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Safety Means
the World to Us
GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading
owners, operators and managers of LNG Carriers.
As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes
and our environment.
Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.

www.gaslogltd.com
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Customized
service support
With you every
step of the way
Assuring the availability of your application is a critical part of securing your
business. The right service reduces downtimes and increases your application’s
performance and lifetime. A service agreement from ABB Turbocharging
guarantees dependable delivery of results and lower total cost of ownership for
your turbochargers. We are dedicated to providing our customers a
comprehensive turbocharging service offering 24/7, 365 days a year at any one
of our 100+ ABB-owned Service Stations in 50+ countries across the globe.
Get the right service: abb.com/turbocharging
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Οκτώβριος 2017
Στο εξώφυλλο εικονίζεται το
Oil-Chemical Tanker, Eviapetrol IV
της ναυτιλιακής εταιρείας SEAVEN
(Tanker Management Inc. & Dry
Management Inc.).
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Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης
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Καθ. Χαρίλαος Ψαραύτης
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Υποναύαρχος (ε.α.) Μιχάλης Μαλέρμπας
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Η ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών ακαδημιών
είναι από τις λίγες περιπτώσεις που
κερδισμένοι θα είναι και οι απόφοιτοι
και η ελληνική ναυτιλία
Συνέντευξη του Καθηγητή Ντίνου Αρκουμάνη
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Η Euronav αναμένει ετήσια αύξηση της
ζήτησης πετρελαίου μεταξύ 1,2 και 1,4 εκατ.
βαρελιών ανά ημέρα από σήμερα
έως και το 2020
Του Patrick Rodgers, CEO, Euronav
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Web strategy development by IT
Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα
άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του
περιοδικού. Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή
φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.
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Η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα αυξηθεί
τα επόμενα τρία χρόνια
Του Κώστα Γ. Βλάχου, COO, Consolidated
Marine Management Inc.
Είναι δύσκολο να επιτευχθεί η ισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
Του Θεοφάνη Θεοφάνους, Managing Director,
Bernhard Schulte Shipmanagement (Greece)
Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα:
Στρατηγική και πραγματικότητα για τις
οικογενειακές επιχειρήσεις στο Αιγαίο
Των Στράτου και Νικόλα Τσαλαμανιού,
Διευθυνόντων Συμβούλων, Seaven

100 Λιμενική βιομηχανία

Του Γιώργου Βαγγέλα
104 Λιμενική Πολιτική και Οικονομία, Σύσταση

Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
και Ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων
Αναμφισβήτητα, το μειωμένο κόστος
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα, Υποναυάρχου (ε.α.)
παρακινεί τις παραγγελίες νέων
ναυπηγήσεων
Του Δημήτρη Τσάχαλη, Διδάσκοντος,
106 Εν πτήσει
Hellenic Management Centre/ICS Greek Branch
110 Ενέργεια και φυσικοί πόροι
112 Φωτογραφίες του μήνα

OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

25.800.000
επιβάτες αναμένεται να είναι η παγκόσμια
ζήτηση κρουαζιέρας για το 2017.

49,5%
της παγκόσμιας χωρητικότητας θα διαθέτουν
το 2017 οι πλοιοκτήτες της Ελλάδας,
της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Γερμανίας
και της Σιγκαπούρης.

999.000.000
μετρικούς τόνους σιδηρομεταλλεύματος
αναμένεται να εισαγάγει η Κίνα το 2017.

615.000
εργαζόμενοι απασχολούνται στη ναυτιλία
σε χώρες της ΕΕ.

110 χλμ.
το συνολικό μήκος των εμπορευματοκιβωτίων
που μεταφέρει ένα πλοίο 18.000 ΤΕUs.
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97
νέα κρουαζιερόπλοια συνολικής χωρητικότητας 130.788 επιβατών αναμένεται να παραδοθούν την επόμενη δεκαετία.

51%
των πλοίων που διέρχονται από τη νέα
διώρυγα του Παναμά είναι πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων.

28,54%
των εμπορευματοκιβωτίων (σε TEUs) που
διακινεί το λιμάνι του Αμβούργου σε ετήσια
βάση έχει προέλευση ή προορισμό την Κίνα.

10.000
εμπορευματοκιβώτια χάνονται κάθε χρόνο
στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.

76.300 ν.μ.
η μέση απόσταση που διανύει ένα
κρουαζιερόπλοιο σε ετήσια βάση.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
69 Akti Miaouli, Piraeus 18537, Greece - Email: admin.gr@euronav.com
Tel +30 210 455 8000 - Fax +30 210 455 8010

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

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.
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Αντίποινα στις ΗΠΑ
ετοιμάζει η Ρωσία
4 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

«Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στη Ρωσία θα έχουν αρνητικές
συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και
θα υπάρξουν αντίποινα σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε ο
κ. Igor Sechin, διευθύνων σύμβουλος του
ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Rosneft,
όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,
υπέγραψε πρόσφατα το νομοσχέδιο που
είχε ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων
στις ΗΠΑ, με την έγκριση της Γερουσίας,

για να επιβληθούν νέες οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, με στόχο να τιμωρήσει
τη Μόσχα για τη φερόμενη ανάμειξή της
στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από μέρους της ρωσικής κυβέρνησης, καθώς οδηγεί σε ακόμα
μεγαλύτερη ρήξη των σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας,
Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι η διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη Ρωσία θα
μειωθεί κατά 755 εργαζομένους, μετά την
έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο
των νέων κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο κ.
Sechin θεωρεί ότι η δυσμενής κατάσταση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα

ων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα
οδηγούσε σε αδράνεια πλοία συνολικής
χωρητικότητας άνω των 1 εκατ. TEUs.
Μέχρι τα τέλη του περασμένου Ιουλίου
ο αδρανής στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανερχόταν σε
472.995 TEUs, το χαμηλότερο επίπεδο
αδράνειας των τελευταίων δύο ετών.
Τα χαμηλά επίπεδα αδράνειας που επικρατούν αυτή την περίοδο θα μετριαστούν από τις παραδόσεις νέων πλοίων
χωρητικότητας 14.000 έως 21.000 TEUs
στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alphaliner.
Όπως αναφέρεται στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση της Alphaliner, το πρώτο
εξάμηνο του 2017 έχουν παραδοθεί 26
νέα πλοία, χωρητικότητας άνω των 14.000
TEUs, ενώ άλλα 12 πλοία τέτοιου μεγέθους
αναμένεται να ενταχθούν στον παγκόσμιο
στόλο πριν από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Μέχρι τα τέλη του 2017 πρόκειται να
παραδοθούν πλοία με συνολική χωρητικότητα άνω των 700.000 TEUs, ενώ πλοία
χωρητικότητας 150.000 TEUs πρόκειται
να οδηγηθούν προς διάλυση. Μέχρι τα
τέλη του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι ο
αδρανής στόλος των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων θα είναι άνω των
950.000 TEUs.

Η Attica Group αποκτά το 50,3%
των μετοχών της Hellenic
Seaways
11 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

έχει θετικές επιπτώσεις στη Rosneft και
αρνητικές στις αντίστοιχες αμερικανικές
εταιρείες. Όπως ανέφερε και ο ίδιος, οι
εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Αυξάνεται ο αριθμός
των αδρανών containerships
4 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

Παρά το γεγονός ότι ο στόλος των αδρανών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει πέσει σε συνολική χωρητικότητα κάτω από 500.000 TEUs, ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει
σημαντικά στο μέλλον.
Σύμφωνα με την Alphaliner, μια αύξηση
στον αριθμό των νεοναυπηγηθέντων πλοί-

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group,
θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Marfin
Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου
επενδυτικού ομίλου στη νοτιοανατολική
Ευρώπη, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επήλθε καταρχήν συμφωνία με την
Τράπεζα Πειραιώς και άλλους μετόχους
μειοψηφίας για την απόκτηση από την
Attica Group συνολικά 39.039.833 μετοχών της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(εφεξής «HSW»), ήτοι ποσοστού 50,3%
του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.
Στο πλαίσιο της ως άνω συναλλαγής, η
Attica Group θα καταβάλει 30,61 εκατ.
ευρώ τοις μετρητοίς και θα διαθέσει
24.145.523 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αγορά

των 1.250.000 μετοχών εκ του ανωτέρω
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW
έχει ήδη ολοκληρωθεί, διά καταβολής τοις
μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες 37.789.833
μετοχές θα αποκτηθούν βάσει συμφωνίας,
η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων κανονιστικών και λοιπών αρχών.

Παρά την κρίση, οι Γερμανοί
εφοπλιστές αισιοδοξούν
για το μέλλον
13 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

«Τους τελευταίους μήνες τα πρωτοσέλιδα
του Τύπου, όταν αναφέρονται στη Γερμανία
και στη ναυτιλιακή της βιομηχανία, σπάνια
είναι αισιόδοξα και τις πιο πολλές φορές
κάνουν λόγο για υποθέσεις χρεοκοπίας,
απώλειες θέσεων εργασίας και αβέβαιες
προοπτικές για το μέλλον», σημειώνει στο
editorial του τριμηνιαίου περιοδικού της
Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών Deutsche
Seeschifffahrt, ο πρόεδρός της Alfred
Hartmann. Από την άλλη, ο ίδιος προσθέτει πως «μια βιώσιμη ανάκαμψη των ναύλων δεν φαίνεται ακόμα στον ορίζοντα, με
δεδομένο πως η αγορά υποδέχεται και νέα
χωρητικότητα, τροφοδοτούμενη από τις
επιδοτήσεις στην Ασία».
Για τον Alfred Hartmann είναι πραγματικότητα πως οι γερμανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά
τους να βρουν νέα κεφάλαια προς ανανέωση του στόλου τους, ενώ οι άλλοτε
κυρίαρχες γερμανικές τράπεζες, που ειδικεύονταν σε ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, έχουν πλέον κλείσει τη στρόφιγγα,
ενώ συχνά οι πιστωτές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο αριθμό μη
εξυπηρετούμενων δανείων, αποφασίζουν
ακόμα και να «τραβήξουν την πρίζα» από
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.
Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της Ένωσης
των Γερμανών Εφοπλιστών σημειώνει στο
άρθρο του πως εν τέλει, μέσω της συνεργασίας πολιτικών και ναυτιλιακής κοινότητας, έχει επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, και αυτό είναι να ενισχυθεί εκ νέου ο
τομέας της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και
της απασχόλησης επί του πλοίου. Για τον
Alfred Hartmann, «η διασφάλιση της ναυτικής πρακτικής τεχνογνωσίας είναι ζωτικής
σημασίας για τη μελλοντική βιωσιμότητα
της γερμανικής εμπορικής ναυτιλίας».

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Οι Γερμανοί εφοπλιστές, σύμφωνα με τον
πρόεδρό τους, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν, παρά την κρίση, τον αριθμό
των σπουδαστών στα ναυτικά ιδρύματα
της χώρας, προσφέροντας περισσότερες
από 1.300 θέσεις εργασίας για νεοεισερχομένους στο ναυτικό επάγγελμα. Από
την άλλη, με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ως αποτέλεσμα της
καλής συνεργασίας με την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της χώρας, πέτυχαν να καταστήσουν εκ νέου ανταγωνιστικό τον Γερμανό ναυτικό.
Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν κρίνονται από
μόνα τους ικανά να ενισχύσουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. Και ένας από
τους λόγους που την καθιστούν λιγότερο
ελκυστική είναι το γεγονός πως οι γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες διεθνοποιούνται
ολοένα και περισσότερο και αναζητούν
χρηματοδοτήσεις σε Κίνα, αλλά και στα
χρηματιστήρια του Όσλο, της Νέας Υόρκης και εν μέρει της Ασίας. Κατά συνέπεια
ανακύπτει και το ερώτημα «γιατί μια γερμανική εταιρεία που πλέον δραστηριοποιείται
σε όλο τον κόσμο και αντλεί ρευστότητα
εκτός Γερμανίας να διατηρεί την έδρα της
εντός της χώρας και όχι στο Λονδίνο, στη
Σιγκαπούρη ή στο Όσλο;».
Για τον Alfred Hartmann η μόνη απάντηση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα είναι
η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας της
χώρας, που θα της επιτρέψει να διατηρηθεί ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Από
την άλλη βέβαια σημειώνει πως αυτό θα
συμβεί μονάχα εάν υπάρξει το κατάλ-
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ληλο έμψυχο δυναμικό, που μπορεί να
αποτελέσει παράγοντα διατήρησης και
προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων στη
χώρα, με σοβαρή προσπάθεια επένδυσης
στην εκπαίδευση και στην καινοτομία. Και
όπως τονίζει ο ίδιος, «η γερμανική οικονομία έχει μόνο οφέλη να αναμένει από μια
ισχυρή ναυτιλία».

