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Η αξία των διαπροσωπικών σχέσεων στη ναυτιλία
υπήρξε ανέκαθεν ακρογωνιαίος λίθος στην
οικογένειά μας
Του Γιάννη Μ. Χατζηπατέρα
Oι αξίες εμπεριέχουν κάποιες αρχές που είναι
αναλλoίωτες στον χρόνο
Του Γιώργου Γουρδομιχάλη
Οι αξίες που μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας
αποτελούν ακόμη, και θα αποτελούν πάντα, τους
πυλώνες του οικοδομήματός μας
Της Λασκαρίνας Καρασταμάτη
Όσοι έχουν ένα μάτι στο παρελθόν είναι σε
καλύτερη θέση από τους μοντερνιστές
Του Νίκου Κοσμάτου

OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

151
μέλη πληρώματος τέθηκαν σε ομηρία κατά
τη διάρκεια πειρατικών επιθέσεων το 2016.

622.222
επιβάτες κρουαζιέρας επισκέφτηκαν
τη Μάλτα το 2016.

33%
πτώση σημείωσαν οι παραγγελίες στα κινεζικά
ναυπηγεία το 2016.

$4.000.000.000
το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησε ο όμιλος Maersk στη Λατινική Αμερική την
περίοδο 2012-2016.

2.762.315
ΤΕUs η χωρητικότητα των πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που
είναι υπό ναυπήγηση.
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25.900.000 €
οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν
στο λιμάνι της Βαρκελώνης το 2016.

$42
η μέση μείωση ναύλου ανά
εμπορευματοκιβώτιο το 2016 σε σχέση
με το 2015.

$761.200.000.000
η αξία των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν
από το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ το 2015.

208.423.920
τόνοι φορτίου διακινήθηκαν από το λιμάνι
της Αμβέρσας το 2016.

361.912
οχήματα διακινήθηκαν από το car terminal του
λιμένα Πειραιά κατά το 2016.

ΤΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
ΜΗΝΑ
Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται
και δεν αποπροσανατολίζουν µε τα στοιχεία τους.
Με αυτόν τον γνώµονα, φιλοξενούµε τις σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr.

Το ράλι του αμερικανικού
χρηματιστηρίου
29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Συνεχίζει το ράλι του το αμερικανικό χρηματιστήριο, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και ενώ ο
νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη άρχισε να
υλοποιεί τις προεκλογικές του εξαγγελίες.
Ο δείκτης Dow Jones ξεπέρασε πρώτη
φορά στα χρονικά τις 20.000 μονάδες,
αγγίζοντας τις 20.068 μονάδες. Παρόμοια
εικόνα και για τον S&P 500, που έφτασε
τις 2.300 μονάδες, αλλά και τον δείκτη
Nasdaq, που έκλεισε στις 5.656 μονάδες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη υπέγραψε δύο
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που
αφορούν την κατασκευή δύο αμφιλεγό-
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μενων πετρελαϊκών αγωγών, των Keystone
XL και Dakota Access, τα έργα των οποίων είχαν παγώσει επί προεδρίας Μπαράκ
Ομπάμα.
Στις αγορές των εμπορευμάτων, ανοδικά
κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου,
καθώς διαφαίνεται ότι οι χώρες-μέλη του
ΟΠΕΚ θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για
μείωση της παραγωγής μαύρου χρυσού. Το
αμερικανικό αργό κινείται στα $53,50 και η
τιμή του brent στα $56 το βαρέλι.

Αγοραστής δανείων της Royal
Bank of Scotland η εταιρεία Orix
24 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η γιαπωνέζικη εταιρεία

Προβλέπεται πως τη φετινή χρονιά θα οδηγηθεί προς διάλυση χωρητικότητα περίπου 750.000 TEU.

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Orix Corporation, η οποία μεταξύ άλλων
υποστηρίζει την εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία της Ιαπωνίας, προχώρησε σε συμφωνία αγοράς ναυτιλιακών δανείων ύψους
$290 εκατ. από την τράπεζα RBS (Royal
Bank of Scotland).
Επίσης, η τράπεζα RBS βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης και άλλων ναυτιλιακών
δανείων ύψους τουλάχιστον $300 εκατ.

Αύξηση 3,1% στη χωρητικότητα
του παγκόσμιου στόλου το 2016
22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο εμπορικών πλοίων της Clarksons για το 2016, ο
παγκόσμιος εμπορικός στόλος αυξήθηκε

κατά 3,1% σε όρους χωρητικότητας, αγγίζοντας τους 1,3 δις τόνους. Αναλυτές στο
Λονδίνο εκτιμούν ότι, παρά το γεγονός
πως παρουσιάστηκε μείωση στον ρυθμό
αύξησης του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, συγκριτικά με το 2010 (8,6%), η χωρητικότητα του ενεργού παγκόσμιου στόλου
σήμερα εμφανίζεται αυξημένη κατά 50%
σε σχέση με τα μεγέθη του 2009.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός
ότι η ναυπηγική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 70% περίπου σε σχέση με το
2015, φτάνοντας στα πιο χαμηλά επίπεδα
των τελευταίων 30 ετών. Συγκεκριμένα
καταγράφηκαν 542 παραγγελίες πλοίων
χωρητικότητας 19,3 εκατ. gt. Αντιθέτως,
οι διαλύσεις πλοίων το 2016 αυξήθηκαν
κατά 25% (29 εκατ. gt) και αφορούσαν
κυρίως bulk carriers (15,8 εκατ. gt) και
containerships (7,6 εκατ. gt).
Ο ελληνικών συμφερόντων εμπορικός
στόλος παραμένει κυρίαρχος σε όρους
χωρητικότητας (202,6 εκατ. gt) και ακολουθούν η Ιαπωνία (163,1 εκατ. gt), η Κίνα
(139,2 εκατ. gt), η Γερμανία (86,6 εκατ. gt)
και οι ΗΠΑ (63,4 εκατ. gt). Επιπλέον, την
περασμένη χρονιά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες συμμετείχαν πιο ενεργά απ’ όλους
στις αγοραπωλησίες πλοίων. Όσον αφορά
τις σημαίες πλοίων, η σημαία του Παναμά

παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως,
αντιπροσωπεύοντας χωρητικότητα 223,8
εκατ. gt.

Χρονιά ρεκόρ το 2017 για τις
διαλύσεις containerships
21 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Σύμβουλοι της γαλλικής εταιρείας
Alphaliner, η οποία ειδικεύεται στη συλλογή δεδομένων και στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη liner ναυτιλία, αναφέρουν πως το 2017 θα αποτελέσει μια
χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις διαλύσεις
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Alphaliner, προβλέπεται πως τη φετινή
χρονιά θα οδηγηθεί προς διάλυση χωρητικότητα περίπου 750.000 TEU, αριθμός
μεγαλύτερος κατά 14,5% συγκριτικά με τα
655.000 TEU της περσινής χρονιάς.
Η Alphaliner ήδη από τις τρεις πρώτες
εβδομάδες του 2017 έχει καταγράψει τη
διάλυση πλοίων χωρητικότητας περίπου
42.000 TEU, ενώ αναμένεται να σταλεί
προς διάλυση πρόσθετη χωρητικότητα
113.000 TEU τις ερχόμενες εβδομάδες.
Τέλος, να αναφέρουμε πως η πλειονότητα
των πλοίων που οδηγούνται προς διάλυση
είναι μεγέθους Panamax.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Παρουσία του γ.γ. του IMO η κοπή πίτας της
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Στο Baltic Exchange η κοπή
πίτας της Ελληνικής Επιτροπής
Ναυτιλιακής Συνεργασίας
20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Παρουσία του γ.γ του IMO, του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, του πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο
Βασίλειο και του Κύπριου ύπατου αρμοστή και μελών της ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας και του cluster του Λονδίνου,
πραγματοποιήθηκε στο Baltic Exchange η
κοπή πίτας της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Committee).
Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του
Committee Χαράλαμπος Φαφαλιός αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που θα
αντιμετωπίσει η ελληνόκτητη αλλά και η
διεθνής ναυτιλία το 2017, ενώ επισήμανε
τις σημαντικότερες συνιστώσες που επηρέασαν τη ναυλαγορά το περασμένο έτος.
Ο κ. Φαφαλιός αναφέρθηκε στον μεγάλο αριθμό των διαλύσεων πλοίων ξηρού
φορτίου και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά επισήμανε ότι ο ρυθμός των
διαλύσεων στις συγκεκριμένες αγορές
δεν φαίνεται να οδηγεί στην αναγκαία εξισορρόπηση ανάμεσα στην προσφορά και
στη ζήτηση.
Τόνισε, επίσης, ότι οι νέες διεθνείς νομοθεσίες, ειδικά για θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος, όπως η BWM, δημιουργούν όχι μόνο νέες απαιτήσεις, αλλά και
νέες υποχρεώσεις στο ήδη επιβαρυμένο
οικονομικό κλίμα για τα πλοία που ταξιδεύουν στις διεθνείς θάλασσες.
Ο κ. Φαφαλιός ανέφερε ότι ο IMO απαιτείται να είναι το μόνο διεθνές όργανο
που θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις
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σε σημαντικά θέματα που αφορούν την
παγκόσμια ναυτιλία, τονίζοντας την τεράστια σημασία του διεθνούς οργανισμού
σε αυτή την κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πραγματικότητα.
Ο πρόεδρος, επίσης, αναφέρθηκε στο
επικείμενο Brexit, επισημαίνοντας ότι
η Βρετανία θα μπορούσε να βρεθεί σε
ανταγωνιστική θέση σε σχέση με άλλες
χώρες, εάν και εφόσον καταφέρει να διατηρήσει ένα νομοθετικό περιβάλλον που
θα εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των διεθνών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων τους.
Ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα, ο
κ. Φαφαλιός επισήμανε τις άριστες σχέσεις του Committee με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αλλά και τον σπουδαίο
ρόλο που διαδραματίζει το Λιμενικό Σώμα
σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Τόνισε, επιπλέον, ότι η ναυτιλία αποτελεί
έναν από τους δύο σημαντικότερους κλάδους-στυλοβάτες ειδικά στη σημερινή,
δύσκολη εποχή.
Ο κ. Φαφαλιός υπογράμμισε τη σημασία
του ρόλου του Committee, με τη συνεχή
παρουσία και εμπειρία του στα ναυτιλιακά
δρώμενα του Λονδίνου και τη σημαντικότατη συμβολή και την υποστήριξη των
μελών του ΔΣ, τα οποία καταλαμβάνουν
παράλληλα υψηλές θέσεις σε σημαντικούς οργανισμούς και φορείς.
Η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Committee σε μια σεμνή
τελετή αποτελεί σημείο αναφοράς για την
παρουσία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου αλλά και της συμβολής του στα δρώμενα του City. Με την
παρουσία του γ.γ. του IMO, εκπροσώπων

των διπλωματικών αρχών της Ελλάδας και
της Κύπρου, αλλά και πλήθους μελών, όχι
μόνο της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και των σημαντικότερων φορέων
με έδρα ή παραρτήματα στο Λονδίνο, επιβεβαιώνεται ο ρόλος αλλά και η δυναμική
παρουσία τόσο του ιστορικού οργάνου
εκπροσώπησης στην καρδιά του Baltic
Exchange όσο και των μελών του.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: το ΕΚ
απέρριψε τη μαύρη λίστα χωρών
υψηλού κινδύνου
20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου τη μαύρη λίστα με
τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, επιστρέφοντάς τη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να την
αναθεωρήσει. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι η λίστα είναι πολύ περιορισμένη
και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επεκταθεί προκειμένου να καλύψει π.χ. τις χώρες
που διευκολύνουν τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων.
Η Επιτροπή συμπεριέλαβε στη λίστα έντεκα χώρες, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Συρία, καθώς
κρίνει ότι οι χώρες αυτές δεν μερίμνησαν
για την καταπολέμηση του ξεπλύματος
μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι άνθρωποι και
τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από
τις χώρες αυτές αντιμετωπίζουν αυστηρότερους ελέγχους όταν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Η Τερέζα Μέι δηλώνει ότι «δεν θα είμαστε με το ένα πόδι μέσα και το
άλλο έξω. Δεν θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων χωρών».

Σε συνέχεια της ψηφοφορίας, θα παραμείνει σε ισχύ ο υφιστάμενος κατάλογος
έως ότου η Επιτροπή προχωρήσει στις
απαραίτητες αναθεωρήσεις.
Το ψήφισμα (για την απόρριψη της λίστας)
εγκρίθηκε με 393 ψήφους υπέρ, 67 κατά
και 210 αποχές.

Περικοπή παραγωγής
σε σημαντικές βιομηχανικές
μονάδες της Κίνας
19 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

H σημαντικότερη ρυθμιστική αρχή για την
ανάπτυξη της Κίνας δεσμεύτηκε ότι η παραγωγή χάλυβα και άνθρακα θα περιοριστεί
περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική
αυτή κίνηση αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια του Πεκίνου να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με πολλές χώρες, οι οποίες
θεωρούν αθέμιτες τις κινεζικές πρακτικές
των προηγούμενων ετών, όπως ανέφερε το
διεθνές πρακτορείο ειδήσεων AP.
Η Κίνα θα επιτύχει τους στόχους για μείωση της παραγωγικής ικανότητας, όπως
δεσμεύτηκε το περασμένο έτος ο κ. Xu
Shaoshi, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, σε
δήλωσή του στο AP, προσθέτοντας ότι
εκατοντάδες χιλιάδες των εργαζομένων στη βιομηχανία χάλυβα και άνθρακα
έχουν μεταφερθεί σε άλλες βιομηχανίες
και σε άλλες θέσεις εργασίας. Σημαντικές
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βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες του τσιμέντου και του γυαλιού, είναι επίσης σε
φάση «συστολής» ως προς την παραγωγική τους ικανότητα.

Οι βασικές γραμμές
της Μεγάλης Βρετανίας
για την έξοδο από την ΕΕ
17 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Η Τερέζα Μέι επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις
που προέβλεπαν ότι η Μεγάλη Βρετανία
κινείται προς ένα «καθαρό Brexit». Η
Βρετανή πρωθυπουργός ανακοίνωσε την
αποχώρηση της χώρας της από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την επιδίωξη για
σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου
με την ΕΕ.
Σε ομιλία της προς Βρετανούς διπλωμάτες ανακοίνωσε ότι το Λονδίνο παραμένει αμετακίνητο στο θέμα της ελεύθερης
μετανάστευσης και της νομοθετικής δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχές
από τις οποίες επιθυμεί να αποδεσμευτεί
η Μεγάλη Βρετανία. Χαρακτηριστικά, η
Τερέζα Μέι ανέφερε ότι «δεν θα είμαστε
με το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω. Δεν
θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα άλλων
χωρών». Ωστόσο δήλωσε ότι επιθυμεί να
συμμετάσχει η Βρετανία στην Τελωνειακή
Ένωση, όχι όμως με τη μορφή που έχει
αυτή η ένωση σήμερα. Η πρωθυπουργός
της Μ. Βρετανίας διατύπωσε τη βούλη-

ση να συνάψει μια εκτεταμένη συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.
Την ίδια ώρα, το βρετανικό νόμισμα
σημείωνε τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον περασμένο Ιούνιο, μετά το δημοψήφισμα, με
τους αναλυτές να αποδίδουν το ανοδικό
ξέσπασμα στο γεγονός ότι το τελικό σχέδιο του Brexit θα τεθεί στην κρίση του
βρετανικού Κοινοβουλίου. Η στερλίνα
σημείωνε ράλι με κέρδη έως και 2,70%
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,2370
δολάρια. Αντίθετα, στο Χρηματιστήριο
του Λονδίνου ο δείκτης FTSE 100 σημείωνε απώλειες πάνω από 1%.
Οι πρώτες αντιδράσεις εκ μέρους των
Βρετανών επιχειρηματιών υπήρξαν θετικές
στις ανακοινώσεις της Βρετανής πρωθυπουργού, στεκόμενοι στις λεπτομέρειες
της συμφωνίας που θα προκύψει. Σημαντικό μέρος των Βρετανών επιχειρηματιών,
ωστόσο, δείχνει την ανησυχία του για τις
επιδράσεις που θα έχει το Brexit, θεωρώντας πιθανή μια αρνητική επίδραση στην
ανάπτυξη και καθιστώντας σχεδόν επιτακτική την ανάγκη λήψης δράσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης της βρετανικής βιομηχανίας
και μεγιστοποίησης των ωφελειών από την
έξοδο από την Τελωνειακή Ένωση, ώστε
να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που, κατά την Τερέζα Μέι, θα προκύψουν για τη Μεγάλη Βρετανία εκτός ΕΕ.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Η Γερμανία χρειάζεται μια επιθετική ναυτιλιακή πολιτική,
που θα έχει ως στόχο να αυξηθούν εκ νέου οι θέσεις εργασίας.

Νέα ναυτιλιακή στρατηγική
για τη Γερμανία
16 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Το Βερολίνο επιχειρεί με μεθοδικά βήματα να διαμορφώσει ένα νέο, πιο φιλικό,
περιβάλλον για την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της χώρας μέσω της
υιοθέτησης ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2025, που φέρει
τον τίτλο «Maritime Agenda 2025».
To πρόσωπο που έχει αναλάβει τον
συντονισμό από μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας των
ενεργειών για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου είναι ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός στο ομοσπονδιακό
Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας Uwe
Beckmeyer. Ο τελευταίος, σε δηλώσεις
του, τόνισε ότι η Γερμανία χρειάζεται μια
επιθετική ναυτιλιακή πολιτική, που θα έχει
ως στόχο να αυξηθούν εκ νέου οι θέσεις
εργασίας αλλά και να καταστεί η γερμανική ναυτιλιακή βιομηχανία και πάλι ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.
Οι τομείς-κλειδιά στους οποίους επικεντρώνεται το κύριο βάρος της «Maritime
Agenda 2025» είναι οι εξής: η βελτίωση της καινοτομίας κυρίως στις μεσαίου
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μεγέθους ναυτιλιακές επιχειρήσεις αλλά
και παραναυτιλιακές εταιρείες, έτσι ώστε
αυτές να καταστούν εκ νέου ανταγωνιστικές, η εφαρμογή πολιτικών που θα προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον και
το κλίμα, η πιο δυναμική είσοδος των επιχειρήσεων στους τομείς της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης, το άνοιγμα
νέων αγορών για τις γερμανικές ναυτιλιακές/παραναυτιλιακές εταιρείες.
Για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της
καγκελαρίου Μέρκελ φαίνεται ότι –παρά
τα προβήματα ανταγωνιστικότητας της
γερμανικής σημαίας και της εξαγοράς
παραδοσιακών γερμανικών εταιρειών
από ξένες ναυτιλιακές (όπως η Hamburg
Süd)– η ναυτιλία παραμένει ένας σημαντικός κλάδος της γερμανικής οικονομίας,
που έχει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Το μέλλον θα δείξει εάν η
«Maritime Agenda 2025» της καγκελαρίου
θα φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Eυέλικτη τιμολογιακή πολιτική
για πλοία που διέρχονται
από τη διώρυγα του Σουέζ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA)

ανακοίνωσε πως θα παρατείνει τις εκπτώσεις που παρέχει σε πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία διέρχονται από τη διώρυγα και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 έως
και τον Ιούνιο του 2017.
Η SCA αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ανανέωση είναι σύμφωνη με την ευέλικτη
τιμολογιακή πολιτική της Αρχής, η οποία
εισέρχεται σε εκ νέου συζητήσεις με τις
ναυτιλιακές εταιρείες.
Οι εκπτώσεις στα διόδια της διώρυγας
του Σουέζ έχουν ως εξής:
Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ταξιδεύουν από λιμάνια βορειότερα του λιμένα του Norfolk, με προορισμό λιμάνια ανατολικότερα του λιμένα
του Port Kelang, λαμβάνουν έκπτωση της
τάξεως του 45%.
Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ταξιδεύουν από λιμάνια νοτιότερα του λιμένα του Norfolk, με προορισμό λιμάνια ανατολικότερα του λιμένα
του Port Kelang, λαμβάνουν έκπτωση της
τάξεως του 65%.
Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ταξιδεύουν από λιμάνια νοτιότερα
του λιμένα του Norfolk, με προορισμό
λιμάνια ανατολικότερα του λιμένα του
Κολόμπο, λαμβάνουν έκπτωση της τάξεως του 55%.
Σημειώνεται πως κατά τον Οκτώβριο η
SCA και η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου
(Central Bank of Egypt – CBE) βρίσκονταν
σε διαπραγματεύσεις με αρκετές διεθνείς
ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Maersk Line, της CMA CGM S.A.,
της Mediterranean Shipping Company S.A.
(MSC) καθώς και της Hapag-Lloyd, της
China Ocean Shipping (Group) Company
(COSCO) και της Evergreen, για την προκαταβολή των τελών διέλευσης από τρία
έως πέντε χρόνια νωρίτερα.

Παναγιώτης Κουρουμπλής:
«Υπόσχομαι την ίδρυση
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
στην Κάλυμνο»
5 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Την ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο εξήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του σε πέντε νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου. Τον υπουργό
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TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Ο κ. Κουρουμπλής χαρακτήρισε την επίσκεψη στους Λειψούς και στα υπόλοιπα νησιά «εθνική αποστολή».

συνόδευσαν στην περιοδεία ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Νεκτάριος Σαντορινιός, ο αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτης Ράπτης, ο
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Καματερός και
ο διοικητής της 8ης ΠΕΔΙΛΣ, αρχιπλοίαρχος ΛΣ Γιάννης Αργυρίου.
Ο κ. Κουρουμπλής χαρακτήρισε την επίσκεψη στους Λειψούς και στα υπόλοιπα
νησιά «εθνική αποστολή»: «Δεν είμαστε
μόνο σε νησί που ζει τις συνέπειες του
αποκλεισμού. Οι άνθρωποι εδώ υπερασπίζονται πράγματα. Θα προβάλλουμε
οργανωμένα τα πλεονεκτήματα αυτής της
περιοχής, που είναι ξεχωριστή και έχει
και τους πιο ωραίους ανθρώπους». Ο
ΥΝΑΝΠ δήλωσε ότι η πατρίδα διέρχεται
οικονομική κρίση, σε περίοδο ακήρυχτου
παγκόσμιου και περιφερειακού πολέμου,
στη Συρία. «Το Αιγαίο είναι πολύτιμο και
ζωτικό για την Ελλάδα. Οι προσπάθειές
μας τώρα με τον υφυπουργό Ναυτιλίας
Νεκτάριο Σαντορινιό είναι να κινητοποιήσουμε τα υπουργεία, ώστε, υλοποιώντας
τις εντολές του πρωθυπουργού, να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν, από τα δρομολόγια και τα ακριβά
εισιτήρια μέχρι τα λιμάνια. Ήδη υπεγράφη η επιστολή προς τους επιτρόπους της
ΕΕ, για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Νησιωτικής Πολιτικής που προωθεί η
Αθήνα, στο πλαίσιο της προεδρίας της
Μάλτας. Επιπλέον, με τον νέο υπολογισμό
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)
θα είναι μεγαλύτερη η βοήθεια σε μικρούς
νησιωτικούς δήμους το 2017», κατέληξε ο
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υπουργός Ναυτιλίας.
Μιλώντας στη Λέρο, ο κ. Κουρουμπλής
εξήρε την «ψυχή» που έδειξαν οι νησιώτες κατά την προσφυγική κρίση. «Τα
νησιά υπερασπίζονται την εθνική και
πατριωτική γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να
γίνουν πράγματα στα νησιά. Αν συνεχιστεί
η συνεννόηση και η χημεία που έχουμε
έως τώρα με την τοπική αυτοδιοίκηση
και τους φορείς, θα προχωρήσουμε εποικοδομητικά», είπε ο υπουργός Ναυτιλίας. Τόνισε επίσης ότι σε διάστημα δέκα
ημερών θα γίνει με πρωτοβουλία του
υπουργείου συνάντηση με τον ΕΟΤ και
το υπουργείο Τουρισμού για να εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα των συγκριτικών
και φυσικών πλεονεκτημάτων των νησιών,
τα οποία θα αναδειχτούν, όπως θα αναδειχτεί και ο ανθρωπισμός των νησιωτών,
ώστε η «ψυχή» που έδειξαν οι νησιώτες
απέναντι στους πρόσφυγες και η φυσική ομορφιά των νησιών να αποτελέσουν
λόγους προσέλκυσης των τουριστών.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι τα ζητήματα των
εσωτερικών γραμμών και των εισιτηρίων
θα συζητηθούν όλα, γιατί στόχος είναι
να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης με
τους νησιώτες.
Μιλώντας σε μεγάλη, ανοιχτή σύσκεψη
στην Κάλυμνο, με τη συμμετοχή μάλιστα
και απλών πολιτών, ο κ. Κουρουμπλής
δήλωσε ότι «κυρίως οι πολιτικοί της
Αθήνας οφείλουν να γνωρίζουν τι σημαίνει Αιγαίο». Όπως είπε, «το Αιγαίο δεν
είναι μόνο τουριστικός προορισμός, είναι
πατριωτικός προορισμός. Η χώρα αντιμετωπίζει φοβερή οικονομική και κοινωνική

κρίση μαζί με την προσφυγική και όλα
αυτά οφείλουμε να τα ψηλαφίσουμε με
προσοχή και να προσδιορίσουμε πολιτικές, ώστε οι άνθρωποι που εδώ υπερασπίζονται Θερμοπύλες να αισθάνονται ότι
είναι πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης».
Ανέφερε ακόμα ότι, παρά τις βελτιώσεις
που έχουν γίνει, θα εντείνει τις παρεμβάσεις του για τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά δρομολόγια. Ειδικά για το καταδυτικό κέντρο και το υποθαλάσσιο πάρκο,
με τον βυθισμένο οικισμό, ο ΥΝΑΝΠ
είπε ότι θα έχει ειδική συνάντηση με την
υπουργό Πολιτισμού για να εξεταστεί το
θέμα της αδειοδότησης. Ο κ. Κουρουμπλής επέμεινε ότι θα ακούσει και θέματα
που αφορούν και άλλα υπουργεία.
Ο υφυπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός
τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση πιστεύει στη νησιωτικότητα και έχει σχεδιάσει
ειδικό πρόγραμμα γι’ αυτήν. Τόνισε ότι
«το πιο σημαντικό είναι βάλουμε τα νησιά
στον ευρωπαϊκό χάρτη» και ότι λύνεται
πλέον το πρόβλημα με την τηλεόραση. Ο
κ. Σαντορινιός συμμετείχε σε συνέλευση
του Συλλόγου Αλιέων της Καλύμνου και
δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δει τα
θέματα των αλιέων με ιδιαίτερη προσοχή.
Ο κ. Καματερός δήλωσε ότι έχει σημασία
οι νησιώτες να μη μείνουν στα λόγια και
να δουν έργα, αλλά, όπως είπε, το σίγουρο είναι ότι «λύσαμε το πιο δύσκολο
πρόβλημα, να καταλάβουν οι στεριανοί τι
σημαίνει νησιωτικότητα».

Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω
· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισηςδοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Ο ελληνόκτητος στόλος
ο πιο «πολύτιμος» παγκοσμίως
Τουλάχιστον στη ναυτιλία παραμένουμε οι
ισχυρότεροι διεθνώς, αφού ο στόλος των
Ελλήνων μάς βγάζει ασπροπρόσωπους.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της
VesselValue, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν τον εμπορικό στόλο με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως, διατηρώντας την
πρωτοκαθεδρία τους για μία ακόμα, συνεχόμενη χρονιά.
Πιο συγκεκριμένα, η αξία του ελληνόκτητου στόλου υπολογίζεται σε 84,1 δις.
Παρά τη μείωση των τιμών στα πλοία, ειδικά στα bulkers, οι Έλληνες κρατούν την
πρωτοκαθεδρία, αν και η αξία του στόλου
χρόνο με τον χρόνο συρρικνώνεται.
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Ελλάδα, Ιαπωνία και Κίνα κρατούν καλά τα
ηνία, ενώ η κατάρρευση της αγοράς στα
containers οδήγησε στην πτώση της Γερμανίας από την τέταρτη στην έκτη θέση.
Οι ετήσιες λίστες της VesselsValue δεν
αφορούν τον αριθμό ή τη χωρητικότητα των πλοίων, αλλά την αξία τους στην
αγορά και αποτελούν ένα βαρόμετρο των
επενδύσεων αλλά και της γενικότερης
ακμής ή και συρρίκνωσης των επιχειρηματιών του κλάδου.
Πάντως το θέμα της «πρωτιάς» φαίνεται
να αποτελεί ένα σημαντικό διπλωματικό
εργαλείο πίεσης στα χέρια της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στα θεσμικά όργανα
της ΕΕ αλλά παράλληλα οδηγεί σε εκνευρισμό και ίσως ενίοτε σε αισήματα μοχθηρίας κάποιους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Οι 10 σημαντικότερες ναυτιλιακές χώρες και η αξία του στόλου τους
VALUE (USD M)

GREECE

$84.079

JAPAN

$80.169

CHINA

$68.333

SINGAPORE

$38.052

USA

$34.432

GERMANY

$31.544

NORWAY

$30.427

S. KOREA

$21.204

DENMARK

$19.492

UK

$15.847

Πηγή: vesselsvalue.com

Πιο σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να είναι
σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτησή μας
για την παντοδυναμία της ναυτιλίας μας
όχι μόνο η αριθμητική υπεροχή της αλλά
οι θέσεις εργασίας που προσφέρει στην
Ελλάδα της κρίσης και παράλληλα η μεγάλη
συμβολή της στην ανάπτυξη του εμπορίου
και της ευημερίας των αγορών της Ευρώπης.

Νέες Σχολές στη Χίο και στις
Οινούσσες: ένα βήμα μπρός και
δύο πίσω (;)
Ως ευχάριστη είδηση αναμεταδόθηκε στα
τοπικά και κυρίως στα ναυτιλιακά ΜΜΕ η
απόφαση του υπουργού ναυτιλίας για τη
δημιουργία νέων Σχολών στο νομό Χίου.
Πιο συγκεκριμένα μετά την επίσκεψη του

υπουργού στις ΑΕΝ Μηχανικών Χίου και
Πλοιάρχων Οινουσσών το Σαββατοκύριακο ο κ. Κουρουμπλής, μέσω δελτίου
Τύπου που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Ακτοφυλακής, γνωστοποίησε
την απόφαση να δημιουργηθούν δύο Σχολές (Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων
και Ειδικό Τμήμα Μηχανικών Ε.Ν.), ώστε
να διευκολύνονται οι σπουδαστές του
Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι αναγκάζονται
να ταξιδεύουν στον Ασπρόπυργο ή στη
Μακεδονία, για την έκδοση των απαραίτητων Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.
Και μολονότι η απόφαση κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση, πολλοί γνώστες
των θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης
στέκονται κάπως αμήχανοι αφού λίγες
εβδομάδες πριν ο υπουργός εξέφρασε
την επιθυμία του να δημιουργηθεί ΑΕΝ
και στην Κάλυμνο. Και οι δύο προτάσεις
του υπουργού είναι μεν προς τη σωστή
κατεύθυνση και θα εξυπηρετήσουν όχι
μόνο τοπικές ανάγκες αλλά πολύ περισσότερο τις ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας στο σύνολό της, εντούτοις μάλλον ο
καλοπροαίρετος υπουργός παραβλέπει
τις τεράστιες αδυναμίες που παρουσιάζονται σήμερα στις υλικοτεχνικές υποδομές
των υπαρχουσών Ακαδημιών. Μαθαίνουμε
ότι σήμερα σε σημαντικές περιφερειακές
Ακαδημίες δεν υπάρχει πλέον σίτιση, σε
πολλές περιπτώσεις και η διαμονή είναι
κάτω από το προσδοκώμενο επίπεδο ,
ενώ κατά τη διάρκεια του πιο ψυχρού χειμώνα εδώ και δεκαετίες δεν υπάρχει ούτε

καν θέρμανση. Οι κραυγές αγωνίας, αν όχι
αγανάκτησης των σπουδαστών προς τα
Ναυτικά Χρονικά είναι πλέον καθημερινές
και πολυάριθμες, ενώ το ύφος και η βαρύτητα των μηνυμάτων που λαμβάνουμε
-κυρίως ανώνυμων για ευνόητους λόγους‘ταράζει’ ακόμα και τον πιο ψύχραιμο
αρθρογράφο.
Ο νέος υπουργός, έμπειρος πολιτικός με
γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής
περιφέρειας, ορθά πράττει ως πολιτικός
και προσπαθεί να αφουγκραστεί τις αγωνίες των τοπικών πληθυσμών και των αναγκών τους. Οι πιο παλαίμαχοι, όμως, στην
Ακτή Βασιλειάδη οφείλουν να τον συγκρατήσουν στη γενναιόψυχη προσφορά του
προς τους νέους και τους απανταχού ναυτικούς του τόπου μας. Η ελληνική ναυτιλία
είναι πολύ υπερήφανη και πολύ θαυμαστή
για να καταδέχεται πλέον Ακαδημίες και
Σχολές κατώτερες του σημαντικού ρόλου
τους. Δεν απαιτούνται καινοτομίες, ρηξικέλευθοι νεωτερισμοί και ριζοσπαστικές
ανατροπές. Ψυχραιμία και νηφαλιότητα
ως προς την αντιμετώπιση των χρονιών
προβλημάτων συστήνονται.

