊκότερο 
καθεστώς.
Οι αλλαγές δεν θα γίνουν από την μία 
ημέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα το πρώ-
το βήμα έχει γίνει. Πλέον μπορούμε με 
σιγουριά να πούμε ότι η ψήφιση του κανο-
νισμού αποτελεί ορόσημο στην Ευρωπα-
ϊκή Λιμενική Πολιτική, 15 χρόνια μετά την 
πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 
ενιαίου πλαισίου κανόνων λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών λιμένων.
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Για ρεκόρ δεκαετίας οδεύει η 
παγκόσμια κρουαζιέρα το 2017

Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) 
δημοσίευσε τις εκτιμήσεις της για το πώς 
θα κινηθεί η κρουαζιέρα το 2017, υπο-
στηρίζοντας ότι σε παγκόσμιο επίπεδο 
θα καταγράψει το επόμενο έτος ρεκόρ 
δεκαετίας.
Σύμφωνα με την έκθεσή της, που φέρει τον 
τίτλο «2017 State of the Cruise Industry 
Outlook», η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας 
εκτιμά ότι η αύξηση στα ταξίδια κρουα-
ζιέρας θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του νέου έτους, οπότε και συνολικά 
25,3 εκατ. επιβάτες θα επιλέξουν για τις 
διακοπές τους ένα πακέτο κρουαζιέρας, 
όταν το 2007 είχαν ταξιδέψει με κρουαζι-
ερόπλοιο 15,8 εκατομμύρια. Πρόκειται για 
αύξηση της τάξεως του 60%.
Εντός του 2017 εκτιμάται ότι η παγκόσμια 

βιομηχανία κρουαζιέρας θα υποδεχτεί 
26 νέα κρουαζιερόπλοια, για θαλάσσιες 
και ποτάμιες κρουαζιέρες. Πρόκειται για 
επένδυση που αγγίζει τα 6,8 δις δολάρια 
ΗΠΑ. Κατά την περίοδο 2017-2026, η βιο-
μηχανία αναμένει να υποδεχτεί συνολικά 
97 νέα κρουαζιερόπλοια, στα οποία θα 
έχουν επενδυθεί κεφάλαια ύψους 53 δις 
δολαρίων ΗΠΑ.
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
της CLIA Cindy D’Aoust τόνισε σε δηλώ-
σεις του ότι «η βιομηχανία κρουαζιέρας 
ανταποκρίνεται στην παγκόσμια ζήτηση 
και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι τόσο 
λόγω των καλών βραχυπρόθεσμων όσο 
και μακροπρόθεσμων προοπτικών».
Σύμφωνα με την CLIA, η παγκόσμια βιο-
μηχανία κρουαζιέρας δίνει εργασία σε 
956.597 πλήρους απασχόλησης εργαζο-
μένους, που κερδίζουν σε αμοιβές συνο-
λικά 38 δις δολάρια ΗΠΑ.

Ξεκινά στα ναυπηγεία Fincantieri 
η κατασκευή φουτουριστικών 
κρουαζιερόπλοιων

Yπεγράφησαν από τη διοίκηση των ναυ-
πηγείων Fincantieri και της νέας εταιρεί-
ας κρουαζιέρας Virgin Voyages του σερ 
Ρίτσαρντ Μπράνσον οι συμβάσεις ναυ-
πήγησης τριών νέων κρουαζιερόπλοιων, η 
συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα δύο 
δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τρία νέα πλοία 
θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο του 
ομίλου στη Γένοβα και οι παραδόσεις 
τους έχουν προγραμματιστεί για τα έτη 
2020, 2021 και 2022.
Κάθε πλοίο θα έχει χωρητικότητα 110.000 
gt, ενώ το μήκος του θα φτάνει τα 278 
μ. και το πλάτος του τα 38 μ. Θα διαθέ-
τουν περισσότερες από 1.400 καμπίνες, 
ενώ τους επιβάτες θα περιποιούνται 1.000 
μέλη πληρώματος.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ναυπηγεί-
ων, τα κρουαζιερόπλοια της Virgin Voyages 
θα ξεχωρίζουν για τον πρωτότυπο σχεδι-
ασμό τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει ορι-
σμένες εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες, ενώ 
θα είναι απόλυτα φιλικά προς το περιβάλ-
λον. Home port των νέων πλοίων θα είναι 
το Μαϊάμι και θα εκτελούν εβδομαδιαίες 
κρουαζιέρες στην Καραϊβική.

97 κρουαζιερόπλοια αναμένεται 
να παραδοθούν έως το 2016

Ο παγκόσμιος στόλος κρουαζιερόπλοιων 
θα αυξηθεί κατά 97 πλοία την επόμενη 
δεκαετία, σύμφωνα με τις παραγγελίες 
που έχουν ήδη τοποθετήσει οι εταιρείες 
κρουαζιέρας σε ναυπηγεία ανά τον κόσμο, 
χωρίς φυσικά να υπολογίζονται τυχόν 
μελλοντικές παραγγελίες. Από τα 97 
κρουαζιερόπλοια, τα 80 αφορούν κρου-
αζιερόπλοια ανοικτής θαλάσσης και τα 
17 ποτάμια κρουαζιερόπλοια. Η συνολική 
μεταφορική ικανότητα του νέου στόλου 
ανέρχεται συνολικά σε 230.778 επιβάτες. 

Για το 2017 προβλέπεται η παράδοση 
26 νέων κρουαζιερόπλοιων (13 ανοικτής 
θαλάσσης και 13 ποταμόπλοια) συνολικής 
χωρητικότητας 30.006 επιβατών. Η συνο-
λική αξία των 26 κρουαζιερόπλοιων ανέρ-
χεται σε $6,8 δις.

Οι Μινωικές Γραμμές Passenger 
Line of the Year 2016

Οι Μινωικές Γραμμές απέσπασαν το βρα-
βείο Passenger Line of the Year στο πλαί-
σιο των βραβείων Greek Shipping Awards 
2016 που διοργάνωσε η Lloyd’s List. Σύμ-
φωνα με την κριτική επιτροπή, οι Μινωι-
κές Γραμμές βραβεύτηκαν ως μία από τις 
κορυφαίες, κοινωνικά ευαισθητοποιημέ-
νες και συνεχώς εξελισσόμενες εταιρεί-
ες στον χώρο της ελληνικής επιβατηγού 
ναυτιλίας για: α) τις υψηλού επιπέδου 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς το επιβατι-
κό κοινό στα υπερπολυτελή High Speed 
Cruise Ferries του στόλου της, β) την ηγε-
τική της θέση στις γραμμές που δραστη-
ριοποιείται, γ) τις πρόσφατες στρατηγικές 
επενδυτικές της κινήσεις με την ενίσχυση 

της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Hellenic Seaways με ποσοστό 
άνω του 48% και δ) τα οικονομικά της 
αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 
2016, τα καλύτερα όλων των εποχών από 
την ίδρυσή της.