Έντονες τάσεις
συγχωνεύσεων στην αγορά
των εμπορευματοκιβωτίων
16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

Ο CEO της AP Moller-Maersk, κ. Soren
Skou, δήλωσε σε συνέντευξή του στους
Financial Times ότι αναμένονται στο μέλλον ακόμα περισσότερες κοινοπραξίες
στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο,
θα οδηγήσει στην κυριαρχία 5-6 εταιρειών στον χώρο την επόμενη δεκαετία,
ενώ πριν από δύο μόλις χρόνια οι μεγάλοι παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά ήταν
γύρω στους είκοσι. Ο κ. Skou επισήμανε
την έντονη τάση προς συγχώνευση που
χαρακτηρίζει την τελευταία διετία την
αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, η οποία
αναμένεται να συνεχιστεί μέσα από την
πραγματοποίηση εξαγορών αλλά και χρεοκοπιών μεγάλων εταιρειών.
Ο κ. Skou δεν παρέλειψε να αναφέρει ως
παραδείγματα την εξαγορά της γερμανικής
Hapag Lloyd από τη Maersk, την εξαγορά
της NOL (Neptune Orient Lines) από την
CMA CGM, καθώς και τη χρεοκοπία της
Hanjin Shipping.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται
στην απομάκρυνση των κυβερνήσεων
από την εν λόγω αγορά, όπως αυτών της
Σιγκαπούρης και των χωρών της Μέσης
Ανατολής.
Ο CEO της Maersk ανέφερε επίσης στη
συνέντευξή του ότι ο δανέζικος κολοσσός συνεργάζεται με την MSC, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και μαζί με
άλλες δύο εταιρείες, των οποίων το όνομα
δεν θέλησε να αναφέρει, ελέγχουν το 80%
του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων.
Στη συνέντευξή του στους Financial Times
ο κ. Skou επισήμανε επιπλέον την ανάγκη
ψηφιοποίησης του κλάδου των εμπορευματοκιβωτίων και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κυβερνοεπίθεση που δέχτηκαν πρόσφατα τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, η οποία εκτιμάται ότι
θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων μεταξύ
$50 εκατ. έως και $450 εκατ., κάτι που θα
απεικονιστεί στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου εξαμήνου της εταιρείας.

Προς μια νέα τελωνειακή ένωση
Ηνωμένο Βασίλειο με ΕΕ;
20 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Αγγλίας
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
έκθεση «Future Customs Arrangements»,
η οποία αναφέρεται σε προτάσεις για
νέες τελωνειακές ρυθμίσεις μεταξύ του
Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ μετά την
έξοδο της Αγγλίας από την Ένωση.
Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται μια
νέα συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου
Βασιλείου και των χωρών της ΕΕ, από την
οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι
δύο πλευρές, ενώ αναφέρεται πως είναι
απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος
μετά το Brexit προτού οριστικοποιηθεί
κάποια νέα συμφωνία με βασικό άξονα
τους δασμούς μεταξύ των δύο μερών.
Ο κ. Guy Platten, CEO του αγγλικού Ναυτικού Επιμελητηρίου, τονίζει ότι «η έκθεση Future Customs Arrangements αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή
εγγυήσεων σε βρετανικές και ευρωπαϊκές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση των εμπορικών τους συναλλαγών». Ο
κ. Platten αναφέρθηκε σε μια νέα τελω-
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θάλασσες της Σιβηρίας χωρίς να χρειάζονται τη συνοδεία παγοθραυστικών.
Το «Christophe de Margerie» ναυπηγήθηκε από τη Sovcomflot για να μεταφέρει
όλους τους μήνες του χρόνου LNG στις
δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θάλασσας του
Κάρα και του Κόλπου του Ομπ.
Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο
Tass, η διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας
αποτελεί την κύρια θαλάσσια διαδρομή
στη ρωσική Αρκτική. Το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας προέβλεψε ότι μέχρι
το 2020 ο όγκος των διακινούμενων φορτίων στη διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας θα δεκαπλασιαστεί και θα φτάσει
τους 65 εκατ. τόνους ετησίως.

Βύθιση του δεξαμενόπλοιου
«Αγία Ζώνη ΙΙ»
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2017

νειακή ένωση μεταξύ Αγγλίας και ΕΕ, με
θετικά οικονομικά αποτελέσματα στη
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Ο κ. Platten επισήμανε επιπλέον ότι «η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον την υποχρέωση να συνεργαστεί εποικοδομητικά
με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την επίτευξη μιας ουσιαστικής συμφωνίας μεταξύ τους η οποία θα
διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα
όλων, τις θέσεις εργασίας και την ευημερία
των πολιτών της ΕΕ, η οποία σε ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται από μια υγιή εμπορική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών
και του Ηνωμένου Βασιλείου».

Στην ελλιπή ναυτική ικανότητα
οφείλεται το ατύχημα
του «USS Fitzgerald»
21 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

Ο έβδομος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η σύγκρουση του αμερικανικού αντιτορπιλικού «USS
Fitzgerald» με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «ACX Crystal», στα
ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας στις 17
Ιουνίου, οφείλεται σε ελλιπή ναυτική ικανότητα.
Κατόπιν τούτου, το Πολεμικό Ναυτικό
των ΗΠΑ απάλλαξε από τα καθήκοντά
τους τον κυβερνήτη του «USS Fitzgerald»,
καθώς αποδείχθηκε ότι δεν διέθετε την
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ικανότητα να διοικήσει το πλοίο, όπως και
άλλους υψηλόβαθμους και χαμηλόβαθμους αξιωματικούς του αντιτορπιλικού
λόγω της ανεπάρκειάς τους και της έλλειψης ετοιμότητάς τους για την αποφυγή
του ατυχήματος, το οποίο προκάλεσε τον
θάνατο επτά ναυτών και τον τραυματισμό
άλλων τριών.
Το «USS Fitzgerald» αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές που υπέστη από
τη σύγκρουσή του με το «ACX Crystal».

Φλερτάροντας
με το Βόρειο Πέρασμα
25 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
το τάνκερ «Christophe de Margerie» της
Sovcomflot, το οποίο ναυπηγήθηκε για τη
μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου στο έργο «Yamal-LNG», ολοκλήρωσε το πρώτο ταξίδι του καλύπτοντας τη
θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Περάσματος σε μόλις εξίμισι ημέρες, χρόνοι ρεκόρ
για ένα εμπορικό πλοίο.
Το συνολικό ταξίδι του πλοίου διήρκεσε
22 ημέρες, ξεκινώντας από τη Νορβηγία
και καταλήγοντας στη Νότια Κορέα. To
αξιοσημείωτο είναι πως πλέον ζούμε την
περίοδο όπου θα δούμε περισσότερα
ειδικής κατασκευής τάνκερ να διαπλέουν
το Βόρειο Πέρασμα και τις αφιλόξενες

Το δεξαμενόπλοιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», στις
02.45 της 10ης Σεπτεμβρίου 2017, βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά
της νησίδας Αταλάντης, στον Σαρωνικό
Κόλπο. Το δεξαμενόπλοιο ναυπηγήθηκε
το 1972, με ολικό μήκος 92,3 μ. και πλάτος
13,7 μ. και χωρητικότητα 3.205 τόνους.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού
Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδοποιήθηκε για το συμβάν από το Φ/Γ πλοίο
«FRANCESCO DI GIORGIO», σημαίας
Λουξεμβούργου, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο βόρειο τμήμα του αγκυροβολίου Πειραιά, για πιθανή εισροή υδάτων
στο Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν.Π. 11763, το
οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη
θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της νήσου
Αταλάντης.
Συγκεκριμένα το «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» είχε
αποπλεύσει έμφορτο πρωινές ώρες της
9ης Σεπτεμβρίου από τα διυλιστήρια του
Ασπροπύργου με 2.200 μετρικούς τόνους
fuel oil και 370 μετρικούς τόνους marine
gas oil, ενώ επέβαιναν επί του πλοίου δύο
από τα συνολικά έντεκα μέλη του πληρώματος. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Ρ/Κ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2» Ν.Π. 5061, «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
N.G.» Ν.Π. 11876 και η λάντζα «ΡΟΥΣΣΗΣ
IV» Ν.Π. 10973.
Το ανωτέρω πλοίο βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες αιτίες, ενώ τα δύο μέλη του
πληρώματος που επέβαιναν επί του πλοίου διασώθηκαν και διακομίστηκαν στο
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Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
για προληπτικούς λόγους, από όπου και
εξήλθαν.
Για τον κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης βρέθηκε σε άμεση ετοιμότητα το προσωπικό
και τα σκάφη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά. Από το κεντρικό λιμεναρχείο
διενεργήθηκε η προανάκριση, τέθηκε σε
εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης, ενώ κατέπλευσε στην περιοχή αντιρρυπαντικό
σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς αντιμετώπιση
της προκληθείσας θαλάσσιας ρύπανσης.
Αεροσκάφος AC-3 του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
διενήργησε περιπολία στην περιοχή του
συμβάντος περί τις 07.25 της 10ης Σεπτεμβρίου, όπου και εντοπίστηκε κατά τόπους
διάσπαρτη ιριδίζουσα ρύπανση χρώματος
καφέ από το σημείο της βύθισης προς τα
βόρεια μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο της
νήσου Ψυτάλλειας.
Ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός προσήχθησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά παράβαση του άρθρου 28 του Π.Κ. και άρθρων
1, 2, 3 του Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε
και μεταγλωττίστηκε με το Π.Δ. 55/98, ενώ
στη συνέχεια, κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου είχε ως
αποτέλεσμα να προκληθεί θαλάσσια
ρύπανση αρχικά σε μήκος 1,5 χλμ. μεταξύ
Κυνοσούρας και Σεληνίων. Στην πορεία η
θαλάσσια ρύπανση επεκτάθηκε σε ακτές
της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως η Φρεαττύδα, το Ελληνικό και η Γλυφάδα, όπου
έγιναν εντατικές προσπάθειες απορρύπανσης.
Από την πλευρά της η πλοιοκτήτρια εταιρεία του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
ΙΙ», ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
με επίσημη ανακοίνωσή της εξέφρασε
την ειλικρινή της λύπη για την αδόκητη
πρόκληση του ναυαγίου και την εξ αυτού
ακόλουθη μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας περιοχής
της Σαλαμίνας, δηλώνοντας την αμέριστη
συμπαράστασή της στους κατοίκους,
στους επιχειρηματίες της περιοχής και
στις τοπικές αρχές, και διαβεβαιώνοντας
ότι θα πράξει ό,τι είναι ανθρωπίνως και
τεχνικώς δυνατό ώστε να καθαριστεί πλή-
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ρως η πληγείσα περιοχή. Η πλοιοκτήτρια
εταιρεία διαβεβαίωσε επίσης ότι το πλοίο
ήταν αξιόπλοο, τα πιστοποιητικά του ήταν
εν ισχύ και είχε υποβληθεί σε όλους τους
σχετικούς ελέγχους.
Στις 12 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Ναυτιλίας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες στεγανοποίησης του ναυαγίου,
ενώ από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία
είχαν ανατεθεί οι εργασίες απορρύπανσης
είχε κατατεθεί σχέδιο απάντλησης καυσίμων στη Λιμενική Αρχή Πειραιά, προκειμένου να αξιολογηθεί και στη συνέχεια να
ξεκινήσουν οι εργασίες απάντλησης του
φορτίου του πλοίου.
Στο πλαίσιο ανεύρεσης της αλήθειας
σχετικά με τη βύθιση του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
ΙΙ», νέα δεδομένα ανέκυψαν, ενώ σωρεία
παρατυπιών συνέχισε να λαμβάνει χώρα
και κατά την απάντληση πετρελαίου από
το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Ναυτιλίας της 19ης Σεπτεμβρίου, σε σύλληψη του πλοιάρχου και του Α΄ μηχανικού του Δ/Ξ – Π/Φ «ΛΑΣΣΑΙΑ» προέβησαν στελέχη του γραφείου Ασφάλειας
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με
τη συνδρομή στελεχών του γραφείου
Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας για παράβαση του «Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα». Το εν λόγω πλοίο
διενεργούσε απάντληση πετρελαιοειδών
μειγμάτων από το ναυάγιο του «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ ΙΙ» Ν.Π. 11763. Συγκεκριμένα, σε
νομότυπο έλεγχο που διενεργήθηκε με τη
συνδρομή κλιμακίου του Δ΄ ΤΕΣ (Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων) Πειραιά
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός δεξαμενών έρματος σημαντικές ποσότητες
πετρελαιοειδών μειγμάτων χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.
Με αφορμή το περιστατικό του «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ ΙΙ» και τις παρατυπίες που σημειώθηκαν γύρω από το συμβάν, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Παναγιώτης Κουρουμπλής, έδωσε εντολή στον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων για
τη διενέργεια έκτακτης επιθεώρησης στα
δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία που
εκτελούν πλόες στο εσωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ισχύς των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας τους.