«Δεν υπάρχει τρόπος για
επιστροφή στις παλιές καλές
εποχές» τονίζουν Στουρνάρας και
the Boston Consulting Group
Τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία το ετήσιο συνέδριο στην Αθήνα του

ΕΝ ΠΛΩ

Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

The Boston Consulting Group, με θέμα:
“Succeeding in Uncertain Times”.
Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο κ.
Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο κ. Martin Reeves,
Senior Vice President του The Boston
Consulting Group.
Κατά την ομιλία του ο κ. Στουρνάρας, εστιάστηκε, στις ευκαιρίες αλλά και στις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα.
Αναφέρθηκε στην προφανή αδυναμία των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να χαράξουν μια κοινή και κατανοητή πολιτική,
γεγονός που εξηγεί τις δυσκολίες στην
οικονομική «ενοποίηση» των ευρωπαϊκών κρατών. Παράλληλα δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στις μακροχρόνιες στρατηγικές που οφείλει αλλά ίσως αδυνατεί
να ακολουθήσει η Ευρώπη για να περάσει
επιτέλους στην εποχή της «μετα-κρίσης».
Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε πως είναι
απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική
ανάγκη για τα ευρωπαϊκά κράτη να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, εστιάζοντας
στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς, νομικού και οικονομικού πλαισίου
για τους επενδυτές. Μόνο η αύξηση των
επενδύσεων θα οδηγήσει στην ενίσχυση
της εγχώριας προσφοράς και ζήτησης
και στην εξισορρόπηση του εμπορικού
ισοζυγίου, των κρατών-μελών της Ε.Ε.
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Εντούτοις ο κ. Στουρνάρας δεν αναφέρθηκε στις ήδη υπάρχουσες εταιρείες που
δραστηριοποιούντα στην ευρωπαϊκή αγορά με όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν εδώ και μια
πενταετία.
Εντούτοις ο κ. Στουρνάρας εστιάστηκε
στην πολυσυζητημένη έννοια του «ευρωσκεπτικισμού» η οποία τελικά δημιουργεί
μεν σημαντικές αγκυλώσεις στις οικονομίες των κρατών-μελών. Η καλπάζουσα
αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων
στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις αποτελεί
επίσης σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά
και την προσέγγιση νέων επενδυτών. Σύμφωνα με το διευθυντή της Τράπεζας της
Ελλάδας, οι μεταρρυθμίσεις που ευνοούν
την προσέλκυση επενδύσεων (κυρίως
μάλιστα αυτές που αφορούν τα εργασιακά), η περαιτέρω οικονομική και νομισματική ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών
καθώς και η μείωση του χάσματος, σε
όλα τα επίπεδα, μεταξύ του «πλούσιου»
Βορρά και του «φτωχού» Νότου, θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για την
οικονομική άνθηση της Ευρώπης. Ανέφερε μάλιστα πως στη σημερινή συγκυρία
είναι αμφίβολο το εάν και κατά πόσο η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα καταφέρει τελικά να αντεπεξέλθει σε μια νέα

οικονομική κρίση.
Ο κ. Martin Reeves, αναφερόμενος στις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης, εστιάστηκε στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού
των στρατηγικών οραμάτων και στόχων
όχι μόνο των κρατών αλλά και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Reeves, η οικονομική κρίση επέφερε νέα δεδομένα, τα
οποία θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε.
Τόνισε μάλιστα ότι: «Δεν υπάρχει τρόπος
για επιστροφή στις παλιές καλές εποχές».
Κατά την εισήγησή του, ο κ. Reeves ανέφερε ακόμη πως οργανισμοί και επιχειρήσεις οφείλουν να επικεντρωθούν στην
ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών για
την πρόληψη των κρίσεων ενώ θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν απλά να
υιοθετούν πολιτικές «επιβίωσης», χωρίς
μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και οράματα. Κλείνοντας, ανέφερε
πως η επόμενη ημέρα απαιτεί περισσότερες επενδύσεις σε θέματα διαφάνειας
οργανισμών και επιχειρήσεων, στην ψηφιοποίηση αλλά και στα έργα υποδομών.

Πολλά τα σενάρια για
το μέλλον της HSW
Με τη διαδικασία της πώλησης του
40,44% των μετοχών της Hellenic Seaways
που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς να βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που γράφονται
αυτές οι γραμμές, δίνουν και παίρνουν τα
σενάρια σχετικά με το μέλλον ενός εκ
των βασικότερων παικτών της ελληνικής
ακτοπλοΐας. Φαβορί για την αγορά του
ποσοστού είναι οι Μινωικές Γραμμές, που
ελέγχονται από τον όμιλο Grimaldi. Ενδιαφέρον όμως φαίνεται πως έχει εκδηλωθεί
από άλλα τέσσερα επενδυτικά σχήματα. Όλα θα ξεκαθαρίσουν προς τα τέλη
Φεβρουαρίου, όταν η Lazard, που δρα
ως σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
προκρίνει στην τράπεζα τους τρεις επικρατέστερους επενδυτές, οι οποίοι θα
κληθούν στη συνέχεια να υποβάλουν
δεσμευτικές προσφορές. Αρκετές όμως
είναι και οι φήμες που κυκλοφορούν για
το μέλλον της HSW στην περίπτωση που
οι Μινωικές Γραμμές αγοράσουν τελικά
το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς, κάτι
που θα καταστήσει την κρητική εταιρεία
μεγαλομέτοχο της HSW, καθώς ο όμιλος
Grimaldi διαθέτει ήδη ποσοστό 34% στο
μετοχικό της κεφάλαιο. Το ένα σενάριο

ΕΝ ΠΛΩ

ακόμα και σήμερα σημείο τριβής αλλά και
οικονομικών οφελών (άμεσων ή έμμεσων)
με τις ευλογίες της Ευρώπης που συχνά
ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα στην Ακτή
Μιαούλη. Η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων αλλά και η επιδίωξη κοινών οραμάτων για την επιβίωση αλλά και την ανταγωνιστικότητα όλων είναι η ενδεδειγμένη
λύση σε αυτή την εποχή της βαθιάς κρίσης
για την βιομηχανική παραγωγή της χώρας.

Ας γίνει παράδειγμα
Σε εξέλιξη είναι η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με πλωτά και χερσαία μέσα,
καθώς και με την προμήθεια συστημάτων
επιτήρησης, διοίκησης, ελέγχου και έρευνας και διάσωσης, με πιστώσεις που προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής εκμεταλλεύεται στον μέγιστο βαθμό την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, μιας και τα δημόσια οικονομικά κατά κοινή ομολογία δεν
μπορούν πλέον να καλύψουν τις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες του ΛΣ.

Μειωμένες οι προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων
στον Πειραιά για το 2017

υποστηρίζει ότι η HSW θα συνεχίσει τη
λειτουργία της στις υφιστάμενες αγορές
του εσωτερικού όπου δραστηριοποιείται,
δίνοντας τη δυνατότητα στις Μινωικές
να έχουν παρουσία σε όλες τις βασικές
ακτοπλοϊκές γραμμές του Αιγαίου. Κυκλοφορούν όμως και σενάρια που υποστηρίζουν ότι η HSW θα κατακερματιστεί, με
ορισμένα πλοία της να απορροφώνται
από τις Μινωικές Γραμμές, τρία πλοία της
ΕΓ/ΟΓ να δίνονται μέσω πώλησης στην
ΑΝΕΚ, ενώ ο στόλος που εξυπηρετεί τις
γραμμές Αργοσαρωνικού και Σποράδων
θα δοθεί στον κ. Αγαπητό.

Η καταγραφή των επιχειρήσεων
που ασχολούνται με τη ναυτιλία
στην Ελλάδα
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση μίας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και προβολή του ελληνικού ναυτιλιακού cluster καθώς και του portal
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maritimehellas.org. Στόχος είναι –επιτέλους– η καταγραφή των επιχειρήσεων
που ασχολούνται με τη ναυτιλία και με
τους συνδεδεμένους με αυτήν κλάδους.
Η καταγραφή των εταιρειών του ναυτιλιακού cluster θα πραγματοποιηθεί μέσω
της εγγραφής εταιρειών στην ιστοσελίδα, καταβάλλοντας μάλιστα και κόστος
εγγραφής αλλά και συνδρομής. Στην
ιστοσελίδα, βέβαια, αναφέρεται ότι το
κόστος καλύπτει τα κόστη δημιουργίας
και συντήρησης της ιστοσελίδας, ενώ τα
κεφάλαια που θα απομείνουν θα διατεθούν για σκοπούς που σχετίζονται με τη
ναυτική εκπαίδευση. Πάντως, σύμφωνα με
πληροφορίες, μια μελέτη περί του ναυτιλιακού cluster αναμένεται να εκδοθεί
τις επόμενες εβδομάδες παρέχοντας μια
πρώτη καταγραφή και αποτίμησή του. Το
συγκεκριμένο θέμα της ευρύτερης ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας ή της ναυτιλιακής
συστάδας όπως μεταφράζεται επιστημονικά ο όρος cluster στα ελληνικά αποτελεί

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, ο Πειραιάς αναμένει μια πτώση στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων
για το 2017 της τάξεως του 10%. Οι εξελίξεις στην Τουρκία έχουν επηρεάσει αναμφίβολα και το λιμάνι του Πειραιά, καθώς,
όπως δήλωσε ανώτατο στέλεχος της
ΟΛΠ ΑΕ, για να στηριχτεί η κρουαζιέρα
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο λιμάνια
homeport (αφετηρίας και ολοκλήρωσης
μιας κρουαζιέρας). Τον ρόλο αυτόν είχαν
ο Πειραιάς και η Κωνσταντινούπολη. Με
την Κωνσταντινούπολη να έχει βγει πλέον
από την εξίσωση «κρουαζιέρα», ο Πειραιάς δεν μπορεί μόνος του να στηρίξει
το homeporting, καθώς μια κρουαζιέρα
ολοκληρώνεται συνήθως σε διαφορετικό
λιμένα από αυτόν της άφιξης. Για τον λόγο
αυτόν αρκετές εταιρείες κρουαζιέρας μειώνουν τις προσεγγίσεις τους στην περιοχή, γεγονός που αναμφίβολα επηρεάζει
και τα ελληνικά λιμάνια.

FORA

Η κοινοτική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από τους εταίρους
της, αλλά από τα ναυτιλιακά cluster της Άπω Ανατολής
Σκέψεις, παραινέσεις και αιχμές στο 1ο σημαντικό συνέδριο της χρονιάς
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Εκατοντάδες στελέχη του εφοπλισμού,
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών και ναυλομεσιτικών ενώσεων,
καθώς και φορέων και διεθνών οργανισμών, παρευρέθηκαν στο 3ο Ναυτιλιακό
Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, με θέμα
«Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ναυτιλία: Ανταγωνιστικότητα και προοπτικές σε καιρούς
αβεβαιότητας». Τα Ναυτικά Χρονικά ήταν
παρόντα στο συνέδριο και κατέγραψαν
τις θέσεις και τις απόψεις των ομιλητών.
Την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησαν ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας Γιάννης Περλεπές και η πρόεδρος
της εφημερίδας Ειρήνη Αθανασιάδου.
Οι εργασίες του συνεδρίου επί της ουσίας
ξεκίνησαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
Θεόδωρος Ε. Βενιάμης, ο οποίος τόνισε ότι «η ελληνική ναυτιλία καλά κρατεί»
και πως θα «αγωνιστεί για να διατηρήσει
αλώβητη» την κυρίαρχη θέση της σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, όπως επισήμανε,
«η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια έχει
στη φαρέτρα της το ένδοξο παρελθόν
της». Ο κ. Βενιάμης σημείωσε με έμφαση ότι «η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί
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εθνικό κεφάλαιο», ενώ θεωρεί απαραίτητη
τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ πολιτείας και ναυτιλίας, με ένα θεσμικό πλαίσιο
που θα διακρίνεται από σταθερότητα.
Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΕΕ σημείωσε ότι
«η κοινοτική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από
τους εταίρους της αλλά από τα ναυτιλιακά
cluster της Άπω Ανατολής», προσθέτοντας ότι η επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ
Violetta Bulc έχει εκφράσει τη θέλησή της
να στηρίξει την ευρωπαϊκή ναυτιλία απέναντι στην πρόκληση αυτή.
Ο κ. Βενιάμης έθεσε και το αίτημα για
βελτίωση των όρων παροχής ναυτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ένα θέμα στο
οποίο επέμεινε ιδιαίτερα και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος
τόνισε ότι έχει σημάνει «συναγερμός για
τον τομέα της εκπαίδευσης», σημειώνοντας ότι «επιχειρούμε την ανακατασκευή
των ακαδημιών του Ασπροπύργου και
της Μηχανιώνας», ενώ «εμπλουτίζουμε
το πεδίο διδασκαλίας». Επίσης, ζήτησε
και τη βοήθεια των Περιφερειών για την
περαιτέρω ενίσχυση των ΑΕΝ της χώρας.
Ίσως μέσα σε αυτό το πλαίσιο του «εκπαι-

δευτικού συναγερμού» θα πρέπει να αναγνωστεί τόσο η υπόσχεση του ΥΝΑΝΠ
περί ίδρυσης Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο όσο και νέων σχολών
(Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων και
Ειδικό Τμήμα Μηχανικών ΕΝ) σε Χίο και
Οινούσσες.
Ο κ. Κουρουμπλής αναφέρθηκε και στο
ζήτημα της ελληνικής σημαίας, τονίζοντας ότι «άμεσα θα συγκρουστούμε με
τη γραφειοκρατία, για να καταστήσουμε
την ελληνική σημαία πιο ελκτική». Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς σε «σύμπλευση»,
με στόχο να βρεθούν «τα σημεία επαφής», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
«δεν έχουμε την έπαρση του ξερόλα», μια
φράση που έδωσε τροφή για σχόλια στα
πηγαδάκια κατά το πρώτο διάλειμμα του
συνεδρίου.
Η ομιλία του ΥΝΑΝΠ θεωρήθηκε και
απάντηση στην ιδιαίτερα αυστηρή κριτική –χωρίς να κρύβει τα λόγια του– που
άσκησε στα κυβερνητικά πεπραγμένα ο
τομεάρχης ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας και τέως πρόεδρος του κόμματος
Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος τόνισε
ότι η «ναυτιλία είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της χώρας μας» και ότι
«η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει κολλημένη στον βάλτο των ιδεοληψιών του χθες»
και των «αριστερίστικων ιδεολογιών» της
σημερινής κυβέρνησης.
Και μετά τους πολιτικούς τον λόγο έλαβε
ο Philippe Louis-Dreyfus, ο πρόεδρος
του Baltic and International Maritime
Council (BIMCO), ο οποίος τόνισε ότι «η
Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο και μπορεί
να απολέσει την επιρροή της». Επίσης,
σημείωσε την ανάγκη η ναυτιλία να βελτιώσει την εικόνα της σε ό,τι αφορά τα
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του
κ. Πάνου Λασκαρίδη (Διευθύνων Σύμβουλος της Laskaridis Shipping Co. Ltd και
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Αντιπρόεδρος της ECSA), ο οποίος τόνισε πως «η ναυτιλία έχει να αντιμετωπίσει
τον δυισμό των τοπικών και περιφερειακών ρυθμίσεων». Για τον ίδιο σημαντικό
ζήτημα είναι και το τι «θα κάνει η ναυτιλία
για το θέμα των εκπομπών των καυσαερίων». Μάλιστα, σημείωσε ότι «η ναυτιλία
αναγνωρίζει τι πρέπει να συνεισφέρει για
την εκπομπή καυσαερίων», αλλά η συνεισφορά της πρέπει να γίνει με όρους δικαιοσύνης και αναλογικότητας, στηρίζοντας
τις διεθνείς συνθήκες. Τέλος, ανέδειξε και
το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, που
είναι κομβικής σημασίας τόσο για την
ελληνική όσο βεβαίως και για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, θέτοντας και ένα ενδιαφέρον
ερώτημα στο κοινό του συνεδρίου: «H
ναυτιλία της Άπω Ανατολής αναπτύσσεται
πολύ. Ποιος θέλει να μεταφέρει τα εμπορεύματά του με τον ανταγωνιστή του;».
Και η απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται
για τον ίδιο σε τρεις λέξεις: πειθαρχία,
σκληρή δουλειά και επιμονή.
Πέραν, βεβαίως, της ποντοπόρου ναυτιλίας υπάρχει και η επιβατηγός. Και στα προβλήματά της αναφέρθηκε στη δική του
ομιλία ο Μιχάλης Σακέλλης (Αντιπρόεδρος της ATTICA GROUP, Πρόεδρος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας). Ο κ. Σακέλλης τόνισε ότι
υποτιμώνται η προσφορά και η παρουσία
της επιβατηγού ναυτιλίας και σημείωσε τη
μεγάλη συνεισφορά της στον τομέα της
εγχώριας ναυπηγοεπισκευής, ενώ σημείωσε πως σε περίπτωση επιβολής –όπως
σχεδιάζεται από την κυβέρνηση– ΦΠΑ,
τότε θα επιβαρύνει δραματικά τα «ναυπηγεία μας».
Στο ζήτημα της ακτοπλοΐας αναφέρθηκε και ο Emanuele Grimaldi (Διευθύνων Σύμβουλος του Grimaldi Group
SpA και Πρόεδρος της Ένωσης Ιταλών
Εφοπλιστών-Confitarma). Η ομιλία του
κ. Grimaldi αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον, με δεδομένη την αποχώρηση των
«Μινωικών» από την Αδριατική. Βέβαια, ο
ίδιος δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες και περιοριζόμενος σε μια πιο
γενική τοποθέτηση τόνισε ότι «οι συγχωνεύσεις έχουν αρχίσει να υλοποιούνται
και στον χώρο της ακτοπλοΐας», ενώ είναι
κάτι παραπάνω από αναγκαίες οι νέες
επενδύσεις σε πλοία και υποδομές.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε
και το ζήτημα του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου. Ο κ. Λεωνίδας Δημητρι-
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άδης-Ευγενίδης (Πρόεδρος Ιδρύματος
Ευγενίδου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευγενίδη) σημείωσε
–στην ουσία απαντώντας εμμέσως στον
κ. Θεοτοκά– πως μπορεί η ελληνική ναυτιλία να είναι ανθεκτική και προσαρμόσιμη, αλλά «δυστυχώς, το cluster χάθηκε
όταν είχε την ευκαιρία» να δημιουργηθεί,
καθώς υπήρχε «πολλή εσωστρέφεια τις
καλές εποχές».
Και το σχόλιο επί του ζητήματος του
cluster που έκανε ο καπτ. Παναγιώτης
Τσάκος, στον οποίο απονεμήθηκε το 1ο
Βραβείο Ναυτιλίας, είναι ιδιαίτερα εύστοχο: «Η συζήτηση για το cluster είναι καλή,
αλλά θα πρέπει να γίνει μεταξύ των εταιρειών που το συγκροτούν». Και σημείωσε ότι θα πρέπει «να πάμε οι ίδιοι στο
Πέραμα να το δούμε από κοντά». Γιατί και
πάλι θα πούμε ότι καλές οι θεωρίες, αλλά
πάντα στη «βράση κολλάει το σίδερο».
Ο καπτ. Παναγιώτης, αναφέρθηκε επίσης
και στο θέμα του Έλληνα ναυτικού και της
προσέλκυσής του. Στη γλαφυρή και μεστή
νοημάτων παρέμβασή του σημείωσε πως
«το ωραιότερο επάγγελμα του κόσμου
είναι αυτό του ναυτικού». Αλλά χρειάζονται πρωτίστως οι ναυτικοί και «πρέπει
να έλθουν οι Ελληνόπαιδες στη θάλασσα», σημειώνοντας ότι ο ίδιος αναφέρεται
τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Αλλά
χρειάζεται δουλειά από τους κρατικούς
φορείς για ενίσχυση της εκπαίδευσης,
«γιατί χωρίς Έλληνες ναυτικούς, αξιωματικούς και στελέχη, τότε τι ναυτιλία θα
έχουμε;» διερωτήθηκε ο ίδιος.
Ενδιαφέρον είχαν και τα σχόλια του
κ. Χάρη Βαφειά (President and CEO,
Stealthgas Inc.), που αναφέρθηκε εμμέσως
στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας πως «είναι στενόχωρο ότι αρκετές εταιρείες εγκαταλείπουν τη χώρα»
και κάλεσε τους αρμόδιους να εξετάσουν
την όλη κατάσταση, όπως διαμορφώνεται.
Όταν μάλιστα οι ελληνικές ναυτιλιακές
εταιρείες δέχονται πίεση από την ΕΕ για
ζητήματα φορολογίας και, όταν μια ελληνική ναυτιλιακή, όπως τόνισε ο κ. Βαφειάς,
πληρώνει «τριπλάσια απ’ ό,τι οι Γερμανοί
πλοιοκτήτες», τότε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας δεν είναι μια ωραία θεωρητική συζήτηση αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα,
που θέλει σοβαρότητα και σχέδιο για να
αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε την εποχή
του κινήματος του «επαναπατρισμού»

των δεκαετιών του ’50 και ’60. Η ιστορία
μάς διδάσκει πολλά, ας κάνουν τον κόπο
οι αρμόδιοι να διδαχτούν από την ιστορία
της ναυτιλίας μας.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η
ομιλία του κ. Γιάννη Πλατσιδάκη (Διευθύνων Σύμβουλος της Anangel Maritime
Services Inc. και Πρόεδρος της Intercargo),
ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του
για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας,
τονίζοντας ότι «η ελληνική ναυτιλία θα
βγει κερδισμένη από την κρίση». Ο ίδιος
αμφισβήτησε πως «ζούμε μοναδικές ιστορικές στιγμές», καθώς «κάθε εποχή έχει
τις δυσκολίες της». Το «ανταγωνιστικό
μας πλεονέκτημα», πρόσθεσε, «είναι ότι
ζούμε το πλοίο, την καθημερινότητά του».
Βέβαια, αναγνώρισε πως πρόβλημα για την
ελληνική ναυτιλία θα υπάρξει εάν σημειωθεί
«σταδιακή αποξένωση του πλοιοκτήτη από
το πλοίο του».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η
ομιλία του κ. Δημήτρη Φαφαλιού (Πρόεδρος/Director, Fafalios Shipping S.A.,
Chairman of the Technical Committee,
Intercargo), ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της ελληνικής
ναυτιλίας, με τις εξής όμως προϋποθέσεις:
εκπαίδευση, προσαρμοστικότητα, τεχνολογική καινοτομία, μείωση γραφειοκρατίας,
διατήρηση στενής επαφής με πλοία και
πληρώματα. Ακόμα και για το ζήτημα της
ναυπηγοεπισκευής, για τον κ. Φαφαλιό το
πρόβλημα δεν είναι το εργασιακό κόστος,
που συχνά εμφανίζεται ως η κύρια πηγή
του προβλήματος. Αντιθέτως το πρόβλημα
είναι τα «malpractices», όπως με έμφαση
σημείωσε. Τους ανθρώπους της αγοράς
πρέπει να ακούσουν οι αρμόδιοι, γιατί
χωρίς αυτούς οι λύσεις που θα επιλέγονται
θα οδηγούν σε περισσότερες στρεβλώσεις παρά σε βελτιώσεις του ναυτιλιακού
και παραναυτιλιακού επιχειρείν.
Οι προκλήσεις πολλές για τη ναυτιλία. Και
πολλά μπορούν να γίνουν εάν οι αρμόδιοι
ακούσουν τους ανθρώπους της ελληνικής
ναυτιλίας. Αλλά είναι έτοιμοι να τείνουν
ευήκοα ώτα; Ας το ελπίσουμε, για το καλό
της ναυτιλίας μας και των ανθρώπων της.
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ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

φορτίου πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Στην
ίδια έκθεση καταγράφονται τρεις περιπτώσεις επιθέσεων από τον Ιανουάριο
του 2016.
Συνολικά, η συχνότητα εμφάνισης της πειρατείας 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 κατάσταση στις θάλασσες Sulu και Celebes,
αλλά και στα ανοιχτά της Ανατολικής
Σαμπάχ, παραμένει «πολύ ανησυχητική,
καθώς η περιοχή είναι πλέον υψηλού κινδύνου και αναφέρονται συχνά απαγωγές
πληρώματος. Ο οργανισμός καλεί όλη
τη ναυτική κοινότητα να αποφεύγει τις
συγκεκριμένες θάλασσες και διαδρομές.

Ολοκληρώνεται ένα έργο ζωτικής
σημασίας για τις μεταφορές
στην Ευρασία

Μειωμένες οι πειρατικές
επιθέσεις σε ΝΑ Ασία
ΧΟ Ρ Η ΓΟΣ Σ Τ Η Λ Η Σ
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Η τελευταία έκθεση του κέντρου ανταλλαγής 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

H νέα σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-Τιφλίδα-Καρς θα τεθεί σε λειτουργία,
σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Ανατολή, στα μέσα του 2017. Την ανακοίνωση αυτή δημοσιοποίησε ο υπουργός
Μεταφορών της Τουρκίας Αχμέτ Αρσλάν
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το
έργο είχε ξεκινήσει το 2007, αλλά καθυστέρησε αρκετά να ολοκληρωθεί, προκαλώντας εκνευρισμό στους Αζέρους, που
επιθυμούν να φέρουν την Ασία πιο κοντά
στην Ευρώπη.
Το νέο, μεγαλεπήβολο σιδηροδρομικό
έργο, συνολικού μήκους 838,6 χλμ., αναμένεται να συνδέσει το Λονδίνο με το
Πεκίνο, ενώ αναμένεται επίσης να αυξήσει
τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων
αλλά και άλλων φορτίων, κυρίως γεωργι-

Τα τρένα με κινεζικά φορτία
ο νέος ανταγωνιστής των πλοίων

κών προϊόντων, από την Ασία προς την
Ευρώπη.
Το έργο θεωρείται μεγάλης σημασίας
τόσο για την Άγκυρα όσο και για το Μπακού, 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, παραβλέποντας την Αρμενία.
Πρόθεση της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν είναι να υπάρχει τακτική επιβατική σύνδεση με τρένα μεταξύ Μπακού
και Κωνσταντινούπολης, η οποία δεν
θα ξεπερνά τις 24 ώρες. Οι επιβάτες θα
μπορούν να μετεπιβιβάζονται στο Μπακού, μέσω της Κασπίας θάλασσας προς
το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, ενώ
μέσω Πόλης προς τη δυτική Ευρώπη.
Aν και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ
Μπακού και Τιφλίδας βρίσκεται ήδη σε
λειτουργία, η γραμμή προς την Τουρκία
έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί κυρίως λόγω της μειωμένης χρηματοδότησης,
της άρνησης της ΕΕ να υποστηρίξει το
έργο αλλά και των εσωτερικών πολιτικών
προβλημάτων της Τουρκίας.

Έτος κρίσης και το 2017
για τη γερμανική ναυτιλία
Το νέο έτος προβλέπεται δύσκολο για τη
γερμανική ποντοπόρο ναυτιλία, αν και δεν
απουσιάζουν και οι κάπως πιο αισιόδοξες φωνές, που κάνουν μεν λόγο για μια
καλή χρονιά –πάντα σε σχέση με το κακό
2016–, αλλά συγχρόνως εκφράζουν και τη
σιγουριά ότι για αρκετούς «παίκτες» το
2017 θα είναι και το τελευταίο της παρουσίας τους στον χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έπειτα από οκτώ συναπτά έτη
κρίσης.
Η κατάσταση είναι σίγουρα δύσκολη,
με τις τράπεζες να είναι φειδωλές στη
χορήγηση νέων δανείων σε ναυτιλιακές

εταιρείες, ενώ, από την άλλη, πολλά πλοία
οδηγούνται σε διάλυση ακόμα και σε ηλικίες κάτω των δέκα ετών, καθώς οι ναυτιλιακές προσπαθούν να μειώσουν με κάθε
τρόπο τα κόστη τους προκειμένου να
διασωθούν από την κρίση. Σχολιάζοντας
αυτή την εικόνα, ο Μπέρτραμ Ρίκμερς,
ένας από τους πλέον παραδοσιακούς Γερμανούς πλοιοκτήτες, με μακρά χανσεατική
ιστορία πίσω του, δηλώνει στο περιοδικό
Stern πως «έχει υπάρξει ξανά παρόμοια
κρίση στον χώρο της ναυτιλίας μετά τον
γαλλο-γερμανικό πόλεμο του 1870-71.
Ούτε μετά τον Α΄ ούτε και μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά πριν από 145
χρόνια και ξανά σήμερα».
Λίγο πιο αισιόδοξος εμφανίζεται σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Deutsche Schiffahrts-Zeitung ο πρόεδρος της Ένωσης των Γερμανών Εφοπλιστών Άλφρεντ Χάρτμαν. Για τον Χάρτμαν
ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια που εμφανίζονται στην αγορά των bulkers, όπου
έχουν αρχίσει να καταγράφονται βελτιωμένες τιμές ναύλων, όπως και η μικρή
ανάκαμψη που παρατηρήθηκε εντός του
2016 και στον τομέα των εξειδικευμένων
πλοίων. «Τα χειρότερα έχουν μείνει πίσω
μας», δηλώνει με ισχυρή δόση αυτοπεποίθησης ο ίδιος, θεωρώντας πως η αναμενόμενη εντός του 2017 μεγέθυνση του
διεθνούς παγκόσμιου 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 συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις
και εξαγορές, αλλά «δυστυχώς και πτωχεύσεις ναυτιλιακών», όπως τονίζει.

Τα τρένα με κινεζικά φορτία
ο νέος ανταγωνιστής των πλοίων
Στην προσπάθειά της να ενισχύσει τα
έσοδα των εξαγωγών και τη σύνδεση με
την Ευρώπη, η Κίνα εγκαινίασε ανήμερα
την Πρωτοχρονιά την πρώτη εμπορευματική αμαξοστοιχία μεταξύ των βιομηχανικά ανεπτυγμένων ανατολικών ακτών της
και του Λονδίνου.
Η αμαξοστοιχία θα διασχίζει 12.000 χιλιόμετρα σε 18 ημέρες, ενώ θα συνδέει σε
τακτικά διαστήματα και σε σταθερό πλαίσιο την Κίνα με την Αγγλία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την πόλη Yiwu και την
κεντρική επαρχία Zhejiang και θα περάσει μέσα από το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη
Λευκορωσία, την Πολωνία, τη Γερμανία, το
Βέλγιο και τη Γαλλία για να φτάσει τελικά
στο Λονδίνο.
Παρόμοια τρένα ήδη συνδέουν την Κίνα
με τερματικό σταθμό τη Μαδρίτη της
Ισπανίας. Η μεταφορά σιδηροδρομικών
εμπορευματικών θεωρείται ότι μειώνει
στο μισό το κόστος των εμπορευματικών
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θα διατηρήσουν την αυτονομία τους, ενώ
επικεφαλής της συμμαχίας θα τεθούν οι
Guido Försterling (GDD) και Dirk Harms
(BREDO). Όπως σημειώνει ο Försterling,
η συνένωση των δυνάμεων των τριών εταιρειών θα επιτρέψει όχι μόνο τη μεταφορά
τεχνογνωσίας μεταξύ τους, αλλά και τη
δυνατότητα προσφοράς άκρως ανταγωνιστικών τιμών, στέλνοντας ένα «ισχυρό
μήνυμα στον διεθνή ανταγωνισμό». Από
την πλευρά του ο Dirk Harms δηλώνει ότι
«κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι
η συνεργασία» μεταξύ των τριών αυτόνομων επιχειρήσεων προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και των πελατών τους.
Να σημειωθεί ότι στον νέο όμιλο που
δημιουργείται, τον German Dry Docks
Group, θα ανήκουν, επίσης, και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες σε Γερμανία αλλά
και Ολλανδία. Συνολικά, εννέα μονάδες θα
βρίσκονται υπό την ομπρέλα του.

Κρατική ενίσχυση για τη Hyundai
Merchant Marine
Συμμαχία στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα
στη Γερμανία αλλάζει τα δεδομένα

αερομεταφορών, ενώ μειώνει κατά το ήμισυ και τον χρόνο παράδοσης σε σχέση
με τις θαλάσσιες μεταφορές.
Οι συγκεκριμένες μεταφορές αφορούν
κυρίως ευπαθή προϊόντα, γεωργικά προϊόντα αλλά και προϊόντα βιομηχανικής
παραγωγής, που απαιτούν άμεση παράδοση και ελάχιστες μεταφορτώσεις.
Το Πεκίνο επιθυμεί να αυξήσει τις εξαγωγές της χώρας και αναζητά τρόπους
οικονομικής μεταφοράς προϊόντων, επαναλανσάροντας τους «νέους δρόμους του
μεταξιού», σε συνεργασία με άλλες χώρες
και μεταφορικές εταιρείες, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του όλου εγχειρήματος.