Σχέδια για τη ναυπήγηση του 
μεγαλύτερου πλωτού καζίνου 
παγκοσμίως

Η εταιρεία Podiumspot Capital Group με 
έδρα τη Μαλαισία ανακοίνωσε την πρό-
θεσή της να ναυπηγήσει το μεγαλύτερο 
πλωτό καζίνο το οποίο θα συνδυάζει τις 
ανέσεις ενός κρουαζιερόπλοιου με μια 
πλειάδα τυχερών παιχνιδιών. Το κρουα-
ζιερόπλοιο θα ονομαστεί «Cruisino», θα 
διαθέτει 1.330 καμπίνες και θα μπορεί να 
φιλοξενήσει 3.200 επιβάτες και 900 μέλη 
πληρώματος. Η παράδοση του πλοίου 
αναμένεται τον Απρίλιο του 2020, η ναυ-
πήγησή του θα πραγματοποιηθεί σε ναυ-
πηγείο της Κίνας ή του Βιετνάμ και θα 
κοστίσει περίπου $560 εκατ.

Enhance your career in the  
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Piraeus, Greece, designed for both new-entrants and established 
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LLM Maritime Law
The emphasis of this programme is to understand how law works 
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Ms Marilena Kokonaki, Programme Officer.

Academic excellence for  
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Email enquiries  
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Telephoneenquiries  
+30 210 4297103

Find out more, visit 
www.city.ac.uk/maritime-greece
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Εγκύκλιος για τις κλοπές που 
σημειώθηκαν στο λιμάνι Tianjin

Η λέσχη αποζημιώσεων του Λονδίνου 
(London P&I Club) ενημερώνει τα μέλη 
της για την εγκύκλιο που εξέδωσε το πρα-
κτορείο ασφάλισης Huatai της Κίνας σε 
ό,τι αφορά το λιμάνι Tianjin και τις κλοπές 
που σημειώθηκαν στο εξωτερικό αγκυρο-
βόλιο του λιμανιού, το οποίο απέχει 20 
ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις του 
λιμανιού. Στόχος των ληστών ήταν τα καύ-
σιμα (marine diesel, gas oil lubricants), τα 
εφόδια (paints, ropes) και τα ανταλλακτικά 
των πλοίων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι το επίπεδο ασφαλείας του λιμανιού 
δεν έχει επηρεαστεί από τα περιστατικά 
κλοπών.
Οι ληστές, οι οποίοι δεν φέρουν οπλισμό, 
πλησιάζουν τα πλοία που βρίσκονται στο 
αγκυροβόλιο τη νύχτα με μικρές βάρκες, 
παριστάνοντας τους ψαράδες, για να μην 

κινήσουν τις υποψίες των ναυτικών πάνω 
στο πλοίο, ενώ προτιμούν τους χειμερι-
νούς μήνες, διότι ο υψηλός κυματισμός 
εμφανίζει στις οθόνες ραντάρ των πλοίων 
τα μικρά βαρκάκια ως επιστροφές (echo) 
από τα κύματα, διατηρώντας τα αόρατα.
Από τα προτεινόμενα μέτρα στην εγκύ-
κλιο ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Αποτελεσματικό κλείσιμο της εισόδου 
της άγκυρας (οι ληστές αναρριχώνται από 
την αλυσίδα).
2. Όλα τα φώτα στο κατάστρωμα αναμμέ-
να όπως και τα φώτα φορτίου στην εξω-
τερική πλευρά του πλοίου.
3. Κλειστές οι αποθήκες στο κατάστρωμα 
και οι κάβοι πρόσδεσης μέσα στις αποθήκες.
4. Περιπολίες στο κατάστρωμα από τα 
μέλη του πληρώματος.
Επίσης στην εγκύκλιο προβλέπονται και 
μέτρα για τα πλοία που δέχτηκαν ή δέχο-
νται επίθεση από τους ληστές.
Η Δημοκρατία της Κίνας έχει κάνει κάποια 

βήματα στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά το 
πρόβλημα των μικροκλοπών με τη μορ-
φή που υφίσταται σήμερα δεν είναι το 
μεγαλύτερο. Στα στενά του Μποχάι (Bohai 
Straits), παρά τον σχεδιασμό των διαχω-
ριστικών ζωνών ναυσιπλοΐας (separation 
zones), τα ανεξέλεγκτα αλιευτικά που αλι-
εύουν μέσα στις παραπάνω ζώνες μαζικά, 
σχηματίζοντας αδιαπέραστους όγκους, 
ενώ απαγορεύεται από το θεσμικό πλαί-
σιο, ίσως σήμερα να είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα για την προσέγγιση των πλοίων 
στα λιμάνια της Κίτρινης Θάλασσας. Δεν 
πέρασαν πολλές ημέρες από τη σύγκρου-
ση ελληνικού πλοίου με αλιευτικό, με ολέ-
θρια αποτελέσματα για το αλιευτικό (έξι 
αγνοούμενοι) και καταμερισμό ευθυνών 
στο ελληνικό πλοίο από τη Δημοκρατία 
της Κίνας. Όμως, οι πλοίαρχοι που ταξι-
δεύουν στις θάλασσες της Κίνας είναι 
γνώστες του πόσο μεγάλη είναι η πιθανό-
τητα σύγκρουσης – μέχρι σήμερα η Δημο-
κρατία της Κίνας δεν έχει λάβει αποτελε-
σματικά μέτρα για τον περιορισμό της 
αλιείας στους θαλάσσιους διαδρόμους 
και, συνεπώς, των ατυχημάτων, που κοστί-
ζουν ανθρώπινες ζωές.

Αύξηση του λειτουργικού κόστους 
των πλοίων προβλέπει η Drewry

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο σύμβουλο σε 
θέματα ναυτιλίας Drewry, το λειτουργικό 
κόστος των ποντοπόρων πλοίων για δύο 
συνεχόμενα χρόνια παρουσίασε μείωση, 
ενώ για το 2017 η ίδια μελέτη προβλέπει 
αύξησή του.
Το 2016 ήταν ακόμα μία δύσκολη χρονιά 
για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειρι-
στές των πλοίων. Οι πολύ ισχνοί ναύλοι και 
η συμπίεση της αξίας των πλοίων είχαν ως 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της κερ-
δοφορίας και τον μηδενισμό της ρευστό-
τητας, αναγκάζοντας τους πλοιοκτήτες να 
μειώσουν τα κόστη, με το λειτουργικό να 
μην αποτελεί εξαίρεση.
Σύμφωνα πάντα με τον Drewry, έρευνα 
το 2016 σε 44 πλοία διαφορετικού τύπου 