ΕΝ ΠΛΩ
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Το πλοίο του μέλλοντος:
πραγματικότητα ή ευσεβείς πόθοι;

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Το πολυσυζητημένο πλοίο του μέλλοντος
αποτελεί αναμφισβήτητα το νέο μήλο της
Έριδος για τη ναυτιλιακή αγορά, καθώς
έχει καταφέρει να αποκτήσει τόσο φανατικούς υπέρμαχους όσο και ισχυρούς
πολέμιους (βλ. Ναυτικά Χρονικά, τεύχος
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, σελ. 52).
Σημαντικοί παράγοντες της ναυπηγικής
βιομηχανίας και κυρίως των ερευνητικών
κέντρων της βόρειας Ευρώπης –και όχι
μόνο– αναφέρουν πως το πολυσυζητημένο «σενάριο» του μη επανδρωμένου ή
έστω πολύ πιο αυτοματοποιημένου πλοίου, όπως παρουσιάζεται από τις εταιρεί-
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ες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της ευρύτερης ναυτιλιακής τεχνολογίας
και καινοτομίας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην ποντοπόρο ναυτιλία στο άμεσο
μέλλον. Ίσως στα ακτοπλοϊκά η τύχη ενός
τέτοιου πλοίου να έχει πιο... σύντομα,
καλύτερη τύχη, όπως αποκαλύπτουν ειδικοί του χώρου.
Οι σκεπτικιστές επικαλούνται την έλλειψη
του ανθρώπινου παράγοντα ως τον κυριότερο λόγο αποτυχίας των νέων συστημάτων και τεχνολογιών. Αναφέρουν μάλιστα
πως δεν είναι λίγες οι εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος που επιχειρούν να σφετεριστούν τη νέα αυτή πραγματικότητα, καθώς διεκδικούν τη μερίδα
του λέοντος από τις –ήδη καταπονημένες

Φωτό: Rolls Royce
από τη δυσμενή ναυλαγορά– ναυτιλιακές
εταιρείες.
Στον αντίποδα, έμπειρα στελέχη της
ευρύτερης ναυτιλιακής βιομηχανίας επενδύουν ίσως κάπως πιο... ρομαντικά στο
σενάριο του μη επανδρωμένου πλοίου ως
μοναδική ευκαιρία για την εξάλειψη των
ατυχημάτων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι υπέρμαχοι των αυτοματοποιημένων πλοίων χρησιμοποιούν,
πάντως, ως αδιάψευστη βάση όλων των
επιδιώξεών τους τη συνηθέστερη αιτία
πολλών δυστυχημάτων, το ανθρώπινο
σφάλμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, και πολύ περισσότερο οι έρευνες
και οι τάσεις καινοτομίας, θα αποτελέ-

σουν το φιλί της ζωής για πολλές από τις
ασθμαίνουσες βιομηχανίες της βόρειας
Ευρώπης. Το αν άλλωστε οι νέες τεχνολογίες θα υιοθετηθούν από τη ναυτιλιακή
βιομηχανία θα εξαρτηθεί –ως επί το πλείστον– από το μέγεθος των επενδύσεων
που απαιτούνται και τα έσοδα που αναμένεται πως θα «αποδώσουν» στις ναυτιλιακές εταιρείες. Εάν αυτό θα είναι τελικά για
το όφελος της ναυτιλίας και του εμπορίου
γενικότερα, της ναυτιλιακής επιχείρησης ή
του ναυτικού, μόνο ο ιστορικός του μέλλοντος θα μπορέσει να το εξετάσει.

Ο αντίκτυπος των τυφώνων
στις ναυτασφαλίσεις
Της Μαρίας Μαυρουδή
Διευθύντριας Ναυτασφαλίσεων της Marsh
LLC Insurance Brokers
Οι πρόσφατες καταστροφές και οι ασφαλισμένες απώλειες που οφείλονται στα
συνεχόμενα «χτυπήματα» των τυφώνων
στην περιοχή των ΗΠΑ και της
Καραϊβικής μπορεί να έχουν αντίκτυπο
στην ασφαλιστική αγορά. Παρόλο που
είναι πολύ νωρίς να κάνουμε ασφαλείς
προβλέψεις, τα ανωτέρω καταστροφικά
συμβάντα είναι πολύ πιθανό να έχουν

επίπτωση στην επικείμενη ανανέωση των
συμβάσεων αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ανανεώνονται στα τέλη
του έτους. Ωστόσο, ο τομέας των ναυτασφαλίσεων και του κλάδου της ενέργειας
πιθανώς θα επηρεαστούν άμεσα από τις
ζημίες σε φορτία, σε upstream ενέργεια
και σε γιοτ.
Επιπρόσθετα, ο πρόσφατος σεισμός στο
Μεξικό μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλιστικές απαιτήσεις που μπορεί να φτάσουν
και το 1 δισ., γεγονός που μπορεί επίσης
θα ενεργοποιήσει τις αντασφαλιστικές
συμβάσεις.

Γιατί η Ελλάδα αδυνατεί
να γίνει Port State;
Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη σύστασή
της και έναν χρόνο μετά τη μετατροπή της
σε Ανεξάρτητη Αρχή, η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων (ΡΑΛ) φαίνεται ότι δεν έχει βρει
ακόμη τον βηματισμό της. Εκτός από τις
εγγενείς αδυναμίες που έχει μια νέα αρχή
στα πρώτα έτη της λειτουργίας της, ο ίδιος
ο ρόλος της ΡΑΛ φαίνεται πως εξασθενεί με τη σύσταση της Δημόσιας Αρχής
Λιμένων, η οποία έχει έδρα το λιμάνι του
Πειραιά, ενώ πρόσφατα ορίστηκε και ο
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επικεφαλής της ΔΑΛ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αν προστεθεί και το γεγονός
ότι η ΡΑΛ κατά τα χρόνια λειτουργίας της
δεν έχει ασχοληθεί με σημαντικά ζητήματα της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας (βλ.
πώληση ΟΛΠ), είτε λόγω αδυναμίας της
ίδιας της ΡΑΛ (έλλειψη προσωπικού) είτε
λόγω αποφάσεων περί μη ανάμειξής της σε
αυτές τις διαδικασίες, τότε είναι αναμενόμενο το ότι πληθαίνουν οι φωνές περί της
χρησιμότητάς της. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις απόψεις περί του μέλλοντος
της ΡΑΛ, με την πρώτη να δίνει πρόσθετο
χρόνο στη ΡΑΛ, τη δεύτερη να προωθεί τη
συγχώνευση ΡΑΛ και ΔΑΛ και την τρίτη να
προτείνει την ένταξη της ΡΑΛ ως τμήματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μένει
να φανεί τι μέλλει γενέσθαι.

Ο άνθρακας φιλί ζωής
ή τροχοπέδη για τα bulkers;
της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας
Οι κινεζικές εισαγωγές άνθρακα από
τον βασικό προμηθευτή της Αυστραλίας
σημείωσαν αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα
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στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων. Τα φορτία από την Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 4,4% από τον περασμένο Ιούλιο, σε 7,47 εκατ. τόνους.
Η αύξηση αυτή καθοδηγείται από την
επιβράδυνση που σημειώνεται στην
εγχώρια παραγωγή του άνθρακα έπειτα
από μέτρα της κυβέρνησης του Πεκίνου
για καταστολή της παράνομης εξόρυξης
και της ρύπανσης. Η κινεζική παραγωγή
άνθρακα παρουσίασε υποχώρηση 4,5%
τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σημειώνοντας το χαμηλότερο
επίπεδο από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με
στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκαν στα μέσα του Αυγούστου. Η αύξηση των εισαγωγών από την Αυστραλία
προς την Κίνα αναμένεται ότι θα διαρκέσει, αφού η κυβέρνηση του Πεκίνου έχει
στόχο την καταστολή της περιβαλλοντικής ρύπανσης από την εγχώρια παραγωγή άνθρακα. Εκτιμήσεις για την περίοδο
2016-2020 δείχνουν ότι η Κίνα βρίσκεται
στα μισά της μείωσης του στόχου προς
τη μείωση παραγωγικής ικανότητας του
άνθρακα. Η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας
είναι πλέον προτεραιότητα για την Κίνα,
με στροφή ολοένα και περισσότερο

προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον.
Όσον αφορά τις προμήθειες από άλλες
χώρες, οι εισαγωγές από τη γειτονική
Μογγολία σημείωσαν άνοδο 30% τον
Ιούλιο από το προηγούμενο έτος και
έφτασαν σε 2,26 εκατ. τόνους, σύμφωνα
με τα στοιχεία, αν και ήταν χαμηλότερα
από τα επίπεδα ρεκόρ που σημειώθηκαν
τον Ιούνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικοί παραγωγοί από τη Μογγολία προσπαθούν να ενισχύσουν τις αποστολές
προς την Κίνα μετά την απαγόρευση των
αγορών άνθρακα από τη Βόρεια Κορέα
και αφού ο μεγαλύτερος παραγωγός
της Κίνας, Shenhua Energy, έκλεισε δύο
μεγάλες μονάδες παραγωγής κοντά στα
σύνορα της Μογγολίας. Εν τω μεταξύ, οι
αποστολές από την Ινδονησία μειώθηκαν
κατά 9% περίπου, σε 3,03 εκατ. τόνους,
τον Ιούλιο, ενώ μικρότερη υποχώρηση σημειώνεται στις εισαγωγές από τη
Ρωσία 1,7%, σε 1,64 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία.
Σκοπός είναι η ετήσια μείωση κατά 800
εκατ. τόνους παραγωγής άνθρακα έως το
τέλος του 2020.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι περικοπές δυναμικότητας εξόρυξης άνθρακα
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Ασφαλιστικό: ο νέος
πονοκέφαλος που μετατρέπεται
σε εγκεφαλικό

έφτασαν στα 111 εκατ. τόνους και οι συνολικές μειώσεις από το 2016 έως και σήμερα είναι 400 εκατ. τόνοι, όπως αναφέρει
η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.
Η τάση αυτή είναι πολύ θετική για την απόδοση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου, όσο απειλείται από την υπερπροσφορά
των πλοίων, μέχρι και το τέλος του 2018.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα επέβαλε απαγόρευση στις αποστολές άνθρακα σε μικρούς λιμένες από την 1η Ιουλίου,
καθώς και περισσότερους τυχαίους ελέγχους στα φορτία άνθρακα.
Ωστόσο, το τωρινό καθεστώς των περικοπών δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, που παλεύουν να εξασφαλίσουν την υπάρχουσα προσφορά, και τις
επιχειρήσεις άνθρακα από τον τριπλασιασμό των τιμών του θερμικού άνθρακα που
έχει σημειωθεί σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 2016.
Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων δήλωσε φέτος ότι ήταν πιο
εύκολο για τις επιχειρήσεις άνθρακα να
εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισμό και
οι παραγωγοί είχαν λιγότερα επισφαλή
δάνεια, καθώς και λιγότερες περιπτώσεις
απλήρωτων μισθών των εργαζομένων.
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Αντανακλώντας τη βελτίωση της κατάστασης για τους ανθρακωρύχους, το χρέος
για τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
του άνθρακα της Κίνας, Shenhua Energy,
μειώθηκε σε ποσοστό περίπου 1,6 μέχρι
το τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους από 5,26 στο τέλος του
Μαρτίου του περασμένου έτους. Το περασμένο έτος η Κίνα παρήγαγε 3.640 εκατ.
τόνους άνθρακα, σημειώνοντας 9% μείωση από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα
με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Από την πλευρά της Ινδίας, η ινδική κρατική εταιρεία άνθρακα Coal India Ltd. (CIL)
σχεδιάζει να κλείσει σχεδόν εκατό μη
κερδοφόρα ορυχεία άνθρακα τα επόμενα
δύο με τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 37 για να κλείσει μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους (τον Μάρτιο του 2018).
Το 2016-2017 ο όμιλος έκλεισε 15 ορυχεία,
στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ορυχείων (από 750 μέχρι σήμερα 394
ορυχεία). Η ομάδα επικεντρώνεται στο
κλείσιμο μικρών μεταλλείων (λιγότερο
από 1 Mt/έτος) και μη κερδοφόρων ορυχείων. Τα μισά από τα 394 ορυχεία υποβαθμίστηκαν από τον ελεγκτή άνθρακα
της Ινδίας για το έτος 2017-2018, μειώνοντας την τιμή παραγωγής τους.