ΧΟ Ρ Η ΓΟΣ Σ Τ Η Λ Η Σ
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Συμμαχία στον
ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα
στη Γερμανία αλλάζει τα δεδομένα
Όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις γερμανικές
ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους
και να συνεργαστούν, δημιουργώντας μια
νέα συμμαχία που θα φέρει την ονομασία
German Dry Docks Group. Οι εταιρείες
που αποφάσισαν να συμμαχήσουν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μπρεμερχάφεν και είναι οι εξής: German Dry
Docks (GDD), BREDO Dockgesellschaft
(BREDO) και Mützelfeldwerft.
Το νέο επιχειρηματικό σχήμα, που θα
αρχίσει να παρέχει τις ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες του από την 1η
Φεβρουαρίου 2017, έχει θέσει ως στόχο
να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των
συνεργαζόμενων μονάδων του και βέβαια
να επωφεληθούν και οι πελάτες των τριών
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, που πλέον θα μπορούν με μεγαλύτερη άνεση να
επιλέγουν τον επιθυμητό για τους ίδιους
χρόνο και τόπο της επισκευής των πλοίων
τους.
Οι τρεις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Pulse, η ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hyundai Merchant Marine
(HMM) θα ενισχυθεί κρατικά από fund
της Νότιας Κορέας.
Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και άρχισε να υλοποιείται από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου. Στόχος
της κρατικής χρηματοδότησης είναι η ενίσχυση των τοπικών ναυτιλιακών εταιρειών
για την αγορά νέων πλοίων.
Αρχικά καταβλήθηκε σε εταιρείες ποσό
ύψους $860 εκατ., ενώ στην πορεία θα
δοθούν άλλα $5,6 δις από την κορεατική κυβέρνηση μέσω του fund. Η εταιρεία
HMM θα λάβει πάνω από $514,5 εκατ.,
αφού θεωρείται από την κυβέρνηση της
Νότιας Κορέας η πιο σημαντική ναυτιλιακή εταιρεία της χώρας. Κυβερνητικές
πηγές αναφέρουν πως το ποσό αυτό θα
συμβάλει, μέσω συμφωνιών πωλήσεων και
επαναμίσθωσης πλοίων, στην ενίσχυση
της ρευστότητας της HMM.

Περικοπή παραγωγής σε
σημαντικές βιομηχανικές μονάδες
της Κίνας
H σημαντικότερη ρυθμιστική αρχή για
την ανάπτυξη της Κίνας δεσμεύτηκε
ότι η παραγωγή χάλυβα και άνθρακα θα

“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.
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

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.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

περιοριστεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.
Η πολιτική αυτή κίνηση αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια του Πεκίνου να βελτιώσει
τις εμπορικές σχέσεις με πολλές χώρες, οι
οποίες θεωρούν αθέμιτες τις κινεζικές πρακτικές των προηγούμενων ετών, όπως ανέφερε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων AP.
Η Κίνα θα επιτύχει τους στόχους για μείωση της παραγωγικής ικανότητας, όπως
δεσμεύτηκε το περασμένο έτος ο κ. Xu
Shaoshi, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, σε
δήλωσή του στο AP, προσθέτοντας ότι
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη
βιομηχανία χάλυβα και άνθρακα έχουν
μεταφερθεί σε άλλες βιομηχανίες και σε
άλλες θέσεις εργασίας. Σημαντικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες του τσιμέντου και του γυαλιού, είναι επίσης σε
φάση «συστολής» ως προς την παραγωγική τους ικανότητα.

Ρεκόρ σε παραδόσεις νέων crude
oil tankers προβλέπεται το 2017
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vessels Value,
τον Ιανουάριο παραδόθηκε σημαντικά
μεγαλύτερος αριθμός crude oil tankers
συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό του
Ιανουαρίου 2016 (+220%).
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2016
παραδόθηκαν δεξαμενόπλοια συνολικής
χωρητικότητας 2,5 εκατ. DWT (μέγεθος
ρεκόρ σε σχέση με τα έτη 2014 και 2015),
ενώ ήδη από τον πρώτο μήνα του 2017
φαίνεται πως οι παραδόσεις σε νέα crude
oil tankers θα είναι περισσότερες ακόμα
και από το 2016, για το σύνολο του έτους.
Το μεγαλύτερο μέρος των crude oil
tankers που παραδίδονται είναι τύπου
VLCC, αντιπροσωπεύοντας το 67% των
συνολικών παραδόσεων για τον μήνα
Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο
του 2017 παραδόθηκαν 12 VLCCs, 3,68
εκατ. dwt.
Επιπλέον, παρατηρούνται αυξήσεις σε
παραδόσεις πλοίων τύπων Suezmax
(παραδόθηκε χωρητικότητα 943.000
DWT) και Aframax (παραδόθηκε χωρητι-
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κότητα 903.500 dwt).
Αναλυτές της BIMCO σημειώνουν πως
οι αυξημένες παραδόσεις σε crude oil
tankers δυσχεραίνουν την ισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση, και αυτό
οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό των πλοίων που οδηγούνται προς διάλυση. Στο
διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2014- Ιανουαρίου 2017 μόνο 8 εκατ. dwt χωρητικότητας διαλύθηκε, αντιπροσωπεύοντας μόλις
το 2,2% του υφιστάμενου ενεργού στόλου
πετρελαιοφόρων.

Η Hapag-Lloyd βλέπει
καλύτερες μέρες για την αγορά
εμπορευματοκιβωτίων
Στελέχη της μεγαλύτερης γερμανικής ναυτιλιακής, της Hapag-Lloyd, εκφράζουν την
αισιοδοξία τους ότι το τέλος της κρίσης
στον χώρο της ναυτιλίας δεν βρίσκεται
πολύ μακριά. Μάλιστα, ο Rolf Habben
Jansen, CEO της Hapag-Lloyd, ανέφερε
χαρακτηριστικά στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «υπάρχουν οι πρώτες
ενδείξεις ότι η κατάσταση σύντομα θα
βελτιωθεί». Την αισιοδοξία του ο CEO
της Hapag-Lloyd τη βασίζει στο γεγονός
ότι πολλά πλοία έχουν ήδη οδηγηθεί στα
διαλυτήρια, ενώ τελευταίως παρατηρείται και μια αύξηση στις τιμές των ναύλων
(βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις), μολονότι
ακόμα δεν έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Ο Rolf Habben Jansen, που συμπληρώνει
σχεδόν δυόμισι χρόνια στη θέση του CEO
της Hapag-Lloyd, σημειώνει ότι η ναυτιλία
εδώ και σχεδόν εννέα έτη πάσχει από
πλεονάζουσα χωρητικότητα και χαμηλούς
ναύλους, καθώς οι εταιρείες είχαν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε αγορές και παραγγελίες πολλών νέων πλοίων
θεωρώντας ότι «οι καλύτερες μέρες» ήταν
μπροστά. Αλλά «οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του έξι ή επτά τοις εκατό
δεν πρόκειται να επανέλθουν».
Ο ίδιος εκτιμά ότι ο κλάδος των εταιρειών τακτικών γραμμών (πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων) μπορεί να αναμένει
για το 2017 ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης
του 3 έως και 3,5%, όπως συνέβη το 2016,
και αυτά τα μεγέθη ο Rolf Habben Jansen
τα χαρακτηρίζει ως τη «νέα κανονικότητα»,
που όμως θα εξαρτάται πάντα από την
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.
Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της

Hapag-Lloyd, που δείχνει και τον δρόμο,
ίσως, για το πως μια εταιρεία μπορεί να
αντιμετωπίσει επιτυχώς την κρίση, είναι
το γεγονός πως μόλις προ δέκα ετών
βρισκόταν η ίδια στα πρόθυρα να εξαγοραστεί από ξένο ανταγωνιστή. Αλλά
χάρη στην υποστήριξη κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων, από τη μία της πόλης
του Αμβούργου και από την άλλη του
Γερμανού επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχου Klaus-Michael Kühne, κατάφερε
να ορθοποδήσει και να εδραιωθεί ως μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων διεθνώς.
Σε ό,τι αφορά την εξαγορά της UASC, ο
Rolf Habben Jansen σημειώνει ότι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορεί να οδήγησαν σε υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος της εξαγοράς, αλλά σύντομα η όλη
διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η Ένωση Εφοπλιστών της Κορέας
ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία
Η Ένωση Εφοπλιστών της Κορέας (KSA)
έλαβε την πρωτοβουλία της σύναψης μιας
συμφωνίας μεταξύ δέκα μερών, συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, ναυπηγείων, εταιρειών ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και
χρηματοοικονομικών οίκων, στόχος της
οποίας είναι η συνεργασία για την ενίσχυση της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Ανάμεσα στις δέκα εταιρείες, οι οποίες
υπέγραψαν τη συγκεκριμένη συμφωνία
στη Σεούλ, ήταν η KOGAS (Korea Gas
Corporation), η KOLBIA, η KOSHIPA
(Κorea Shipbuilders’ Association), η
KOSIC, η KMGIC (Korea Maritime
Guarantee Insurance Co.), η Korea
Western Power, το Marine Finance
Centre, καθώς και οργανισμοί πετρελαίου
και χάλυβα.
Σημειώνεται πως τον Νοέμβριο, στον
απόηχο της κατάρρευσης της Hanjin
Shipping Co. Ltd, η κυβέρνηση της Νότιας
Κορέας ανακοίνωσε ότι θα παρέχει στις
ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας χρηματοδότηση ύψους 6,5 τρις KRW (5,7 δις $),
προκειμένου να βοηθήσει τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις της χώρας στην ανανέωση
του στόλου τους.
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Ό,τι είναι
παρελθόν
είναι
πρόλογος*

Η παράδοση, η εξάρτηση από το
παρελθόν και η σημασία της συνέχειας
μέσα από το βλέμμα εκπροσώπων του
ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν
Η «εξάρτηση από το παρελθόν» είναι, ίσως, η μοναδική προσέγγιση με την οποία
μπορούμε σήμερα να κατανοήσουμε τις υπερβάσεις των Ελλήνων στο παγκόσμιο
ναυτιλιακό επιχειρείν. Οι στρατηγικές αποφάσεις του παρελθόντος, οι πολιτικές
που ακολουθούνται σε βάθος χρόνου, οι παραδόσεις που τηρούνται από γενιά
σε γενιά αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο αναφοράς με το οποίο ο σύγχρονος
ιστορικός μπορεί να αντιληφθεί ότι η θεωρία της «εξάρτησης του παρελθόντος»
αφορά άμεσα το ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν. Αποφάσεις του παρελθόντος,
τρόποι και μέθοδοι διαχείρισης καταστάσεων και αντανακλαστικές συμπεριφορές σε αιφνίδιες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν για τον
μελετητή μια αφετηρία για να κατανοήσει πως η «παράδοση» αποτελεί έναν
σταθερό παρονομαστή ο οποίος ενίοτε και εμμονικά επηρεάζει –και κυρίως επηρέαζε για αρκετές δεκαετίες– τη μετεξέλιξη της εμπορικής μας ναυτιλίας.

*William Shakespeare, “The Tempest”, Act 2, Scene 1

Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παράδοση και, κυρίως, η εξάρτηση από
το παρελθόν δεν αφορά όμως μόνο τους
επονομαζόμενους
«παραδοσιακούς»
πλοιοκτήτες που μετεγκαταστάθηκαν
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο
Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στις υπόλοιπες μητροπόλεις της Δύσης. Η παράδοση δηλαδή δεν αφορά αποκλειστικά
τη «συντηρητική» –για κάποιους μη γνώστες– προσέγγιση πολλών οικογενειακών
επιχειρήσεων, που ξενιτευτήκαν από τους
ναυτότοπους της Ελλάδας. Η συνέχιση
των παραδόσεων, που συνέθεσαν προγενέστεροι ναυτιλιακοί οίκοι τόσο στην
πλοιοκτησία όσο και στη διαχείριση, αφορούσε ανέκαθεν και νεότερους πλοιοκτήτες. Οι νεότεροι, μάλιστα, πλοιοκτήτες της
δεκαετίας του ’50 και του ’60, αλλά και
μετά το ’90, βασίστηκαν ή μάλλον συνέθεσαν και εξέλιξαν τις επιχειρηματικές
στρατηγικές και τις μεθόδους που είχαν
αρχικώς συλλάβει οι ναυτικοί και μετέπειτα πλοιοκτήτες στις αρχές και του 20ού
αιώνα. Ανάμεσα στους «νεότερους» και ο
Σμυρνιός Αριστοτέλης Ωνάσης, που επιχειρούσε τις δεκαετίες του ’50 και του ’60
βασιζόμενος σε «παραδοσιακές» αξίες
που υιοθέτησε από την παράδοση της
θιακής οικογένειας Γράτσου.
«Κλέβε της θάλασσας», «λάθε βιώσας»,
«τα καλά πλοία αξίζουν όσο τα επ’ αυτών
πληρώματα», «καλύτερα λίγα και καλά
παρά πολλά και μη ελεγχόμενα (πλοία)»,
«η ναυτιλία αρρωσταίνει αλλά ποτέ δεν
πεθαίνει», «μην ξεγελιέστε, δεν υπάρχουν
καλές περίοδοι για τη ναυλαγορά, και ό,τι
κορυφώνει μετέπειτα βαλτώνει» αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες
προσεγγίσεις που επιφανείς Έλληνες
πλοιοκτήτες του 20ού αιώνα ακολούθησαν. Προσεγγίσεις και στάσεις επιχειρηματικής ζωής που επισήμαναν οι πιο
«έμπειροι» στους νεότερους ως βασικές
αξίες, απότοκες πολυετούς γνώσης και
τριβής με την αμείλικτη πραγματικότητα.
Και όλες αυτές οι σκέψεις –αποφθέγματα
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σήμερα μεστά νοημάτων–, που σκιαγραφούν τις κραταιές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν σε βάθος χρόνου, αποτυπώθηκαν σε συχνές παρεμβάσεις των διακεκριμένων αρθρογράφων τους στις σελίδες
των Ναυτικών Χρονικών.
Ο Μανώλης Κουλουκουντής από τη
δεκαετία του ’40, ο Κώστας Μ. Λεμός τη
δεκαετία του ’50, ο Ανδρέας Λαιμός από
τη δεκαετία του ’60, ο Αντώνης Χανδρής
και ο Μιχάλης Περατικός από τη δεκαετία
του ’70, ο Ματθαίος Δ. Λως τη δεκαετία
του ’80 αρθρογραφούσαν τακτικά για τη
σημασία της διατήρησης και κυρίως της
κατανόησης των θεμελιωδών αξιών της
ελληνικής ναυτιλίας. Στις σελίδες των τευχών εκείνων των δεκαετιών επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά το «αλφαβητάρι των
αξιών», που ξεχώρισαν τους σημαντικούς
από τους… περαστικούς και τους μετέπειτα λησμονημένους.
Στο παρόν τεύχος επαναπροσεγγίζουμε,
σε μια εποχή πασιφανούς τεράστιας κρίσης, όχι μόνο οικονομικής και νομισματικής αλλά κυρίως ηθικής και πνευματικής,
τη σημασία της διατήρησης της «παράδοσης» για τον Έλληνα πλοιοκτήτη, επιχειρηματία ή ναυτικό. Δεν είναι η πρώτη φορά
που τα Ναυτικά Χρονικά αρθρογραφούν
για τη σημασία της κατανόησης της ιστορικής μας εξέλιξης και, κυρίως, των παραδόσεών μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που
τα Ναυτικά Χρονικά συστήνουν, μάλιστα,
την εμβάθυνση της μελέτης των στρατηγικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν
σε συνδυασμό με την «καθαρή» επανεξέταση των οραμάτων των πεφωτισμένων
Ελλήνων αειναυτών, που διαχειρίστηκαν
και γιγάντωσαν τον στόλο μας αλλά και
ταξίδεψαν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.
Στις ακόλουθες σελίδες επιχειρούμε
σήμερα να καταγράψουμε την άποψη και
τη στάση πλοιοκτητών, επιχειρηματιών και
ναυτικών για την εξάρτηση από το παρελθόν της ελληνικής ναυτιλίας και για τον
ρόλο της παράδοσης στην επιτυχία αλλά

και στη διατήρηση του σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος. Εκπρόσωποι
σημαντικότατων ναυτιλιακών οικογενειών με πάνω από 150 χρόνια θαλασσινής
ιστορίας από τη Χίο, τις Οινούσσες, την
Άνδρο και τη Σαντορίνη, αλλά και νεότεροι που «τόλμησαν» να δοκιμάσουν την
τύχη τους στη ναυτιλία κατά τις τελευταίες
δεκαετίες των μεγάλων ανατροπών, απαντούν σε ερωτήματα που τους θέσαμε για
το παρελθόν, το παρόν και, πρωτίστως, για
το μέλλον της ναυτιλίας μας. Προσπαθήσαμε, μάλιστα, να «συλλέξουμε» απόψεις
και προσεγγίσεις από πιο έμπειρους αλλά
και από νεότερους –συνεχιστές ή αυτοδημιούργητους ναυτέλληνες– ώστε να
καταγράψουμε κατά πόσο οι διαφορετικές
ηλικιακές γενιές και καταγωγές υποστηρίζουν ίδιες ή διαφορετικές ιστορικές αξίες.
Η παράδοση απαιτεί χρόνο. Και ο χρόνος
απαιτεί εμπειρία ικανή να δημιουργήσει
πολύτιμη γνώση που θα μετουσιωθεί σε
σύνεση. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την
ελληνική ναυτιλία, η ιστορία των εμπνευσμένων προγόνων μας μπορεί να μας
διδάξει για το πώς χτίζεται ένα ναυτιλιακό
μέλλον σε ισχυρές βάσεις και πρωτίστως
για το πώς διατηρείται η «μνήμη της ναυτιλίας». Η Ιστορία δεν (κατα)γράφεται μόνο
με «δάφνες» και μόνο από τους «νικητές» και δεν πρέπει να αποτελεί μια διαστρέβλωση της αλήθειας, χαϊδεύοντας τη
ματαιοδοξία και την έπαρση ορισμένων (ή
των απογόνων τους). Η Ιστορία είναι ένα
γνωστικό αντικείμενο που μας επιτρέπει
να θαυμάσουμε, να αποφύγουμε και, κυρίως, να προβληματιστούμε για τη σημερινή
μας πορεία, η οποία δεν δημιουργήθηκε
από παρθενογένεση. Αλλά ούτε και εν μία
νυκτί. Το παρελθόν είναι ανεκτίμητο, όπως
γράφει ο Γ. Σεφέρης: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το
μέλλον».
Ηλίας Γ. Μπίσιας

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας
δεν βασίζεται στην τύχη

Του Ugo Salerno
CEO & Chairman RINA S.p.A.

Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας δεν
βασίζεται στην τύχη, αλλά σε αιώνες
τεχνογνωσίας, εμπειρίας, γνώσης και αξιών. Αυτή η παράδοση έχει προσδώσει
στην Ελλάδα ηγετική θέση στην ιστορία
της ναυτιλίας παγκοσμίως και αποτελεί
σταθερή βάση για τη διατήρηση αυτής
στο μέλλον.
Η διαχείριση στόλων απαιτεί ιδιαίτερη
κατανόηση και προσήλωση σε συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων είναι απαραίτητη και οι δεσμοί αυτοί είναι σημαντικοί
για την ομαλή λειτουργία του κλάδου. Ο
RINA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης,
ελέγχου και ταξινόμησης πλοίων στην
ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία πάνω
από 150 χρόνια και αυτή η ισχυρή σχέση αποτελεί παράδειγμα μιας πολύτιμης,
παραδοσιακής συνεργασίας που στηρίζει
και βοηθά την περαιτέρω ενίσχυση της
σημαντικής αυτής βιομηχανίας.
Οι ιστορικές παραδόσεις και οι αρχές
της ελληνικής ναυτιλίας περιλαμβάνουν
την ακεραιότητα, τη δέσμευση, τη σκληρή δουλειά και την πλήρη διαφάνεια, μαζί
με ένα ισχυρό πάθος για τη ναυτιλία.
Πιστεύω πως όλα αυτά αποτελούν σημαντικές προσωπικές και επιχειρηματικές
αξίες που, όταν συνδυάζονται με τη γνώση και την εμπειρία, παρέχουν τη συνταγή
για την επιτυχία.
Όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες βιομηχανίες, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα
βιώνει πολλές αλλαγές. Παρατηρούμε
εκθετική πρόοδο στη διαθέσιμη τεχνολογία, όπως το Internet of Things, η οποία
προσφέρει τεράστια μάζα στοιχείων και
πληροφοριών που παρέχουν αυξημένη
αυτοματοποίηση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί κανείς απλώς
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να το αγνοήσει αυτό και να περιμένει να
επιβιώσει. Σε δύσκολους καιρούς, όμως,
η δύναμη αντλείται και από τις ιστορικές
αρχές και παραδόσεις που μας έχουν
υπηρετήσει τόσο καλά κατά τον ρου
της Ιστορίας. Οι καλές επιχειρήσεις, που
έρχονται για να μείνουν, βασίζονται στον
συνδυασμό της διατήρησης των στέρεων
παραδόσεων και αξιών, ενώ ενστερνίζονται τις αλλαγές και δράττονται των ευκαιριών του παρόντος και του μέλλοντος.
Θα πρέπει να εξετάσουμε τον ορισμό
της έννοιας «παράδοση». Η παράδοση
ορίζεται ως «μακροχρόνια συνήθεια ή
πρακτική». Αυτό που σήμερα αποκαλούμε «παράδοση» αποτελούσε στο παρελθόν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές
για την επίτευξη των στόχων του κλάδου.
Αυτό σημαίνει ότι οι «παραδόσεις» εξελίσσονται και, εάν είναι επωφελές για τη
ναυτιλία, ορισμένες ενδέχεται να επανεξεταστούν ή να οριστούν εκ νέου, με βάση
την τρέχουσα γνώση και κατανόηση.
Το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία είναι
τόσο ισχυρή σημαίνει ότι γίνονται σωστά
πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν μπορεί να μάθει και να προσαρμόσει
τις παραδόσεις της στις ανάγκες του μέλλοντος. Για τον σκοπό αυτόν, δεν νομίζω
ότι οι παραδόσεις πρέπει να αλλάξουν,
αλλά η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει πάντα
να είναι ανοιχτή στην αλλαγή, όπου απαιτείται, για να διατηρηθεί η παγκοσμίως
ηγετική της θέση. Θα αναφέρω και πάλι
πως η στενή σχέση του RINA με αυτή
την αγορά αντικατοπτρίζεται σε μια κοινή
φιλοσοφία της διατήρησης της παράδοσης πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις
νέες αγορές, στις προκλήσεις και στην
τεχνολογία, με σκοπό να υποστηρίξει με
τον καλύτερο τρόπο τις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας.

Σίγουρα η ελληνική ναυτιλία ξεκίνησε με
συγκεκριμένες οικογένειες και γεωγραφικές περιοχές, συνήθως νησιά, που ήταν
καλά συνδεδεμένες. Εκείνη την εποχή,
αυτό επέτρεψε στις παραδόσεις, στις
αξίες και στις γνώσεις να περάσουν από
γενιά σε γενιά και υπήρξε ένα από τα
θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται η
συγκεκριμένη βιομηχανία. Σήμερα, όμως,
υπάρχει ένα μείγμα ιδιωτικού και δημόσι-

ου επιχειρείν, με αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το πώς θα εξυπηρετηθούν
καλύτερα συγκεκριμένες επιχειρήσεις και
αγορές. Όπως και με άλλες «παραδόσεις»,
δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστή ή λάθος
απάντηση και ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι στρατηγικές επιλογές. Ο
τομέας της ναυτιλίας γίνεται ένας τομέας
που όλο και περισσότερο κυριαρχείται
από μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες

οι οικονομίες κλίμακας αποτελούν τον
καλύτερο τρόπο για να παραμέινει κανείς
ανταγωνιστικός στην αγορά. Για τον λόγο
αυτόν, οι ναυτιλιακές οικογένειες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο δυναμικό των
εταιρειών τους στελέχη με βιομηχανικό
όραμα. Το μέλλον απαιτεί σωστή αναλογία
μεταξύ των παραδοσιακών οικογενειακών
αξιών και της σύγχρονης διαχείρισης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μέσα από τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες επιβίωσης
κατανοούμε τη σημασία της ιδιαίτερης αίσθησης
διατήρησης της ταυτότητάς μας
Tης οικογένειας Απόστολου Ε. Νομικού

ούμε τη σημασία της ιδιαίτερης αίσθησης
διατήρησης της ταυτότητάς μας.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Η έννοια της παράδοσης, η οποία επί
της ουσίας περιλαμβάνει μεταδιδόμενες
αξίες και ήθη, αλλά και στοιχεία του υλικού πολιτισμού, αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο/δεσμό με το παρελθόν, που επιτρέπει στους ναυτιλιακούς παράγοντες του
σήμερα να σχηματίζουν ιδέες, απόψεις
και αντιλήψεις για τα επιτεύγματα των
απώτερων και απώτατων προγόνων τους.
Ιδίως στην περίπτωση του ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος η παράδοση είναι
ευρύτατη.
Προκύπτει έτσι ένα πλούσιο κράμα στοιχείων, που αντανακλούν και αντιπροσωπεύουν σε κάθε περίπτωση τα καλύτερα
συστατικά, όπως η άκαμπτη ανταγωνιστικότητα, η γόνιμη αφοσίωση, η ακατάβλητη δύναμη της παραγωγικότητας, το
δημιουργικό πνεύμα, η αναζήτηση πρωτοποριών, η δυναμική τοποθέτηση, το ανήσυχο πνεύμα, η αφομοίωση ετερόκλητων
επιδράσεων, στοιχεία πλέον της ελληνικής
ναυτιλιακής συνείδησης.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επι-
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Καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης,
συνέπεια και τήρηση συμφωνηθέντων,
αξιοπιστία συνεργατών, αναγνώριση προσφοράς, τίμιας εργασίας, ηθικός κώδικας
επικοινωνίας και συνεργασίας είναι οι
βασικές διδαχές της ΑΕΝ εδώ και τριάντα χρόνια.

Είναι σαφές πως οι παραδόσεις και τα
στοιχεία του παρελθόντος δεν μπορούν
αυτούσια να βρουν εφαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες, μπορούν όμως να προσαρμοστούν κατάλληλα ή να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τη διαμόρφωση
πλήρως εφαρμόσιμων στη σύγχρονη
πραγματικότητα δεδομένων αντίστοιχων
με εκείνα του παρελθόντος.
Οι Έλληνες συνεχιστές είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν τα μηνύματα του παρελθόντος πολλαπλώς, χωρίς να δημιουργούν
εκ του μηδενός τις βάσεις.

Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;

Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία
που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό
επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως
στρατηγικές επιλογές των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;

Ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές αξίες εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αποτελεί
στοιχείο καθορισμού και διασφάλισης της
ταυτότητας της ελληνικής ναυτιλίας μέσα
στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.
Μέσα από τη διαδικασία της συντήρησης,
του εμπλουτισμού και της μεταβίβασης
των διαχρονικών στοιχείων και αξιών επιτυγχάνονται η διαμόρφωση και η εδραίωση του αναγνωρίσιμου παγκοσμίως ιδιαίτερου χαρακτήρα της ελληνικής ναυτιλίας,
που τη διαχωρίζει αλλά και καθορίζει τα
όρια της μοναδικότητάς της.
Εάν αναλογιστούμε τις σημερινές πιέσεις
και κρίσιμες συνθήκες επιβίωσης, κατανο-

Πλήθος επιχειρηματικών και στρατηγικών
επιλογών έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί ποικιλοτρόπως κατά το παρελθόν,
γεγονός που επιτρέπει στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν να προβεί στην εφαρμογή ή στην τροποποίηση/αναθεώρηση
εκείνων των επιλογών που αποδείχτηκαν
αποτελεσματικές ανάλογα με το ύφος, τις
επιδιώξεις, τα οράματα, τις μεθοδολογίες,
τον χαρακτήρα της κάθε εταιρείας.
Είναι λοιπόν σαφές ότι οι αρχές και οι
παραδόσεις της κάθε εταιρείας είναι από
τους βασικούς παράγοντες που προσδίδουν μια διαφορετική και ευδιάκριτη ποιότητα, αποφεύγοντας άκριτα εξομοιωτικά
κελεύσματα.

χειρηματικό κώδικα αξιών;
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Οι ισχυρές παραδόσεις βοηθούν στην επίτευξη
των στόχων οποιουδήποτε επιχειρηματία
Του Συμεών Π. Παληού
Director, Chief Executive Officer and Chairman of the Board Diana Shipping Inc.

του περιβάλλοντος κατείχαν πάντα υψηλή
θέση στις παραδόσεις της ελληνικής ναυτιλίας. Διδαχτήκαμε επίσης από τους προγόνους μας ότι η ναυτιλία και η κερδοφορία κινούνται σε ένα πλαίσιο με έντονες
αυξομειώσεις των εσόδων των πλοίων και
κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε πάντα
έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρείς
που παρουσιάζονται, φροντίζοντας συγχρόνως να έχουμε τρόπο επιβίωσης στις
δύσκολες περιόδους.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;
Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι
σωστές και ισχυρές παραδόσεις πάντα
βοηθούν στην επίτευξη των στόχων
οποιουδήποτε επιχειρηματία. Είναι βέβαια
εξίσου σημαντικό να προσαρμόζονται
αυτές οι παραδόσεις στις καινούργιες
τεχνολογίες και στα νέα δεδομένα, ώστε
να μη δρουν ως τροχοπέδη στην πρόοδο
μιας επιχείρησης. Σε αυτό πιστεύω πως
εμείς οι Έλληνες έχουμε πετύχει διαχρονικά.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και
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Είναι δύσκολο να δοθεί γενική απάντηση
σε αυτό το ερώτημα. Είμαι βέβαιος όμως
πως οι σωστές παραδόσεις γίνονται σχεδόν πάντα αποδεκτές και σεβαστές από
τους σοβαρούς επιχειρηματίες όλων των
κλάδων της ναυτιλίας. Αυτό πιστεύω πως
θα το ακολουθήσουν οι νεότερες γενιές,
ανεξάρτητα από την κατάσταση της
παγκόσμιας οικονομίας.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Από τις παραδόσεις του παρελθόντος,
άλλες μπορούν να εναρμονιστούν με τα
σημερινά δεδομένα και άλλες όχι. Τις
τελευταίες θα πρέπει να τις επαναπροσδιορίσουμε ή ακόμα και να τις αγνοήσουμε. Αλλά τις περισσότερες πρέπει να τις
σεβαστούμε και να τις εφαρμόζουμε στις
μελλοντικές μας επιχειρηματικές δρα-

στηριότητες. Αρχές όπως η διαφάνεια
και η ειλικρίνεια των συναλλαγών, καθώς
και η σωστή και έγκαιρη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων μας, είναι παραδόσεις διαχρονικές. Μερικές από τις παραδόσεις
που σχετίζονται με τον τρόπο χειρισμού
τεχνικών θεμάτων επηρεάζονται από τις
εξελίξεις και πρέπει να προσαρμόζονται
στα νέα δεδομένα.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως στρατηγικές επιλογές των
παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Πιστεύω πως η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία ανήκουν πια στο παρελθόν.
Πριν από χρόνια ο αρχηγός μιας οικογένειας έθετε ως προτεραιότητα τη διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησής του από
τους κληρονόμους του και την απόκρυψη
των οικονομικών στοιχείων της ακόμα και
από τους χρηματοδότες της επιχείρησής
του. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να
αναθεωρηθούν, γιατί ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι άξιοι και ικανοί
απόγονοι δεν πρέπει να συνεχίζουν την
οικογενειακή παράδοση μιας ναυτιλιακής
εταιρείας. Τα κριτήρια όμως πρέπει να
είναι πρωτίστως αξιοκρατικά.
Το μέλλον της ναυτιλίας πιστεύω ότι είναι
άμεσα συνυφασμένο με την άντληση
κεφαλαίων από τα διεθνή χρηματιστήρια.
Όσοι το αρνούνται αυτό θεωρώ πως πρέπει να έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στις
οικονομικές τους δυνατότητες, γεγονός
που δικαιολογεί την άποψή τους. Η έλλειψη κεφαλαίων την κατάλληλη στιγμή δεν
θα επιτρέψει σε μια εταιρεία να αναπτυχθεί σωστά στον χώρο της.

D. KORONAKIS SA is growing further…
The leading synthetic rope and wire rope manufacturers, D. Koronakis SA continue further their successful stories and enter deeper in offshore
business. Having in their customer list, the biggest and most important companies in Shipping, Oil & Gas they extend their market share and
deliver hi-tech mooring lines in new projects for offshore and drilling installations.

The company has recently bought new machinery for the production of bigger diameter lines and
continuous its investments to new state - of - art equipment.

D. Koronakis Sa is exporting about 80% of its production worldwide.

The company has an international corporate profile and participates in the most important global fairs.
Imminent events where you can find Koronakis participation are the following:

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι παραδόσεις του παρελθόντος δεν μπορούν να έχουν
εφαρμογή στο σημερινό «γίγνεσθαι» χωρίς την προσαρμογή
τους στα νέα δεδομένα και στους κανόνες της ναυτιλίας
Του Στέφανου Δ. Πατέρα
Προέδρου Ιδρύματος «Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα»

κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;
Όσο ο χρόνος προχωρά και η παγκοσμιοποίηση γίνεται μια πραγματικότητα και
στη ναυτιλία, ο σεβασμός και η πίστη στις
παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι
παλαιότερες γενιές χάνουν σιγά σιγά τη
δύναμη της επιρροής τους.
Πολλά ναυτιλιακά γραφεία σταδιακά
αλλάζουν, μεταβάλλοντας τον προσωπικό
χαρακτήρα, και μετατρέπονται σε περισσότερο απρόσωπες, παγκόσμιας εμβέλειας επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;

τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;

Η ελληνική ναυτιλία καταξιώθηκε στην
παγκόσμια ναυτική σκηνή βασιζόμενη σε
μεγάλο βαθμό και στη ναυτική παράδοση
τόπων και ονομάτων-οικογενειών.
Οι μεγάλες ναυτικές οικογένειες, που ξεκίνησαν τη ναυτική τους δραστηριότητα πριν
από περίπου ενάμιση αιώνα, εξακολουθούν
και σήμερα να διαδραματίζουν σημαίνοντα
ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, με δεδομένο ότι οι νεότερες γενιές αυτών των οικογενειών με τη δραστηριότητά τους έχουν
ως σκοπό και τη συνέχιση της οικογενειακής ναυτικής παράδοσης.