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού



και μεγέθους έδειξε ότι οι πλοιοκτήτες 
κατάφεραν να μειώσουν το λειτουργικό 
κόστος των πλοίων για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, με τη μείωση να φτάνει κατά μέσο 
όρο το 4,4% του συνολικού λειτουργικού 
κόστους για το 2016, ενώ η πτώση το 2015 
έφτασε στο 1,5%. Σύμφωνα με δηλώσεις 
των αναλυτών του συμβούλου, ενώ ο 
προσανατολισμός των πλοιοκτητών έχει 
στόχο την περαιτέρω μείωση του λει-
τουργικού κόστους, δεν υπάρχει πλέον 
χώρος για μεγαλύτερο περιορισμό του, 
ενώ σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις για 
το 2017 προβλέπεται μικρή αύξηση στα 
λειτουργικά κόστη των πλοίων. Η αύξη-
ση αφορά το κόστος στελέχωσης των 
πλοίων λόγω της μειωμένης προσφοράς 
σε συγκεκριμένες ειδικότητες αξιωμα-
τικών και την αύξηση των ασφαλίστρων 
των πλοίων (ασφάλεια H&M). Τέλος, ο 
Drewry αποδίδει την επερχόμενη αύξηση 
του λειτουργικού κόστους στην επένδυση 
των πλοιοκτητών στις επισκευές και στη 
συντήρηση, αλλά και στο υψηλό κόστος 
εγκατάστασης και λειτουργίας συστημά-

των που προβλέπονται από το θεσμικό 
πλαίσιο (Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσι-
ου Έρματος – BWMC).
Η μελέτη του διεθνούς ναυτιλιακού συμ-
βούλου είναι σίγουρα πολύ ακριβής σε ό,τι 
αφορά τη μείωση για τα δύο προηγούμε-
να χρόνια. Με δεδομένο όμως ότι το 40% 
περίπου του λειτουργικού κόστους απο-
τελεί το κόστος στελέχωσης του πλοίου, 
είναι βέβαιο ότι η ποσοστιαία μείωση της 
τάξεως του 4,4% οφείλεται ακριβώς στη 
συμπίεση αυτού του κόστους, είτε με τη 
μείωση των συνθέσεων, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, είτε με τη στελέχωση των πλοί-
ων με «φτηνότερα πληρώματα». Και στις 
δύο παραπάνω περιπτώσεις, βραχυπρό-
θεσμα το λειτουργικό κόστος θα μειωθεί, 
αλλά μεσοπρόθεσμα θα σκαρφαλώσει 
σε υψηλότερα επίπεδα ακόμα και από τα 
επίπεδα πριν από τη βραχυπρόθεσμη μεί-
ωση. Αυτό θα συμβεί είτε με αύξηση του 
κόστους των P&I Clubs λόγω της αύξη-
σης των απαιτήσεων είτε με αύξηση του 
κόστους συντήρησης του πλοίου και του 
κόστους των πενταετών επιθεωρήσεων 

λόγω αύξησης των επισκευαστικών εργα-
σιών από τα ναυπηγεία. Σύνεση, λοιπόν, και 
στη μείωση του λειτουργικού κόστους, 
καθώς οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση 
δεν ανταποκρίνονται στο προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα.

Λιβεριανό νηολόγιο: τα κράτη 
σημαίας δεν μπορούν να μένουν 
απλοί παρατηρητές

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του 
λιβεριανού νηολογίου, τα κράτη σημαίας 
δεν πρέπει απλώς να δίνουν πιστοποίηση 
στα πλοία τα οποία υψώνουν τη σημαία 
τους, αλλά να έχουν ενεργό ρόλο στην 
προάσπιση των συμφερόντων των πλοιο-
κτητών και των διαχειριστών των πλοίων.
Τα παραπάνω ακούστηκαν σε σεμινάριο 
σχετικό με τον έλεγχο που υπόκεινται τα 
πλοία από τις αρχές λιμένα (Port State 
Control), που οργανώθηκε από το λιβε-
ριανό νηολόγιο στο Τόκιο με τη συμμε-
τοχή των εκπροσώπων της αυστραλια-
νής αρχής (Australian Maritime Safety 
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Agency – AMSA), που διενεργεί τέτοιους 
ελέγχους. Στόχος του σεμιναρίου, με την 
παροχή τεχνογνωσίας, παρουσιάζοντας 
αναλυτικά τη διαδικασία επιθεώρησης στα 
λιμάνια της Αυστραλίας στους πλοιοκτή-
τες, αποτελεί η μείωση των παρατηρήσε-
ων-κρατήσεων των πλοίων τους στα λιμά-
νια της Αυστραλίας. Ο αντιπρόεδρος του 
λιβεριανού νηολογίου Αλφόνσο Καστιγέ-
ρο, κατά τις διεργασίες του σεμιναρίου, 
δήλωσε ότι στις δύσκολες σημερινές συν-
θήκες της αγοράς δεν μπορούν τα κράτη 
σημαίας να μένουν παρατηρητές διατη-
ρώντας τον ρόλο τους ως διαχειριστές 
πιστοποίησης για τα πλοία. Είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα πάντα με τον αντιπρόεδρο, τα 
νηολόγια να συνδυάσουν την ποιότητα 
και την καινοτομία με την παράδοση, την 
εμπειρία, τη φήμη και την ευελιξία.
Στη συνέχεια του σεμιναρίου, ο διευθύνων 
σύμβουλος του λιβεριανού νηολογίου του 
γραφείου της Σιγκαπούρης παρουσίασε 
τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων από 
τις αρχές των λιμένων στα πλοία σημαίας 
Λιβερίας, τονίζοντας τη μεγάλη μείωση 
στις κρατήσεις των πλοίων σε λιμάνια της 
Κίνας, της Αυστραλίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Σύμφωνα με τον διευθύνο-
ντα σύμβουλο, η μείωση αυτή σε μεγάλο 
ποσοστό οφείλεται στα δωρεάν προγράμ-
ματα ενημέρωσης και συμμόρφωσης που 
παρέχονται από το νηολόγιο της Λιβερίας, 
συμβάλλοντας στην πλήρη συμμόρφωση 
των πλοίων που έχουν υψώσει τη λιβερια-
νή σημαία με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο 
και συνεπώς στη μείωση των κρατήσεων. 
Στο ίδιο σεμινάριο, ο γενικός διευθυντής 
του λιβεριανού νηολογίου στην Ιαπωνία 

τόνισε την κυρίαρχη διεθνώς θέση του 
νηολογίου στην καμπάνια για την παρά-
ταση της ημερομηνίας εφαρμογής της 
σύμβασης για τη διαχείριση του θαλάσ-
σιου έρματος (Ballast Water Management 
Convention – BWMC).
 