Έκπληξη προκαλεί η μεταστροφή της
στρατηγικής ορισμένων παραδοσιακών
ναυτιλιακών εταιρειών που ανέκαθεν
στήριζαν την ελληνική σημαία, λόγω της
αλλαγής της νομοθεσίας περί ασφαλιστικών εισφορών των Ελλήνων αξιωματικών
Εμπορικού Ναυτικού.
Όπως μας αποκαλύπτουν πλοιοκτήτες οι
οποίοι παραδοσιακά στήριζαν το ελληνικό νηολόγιο, η δυσκολία εύρεσης Ελλήνων
αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, η απροθυμία αρκετών νέων να ναυτολογηθούν σε
πλοία ξηρού φορτίου, αλλά κυρίως η νέα
νομοθεσία, που αυξάνει τις φορολογικές
υποχρεώσεις των αξιωματικών που ναυτολογούνται σε ελληνικά πλοία, αναγκάζουν
ορισμένους ναυτιλιακούς οίκους να αλλάξουν σημαία στα πλοία τους.
Οι κινήσεις προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα και οι τεράστιες ανάγκες
σε έμψυχο δυναμικό της ελληνικής και
διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας έρχονται
σε σύγκρουση με τη νέα τάξη πραγμάτων,
που αυξάνει τις υποχρεώσεις όλων των
εργαζομένων, ακόμα και όσων ουσιαστικά
εργάζονται εν πλω, εκτός Ελλάδος.

Καλοκαιρινές αναμνήσεις
Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια δεν
ξέχασε ποτέ τις ρίζες της και επένδυσε
γενναιόψυχα στους γενέθλιους τόπους των
προγόνων της. Όχι μόνο στην Άνδρο, στην
Ιθάκη, στη Χίο και στη Σαντορίνη, αλλά και
στα ακριτικά Ψαρά, στην Κίμωλο, ακόμα
και στη Μάνη, ναυτικοί και πλοιοκτήτες με
τους καρπούς της θάλασσας επένδυσαν
σε επιχειρηματικές μονάδες στη στεριά. Η
προσφορά όμως δεν ήταν μόνο στον τόπο
τους, αλλά και στην πατρίδα γενικότερα.
Το μεγαλύτερο ίσως τουριστικό συγκρότημα-σύμβολο ναυτιλιακών επενδύσεων
στη στεριά ήταν για πολλές δεκαετίες το
Porto Carras. Η οραματική και πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη ιδέα του Γιάννη Καρρά θα καθιστούσε στον παγκόσμιο
χάρτη τη Χαλκιδική ως μοναδικό προορισμό για το διεθνές τζετ σετ.
Ο Γιάννης Καρράς επένδυσε με όλη του
την ψυχή (και όλα του τα λεφτά) στο
ξενοδοχειακό συγκρότημα, σε μια περιοχή που ήταν μεν παρθένα τη δεκαετία

του ’60, αλλά εκτός του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη. Αψηφώντας τις τεράστιες
δυσκολίες και –μάλλον υπεραισιόδοξα–
ελπίζοντας στις δεσμεύσεις τις πολιτείας,
ο αείμνηστος Γιάννης Καρράς επένδυσε
για να μετατραπεί η Χαλκιδική στο ελληνικό Costa Esmeralda, που είχε υλοποιήσει
(με μεγαλύτερη ευκολία) ο Αγά Χαν στη
Σαρδηνία.
Τα οράματα και τα έργα όλων αυτών των
μεγάλων πλοιοκτητών αποτελούν, ακόμα
και σήμερα, πόλους έλξης και ζωντανά
μνημεία της προσφοράς της ναυτιλίας για
τον τόπο μας.
Σήμερα, επισκέπτης στο Porto Carras,
στο μικρό βιβλίο που δίνεται, βλέπει με
μια μάλλον φευγαλέα ματιά το όραμα ενός
ναυτέλληνα που, μαζί με τόσους άλλους,
εν τέλει λησμονήθηκε από την κοινωνία,
αλλά και τους φορείς, που όφειλαν να το
στηρίξουν. Αυτούς τους θρύλους της ναυτιλιακής ιστορίας που υποστήριξαν όχι
μόνο τη θαλασσινή επιχειρηματικότητα,
αλλά και την Ελλάδα, οφείλουμε να μην
τους λησμονήσουμε.

Ο απόηχος του ναυαγίου
του «Αγία Ζώνη» είναι σίγουρο
πως θα κρατήσει πολλούς μήνες
Η απόφαση του πρωθυπουργού να επανεξετάσει τις αρμοδιότητες ελέγχου και
επιθεωρήσεων πλοίων από τον κλάδο επιθεώρησης εμπορικών πλοίων έχει προκαλέσει προβληματισμό και αμφιθυμία στη
ναυτιλιακή αγορά.
Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή για άμεση ανάκληση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που έχουν δοθεί με παράταση και
τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων. Ζήτησε
επίσης την άμεση διενέργεια ένορκης
διοικητικής εξέτασης όλων των εμπλεκομένων για την κρίση του αξιόπλοου του
«Αγία Ζώνη ΙΙ» και την αυστηρότατη τιμωρία όλων των υπευθύνων.
Όμως, εντύπωση προκάλεσε σε όλο
τον Πειραιά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας
έδωσε μάλλον αιφνιδιαστικά εντολή για
την άμεση μεταφορά της αρμοδιότητας
ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από
τον κλάδο Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων στους νηογνώμονες, για την έκδοση
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
Γνώστες της ελληνικής ναυτιλιακής πραγματικότητας θεωρούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση κινείται μεν προς τη σωστή

Στο φυλλάδιο γνωριμίας με το Porto Carras οι σημερινοί ιδιοκτήτες παραθέτουν έναν φόρο τιμής
για τον άνθρωπο-θρύλο που προσπάθησε να αλλάξει τον τουρισμό και την οικονομική ζωή στη Χαλκιδική.

κατεύθυνση, αν και είναι εξαιρετικά αιφνίδια και ίσως επηρεασμένη από λάθος επιχειρηματολογία, αφού δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα ούτε κάποια παρατυπία
στην έκδοση των πιστοποιητικών για
το εν λόγω πλοίο, αλλά ούτε και κάποια
τεχνολογική ή κατασκευαστική δυσλειτουργία ή κακοτεχνία στο δεξαμενόπλοιο.
Αντιθέτως, το πλοίο, αν και παλαιό, όπως
ορίζει η νομοθεσία για όλα τα δεξαμενόπλοια της χωρητικότητάς του, που
μεταφέρουν συγκεκριμένο φορτίο εντός
Ελλάδος, είχε μετασκευαστεί σε double
hull και είχε ενδελεχώς επιθεωρηθεί από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές πριν από
λίγα χρόνια. Όπως μας αναλύουν γνώστες
του συγκεκριμένου θέματος, οι διατάξεις
της MARPOL είναι ιδιαίτερα αυστηρές για
τα νεότερα δεξαμενόπλοια και λιγότερο
«απαιτητικές» για τα παλαιά, αφήνοντας
τον εθνικό νομοθέτη να ορίσει το πλαίσιο και τα «όρια» λειτουργίας τους. Στην
Ελλάδα η εθνική νομοθεσία ήταν και
παραμένει αυστηρή ακόμα και για μικρά
δεξαμενόπλοια που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, και μάλιστα πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με άλλα ναυτιλιακά κράτη.
Το πώς όμως αντιμετωπίζεται μια κρίση
όπως αυτή από τους κρατικούς λειτουργούς αλλά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
εν Ελλάδι είναι ένα άλλο θέμα. Και εδώ
οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν αφορά

κανέναν το κατά πόσο ανταποκρίθηκαν
άμεσα οι αρμόδιοι φορείς μετά το συμβάν, αλλά το εάν η παρέμβασή τους ήταν
αποτελεσματική και κυρίως επιτυχής. Δεν
είναι θέμα δηλαδή χρονικής αμεσότητας
αλλά ποιοτικής παρέμβασης η διαχείριση
μιας κρίσης.
Επιπρόσθετα, σχετικά με την παραπάνω
απόφαση του πρωθυπουργού ως προς τις
επιθεωρήσεις, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι επιθεωρήσεις στα πλοία
θα πρέπει να εκτελούνται από ανεξάρτητους νηογνώμονες, ενώ οι κρατικές αρχές
θα πρέπει να επικεντρωθούν σε έναν ρόλο
ελεγκτή και σύγχρονου ρυθμιστικού παράγοντα της ασφάλειας στη θάλασσα. Το
βέβαιο είναι όμως ότι πάντα σε τέτοιες
περιπτώσεις αναζητούνται εξιλαστήρια
θύματα και αποδιοπομπαίοι τράγοι. Όπως
πολλοί τονίζουν αυτές τις μέρες, η εύκολα
κατευθυνόμενη κοινή γνώμη αποπροσανατολίζεται από παντογνώστες των τηλεοπτικών παραθύρων, κέντρα και φορείς
με συγκεκριμένες ιδεολογικές ατζέντες,
αλλά και από κάποιους άστοχους πειραματισμούς ή απειρία ατόμων σε κέντρα και
φορείς ευθύνης. Ας μην ξεχνάμε, όπως μας
υπενθυμίζουν κάποιοι πιο ειδικοί από τους
ρεπόρτερ-ανακριτές, ότι και στο «Expess
Samina» οι πρώτοι που κλήθηκαν προς
απολογία από τον εισαγγελέα ήταν οι επιθεωρητές του τότε ΥΕΝ.

ΕΝ ΠΛΩ

Αρκετοί σχολιαστές τονίζουν ότι σήμερα
θα πρέπει να εξακριβωθούν τα αίτια του
συγκεκριμένου «ατυχήματος», να εξεταστούν όλες οι εκδοχές που οδήγησαν στη
βύθιση του πλοίου και τελικά να επανεξεταστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζονται
τέτοιες αιφνίδιες καταστάσεις σε ευαίσθητες περιοχές. Συνιστώνται ψυχραιμία
και νηφαλιότητα και όχι εξοστρακισμοί ή
πολιτικές κορόνες αποπροσανατολισμού,
που θυμίζουν άλλες εποχές. Διαφάνεια
από τους αρμόδιους φορείς της δικαιοσύνης και υπευθυνότητα από τον Τύπο
και τις οργανώσεις, που διακρίνονται από
βιασύνη να εκφέρουν απόψεις.

Μαθήματα-παθήματα
από το City
Οι Έλληνες (αλλά όχι μόνο) που ζουν ή
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο
Λονδίνο εκφράζουν φανερά πλέον την απογοήτευση και την ανησυχία τους για τους
«χειρισμούς» της βρετανικής κυβέρνησης, η
οποία φαίνεται να οδηγούσε σε αδιέξοδο
τους London Greeks, αλλά και τους διεθνείς
επιχειρηματίες που βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στη βρετανική πρωτεύουσα.
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Ωστόσο, παρά τις «επίφοβες» κινήσεις
του Βρετανού υπουργού Οικονομικών,
διαφαίνεται πλέον πολιτική ενός αμφίθυμου «ιανού» από την Downing Street σε
θέματα διατήρησης ή και προσέλκυσης
ναυτιλιακών παραγόντων και επιχειρήσεων στο Λονδίνο.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το 4ο Ελληνοβρετανικό Ναυτιλιακό Forum που
συνδιοργάνωσε η βρετανική πρεσβεία
με το Maritime London τον Ιούλιο του
2017, τόσο η νέα πρέσβης της Βρετανίας
στην Ελλάδα, κ. Smith, όσο και εκπρόσωποι της βρετανικής πολιτείας, τόνισαν
τη σημασία της ναυτιλίας για τη βρετανική οικονομία, αλλά και τον ρόλο των
Ελλήνων στη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Επιπλέον, κατά το London International
Shipping Week, το οποίο διεξήχθη στις
11-15 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, η ναυτιλία είχε την τιμητική της. Εκπρόσωποι πολλών παραδοσιακών ναυτιλιακών
οίκων στη Γηραιά Αλβιώνα μάς επισημαίνουν ότι αυτή η αμφίθυμη στάση προκαλεί αμηχανία, αβεβαιότητα και κυρίως
εκνευρισμό σε πολλούς παράγοντες της
ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου και
όχι μόνο στους Έλληνες.

Από τη μια, παράγοντες του υπουργείου
Οικονομικών της Βρετανίας, πιεζόμενοι
από τα ΜΜΕ και συγκεκριμένες ομάδες
συμφερόντων, επιθυμούν την «κάθαρση»
του Λονδίνου από «αλλοδαπούς» που
«εκμεταλλεύονται» τις φορολογικές ελαφρύνσεις οι οποίες δίνονταν μέχρι πρόσφατα και, από την άλλη, εκπρόσωποι
άλλων παραγωγικών υπουργείων, επιμελητηρίων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών δημιουργούν άλλες προσδοκίες για
τη νέα τάξη πραγμάτων μετά το Brexit.
Το σίγουρο είναι ότι, ακόμα και σε μια
νησιωτική χώρα με βαθιά ναυτική και ναυτιλιακή παράδοση όπως η Αγγλία, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, πιεζόμενες από τα
λαοφιλή ΜΜΕ, αγνοούν τη συνεισφορά της
ναυτιλίας και αναζητούν εξιλαστήρια θύματα προκειμένου να κατευνάσουν τη λαϊκή
οργή για τις οικονομικές αβλεψίες, που
είναι απότοκες κοντόφθαλμων πολιτικών.
Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα
μάθημα-πάθημα και για την Ελλάδα, και
κυρίως για τους Έλληνες πολιτικούς, που
δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιχειρηματικότητας και την ασφάλεια που
χρειάζονται όσοι επενδύουν προκειμένου να αναπτυχθούν.