Οι πρόγονοί μου με δίδαξαν πολλά σχετικά με το επιχειρείν στη θάλασσα, ορισμένα εκ των οποίων είναι:
α. Αυτά που κερδίζονται στη θάλασσα
είναι δανεικά και ένα μέρος πρέπει να το
επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους
ανθρώπους του μόχθου, που τα έχουν
ανάγκη.
β. Η σχέση εργοδότη και εργαζομένου
είναι ιερή και στηρίζεται στον αμοιβαίο
σεβασμό, στην πειθαρχία, στην αφοσίωση
και στην υπευθυνότητα του εργαζομένου,
αλλά και στην αγάπη, στην αναγνώριση
του έργου και στο ειλικρινές, έμπρακτο
ενδιαφέρον του εργοδότη.

Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για

Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
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Ανεξάρτητα από την πίστη μας ότι οι
παραδόσεις του παρελθόντος ήταν
σωστές και αποτελεσματικές, δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στο σημερινό
«γίγνεσθαι» χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και
στους κανόνες της ναυτιλίας.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως στρατηγικές επιλογές των
παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Ασφαλώς και θα πρέπει να αναθεωρηθούν,
γιατί τα σημερινά μεγέθη είναι κατά βάση
δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με αυτά
που η οικογενειακή επιχείρηση μπορεί
να καλύψει. Εξάλλου, η προσαρμογή είναι
αναγκαία για την επιβίωση και την εξέλιξη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το οικογενειακό στοιχείο εμπνέει την καλλιέργεια
συναισθηματικού κεφαλαίου
Του Λεωνίδα Σπ. Πολέμη
Polembros Shipping

τικότητας. Οι αξίες αυτές χαρακτηρίζουν
τόσο τον προσωπικό όσο και τον επαγγελματικό μου βίο, οι οποίοι κατά κάποιον
τρόπο πάντα ταυτίζονται. Με αυτές τις
αξίες γαλουχήθηκα από τον πατέρα μου,
ο οποίος με τη σειρά του τις κληρονόμησε από τους γονείς του, τους θείους του
και το ευρύτερό τους περιβάλλον.

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Οπωσδήποτε η διατήρηση της παράδοσης έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Κληρονόμησα την αγάπη για τη θάλασσα, τον άνεμο, τα κύματα, τα βαπόρια, τα
λιμάνια, τα logistics και τη βελτιστοποίηση. Πέραν της αγάπης αυτής, η οικογένειά
μου μου έχει εμφυσήσει τη σημασία της
αφοσίωσης, της υπομονής, της ομαδικότητας, της ευρηματικότητας και της διορα-

46

Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές; Επίσης
οι παραδόσεις του παρελθόντος θα
πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου
η ελληνική ναυτιλία να επιβιώσει τις
επόμενες δεκαετίες;
Οι κοινωνίες βρίσκονται, κατά μία έννοια,
συνεχώς σε κρίση, είτε αυτή είναι οικονομική, κοινωνική, αξιών κ.λπ. Αυτό οφείλεται στον άνθρωπο, ο οποίος αναζητά
τη συνεχή πρόοδο μέσω της αλλαγής και
της αντιπαράθεσης με υπάρχουσες σταθερές και πραγματικότητες με σκοπό την
αναθεώρησή τους και τη βελτιστοποίησή
τους. Με υπομονή αλλά και σεβασμό, είναι
πάντοτε ωφέλιμο να αναθεωρούμε έννοιες
και καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγχουμε και να επαληθεύουμε
εάν κάτι είναι χρήσιμο, αποδοτικό, αποτε-

λεσματικό, ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο και αποφασίζουμε να το κρατήσουμε
και να το καλλιεργήσουμε. Αντιθέτως, κάτι
που ύστερα από μελέτη και ανάλυση δεν
πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, είτε το
αναβαθμίζουμε είτε το αλλάζουμε.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία
που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό
επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως
στρατηγικές επιλογές των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Το ένα τρίτο των εταιρειών SNP500 είναι
οικογενειακές – μερικές μελέτες μάλιστα
υποστηρίζουν ότι τείνουν να είναι πιο επιτυχημένες από τις μη οικογενειακές. Φυσικά, το ότι μια εταιρεία είναι οικογενειακή
δεν σημαίνει ότι θα είναι και επιτυχημένη.
Είναι όμως, συνήθως, εφοδιασμένη με ένα
σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο συχνά
απουσιάζει από τις υπόλοιπες. Οι μέτοχοι,
οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές
αγορές συνεισφέρουν οικονομικό κεφάλαιο, τα στελέχη συνεισφέρουν ανθρώπι-

νο κεφάλαιο και το οικογενειακό στοιχείο
επιτρέπει την καλλιέργεια συναισθηματικού κεφαλαίου.
Αυτό το παραπανίσιο κεφάλαιο μπορεί
να προσφέρει ένα είδος αφοσίωσης η
οποία υπερβαίνει προσωπικές φιλοδοξίες
και θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης. Η
αφοσίωση αυτή επιτυγχάνεται με μοναδικό τρόπο από οικογενειακά στελέχη,
διότι μπορούν και ταυτίζουν το μέλλον
της εταιρείας με το μέλλον της οικογένειας. Από τη στιγμή που τα στελέχη ταυτίσουν τους δύο αυτούς σκοπούς ενισχύονται η ικανότητα και η προσδοκία τους
να ενστερνιστούν τον κοινό στόχο. Έτσι
διευκολύνεται και πολλαπλασιάζεται η
διάχυση αυτής της θέρμης στην υπόλοιπη επιχείρηση, η οποία μπορεί να αυξήσει
την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία των υπόλοιπων
ατόμων στην επιχείρηση. Τέλος, θέτοντας
μακροπρόθεσμους στόχους, οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν με διορατικότητα, η οποία τείνει
συχνά να απουσιάζει από μη οικογενεια-

κές εταιρείες και ειδικά από οργανισμούς
που πιέζονται από επενδυτές πάση θυσία
να δείξουν θετικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.
Παρά το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα
της οικογενειακής επιχείρησης, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα μέλη
της οικογένειας είναι τα καταλληλότερα
για θέσεις μέσα στην επιχείρηση, όσο «μη
καίριες» και αν είναι αυτές. Μάλιστα αυτό
είναι ένας κίνδυνος σε οικογενειακές επιχειρήσεις: να ενδώσει η αξιοκρατία στην
ευνοιοκρατία. Με αξιοκρατικά και αλληλοελεγχόμενα συστήματα αξιολόγησης σε
επίπεδο στελεχών και επίπεδο μετόχων,
μια οικογενειακή επιχείρηση, εξοπλισμένη με άφθονο συναισθηματικό κεφάλαιο,
μπορεί όχι μόνο να γίνει επιτυχής, αλλά
και να παραμένει επιτυχημένη διαγενεακά.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Mία από τις θεμελιώδεις αρχές που διδαχτήκαμε είναι
να υποστηρίζουμε την τοπική και εθνική οικονομία
Του Πανάγου Φαφαλιού
Managing Director Fafalios Shipping S.A.

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Οι πρωτεργάτες της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας είχαν καταγωγή, κυρίως, από
θαλασσινούς τόπους και ως εκ τούτου
είχαν γνώση του εμπορίου αλλά και της
σημασίας του, καθώς και των δυσκολιών
που αυτό συνεπαγόταν. Η εμπιστοσύνη
και η εμπειρία που αυτό τους προσέφερε
σε συνδυασμό με μια αυστηρή αίσθηση
της παράδοσης τους βοήθησε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, οδηγώντας
τους εν τέλει στην ευημερία που βίωσε
η σύγχρονη ελληνική ναυτιλία, η οποία
βεβαίως έχει τεκμηριωθεί δεόντως. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμα και
στις μέρες μας οι ίδιες αρχές και παραδόσεις, πάνω στις οποίες συγκροτήθηκαν
αυτές οι επιχειρήσεις, τηρούνται ακόμη.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Το να προσπαθούμε να υποστηρίζουμε
την τοπική και εθνική οικονομία, όπου
αυτό είναι εφικτό, υπήρξε μία από τις
θεμελιώδεις αρχές που διδαχτήκαμε από
τους προγόνους μας. Αυτό συνεχίζουμε
να το επιτυγχάνουμε με την ύψωση σχεδόν σε ολόκληρο τον στόλο μας της ελληνικής σημαίας, με την πρόσληψη Ελλήνων
ναυτικών –κυρίως από το νησί της Χίου,
απ’ όπου κρατούν και οι ρίζες της οικογένειας– για να βοηθούν στη λειτουργία
των πλοίων και με αξιοποίηση ελληνικών
ναυπηγείων για να εκτελούνται επισκευές,
όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο.
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Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;
Στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας,
δυστυχώς ο σεβασμός και η πίστη για τις
παραδοσιακές αξίες υπονομεύονται. Η
παράδοση, εν γένει, θεωρείται αναχρονιστική, ληθαργική και ως μη έχουσα επαφή
με τη σημερινή παγκόσμια επιχειρηματική
κοινότητα, η οποία είναι δυναμική, με ταχείς
ρυθμούς και καινοτομία. Μπορεί κανείς να
υποστηρίξει ότι οι παραδοσιακές αρχές
«κοστίζουν περισσότερο» και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση σε μια εποχή δημοσιονομικής λιτότητας και «σφιξίματος του
ζωναριού», με αποτέλεσμα την απώλεια
σεβασμού και πίστης. Επιπλέον, το status
quo έχει μετατοπιστεί από μια εποχή όπου
επικρατούσαν η ποιότητα και η παράδοση
σε μια εποχή όπου η μαζική παραγωγή και
η καινοτομία αποτελούν τα νέα πρότυπα.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Πιστεύω ακράδαντα ότι ορισμένες παραδόσεις του παρελθόντος θα πρέπει να
εκσυγχρονιστούν εάν θέλουμε η ελληνική
ναυτιλία να επιβιώσει στις δεκαετίες που
έρχονται. Για παράδειγμα, η συμμόρφωση
με τον ολοένα και μεγαλύτερο όγκο ρυθμιστικών κανόνων, που διέπουν τον τρόπο
λειτουργίας των πλοίων, σημαίνει ότι ορισμένες πρακτικές του παρελθόντος πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Κανείς πια δεν
μπορεί να λειτουργεί τα πλοία με τον ίδιο
τρόπο που αυτό γινόταν στο παρελθόν.

Η νέα γενιά συνομιλεί
με τους πρωταγωνιστές
Η νέα
γενιά συνομιλεί
της
Ναυτιλίας

με τους πρωταγωνιστές
Παρασκεύη
10 Μαρτίου 2017 09:00 - 14:30
της Ναυτιλίας
Παρασκεύη 10 Μαρτίου 2017 09:00 - 14:30
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Η αξία των διαπροσωπικών σχέσεων στη ναυτιλία υπήρξε
ανέκαθεν ακρογωνιαίος λίθος στην οικογένειά μας
Του Γιάννη Μ. Χατζηπατέρα
John C. Hadjipateras & Sons Ltd

πληρωμάτων και βεβαίως με το προσωπικό της στεριάς. Έχει σημασία αυτό που
έχεις πει ότι θα κάνεις να το κάνεις. Αυτές
οι αξίες είναι που χτίζουν τη φήμη που
αντέχει στον χρόνο. Η αξία των διαπροσωπικών σχέσεων στη ναυτιλία υπήρξε
ανέκαθεν ακρογωνιαίος λίθος στην οικογένειά μας.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;

Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Ίσως ο πιο σημαντικός και θεμελιώδης
κώδικας ηθικής ορίζεται από το ρητό του
Baltic Exchange «Our word, our bond». Η
φράση αυτή, σε συνδυασμό με τον Baltic
Code, καθορίζει τις αγορές της εμπορικής
ναυτιλίας εδώ και αιώνες και έχει αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχουν
διεκπεραιωθεί πολυάριθμες ναυλώσεις και
αγοραπωλησίες. Η οικογένειά μας ανέκαθεν ακολουθούσε αυτή τη βασική αρχή
εδώ και τέσσερις γενιές. Η δεοντολογία
αυτή της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας
και της πίστης συνεισέφερε σημαντικά
στη δημιουργία και στη διατήρηση των
σχέσεών μας με όλους τους παράγοντες
της ναυτιλίας, όπως ναυπηγούς, νηογνώμονες, ναυλωτές, δικηγόρους, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ασφαλιστές,
προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, μέλη
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Δυστυχώς το νέο, παγκοσμιοποιημένο
επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αλλάξει
τόσο, που δεν εφαρμόζονται από όλους
τους συμμετέχοντες οι κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια και η πίστη. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στον χώρο της
ναυτιλίας πολλοί νέοι τύποι επενδυτών,
των οποίων οι στόχοι δεν συμβαδίζουν
πάντα με αυτούς των πιο παραδοσιακών
«παικτών», που βρίσκονται χρόνια στον
χώρο. Όσο διαφοροποιούνται οι επιχειρηματικές στρατηγικές που ακολουθούνται, τόσο διαφοροποιούνται και οι ηθικές αρχές που εφαρμόζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι. Το ναυτιλιακό κέντρο
του κόσμου μετατοπίζεται σταδιακά προς
την Ανατολή και ο όγκος συναλλαγών
στην Άπω Ανατολή έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι
η SGX της Σιγκαπούρης απέκτησε την
Baltic Exchange Ltd το 2016 ευελπιστώ ότι
θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή του
Baltic Code σε όλη την Ασία.
Επιπροσθέτως, δεν δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις,
διότι, για πολλές επιχειρήσεις, ο στόχος
δεν είναι να χτίσουν νέες ή να ενισχύσουν
υπάρχουσες μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά

να έχουν άμεσα κέρδη και καλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, κάποια από τα
παραδοσιακά οικονομικά ιδρύματα που
ευδοκιμούσαν για δεκαετίες και που
είχαν αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με
αμοιβαία οφέλη στον χώρο της ναυτιλίας
αιφνιδίως και με τρόπο επιθετικό τερμάτισαν την ανάμειξή τους στη ναυτιλία, με
μοναδικό σκοπό να βελτιώσουν τον ισολογισμό τους και να προσπαθήσουν να
αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη από
την τιμή της μετοχής τους.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Πιστεύω ότι οι παραδόσεις και οι αξίες του παρελθόντος μπορούν ακόμη να
παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της
ελληνικής ναυτιλίας, όχι όμως από μόνες
τους. Αναπόφευκτα, αυτές έδωσαν τη
δυνατότητα σε πολλές οικογενειακές
επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν για αρκετά χρόνια. Παρόλο που οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μεγάλο
κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας, σήμερα
υπάρχουν και publicly-listed εταιρείες και
investor-fund εταιρείες. Οπότε η επιβίωση
της ναυτιλίας δεν εξαρτάται μόνο από τις
παραδόσεις και τα μαθήματα του παρελθόντος, ακόμη και αν αυτά έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβαδίζουν με την παρούσα διεθνή επιχειρηματική πρακτική. Για να επιβιώσει η ελληνική
ναυτιλία, απαιτούνται πολλοί άλλοι παράγοντες, με πιο σημαντικούς ένα ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο και ένα σύγχρονο
και άριστο εκπαιδευτικό σύστημα, που
μελλοντικά θα δημιουργεί ποιοτικούς
Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι με τον καιρό
θα βγουν στη στεριά για να επανδρώσουν
τα γραφεία των διαχειριστριών εταιρειών
και των παρόχων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

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

D. C.S. International Ltd
Filonos 107 - 109, Piraeus, Greece, Tel.: +30 210 4181833, E-mail: dcsi@dcsi.gr, www.dcsi.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Oι αξίες εμπεριέχουν κάποιες αρχές
που είναι αναλλoίωτες στον χρόνο
Του Γιώργου Γουρδομιχάλη
Managing Director Phoenix Shipping & Trading S.A.

συνδράμουμε στην παράδοση αυτή.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Χωρίς αμφιβολία, οι πιο σημαντικές αρχές
είναι η προσήλωση στο αντικείμενο, ο
σεβασμός προς τους συνεργάτες και
εργαζομένους, η συνεχής προσπάθεια να
δίνεις πίσω στην κοινωνία, καθώς και το
θάρρος της γνώμης μας και ο σεβασμός
της προσωπικότητάς μας. Χωρίς αυτές τις
αξίες, κανένας, είτε στη δική μας βιομηχανία είτε αλλού, δεν μπορεί να επιτύχει στο
έργο του και να φανεί χρήσιμος στο στενό του περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία
όπου ζούμε και δραστηριοποιούμεθα.
Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Η έννοια της παράδοσης προσφέρει τη
δυνατότητα να περνάμε το ήθος μας, τις
δεξιότητές μας αλλά και τη γνώση μας
από γενιά σε γενιά. Όμως αυτό δεν φτάνει. Το μέγιστο της παράδοσης πρέπει να
είναι ο σεβασμός προς την εργασία μας,
τη βιομηχανία μας αλλά και τους ανθρώπους που συνεργάζονται και εργάζονται
μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω
πως, όταν στην καθημερινότητά μας πολλές φορές ακούμε τον όρο «παραδοσιακός πλοιοκτήτης», σε αντίθεση με τον «μη
παραδοσιακό», πρέπει να ομολογήσω ότι
με ξενίζει αυτή η χρήση, διότι πολύ απλά
η ναυτιλιακή βιομηχανία πάντα ήταν –και
παραμένει– ανοιχτή σε αυτούς που τολμούν να επιχειρήσουν και όλοι αντλούμε
από την παράδοση της ναυτιλίας και όλοι
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Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;
Γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ότι οι παραδοσιακές αρχές δεν διέπουν τη σημερινή
πραγματικότητα; Σίγουρα θα υπάρχουν,
όπως και έχουν υπάρξει στο παρελθόν,
αυτοί που ούτε σεβάστηκαν ούτε πρόκειται να σεβαστούν αξίες. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι είναι ο κανόνας. Δεν αντιλέγω
πως η εποχή της παγκόσμιας οικονομίας
έχει δημιουργήσει πιο σύνθετες πραγματικότητες και ότι ίσως δημιουργεί και νέες
αξίες και μεταλλάσσει παλαιότερες, αλλά
αυτό δεν είναι και η έννοια της προόδου;
Δηλαδή η πρόοδος φέρει πάντα και θετικά και αρνητικά στοιχεία και εξαρτάται
από εμάς που τα ζούμε να τα διαχειρι-

στούμε σωστά και να συμβάλουμε τα
μέγιστα για το καλύτερο.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Όπως προείπα, η πρόοδος φέρει αναθεώρηση και αλλαγές, για να μπορούν οι αξίες να έχουν χρησιμότητα και προσφορά
στη σημερινή πραγματικότητα. Θα πρέπει
όμως να σημειώσουμε πως οι αξίες εμπεριέχουν κάποιες αρχές που είναι αναλλoίωτες στον χρόνο, με υψίστης σημασίας
αυτές της αρετής, του σεβασμού, αλλά και
της εργατικότητας και της προσήλωσης. Η
ελληνική ναυτιλία πολλάκις έχει αποδείξει
πως μπορεί και γνωρίζει να ελίσσεται, να
προσαρμόζεται και να επιβιώνει, χρησιμοποιώντας τις αξίες της, αλλά και να τις
εξελίσσει.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως στρατηγικές επιλογές των
παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Οικογενειοκρατία ίσως, εσωστρέφεια
ίσως, αλλά στο παρελθόν. Σήμερα, η εξωστρέφεια είναι ο κανόνας. Στην παγκόσμια
οικονομία δεν στέκεσαι ως εσωστρεφής.
Η ανταγωνιστικότητά μας στηρίζεται στη
συνεχή μας εξωστρέφεια και στη συνεχή
αφομοίωση των γοργών αλλαγών και γεγονότων. Δεν αναθεωρούμε, προσαρμοζόμαστε, δεν αναθεωρούμε, προοδεύουμε, δεν
αναθεωρούμε, εκσυγχρονιζόμαστε, δεν
αναθεωρούμε, είμαστε δυναμικοί.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι αξίες που μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας αποτελούν ακόμη,
και θα αποτελούν πάντα, τους πυλώνες του οικοδομήματός μας
Της Λασκαρίνας Καρασταμάτη
President, Eletson Holdings Inc.

δωσαν οι πατεράδες μας αποτελούν ακόμη, και θα αποτελούν πάντα, τους πυλώνες
του οικοδομήματός μας. Σεβασμός στην
αξία της οικογένειας, στην προσωπικότητα του άλλου, αγάπη και ταπεινότητα στα
εσωτερικά μας.
Ποτέ όμως δεν υπήρξαμε εσωστρεφείς.
Το αντίθετο.
Προς τα έξω, λοιπόν, τόλμη και αποφασιστικότητα στις επιλογές μας, επενδύσεις
σε πλοία τελευταίας τεχνολογίας, οραματισμός αλλά και υλοποίηση νέων και πολλές φορές καινοτόμων βημάτων.

Είναι, νομίζω, γεγονός αναμφισβήτητο το
πόσο σημαντικός και καθοριστικός ήταν
ο ρόλος που έπαιξαν η διατήρηση της
παράδοσης καθώς και η πίστη στις παραδοσιακές αξίες στη δημιουργία του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος.
Η μελέτη της ιστορίας καθεμιάς από τις
παραδοσιακές οικογενειακές ελληνικές
εταιρείες, μεγαλύτερες ή όχι τόσο μεγάλες, το αποδεικνύει.
Γνώση του αντικειμένου, βαθιά αγάπη για
τη θάλασσα, σεβασμός στον ναυτικό και
ειδικά στον Έλληνα ναυτικό, εργατικότητα,
αυτοθυσία, προσωπική εργασία.
Η ιστορία της δικής μας εταιρείας, της
Eletson, η οποία γιόρτασε το 2016 τα 50
χρόνια από την ίδρυσή της, αποδεικνύει
επίσης τα παραπάνω. Η μετοχική δομή
της παραμένει οικογενειακή με πολύ στενούς και, πιστεύω, αληθινούς δεσμούς
μεταξύ των μελών. Οι αξίες που μας παρέ-
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Στην Eletson προσπαθούμε να συνδυάζουμε τις οικογενειακές παραδοσιακές
αξίες με την καινοτομία και τις νέες ιδέες
που αναδεικνύονται συνεχώς στον τομέα
μας, και το έχουμε αποδείξει έχοντας
υπάρξει πολλές φορές και πρωτοπόροι
και καινοτόμοι. Παράλληλα, όμως, η οργάνωση της εταιρείας είναι αυστηρά τεχνοκρατική, με σεβασμό στην τήρηση των
κανόνων και των οργανωτικών δομών.
Άρα, κατά τη γνώμη μου, η συνταγή πρέπει
να είναι ο σωστός συνδυασμός, η σωστή
δοσολογία των παραδοσιακών αξιών με
την καινοτομία. Διότι χωρίς αυτές τις αξίες θα χαθεί το πολυτιμότερο συστατικό
του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος, η
ναυτοσύνη. Η αγάπη και ο σεβασμός στο
ναυτικό επάγγελμα, στον Έλληνα ναυτικό,
στην ελληνική σημαία.
Αγάπη για τη θάλασσα, γνώση του πλοίου, σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός
στον πελάτη και στον συνεργάτη, εντιμότητα και συνέπεια στις συναλλαγές.
Πιστεύω ότι αυτές οι αξίες είναι διαχρονικές και θα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις με επιτυχία
και γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουν και η
ασφαλής πυξίδα της μελλοντικής πορείας
της ελληνικής ναυτιλίας.
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Όσοι έχουν ένα μάτι στο παρελθόν είναι
σε καλύτερη θέση από τους μοντερνιστές
Του Νίκου Κοσμάτου
President Sea Link Navigation

να χαθούν είναι η αγάπη για το βαπόρι, για
τη θάλασσα, για την ιστορία της ελληνικής
ναυτιλίας, για την υποχρέωση να στηρίζουμε όλοι ο ένας το άλλο.

Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Να σέβεσαι όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους στο γραφείο και στο βαπόρι, να τους
μεταχειρίζεσαι με ευγένεια και σεβασμό και
να εκτιμάς τα χρόνια υπηρεσίας τους προς
την εταιρεία και την οικογένειά σου.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;
Σίγουρα μειώνονται συνέχεια, αλλά όχι ως
αποτέλεσμα της κρίσης παρά ως αποτέλεσμα των αρχών που αλλάζουν συνέχεια.
Όσοι όμως έχουν ένα μάτι στο παρελθόν,
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κατά τη γνώμη μου, είναι σε καλύτερη
θέση από τους μοντερνιστές.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Εξαρτάται από το ποιες παραδόσεις μιλάμε, βέβαια, γιατί υπάρχουν και μερικές που
κατ’ ευφημισμόν αποδίδουμε στο ελληνικό
δαιμόνιο οι οποίες δεν θα έπρεπε να συνεχιστούν. Αλλά, σε γενικές γραμμές, παραδόσεις όπως ο σεβασμός σε όλους όσοι
εργάζονται στο γραφείο και ακόμα περισσότερο στα βαπόρια, είτε είναι ναύτες είτε
αξιωματικοί, το ενδιαφέρον και η αγάπη
που τρέφουν οι περισσότεροι πλοιοκτήτες
προς τους ναυτικούς τους και τους εργαζομένους σε αυτούς ή η πίστη που δίνει
πολύ κόσμος στο γραφείο και στον πλοιοκτήτη. Με λίγα λόγια, οι ανθρώπινες σχέσεις. Άλλες παραδόσεις που δεν πρέπει

Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία
που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό
επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως
στρατηγικές επιλογές των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Και ναι, και όχι. Ναι ως προς την αυτόματη
επιλογή όλων των μελών της οικογένειας
ως διευθυντών στο γραφείο αν μερικοί/-ές δεν μπορούν ή δεν θέλουν, αλλά
συνάμα και όχι, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι η οικογενειακή συνέχεια είναι ένα
μεγάλο ατού ως προς το προφίλ της εταιρείας είτε προς τις τράπεζες είτε προς
τους ανθρώπους που ως επί το πλείστον
προτιμούν να εργάζονται για παραδοσιακά γραφεία. Ένας σωστός συνδυασμός με
επαγγελματίες και μέλη οικογένειας που
γνωρίζουν το αντικείμενο, κατά τη γνώμη
μου, είναι το πιο σωστό. Αυτό που ίσως θα
έπρεπε να αναθεωρηθεί είναι το ότι πολλές φορές αυτομάτως τα μέλη της οικογένειας νομίζουν ότι γνωρίζουν καλύτερα
ορισμένα θέματα από τους επαγγελματίες
αρχιπλοιάρχους και αρχιμηχανικούς (ιδίως συγγενείς του πλοιοκτήτη, που μπερδεύουν τη συγγένεια με τις γνώσεις).
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Η συνεταιρική φύση της διαχείρισης
μου έμαθε ότι πρέπει να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου
Της Έλπης Πετράκη
Chartering / Operation Consultant, Enea Management Inc.

Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Πολύ σύντομα και συνοπτικά, έχω ως
παρακαταθήκη τα εξής: αγάπη και σεβασμός για το αντικείμενο της δουλειάς μου,
δηλαδή το πλοίο και τους ανθρώπους που
δουλεύουν σε αυτό, πολύ καλή γνώση της
δουλειάς, συναίνεση στη λήψη αποφάσεων, συνεργασία ακόμα και με κόστος,
πίστη σε αυτό που κάνω.
Και, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα σας
πω ότι η εταιρεία μας είναι όχι μόνο οικογενειακή, αλλά και συνεταιρική, δηλαδή
ιδρύθηκε από τρεις εταίρους πριν από
περίπου 33 χρόνια, οι οποίοι είναι ακόμη
μαζί και ασχολούνται ενεργά με τη διοίκηση της εταιρείας. Σταδιακά έχει μπει στη
δουλειά και η δεύτερη γενιά, οι οποίοι
συνεχίζουμε όχι μόνο την οικογενειακή
αλλά και τη συνεταιριστική παράδοση με
τις ίδιες αξίες. Θεωρούμε ευτυχές το γεγονός ότι η πρώτη γενιά είναι ακόμη μαζί μας
και υποστηρίζει τις αποφάσεις μας με τη
δική της εμπειρία και τεχνογνωσία.
Από την προηγούμενη γενιά έμαθα ότι,
εάν δεν αγαπάς πραγματικά αυτό που
κάνεις και εάν δεν ξέρεις σε βάθος το
αντικείμενο της δουλειάς σου, τότε ούτε
επιτυχημένος αλλά ούτε και ευτυχισμένος
πραγματικά θα γίνεις. Για μας το πλοίο
είναι ζωντανός οργανισμός, ένα κομμάτι
της εταιρείας μας που λειτουργεί σε απόσταση – μόνο που ευτυχώς στις μέρες
μας με τις νέες μεθόδους επικοινωνίας
σε άμεσο χρόνο είναι πιο εύκολη και η
διαχείρισή του αλλά και η επίλυση τυχόν
προβλημάτων. Οι άνθρωποι πάνω στο
πλοίο είναι αυτοί που στηρίζουν την επιχείρησή μας, είναι οι άνθρωποί μας, στους
οποίους παρέχουμε την προσοχή μας και
τη φροντίδα μας. Οι παλιοί ήξεραν κάθε
άνθρωπο πάνω στο καράβι με το όνομά
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του, ήξεραν την οικογενειακή του κατάσταση, ήξεραν αν χρειάζεται κάτι. Αυτός
ο τρόπος σκέψης πέρασε και σ’ εμάς
και προσπαθούμε, όσο είναι δυνατόν, να
τον διατηρήσουμε. Η συνεταιρική φύση
της διαχείρισης μου έμαθε ότι πρέπει
να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου και ότι
οι αμοιβαίες υποχωρήσεις ενδυναμώνουν
τις σχέσεις και βελτιώνουν την ποιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αυτό
οφείλω να πω ότι με βοηθάει και στις
προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες μου.
Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, άλλωστε
γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύπλοκες. Αλλά στο γραφείο έμαθα ότι η
συμβίωση είναι κάτι πολύτιμο και αξίζει να
αφιερώσει κάποιος χρόνο και κόπο για να
τη μετατρέψει σε στέρεη σχέση.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;
Δυστυχώς, καμιά φορά οι δυσκολίες
αυξάνονται σε υπέρμετρο βαθμό και
τότε, αν οι άνθρωποι δεν έχουν στέρεες
βάσεις και «πιστεύω», θυσιάζουν τις αξίες
τους. Ναι, παρατηρώ συχνά ότι ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές αξίες
χάνονται γιατί και οι αξίες αυτές καθαυτές δύσκολα υφίστανται όταν υπάρχουν
μεγάλα προβλήματα. Όμως, από την άλλη,
πιστεύω ότι με αυτές τις αξίες, παρά το
κόστος, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε
την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία μας
ως άνθρωποι και ως επιχειρηματίες. Δεν
υπάρχει κοινωνικό σύστημα ούτε επιχειρηματικό μοντέλο χωρίς όραμα και αξίες.
Πρέπει, με κάθε θυσία και κάθε δυσκολία, να κρατήσουμε τις αξίες και τις αρχές
μας. Στη δική μας εταιρεία βοηθάει το ότι
η γενιά των ιδρυτών είναι ακόμη ενεργή,
όπως προανέφερα. Είναι κοντά μας να μας

θυμίζει τις δικές της δυσκολίες και εμπειρίες και να ενδυναμώνει την πίστη μας
στην ποιότητα.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Η ελληνική ναυτιλία είναι μια παγκόσμια
δραστηριότητα, η ναυτιλία είναι από τις
πλέον παγκοσμιοποιημένες βιομηχανίες. Είναι λογικό να δέχεται επιρροές είτε
από τις αγορές είτε από τους ανθρώπους.
Αυτή την περίοδο, με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, που επηρεάζουν άμεσα την προσφορά και τη ζήτηση της μεταφερόμενης ύλης, άρα και την
προσφορά και τη ζήτηση πλοίων, είμαστε
σε μια μάλλον δυσχερή θέση. Όμως την
τελευταία δεκαετία η ναυτιλία άρχισε να
αναζητά και να βρίσκει εναλλακτικούς

τρόπους χρηματοδότησης, πέραν της
παραδοσιακής τραπεζικής. Αυτό έχει τα
θετικά αλλά και τα αρνητικά του στοιχεία.
Με αυτά θέλω να κάνω σαφές ότι το ζήτημα της επιβίωσης δεν απασχολεί μόνο την
ελληνική ναυτιλία, αλλά και την παγκόσμια.
Βέβαια, παρ’ όλα αυτά, η ελληνική ναυτιλία
κρατάει σταθερά την πρώτη θέση παγκοσμίως. Επίσης έχουμε Έλληνες σε ηγετικές θέσεις σε όλα τα παγκόσμια φόρα –
Ιntertanko, Intercargo, ECSA, BIMCO κ.α.
Ως Έλληνες, στη ναυτιλία έχουμε διπλή
υποχρέωση: όχι μόνο να επιβιώσουμε,
αλλά και να διατηρήσουμε τα πρωτεία
σε πολλά επίπεδα. Για να το πετύχουμε,
κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο με τα καλά των
προηγούμενων γενεών και τον σύγχρονο
τρόπο σκέψης των σημερινών γενεών. Το
ότι οι παλαιότερες γενιές τα κατάφεραν
τόσο καλά σημαίνει ότι πολλά από αυτά
που έκαναν ήταν σωστά. Αλλά αυτό δεν
είναι αρκετό για τις απαιτήσεις του σήμε-

ρα. Και μόνο η ταχύτατη ενημέρωση απαιτεί ταχύτατες αποφάσεις και καλύτερη
προετοιμασία. Σήμερα ο ανταγωνισμός
είναι πιο σκληρός, οι διεθνείς κανονισμοί
πιο αυστηροί, απαιτούνται μεγάλη διαφάνεια και κοινωνική ευθύνη. Σίγουρα πρέπει
να φροντίσουμε να κρατήσουμε τη γνώση
μας για το αντικείμενο της δουλειάς μας,
την επαφή μας με όλους όσοι εμπλέκονται στη δουλειά μας, την ανθρωπιά μας
και την αλληλεγγύη μας, αλλά πρέπει να
γίνουμε και καλύτεροι γνώστες των διεθνών συνθηκών επιχειρηματικής λειτουργίας και πιο προσεκτικοί στην επιλογή
επιχειρηματικών ευκαιριών.