Κυβερνο-επιθέσεις  στη ναυτιλία

Τα μέλη της λέσχης του Λονδίνου (London 
P&I Club) είναι ήδη ενημερωμένα για την 
αυξανόμενη απειλή από κυβερνο-απάτες 
όπως τονίζεται στην έκδοση της λέσχης 
από την 1η Ιουλίου 2015. Στη συγκεκρι-
μένη ενημερωτική έκδοση προς τα μέλη 
τονίζεται ειδικότερα η αντικατάσταση των 
γνήσιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στα οποία περιέχονται στοιχεία 
λογαριασμών τραπέζης με ψεύτικα μηνύ-
ματα προερχόμενα από απατεώνες και 
στα οποία περιέχονται στοιχεία λογαρια-
σμών των κυβερνο-απατεώνων. 
Είναι γνωστή στη λέσχη η συνεχόμενη 
αύξηση από περιστατικά κυβερνο-επιθέ-
σεων στη ναυτιλία και συνεχώς γίνονται 
ενημερώσεις προς τα μέλη να εφαρμό-
σουν διαδικασίες επαλήθευσης με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποκλείσουν τον κίνδυνο 
από τέτοιου είδους απειλές. Τέτοιες δια-
δικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
επιβεβαίωση των όποιων αλλαγών στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών 
στις οποίες τα μέλη πρόκειται να κατα-
βάλουν χρήματα, με προσωπική τηλεφω-
νική επικοινωνία με άτομο της εταιρείας 
στην οποία θα γίνει η κατάθεση και είναι 
γνωστός ή να γίνει η κατάθεση σε λογα-
ριασμό τραπέζης που ήδη στο παρελθόν 

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η συνδιαλλα-
γή. Τα μέλη επίσης πρέπει να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικά όταν λαμβάνουν αιτήματα 
για να πραγματοποιήσουν πληρωμές σε 
νέο ή διαφορετικό λογαριασμό τραπέ-
ζης είτε αυτές οι πληρωμές αφορούν σε 
αμοιβή πράκτορα είτε στον εφοδιασμό 
του πλοίου, ειδικότερα δε σε πληρωμές 
σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο όπου ο 
λογαριασμός τραπέζης έχει ήδη οριστεί 
από το ναυλοσύμφωνο.
Τέλος οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία 
πρέπει να οχυρώνονται απέναντι σε γενι-
κού τύπου κυβερνο-επιθέσεις αναπτύσ-
σοντας στα δίκτυα των υπολογιστών τους 
προηγμένα συστήματα προστασίας αλλά 
και προγράμματα εκπαίδευσης του προ-
σωπικού στην ξηρά και στο πλοίο. Κυβερ-
νο-επιθέσεις μπορούν να σημειωθούν 
απλώς με τη χρήση μιας συσκευής USB 
η οποία θα εισάγει έναν ιό στο σύστημα 
και μπορεί να το ακινητοποιήσει, ενώ οι 
κυβερνο-απατεώνες θα ζητήσουν λύτρα 
για την αποκατάσταση του συστήματος. 
Επίσης μπορεί οι κυβερνο-απατεώνες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές 
πληροφορίες για το πλοίο και την εταιρεία 
όπως να γνωρίζουν αν το πλοίο ή τα πλοία 
έχουν ενισχυθεί με ένοπλους φρουρούς ή 
είναι απροστάτευτα και συνεπώς στόχοι. 
Μετά τα παραπάνω είναι πλέον απαραί-
τητη η προστασία της εταιρείας και των 
πλοίων από τέτοιου είδους επιθέσεις. Αν 
μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι όλα τα 
συστήματα ναυσιπλοΐας, λειτουργίας των 
μηχανών, ελέγχου βλαβών και φορτοεκ-
φόρτωσης είναι πλέον ψηφιακά με παρο-
χή πληροφοριών διαδικτυακά στην ξηρά, 
τότε είναι κατανοητό σε ποιες λειτουργί-
ες μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ένα 
κακόβουλο λογισμικό που εισάγεται στα 
συστήματα της ναυτιλιακής εταιρείας και 
του πλοίου. Μάλλον θα χρειαστεί η εγκα-
τάσταση συστήματος που ακυρώνει κάθε 
ψηφιακή παρέμβαση στα λειτουργικά 
συστήματα του πλοίου επιτρέποντας στο 
πλοίο να λειτουργήσει με παραδοσιακές 
μεθόδους (manually). 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη

H FSUE Rosmorport 
παραλαμβάνει ένα νέο  
υβριδικό παγοθραυστικό

Τα πιστοποιητικά παράδοσης-παραλαβής 
του diesel-ηλεκτρικού παγοθραυστικού 
Novorossiysk, το οποίο κατασκευάστηκε 
από την Vyborg Shipyard, υπεγράφησαν τη 
Δευτέρα 26/12/2016 στο Saint-Petersburg, 
σύμφωνα με την IAA PortNews.
Το πλοίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με πρωτοποριακές τεχνολογίες, οι οποί-
ες του επιτρέπουν να σπάει πάγο πάχους 
έως 1,5 μ., ενώ η χωρητικότητά του σε 
καύσιμο του επιτρέπει να αντέχει 40 ημέ-
ρες μεταξύ ανεφοδιασμών. 
Ο κ. Yevgeny Zagorodny, Vice President 
στον τομέα Civil Shipbuilding της United 
Shipbuilding Corporation, δήλωσε: «Έχο-
ντας ολοκληρώσει τη σειρά των παγο-
θραυστικών, η Vyborg Shipyard έχει απο-
κτήσει μια μοναδική ικανότητα, η οποία 
της επιτρέπει να γίνει ηγέτιδα σε αυτόν 
τον τομέα της εγχώριας ναυπηγικής. Οι 
κατασκευές νέων παγοθραυστικών στο 

συγκεκριμένο ναυπηγείο αποτελούν μια 
λαμπρή επιβεβαίωση».
Το παγοθραυστικό το διαχειρίζεται η 
North-Western Basin Branch της FSUE 
Rosmorport στη Βαλτική Θάλασσα την 
περίοδο του χειμώνα και στον Αρκτικό 
Ωκεανό από το καλοκαίρι έως το φθινό-
πωρο. 
Η ανακαίνιση του στόλου παγοθραυ-
στικών της Ρωσίας αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί πρόσβαση όλο τον χρόνο στα λιμά-
νια της χώρας, καθώς και ασφαλή πλοή-
γηση, περιβαλλοντική ασφάλεια και υψηλό 
επίπεδο εργασιών χειρισμού φορτίου.

Το USCG ενέκρινε  
δύο ακόμα συστήματα  
Ballast Water Management

Η σουηδική Alfa Laval και η νορβηγικής 
έδρας OceanSaver έλαβαν πιστοποιητικό 
έγκρισης για Ballast Water Management 
System (BWMS) από το United States 
Coast Guard Marine Safety Center.

Τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν αφού εξετά-
στηκαν λεπτομερώς οι αιτήσεις των κατα-
σκευαστών σχετικά με το αν τα συστή-
ματα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονι-
σμού 46 CFR 162.060. Ήδη τον Δεκέμβριο 
το USCG εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητι-
κό έγκρισης στη νορβηγική Optimarin για 
το Optimarin Ballast System (OBS).
Το σύστημα PureBallast 3 της Alfa Laval 
ενσωματώνει υπεριώδεις αντιδραστήρες 
σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη (170, 300, 
600 και 1.000 m3/h), ενώ έχει δυνατότη-
τες επεξεργασίας που κυμαίνονται από 
85 m3/h έως 3.000 m3/h. Η αρχική έγκρι-
ση αφορά μόνο τα συστήματα τα οποία 
χρησιμοποιούν αντιδραστήρες μεγέθους 
300 m3/h και 1.000 m3/h, ενώ η έγκριση 
των συστημάτων με αντιδραστήρες 170 
m3/h και 600 m3/h αναμένεται σύντομα, 
αφού εξαρτάται από την έγκριση σχετι-
κών μελετών από το USCG.
To BWTS MKII της OceanSaver βασίζεται 
στην αρχή του φιλτραρίσματος και της 
απολύμανσης με τη χρήση ηλεκτροδιάλυ-
σης, όπου παράγεται το οξειδωτικό απο-



λυμαντικό. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει 
δυνατότητες επεξεργασίας από 200 m3/h 
έως 7.200 m3/h.
Τόσο η Alfa Laval όσο και η OceanSaver 
δήλωσαν έτοιμες να ανταποκριθούν στην 
αυξημένη ζήτηση για τα εν λόγω συστή-
ματα BWM που προκλήθηκε από την επι-
κύρωση του Ballast Water Management 
Convention.

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 19030 
θα μπορούσε να εξοικονομήσει 
στον κλάδο της ναυτιλίας  
$30 δις σύμφωνα με την Jotun

H εταιρεία Jotun, η οποία έχει οδηγήσει 
τη βιομηχανία στην ανάπτυξη του προτύ-
που, πιστεύει πως η κίνηση αυτή έχει τη 
δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές αερί-
ων του θερμοκηπίου κατά 10%, εξοικονο-
μώντας παράλληλα στους διαχειριστές 
των πλοίων έως και $30 δις σε ετήσια 
κόστη ενέργειας.
Το πρότυπο ISO 19030 έχει πάνω από τρία 
χρόνια στα σκαριά. Αποτελεί μια συνεργα-
σία 53 ειδικών από τον κλάδο οι οποίοι 
εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν ένα 
ενιαίο πλαίσιο για τη μέτρηση της απο-
τελεσματικότητας των λύσεων οι οποίες 
βελτιώνουν την επίδοση της γάστρας και 
της προπέλας. Η Jotun, ένας παγκόσμιος 
ηγέτης στις θαλάσσιες αντιρρυπαντικές 
επιστρώσεις, αποτέλεσε το επίκεντρο της 
διαδικασίας, με τον κ. Geir Axel Oftedahl, 
Business Development Director της Jotun 
στα Hull Performance Solutions, να δια-
χειρίζεται το πρόγραμμα σε όλη τη διάρ-
κειά του για λογαριασμό της ISO.
«Με το πρότυπο αυτό μπορούμε επιτέ-
λους να ποσοτικοποιήσουμε πώς λύσεις 
όπως οι προηγμένες αντιρρυπαντικές 
επιστρώσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αυτό το θέμα, παρέχοντας λογοδοσία και 
απόδοση της επένδυσης για τους πλοιο-
κτήτες, αναλύοντας λεπτομερώς τις τερά-
στιες δυνατότητες για μείωση των αερί-
ων του θερμοκηπίου και του κόστους», 
δήλωσε ο κ. Geir Axel Oftedahl.

Η Damen θα κατασκευάσει 
16 ferries για την Ακτή 
Ελεφαντοστού

Η Damen Shipyards Group έχει υπογρά-
ψει συμβόλαιο με τη Société de Transport 
Lagunaire (STL) προκειμένου να κατα-

σκευάσει 16 ferries μικρού βυθίσματος για 
την Ακτή Ελεφαντοστού. Το συγκεκριμέ-
νο συμβόλαιο αποτελεί μέρος ενός προε-
δρικού σχεδίου που στοχεύει στο μέλλον, 
με σκοπό τη μείωση της αστικής συμφό-
ρησης καθώς και τη μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στην πόλη Abidjan.
Γνωστή ως η οικονομική πρωτεύουσα της 
Ακτής Ελεφαντοστού, το Abidjan βρίσκε-
ται γύρω από τη μήκους 100 χλμ. Ébrié 
Lagoon στη δυτική ακτή της Αφρικής και 
ως εκ τούτου οι θαλάσσιες μεταφορές 
κατέχουν σημαντική θέση στην καθημε-
ρινή ζωή της περιοχής. Επιπλέον, λόγω της 
ταχείας αύξησης του πληθυσμού και της 
επιδείνωσης των υπηρεσιών των υπαρχό-
ντων πλοίων ferry, η κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα 
στην πόλη. 
Η κατασκευή των πλοίων θα λάβει χώρα 
στα ναυπηγεία της Damen Shipyards 
Kozle στην Πολωνία. Τα πρώτα τέσσερα 
πλοία θα παραδοθούν τον Ιανουάριο του 
2017, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδίδονται 
ανά τέσσερα, κάθε οκτώ εβδομάδες, σε 
τρεις παρτίδες.

H Franman υπέγραψε συμφωνία 
αποκλειστικής συνεργασίας  
με την WME στην ελληνική αγορά

Η Franman Ltd και η νορβηγική εταιρεία 
WME προέβησαν σε μια συμφωνία απο-
κλειστικής συνεργασίας σχετικά με την 
προώθηση των πωλήσεων των συστημά-
των πυροπροστασίας και των γεννητριών 
αζώτου της WME στην ελληνική αγορά.
Η WME διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον 
τομέα της πυρομηχανικής, της κατα-
σκευής συστημάτων και της ανάπτυξης 
διαδικασιών, προϊόντων και συστημάτων 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχωρισμού 
αέρα-αερίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
WME έχει αναπτύξει μια μέθοδο ανα-
γέννησης των μεμβρανών διαχωρισμού 
αέρα-αερίου, μια τεχνική η οποία μέχρι 
σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη στη βιομηχα-
νία από άλλους προμηθευτές.
Η WME εστιάζει στην παροχή καινοτό-
μων μηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και 
οικονομικά αποδοτικών και υψηλής ποιό-
τητας συστημάτων σύμφωνα με κορυφαία 
διεθνή πρότυπα συμπεριλαμβανομένων 
των NORSOK, DNV, NFPA και BV. Η εται-
ρεία σχετίζεται με πολλές θαλάσσιες και 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις, καθώς και με 

συστήματα χημικής βιομηχανίας σε όλο 
τον κόσμο.
Η νέα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 
των Franman Ltd και WME επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου 
του εξοπλισμού ναυπηγικής της Franman 
με αξιόπιστα συστήματα πυροπροστασί-
ας και γεννητριών αζώτου από έναν σπου-
δαίο ευρωπαϊκό κατασκευαστή.