Moving

forward
with

confidence

• Μοντέρνος στόλος με ελληνική σημαία
• Πλήρως επανδρωμένος με Έλληνες αξιωματικούς
• Συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία
• Newbuilding projects σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα
• Άριστες προοπτικές εξέλιξης για όλους τους αξιωματικούς

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο manning@kykmar.gr ή καλώντας στο +30 210 4804 218
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Κρίσιμες αναδιαρθρώσεις
ναυτιλιακής χρηματοδότησης
Σκέψεις και παραινέσεις στον απόηχο των στρατηγικών επιλογών της Berenberg

Η τράπεζα του Αμβούργου
Berenberg, μαζί με ένα
ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα, αγόρασε ένα portfolio
ναυτιλιακών δανείων ύψους
περίπου $460 εκατ. από τη
Royal Bank of Scotland (RBS).
Η εταιρεία ενημέρωσε ότι
το μεγαλύτερο μέρος των
δανείων που αγοράστηκαν θα
μεταβιβαστεί στο «Berenberg
Alternative Asset Fund» στο
Λουξεμβούργο, ενώ άλλα έχουν
μεταφερθεί σε επιλεγμένους
τρίτους επενδυτές.

24

Όπως μας αναλύει ο καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Θεόδωρος Συριόπουλος, η ενέργεια της γερμανικής
Berenberg Bank (Αμβούργο) να αγοράσει (μαζί με ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα) μέρος του ναυτιλιακού δανειακού χαρτοφυλακίου της Royal Bank of
Scotland (RBS), ύψους $460 εκατ., εκτιμάται ότι θα συμβάλει περαιτέρω στη
συστηματική στρατηγική αναδιάρθρωσης
και εξυγίανσης που ήδη εφαρμόζει η RBS.
Κατά τον καθηγητή, η RBS είναι σε φάση
σταδιακής ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων της, σε μια
κρίσιμη στρατηγική επιλογή να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό
πεδίο και με στόχο να επιστρέψει στην
κερδοφορία έπειτα από οκτώ συνεχείς
ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις. Ήδη
από τα μέσα του 2016 η RBS επιδίωξε να
πωλήσει το σύνολο του ελληνικού δανειακού χαρτοφυλακίου της, εκτιμώμενου
ύψους $3 δις, λόγω σημαντικού ύψους μη

εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιτίας των
αρνητικών συνθηκών στη ναυτιλιακή αγορά. Κατά την κ. Μαρία Μπερτζελέτου,
ναυτιλιακή αναλύτρια, η Berenberg προτίθεται να μεταφέρει και τα δύο προαναφερόμενα δανειακά χαρτοφυλάκια της RBS
στο Berenberg Alternative Asset Fund
(Λουξεμβούργο), δίνοντας την ευκαιρία
σε συντηρητικούς θεσμικούς επενδυτές
να επενδύσουν σε ένα mortgage-backed
ναυτιλιακό δανειακό χαρτοφυλάκιο. Στα
τέλη του 2016 η τράπεζα του Αμβούργου
αγόρασε από την RBS ένα πρώτο χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου $300
εκατ., παρέχοντας στους συντηρητικούς
θεσμικούς επενδυτές τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων
που εξασφαλίζονται με υποθήκη. Όπως
εξηγεί η κ. Μπερτζελέτου, η στρατηγική
της τράπεζας RBS για την απελευθέρωση
των ναυτιλιακών δανείων από το portfolio
της δηλώνει ότι η ανάκαμψη της ναυλαγοράς είναι ακόμη μετέωρη, καθώς οι προ-
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κλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και
η υπερπροσφορά των πλοίων δεν έχουν
ακόμη εξομαλυνθεί.
Η Royal Bank of Scotland, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αναδιάρθρωσης, πωλεί
τα ναυτιλιακά της δάνεια σε μια προσπάθεια εξόδου από τον κλάδο, προκειμένου να εξασφαλίσει την κερδοφορία της
ύστερα από οκτώ χρόνια ζημιών, Σύμφωνα όμως με έναν ακόμα έμπειρο γνώστη
θεμάτων ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων
και τραπεζικών στρατηγικών, το πιο ενδιαφέρον σκέλος στην πρόσφατη εξέλιξη
είναι ότι, αν και η Βerenberg έχει αγοράσει και άλλα δάνεια από την RBS στο
παρελθόν, στα δάνεια αυτά έχει επενδύσει
σχετικά λίγα δικά της κεφάλαια, ενώ μεγάλο μέρος του funding έρχεται από γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες και Ιάπωνες
επενδυτές, δηλαδή κατά την άποψη του
έμπειρου στελέχους «πολύ έξυπνες δουλειές με χαμηλό capital consumption».
Kατά τον Δημήτρη Γ. Βασιλάκο, συνιδρυτή της Ship Finance Solutions, πολλές
ευρωπαϊκές ναυτιλιακές τράπεζες έχουν
τεχνογνωσία στη διαχείριση ναυτιλιακών
δανείων, αλλά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο τις εμποδίζει να στηρίξουν ενεργά μια
βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου, όπως η
ναυτιλία. Από την άλλη πλευρά, οι θεσμικοί επενδυτές, στο τρέχον περιβάλλον
χαμηλών επιτοκίων, αναζητούν, κατά τον
κ. Βασιλάκο, αποδόσεις για την τεράστια
ρευστότητα που διαχειρίζονται, αλλά δεν
γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας. «Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι
ένας “γάμος συμφέροντος”: η Berenberg
εξασφαλίζει εισόδημα με πολύ χαμηλότερες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις, κάνοντας
αυτό που ξέρει καλύτερα, και οι επενδυτές διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις τους
βρίσκονται στα χέρια ενός έμπειρου διαχειριστή. Αν το deal περιέχει και στοιχείο
τιτλοποίησης, τότε οι αποδόσεις μπορεί
να είναι ακόμα υψηλότερες» μας αναφέρει, μάλλον προφητικά.

Είναι καλό να δίνουμε
δεύτερες ευκαιρίες;
Σχόλιο του Πέτρου Κεφαλονίτη
Management Executive, Super Eco Tankers
Η πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου της
RBS δεν είναι κάτι καινούργιο. Δυστυχώς,
αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελ-
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θόν, σε μια πραγματικότητα η οποία ήταν
και διαγραφόταν πολύ διαφορετική από
αυτό που είναι σήμερα, αντιμετωπίζουν το
σκληρό πρόσωπο της πραγματικότητας.
Εδώ έχουμε τρεις διαφορετικούς φορείς
τους οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ονομαστικά, την RBS, την
Berenberg και τους ασφαλιστικούς φορείς.
RBS – Περισσότερο πολιτική παρά
ναυτιλία
Το 2008 η RBS, πάλαι ποτέ πρώτη και δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή τράπεζα στον
κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ναυτιλιακή κρίση άνευ προηγουμένου. Παράλληλα, βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο
της αγγλικής κυβέρνησης και κοινής γνώμης,
όσον αφορά την εξαγορά και την απορρόφηση της ABN AMRO, τα εκτός ισολογισμού επενδυτικά οχήματα, την κεφαλαιακή
της επάρκεια κ.λπ. Μέτοχοι και κυβέρνηση,
η οποία κατέληξε μέτοχος, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο πτώσης της μεγαλύτερης (και συστημικής) τράπεζας της
χώρας, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην
εγχώρια οικονομία και βάση ψηφοφόρων.
Προφανώς, το τελευταίο πράγμα που έχουν
στο μυαλό τους οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τιμόνι των εξελίξεων είναι να δανείζουν χρήματα σε μια βιομηχανία εντάσεως
κεφαλαίου η οποία αποφέρει ελάχιστα
εμπορικά έσοδα στην εγχώρια οικονομία.
Δεν έχει καμία εθνική σημασία.
Άρα, μέρος της καινούργιας πραγματικότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ναυτιλιακά στελέχη της τράπεζας είναι η προστασία και η εξυγίανση ενός χαρτοφυλακίου το
οποίο αποτελείται τόσο από υγιή όσο και
όχι και τόσο υγιή δάνεια, καθώς και η σταδιακή μείωσή του.
Επίσης, παράλληλα, εισηγμένες εταιρείες
στις οποίες η τράπεζα ήταν στρατηγικός
δανειστής μπαίνουν σε διαδικασία χρεοκοπίας. Αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση της τράπεζας και τη διαπραγματευτική της ικανότητα, εσωτερικά
και εξωτερικά.
Ο κόσμος, ο οποίος έχει χρηματοοικονομικό φόντο, είχε προβλέψει από το 2008
την πορεία που θα ακολουθούνταν τα
επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, στα χρηματοοικονομικά, μοιραία υπάρχει αρκετός ντετερμινισμός όσον αφορά την κατάληξη
μιας κατάστασης.
Οι δυσοίωνες τότε προβλέψεις έκαναν
λόγο για πωλήσεις των χαρτοφυλακίων

από την τράπεζα στη δευτερογενή αγορά
–η οποία δεν υπήρχε ακόμη για ναυτιλιακά δάνεια– προς το μισό της ονομαστικής
τους αξίας. Αυτό, σε μεγάλη κλίμακα και
με δημόσιο χαρακτήρα δεν έγινε (διορθώστε με αν κάνω λάθος). Από αυτό
εξαιρούνται οι εισηγμένες εταιρείες των
οποίων τα χρέη «κουρεύτηκαν» ελέω
εξυγίανσης.
Και όντως Αμερικανοί θεσμικοί επενδυτές
έκαναν συναντήσεις με τράπεζες, συζητώντας τέτοιας τάξεως νούμερα. Όμως, είτε
είναι τράπεζα είτε εφοπλιστής είτε ναυλωτής, εδώ είναι ναυτιλία. Και όσο ο κόσμος
στέκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως και αν στέκεται, κανείς δεν
παραδίδεται αμαχητί.
Ο χρόνος είναι μεγάλος γιατρός, και ο
λόγος για τον οποίο οι προβλέψεις αυτές
δεν πραγματοποιήθηκαν (στον βαθμό
που αναμενόταν) ήταν γιατί δεν είχαν
υπολογίσει πως οι τράπεζες θα μπορέσουν να μην υποκύψουν για τρία και πλέον χρόνια από την αρχή της κρίσης, μέχρι
να σημειωθούν οι πρώτες πωλήσεις χαρτοφυλακίου από την RBS και τη Lloyds.
Αν κάποια συστημική ναυτιλιακή τράπεζα
είχε υποκύψει σε αυτές της προσφορές,
θα ξεκινούσε μια χιονοστιβάδα distressed
πωλήσεων, που δεν θα ωφελούσε κανέναν.
Τουναντίον, θα παρήγαγαν έναν φτηνότερο λειτουργικά στόλο, ο οποίος θα περιόριζε το scrapping (και δεν υπονοώ καμία
ανιδιοτέλεια).
Και έτσι η RBS, όπως και όλες οι συστημικές τράπεζες, επιδόθηκαν σε έναν αγώνα
εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου. Ουσιαστικά, αλλάζοντας τους πιο επισφαλείς
δανειολήπτες με πιο υγιείς και μικραίνοντας τον στόλο των μεν, αυξάνοντας τον
στόλο των δε, και προσφέροντας ευκολότερους όρους αποπληρωμής. Έτσι, οι
απώλειες από την ονομαστική αξία των
δανείων περιορίστηκαν σημαντικά και
σίγουρα κάτω από το 50% που απαιτούσαν τα funds. Αυτό, με τη σειρά του, έκανε
τα χαρτοφυλάκια υγιέστερα και πιο εύκολα στη μεταπώληση.
Να σημειωθεί ότι, όταν κάποιος εφοπλιστής αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός
πλοίου στο 100-130% της αγοραίας αξίας
του, η οποία αντικατοπτρίζει το 100% του
δανείου, αναλαμβάνει και την υποχρέωση
να συντηρήσει το δάνειο αυτό και όταν
η ναυλαγορά δεν το επιτρέπει. Με άλλα
λόγια, κανείς δεν έκανε χάρη σε κανέναν.