Academic excellence for
business and the professions

Enhance your career in the
modern marine industry.
City, University of London offers two Masters level programmes in
Piraeus, Greece, designed for both new-entrants and established
professionals , focusing on the maritime industry and shipping law.
LLM Maritime Law
The emphasis of this programme is to understand how law works
in relation to shipping contracts, insurance, admiralty practice,
international sale of goods and commercial arbitration.
MSc Maritime Operations and Management
This MSc programme introduces a wide range of concepts to prepare
students for employment in senior positions in the maritime sector,
focusing on maritime operations, management, technology and the
related business environment.
Both programmes are taught at the Lloyd’s Register Building in
Piraeus and start September 2017.
For further information and to apply, please contact
Ms Marilena Kokonaki, Programme Officer.
Email enquiries
marilena.kokonaki.1@city.ac.uk
www.city.ac.uk

Telephoneenquiries
+30 210 4297103

Find out more, visit
www.city.ac.uk/maritime-greece

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σήμερα, σε μια ομολογουμένως μακροχρόνια δύσκολη
περίοδο για τη χώρα, η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία
εξακολουθεί να στηρίζει την Ελλάδα
Της Κάτιας Σ. Ρέστη
Director – Enterprises Shipping & Trading S.A.
Member of the Board of Directors of the American P&I Club

Παραδοσιακά, η ελληνική ναυτιλία απαρτίζεται από οικογενειακές εταιρείες, οι
οποίες χτίστηκαν βήμα βήμα, πλοίο πλοίο,
δραττόμενες των ευκαιριών στα σκαμπανεβάσματα της αγοράς τον τελευταίο αιώνα. Αυτό είναι και το κύριο στοιχείο που
καθιστά την ελληνική ναυτιλία ανθεκτική
σε όλες τις κρίσεις, όχι μόνο την παρούσα –κατά την οποία ξένοι κολοσσοί κλυδωνίζονται–, αλλά και του παρελθόντος.
Συγκεκριμένα, μέσα από κάθε κρίση, η
ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία βγαίνει
πιο δυνατή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Η ελληνόκτητη εταιρεία ανήκει ακόμη
στην οικογένεια που τη δημιούργησε, η
οποία είθισται να λαμβάνει μέρος και στη
διοίκησή της. Χαρακτηρίζεται από την
αγάπη γι’ αυτό που κάνει, τη διάρκεια, τη
συνεχή πάλη ώστε να δοθεί στην επόμενη
γενιά κάτι καλύτερο, μεγαλύτερο και διαχρονικό. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που
η ελληνική ναυτιλία επιβιώνει στη μακρά
ιστορία της. Είναι ένας μαραθώνιος γενεών για συνεχή βελτίωση, υπερπήδηση
εμποδίων και τη χαρά της δημιουργίας
νέων ευκαιριών, με γνώμονα την αγάπη, τη
φροντίδα και το μεράκι και όχι την αντιμετώπιση της ναυτιλίας ως μιας ευκαιριακής
βραχυπρόθεσμης επένδυσης πλουτισμού.
Ο βασικός πυλώνας της ελληνικής ναυτικής παράδοσης είναι η «οικογένεια», με
τη στενή αλλά και την ευρύτερη έννοια,
ήτοι: ο σεβασμός προς τον ναυτικό, οι
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στενοί δεσμοί με την πλοιοκτησία και η
παραδοσιακή ύπαρξη Ελλήνων που επανδρώνουν τα πλοία (συχνά από τον τόπο
καταγωγής της πλοιοκτησίας) δημιούργησαν «εταιρείες-οικογένειες», όπου ο
Έλληνας ναυτικός δεν ένιωθε απλώς ένας
υπάλληλος, αλλά μέλος της «οικογένειας»
αυτής, την οποία πάντα θα προασπιζόταν σαν να ήταν δική του. Σήμερα, με την
ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου στην
πρώτη θέση παγκοσμίως, η κάλυψη των
θέσεων αποκλειστικά από Έλληνες ναυτικούς είναι αδύνατη, όμως οι αρχές της
οικογενειακής παράδοσης παραμένουν.
Η μεταλαμπάδευση της γνώσης και της
ναυτοσύνης από τη μια γενιά στην επόμενη είναι και αυτή από τα διαχρονικά χαρακτηριστικά της ναυτικής μας παράδοσης,
όπως είναι και η αγάπη για κάθε πλοίο, η
φροντίδα για κάθε ναυτικό και εργαζόμενο, το επιχειρηματικό πνεύμα και η διορατικότητα, που ανοίγουν νέους ορίζοντες.
Αυτές οι αξίες πιστεύω πως έχουν κρατήσει την ελληνική ναυτιλία πρώτη παγκοσμίως και είναι αυτές που θα μας καθοδηγούν και στις επόμενες δεκαετίες. Οι
τύποι των πλοίων, οι διεθνείς κανονισμοί,
τα φορτία αλλάζουν και θα συνεχίζουν να
αλλάζουν, οι παραπάνω αρχές όμως είναι
αναλλοίωτες.
Από τις προηγούμενες γενιές έχουμε
διδαχτεί και κάτι πιο σημαντικό, έναν
κώδικα αξιών με ακρογωνιαίους λίθους

το ήθος, την ακεραιότητα, την εκτίμηση και την επιδίωξη για το «καλό όνομα
στην αγορά». Ο κώδικας αυτός αξιών
μάς καθοδηγεί ως χρυσός κανόνας, αφού,
όταν κάνεις κάτι σωστά, πάντα ανταμείβεσαι, μπορεί όχι σήμερα ή αύριο, αλλά
σίγουρα κάποια στιγμή – όταν ενδεχομένως το χρειάζεσαι περισσότερο.
Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλία είχε, και
έχει, και έναν άλλο ρόλο, που συχνά ξεχνιέται. Είναι η προσφορά της στο κοινωνικό
σύνολο, η προσφορά της προς τη χώρα
σε στιγμές ανάγκης στο παρελθόν, όπως
σε περιόδους πολέμου. Γνωστοί δε είναι
και πολλοί ευεργέτες προερχόμενοι από
τον χώρο. Σήμερα, σε μια ομολογουμένως μακροχρόνια δύσκολη περίοδο για τη
χώρα μας, η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία
εξακολουθεί να στηρίζει τη χώρα, φέρνοντας έσοδα στην Ελλάδα, παρέχοντας
δουλειές από τις οποίες συντηρούνται
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες και προσφέρει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.
Συνοψίζοντας, έχω την αίσθηση πως, αν
παραμείνουμε πιστοί στις πατροπαράδοτες αρχές μας και παράλληλα αγκαλιάζουμε τις νέες αλλαγές στην αγορά, μένοντας
σε εγρήγορση και αντιλαμβανόμενοι πως
κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία για να
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε
καλύτεροι, θα έχουμε μπροστά μας έναν
χρυσό αιώνα για την ελληνική ναυτιλία.

THE SMART WAY TO ENSURE
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

AND STOP MARINE
INVASIONS

WÄRTSILÄ AQUARIUS® BALLAST WATER
MANAGEMENT SYSTEMS
Offering of different technologies for all ship types,
sizes and conditions
Type approved systems comply with IMO Convention
and USCG AMS accepted
Partnership program covering all stages from fleet
evaluation to lifecycle support
Turnkey solutions

For environmental peace of mind Wärtsilä supply the widest range of marine technologies
on earth, this includes a range of ballast water management solutions to help meet specific
requirements of individual owners and their vessels. Our technologies use a simple two stage
process involving filtration and a choice of either electro-chlorination (EC) or UV treatment.
With our partnership program, we work in close co-operation with you on all stages of the
project, and our turnkey solutions provide everything you need from the same place – from
selection and configuration to engineering and supervision. Read more at www.wartsila.com

WÄRTSILÄ: YOUR SHORTER ROUTE TO ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Είναι καθήκον όλων μας να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να
προασπίσουμε τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής ναυτιλίας
Του Κωνσταντίνου Τερζή
Queensway Navigation Co. Ltd

Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Οι αρχές και οι αξίες που διδάχτηκα από
τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν παλαιότερα ναυτικός στο επάγγελμα και παραμένει πάντα ναυτικός στην καρδιά, έχουν
να κάνουν κυρίως με τον σεβασμό. Μου
δίδαξε τον σεβασμό απέναντι στους ναυτικούς που οργώνουν τις θάλασσες, απέναντι
στους ανταγωνιστές μου που με ωθούν να
γίνομαι καλύτερος, απέναντι στους συνεργάτες μου, μαζί με τους οποίους παλεύω
για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Ακόμα,
διδάχτηκα να μην έχω σαν κύριο γνώμονα
το προσωπικό κέρδος αλλά το κέρδος του
συνόλου και τέλος να στηρίζω την πατρίδα
μου και τα συμφέροντά της.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η
πίστη στις παραδοσιακές αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες γενιές;
Στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται
από οικονομικές και κοινωνικές αναταραχές, η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα
έχει, κατά τη γνώμη μου, καθήκον να προασπίσει τις παραδοσιακές αξίες τις οποίες αντιπροσώπευαν οι παλαιότερες γενιές.
Δυστυχώς πολλές από τις παραδοσιακές
αυτές αξίες δεν είναι εφικτό να διατηρηθούν ανέγγιχτες λόγω των αλλαγών που
λαμβάνουν χώρα καθημερινά στον επαγγελματικό στίβο, αλλά είναι καθήκον όλων
μας να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να
προασπίσουμε τις παραδοσιακές αξίες
της ελληνικής ναυτιλίας.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρη-
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θούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Δεν θεωρώ ότι η ελληνική ναυτιλία, προκειμένου να επιβιώσει, πρέπει να αναθεωρήσει τις παραδόσεις του παρελθόντος,
καθώς αυτές είναι που την οδήγησαν
στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Πιστεύω πως οι παραδόσεις αυτές πρέπει
να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη
μελλοντική ανάπτυξη της ναυτιλίας, αφού
αντιπροσωπεύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις άλλες ναυτιλίες
του κόσμου.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία
που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό
επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως
στρατηγικές επιλογές των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Οι παραδοσιακές ελληνικές ναυτιλιακές
οικογένειες υιοθέτησαν ένα εσωστρεφές
οικογενειοκεντρικό μοντέλο, ώστε να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που διακρίνουν
τον κλάδο της ναυτιλίας. Η οικογένεια
έπαιζε, και συνεχίζει να παίζει, κυρίαρχο
ρόλο στις στρατηγικές ανάπτυξης των
ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς είναι συνυφασμένη με τους όρους «εμπιστοσύνη»
και «αφοσίωση». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει χώρος για νέους
ανθρώπους, που έχουν όρεξη για δουλειά. Η ναυτιλία σήμερα περισσότερο από
ποτέ χρειάζεται ανθρώπους που αγαπούν
την θάλασσα και ό,τι αυτή συνεπάγεται.
Δεν θεωρώ λοιπόν πως η ελληνική ναυτιλία πρέπει να αναθεωρήσει το στρατηγικό
μοντέλο της, αλλά πρέπει να φροντίσει να
εμφυσήσει στις νεότερες γενιές τις απαραίτητες αρχές και αξίες ώστε να δημιουργήσει ικανούς ναυτικούς και στελέχη
που θα γράψουν την επόμενη ένδοξη
σελίδα της ελληνικής ναυτιλίας.
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We support innovative solutions
to improve energy efficiency
and reduce emissions
For more information, please contact:
Bureau Veritas Hellas A.E.
23, Etolikou Str. - 185 45 PIRAEUS
Tel: +30 (210) 40 63 000
Email: grc_lpr@gr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com
www.bureauveritas.gr

Move Forward with Confidence

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η οικογένειά μου και η ζωή μου ήταν πάντα
συνδεδεμένες με τη θάλασσα
Της Κλαίρης Ν. Τσαβλίρη
Principal Tsavliris Salvage Group

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Η ελληνική ναυτιλία έχει μακροχρόνια
ιστορία, περίπου 10.000 χρόνων, και οι
Έλληνες παραμένουν εξαιρετικά ικανοί
ναυτικοί από αρχαιοτάτων χρόνων έως
και σήμερα. Οι Έλληνες έχουμε τη ναυτιλία στο αίμα μας. Η οικογένειά μου και η
ζωή μου ήταν πάντα συνδεδεμένες με τη
θάλασσα. Κάθε γενιά στηρίζεται σε ήθη
και παραδόσεις που κληρονομεί από την
προηγούμενη.
Η φιλοδοξία του Έλληνα και η αγάπη του
για τη θάλασσα συνέβαλαν στο να καταφέρουμε σήμερα ως έθνος να έχουμε τον
μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου,
με σύγχρονα κυρίως πλοία. Η παράδοση
και η βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων
της αγοράς αποτελούν ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα για τις ελληνικές ναυτιλιακές
επιχειρήσεις και την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Η παράδοση προσφέρει πλούσια εμπειρία, που μπορεί να λειτουργήσει καθοδηγητικά για τους νεότερους.
Δουλεύοντας στο πλευρό του πατέρα
μου, διδάσκομαι από την εμπειρία του,
ώστε να μάθω καλά τη δουλειά μας και να
αποφύγω λάθη του παρελθόντος.
Έμαθα έναν σωστό τρόπο σκέψης, έμαθα
να συζητώ και να διαφωνώ με επιχειρήματα σεβόμενη τη γνώμη των συνεργατών
μας και έμαθα να προσπαθώ να βρω γρήγορες και πρακτικές λύσεις.
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Κατάλαβα ότι πρέπει να προσαρμόζομαι
σε καταστάσεις, να εργάζομαι με συνείδηση, υπομονή και ψυχραιμία και να αγαπώ
αυτό που κάνω.
Για να πετύχεις τους στόχους σου, πρέπει
να είσαι ακέραιος, ηθικός, αποφασιστικός,
οργανωμένος, καταρτισμένος, με κατάλληλες
γνώσεις, και να κάνεις σωστή επιλογή ικανού
προσωπικού και έμπιστων συνεργατών.
Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;
Οφείλουμε να σεβόμαστε τις παραδόσεις
και τις αξίες που κληρονομήσαμε, ιδιαίτερα
σε αυτή την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε.
Πιστεύω ότι ζούμε σε καιρούς που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, αβεβαιότητα,
κρίση αξιών, επιφανειακές ανθρώπινες
σχέσεις, γεγονός που καθιστά επιτακτική
την ανάγκη να διατηρήσουμε τον σεβασμό
και την πίστη μας στις παραδοσιακές αξίες.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας είναι
τεράστια και θα επιβιώσει.
Συνεχίζοντας και ενισχύοντας την ιστορική ελληνική θαλασσινή παράδοση, η ελληνική ναυτιλία έχει γνωρίσει εντυπωσιακές
επιτυχίες κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Όμως, το περιβάλλον μέσα στο οποίο
λειτουργεί αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. Η
προσαρμοστικότητα των Ελλήνων και η
ταχύτητα των αντιδράσεών τους σε μετα-

επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως
στρατηγικές επιλογές των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;

βαλλόμενες συνθήκες αποτελούν πολύτιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που έχουν
δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου. Κάθε γενιά
συμβάλλει με καινούργιες ιδέες, σύγχρονες,
πιο οργανωμένες και προοδευτικές, ώστε
να επιβιώσει στις επόμενες δεκαετίες.
Η ελληνική ναυτιλία πρέπει, επομένως, να
διευρύνει περαιτέρω τους ορίζοντές της
και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, διατηρώντας τον παγκόσμιο
χαρακτήρα της. Οι συνθήκες την ευνοούν.
Κατά τις επόμενες δεκαετίες, οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες σχετί-

ζονται με τη θάλασσα θα αποτελέσουν
τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα
της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με
μελέτη του ΟΟΣΑ, η λεγόμενη «Οικονομία των Ωκεανών», η οποία έχει σημερινή
παραγωγή αξίας 1,5 τρις δολαρίων, προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2030.
Υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να βρούμε επενδυτικές ευκαιρίες για
το μέλλον.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία
που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό

Σήμερα όλα αναθεωρούνται. Η οικογενειοκρατία ως καταλυτικός παράγοντας στην
εδραίωση της ελληνικής ναυτιλίας έπαιξε
τον δικό της ρόλο. Η νεότερη γενιά, πιο
μορφωμένη και καινοτόμα, δρα με το δικό
τους «πατρόν», βασιζόμενη πάντα στις
παλιές αξίες, με μια δόση ανανέωσης.
Παρατηρούμε ότι σταδιακά το μοντέλο
της κλασικής ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας με τον οικογενειακό παραδοσιακό
χαρακτήρα αλλάζει και έχουμε ναυτιλιακές
εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια ή
με διαφορετικές μετοχικές συνθέσεις.
Υπάρχουν βέβαια παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες που διατηρούν την εσωστρέφεια και την οικογενειοκρατία στη
διοίκηση των επιχειρήσεών τους, αλλά
βλέπουμε παράλληλα να αναπτύσσονται και εξαιρετικά ισχυρές, κολοσσιαίες
εταιρείες μέσω του χρηματιστηρίου ή σε
συνεργασία με επενδυτικά σχήματα, με
σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και εξειδικευμένα στελέχη στις κορυφαίες θέσεις.
Πολλοί σημερινοί εφοπλιστές δεν προέρχονται από ναυτιλιακές οικογένειες, αλλά
από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Η εμπορική ναυτιλία είναι ανοιχτή
σε όλους.
Με σεβασμό στην παράδοση και θαυμασμό στους εμπνευσμένους πρωταγωνιστές της ναυτιλίας μας, έχουμε στραμμένο
το βλέμμα στο μέλλον.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το πρόβλημα ήταν, και παραμένει, το πόσο εξωστρεφής
είναι η διάθεση και η στρατηγική της Ελλάδας
για τον κλάδο της ναυτιλίας
Του Εμμανουήλ Τσικαλάκη
Προέδρου ΠΕΠΕΝ

Η γνώση και η εμπέδωση των στοιχείων
που εμπεριέχονται στη ναυτιλιακή μας
παράδοση βοηθούν, μπολιάζοντας τον
δικό μας πολιτισμό, ώστε να ενωθούν
αρμονικά και με συνέχεια το παρελθόν με
το παρόν και το μέλλον. Κατά κανόνα, το
ναυτικό επάγγελμα διέπεται από ισχυρότατους κώδικες αξιών, τους οποίους δεν
οφείλουμε απλώς να υπηρετούμε, αλλά
και να διαφυλάσσουμε, παραδίδοντάς
τους στις νεότερες γενιές της μεγάλης
μας ναυτικής οικογένειες. Μία από τις
βασικότερες αρετές στον κώδικα αυτών
των αξιών είναι η φιλοπατρία, ακολουθούν
η φιλανθρωπία, η τιμιότητα και η φιλοπρόοδος διάθεση όσων «υπηρετούν», από
οποιοδήποτε χώρο, τη ναυτιλία μας.
Η ελληνική ναυτιλιακή παράδοση αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην οικονομική εξέλιξη του τόπου μας. Δημιούργησε το παρελθόν, έχτισε το παρόν και θα
συνεχίσει να προσπαθεί και να προσφέρει για το μέλλον και την προκοπή των
Ελλήνων και της Ελλάδας μας. Διαχρονικά,
κανένας άλλος επιχειρηματικός κλάδος
στη χώρα μας δεν συνέδεσε την προσφορά του με την ιστορία αυτού του τόπου
και κανείς άλλος οικονομικός κλάδος δεν
πρόσφερε τόσο πολλά, από την αρχαιότητα έως και σήμερα, για την προώθηση
του πολιτισμού (γράμματα, τέχνες κ.λπ.),
των προϊόντων, αλλά και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του λαού μας, όσο
αυτός της ναυτιλίας μας. Η γνώση και η
διατήρησή της θεωρώ ότι αποτελούν για
εμάς, τους νεότερους στον χώρο, εγγύηση για το μέλλον του έθνους μας.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
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Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;
Βεβαιότατα, οι ελληνικές παραδοσιακά
μεγάλες ναυτικές οικογένειες της χώρας
μας που συνεχίζουν να επιχειρούν χαίρουν μεγάλης εκτίμησης διεθνώς και είναι
άξιοι παίκτες και ρυθμιστές στη διεθνή
επιχειρηματική σκακιέρα. Μην ξεχνάτε ότι, με τη δύναμη και τις γνώσεις του
παρελθόντος, όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές
οικογένειες ανδρώθηκαν και μεγαλούργησαν σε δύσκολες για την εποχή τους
στιγμές. Αλλά και με τη νέα δυναμική που
έχουν αναπτύξει, θα ανταποκριθούν στις
νέες απαιτήσεις και θα μετατρέψουν την
παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση σε επιχειρηματική ευκαιρία και μέσο
για να αναγεννηθεί και να προβληθεί εκ
νέου η χώρα μας.

Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Η παράδοση, κατά την άποψή μου, είναι
ζωντανή και «εύπλαστη» διαδικασία. Η μία
χρονική εποχή διαδέχεται την άλλη και
νεότερα στοιχεία προσμειγνύονται εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα παράδοση. Με το
πέρασμα των χρόνων, τα στοιχεία αυτά, όσα
καταφέρουν και αντέξουν, δημιουργούν τη
συνέχεια της παράδοσης, και αυτό συνεχίζεται με αέναες διαδικασίες.
Σε σχέση με την ελληνική ναυτιλία, θα σας
έλεγα αβασάνιστα ναι, θα πρέπει να αναθεωρηθούν!
Όχι όμως τόσο στο επιχειρηματικό κομμάτι, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, επαναπροσδιορίζεται και ανανεώνεται συνεχώς,
αλλά στο κομμάτι που αφορά την κρατική
μέριμνα και ευθύνη, που έχει βαφτίσει αβασάνιστα αναχρονιστικές διαδικασίες ως
παραδοσιακές και, στυλώνοντας τα πόδια,
δεν δέχεται να παρέμβει, ανανεώνοντας
διαδικασίες ή καταργώντας καρεκλοκένταυρους δημόσιους λειτουργούς.
Εκ των πραγμάτων έχουν αναθεωρηθεί
πολλά πράγματα, ακόμα και οι πολύ μεγάλες «οικογενειοκρατούμενες», παραδοσιακές θα έλεγα καλύτερα, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αλλάξει ρότα ως προς τον
τρόπο της διάρθρωσής τους και του επιχειρείν γενικότερα, ενώ πολλές νεότερες
έχουν εισέλθει στον ελληνικό και διεθνή
ναυτιλιακό επιχειρηματικό στίβο.
Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ
το πόσο εξωστρεφείς ήταν οι Έλληνες
πλοιοκτήτες και οι ναυτιλιακές εταιρείες
τους. Το πρόβλημα ήταν, και παραμένει,
το πόσο εξωστρεφής είναι η διάθεση και
η στρατηγική της Ελλάδας για τον κλάδο
της ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα όσων
διαχειρίζονται την πρόοδό της και την
τύχη του ελληνικού λαού!
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

«Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο»: αυτός είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης
λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας
Του Γιάννη Κοτζιά
Προέδρου Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, Director Sale & Purchase International Shipbrokers

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Ας πάμε πολλά χρόνια πίσω. Η χώρα μας
ήταν πάντα ένα από τα πιο ισχυρά και
σημαντικά κράτη και ιστορικά, μέσω της
ναυτιλίας και της θάλασσας, διεκδίκησε
την ελευθερία και την ευημερία της. Ο
Ηρόδοτος είχε πει: « Έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία και θάλασσα». Μην
ξεχνάμε ότι είναι λίγα τα επαγγέλματα,
πέραν της ναυτιλίας, όπου είμαστε τόσο
ανταγωνιστικοί και αυτή η κληρονομιά
είναι η προίκα των παλαιών προς τους
νεότερους. Αυτή η προίκα δεν περνάει
απλά στις επόμενες γενιές με κανέναν
άλλο τρόπο παρά με τη διατήρηση της
παράδοσης, της ναυτικής συνείδησης και
της αγάπης για τη θάλασσα. Ας παραθέσουμε μερικές χρήσιμες αναφορές σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης: «Κάθε ημέρα που παρέρχεται άνευ ναυτικής παρασκευής αποτελεί
καταστροφή για τον τόπο μας»· ο Παύλος Κουντουριώτης: «Μόνη η ναυτιλία μας
παρήχθη και λειτουργεί χωρίς να αξιώσει
οποιαδήποτε από μέρους του κράτους
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συνδρομή»· και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής: «Η Ελλάδα πέρασε την πόρτα της
ΕΟΚ με προίκα τη ναυτιλία της».
Ακόμα αξίζει να πάμε πολλούς αιώνες
πίσω, στον Θεμιστοκλή, που, με την υποχρεωτική θητεία όλων των Αθηναίων στα
πολεμικά πλοία, δημιούργησε μεγάλο
αριθμό από άξιους ναυτικούς. Η Αθήνα
τότε δημιούργησε ειδικούς νόμους, κανόνες και προστατευτικά μέτρα για τη ναυτιλία, και έτσι οργανώθηκε και υπερίσχυσε
η ναυτική βιομηχανία μας.
Όμως εδώ θέλω να σταθώ στο ότι ελληνική πλοιοκτησία χωρίς Έλληνα ναυτικό δεν
μπορεί να υπάρχει όπως τη γνωρίσαμε και
όπως ήταν στα παλαιότερα χρόνια που
μεγαλουργήσαμε και φτάσαμε τη ναυτιλία
μας να είναι στο πρώτο σκαλί του βάθρου.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατεξοχήν ναυτιλιακή, με μακρά παράδοση στη ναυτοσύνη και στη ναυτική τέχνη, της οποίας
κινητήριος μοχλός ήταν και είναι οι Έλληνες ναυτικοί. Θα σταθώ στο ότι πρέπει να
δώσουμε όλη μας τη βοήθεια όλοι όσοι
ζούμε από τη ναυτιλία, στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των σχολών
ναυτικής εκπαίδευσης και στο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να φέρουμε
περισσότερο κόσμο. Πρωτίστως πρέπει
τα νέα παιδιά να προτιμήσουν και να αγαπήσουν το ναυτικό επάγγελμα. Άλλωστε,
με την ανεργία να χτυπάει νούμερα ρεκόρ,
ειδικά στους νέους 20-30 ετών, το καλά
αμειβόμενο επάγγελμα του ναυτικού θα
έπρεπε να είναι άκρως δελεαστικό. Οι
συνθήκες διαβίωσης στα πλοία είναι πλέον πολύ καλύτερες, ως αποτέλεσμα των
νεότερων, σύγχρονων και τεχνολογικά
εξελιγμένων πλοίων που έχουν οι συμπατριώτες μας. Τα «μπάρκα» δεν είναι τόσο
πολύμηνα ή και πολύχρονα όπως παλιά
και σε περίπου έξι με επτά μήνες επιστρέφεις για λίγο καιρό σπίτι σου. Να προσθέσω ότι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών
είναι σήμερα τόσο εξελιγμένη, που έχεις

επαφή καθημερινή από την άλλη άκρη του
κόσμου με τους δικούς σου και τα αγαπημένα σου πρόσωπα και δεν «πρωτοβλέπεις» το παιδί σου «πριν αυτό πάει σχολείο»... Ακόμα, μια καριέρα ναυτικού, μια
θαλάσσια εμπειρία είναι κάτι που σε δένει
με τη ναυτιλία και σε κάνει να αγαπήσεις,
να λατρέψεις το πλοίο.
Είναι ακριβώς αυτή η αγάπη, η λατρεία,
που προσδίδει την ικανότητα και την
κορυφαία επίδοση του Έλληνα σε ό,τι
αφορά τη θάλασσα, και έτσι εύλογα έχουμε και την αντίστοιχη προσφορά της ναυτιλίας στον τόπο μας τόσο στην ειρήνη
όσο και στον πόλεμο. Εκεί βρίσκονται τα
μεγάλα μυστικά της διαχρονικής δύναμης
του έθνους μας και εδώ πρέπει να εστιάσουμε ώστε να τα διατηρήσουμε και να τα
ενισχύσουμε κι άλλο.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προγόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Τrust, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Ο
λόγος μου είναι συμβόλαιο. Αυτός είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης
λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας. Οικογενειακή εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη και
υποστήριξη ανάμεσα σε όσους έχουν
την ίδια τοπική καταγωγή, η συντοπιότητα, η εγγύτητα (proximity), το γεγονός
ότι γνωρίζεις το ποιόν και τον χαρακτήρα
του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζεσαι. Ο δικός μου κώδικας αξίας έχει ως
κορόνα ένα πράγμα: το να μπορείς να δεις
στα μάτια, με ειλικρίνεια, τον συνεργάτη
σου και να ξέρει ότι είσαι δίπλα του ως
έμπιστος σύμβουλος, ικανός, γνώστης και
να κερδίζεις τη δουλειά σου επειδή είσαι
υποδειγματικός. Η λέξη «exemplary» είναι
πολύ σημαντική, και αυτό απαιτεί η πρωτιά
που θέλουμε να έχουμε.