Η Kongsberg αναπτύσσει  
MRV εφαρμογή προκειμένου 
να ανταποκριθεί στους νέους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς

Η εταιρεία Kongsberg Maritime έχει ανα-
πτύξει μια νέα εφαρμογή για την παρα-
κολούθηση του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO

2
), την υποβολή εκθέσεων και την 

επαλήθευση (MRV), για τη σειρά K-Fleet 
του Marine Fleet Management Software. 
Το K-Fleet MRV έχει αξιολογηθεί ότι 
πληροί τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπα-
ϊκού Κανονισμού 2015/757, ο οποίος είναι 
αποτέλεσμα της έκκλησης της Ευρώπης 
για μια παγκόσμια προσέγγιση, ώστε να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου από την παγκόσμια ναυτιλία. Ο 
κανονισμός, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2015, θα τεθεί σε πλή-
ρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018, οπότε και 
τα μεγάλα πλοία τα οποία χρησιμοποιούν 
ευρωπαϊκά λιμάνια θα υποχρεούνται να 
αναφέρουν τις επαληθευμένες τους ετή-
σιες εκπομπές καθώς και άλλες σχετικές 
πληροφορίες.
Ο κανονισμός, για πλοία άνω των 5.000 
GT και τα οποία καταπλέουν σε οποιο-
δήποτε ευρωπαϊκό λιμάνι ανεξαρτήτως 
σημαίας ή χώρας ιδιοκτησίας, έχει σκο-
πό την ποσοτικοποίηση και τη μείωση 
των εκπομπών CO

2
 από τον κλάδο της 

ναυτιλίας, ενώ απαιτεί όλες οι ναυτιλιακές 
εταιρείες να έχουν προετοιμάσει σχέδια 
παρακολούθησης έως τις 31 Αυγούστου 
2017. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, το 
K-Fleet MRV επιτρέπει την παρακολού-
θηση και την αναφορά των εκπομπών για 
κάθε ταξίδι προς, από και μεταξύ λιμανιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είναι διαθέ-
σιμο για ανάπτυξη στις καινούργιες και 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις K-Fleet.
Αυτοματοποιώντας μεγάλο μέρος των 
υπολογισμών σχετικών με το CO

2
 και της 

δημιουργίας των αναφορών, το K-Fleet 
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MRV μειώνει τον φόρτο των πληρωμάτων 
στο να διασφαλίσουν ότι το πλοίο και ο 
στόλος πληρούν τις απαιτήσεις του νέου 
κανονισμού. Το σύστημα συνδυάζει συλ-
λογή δεδομένων από αισθητήρες πάνω 
στο πλοίο και χειροκίνητες καταχωρίσεις, 
κάνοντας ευκολότερη την επαλήθευση 
γεγονότων από τον καπετάνιο, προτού οι 
αναφορές σταλούν στο γραφείο.
«Με το καθιερωμένο λογισμικό K-Fleet 
ως πλατφόρμα, έχουμε αναπτύξει μια 
απλή και εύκολη στη χρήση λύση, η οποία 
εξασφαλίζει ότι οι ναυτιλιακές εταιρεί-
ες μπορούν να συμμορφωθούν με τις 
νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις πολύ πριν 
από τις προθεσμίες», δήλωσε ο κ. Rune 
Kristian Stalstrom, General Manager – 
Fleet Performance του Merchant Marine 
Division της Kongsberg Maritime. «Σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα του K-Fleet 
να βοηθάει τα πλοία και τους στόλους να 
λειτουργούν πιο αποτελεσματικά μέσω 
χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου, το 
K-Fleet MRV αποτελεί μια σημαντική εξέ-
λιξη η οποία θα βοηθήσει τον ναυτιλιακό 
κλάδο να μειώσει το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα», πρόσθεσε. 

Αποτελεσματική χρήση  
των Big Data και απομακρυσμένη 
παρακολούθηση από την Inmarsat 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι γεμάτη με 
ενθουσιασμό σχετικά με τις δυνατότητες 
των Big Data, παρ’ όλα αυτά όμως οι από-
ψεις διίστανται ως προς το αν μια πλήρης 
στρατηγική Big Data εξυπηρετεί καλύτε-
ρα τις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλια-
κών εταιρειών. 
Η επικοινωνία μεταξύ πλοίου και ξηράς 
επιβάλλει περιορισμούς στην εκμετάλλευ-
ση των δεδομένων, περιορίζει τον βαθμό 
στον οποίο οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι 
κατασκευαστές εξοπλισμού μπορούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της εξ 
αποστάσεως παρακολούθησης εξοπλι-
σμού. Ευτυχώς, οι περιορισμοί αυτοί στην 
επικοινωνία μειώνονται συνεχώς. Ήδη η 
Inmarsat εγκαινίασε την ευρυζωνική υπη-
ρεσία υψηλών ταχυτήτων Fleet Xpress. 
To Fleet Xpress ανεβάζει τον πήχη όχι 
μόνο σε θέματα bandwidth –το μέγεθος 
των δεδομένων τα οποία μπορούν να 
σταλούν μέσω των δορυφόρων–, αλλά και 
σε θέματα διαθεσιμότητας και ανθεκτι-
κότητας μέσω των τελευταίας γενιάς I-5 
δορυφόρων της Inmarsat. 
Πλέον οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι 
προμηθευτές εξοπλισμού διαθέτουν έναν 

μεγαλύτερο δίαυλο επικοινωνίας για τη 
μεταφορά δεδομένων προς την ξηρά και 
θα μπορούν έτσι να εκμεταλλευτούν τις 
μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων για 
την παρακολούθηση των μηχανών και 
του εξοπλισμού, την προγραμματισμένη 
συντήρηση, την προμήθεια ανταλλακτι-
κών και τη βελτιστοποίηση της θαλάσσιας 
πλοήγησης.
Η υπηρεσία Fleet Xpress ενισχύεται και 
από το Inmarsat Gateway, το οποίο μετα-
ξύ άλλων επιτρέπει σε πιστοποιημένους 
προγραμματιστές να φιλοξενήσουν μια 
νέα γενιά εφαρμογών με επίκεντρο την 
ανάλυση δεδομένων, ώστε να ενισχυθεί 
η αποδοτικότητα των πλοίων. Η Inmarsat, 
ακόμη, συνεργάζεται με τη Singtel, προ-
κειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας το 
Unified Threat Management (UTM) της 
Trustwave. 
Με το Fleet Xpress, η Inmarsat έχει θέσει 
τα θεμέλια για συνεχή συνδεσιμότητα, 
εγγυημένη απόδοση, ελεγχόμενα κόστη 
και χρήση από τρίτα πρόσωπα, τα οποία 
θα επιτρέψουν εξελιγμένες λύσεις ανάλυ-
σης δεδομένων και θα πετύχουν τα οφέ-
λη αποδοτικότητας τα οποία υπόσχεται 
ώστε να αποτελέσει βασική επιλογή ενός 
ολοένα και μεγαλύτερου τμήματος του 
παγκόσμιου στόλου. 