“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 six (6) medium
sized Greek flag modern oil/chemical tankers (M/T “EVIAPETROL I,
II, III, IV, V & SEAVEN JOY”), 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” & “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.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με το πέρασμα του χρόνου και τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική και ναυτιλιακή κατάσταση, οι απώλειες που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες παγκοσμίως, ναυ-

τιλιακές και μη, αλλά και οι αυξανόμενες
επισφάλειες των δανείων, ναυτιλιακών και
μη, είχαν γίνει status quo. Οι κρατικές
εγγυήσεις είχαν γίνει επίσης status quo.
Μια μεγαλύτερη χασούρα ή αύξηση των
επισφαλειών δεν είχε πλέον τον δραματικό αντίκτυπο που είχε παλαιότερα. Αυτό
ενδεχομένως να επηρέασε την ευκολία
λήψης δύσκολων αποφάσεων.
Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι με τη Βασιλεία ΙΙΙ, τα κεφάλαια που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες σε απόθεμα για την
αντιμετώπιση επισφαλειών είναι σημαντι-
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κά υψηλότερα άλλων επενδύσεων. Κατά
συνέπεια, τα ναυτιλιακά δάνεια γίνονται
λιγότερο ανταγωνιστικά εν είδει αποδόσεων από άλλες επενδύσεις, με αποτέ-

λεσμα μέτοχοι και διοικήσεις τραπεζών
να προσπαθούν να στρέψουν τον ισολογισμό της τράπεζας προς πιο επικερδείς
επενδύσεις, μειώνοντας τα ναυτιλιακά
δάνεια.
Ποιοι και γιατί αγοράζουν ναυτιλιακά
δάνεια
Από την άλλη πλευρά, έχουμε και μια αλλαγή στο ύφος των επενδυτών. Ένα καινούργιο ναυτιλιακό δάνειο έχει ζωή περί τα
πέντε χρόνια κατ᾽ ελάχιστο. Αν πρόκειται
για νεόδμητο πλοίο, η περίοδος διπλασι-

άζεται. Για τα hedge funds, τα οποία εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμα κέρδη, αυτό το
διάστημα είναι μεγάλο. Επίσης, οι αποδόσεις του 15-20% ή και παραπάνω στις οποίες εστιάζουν θα σήμαιναν την ανάγκη για
πώληση των χαρτοφυλακίων στις τιμές που
αναφέραμε νωρίτερα, οι οποίες θα σήμαιναν δραματικές απώλειες για τις τράπεζες,
έστω και σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι
απώλειες είναι συνηθισμένες.
Για θεσμικούς επενδυτές, όμως, όπως οι
ασφαλιστικοί φορείς που ενεπλάκησαν
εδώ είναι μικρό. Ας μη λησμονούμε ότι
οι ασφαλιστικοί φορείς επενδύουν σε
μακρόβια δάνεια, όπως για παράδειγμα
τα στεγαστικά. Άρα, λοιπόν, το μοναδικό
στοιχείο το οποίο είναι αξιοσημείωτο
είναι το είδος των επενδυτών και ο μακρινός επενδυτικός τους ορίζοντας. Αυτό
είναι το στοιχείο που τους κάνει να εφάπτονται καλύτερα στο ναυτιλιακό μοντέλο.
Επίσης, οι αποδόσεις στις οποίες εστιάζουν είναι σαφώς χαμηλότερες από αυτές
των hedge funds. Επομένως, αυτομάτως
καθίστανται προτιμότεροι επενδυτές από
τα hedge funds, γιατί, μέσω των χαμηλότερων αποδόσεων, περιορίζονται και απώλειες των τραπεζών.
Οι θεσμικοί επενδυτές όμως δεν έχουν
την τεχνογνωσία να διαχειριστούν το
χαρτοφυλάκιο. Εδώ μπαίνει η Berenberg,
μία από τις μικρότερες ναυτιλιακές τράπεζες από άποψη χαρτοφυλακίου αλλά με
μακροχρόνια παρουσία στον χώρο.
Είναι καλό αυτό για τη ναυτιλία;
Είναι καλό να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες;
Σε εφοπλιστές, τράπεζες, πλοία, δάνεια;
Από τη μία πλευρά, η απόλυτη τιμή του
στοκ της παγκόσμιας ναυτιλίας έχει
διπλασιαστεί από το 2008 ως συνέπεια
πρώτων και δεύτερων ευκαιριών, ενώ το
παγκόσμιο εμπόριο δεν έχει σημειώσει
παρόμοια πρόοδο.
Από την άλλη, ο πλουραλισμός δημιουργεί ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός με τη
σειρά του μειώνει το κόστος και αυξάνει
την παραγωγικότητα. Και η ναυτιλία παραμένει μια βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου. Άρα πρέπει οι πάροχοι κεφαλαίου να
νιώθουν άνετα να συμμετέχουν σε αυτή
τη βιομηχανία. Μια δευτερογενής αγορά
παρέχει αυτή την άνεση.
Εν κατακλείδι, παν μέτρον άριστον.
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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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Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Πλοίαρχοι και ελληνική ακτοπλοΐα
Με αφορμή τα τελευταία δυσάρεστα περιστατικά από τα περασμένα Χριστούγεννα
μέχρι και τις 6/9/2017 που συνέβησαν στην
ακτοπλοΐα, από τη Χίο μέχρι και τις Κυκλάδες, έχουμε την έντονη επιθυμία να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις για συζήτηση.
Είναι σίγουρο ότι η ακτοπλοΐα διασφαλίζει τη σύνδεση των νησιών, παρέχοντας
τις απαραίτητες υποδομές ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας μέσω της εμπορικής
διασύνδεσης και του τουρισμού. Είναι
επίσης γνωστό ότι, κατά την τελευταία
δεκαετία, τα πλοία που υποστηρίζουν τη
διασύνδεση των νησιών μας είναι κατά τη
συντριπτική τους πλειονότητα πλοία μεγάλα, εφοδιασμένα με τα πιο σύγχρονα μέσα
ναυσιπλοΐας και χειρισμών, πολυτελή και
άνετα ώστε να φιλοξενήσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, αναβαθμίζοντας
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δημιουργώντας άνετες συνθήκες ταξιδιού για τους
χρήστες, στον υψηλότερο βαθμό ασφαλείας. Τα πλοία αυτά, όμως, σαφώς λόγω του
όγκου τους, χρειάζονται άλλες διαδικασίες
προσέγγισης στο λιμάνι όπου καλούνται
να προσδέσουν, ειδικότερα δε στα λιμάνια
των μικρών νησιών, όπου οι λιμενολεκάνες
είναι περιορισμένης έκτασης, με κακό προσανατολισμό, και οι χειρισμοί πρόσδεσης
απαιτούν χειρουργική ακρίβεια.

Για τα περισσότερα λιμάνια οι υπάρχουσες διαδικασίες προσέγγισης που καταγράφονται στον κανονισμό λιμένα είναι
απαρχαιωμένες και αφορούν πολύ μικρότερα πλοία (περίπου 90-100 μέτρων), με
πλευρική επιφάνεια πολύ μικρότερη από
τα σημερινά πλοία μήκους μέχρι και 200
μέτρων και τριπλάσιας πλευρικής επιφάνειας. Επομένως και η ταχύτητα προσέγγισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη, ειδικά
όταν το πλοίο δέχεται πλευρικό άνεμο,
αλλά και αυτή των χειρισμών με τις έλικες μεταβλητού βήματος για τα σύγχρονα
πλοία.
Επιπρόσθετα, ο νόμος υποχρεώνει τα
λιμεναρχεία να καλούν τον πλοίαρχο σε
απολογία για καθυστερημένη άφιξη του
πλοίου ή για παράβαση των ορίων ταχύτητας σύμφωνα με τον κανονισμό λιμένα, με
κίνδυνο την επιβολή διοικητικών αλλά και,
εφόσον προκύπτει, πειθαρχικών κυρώσεων. Ο πλοίαρχος στη συνέχεια καλείται
να δικαιολογήσει την καθυστέρηση τις
περισσότερες φορές σε αναρμόδιους –
όχι σύμφωνα με τον νόμο, αλλά με βάση
τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και της
ναυτοσύνης–, οι οποίοι αδυνατούν να
κατανοήσουν ότι οι παραπάνω «παραβάσεις» είναι απαραίτητες προκειμένου να
διασφαλιστεί το πρώτιστο καθήκον του
πλοιάρχου: η ασφάλεια των επιβατών και
του πλοίου.

Την περασμένη εβδομάδα συνέβη το
περιστατικό της προσάραξης του «BLUE
STAR PATMOS» κατά την προσέγγισή του
στο λιμάνι της Ίου. Πολλά γράφτηκαν για
τα αίτια της προσάραξης και πολλοί είναι
αυτοί που αναφέρθηκαν στο ανθρώπινο
λάθος. Εμείς θα σταθούμε στην ώρα που
συνέβη το περιστατικό για δύο λόγους:
• Το περιστατικό συνέβη στη 1.30 τη
νύχτα και, φυσικά, γνωρίζουμε ιστορικά
ότι επιβατηγά πλοία σε καταστάσεις ανάγκης τέτοια ώρα έχουν συνήθως θύματα, λόγω του πανικού και της απώλειας
ενέργειας. Στην περίπτωση του «BLUE
STAR PATMOS» ο επαγγελματισμός και
ο υψηλός βαθμός εκπαίδευσης του πληρώματος, υπό τον συντονισμό του πλοιάρχου, ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην ασφαλή μετεπιβίβαση χωρίς
να χαθεί ο έλεγχος της κατάστασης, με
το πλοίο σε πλήρη ενεργειακή λειτουργία.
• Η ώρα του συμβάντος επίσης καταδεικνύει την καθυστέρηση και την απόκλιση του πλοίου από τον κατατεθέντα
πίνακα δρομολογίων και συνεπώς την
πιθανή επιβολή κυρώσεων από το λιμεναρχείο, γεγονός που αύξησε την πίεση
και το στρες του πλοιάρχου για την επιτάχυνση των διαδικασιών προσέγγισης.
Περίπου μία εβδομάδα μετά, άλλο ένα
πλοίο (το καταμαράν «SUPER JET 2»), το
οποίο δεν μπορεί, λόγω του τύπου του, να
δικαιολογήσει επαρκώς τις όποιες καθυστερήσεις, κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης προσέκρουσε στην προβλήτα
του λιμανιού της Σίφνου, χωρίς ευτυχώς
σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές μεγάλης έκτασης στο πλοίο.
Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς την
επίδραση της πίεσης στους πλοιάρχους
για την καθυστέρηση των δρομολογίων,
την ταλαιπωρία των επιβατών στις προβλήτες επιβίβασης την περίοδο της επιστροφής των αδειούχων, όταν όλα τα
μέσα ενημέρωσης είναι στραμμένα στα
λιμάνια και στα πλοία.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί και η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη
δημιουργία εντυπώσεων. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που διάφορα
πλοία, με τους περίτεχνους χειρισμούς
των πλοιάρχων τους, είχαν την τιμητική
τους με λεζάντες του τύπου «οι καλύτε-

ροι αξιωματικοί του κόσμου οι Έλληνες
πλοίαρχοι και τι μπορούν να κάνουν». Την
εβδομάδα που πέρασε και τι δεν διαβάσαμε σε ό,τι αφορά τις ευθύνες για το
περιστατικό.
Ο Έλληνας πλοίαρχος έχει αποδείξει διεθνώς ότι είναι ο καλύτερος αξιωματικός
του κόσμου, όμως πρέπει να λειτουργεί το
πλοίο του σε ένα περιβάλλον όπου τοποθετεί την ασφάλεια των επιβατών και του
πλοίου πάνω από κάθε θεσμικό πλαίσιο,
χωρίς τη μόνιμη απειλή κυρώσεων. Λύστε
τους τα χέρια και αφήστε τους να κάνουν
αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους.