Θεωρείτε ότι στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, σε αυτή την εποχή της
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, διατηρούνται ο σεβασμός και η πίστη στις παραδοσιακές
αξίες που υποστήριξαν οι παλαιότερες
γενιές;
Η ελληνική ναυτιλία δεν πρέπει να στέκεται σε ό,τι λειτούργησε επιτυχημένα στο
παρελθόν. Άλλες εποχές, άλλες συνθήκες
και ίσως, όπως λέμε, ήμασταν στο σωστό
μέρος τη σωστή στιγμή (right place right
time!). Επίσης πρέπει να ξεπεράσουμε τη
λογική του συνδρόμου της επιτυχίας. Η
ελληνική ναυτιλία ήταν –και είναι– οικονομικός γίγαντας και ταυτόχρονα πολιτικός
νάνος σε σύγκριση με τις υπερδυνάμεις
που έχουν πολιτική ισχύ στον πλανήτη
μας. Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και τα
ρυθμιστικά μέτρα που ακούν, με όποιο
πρόσχημα, στο όνομα περιβαλλοντικών,
ανθρωπιστικών, ενεργειακών και άλλων
στόχων προσπαθούν να επιβάλλουν
«φωτογραφικούς» και πάντα ευνοϊκούς
όρους, ώστε η παγκόσμια ναυτιλία να
κοντρολάρεται από ολίγους και ισχυρούς.
Ένα ισχυρό lobbying, μια συλλογική φωνή,
που θα προασπίσει τα συμφέροντα της
ελληνικής ναυτιλίας, είναι περισσότερο
από ποτέ απαραίτητο. Και εδώ παίζουν
πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον της
χώρας μας οι θεσμικοί ρόλοι που κατέχουν στα ισχυρότερα παγκόσμια όργανα
και θεσμούς: οι BIMCO, ECSA, Intercargo,
Intertanko κ.λπ. έχουν όλοι από φέτος
στην προεδρία τους Έλληνες. Φαντάζομαι, είμαι 100% σίγουρος, ότι σημαντικό
ρόλο στην επιλογή τους και ακόμα περισσότερο στην εκλογή τους, πέραν της αδιαμφισβήτητης ικανότητας, έπαιξαν πάνω
από όλα η παράδοση και κληρονομιά που
φέρουν όλα αυτά τα βαριά ονόματα.
Νομίζω ότι αυτό που περνάει η κάθε γενιά
στην επόμενη είναι μερικά μυστικά με τα
οποία οι προηγούμενες γενιές πέτυχαν.
Καθώς έχουμε έκθεση στον απόλυτο
ανταγωνισμό, χρειαζόμαστε πειθαρχία,
σκληρή δουλειά, επιμονή, διαρκή μόρφωση/ενημέρωση και αγάπη γι’ αυτό που
κάνουμε.
Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε
επαρκή εκπροσώπηση της ελληνικής ναυτιλίας και πολιτική επιρροή σε ναυτιλιακά
θέματα από το ελληνικό κράτος. Το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας είναι τέτοιο,
που δεν δύναται να εκπροσωπηθεί κρατι-

κά. Το κράτος δεν έχει ούτε τη ναυτιλιακή
γνώση, ούτε και την απαιτούμενη αυτονομία για να κινείται επάξια στα διεθνή ναυτιλιακά lobby, στα think tanks και να μπορεί να επιβληθεί στην ξένη κοινή γνώμη.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;
Όπως έχει αναφέρει ο Δαρβίνος στην εξελικτική του θεωρία, με τον όρο «survival
of the fittest» δεν εννοεί τον δυνατότερο
και τον πιο «fit» αλλά αυτόν που μπορεί
να κάνει «fit», δηλαδή να «χωρέσει», στο
περιβάλλον του και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Βεβαίως, όμως,
συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να μπορούμε να προσαρμόζουμε το σήμερα με
το μέλλον, να είμαστε ακόλουθοι με τις
προκλήσεις και τις εξελίξεις. Η προσαρμοστικότητα των Ελλήνων και η ταχύτητα των αντιδράσεών τους σε μεταβαλλόμενες συνθήκες αποτελούν πολύτιμα
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όμως το να
«θυσιάσουμε» κάποιες από τις παραδόσεις μας στον βωμό της επιβίωσης θα
ήταν μια ύστατη, να μην πω ούτε καν…
μια τελευταία, ανάγκη. Όμως το να αναθεωρήσουμε, ή μάλλον να επικαιροποιήσουμε, κάποιες από τις παραδοσιακές μας
αρχές μπορεί να γίνει και καλό θα κάνει.
Γενικά είμαι εναντίον στο να μένουμε στο
παρελθόν και να μην το φέρνουμε ώστε
να έχει θέση στο παρόν. Μόνο έτσι μπορούμε να σταθούμε στο μέλλον.
Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία που δέσποζαν στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως στρατηγικές επιλογές των
παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που
μας έχει οδηγήσει ως έθνος να κερδίσουμε τον σεβασμό της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας είναι το μοντέλο της
προσωπικής ασχολίας του πλοιοκτήτη με
όλα τα θέματα που είναι απαραίτητο. Θα
σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ατζέντης
(ναυτιλιακός πράκτορας) που ήταν στο
πλευρό του πλοιοκτήτη στα πρώτα χρόνια πλοιοκτησίας του, στο ξεκίνημα, όταν
τα πράγματα ήταν ακόμα αρκετά δύσκο-

λα, ρευστά και οι οικονομικές δυσκολίες
τότε έντονες, ήταν δίπλα στον πλοιοκτήτη
και του είχε σταθεί, εξυπηρετώντας και
βοηθώντας τον είτε με πίστωση (credit
days) είτε με άλλη ανοχή χρόνου, και
αυτό με μοναδικό κριτήριο την προσωπική γνωριμία. Το ότι γνώριζε τον ίδιο τον
πλοιοκτήτη ή το γεγονός ότι και οι δύο
κατάγονταν από το ίδιο νησί ή το ίδιο
χωριό μεταφραζόταν σε εμπιστοσύνη
πάνω στην οποία χτίστηκαν κολοσσιαίες
εταιρείες και μεγάλες συνεργασίες.
Στο ίδιο μοτίβο και οι τραπεζίτες τη δεκαετία του ’60 και του ’70 έδειξαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο ίδιο το asset, το πλοίο
που χρηματοδοτούσαν, αλλά στο μεγαλύτερο «Κεφάλαιο», τον πλοιοκτήτη τον
ίδιο. Σε αυτόν έδειξαν εμπιστοσύνη, είδαν
το όραμά του, την ικανότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποφασιστικότητα να
επιτύχει. Μαζί με τον Έλληνα πλοιοκτήτη που τόλμησε σε δύσκολες συνθήκες
και σε δύσκολες περιόδους, πέτυχαν και
τόσοι άλλοι που τον πίστεψαν και τον
ακολούθησαν. Όπως καταλαβαίνετε, όλα
είχαν να κάνουν με τη λέξη «εμπιστοσύνη». Ο πλοιοκτήτης που είχε όραμα να
μεγαλώσει την εταιρεία του είχε και την
επόμενη γενιά, τα παιδιά του, τον γιο, την
κόρη, έτοιμους για να πάρουν τη σκυτάλη
στο μέλλον. Αυτό το μοντέλο της οικογένειας που ο πατέρας ήθελε να δώσει ως
προίκα και κληρονομιά, ατόφια, ακέραια
το καλό του όνομα στα παιδιά του είναι
το μοντέλο της ναυτιλίας που δεν υπάρχει
τόσο έντονα σε άλλα έθνη.
Ride with the times, εταιρείες στα μέτρα
των σημερινών συνθηκών. Πέρασαν οι
εποχές που ο πλοιοκτήτης ήξερε τα οικονομικά της εταιρείας χαριτολογώντας...
από το statement της τράπεζάς του. Τότε
αρκούσε να διαβάζει το κάτω δεξί μέρος
του τραπεζικού του εξτρέ και να δει αν
πάει καλά και έχει ταμείο! Σήμερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική και πρέπει πλέον ο πλοιοκτήτης να είναι στελεχωμένος από ικανά άτομα για κάθε οργανική
θέση, CFO, COO, CEO, και ούτω καθεξής,
για να μπορεί να είναι ικανός μάνατζερ και
να έχει corporate structure στην εταιρεία
του. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και
πλέον όποιος είναι competitive, ανταγωνιστικός, θα μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει
αλλά και να μεγαλώσει σε δύσκολους καιρούς, γιατί η ναυτιλία δίνει πάντα δυνατότητες για ευκαιρίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο δικός μας κώδικας αξιών εντάσσει το «επιχειρείν»
μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθητοποίησης
Του Αλέξανδρου Μ. Γκιγκιλίνη
Managing Director, Gigilinis Shipping Group

Ποια ήταν έως σήμερα η σημασία της
διατήρησης της παράδοσης ως προς
την επιτυχία του σύγχρονου ελληνικού
ναυτιλιακού θαύματος;
Η Ελλάδα αποτελεί, ως γνωστόν, μια μικρή
χώρα με μεγάλη εφοπλιστική παράδοση.
Σε παγκόσμια κλίμακα, το ελληνικό πρότυπο λειτουργίας ενός στόλου πλοίων θα
μπορούσε ίσως να προσομοιωθεί και από
άλλους ναυτικούς λαούς. Τι είναι όμως
αυτό που πραγματικά εξηγεί το γεγονός
ότι μια χώρα των 11 εκατομμυρίων ελέγχει τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων στον
κόσμο και αποτελεί «ναυτιλιακό θαύμα»;
Είναι η «ναυτοσύνη», η τεχνική ικανότητα, οι ιδιαίτερες γνώσεις των σύγχρονων
Ελλήνων, εφοπλιστών και επιχειρήσεων,
οι οποίες πηγάζουν από την παράδοση. Αυτή ακριβώς η ελληνική ναυτιλιακή
παράδοση μεταλαμπάδευσε στις νεότερες γενιές της ελληνόκτητης ποντοπόρου –και όχι μόνο– ναυτιλίας σημαντικά
συστατικά για τη δημιουργία αυτού του
μοναδικού «μείγματος» επιτυχίας: το υψηλό ήθος στις συναλλαγές, η επιχειρηματική εγρήγορση και η προνοητικότητα για
τις ευκαιρίες και τις απειλές που δημιουργούνται στην αγορά, η τόλμη, η αποφασιστικότητα και η φερεγγυότητα που διαθέτουν οι Έλληνες εφοπλιστές. Και αυτά
είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά
που κέρδισαν τη διεθνή αναγνώριση και
επιβράβευση και κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλούς τους δείκτες αξιοπιστίας
των Ελλήνων εφοπλιστών στις παγκόσμιες
ναυτιλιακές αγορές. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η ελληνική ναυτιλία τιμά
την ιστορική της παράδοση, γι’ αυτό και
παραμένει «παραδοσιακά» στην κορυφή
της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Ποιες ιστορικές παραδόσεις και αρχές
τις οποίες διδαχτήκατε από τους προ-
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γόνους σας θεωρείτε σημαντικές για
τον δικό σας προσωπικό αλλά και επιχειρηματικό κώδικα αξιών;
Η ιστορία της Ελλάδας ήταν πάντα δεμένη με τη ναυτιλία και την εμπορική κίνηση
των λιμανιών της. Αυτή ακριβώς η επίδοση
του Έλληνα στα έργα της θάλασσας και
η αντίστοιχη προσφορά του στον τόπο
του και στα κοινά αποτελούν την ελληνική
ναυτιλιακή παράδοση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η κοινωνική προσφορά και
η εταιρική υπευθυνότητα ήταν, και είναι,
αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του
ναυτιλιακού ομίλου Γκιγκιλίνη. Ο δικός μας
κώδικας αξιών εντάσσει το «επιχειρείν»
μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής
ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
υπάρχει στο κομμάτι της εκπαίδευσης,
καθώς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή χτίζεται ένα καλύτερο και παραγωγικότερο
περιβάλλον για να ζει και να εργάζεται ο
σύγχρονος άνθρωπος. Το γεγονός αυτό
το αποδεικνύουμε έμπρακτα με την πολυετή οικονομική στήριξή μας προς το Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελλάδος
FULBRIGHT, καθώς και προς άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως, λόγου
χάρη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολων κοινωνικών και οικονομικών
συνθηκών, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το
μικρό και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός,
τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά, συνεχίζουμε να πιστεύουμε –και αυτό και σε επιχειρηματικό αλλά
και σε προσωπικό επίπεδο– στις βασικές
αρχές που έχουν να κάνουν με το ήθος,
τον σεβασμό προς τους συναλλασσομένους μας, τη φερεγγυότητα, την κοινωνική
προσφορά, την περιβαλλοντική ευθύνη
και άρα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αρχές που
διδαχτήκαμε, πιστέψαμε και εξελίξαμε
όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποίησής

μας στον χώρο της ναυτιλίας. Η χώρα
μας άλλωστε, σε ολόκληρη τη μακραίωνη
ιστορία της, διεκδίκησε την ελευθερία, την
ευημερία και τον πολιτισμό μέσα από τους
δρόμους της θάλασσας, και αυτό είναι κάτι
που σεβόμαστε και δεν ξεχνούμε.
Θεωρείτε ότι οι παραδόσεις του
παρελθόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου η ελληνική ναυτιλία
να επιβιώσει τις επόμενες δεκαετίες;

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τους Έλληνες
εφοπλιστές το ίδιο δυναμικούς και δραστήριους –όπως παραδοσιακά συμβαίνει
για χρόνια–, ωστόσο απομακρυσμένους
από την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα τους. Σκληρές νομοθετικές
αλλαγές και γραφειοκρατία, αγκυλώσεις
και απουσία επί μακρόχρονο διάστημα
μιας σοβαρής δέσμης μέτρων και υπηρεσιών υποστηρικτικού χαρακτήρα προς
τις επενδύσεις, όχι μόνο των εφοπλιστι-

κών οικογενειών, αλλά και εν γένει του
ιδιωτικού τομέα, είναι μόνο μερικοί από
τους λόγους που συντελούν στη δημιουργία αυτής της επενδυτικής δυσκαμψίας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ελληνική
ναυτιλία θα ανθήσει ακόμα περισσότερο
και σε βάθος χρόνου με βασική προϋπόθεση το εξής: οι Έλληνες εφοπλιστές
οφείλουν να κρατήσουν ως εφόδιο την
ελληνική ναυτική παράδοση με όλα τα
χαρακτηριστικά ήθους και γνώσεων που
αυτή διδάσκει, ωστόσο θα πρέπει να αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό, να
απελευθερώσουν τη δύναμη της επιχειρηματικότητάς τους και να ανοίξουν νέους
δρόμους επενδύσεων και συναλλαγών με
την παγκόσμια αγορά, πράγμα στο οποίο
έχουν ήδη αναδειχτεί πρωτοπόροι. Το
μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας δεν είναι άλλο από αυτό: οι Έλληνες
εφοπλιστές βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα
μπροστά από τις εγχώριες και διεθνείς
εξελίξεις και προσαρμόζονται περίτεχνα
σε αυτές, αποδεικνύοντας ότι είναι άξιοι συνεχιστές της ελληνικής ναυτιλιακής
παράδοσης σε ένα σύγχρονο πλέον σκηνικό. Η συνέχιση του «ελληνικού ναυτιλιακού
θαύματος» σαφώς προϋποθέτει και μια
αντίστοιχη αντιμετώπιση από την πολιτεία,
η οποία θα πρέπει, με βαθιές μεταρρυθμίσεις σε θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, να
βοηθήσει επί της ουσίας την ελληνική ναυτιλία και κατ’ επέκταση την ευημερία του
τόπου μας γενικά. Αυτό δεν σημαίνει επ’
ουδενί ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε
με τη ναυτιλία πρέπει να περιμένουμε μόνο
από την πολιτεία, αλλά οφείλουμε να συνδράμουμε και να συμμετέχουμε ενεργά ως
προς αυτή την κατεύθυνση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητο να αποτελεί τη βασική
αρχή που θα πρέπει να διέπει μια ναυτιλιακή επιχείρηση
Του Φίλιππου Κωστόπουλου
Managing Director Arkas Hellas S.A.

Η εσωστρέφεια και η οικογενειοκρατία που δέσποζαν στο μεσογειακό
ναυτιλιακό επιχειρείν και ήταν συνυφασμένες ως στρατηγικές επιλογές
των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών θα έπρεπε σήμερα να αναθεωρηθούν;
Με την πάροδο των χρόνων, η επιρροή
που δέχεται η ναυτιλία από το παγκόσμιο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον όλο
και αυξάνεται. Το διεθνές περιβάλλον
μεταβάλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα
η προσαρμοστικότητα να αποτελεί τη
βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει μια
ναυτιλιακή επιχείρηση, οικογενειακή ή μη.
Από μοντέλα διοίκησης που βασίζονταν
αποκλειστικά στην οικογενειακή διαχείριση οδηγούμαστε σε πιο εξελιγμένα
μοντέλα, με έμφαση στην εξειδίκευση και
την εκπαίδευση του προσωπικού, την οριζόντια βελτιστοποίηση των διαδικασιών
και την τεχνολογική υπεροχή.
Η ναυτιλία ήταν πάντα ένας κλάδος που
απαιτούσε εξωστρέφεια, με κύρια επιδί-
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ωξη τη διαμόρφωση ενός ανεπτυγμένου
δικτύου διεθνών σχέσεων και επαφών.
Λόγω της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία χρόνια το παράδειγμα
της ναυτιλίας ακολουθούν και άλλοι κλάδοι, που δεν είχαν ανάλογο παρελθόν διεθνών συνεργασιών.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν
–και οφείλουν– να διατηρήσουν τα ξεχωριστά πλεονεκτήματά τους, όπως η αμεσότητα των σχέσεων, το διεθνές προφίλ
του ονόματός τους και οι αρχές τους που
δεν έχουν τη βάση τους σε οικονομικά
κριτήρια και αποτελέσματα. Οφείλουν
όμως να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, που απαιτούν συνεχή εξέλιξη στην
οργάνωσή τους, στο ανθρώπινο δυναμικό
και στην ανάπτυξη συνεργασιών win-win,
ώστε να διαμορφώσουν τις συνθήκες για
περαιτέρω ανάπτυξη.

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Με το βλέμμα στις διεθνείς αγορές
Του Μιχάλη Νικολάου

Μοιρασμένη η εικόνα για
τις μετοχές των εισηγμένων
ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών

Επιβεβαιώθηκε και τον Ιανουάριο η χαμηλή συσχέτιση των μετοχών των ελληνικών
ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο,
σε σχέση με τους κύριους δείκτες Dow
Jones και Nasdaq.
Οι δείκτες Dow Jones και Nasdaq παρουσίασαν μια κατάσταση μάλλον ισορροπίας, ευρισκόμενοι ωστόσο σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν την υλοποίηση των
προεκλογικών δεσμεύσεων του Ντόναλντ
Τραμπ, οι οποίες αναμένεται να δώσουν
ώθηση στην ανάπτυξη της αμερικανικής
οικονομίας. Να σημειωθεί ότι ο Dow
Jones βρέθηκε πάνω από τις 20.000 μονάδες το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, κλείνοντας στις 20.100 μονάδες στις
26 Ιανουαρίου, στο υψηλότερο σημείο
όλων των εποχών.
Οι τιμές των μετοχών των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών παρουσίασαν μεικτή
εικόνα τον Ιανουάριο, με οκτώ εξ αυτών
να βλέπουν τις μετοχές τους να σημειώνουν άνοδο σε μηνιαία βάση, τις επτά να
βρίσκονται σε χαμηλότερες τιμές και μία
(Aegean) να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο αποτελεί η
διαφοροποίηση των τάσεων ως προς το
αντικείμενο των εργασιών των εταιρειών
(dry, wet, container).
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ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ

Νέες εξελίξεις στο ξεκίνημα του έτους στο προσκήνιο
της οικονομίας και της ενέργειας
Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

Με το ξεκίνημα του νέου έτους η αβεβαιότητα συνεχίζεται για την παγκόσμια
οικονομία μετά τη νέα οικονομική έκθεση
που ήρθε στη δημοσιότητα από PWC.
Μπορεί οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι να
έχουν ελαχιστοποιηθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετές οικονομίες.
Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής
στις ΗΠΑ θα ενθαρρύνει τον σταδιακό
επαναπατρισμό των δολαρίων. Η Μαλαισία, η Τουρκία και η Χιλή είναι ιδιαίτερα
εκτεθειμένες στον συγκεκριμένο κίνδυνο,
καθώς το χρέος τους σε ξένο νόμισμα
ανέρχεται στο 71%, 64% και 55% του ΑΕΠ
τους αντίστοιχα. Οι τράπεζες με έκθεση σε αυτές τις οικονομίες ενδέχεται να
δεχτούν πιέσεις εάν δεν διαθέτουν την
απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια.
Για τις οικονομίες που εξαρτώνται από
τα εμπορεύματα, όπως η Βραζιλία και η
Ρωσία, η προοπτική ανόδου στην τιμή του
πετρελαίου (και άλλων εμπορευμάτων),
σε συνδυασμό με το καθεστώς ευέλικτων
συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα μετριάσει
τις επιπτώσεις από την επιστροφή κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ.
Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί το πρώτο
εμπορικό πλεόνασμα που σημειώθηκε
στην οικονομία της Ιαπωνίας έπειτα από
έξι συναπτά έτη ελλειμμάτων που κατέγραψε η Ιαπωνία το 2016. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικρίνει την Ιαπωνία
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για το εμπορικό πλεονέκτημα που έχει
έναντι των ΗΠΑ, εξαιτίας της υποχώρησης του γιεν. Στις συναλλαγές της με τις
ΗΠΑ η Ιαπωνία εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα 60 δις δολαρίων, ενώ συνολικά το
εμπορικό της πλεόνασμα έφτασε στα 36
δις δολάρια.
Στην οικονομία της ευρωζώνης, σχετική
ανάλυση της Fitch κατέδειξε ότι το ρευστό πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται
στην ευρωζώνη λόγω της ανόδου του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού, σε μια
χρονιά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων, εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας νέας οικονομικής κρίσης και αποβαίνει εις βάρος
της ανάπτυξης. Η Fitch διαπιστώνει ότι η
προοπτική της διάσπασης της ευρωζώνης κάνει και πάλι την εμφάνισή της και
προβλέπει σημαντική επιβράδυνση για το
2017, με ανάπτυξη μικρότερη του 1% στις
μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης.
Για το 2018, προβλέπεται ανάκαμψη αλλά
με ρυθμούς χαμηλότερους από το 2016.
Η Fitch εξετάζει το υποθετικό σενάριο ενός τριπλού οικονομικού σοκ στην
Ευρωζώνη: αύξηση του κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα χωρών
της ευρωπαϊκής περιφέρειας και πτώση
των τιμών των μετοχών. Μολονότι τονίζει
ότι αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο στο
οποίο στηρίζει τις εκτιμήσεις της, η Fitch

υπογραμμίζει ότι οι μακροοικονομικές του
επιπτώσεις θα είναι σημαντικές, καθώς η
ανάπτυξη της ευρωζώνης θα μειωθεί κατά
περίπου 1%. Τα συστατικά ενός τέτοιου
τριπλού οικονομικού σοκ θα πλήξουν τις
χώρες της περιφέρειας, Ιταλία, Ισπανία και
Πορτογαλία, πολύ περισσότερο από τις
χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα.
Για την οικονομία της Κίνας, το 2017 είναι
η χρονιά του πετεινού, που προμηνύει
επιθετικότητα και μεταβλητότητα, με την
εκλογή του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σκιαγραφεί ήδη αλλαγές.
Ωστόσο το υπουργείο εμπορίου της Κίνας
έχει ήδη εκφράσει τη βούληση να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ στο
πλαίσιο προώθησης μιας υγιούς διμερούς
συνεργασίας. Το υπουργείο επισημαίνει
πως Κίνα και ΗΠΑ μπορούν να επιλύσουν
κάθε πρόβλημα στον τομέα του εμπορίου,
μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας,
καθώς, όπως αναφέρει, θα υπάρξουν συνέπειες και για τις δύο πλευρές από το ενδεχόμενο μιας εμπορικής διαμάχης.
Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος και
για δεύτερη διαδοχική χρονιά οι κινεζικές
εξαγωγές έκαναν βουτιά 7,7%, σε σύγκριση με το -2,8% του 2015. Επρόκειτο για
τη μεγαλύτερη πτώση από το 2009. Οι
πολιτικές που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ
Τραμπ εντείνουν το αβέβαιο κλίμα, καθώς
ο νεοεκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος έχει
κάνει λόγο για επιβολή υψηλών δασμών
στα αγαθά που εισάγονται από την Κίνα.
«Ελπίζουμε η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες,
να έχουν θετικές εξελίξεις στην οικονομική και εμπορική συνεργασία. Η προσοχή μας θα ενταθεί ως προς την πολιτική
εξωτερικού εμπορίου αφού ο Ντόναλντ
Τραμπ αναλάβει επισήμως την προεδρία
των Ηνωμένων Πολιτειών», επισήμανε ο
εκπρόσωπος της κινεζικής τελωνειακής
υπηρεσίας Χουάνγκ Σονγκπίνγκ.
Η διεθνής ομάδα οικονομολόγων της

PWC κατέληξε σε τέσσερις αναλυτικές
προβλέψεις για το 2017Q
1. Οι ΗΠΑ θα καταγράψουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των
κρατών του G7. Σύμφωνα με το βασικό
σενάριο, η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2% –τον υψηλότερο
μεταξύ του G7– χάρη στη δυναμική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην
αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης των
νοικοκυριών.
2. Η απασχόληση στον πυρήνα της ευρωζώνης θα καταγράψει ιστορικό υψηλό,
ωστόσο θα δημιουργηθούν περισσότερες
θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.
3. Η Ινδονησία θα γίνει η 16η χώρα του
κόσμου, με ΑΕΠ που ξεπερνά το 1 τρις
δολάρια. Η Ασία θα παραμείνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου,
αλλά η Ινδία και η Ινδονησία θα κλέψουν
την παράσταση από την Κίνα. Αναμένεται
φέτος η Ινδονησία να γίνει το νέο μέλος
της «ελίτ των τρισεκατομμυρίων δολαρίων». Η Βραζιλία και η Ρωσία θα επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης, με ετήσιο
ρυθμό 0,5% και 1% αντιστοίχως, καθώς θα
ευνοηθούν από την, παρότι περιορισμένη,
άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και των
εμπορευμάτων.
4. Για το 2017, το εργατικό δυναμικό της
Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αυξηθεί κατά «δύο Ισλανδίες». Και τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου αναμένεται να
καταγράψουν ισχυρό ρυθμό αύξησης του
εργατικού δυναμικού τους, περίπου 2%. Η
πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα κράτη του Κόλπου είναι να δημιουργήσουν
θέσεις απασχόλησης παράλληλα με τις
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Η πτώση στην τιμή του πετρελαίου τα τελευταία
χρόνια έχει οδηγήσει στην επιδείνωση
των δημοσιονομικών μεγεθών.
Στην αγορά του πετρελαίου, ο Ιανουάριος
τερμάτισε με ανοδικό κλίμα τιμών, καθώς
τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ και άλλες
χώρες υποστήριξαν ότι θα πετύχουν τους
στόχους για μείωση της παραγωγής που
είχαν συμφωνήσει το Δεκέμβριο.
Στον τομέα της ενέργειας το νέο έτος
φέρνει μια σημαντική μεταβολή από την
πλευρά της Κινέζικης οικονομίας καθώς η
Εθνική Επιτροπή Διοίκησης Ενέργειας της
Κίνας ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο
επένδυσης 343 δισεκατομμυρίων ευρώ σε
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το
2020. Αυτό σηματοδοτεί μια ουσιαστική

δέσμευση για την απομάκρυνση από τον
άνθρακα, ο οποίος αποτελεί την κύρια πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ρύπανσης,
της Κίνας εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με
την επιτροπή, το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις σε αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή
και πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή
περίπου του 50% της νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020.
Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
της Κίνας δεν έχουν θετική επίδραση
μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία της χώρας. Η επιτροπή εκτιμά ότι
οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν πάνω
από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον
τομέα της ενέργειας την επόμενη πενταετία, αριθμός που θα ξεπεράσει κατά πολύ
τις θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν,
καθώς η χώρα προωθεί την απεξάρτηση
από τον άνθρακα.
Στις επενδύσεις που περιγράφονται στο
νέο σχέδιο δεν περιλαμβάνονται τα 138
δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης
και Μεταρρυθμίσεων, που είναι αρμόδια
για τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας.
Το ποσό αυτό είναι αρκετό για να κατασκευαστούν 1.000 μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αλλά οι ιθύνοντες σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν
τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας την επόμενη πενταετία, σε νέα
αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα, και
επενδύσεις σε παλιρροϊκή και γεωθερμική
ενέργεια.
Αυτές οι προσπάθειες σταθεροποιούν
τον ρόλο της Κίνας ως το μεγαλύτερο
παραγωγό ηλιακής ενέργειας στον πλανήτη, καθώς και παγκόσμιο ηγέτη στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επενδύσεις σημαντικού ύψους ανακοινώθηκαν και για το σιδηροδρομικό δίκτυο
της οικονομίας της Κίνας. Η Κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε επενδύσεις
503 δις. δολαρίων για την επέκταση του
σιδηροδρομικού δικτύου έως το 2020,
εν μέσω της προσπάθειας τόνωσης της
ανάπτυξης και βελτίωσης των μεταφορών
στη χώρα. Το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο
θα εκτείνεται σε περισσότερα από 30.000
χιλιόμετρα και θα καλύπτει το 80% των
μεγαλύτερων πόλεων της χώρας.
Ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται για τον
περιορισμό του εταιρικού χρέους από
την κυβέρνηση της Κίνας που προβλέπεται να σκαρφαλώσει στο 169% του ΑΕΠ.

Η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε κατά
6,7% πέρυσι, ωστόσο το 2017 εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. «Η
ελάφρυνση χρέους πρέπει να προωθηθεί
περαιτέρω με αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας μεθόδους σύμφωνες με το
νόμο και με την έκθεση των επιχειρήσεων
στην αγορά. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος.
Ο δεύτερος είναι να περιορίσουμε το χρέος των μη οικονομικών εταιριών, το οποίο
δεν πρέπει να αυξηθεί πέραν των τωρινών
επιπέδων», σύμφωνα με τον Ζου Σαοσί,
επικεφαλής της κινεζικής Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι
απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή
δασμών 45% στις κινεζικές εισαγωγές δεν
έχουν ακόμη υλοποιηθεί και πολλοί αναλυτές θεωρούν δύσκολη την εφαρμογή
τους, το Πεκίνο από τη δική του πλευρά
επιχειρεί να αποτρέψει την περαιτέρω
φυγή κεφαλαίων από τη χώρα. Εχοντας
πληγεί από μια μαζική έξοδο του ξένου
κεφαλαίου στη διάρκεια του περασμένου έτους κυρίως, επιχειρεί να ανακόψει
τώρα τις εκροές επιβάλλοντας αυστηρότερους ελέγχους σε ξένες εταιρείες όταν
επιχειρούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους
στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η νομισματική αρχή του Χονγκ Κονγκ, οι καταθέσεις σε γουάν τον Δεκέμβριο μειώθηκαν
κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από
τον Δεκέμβριο του 2008, οπότε οι καταθέσεις σε γουάν είχαν μειωθεί κατά 9,5%
σε ένα μήνα.
Παρόλο τις διεθνείς προκλήσεις, η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από το αναμενόμενο, κατά
6,8%, το τέταρτο τρίμηνο, λόγω των μεγαλύτερων κρατικών δαπανών και το ρεκόρ
δανεισμού που παραχώρησαν οι τράπεζες, δίνοντάς ένα ούριο άνεμο σε ό, τι
αναμένεται να είναι ένα ταραχώδες έτος.
Ωστόσο δεν αναμένεται αυτή η ανάκαμψη
να επεκταθεί ιδιαίτερα μέσα στο 2017 με
το χρέος της Κίνας σε ποσοστό του ΑΕΠ
να αυξάνεται συνεχόμενα αγγίζοντας το
277% στο τέλος του 2016 από 254% το
προηγούμενο έτος. Όμως η Κίνα θα συνεχίσει να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομική δύναμη με έντονη επιρροή
στις αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας
και ηγετικό ρόλο στην θετική ή αρνητική
τροχιά της ναυλαγοράς των πλοίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
πει τη μείωση της παραγωγής κατά 1,8
εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Συμμετοχή της GasLog στο έργο
του LNG της Αλεξανδρούπολης

Tα αποτελέσματα της συμφωνίας
των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για
μείωση του μαύρου χρυσού
Σε υψηλά 18 μηνών βρέθηκαν οι τιμές του
πετρελαίου, καθώς τέθηκε σε ισχύ από 1η
Ιανουαρίου η συμφωνία των χωρών-μελών
του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής του
μαύρου χρυσού. Ήδη το Κουβέιτ και το
Ομάν μείωσαν την παραγωγή τους κατά
130.000 και 45.000 βαρέλια ημερησίως
αντίστοιχα.
Η τιμή του αμερικανικού αργού, με το
άνοιγμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου την πρώτη ημέρα λειτουργίας για το
2017, άγγιξε τα $55,24, στα υψηλότερα
επίπεδα από τις 6 Ιουλίου 2015. Ανάλογη
εικόνα και για την τιμή του Brent, που
έφτασε τα $58,27 για συμβόλαια Μαρτίου,
στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου, τόσο των χωρών του ΟΠΕΚ όσο και
άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, όπως
η Ρωσία και το Μεξικό, για πάγωμα της
παραγωγής του μαύρου χρυσού προβλέ-
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H ελληνική εταιρεία Gastrade ΑΕ ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών την υπογραφή
συμφωνίας για την απόκτηση του 20% του
μετοχικού της κεφαλαίου από την GasLog
Ltd (NYSE: GLOG). Η GasLog Ltd είναι
μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες που κατασκευάζει, κατέχει
και διαχειρίζεται συνολικά 27 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG).
Η Gastrade αναπτύσσει στη θαλάσσια
περιοχή της Αλεξανδρούπολης έναν υπεράκτιο πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),
που θα αποτελέσει μια νέα πύλη εισόδου
φυσικού αερίου στις αγορές της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης.
Με τη συμμετοχή της στην Gastrade, η
GasLog Ltd φέρνει την εμπειρία της στη
διαχείριση και στη λειτουργία πλοίων και
πλωτών μονάδων αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην ανάπτυξη του έργου της Αλεξανδρούπολης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της GasLog Ltd,
Paul Wogan, δήλωσε: «Είμαι ευτυχής που
η GasLog θα συμμετάσχει στην εταιρεία
Gastrade. Πρόκειται για έργο στρατηγικής
σημασίας στην περιοχή. Ο πλωτός τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης θα
χρησιμοποιηθεί ως πύλη για τις εισαγωγές
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νότια
Ευρώπη, όπου υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση και στρατηγική ανάγκη για διαφοροποίηση των υφιστάμενων πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο».
Ο τερματικός σταθμός LNG Βορείου
Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής

εταιρείας ΔΕΠΑ, της βουλγαρικής Bulgarian Energy Holding
καθώς και άλλων μεγάλων διεθνών εταιρειών.
Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI
– Project of Common Interest – Κανονισμός ΕΕ 347/2013),
δηλαδή για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που υποστηρίζεται σταθερά από την ελληνική και τη βουλγαρική κυβέρνηση. Το έργο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην
περιοχή.
Θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους 170.000
κ.μ. και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου 6,1 δις κ.μ. ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα
Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω του
αγωγού αυτού το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις
αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιφέρειας, και ειδικότερα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της
Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ουκρανίας.
Το έργο συνδυάζεται με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) αλλά και με τον αγωγό TAP. Για τους
λόγους αυτούς προσελκύει το ενδιαφέρον νέων μεγάλων διεθνών προμηθευτών LNG, όπως οι ΗΠΑ, η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και υφισταμένων, όπως το Κατάρ και η Αλγερία, και
μεγάλων εταιρειών εμπορίας LNG.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gastrade Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος πρόσθεσε: «Είμαστε ευτυχείς να
έχουμε την GasLog μέτοχο στην εταιρεία. Η μακρά και επιτυχημένη πορεία της στον ναυτιλιακό τομέα και ειδικότερα
στον τομέα του LNG, σε συνδυασμό με την ηγετική της
θέση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, την κάνει έναν εξαιρετικό συνεργάτη, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση
της ανάπτυξης και στη λειτουργία του έργου».
Να σημειωθεί ότι η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των
αρμόδιων αρχών.

Ιράκ: 5 εκατ. κυβικά πόδια ανά ημέρα θα
εξάγονται σε πρώτη φάση, με προοπτική να
αγγίζουν τα 200 εκατ.
Σύμφωνα με πηγές μέσων μαζικής ενημέρωσης του Ιράκ,
υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράκ και Κουβέιτ για την εμπορία
φυσικού αερίου σε μακροχρόνια βάση.
Η βούληση υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράκ και η έλλειψη των
σχετικών επενδύσεων για την εκμετάλλευση του φυσικού
αερίου από τις πετρελαιοπηγές του είχαν καθυστερήσει την
εφαρμογή της.
Η συμφωνία προβλέπει την εξαγωγή 5 εκατ. κυβικών ποδών
φυσικού αερίου σε ημερήσια βάση, ενώ, σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς, αναμένεται ότι οι εξαγωγές θα μπορούν να
ανέλθουν ακόμα και σε 200 εκατ. κυβικά πόδια ανά ημέρα.
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Νέο κοίτασμα πετρελαίου
ανακάλυψε η Exxonmobil
Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός
Exxonmobil ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε
ένα νέο κοίτασμα σε οικόπεδο στο οποίο
ήδη διενεργεί εξορύξεις πετρελαίου στη
Γουιάνα, στη Νότια Αμερική.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας,
πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας κοίτασμα, από το οποίο μπορούν να αντληθούν 100-150 εκατ. βαρέλια μαύρου χρυσού, ενώ οι εξορύξεις θα γίνουν σε βάθος
5.500 μ.