Αποτελεσματική χρήση των Big Data και απομακρυσμένη παρακολούθηση από την Inmarsat 



www.dorianlpg.com

Our Mission is to Provide Safe, Reliable 
and Trouble-free Transportation.



110

Σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει  
η βιομηχανία πετρελαίου  
και φυσικού αερίου  
της Βόρειας Θάλασσας

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου της Βόρειας Θάλασσας εμφανίζει 
δειλά δειλά τα πρώτα σημάδια εισόδου 
της σε φάση ανάκαμψης. Αυτό υποστη-
ρίζουν αρκετοί αναλυτές, καθώς ο πετρε-
λαϊκός κολοσσός BP ανακοίνωσε προ ολί-
γων ημερών τα σχέδιά του για περαιτέρω 
ενίσχυση της παρουσίας του στη Βόρεια 
Θάλασσα, αυτόνομα αλλά και σε συνεργα-
σία με τις Statoil και Nexen.
Τα προηγούμενα χρόνια, οι διερευνητικές 
γεωτρήσεις είχαν υποχωρήσει σημαντι-
κά, καθώς μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες 
είχαν υποχρεωθεί να μειώσουν κατά πολύ 
τις δαπάνες τους και τα επενδυτικά τους 
σχέδια, λόγω της κατάρρευσης των τιμών 
του πετρελαίου. Μία από τις πετρελαιο-
παραγωγούς περιοχές που είχε υποστεί 
μεγάλο πλήγμα ήταν η Βόρεια Θάλασσα, 
καθώς το κόστος γεωτρήσεων σε αυτήν 

ήταν από τα υψηλότερα παγκοσμίως.
Καθώς φαίνεται, όμως, η δύσκολη περί-
οδος μοιάζει να ανήκει στο παρελθόν, 
με την BP να προχωρά σε εκ νέου ισχυ-
ροποίηση της θέσης της στη Βόρεια 
Θάλασσα, καθώς διαβλέπει σημαντικές 
επενδυτικές ευκαιρίες. Η BP αναμένεται 
να συμμετάσχει σε έως και πέντε διε-
ρευνητικές γεωτρήσεις έως τα τέλη του 
2017, εξαγοράζοντας από τη Statoil και τη 
Nexen ποσοστά σε άδειες για διεξαγω-
γή ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές 
ανατολικά και δυτικά των νησιών Σέτλαντ.
Ο Μαρκ Τόμας, περιφερειακός πρόεδρος 
της BP, με ευθύνη τη Βόρεια Θάλασσα, σε 
δηλώσεις του τόνισε: «Εργαζόμαστε από 
κοινού με εταιρείες όπως η Statoil και η 
Nexen για να μπορέσουμε να διασφα-
λίσουμε πρόσβαση στους υπολειπόμε-
νους πετρελαϊκούς πόρους της Βόρειας 
Θάλασσας, καθώς στρατηγικός μας στό-
χος είναι να παραμείνουμε κορυφαίος 
παίκτης στην περιοχή (με όρους επενδύ-
σεων, παραγωγής και εργατικού δυναμι-
κού) για τις επόμενες δεκαετίες».

Αυξημένες εξαγωγές  
πετρελαίου σχεδιάζει η Μόσχα

Οι ρωσικές εταιρείες παραγωγής πετρε-
λαίου σχεδιάζουν να αυξήσουν τις εξαγω-
γές το επόμενο έτος, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του υφυπουργού Ενέργειας 
της Ρωσίας Cyril Molodtsov.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, o κ. 
Μοlodtsov τόνισε ότι αυτή τη χρονιά 
σχεδιάζεται η εξαγωγή περίπου 253,5 
εκατ. τόνων πετρελαίου, δηλαδή προβλέ-
πεται αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το 
2015. Ο κ. Molodtsov επισήμανε επίσης 
ότι το συνολικό σύστημα των αγωγών της 
χώρας επιτρέπει την ενίσχυση των εξαγω-
γών του ρωσικού αργού, αν και πολλά θα 
εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο 
θα υλοποιηθεί η συμφωνία για τη μείωση 
της παραγωγής πετρελαίου με τις χώρες 
του ΟΠΕΚ αλλά και τα δέκα μη μέλη του 
ΟΠΕΚ.
Εντούτοις η Μόσχα σχεδιάζει να μειώσει 
την παραγωγή στα διυλιστήρια πετρε-
λαίου κατά 2,5% το 2017, έως 270 εκατ. 
τόνους.
Ο κ. Molodtsov δήλωσε στο πρακτορείο 
TASS ότι η μείωση σχετίζεται με το αυξη-
μένο πλέον βάθος της διύλισης πετρελαίου. 
Πάντως, τoν περασμένο Οκτώβριο, η 
Ρωσία, σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική 
υπηρεσία (Rosstat), παρήγαγε 10,75 εκατ. 
βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ξεπερνώ-
ντας τη Σαουδική Αραβία κατά 2,11%.
Η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής 
Αραβίας ανήλθε τον Οκτώβριο σε σχεδόν 
10,53 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Συνολικά, η 
ημερήσια παραγωγή του ΟΠΕΚ ανέρχεται 
σε 33,64 εκατ. βαρέλια, συμπεριλαμβανο-
μένης της παραγωγής στο Ιράκ στο επίπε-
δο των 4,56 εκατ. βαρελιών. 
Σύμφωνα με τη Rosstat, όπως μεταδόθη-
κε από το πρακτορείο TASS, η εξαγωγή 
πετρελαίου από τη Ρωσία κατά την περίο-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ



δο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 
του 2016 αυξήθηκε κατά 5,7% σε σύγκρι-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Το μερίδιο των εξαγωγών πετρελαίου στο 
σύνολο των ρωσικών εξαγωγών κατά τους 
πρώτους δέκα μήνες ανήλθε σε 26,3%.