Έκδοση οδηγιών για την πρόληψη
βλάβης κύριας μηχανής
και ηλεκτρομηχανών
από το London P&I Club
Το London P&I Club, σε συνεργασία με
τον νηογνώμονα Bureau Veritas και τη
θυγατρική του εταιρεία διάσωσης TMC
Marine, έχει εκδώσει ένα νέο φυλλάδιο
που παρέχει οδηγίες για την πρόληψη και
την αποκατάσταση της διακοπής παροχής ενέργειας και των βλαβών των κύριων
μηχανών του πλοίου.
Σύμφωνα με τη λέσχη, τα περιστατικά
που αφορούν την απώλεια ενέργειας του
πλοίου και τη βλάβη της κύριας μηχανής
έχουν αυξηθεί δραματικά, προκαλώντας
ενίοτε σοβαρά ατυχήματα, όπως η περίπτωση πλοίου που έχασε την πρόωσή του
στο νερό και λόγω της αλληλεπίδρασης
(interaction) με την όχθη του ποταμού
γύρισε κάθετα στον δίαυλο, με αποτέλεσμα το επερχόμενο πλοίο να το εμβολίσει
και να το βυθίσει. Το πόρισμα της έρευνας
έδειξε ότι, λόγω της λάσπης του πυθμένα και της πτώσης της ταχύτητάς του, το
πλοίο έχασε την ενέργειά του (η γεννήτρια
που λειτουργούσε ήταν συνδεδεμένη με
τον άξονα της προπέλας) και συνεπώς την
πρόωση. Επίσης, στο πόρισμα αναφέρεται
ότι δεν τηρήθηκε από το πλήρωμα η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως η λειτουργία
και δεύτερης γεννήτριας κατά τη διαδικασία της πλοήγησης στον δίαυλο (stand by).
Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν
όταν το πλοίο από τη σταθερότητα της
κατανάλωσης και των φορτίων των μηχανών στη διάρκεια του ταξιδιού στην ανοιχτή
θάλασσα περνάει στις απότομες αυξομειώσεις των φορτίων, όπως μανούβρες, κινητήρες πηδαλίων, περισσότερες γεννήτριες
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σε λειτουργία, αντλίες και άλλα μηχανήματα
που στην ανοιχτή θάλασσα ξεκουράζονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της λέσχης, τα
τελευταία πέντε χρόνια οι κυριότερες
αιτίες απώλειας ενέργειας και ελέγχου
των μηχανών του πλοίου παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Αιτία

Ποσοστό

Πλημμελής ή ανεπαρκής
συντήρηση

29%

Ανθρώπινο λάθος

24%

Αστοχία μηχανημάτων

24%

Πυρκαγιά

16%

Άλλο

6%

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι απαιτήσεις
προς τρίτους από τα παραπάνω περιστατικά ανέρχονται από 5 έως 50 εκατομμύρια
δολάρια, είναι πολύ φυσικό η νέα έκδοση
να εστιάσει στην παροχή οδηγιών προς
τους μηχανικούς και τους πλοιοκτήτες-μέλη της λέσχης σε ό,τι αφορά την πρόληψη
περιστατικών απώλειας ενέργειας και πρόωσης λόγω βλάβης κύριας μηχανής, αλλά
και διαχείρισης της απώλειας της ενέργειας
και της πρόωσης του πλοίου, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως ο κίνδυνος
προσάραξης η σύγκρουσης.
Επίσης, οι οδηγίες επικεντρώνονται στη
σωστή λειτουργική ετοιμότητα, στη
συντήρηση και στην ικανότητα της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης σε κάθε περίπτωση να καλύπτει τα ηλεκτρικά φορτία
και τους χρόνους που προβλέπονται από
το θεσμικό πλαίσιο.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες,
μέσω των πλοιάρχων και σύμφωνα με τον
ISM, πρέπει να εφαρμόζουν σωστά τις διαδικασίες αναφοράς περιπτώσεων «μη συμμόρφωσης», «παρ’ ολίγον ατυχημάτων» και
περιστατικών. Σημαντικό ρόλο παίζει και η
ανατροφοδότηση του στόλου από την εταιρεία με σχετικά περιστατικά σε άλλα πλοία,
τα οποία και θα συζητούνται στις συναντήσεις της επιτροπής ασφαλείας. Από εκεί θα
προκύπτουν διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν την πρόληψη τέτοιων
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περιστατικών στα πλοία του στόλου της
εταιρείας.

Νέες οδηγίες από τη BIMCO
προς αποφυγή ατυχημάτων
με τις σωσίβιες λέμβους
Τα ατυχήματα με την εμπλοκή του πληρώματος κατά την καθαίρεση των σωσίβιων
λέμβων και ιδιαίτερα κατά την επανατοποθέτησή των στην αρχική θέση, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη
SOLAS για το γυμνάσιο εγκατάλειψης στο
πλοίο, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς, έχουν
αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, παρά τα
μέτρα και τις προσπάθειες να μειωθούν στο
ελάχιστο. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα συμβαίνουν σε πλοία που χρησιμοποιούν
συμβατικά συστήματα καθαίρεσης (καπόνια
βαρύτητας) και συστήματα απελευθέρωσης
της λέμβου όταν αυτή είναι ακόμη αναρτημένη στα συρματόσχοινα. Ωστόσο, τελευταία, άλλα τμήματα των συστημάτων ανάρτησης και ανύψωσης έχουν αναγνωριστεί
ως επικίνδυνα, ιδιαίτερα δε τα συρματόσχοινα ανάρτησης σε πολύ μεγάλες σωσίβιες λέμβους. Τα περισσότερα ατυχήματα,
δε, συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ανάταξης
της λέμβου μετά την τρίμηνη υποχρεωτική
της καθαίρεση σύμφωνα με τη SOLAS: μετά
την επαφή της λέμβου με το νερό και την
ενεργοποίηση του μηχανισμού απελευθέρωσης, είτε πριν η λέμβος έρθει σε επαφή
με το νερό είτε αφού επιπλεύσει, μετά την
προβλεπόμενη βόλτα γύρω από το πλοίο
και κατόπιν την αγκίστρωσή της στον μηχανισμό απελευθέρωσης, ο οποίος ασφαλίζει
με έναν πίρο (pin). Ο πίρος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, ώστε ο μηχανισμός απελευθέρωσης να ασφαλίσει τους γάντζους
συγκράτησης της λέμβου. Σε περίπτωση
που ο πίρος δεν μπει στη θέση του, ενδέχεται κατά την ανύψωση της λέμβου, ειδικά
στο σημείο όπου οι τροχαλίες των συρμάτων θα ακουμπήσουν το καπόνι και επομένως θα υπάρξουν αναταράξεις λόγω του
φορτίου που δέχεται το βαρούλκο (σηκώνει και τη λέμβο και το καπόνι), ο πίρος να
αποσπαστεί και ο μηχανισμός να απελευθερώσει τη λέμβο, αυτή τη φορά από μεγάλο
ύψος, με ολέθρια αποτελέσματα.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
(IMO) συνιστά τη χρήση των ειδικών

συστημάτων πρόσθετης ασφάλειας (Fall
Preventer Device – FPD) ως μέτρο πρόληψης των ατυχημάτων με τις σωσίβιες
λέμβους για τους κάτωθι λόγους:
• Αποτυχία των συρματόσχοινων (falls)
να συγκρατήσουν τη λέμβο κατά τη διαδικασία ανάταξης.
• Μη λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων (limit switch) κατά την τοποθέτηση της λέμβου στην αρχική της θέση.
• Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης του
μηχανισμού απελευθέρωσης, με αποτέλεσμα την ατυχηματική απελευθέρωση
της λέμβου.
Νέα ασφαλή συστήματα απελευθέρωσης
της λέμβου προετοιμάζονται υπό την επιστασία του ΙΜΟ, όμως μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των δοκιμών και της
έγκρισης θα χρειαστεί αρκετός χρόνος,
επομένως τα υπάρχοντα συστήματα πρέπει να εφοδιαστούν με συστήματα πρόσθετης ασφάλειας (FPD).
Τα συστήματα πρόσθετης ασφάλειας δεν
είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί και εφαρμόζονται σε λέμβους οι οποίες φέρουν
συστήματα απελευθέρωσης με το φορτίο
πάνω στους γάντζους, δηλαδή η λέμβος
μπορεί να απελευθερωθεί πριν έρθει σε
επαφή με το νερό. Τα συστήματα αποτελούνται συνήθως από ένα σαμπάνι (sling),
το οποίο γεφυρώνει το συρματόσχοινο με
τη λέμβο ανεξάρτητα από τον γάντζο. Σε
κάθε λέμβο υπάρχουν δύο τέτοια σαμπάνια, ένα για κάθε γάντζο. Πρέπει όμως τα
μέλη του πληρώματος, όταν η λέμβος φτάσει κατά την καθαίρεση ένα μέτρο από το
νερό, να αποσυνδέσουν το σαμπάνι, ειδάλλως μετά την απελευθέρωση της λέμβου
αυτή θα κρεμαστεί στα σαμπάνια και, αν
υπάρχει θαλασσοταραχή, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χειρότερα.
Είναι βέβαιο ότι πρέπει να περιορίσουμε
τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη
διάρκεια των χειρισμών καθαίρεσης των
σωσίβιων και των λέμβων διάσωσης και
οι όποιες οδηγίες είναι καλοδεχούμενες.
Πρέπει όμως όταν προτείνουμε, πόσω
μάλλον όταν επιβάλλουμε, νέα συστήματα,
να είμαστε βέβαιοι ότι οι ναυτικοί που θα
τα χειριστούν δεν εκτίθενται στο ανθρώπινο λάθος με την προσθήκη στη διαδικασία επιπλέον συστημάτων.
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ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταθέτει
στο μέλλον την υιοθέτηση
οικονομικών εργαλείων
για την προώθηση της ασφαλούς
και περιβαλλοντικά ορθής
ανακύκλωσης των πλοίων
Της Άννας Κοτρίκλα, Επ. Καθηγήτριας
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η διαφαινόμενη καθυστέρηση της κύρωσης της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ για
την ανακύκλωση των πλοίων οδήγησε
το 2013 την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να
προχωρήσει μονομερώς σε μέτρα που
αφορούν πλοία που φέρουν ευρωπαϊκή
σημαία ή που ελλιμενίζονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια (Κανονισμός 1257/2013). Βασικό στοιχείο του κανονισμού είναι ότι, με
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προθεσμία συμμόρφωσης την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα πλοία ευρωπαϊκής σημαίας
θα πρέπει να ανακυκλώνονται σε μονάδες
που πληρούν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές και περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης
Πλοίων. Το 2016 εκδόθηκε ένας κατάλογος 18 τέτοιων μονάδων ανακύκλωσης σε
χώρες της ΕΕ, ενώ έως το τέλος του 2017
ο κατάλογος αναμένεται να συμπληρωθεί
με μονάδες από άλλες χώρες του κόσμου
(αυτή τη στιγμή μελετώνται αιτήσεις από
22 χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία
και οι ΗΠΑ).
Ο κανονισμός 1257/2013 προβλέπει
επίσης τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός οικονομικού εργαλείου με το
οποίο θα επιδοτείται η ανακύκλωση στις
εγκεκριμένες μονάδες του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου. Στόχος είναι να μπορούν να
ανταγωνιστούν τις υπάρχουσες μονάδες
χαμηλού κόστους (και χαμηλών προδιαγραφών ασφαλείας, προστασίας της
υγείας των εργαζομένων και προστασίας
του περιβάλλοντος) και να αποφεύγεται
η αλλαγή σημαίας των ευρωπαϊκών πλοίων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
Προτάθηκαν διάφοροι μηχανισμοί για
την υλοποίηση του οικονομικού αυτού
μέτρου, με προκρινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Άδεια Ανακύκλωσης
Πλοίου, το κόστος της οποίας θα βαρύνει
τους πλοιοκτήτες.
Οι ενώσεις πλοιοκτητών ECSA (European
Community of Shipowners Associations),
ASA (Asian Shipowners Association) και
ICS (International Chamber of Shipping)
αντέδρασαν αρνητικά στο μέτρο, θεωρώντας ότι θα διαταράξει τη διαδικασία
κύρωσης της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ
και ότι αντίκειται στις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας
(UNCLOS) και της Αρχής της Κοινής
αλλά Διαφοροποιημένης Ευθύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τον Αύγουστο του 2017, αποφάσισε την
επανεκτίμηση των οικονομικών εργαλείων
διευκόλυνσης της ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθής διάλυσης των πλοίων σε
επόμενο χρόνο και αφού πρώτα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της χρήσης και
των επιδράσεων των μονάδων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Ανακύκλωσης Πλοίων.

Αυτοματοποιημένο πλοίο
σχεδιάζουν και οι Ιάπωνες
Σύμφωνα με το Bloomberg, η γιαπωνέζικη
εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων NΥΚ (Nippon Yusen Kaisha) σχεδιάζει
να δοκιμάσει εντός του 2019 τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου επί ενός
πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Το πλοίο θα εκτελέσει δρομολόγιο από
την Ιαπωνία προς τις ΗΠΑ, ενώ θα υπάρχει πλήρωμα επί του πλοίου ως μέτρο
ασφαλείας σε περίπτωση που απαιτηθεί.
Η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με εταιρείες από όλο τον κόσμο, με στόχο να
εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μη επανδρωμένων πλοίων. Όπως
αναφέρεται στο δημοσίευμα, η NYK
στοχεύει να κατασκευάσει πλήρως αυτοματοποιημένα πλοία για να μειώσει τα
λειτουργικά της κόστη και να περιορίσει
τα ναυτικά ατυχήματα που οφείλονται σε
ανθρώπινα λάθη.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι
η NYK είχε έρθει σε επαφή πέρυσι με
κατασκευαστές ραντάρ και εξοπλισμού
επικοινωνίας των πλοίων, για να μπορέσει να μελετήσει τεχνικές αποφυγής
συγκρούσεων για χρήση από μη επανδρωμένα πλοία.
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας στηρίζει τη
NYK και άλλες εταιρείες της χώρας στη
συγκεκριμένη τους προσπάθεια και υποστηρίζει τη θέσπιση εθνικών και διεθνών
προτύπων για μη επανδρωμένα πλοία.