Αύξηση των ερευνητικών
γεωτρήσεων της Statoil
εντός του 2017

Tο LNG παρέχει μια βιώσιμη λύση
μακροπρόθεσμα

Συμβόλαιο για τη ναυπήγηση
μιας πλωτής μονάδας εξόρυξης
φυσικού αερίου και πετρελαίου
Η Samsung Heavy Industries (SHI) απέσπασε την πρώτη παραγγελία του έτους για τη
νοτιοκορεατική ναυπηγική βιομηχανία.
H SHI συμφώνησε με την BP την κατασκευή μιας πλωτής μονάδας εξόρυξης, η
οποία θα χρησιμοποιηθεί στο κοίτασμα
Mad Dog που εκμεταλλεύεται η BP.
Το αντίτιμο ανέρχεται σε $1,27 δις, ενώ
η πλωτή μονάδα θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 110.000 βαρελιών αργού
πετρελαίου αλλά και 25 εκατ. κυβικών
ποδών φυσικού αερίου σε ημερήσια βάση.

Ανατιμήσεις στις τιμές του
υγροποιημένου φυσικού αερίου
φέρνει ο χειμώνας στο βόρειο
ημισφαίριο
Ένα πολύ «κρύο» ξεκίνημα επιφύλασσε
το 2017 για την Ευρώπη, σύμφωνα με το
Bloomberg, καθώς πολλές χώρες είναι
υποχρεωμένες να πληρώσουν premium
στις τιμές του υγροποιημένου φυσικού
αερίου, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Ελλάδα. Ο βαρύς χειμώνας των τελευταίων ημερών ώθησε τις τιμές του φυσικού αερίου
σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς η έλλειψη
LNG ανάγκασε τη Γαλλία να αυξήσει τις
προμήθειές της. Ελλείψεις παρουσιάστηκαν και στην Τουρκία, ενώ στην Ισπανία
σημειώθηκε ρεκόρ κατανάλωσης. Ως απο-
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τέλεσμα, οι τιμές του LNG βρέθηκαν στα
υψηλότερα επίπεδα από το 2014.
Οι τιμές στη νοτιοανατολική Ασία άγγιξαν τα $9,90 ανά εκατομμύριο Btu LNG,
την υψηλότερη τιμή των δύο τελευταίων
ετών για μεταφορές από το Κατάρ ή τις
ΗΠΑ, ενώ οι τιμές στην Ευρώπη ανήλθαν
σε $11,40 ανά εκατομμύριο Btu (9 Ιανουαρίου).
Η Ευρώπη αύξησε τις εισαγωγές της από
τη Ρωσία, με την Gazprom να αυξάνει τις
εξαγωγές της προς την ήπειρο σε ιστορικά επίπεδα, τόσο μέσω αγωγών όσο και
διά θαλάσσης, δεδομένου ότι τα πλοία
προσεγγίζουν πιο κοντά στα σημεία όπου
υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Ο γαλλικός φορέας διαχείρισης φυσικού αερίου
GRTgaz SA σήμανε συναγερμό, καθώς τα
αποθέματα έφτασαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αναζητώντας την εισαγωγή φυσικού
αερίου μέσω των μεσογειακών λιμένων
της χώρας.
Οι εισαγωγές LNG στην Κίνα έφτασαν
σε σημείο ρεκόρ τον Νοέμβριο, ώστε να
καλυφτούν οι ανάγκες για τον χειμώνα και
στην αχανή ασιατική χώρα.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την
Ελλάδα, όπου η ΔΕΣΦΑ προσβλέπει στην
άφιξη τεσσάρων LNG tankers στον τερματικό σταθμό της στη Ρεβυθούσα για
τον Ιανουάριο, καθώς κανένα πλοίο δεν
έφτασε τον Δεκέμβριο. Συγκριτικά, τον
περασμένο Ιανουάριο στη Ρεβυθούσα
κατέπλευσαν δύο LNG tankers.

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός κολοσσός
Statoil ανακοίνωσε πως στα σχέδιά του
για το 2017 είναι να προχωρήσει σε γεωτρήσεις σε περίπου 30 πηγάδια εξερεύνησης, μια αύξηση σε σχέση με το περασμένο έτος που φτάνει το 30%. Περισσότερα
από τα μισά πηγάδια, τονίζει σε επίσημο
δελτίο Τύπου της η εταιρεία, βρίσκονται
εντός της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας.
O Tim Dodson, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Statoil, υπεύθυνος για τον τομέα
της εξερεύνησης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η εταιρεία αξιοποίησε τα σεισμικά
δεδομένα που είχε συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια και πλέον είναι σε θέση να
προχωρήσει σε ένα ισχυρό πρόγραμμα
γεωτρήσεων για το 2017, με την έμφαση
να δίνεται στη θάλασσα του Μπάρεντς.

Tο LNG παρέχει μια βιώσιμη λύση
μακροπρόθεσμα
Με τη μετάβαση σε αυστηρότερα επίπεδα εκπομπών από το 2020, όταν το νέο
παγκόσμιο όριο θείου θα μειωθεί στο
0,5%, οι πλοιοκτήτες, οι πάροχοι καυσίμων και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη
της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να
κάνουν σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τους νέους
κανονισμούς. Εξετάζοντας το κύριο ζήτημα, το οποίο είναι το ίδιο το καύσιμο, το
LNG παρέχει μια βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα εμπόδια
τα οποία πρέπει να κατανοηθούν καλύ-
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φυσικού αερίου από το Ιράν προς την
Ευρώπη μέσω Τουρκίας, με τη συνολική
αξία των έργων να φτάνει τα $2,5 δις.
Η συνολική παραγωγή ιρανικού αερίου
αυξήθηκε σε 700 εκατ. κ.μ. ημερησίως, με
πρόβλεψη να ξεπεράσει το 1 δις κ.μ. όταν
θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής του αγωγού.
Η Gazprom και η NIGC έχουν ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο Ιράν,
αλλά και για τη δημιουργία κοινοπραξιών
για επενδύσεις σε γειτονικές χώρες. Το
Ιράν διαθέτει φυσικά αποθέματα φυσικού αερίου που ξεπερνούν τα 34 τρις κ.μ.,
αντιπροσωπεύοντας το 18% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Ανάπτυξη συστήματος
ανεφοδιασμού καυσίμου LNG
για πλοία της MSC Cruises

Νέος αγωγός IGAT-9 από το Ιράν προς την
Ευρώπη μέσω Τουρκίας

τερα και να ξεπεραστούν προκειμένου
να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες
του LNG ως καυσίμου. Τα εμπόδια αυτά
περιλαμβάνουν την ωριμότητα της αγοράς
και την έλλειψη κατανόησης των οφελών
της χρήσης του LNG από τους τελικούς
χρήστες, τους επενδυτές, τις κυβερνήσεις
και την κοινωνία. Ακόμη, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κατακερματισμένο
και συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό
πλαίσιο.
H SEA/LNG πιστεύει ότι η συνεργασία, η
επίδειξη και η επικοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να συνεχιστεί η
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του
LNG μέχρι το 2020.
Ο κ. Peter Keller, Chairman της SEA\LNG
και Executive Vice President της Tote,
δήλωσε: «Μια συλλογική προσέγγιση είναι
ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστούν οι
σημερινές προκλήσεις. H δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν γρήγορους,
ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικούς
ανεφοδιασμούς LNG σε βασικά παγκόσμια λιμάνια, η κατασκευή οικονομικά
αποδοτικών πλοίων τα οποία κινούνται με
LNG και η επίτευξη συνοχής ανάμεσα σε
παγκόσμιους και εθνικούς κανονισμούς
είναι αναγκαία βήματα εάν πρόκειται το
LNG να αποτελέσει λύση για τον ναυτιλιακό κλάδο».
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Τα στοιχεία εισαγωγών
πετρελαίου από το Ιράν
προς τη Νότια Κορέα
Κατά οκτώ φορές αυξήθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από το Ιράν προς τη
Νότια Κορέα τον περασμένο Δεκέμβριο
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2015, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Η Σεούλ εισήγαγε 14 εκατ. τόνους αργού
πετρελαίου (ή πάνω από 280.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση) συνολικά το 2016,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 145% σε
σχέση με το 2015. Η Νότια Κορέα αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο εισαγωγέα
μαύρου χρυσού παγκοσμίως, ενώ το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο ασιατικών
χωρών υπέστη σοβαρή καθίζηση λόγω
των διεθνών κυρώσεων που είχαν υποβληθεί στην Τεχεράνη και οι οποίες ήρθησαν στα τέλη του 2015.

Νέος αγωγός IGAT-9 από το Ιράν
προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας
Ρωσικές εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε επενδύσεις
σχετιζόμενες με το φυσικό αέριο, μετά
τη συμφωνία που υπέγραψε ο κολοσσός
Gazprom με την ιρανική κρατική εταιρεία
αερίου (NIGC). Οι επενδύσεις σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού IGAT9, που θα μεταφέρει ετησίως 35 δις κ.μ.

Η εταιρεία κρουαζιέρας MSC Cruises και
ARTA, ένας παγκόσμιος κατασκευαστής
συστημάτων μεταφοράς υγρών και αερίων, έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν
για την ανάπτυξη ενός συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμου LNG για τα πλοία
της MSC Cruises.
Σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, το οποίο
παρουσιάστηκε στο LNG Bunkering
Summit 2017 στο Άμστερνταμ, τα μέρη
δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν ένα tailormade σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου
LNG το οποίο θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της βιομηχανίας
κρουαζιέρας.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της MSC
Cruises, κόστους 9 δις ευρώ, για την κατασκευή έντεκα κρουαζιερόπλοιων νέας
γενιάς μέσα στα δέκα επόμενα χρόνια, θα
περιλαμβάνει τέσσερα κρουαζιερόπλοια
κατηγορίας World Class τα οποία θα χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο.
O κ. Yves Bui, LNG Project Director στην
MSC Cruises, δήλωσε: «’Έχοντας έως 4
πλοία κινούμενα με LNG προγραμματισμένα να ενταχθούν στον στόλο μας,
είμαστε ιδιαίτερα προσηλωμένοι στην
ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών και συστημάτων ώστε να υποστηρίξουμε την εισαγωγή του LNG στην
κρουαζιέρα».

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Πιστοποίηση σε πλοίο
κατασκευασμένο σύμφωνα
με τις διατάξεις του Πολικού
Κώδικα του ΙΜΟ
Το πρώτο πιστοποιητικό πλοίου πολικών
περιοχών εκδόθηκε από τον ρωσικό νηογνώμονα (Russian Register of Shipping –
RS). Το έγγραφο εκδόθηκε από τον κλάδο του Μουρμάνσκ στις 22 Δεκεμβρίου
2016 στο λιμάνι του Μουρμάνσκ για το
δεξαμενόπλοιο «Shturman Albanov», που
ανήκει στoν όμιλο εταιρειών SCF.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολικού
Κώδικα του ΙΜΟ, που έχει τεθεί σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2017, ο εφοδιασμός
με το παραπάνω πιστοποιητικό αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τα πλοία που
ναυσιπλοούν στις θάλασσες Μπάρεντς
και Καρά, σε νερά νοτιότερα του πλάτους 60 Νότιου και σε άλλες θάλασσες,
οι οποίες περιλαμβάνονται στους πολι-
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κούς. Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει τη
συμμόρφωση του πλοίου με τον Πολικό Κώδικα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, την ασφαλή κατασκευή
του πλοίου για την αντοχή του σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες, την εγκατάσταση συστημάτων αποπαγοποίησης και των
συστημάτων επικοινωνίας, ούτως ώστε να
παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες
στο πλοίο στα πολύ υψηλά πλάτη.
Το «Shturman Albanov» είναι το πρωτοπόρο πλοίο από σειρά πλοίων μεταφοράς
πετρελαίου στην Αρκτική, του οποίου τα
ταξίδια αφορούν τη μεταφορά πετρελαίου από τη χερσόνησο Yamal και τον κόλπο του Ob με προορισμό το λιμάνι του
Μουρμάνσκ στη θάλασσα Μπάρεντς, απόσταση συνολικά περίπου 1.150 μιλίων. Το
δεξαμενόπλοιο έχει νεκρό βάρος περίπου
42.000 τόνους. Το πλοίο ναυπηγήθηκε για
να διασφαλίσει τη μεταφορά του πετρελαίου για 365 ημέρες τον χρόνο. Τα στοι-

χεία ελιγμών του πλοίου μαζί με το μικρό
του βύθισμα του επιτρέπουν να κινείται
με μεγάλη ακρίβεια στον πάγο, αποφεύγοντας τα πολύ ρηχά νερά στην περιοχή του
κόλπου του Ob. Πιο συγκεκριμένα μπορεί
να λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω από
-45° C και είναι εξοπλισμένο με δύο προπέλες Azipod type συνολικής ισχύος 22
MW, σχεδόν διπλάσιας από αυτήν ενός
συμβατικού δεξαμενόπλοιου ίδιας χωρητικότητας. Το γεγονός αυτό του διασφαλίζει μέγιστη παγοθραυστική ισχύ (σπάζει
τον πάγο με την έλικα) αλλά και ιδανικά
στοιχεία ελιγμών.
Ο Konstantin Palnikov, γενικός διευθυντής του ρωσικού νηογνώμονα, αναφερόμενος στο «Shturman Albanov», τόνισε
ότι το πλοίο κατασκευάστηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Πολικού Κώδικα του
ΙΜΟ πριν αυτός ακόμα τεθεί σε ισχύ. Στη
συνέχεια ανέφερε ότι όλα τα πλοία που
έχουν χαρακτηριστικό Arc 7 στην κλάση

τους ανταποκρίνονται στην κατηγορία Α
του Κώδικα σε ό,τι αφορά την κατασκευή,
τις εγκαταστάσεις της κύριας μηχανής και
των βοηθητικών μηχανημάτων όπως και
της αρχικής και της ευστάθειας βλάβης.
Νέα εποχή λοιπόν για τις μεταφορές στον
Αρκτικό Ωκεανό με την είσοδο πλοίων
ικανών να μεταφέρουν προϊόντα σχεδόν
όλο τον χρόνο. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι η ασφαλής ναυσιπλοΐα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα κατά τη διάρκεια
του έτους στα περάσματα του Αρκτικού
Ωκεανού προς τον Ειρηνικό Ωκεανό

Τα λιμάνια της Κίνας που
προστέθηκαν στις Ελεγχόμενες
Περιοχές Εκπομπών Καυσαερίων
Ήδη είναι γνωστός στις ναυτιλιακές εταιρείες ο κανονισμός της Κίνας που ισχύει
από 1/4/2016 και αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των πλοίων (δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% mm) κατά
τις ώρες που αυτά παραμένουν παραβεβλημένα στα λιμάνια Sanghai, NigboZhoushan, Suzhou και Nantong. Ο χρόνος χαμηλών εκπομπών για το λιμάνι της
Sanghai ορίζεται από τον πρώτο κάβο που
δένει το πλοίο στην προβλήτα μέχρι την
πλήρη απόδεσή του, ενώ για τα υπόλοιπα τρία λιμάνια ο χρόνος για τις χαμηλές
εκπομπές αρχίζει με την άφιξη του πλοίου και τελειώνει με την αναχώρησή του.
Στα παραπάνω λιμάνια προστέθηκε και το
λιμάνι Shenzhen από την 1/10/2016.
Από 1/1/2017 στην παραπάνω λίστα των
Ελεγχόμενων Περιοχών Εκπομπών Καυσαερίων, σύμφωνα με εγκύκλιο που
εκδόθηκε από το κινεζικό γραφείο Hatai
Insurance Agency & Consultant Service
Limited, προστέθηκαν και τα λιμάνια
Tianjin, Qinhuangdao,Tangshan, Huanghua,
Guangzhou and Zhuhai, ανεβάζοντας τον
αριθμό των μεγάλων λιμανιών της Κίνας
σε έντεκα.
Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι από
1/1/2018 όλα τα λιμάνια της Κίνας θεωρούνται ECAS και για όλη τη χρονική περίοδο
παραμονής του πλοίου, ενώ από 1/1/2019
τα πλοία πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο πριν
από την είσοδό τους σε ελεγχόμενες
περιοχές. Οι εταιρείες, επομένως, πρέπει
να επαναπροσδιορίσουν τον εφοδιασμό
των πλοίων τους με τα κατάλληλα καύσιμα, για να αποφύγουν καθυστερήσεις και

πρόστιμα που μπορεί να τους επιβληθούν
από τη μη συμμόρφωση.
Η εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού
σε μια χώρα που το τελευταίο της πρόβλημα είναι η ρύπανση από τα καύσιμα
των πλοίων έρχεται να αυξήσει ακόμα
περισσότερο το λειτουργικό κόστος των
πλοίων σε λιμάνια με μεγάλη εμπορική
δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό αφίξεων πλοίων σε καθημερινή βάση.

Συμμόρφωση με την τροποποίηση
της Μανίλα 2010 της διεθνούς
σύμβασης του 1978 περί
εκπαίδευσης και πιστοποίησης
των ναυτικών (STCW)
Οι πλοιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι
κατά το διάστημα από 1η Ιουλίου 2013 έως
και την 1η Ιανουαρίου 2017 όλοι οι ναυτικοί
πρέπει να λάβουν συμπληρωματική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποίησης της Μανίλα 2010 της διεθνούς
σύμβασης STCW.
Όμως πολλοί ναυτικοί βρίσκονταν σε
πλοία πολύ κοντά στην καταληκτική ημερομηνία (1η Ιανουαρίου 2017), με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά τους να μην έχουν
ανανεωθεί σύμφωνα με την τροποποίηση

Μανίλα 2010. Αν προστεθούν στα παραπάνω και οι καθυστερήσεις των σημαιών
προς την έκδοση των νέων πιστοποιητικών, τότε ο αριθμός των ναυτικών χωρίς
την απαραίτητη ενημέρωση των πιστοποιητικών αυξάνεται περισσότερο.
Ενόψει των δυσκολιών που θα προκύψουν
στο άμεσο μέλλον κατά τους ελέγχους
των πλοίων από τα κράτη λιμένων (Port
State Control – PCS) των οποίων οι αξιωματικοί, σύμφωνα με το παρόν θεσμικό
πλαίσιο, θεωρούν ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2017, ο Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός (International
Maritime Organization – IMO) μέσω της
Επιτροπής Ασφαλείας (Maritime Safety
Committee – MSC) εξέδωσε την εγκύκλιο MSC.1/Circ.1560, σύμφωνα με την
οποία ζητείται από τους αξιωματικούς
των κρατών λιμένα (PSC) να πραγματοποιούν ελέγχους στα πιστοποιητικά των
ναυτικών θεωρώντας την 1η Ιουλίου 2017
ως την πλέον ρεαλιστική καταληκτική
ημερομηνία για τη συμμόρφωση ναυτικών
και κρατών σημαίας προς την τροποποίηση της Μανίλα 2010.
Οι ναυτικοί οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα πιστοποιητικά πρέπει
να επισυνάψουν στα υπάρχοντα πιστο-
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ποιητικά την εγκύκλιο MSC.1/Circ.1560
του ΙΜΟ, προκειμένου να διευκολύνουν
τον έλεγχο, προς αποφυγήν κρατήσεων
των πλοίων ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας από τους αξιωματικούς των PSC.
Η εγκύκλιος του ΙΜΟ, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρείται απαραίτητα
δεσμευτική από τα κράτη λιμένα και καλό
είναι, πολύ πριν από την εκπνοή και της
δεύτερης ημερομηνίας, οι πλοιοκτήτες να
φροντίσουν οι ναυτικοί που στελεχώνουν
τα πλοία τους να είναι εφοδιασμένοι με
τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη
συμμόρφωση με την παραπάνω τροποποίηση της σύμβασης STCW.

Υποχρεωτική η χρήση του
συστήματος μέτρησης στην
παραδιδόμενη ποσότητα
ναυτιλιακών καυσίμων στο λιμάνι
της Σιγκαπούρης
Το λιμάνι της Σιγκαπούρης, ως κορυφαίο
λιμάνι στην παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων, από την 1η Ιανουαρίου 2017 υιοθέτησε την υποχρεωτική χρήση συστήματος
μέτρησης ποσότητας των ναυτιλιακών
καυσίμων (Mass Flow Metering System
– MFM), το οποίο αφορά συσκευές που
είναι εγκατεστημένες στα πλοία τα οποία
είναι αδειοδοτημένα από την Αρχή του
λιμανιού της Σιγκαπούρης για την παράδοση ναυτιλιακού καυσίμου(Marine Fuel
Oil – MFO) σε πλοία τα οποία παραλαμβάνουν καύσιμα στα νερά της αρμοδιότητας του λιμανιού. Το αυτόματο αυτό
σύστημα λοιπόν στοχεύει στη μέτρηση
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της ποσότητας καυσίμου που μεταφέρεται από το πλοίο παράδοσης στο πλοίο
που παραλαμβάνει τα καύσιμα χωρίς την
παραδοσιακή μέθοδο της καταμέτρησης
των δεξαμενών πριν και μετά την πετρέλευση. Το σύστημα MFM μετράει αυτόματα την ποσότητα του καυσίμου κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς από το ένα πλοίο
στο άλλο. Κατά το πέρας της πετρέλευσης, το σύστημα εκδίδει ένα έντυπο καταμέτρησης καυσίμων (Bunker Metering
Ticket – BMT) στο οποίο αναφέρεται η
ποσότητα που παραδόθηκε όπως αυτή
συνομολογήθηκε από τον υποπλοίαρχο
του πλοίου παράδοσης, τον πρώτο μηχανικό του πλοίου που παρέλαβε τα καύσιμα και, τέλος, από τον αδειοδοτημένο
από την σρχή λιμένα επιθεωρητή καυσίμων, εφόσον έχει υποδειχθεί κάποιος. Το
σημείωμα παράδοσης καυσίμων (Bunker
Delivery Note – BDN) εκδίδεται από
τον υποπλοίαρχο του πλοίου παράδοσης,
βασίζεται πλέον στις ποσότητες που αναφέρονται στο BTM και υπογράφεται από
τον πρώτο μηχανικό του πλοίου που παρέλαβε τα καύσιμα. Στη συνέχεια και τα δύο
έντυπα (BMT και BDN)υπογεγραμμένα
επισυνάπτονται, αντιγράφονται και διανέμονται προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Το παραπάνω σύστημα έχει ως κύριο
στόχο τον περιορισμό και ίσως την εξάλειψη των ανακριβών μετρήσεων και
τα λάθη που προκύπτουν από τη μέχρι
τώρα παραδοσιακή μέθοδο μέτρησης
των δεξαμενών και των δύο πλοίων. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, πριν από
την πετρέλευση, οι εμπλεκόμενοι στην

παράδοση καυσίμων πρέπει να ελέγχουν
και να εκτελούν μια σειρά δοκιμών στο
σύστημα, όπως ο έλεγχος των σφραγίδων,
οι οποίες πρέπει να είναι τελείως άθικτες.
Τέλος, σειρά ελέγχων πρέπει να διεξάγονται και στο σύστημα δειγματοληψίας:
ένα αυτόματο σύστημα που παρέχεται
από το πλοίο που παραδίδει τα καύσιμα
και τοποθετείται στο τέλος του αγωγού
πετρέλευσης, ο οποίος συνδέεται με τη
σύνδεση υποδοχής (manifold) του πλοίου
που πρόκειται να παραλάβει τα καύσιμα.
Αν και υποχρεωτικό πλέον για το λιμάνι
της Σιγκαπούρης, το σύστημα MFM είναι
μια εντελώς νέα πρακτική, χωρίς ιστορικά
δεδομένα σε σχέση με θέματα, διαφορές
και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του. Κάποιοι τροφοδότες καυσίμων που έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα προσφάτως αναφέρουν
θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του,
αλλά υπάρχουν και αναφορές για ελλείμματα των παραδιδόμενων ποσοτήτων και
συνεπώς διαφορών προς επίλυση.
Τέλος, η αξιοπιστία του συστήματος
στην ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να
αμφισβητηθεί στον υπολογισμό της θερμοκρασίας των καυσίμων αλλά και στην
καταγραφή ή μη ποσότητας καυσίμων
από το σύστημα όταν από το δίκτυο
σωληνώσεων καυσίμων περνάει π.χ. αέρας
υπό πίεση.
Εφόσον το σύστημα MFM είναι εντελώς νέο για το προσωπικό των πλοίων
που πρόκειται να παραλάβουν καύσιμα
στο λιμάνι της Σιγκαπούρης, μια καλή
πρακτική είναι η σύγκριση της καταγραφής της ποσότητας από το σύστημα με
την παραδοσιακή μέθοδο υπολογισμού
με τη μέτρηση των δεξαμενών. Η τελική
απόφαση στην αποκλειστική χρήση του
συστήματος θα πρέπει να ληφθεί μετά
από επεξεργασία των στοιχείων που θα
προκύψουν. Στο μεταξύ, εφόσον από
1ης Ιανουαρίου 2017 είναι υποχρεωτική η
χρήση του συστήματος, καλό θα είναι οι
διαχειριστές των πλοίων που πρόκειται
να παραλάβουν καύσιμα στη Σιγκαπούρη
να υποδεικνύουν αδειοδοτημένο από την
αρχή λιμένα επιθεωρητή καυσίμων για την
επίβλεψη της όλης διαδικασίας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Του Νίκου Βεργούνη

To NISS σκιαγραφεί τις
τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο
της ναυτιλίας με ορίζοντα το 2050
Το Εθνικό Ινστιτούτο Ναυτιλίας και Ναυπηγικής της Ολλανδίας (NISS) παρουσίασε πρόσφατα μια έρευνα με τίτλο «Προσχέδιο 2050 – Ο κόσμος της ναυτιλίας
πέρα από τον ορίζοντα», επιχειρώντας
να προβλέψει το μέλλον της ναυτιλιακής
βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα της έρευνας
αποτέλεσε αντικείμενο ενός συμποσίου
που έγινε στο Ρότερνταμ τον Οκτώβριο
και στο οποίο παρευρέθηκαν σχεδόν 400
στελέχη της ναυτιλίας.
Το NISS και 60 ναυτιλιακά στελέχη συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες που ασχολήθηκαν με διάφορους τομείς της ναυτιλίας.
Προκειμένου η πρόβλεψη για το μέλλον
να είναι ρεαλιστική, τέθηκαν ορισμένα
πιθανά σενάρια για το πώς ο κόσμος θα
έχει διαμορφωθεί το 2050. Οι περισσότεροι ειδικοί υπέθεσαν μια σχετική εσωστρέφεια της παγκόσμιας οικονομίας: οι
σημερινές υπερδυνάμεις, ΗΠΑ, Κίνα και
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Ευρώπη, αναμένεται να στηριχτούν στις
δικές τους δυνάμεις και όχι σε συνεργασίες μεταξύ τους. Το παγκόσμιο εμπόριο
αναμένεται να σημειώσει κάμψη και, εξαιτίας αυτού, μικρότερες ανάγκες για τη
ναυτιλία θα προκύψουν μεταξύ των ηπείρων. Θα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην παγκόσμια οικονομική ευημερία
και η ενέργεια που θα παράγεται θα χρησιμοποιείται για τις εκάστοτε εγχώριες
ανάγκες.
Σχεδίαση πλοίων
Η ομάδα έργου που εστίασε στη σχεδίαση πλοίων κατέληξε σε ένα γενικό
συμπέρασμα: το 2050 τα πλοία θα σχεδιάζονται από αυτόνομους υπολογιστές,
χωρίς τη συνδρομή ανθρώπινου παράγοντα. Υπερ-υπολογιστές θα επεξεργάζονται
όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη
διαδικασία της σχεδίασης. Για να επιτευχθεί αυτό, οι υπολογιστές θα πρέπει να
σκέφτονται και να λειτουργούν όπως ο
ανθρώπινος εγκέφαλος. Επίσης, η ομάδα
θεωρεί ότι τα πλοία θα είναι εντελώς διαφορετικά στο μέλλον, καθότι θα είναι μη

επανδρωμένα και επομένως δεν θα απαιτείται χώρος επί των πλοίων για την ενδιαίτηση του πληρώματος.
Επιπλέον, τα πλοία θα έχουν την ικανότητα
να αυτοεπισκευάζονται, με χρήση έξυπνων
υλικών, που θα αυτο-υποδεικνύονται όταν
απαιτείται αντικατάσταση ή επισκευή.
Τέλος, η ομάδα έργου κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, τουλάχιστον στην αρχή,
ο ανθρώπινος παράγοντας θα πρέπει να
συνεπικουρεί τους υπολογιστές, παρέχοντας οδηγίες και δεδομένα, όπως για
παράδειγμα το είδος του πλοίου που θα
πρέπει να σχεδιαστεί. Σταδιακά, ωστόσο,
οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους
υπολογιστές.
Ναυπηγεία
Σύμφωνα με μια άλλη ομάδα έργου, τα
ναυπηγεία επίσης θα λειτουργούν χωρίς
την παρέμβαση του ανθρώπου. Ήδη προς
αυτή την κατεύθυνση γίνονται βήματα και
σήμερα, αν και σε πολύ αρχικά στάδια. Για
παράδειγμα, συγκολλήσεις και αποκολλήσεις με laser εφαρμόζονται και σήμερα με
τη χρήση ρομπότ. Επιπλέον, οι εκτυπώσεις
3D αναπτύσσονται ταχύτατα. Στο μέλλον αναμένεται ευρύτερη χρήση ρομπότ
τόσο στη ναυπηγική όσο και στις φορτοεκφορτώσεις και στα logistics. «Αυτή
η διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά σε
όλους τους τομείς που σήμερα απαιτείται
η παρέμβαση του ανθρώπου, ώστε τελικά
να φτάσουμε σε μη επανδρωμένα ναυπηγεία», ανέφερε ο Ubald Nienhuis, πρώην
καθηγητής ναυπηγικής σε πανεπιστήμιο
της Ολλανδίας, που ηγείτο της εν λόγω
ομάδας έργου.
Μη επανδρωμένα πλοία
Μία ακόμα εξέλιξη, που αναμένεται στη
ναυτική βιομηχανία, θα είναι τα μη επανδρωμένα πλοία. Ο Robert Hekkenberg,
διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος Ναυτιλιακής Τεχνολογίας σε Πολυτεχνείο της Ολλανδίας, θεωρεί ότι μεταξύ
των πλεονεκτημάτων των μη επανδρωμένων πλοίων είναι η μείωση του κόστους,
αν και ενδεχομένως μικρότερη του αναμενόμενου. Στην ειδική έκδοση του NISS,
όπου δημοσιεύονται τα αποτελέσματα
των ερευνών, αναφέρεται εξάλλου ότι τα
πετρελαιοφόρα ήδη λειτουργούν με πολύ
μικρά πληρώματα αριθμητικά και άρα με
σημαντικά μειωμένα λειτουργικά κόστη
που αφορούν τα έξοδα προσωπικού.
Άλλο κίνητρο για τη μετάβαση σε μη
επανδρωμένα πλοία αποτελεί η ασφάλεια,

αφού σημαντικός αριθμός ατυχημάτων
οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο τερματικός εμπορευματικός σταθμός
για containers της APM στο Ρότερνταμ
είναι παράδειγμα της ταχύτητας με την
οποία εξελίσσονται τα πράγματα, όπου
οδηγοί γερανών εργάζονται από τα γραφεία τους, μακριά από τους γερανούς.
Μπορεί τα πενήντα χρόνια να φαίνονται
πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα εξέλιξης της
ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά ας θυμηθούμε ότι πριν από πενήντα χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή του πλοίου «Queen
Elizabeth 2», του τελευταίου υπερωκεάνιου που ναυπηγήθηκε για τη μεταφορά
επιβατών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

Η λύση που προσφέρει
το CBM μειώνει σημαντικά
τα λειτουργικά κόστη του πλοίου
H Wärtsilä έχει υπογράψει μια δεκαετή
συμφωνία με τη MOL LNG Transport
Europe Ltd, θυγατρική του ιαπωνικού
MOL Group, σχετικά με τη συντήρηση
δύο πλοίων μεταφοράς LNG. Η συμφωνία
αυτή αυξάνει τη δυνατότητα πρόβλεψης
στις δραστηριότητες των πλοίων, ενισχύει
την ασφάλεια και μειώνει τα λειτουργικά
κόστη. Το πακέτο παροχής υπηρεσιών
περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες
εργασίες συντήρησης της μηχανής, υπηρεσίες εργαστηρίου και online απομακρυσμένη υποστήριξη.
Με το πακέτο Condition Based
Maintenance (CBM), το οποίο προσφέρει
η Wärtsilä, οι εργασίες συντήρησης των
κινητήρων των δύο πλοίων μπορούν να
προγραμματιστούν με βάση την πραγματική τους κατάσταση αντί να ακολουθείται ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Η λύση
του CBM ελέγχει και επεκτείνει τα διαστήματα ανάμεσα στις συντηρήσεις, μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη και τον
χρόνο διακοπής λειτουργίας. Το σύστημα
παρακολούθησης CBM συλλέγει διαρκώς
δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τις
λειτουργικές παραμέτρους της μηχανής
και μεταδίδει τις πληροφορίες αυτές σε
πραγματικό χρόνο σε ένα κέντρο υπηρεσιών της Wärtsilä για ανάλυση.
Σύμφωνα με τον κ. Andy Dickinson,
Managing Director της Wärtsilä UK, η
μακροχρόνια αυτή συμφωνία θα επιτρέψει στη Wärtsilä να προγραμματίζει τις

εργασίες συντηρήσεων αποτελεσματικά,
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του
εξοπλισμού καθώς και το λειτουργικό
πρόγραμμα και το περιβάλλον του πελάτη.