Αλλάζουν οι θαλάσσιες οδοί  
και οι μεταφορικοί άξονες  
στη Μέση Ανατολή;

Οι νέοι μεταφορικοί χάρτες του φυσικού 
αερίου ενδέχεται να επανασχεδιαστούν 
μετά την πρόθεση της Τεχεράνης να προ-
σεγγίσει γειτονικά κράτη, προκειμένου να 
μειώσει το κόστος αλλά και τον χρόνο 
μεταφοράς του. Σύμφωνα με πρόσφατα 
δημοσιεύματα σε διεθνή πρακτορεία, το 
Ιράν σχεδιάζει νέα «κάθοδο» στην Ευρώ-
πη μέσω ενός νέου άξονα, που θα συνδέει 
το Ιράν με την Αρμενία προς τη Γεωργία 
και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της 
Αρμενίας στο εγγύς μέλλον είναι ζωτικής 
σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, 
ειδικά προς τη Μαύρη Θάλασσα και την 
Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής του Ιρα-
νικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Gholam 
Hossein Shafeie.
Το Ιράν και η Αρμενία έχουν τα τελευταία 
χρόνια συνάψει συμφωνίες στρατηγικού 
χαρακτήρα και σχεδιάζουν κοινές δρά-
σεις εμπορικής και μεταφορικής σπου-
δαιότητας για την περιοχή, ενώ, πέρα από 
τις βιομηχανίες της ενέργειας, το Έρεβαν 
και η Τεχεράνη μελετούν κοινές δράσεις 
για κλάδους όπως η βιομηχανία, η γεωργία 
και ο τουρισμός.
Η Αρμενία επιθυμεί επίσης να αποκτή-

σει μεγαλύτερη πρόσβαση στην ασιατική 
αγορά και καλύτερη διακίνηση των προ-
ϊόντων της σε άλλες χώρες, κυρίως στη 
νοτιοανατολική Ασία, μέσω των λιμένων 
του Περσικού Κόλπου και ειδικά του Ιράν.
 
Υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ  
και Attica Group

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διεύ-
ρυνση της αποκεντρωμένης χρήσης του 
φυσικού αερίου και την προώθηση του 
LNG στη ναυτιλία, η ΔΕΠΑ υπέγραψε μνη-
μόνιο συνεργασίας (MOU) με την Attica 
ΑΕ Συμμετοχών (Attica Group), μητρική 
εταιρεία των Superfast Ferries και Blue Star 
Ferries, για τη χρήση υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου από επιβατηγά πλοία. Οι δύο 
εταιρείες θα προβούν στην από κοινού 
μελέτη των παραμέτρων και των προϋπο-
θέσεων για τη χρησιμοποίηση του LNG 
σε πλοία του στόλου της Attica Group και, 
με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύ-
ψουν, θα αποφασίσουν την περαιτέρω ανά-
πτυξη της συνεργασίας τους.
Η χρήση φυσικού αερίου στη ναυτιλία προ-
σφέρει στον ναυτιλιακό κλάδο δυνατότητες 
προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία, 
εάν συνοδευτεί από ταυτόχρονη σημαντική 
μείωση του κόστους λειτουργίας, θα ανοίξει 
νέους ορίζοντες για τον κλάδο.
Η χρήση φυσικού αερίου διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση προς την υφιστάμενη νομο-
θεσία σχετικά με την περιεκτικότητα των 
καυσίμων πλοίων σε θείο, καθώς και την 
από 27.10.2016 απόφαση του Ιnternational 
Μaritime Οrganization (ΙΜΟ) για την υιο-
θέτηση σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλί-

μακα του ορίου 0,5% στην περιεκτικότητα 
των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο από 
την 1η Ιανουαρίου 2020. Ταυτόχρονα προ-
σφέρει καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα σε σχέση και με άλλες εκπομπές 
αέριων ρύπων και πέραν των νομοθετικών 
υποχρεώσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΠΑ και 
η Attica Group συμμετέχουν στο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα POSEIDON MED II, 
το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή του 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ-
LNG) ως κύριο καύσιμο για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία και στην ανάπτυξη ενός επαρ-
κούς δικτύου υποδομών ανεφοδιασμού 
των πλοίων με LNG.
Το έργο, συντονιστής του οποίου είναι 
η ΔΕΠΑ, έχει διάρκεια πέντε χρόνια και 
λήγει στο τέλος του 2020. Συμμετέχουν 
η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος και τα 
λιμάνια τα οποία περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα είναι του Πειραιά, της Πάτρας, 
του Ηρακλείου, της Βενετίας, της Ηγουμε-
νίτσας και της Λεμεσού.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 53.279.405 
€ και συγχρηματοδοτείται κατά 50% 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Συνδέο-
ντας την Ευρώπη»), ενώ το υπόλοιπο 50% 
καλύπτεται από τους 26 εταίρους του 
προγράμματος που αφορούν επιχειρή-
σεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.
Στοχεύει στον σχεδιασμό μιας ολοκλη-
ρωμένης αλυσίδας λιμανιών για τη χρήση 
LNG ως καυσίμου στα πλοία, συμπεριλαμ-
βανομένης της ανάπτυξης ενός εφοδιαστι-
κού δικτύου για τη μεταφορά και τη δια-
νομή LNG, καθώς και στη δημιουργία μιας 
σωστά οργανωμένης και βιώσιμης αγοράς.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 2016

O Barack Obama στην Αθήνα 
Νοέμβριος 2016

100 χρόνια ΕΕΕ: Η λαμπρή εκδήλωση 
Νοέμβριος 2016

Maran Gas Apollonia: Το πρώτο πλοίο LNG που διασχί-
ζει το νέο κανάλι του Παναμά είναι ελληνικό! 

Ιούλιος 2016

Οι κοινωνικοί εταίροι της ναυτιλίας επισκέπτονται τον 
Απ. Μάγκουρα παραμονή της Ημέρας των Ναυτικών 

Iούνιος 2016



“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 (5) 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 Mediterranean, Black Sea 
and North Europe ports, chartered by demanding and well respected 
companies in the market, with oil majors and known oil traders being 
among them.

Additionally Seaven has under its management two (2) pneumatic 
cement carrier vsls (M/V “Eviacement III” & M/V “Seaven Luck”) 
which are mainly trading within Mediterranean ports and chartered 
by first class cement major companies and cement traders.

Seaven is ISO 14001 rated. The company’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 / dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr
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Πανοραμική άποψη της νέας προβλήτας κρουαζιέρας 
που εγκαινίασε η Cosco στον Πειραιά. 

Οκτώβριος 2016

Εντυπωσιακή διάσωση στον Ειρηνικό από Ελληνικό 
δεξαμενόπλοιο.
Ιούνιος 2016

Ινδή πλοίαρχος παρέλαβε το βραβείο γενναιότητας του 
ΙΜΟ, για τη διάσωση αλιέων, κατά τη διάρκεια σφοδρής 

καταιγίδας στον Κόλπο της Βεγγάλης.
Νοέμβριος 2016

Το μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό 
αξίας $ 2 δις εξέρχεται από τα ναυπηγεία της 

Αγίας Πετρούπολης.
Ιούνιος 2016

Στιγμιότυπο από την 
ημερίδα της Π.Ε.Π.Ε.Ν. 
για τα 100 χρόνια από 
την ίδρυσή της,  
στο ΝΟΕ.
Νοέμβριος 2016

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 2016
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