Πειραματική μονάδα υβριδικού
συστήματος καθαρισμού
καυσαερίων
Για σχεδόν έναν χρόνο οι εταιρείες
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd («K» Line),
Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI)
και Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd (MKK)
πραγματοποιούν δοκιμές ενός πρόσφατα ανεπτυγμένου «Hybrid SOx Scrubber
System» για την απομάκρυνση των οξειδίων του θείου (SΟx) από τα καυσαέρια
των μηχανών των πλοίων.
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο πλοίο
«Drive Green Highway» της εταιρείας
«K» Line, στο οποίο έχει εγκατασταθεί η
πειραματική μονάδα του υβριδικού αυτού
συστήματος καθαρισμού καυσαερίων. Το
συγκεκριμένο σύστημα δοκιμάζεται από
τον Φεβρουάριο του 2016, οπότε και έγινε
η παράδοση του πλοίου.
Το υβριδικό αυτό σύστημα έχει δύο τρόπους λειτουργίας: μια λειτουργία «ανοιχτού βρόγχου», όπου θαλασσινό νερό
ψεκάζεται απευθείας στα καυσαέρια, και
μια λειτουργία «κλειστού βρόγχου». Στην
τελευταία χρησιμοποιείται φρέσκο νερό
σαν καθαριστικό και μετά τον καθαρισμό
του καυσαερίου ουδετεροποιείται με τη
χρήση υδροξειδίου του νατρίου (NaOH),
για να ψεκαστεί έπειτα πάλι στο καυσαέριο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
σταθερός καθαρισμός, ο οποίος δεν επηρεάζεται από τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού κάθε περιοχής.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξακριβώνουν πλέον ότι η αποτελεσματικότητα
του συστήματος στον περιορισμό των
εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων
τηρεί τους διεθνείς κανονισμούς και το
σύστημα έχει εγκριθεί επίσημα από τη
Δημοκρατία του Παναμά, όπου είναι νηολογημένο το υπό δοκιμή πλοίο.

Η Inmarsat στηρίζει την καμπάνια
«Be Cyber Aware at Sea»
για την κυβερνο-ασφάλεια
στον χώρο της ναυτιλίας
H Inmarsat υποστηρίζει μια νέα εκστρατεία για την ενίσχυση της επίγνωσης του
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οποίο διαχειρίζεται η BOTAS.
Η επιλογή της μονάδας FSRU στηρίζεται
στην ευελιξία της, στην αποτελεσματικότητά της ως προς το κόστος και τη γρήγορη εγκατάστασή της. Με δυνατότητα
αποστολής έως 20 εκατ. κ.μ. ανά ημέρα, ο
νέος σταθμός ETKI LNG Terminal θα αποτελεί έναν βασικό παράγοντα ο οποίος θα
συμβάλει στον εφοδιασμό της Τουρκίας
με φυσικό αέριο, ειδικά την περίοδο του
χειμώνα. Θα συμπληρώνει τη λειτουργία
των δύο υπαρχόντων χερσαίων τερματικών σταθμών LNG, ενισχύοντας έτσι τη
διαφοροποίηση των δομών εισαγωγής και
των μέσων εφοδιασμού της χώρας.

H Verifavia πιστοποιεί το
Ecomate™ MRV System της
KROHNE Marine

ωαυξανόμενου αριθμού των απειλών στον
κυβερνοχώρο, τις οποίες αντιμετωπίζουν
η ναυτιλία και η υπεράκτια βιομηχανία. Η
πρωτοβουλία «Be Cyber Aware at Sea»
έχει ως στόχο να μετριαστεί ο κίνδυνος
των κυβερνο-επιθέσεων στον χώρο της
διεθνούς ναυτιλίας, στα λιμάνια και στις
υπεράκτιες δραστηριότητες.
Περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και
της παγκόσμιας μεταφοράς ενέργειας,
διεξάγεται μέσω θαλάσσης και η εξάρτηση αυτού από την τεχνολογία ολοένα
και αυξάνεται. Οι απειλές στον «θαλάσσιο» κυβερνοχώρο θέτουν σημαντικούς
κινδύνους ασφαλείας αλλά και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθιστώντας την
κυβερνο-ασφάλεια προτεραιότητα υψίστης σημασίας.
Η καμπάνια «Be Cyber Aware at Sea»
προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τους ναυτικούς, ενώ ενθαρρύνει την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων, εκπαιδευτικών άρθρων και κατευθυντήριων γραμμών.
Όπως δήλωσε ο κ. Peter Broadhurst,
Senior Vice President του Safety and
Security της Inmarsat Maritime, «στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Inmarsat, με
σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των
πλοίων και των ναυτικών από τις κυβερνο-επιθέσεις, είμαστε ενθουσιασμένοι
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που υποστηρίζουμε ενεργά την καμπάνια
Be Cyber Aware at Sea για την αύξηση
της ευαισθητοποίησης και των προτύπων
ασφαλείας δεδομένων στη θάλασσα».

Εγκαινιάστηκε ο πρώτος πλωτός
τερματικός σταθμός εισαγωγής
LNG στην Τουρκία
H γαλλική ENGIE και οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες Kolin και Kalyon
εγκαινίασαν τον τερματικό σταθμό ETKI
LNG Terminal. Στην τελετή παρέστησαν ο
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ και ο υπουργός Ενέργειας Μπεράτ Αλμπαϊράκ.
Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται κοντά
στο Çakmakli της Σμύρνης, είναι ο πρώτος πλωτός τερματικός σταθμός LNG της
χώρας. Η ENGIE επελέγη από τις σχεδιάστριες εταιρείες του έργου Kolin και
Kalyon, προκειμένου να διαθέσει το ένα
από τα δύο FSRU της, το οποίο ονομάζεται «Neptune», για το έργο. Το χωρητικότητας 145.000 κ.μ. πλοίο θα δρα ως
παραλήπτης και μονάδα αποθήκευσης
LNG, και θα παραδίδει το φυσικό αέριο
σε αέρια μορφή. Η όλη κατασκευή περιλαμβάνει μία προβλήτα και έναν χερσαίο
αγωγό φυσικού αερίου για τη σύνδεση
του τερματικού σταθμού με το εθνικό
δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, το

H Verifavia, η κορυφαία στον κόσμο εταιρεία επαλήθευσης των εκπομπών στον
τομέα των μεταφορών, έχει πιστοποιήσει
πλήρως το Ecomate™ MRV της KROHNE
Marine με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού Παρακολούθησης, Αναφοράς και
Επαλήθευσης (MRV) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ έχουν
μόλις οκτώ μήνες, έως την προθεσμία
του Αυγούστου του 2017, προκειμένου να
ετοιμάσουν σχέδια ώστε να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις εκπομπές CO2.
Ο κανονισμός MRV δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο εντός της ΕΕ για την παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες
μεταφορές.
Το Ecomate™ MRV σχεδιάστηκε ειδικά για να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να συμμορφωθούν με αυτόν τον
κανονισμό, μέσω της παρακολούθησης
του ανεφοδιασμού και της κατανάλωσης
καυσίμου. Επιτρέπει στους πλοιοκτήτες
να παρακολουθούν όλους τους τύπους
πλοίων του στόλου, χρησιμοποιώντας ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο. Το Ecomate™
MRV υποστηρίζει τόσο χειροκίνητη όσο
και online εισαγωγή δεδομένων για την
παρακολούθηση λειτουργικών δεδομένων
ανά ταξίδι, τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας των δεδομένων και επικυρώσεων,
καθώς και τη δημιουργία ετησίων αναφορών για κάθε πλοίο.
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ελάχιστων επενδύσεων που θα πρέπει να
αναλάβει ο νέος ιδιοκτήτης, με το ποσό
να κινείται πέριξ των 180.000.000 €, αν και
σε αυτό υπάρχουν αντιδράσεις από τους
ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ενίσχυση του εξοπλισμού
ασφαλείας στο λιμάνι
της Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

Οριστικοποιήθηκε (;)
η ημερομηνία υποβολής
προσφορών για τον ΟΛΘ
Στην 24η Μαρτίου φαίνεται ότι καταλήγει
το ΤΑΙΠΕΔ ως τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΘ
ΑΕ. Φυσικά, από την αρχή της διαδικασίας έχουν τεθεί πολλές καταληκτικές
ημερομηνίες, αλλά πάντοτε το ΤΑΙΠΕΔ
προχωρούσε σε χρονική παράταση της
διαδικασίας. Φαίνεται όμως ότι πλέον οι
υποψήφιοι επενδυτές έχουν πιέσει σε
όλα τα επίπεδα προκειμένου να κλείσει
η διαδικασία, καθώς υπάρχει ένας εκνευρισμός με τις συνεχείς καθυστερήσεις.
Μεγάλο ερώτημα αποτελεί το ύψος των
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Συνολικά έντεκα πρωτοβουλίες που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση υπηρεσιών ασφαλείας ολοκλήρωσε
ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας το
2016. Μεταξύ άλλων, το λιμάνι ενισχύθηκε
με συσκευή ακτίνων Χ για τον έλεγχο των
αποσκευών και των οχημάτων, θερμική
κάμερα, σύστημα ελέγχου γνησιότητας
ταξιδιωτικών εγγράφων κ.ά. Να σημειωθεί
ότι κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκαν στα σημεία εισόδου του νέου λιμένα
έλεγχοι και έρευνες ασφαλείας σε 80.950
φορτηγά, σε 4.336 ΙΧ, σε 736 λεωφορεία
και 1.503 vans. Στους ανωτέρω ελέγχους
σε οχήματα και φορτηγά, καθώς και στο
εσωτερικό της λιμενικής εγκατάστασης,
εντοπίστηκαν 493 επιβάτες στερούμενοι
νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Διερεύνηση για υποβολή έργου
στο Connecting Europe Facility
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής προκήρυξε διαγωνισμό για την
καταγραφή και την ιεράρχηση έργων στα
ελληνικά λιμάνια που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ο ανάδοχος έχει
επιλεγεί και το έργο θα ξεκινήσει λίαν
συντόμως. Στόχος είναι να καταγραφούν
οι προτεραιότητες ολοκληρωμένων έργων
στα λιμάνια, να αξιολογηθούν και να επιλεγεί ένα έργο για το οποίο θα κινηθούν
οι σχετικές διαδικασίες, προκειμένου
να υποβληθεί φάκελος συμμετοχής για
χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα
Connecting Europe Facilities.

Συνεργασία ΟΛΘ-ΑΠΘ
Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε
μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι
η ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των
λιμένων και των μεταφορών. Οι δράσεις
που περιγράφονται στο μνημόνιο είναι η
υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία ενδιαφέροντος των λιμενικών λειτουργιών της ΟΛΘ ΑΕ και η δημιουργία
διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο την
οργάνωση και τη διαχείριση λιμένων και
λιμενικών εγκαταστάσεων.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

Η MSC επεκτείνει τις
δραστηριότητές της
στο λιμάνι της Γένοβας
H MSC, o ιταλοελβετικός ναυτιλιακός
γίγαντας, φέρεται έτοιμη να επεκτείνει την
παρουσία της στο λιμάνι της Γένοβας, στο
οποίο ήδη διαχειρίζεται τον τερματικό
σταθμό κρουαζιέρας. Σύμφωνα με ιταλικά
μέσα ενημέρωσης, η MSC εξετάζει την
αγορά ποσοστού 49% από τον τερματικό
σταθμό πολλαπλών χρήσεων του λιμένα,
ο οποίος ανήκει στον Messina Group, όμιλο εταιρειών ο οποίος δραστηριοποιείται
στα logistics και στη θαλάσσια διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων αλλά και στη διαχείριση πλοίων Ro-Ro. Να σημειωθεί ότι
στον τερματικό σταθμό διεξάγονται εργασίες επέκτασης, οι οποίες θα προσθέσουν
στον τερματικό επιφάνεια 300.000 τ.μ. και
δύο νέα κρηπιδώματα.

Έτος ρεκόρ το 2016 για το λιμάνι
της Βαλένθια
Το 2016 το λιμάνι της Βαλένθια διακίνησε

4.722.273 TEU, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του λιμανιού. Σε σχέση με το 2015, η
διακίνηση αυξήθηκε κατά 2,32%. Τα προς
εξαγωγή εμπορευματοκιβώτια αυξήθηκαν κατά 4,96% και διαμορφώθηκαν στα
1.105.438 TEU, ενώ τα προς εισαγωγή
εμπορευματοκιβώτια ανήλθαν σε 1.105.978
TEU, σημειώνοντας αύξηση 5,03%. Τα
εμπορευματοκιβώτια transit παρέμειναν
σχεδόν αμετάβλητα, καθώς παρουσίασαν
ανεπαίσθητη αύξηση κατά 0,08%.

Στα $32 δις το επενδυτικό
πρόγραμμα της Port Authority
of New York-New Jersey
Η Port Authority of New York-New Jersey
δημοσιοποίησε και έθεσε προς διαβούλευση το επενδυτικό της πρόγραμμα για
τη δεκαετία 2017-2026, το οποίο ανέρχεται στα $32 δις και περιλαμβάνει περίπου
600 έργα υποδομής. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ
το επενδυτικό πλάνο θα τεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο των Επιτρόπων στις 16
Φεβρουαρίου 2017. Από τα μεγαλύτερα
έργα του επενδυτικού σχεδίου είναι η
συντήρηση-αποκατάσταση της γέφυρας
George Washington, με κόστος περίπου

$1,444 δις. Να σημειωθεί ότι η λιμενική
αρχή διαχειρίζεται, εκτός από τις λιμενικές υποδομές, και μια σειρά άλλων μεταφορικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, που περιλαμβάνουν γέφυρες, τούνελ,
οδικά δίκτυα και αεροδρόμιο.

Έναρξη λειτουργίας της DΡ World
στο λιμάνι της Λεμεσού
Στις 29 Ιανουαρίου η DP World ανέλαβε τη διαχείριση του τερματικού σταθμού πολλαπλών χρήσεων στο λιμάνι της
Λεμεσού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο
για το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου. Η
DP World είναι η ανάδοχος εταιρεία μιας
συμφωνίας παραχώρησης 25 ετών, η οποία
προβλέπει ότι η αραβικών συμφερόντων
εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης φορτίων break-bulk, γενικού φορτίου,
εξυπηρέτησης διακίνησης Ro-Ro, ενώ θα
διαχειρίζεται και τον επιβατικό σταθμό
του λιμένα. Βασική ανησυχία συλλογικών
φορέων στην Κύπρο για την παραχώρηση αποτελεί η πιθανότητα αύξησης των
τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την
ανταγωνιστικότητα των μεταφορών αλλά
και τις τιμές των προϊόντων.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της CLIA
Europe, Pierfrancesco Vago, σε δηλώσεις
του τόνισε ότι: «Η κοινή πρωτοβουλία, η
οποία βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων, θα επιτρέψει
την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης της
βιομηχανίας μας αλλά και τη διατήρηση
της συμβολής της οικονομίας της Ευρώπης».
Να σημειώσουμε ότι την 1η Ιανουαρίου
2017 ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Celestyal Cruises,
αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου της
CLIA Europe.

Στους Ιταλούς της Fincantieri
το 66,6% της STX France

CLIA Europe και Cruise Europe
αποφάσισαν συνεργασία
Η CLIA Europe και η Cruise Europa, ένας
οργανισμός που προωθεί την ανάπτυξη
της κρουαζιέρας στους λιμένες της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης, συμφώνησαν
σε μια νέα στρατηγική συνεργασία. Οι
δύο οργανισμοί έχουν θέσει στόχο τη
μεταξύ τους στενή συνεργασία, αποσκοπώντας στην περαιτέρω βελτίωση των
προοπτικών ανάπτυξης της βιομηχανίας
κρουαζιέρας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Στο επίκεντρο έχουν τεθεί περιβαλλοντικά θέματα, ενώ, μεταξύ άλλων, στις αρχές
του 2017 θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις
της μια ομάδα εργασίας που θα εξετάσει
ζητήματα σχετικά με την κρουαζιέρα και
το περιβάλλον, με στόχο τη λήψη μέτρων
για τη στήριξη της βιώσιμης ναυτιλίας και
την προστασία του περιβάλλοντος.
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Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri είναι ο
προτιμητέος πλειοδότης για το ναυπηγείο
STX France στο Saint-Nazaire, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Νότιας
Κορέας, το οποίο διαχειρίζεται την αναδιάρθρωση της STX Offshore & Shipbuilding
(μητρική εταιρεία των ναυπηγείων).
Δεν έγινε γνωστό το οικονομικό αντάλλαγμα της συμφωνίας για την αγορά του
66,6% των μετοχών του γαλλικού ναυπηγείου, το οποίο εξειδικεύεται στις ναυπηγήσεις κρουαζιερόπλοιων. Να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για την αγορά του
ποσοστού είχαν δείξει επίσης τα Damen
Shipyards αλλά και η γαλλική DCNS, αλλά
στην τελική φάση της διαδικασίας μόνο η
Fincantieri υπέβαλε προσφορά.
Τα ναυπηγεία Fincantieri εξειδικεύονται
επίσης στη ναυπήγηση επιβατικών πλοίων
και κρουαζιερόπλοιων και σίγουρα η συμμετοχή τους στην STX France τους προσδίδει νέα δυναμική στον κλάδο.

Χρονιά της ασιατικής
κρουαζιέρας το 2017
Από τα γερμανικά ναυπηγεία Meyer Werft
στο Πάπενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας
αναμένεται να παραδοθούν εντός του
2017 δύο νέα γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια,

που θα κληθούν να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά κρουαζιέρας στην Ασία. Το πρώτο, το
«Norwegian Joy», αναμένεται να παραδοθεί την ερχόμενη άνοιξη, ενώ θα ακολουθήσει το φθινόπωρο το «World Dream»,
που θα ενταχθεί στον στόλο της ασιατικής ναυτιλιακής εταιρείας Dream Cruises,
η οποία ανήκει στον όμιλο Genting Hong
Kong.
Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ασία,
όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς,
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και το νέο
έτος, χωρίς να εμφανίζει κανένα σημάδι
επιβράδυνσης. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean, υπεύθυνος
για τις περιοχές της Σιγκαπούρης και της
νοτιοανατολικής Ασίας, Sean Treacy, σε
δηλώσεις του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο «aseancruising.com» σημειώνει ότι
η αγορά κρουαζιέρας της Ασίας θα αναπτυχθεί με ρυθμούς ρεκόρ το 2017, ενώ
περισσότερα και μεγαλύτερης χωρητικότητας κρουαζιερόπλοια θα προσφέρουν
μοναδικές κρουαζιέρες στους Ασιάτες
πελάτες τους.
Τα νέα πλοία έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των Ασιατών πελατών. Για παράδειγμα,
στο «Norwegian Joy», που θα έχει μήκος
324 μ. και πλάτος 41,4 μ. και με δυνατότητα
φιλοξενίας 4.200 επιβατών, οι μισές καμπίνες σε ένα από τα καταστρώματά του θα
έχουν μετατραπεί όλες σε σουίτες, καθώς
οι Κινέζοι τις περισσότερες φορές επιλέγουν να ταξιδεύουν με όλα τα μέλη των
οικογενειών τους, με συνέπεια να έχουν
ανάγκη από ευρύχωρες καμπίνες. Επίσης,
θα υπάρχει ιδιωτική υπηρεσία μπάτλερ
καθώς και πολυτελείς εμπορικοί χώροι και
καταστήματα. Κύριοι λιμένες προσέγγισης
του «Norwegian Joy» θα αποτελέσουν η
Σαγκάη και η Τιαντζίν.
Να σημειώσουμε ότι οι πιο δημοφιλείς
λιμένες προσέγγισης στην Ασία βρίσκονται στην Ιαπωνία, στην Κίνα, αλλά και στη
Νότια Κορέα.

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Καθημερινά και όλο
τον χρόνο οι πτήσεις
από Αθήνα προς Νέα Υόρκη
Ως καλοδεχούμενη και ευχάριστη έκπληξη για πολλούς ταξιδιωτικούς κύκλους
υπήρξε η ανακοίνωση της Emirates για τη
νέα πτήση Αθήνα-Νέα Υόρκη.
Η αεροπορική εταιρεία του Ντουμπάι
σταματά τις πτήσεις από Αθήνα προς
Λάρνακα τον Μάρτιο και συνδέει για
πρώτη φορά την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη.
Μετά από πολλά χρόνια, οι συγκεκριμένες πτήσεις χωρίς σταθμό θα εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η
Emirates προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
τις ευκαιρίες που της δίνονται από τις
διακρατικές συμφωνίες των ΗΑΕ και της
Ελλάδας με τις ΗΠΑ, όπως έχει ήδη κάνει
στο παρελθόν, με τις νέες πτήσεις από
το Μιλάνο προς τη Νέα Υόρκη μετά τη
συρρίκνωση της Alitalia. Eντούτοις είναι
βέβαιο ότι οι αμερικανικές αεροπορικές
εταιρείες που συνδέουν την Αθήνα με τις
ΗΠΑ, έστω και με εποχιακά δρομολόγια,
θα προσπαθήσουν να πείσουν την Ουάσιγκτον ότι η «εισβολή» των Αράβων σε νέα
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υπερπόντια δρομολόγια δεν είναι προς
όφελος της αμερικανικής πολιτικής αεροπορίας. Η είδηση του νέου δρομολογίου,
πάντως, έκανε τον γύρο του κόσμου και
το πρακτορείο Reuters αναλύει τη βαριά
ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση της εταιρείας
στο Ντουμπάι. Εδώ και αρκετούς μήνες
οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες
προσπαθούν να πείσουν τις αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ ότι η επιθετική πολιτική και η υπερανάπτυξη της Emirates, της
Qatar Airways και της Etihad στηρίζονται
κατά βάση σε έμμεσες επιδοτήσεις, που
διαστρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.
Το νέο δρομολόγιο θα εκτελείται καθημερινά με ένα Boeing 777 από το Ντουμπάι
προς το αεροδρόμιο La Guardia της Νέας
Υόρκης, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Στη συγκεκριμένη πτήση θα προσφέρεται, εκτός από τη διακεκριμένη και την
οικονομική θέση, και η πολυβραβευμένη
πρώτη θέση της Emirates, η οποία είναι
εξαιρετικά περιζήτητη και ελκυστική στα
υψηλά οικονομικά στρώματα των ΗΠΑ.

Ένωση δυνάμεων της Sky Express
και της Germania
Η Sky Express και η Germania ενώνουν
τις δυνάμεις τους, προσφέροντας πτήσεις
με κοινό κωδικό (code share agreement).
Η συμφωνία μεταξύ των δύο αεροπορικών εταιρειών υπεγράφη την Τετάρτη 11
Ιανουαρίου στην Αθήνα. Με τη συμφωνία αυτή, ουσιαστικά ενώνονται οι προορισμοί που εξυπηρετεί η Sky Express με
τους αντίστοιχους της Germania, γεγονός
που αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη ώθηση
στον τουρισμό των προορισμών που εξυπηρετεί η ελληνική εταιρεία. Η προσφορά
πτήσεων με κοινό κωδικό θα ξεκινήσει
από τον Φεβρουάριο του 2017.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Germania θα
προσθέσει νέες πτήσεις από τις 4 Μαΐου
2017 από τη Βρέμη και από τις 12 Ιουνίου
2017 από τη Νυρεμβέργη προς την Αθήνα,
προκειμένου οι επιβάτες της να μπορούν
να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά μέσω
της Sky Express. Οι προορισμοί στους
οποίους πλέον αποκτούν απευθείας πρόσβαση από και προς τη Γερμανία και οι
οποίοι εξυπηρετούνται από την ελληνική
αεροπορική εταιρεία είναι το Ηράκλειο, η
Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος,
η Μήλος, η Σύρος, η Σκιάθος, η Ζάκυνθος,
η Χίος, η Κάρπαθος, τα Κύθηρα, η Ικαρία,
η Αστυπάλαια και η Σητεία. Αντίστοιχα,
επιβάτες από τους συγκεκριμένους προορισμούς μπορούν να ταξιδέψουν προς
τη Γερμανία, κλείνοντας το εισιτήριό τους
στη Sky Express, ενώ αναμένεται να προστεθούν και επιπλέον συνδέσεις με άλλα
αεροδρόμια της Γερμανίας.

«Ας κάνουμε τα πρώτα βήματα
μαζί» λένε οι Ευρωπαίοι
στην Τεχεράνη
H Iran Air παρέλαβε τις προηγούμενες
ημέρες το πρώτο της Airbus A321, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας περιόδου για τις ιρανικές αερομεταφορές.
Το αεροσκάφος, το πρώτο από τα εκατό Airbus που θα παραλάβει η εταιρεία,
είναι και το πρώτο που παραδίδεται στην
Τεχεράνη μετά την άρση του εμπάργκο.
Στην τελετή παράδοσης στην Τουλούζη ο κ. Farhad Parvaresh, πρόεδρος της
εταιρείας, και ο κ. Fabrice Bregier, Chief

Operating Officer της Airbus, αναφέρθηκαν στη σημαντικότατη συμφωνία της
προηγούμενης χρονιάς:
«Με τη φιλόδοξη ανανέωση του στόλου
της Iran Air, η εταιρεία θα έχει ισχυρότερη
παρουσία στις διεθνείς αερομεταφορές. Η
Iran Air είναι ευχαριστημένη με αυτή την
πρώτη παράδοση της Airbus και συγχαίρει
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι
την κατέστησαν δυνατή. Πλέον, με τη διεθνή συνεργασία, μπορούμε να επιτύχουμε
αμοιβαία επωφελείς εμπορικούς στόχους»,
δήλωσε ο κ. Farhad Parvaresh.
Προβλέπεται ότι το Ιράν θα χρειαστεί
400-500 νέα αεροσκάφη για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής του αεροπορίας,
καθώς αυξάνεται κατακόρυφα η ζήτηση
και στην εγχώρια αγορά αλλά και για τις
διεθνείς γραμμές.

7,15 εκατ. και 12,87 εκατ. Η άνοδος αυτή
αποτυπώνεται τόσο στους Έλληνες ταξιδιώτες, που κατέγραψαν άνοδο της τάξης
του 15%, όσο και στους ξένους επισκέπτες, που αυξήθηκαν κατά 8%.
Να σημειωθεί ότι το 2013, που υπήρξε η
χειρότερη χρονιά της κρίσης για τις αερομεταφορές της χώρας, από τον αερολιμένα είχαν διακινηθεί 12.536.057 επιβάτες
και μέσα σε τέσσερα χρόνια αυτός ο
αριθμός άγγιξε τα 20,02 εκατ.
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, ο αριθμός τους
στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους έφτασε τις 189.000 και κατέγραψε άνοδο της
τάξης του 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με αύξηση και στα
δύο σκέλη, εσωτερικού και εξωτερικού,
κατά 6,4% και 8,1% αντίστοιχα.

Έτος ρεκόρ για το «Ελευθέριος
Βενιζέλος», με πάνω από 20 εκατ.
επιβάτες

Το A350-900 της Lufthansa
προσγειώθηκε για πρώτη φορά
στη βάση του στο Μόναχο

Για το έτος 2016, συνολικά, ο διεθνής
αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε την καλύτερη ιστορική επίδοσή του από πλευράς επιβατικής
κίνησης με 20,02 εκατ. επιβάτες, ξεπερνώντας κατά 1,9 εκατ. επιβάτες (+10,7%) την
κίνηση του 2015. Τόσο οι επιβάτες εσωτερικού όσο και οι επιβάτες εξωτερικού
σημείωσαν διψήφια επίπεδα ανόδου κατά
11,2% και 10,4% αντίστοιχα, φτάνοντας τα

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του έτους για τον όμιλο Lufthansa: το
πρώτο A350-900 της Lufthansa προσγειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπου και πρόκειται να
σταθμεύει στο εξής. Με συνολικά δέκα
αεροσκάφη αυτού του τύπου, η Lufthansa
θα διαθέτει στον κόμβο του Μονάχου
τον πιο σύγχρονο στόλο αεροσκαφών
μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. «Το

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

μεγαλύτερο αριθμό συχνοτήτων αλλά και
διαθέσιμων θέσεων.

Nέα πτήση Αθήνα – Τελ Αβίβ
από την Alitalia

A350-900 είναι ένα εξελιγμένο αεροσκάφος, που διαθέτει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να ζητήσει
ένας πιλότος εμπορικών πτήσεων», δήλωσε ενθουσιασμένος ο κυβερνήτης Martin
Hoell, που οδήγησε το A350-900 στο
«σπίτι» του. Για το πλήρωμα καμπίνας που
συνόδευσε το A350-900 στο Μόναχο,
το γεγονός ήταν, επίσης, «ένα ορόσημο
που μας κάνει πολύ περήφανους», είπε η
αεροσυνοδός Annika Wittmann.
Η πτήση LH 9921 από την Τουλούζη
προσγειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου στον
νότιο διάδρομο του αεροδρομίου του
Μονάχου. Πυροσβεστικά οχήματα εκτόξευσαν αψίδες νερού για την επίσημη
υποδοχή αυτού του εντυπωσιακού αεροσκάφους της Lufthansa. Το Α350-900 δεν
είχε επιβάτες στην παρθενική του πτήση,
μετέφερε όμως έναν χριστουγεννιάτικο
άγγελο της Lufthansa, την εργαζόμενη κ.
Anja Oskoui, που είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο
στη βαλίτσα της: μια επιταγή 10.000 ευρώ
από τη Help Alliance, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό των εργαζομένων της
Lufthansa, την οποία παρέδωσε ως δωρεά
στο ορφανοτροφείο του Μονάχου.

Eπέλαση της British Airways
σε όλη την Ελλάδα
Eυοίωνα διαφαίνονται τα στοιχεία της
επιβατικής κίνησης μεταξύ Βρετανίας
και Ελλάδας, όπως παρουσιάζονται από
την British Airways. Αυτό το καλοκαίρι η
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ΒΑ θα συνδέει την Αθήνα με το Λονδίνο-Heathrow με έως και 5 δρομολόγια
την ημέρα, ενώ θα πραγματοποιεί τακτικές
πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την
Κω, τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο, τη Μύκονο, τη
Σαντορίνη, τη Σκιάθο και το Ηράκλειο.
Η British Airways προσφέρει μάλιστα για
πρώτη φορά στην ιστορία της νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο City του Λονδίνου προς τη Σκιάθο. Οι πτήσεις θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
τρεις φορές την εβδομάδα.
Η Σκιάθος είναι ο τρίτος προορισμός της
εταιρείας από Λονδίνο Σίτι προς τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, μαζί με τη Μύκονο
και τη Σαντορίνη. Το νέο δρομολόγιο της
Σκιάθου θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου και
λειτουργούν κατά τις περιόδους αιχμής
του καλοκαιριού εβδομάδες μέχρι τον
Σεπτέμβριο. Οι ναύλοι ξεκινούν από 85
ευρώ και είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, επιπλέον
πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Μύκονο (από τέσσερις σε πέντε την εβδομάδα), αλλά και νέα δρομολόγια προς το
Μάντσεστερ.
Με τις νέες πτήσεις, η ΒΑ καθίσταται ο
αερομεταφορέας (εξαιρουμένων των
εταιρειών χαμηλού κόστους και Charter)
με τις περισσότερες πτήσεις και δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου, Βρετανίας και
Ελλάδας, με τους περισσότερους προορισμούς προς την Ελλάδα και με τον

Aνταποκρινόμενη στην αυξητική τάση
της κίνησης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η
Alitalia ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί
μια νέα καθημερινή απευθείας σύνδεση
μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ. Η πρώτη
πτήση θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου
2017 και στα αεροσκάφη τύπου Airbus
A320 θα προσφέρονται θέσεις business
και οικονομικών ναύλων. Οι πτήσεις θα
αναχωρούν από την Αθήνα στις 07:30
το πρωί ενώ η πτήση της επιστροφής θα
αναχωρεί από το Τελ Αβίβ στις 19:45.
Tο 2016 η αεροπορική κίνηση μεταξύ των
δύο χωρών αυξήθηκε κατά περίπου 10%
συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά,
ενώ η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά. Αγορές εισιτήριων μπορούν να πραγματοποιηθούν
on line στο www.alitalia.com, μέσω του
κέντρου κρατήσεων του αερομεταφορέα
στο +30 210.99.88.888, από τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία και από τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Alitalia στα αεροδρόμια.

16 ώρες και 15 λεπτά διήρκεσε
η μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο
Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Qatar
Airways εκτέλεσε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και απόσταση εμπορική πτήση στην
ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Η πτήση από την Ντόχα προς το Ώκλαντ της
Νέας Ζηλανδίας διήρκεσε 16 ώρες και 15
λεπτά και το αεροσκάφος διέσχισε πάνω
από 14.500 χιλιόμετρα.
Το Boeing 777-200, το οποίο μετέφερε 259 επιβάτες, 15 αεροσυνοδούς και
τέσσερις πιλότους, προσγειώθηκε στις 6
Φεβρουαρίου στο Ώκλαντ, χωρίς στάση,
από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα,
15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη
ώρα άφιξης.
Στην πτήση προς το Ώκλαντ προσφέρθηκαν
συνολικά 1.100 φλιτζάνια τσαγιού και καφέ,
2.000 ποτά και πάνω από 1.030 γεύματα.
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