Αθέμιτες πρακτικές στην Ασία
από εταιρείες-κολοσσούς
της ναυτιλίας
Σύμφωνα με κορεατικά μέσα ενημέρωσης,
η αρμόδια αρχή επίβλεψης θεμάτων ανταγωνισμού της Νότιας Κορέας (KFTC)
ανακοίνωσε ότι εννέα ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της MOL,
της NYK και της Wallenius Wilhelmsen
Logistics, έχουν παραβιάσει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Νότιας Κορέας
αναφορικά με τη διά θαλάσσης μεταφορά
αυτοκινήτων την περίοδο 2002-2012.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση στοιχείων
για ενδεχόμενες παραβάσεις από την KFTC,
η MOL, όπως ανακοινώνει η ίδια η εταιρεία,
συνεργάστηκε πλήρως με την KFTC.
Παρά το γεγονός ότι η KFTC ανακοίνω-

σε ότι υπάρχουν πλέον σαφή αποδεικτικά στοιχεία για δημιουργία καρτέλ και
συμπεριφορών αθέμιτων προς τον υγιή
εμπορικό ανταγωνισμό και επέβαλε πρόστιμο, η MOL και η θυγατρική της εταιρεία, η Nissan Motor Car Carrier Co. Ltd.
(NMCC), απαλλάχθηκαν από οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο ή κύρωση, λόγω
της συνεργασίας που επέδειξαν.
Η MOL σε ανακοίνωσή της ανέφερε:
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την
ανακοίνωση της KFTC. Καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων ενεργειών,
με στόχο να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού μας».
Σύμφωνα με την KFTC, τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν στις εταιρείες μεταφοράς
αυτοκινήτων ανέρχονται σε $37 εκατ.
Κατά την «ετυμηγορία» της αρμόδιας
αρχής υπήρξε για σειρά ετών σύμπραξη
και άτυπη συνεργασία ως προς τον καθορισμό των τιμών και τον καταμερισμό των
μεριδίων της συγκεκριμένης αγοράς.
Όπως επισημαίνουν αναλυτές και διεθνή
ΜΜΕ, τα τελευταία χρονιά, κάτω από πιέσεις δημοσιογράφων και ενώσεις καταναλωτών στην Ασία, οι αρμόδιες αρχές
ανταγωνισμού έχουν ξεκινήσει σημαντικές εκστρατείες για την πλήρη διαύγεια
στις εμπορικές πρακτικές και συνεργασίες

κολοσσών του χώρου της βιομηχανίας και
των μεταφορών. Πολλές φορές μάλιστα
τα στοιχεία που ανακαλύπτουν οι αρμόδιες αρχές φέρνουν σε ιδιαίτερα δύσκολη
θέση αξιωματούχους και υψηλά πρόσωπα
στην πολιτική σκηνή της Κορέας, της Ταϊβάν, της Ιαπωνίας και άλλων κρατών, όπου
υπάρχει διάθεση για μεγαλύτερη κάθαρση
και διαύγεια της πολιτικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Στα σκαριά η νέα συμμαχία
«Korea Shipping Partnership»
Νοτιοκορεατικές εταιρείες μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, μεταξύ των οποίων η Hyundai Merchant Marine (HMM)
και η σχετικά νεοσυσταθείσα SM Line,
πρόκειται να ιδρύσουν μια κορεατική
συμμαχία, η οποία θα φέρει την ονομασία Korea Shipping Partnership (KSP).
Σύμφωνα με την Ένωση Πλοιοκτητών της
Κορέας, δεκατέσσερις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρόκειται να
υπογράψουν σύντομα Memorandum of
Understanding (MoU), με στόχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν
τη θέση της Νότιας Κορέας στη διεθνή
αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κατάρρευση της
Hanjin Shipping Co.
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Μέσα από τη συνεργασία τους, οι εταιρείες προσβλέπουν σε αύξηση του όγκου
του μεταφερόμενου φορτίου τους, σε
προσθήκη νέων δρομολογίων που θα
εκτελούν και στην από κοινού διαχείριση
τερματικών σταθμών εκτός Κορέας.
Η νέα συμμαχία αναμένεται να ξεκινήσει
τις δραστηριότητές της με το νέο έτος, και
συγκεκριμένα τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Nέα και μεγαλύτερα
πλοία κατανάλωσης ΥΦΑ
για τους κολοσσούς
των containers
Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η CMA CGM
έχει προβεί σε παραγγελία εννέα πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τα
κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao
Shipbuilding Co. και Hudong-Zhonghua
Shipbuilding. Η παραγγελία αφορά πλοία
χωρητικότητας 22.000 TEUs έκαστο, τα
οποία θα διαθέτουν είτε διπλό σύστημα κατανάλωσης καυσίμων (πετρέλαιο
και υγροποιημένο φυσικό αέριο) είτε θα
καταναλώνουν ως καύσιμο μόνο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η αξία της παραγγελίας εκτιμάται στο $1,5 δις.
Όπως δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters,
εφόσον ναυπηγηθούν τα συγκεκριμένα
πλοία, η CMA CGM θα διαθέτει πλέον τα
μεγαλύτερα containerships του κόσμου.
Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης, όπως και
πολλοί αναλυτές του χώρου άλλωστε, ότι
η τάση των ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα τελευταία χρόνια να ναυπηγούν ολοένα και
μεγαλύτερα πλοία βελτιώνει τις οικονομίες κλίμακάς τους, αλλά οδηγεί συγχρόνως
σε υπερπροσφορά χωρητικότητας. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πλοία είχαν παραγγελθεί σε εποχές ανόδου της ναυλαγοράς
και του διεθνούς εμπορίου, πριν από την
απότομη καθίζηση της Κίνας και των αγοραστικών/καταναλωτικών δυνάμεων και
τάσεων της Δύσης.
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Η Total εξαγοράζει τη Maersk Oil
Η A.P. Moller-Maersk ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με τον ενεργειακό όμιλο
Total για την πώληση της Maersk Olie og
Gas A/S (Maersk Oil) έναντι $7,45 δις. Η
πώληση αυτή θα οδηγήσει στην ενίσχυση της οικονομικής ευελιξίας της Maersk,
η οποία θα επικεντρωθεί πλέον στους
τομείς των εμπορευματοκιβωτίων, των
λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με την απόκτηση της Maersk Oil, η Total
θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της,
καθιστώντας τη Δανία περιφερειακό κόμβο για όσες ενεργειακές δραστηριότητές
της πραγματοποιούνται σε Δανία, Νορβηγία και Κάτω Χώρες, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή θέση της Maersk Oil στη
Βόρεια Θάλασσα.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Maersk, η εταιρεία θα εισπράξει από
την Total $4,95 δις σε μετοχές της Total
S.A., ενώ στο συμφωνηθέν ποσό συμπεριλαμβάνεται και το βραχυπρόθεσμο χρέος
της δανέζικης εταιρείας, ύψους $2,5 δις.

Rosneft και Trafigura διεισδύουν
στην ινδική αγορά πετρελαίου
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο
ρωσικός κολοσσός Rosneft, η Trafigura
και το ρωσικό fund UCP εξαγόρασαν την
ινδική πετρελαϊκή εταιρεία Essar Oil έναντι $12,9 δις. Η εξαγορά αυτή ενισχύει τις
σχέσεις της Ρωσίας με την Ινδία, μια αναδυόμενη αγορά στον πετρελαϊκό τομέα.
O CEO της Rosneft, κ. Igor Sechin, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι με τη
συγκεκριμένη εξαγορά δίνεται η δυνατότητα στη Rosneft να εισέλθει στη δυναμική αγορά της Ασίας και του Ειρηνικού
ωκεανού.
Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση πετρελαίου από
την Ινδία, αυτή αναμένεται να αυξηθεί
κατά 5,9% μέχρι το 2020, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Goldman Sachs.
Η Rosneft, με την απόκτηση της Essar Oil,
στοχεύει να διπλασιάσει τον όγκο διακίνησης πετρελαίου από το διυλιστήριο της
Essar στο Vadinar και να δημιουργήσει εγκαταστάσεις πετροχημικών στην περιοχή.
Η Essar Group, μέσα από τη συγκεκριμένη εξαγορά, θα μπορέσει να μειώσει
τα χρέη της κατά $11 δις, σύμφωνα με το
δημοσίευμα του Reuters.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Γαλλία και Ρωσία κλειδώνουν
συνεργασίες που αλλάζουν
τον ενεργειακό χάρτη
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο
ενεργειακός κολοσσός της Γαλλίας,Total, πρόκειται να συνεργαστεί με τη ρωσική Novatek
για την ανάπτυξη του έργου της δεύτερης,
«Αrctic LNG-2», στη χερσόνησο της Gydan.
Όπως δημοσιεύει η La Gazette de l’Eco
Economie, η Total κατέχει το 19% του μεριδίου της Novatek, η οποία αποτελεί τον
δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού
αερίου της Ρωσίας. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη στο έργο «Yamal LNG».
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου ως μέρος του
έργου «Arctic LNG-2» αναμένεται να ξεκινήσει το 2019, ενώ η έναρξη λειτουργίας του
τοποθετείται το 2023, με ετήσια παραγωγική δυνατότητα 18 εκατ. τόνων LNG.
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Το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας
αναφέρει ότι η Total προσδοκά μέχρι
τότε να έχει βελτιωθεί περαιτέρω η ζήτηση για ΥΦΑ.

Τα ναυπηγεία της Κίνας
καταγράφουν σημαντική
πτώση στα κέρδη τους
Η οικονομία της Κίνας πλήττεται σφόδρα από τη χαμηλή ναυπηγική της
δραστηριότητα. Σύμφωνα με την China
Association of the National Shipbuilding
Industry (CANSI), από τις αρχές του
2017 έως και τον περασμένο Ιούλιο
έχουν συρρικνωθεί οι παραγγελίες για
νέα πλοία από τα ναυπηγεία της Κίνας,
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, στα
τέλη του περασμένου Ιουλίου οι συνολικές παραγγελίες των κινεζικών ναυπηγείων έφταναν τη συνολική χωρητικότητα
80,28 εκατ. dwt, μειωμένη κατά 31,5% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016 και 19,5% σε σχέση με τα τέλη του
περασμένου έτους. Τον Ιούλιο του 2017
οι παραγγελίες στα κινεζικά ναυπηγεία
ήταν αρκετά μειωμένες σε σχέση με τον
Ιούνιο του ίδιου έτους (82,84 εκατ. dwt),

αλλά και σε σχέση με τον Φεβρουάριο
του 2017, οπότε και καταγράφηκαν οι
περισσότερες παραγγελίες του έτους
(92,07 εκατ. dwt). Οι μειωμένες παραγγελίες των κινεζικών ναυπηγείων, σύμφωνα με την CANSI, είναι απόρροια του
χαμηλού αριθμού των νέων παραγγελιών
που έχουν λάβει τα ναυπηγεία της χώρας,
καθώς από τον Ιανουάριο έως και τον
Ιούλιο του 2017 έχουν λάβει παραγγελίες
για πλοία συνολικής χωρητικότητας 13,24
εκατ. dwt, αριθμός που αποτελεί μείωση
κατά 25,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε ό,τι αφορά τις
ναυπηγήσεις νέων πλοίων από τις αρχές
του έτους έως τον περασμένο Ιούλιο,
αυτές αφορούν πλοία συνολικής χωρητικότητας 29,78 εκατ. dwt, κατακόρυφη
πτώση ύψους 55,1% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της CANSI,
τα 80 κύρια ναυπηγεία της Κίνας από τις
αρχές του τρέχοντος έτους έως και τα
τέλη του περασμένου Ιουλίου είχαν από
τις δραστηριότητές τους έσοδα ύψους
$22,5 δις, μείωση 9% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ τα
κέρδη που απέκτησαν την ίδια περίοδο
φέτος ήταν της τάξεως των $268,8 εκατ.,
μείωση κατά 28% σε σχέση με πέρυσι.

ΝΑΥΛΑΓΟΡΆ BULKERS
ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΊ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Συγκρατημένη
αισιοδοξία για
τη ναυλαγορά
χύδην ξηρού
φορτίου και
θετικά σημάδια
στη ζήτηση
της Κίνας
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

Το πρώτο τρίμηνο της φετινής
χρονιάς έφερε ισχυρή θετική
νότα για τους ναυτιλιακούς
παίκτες στη ναυλαγορά των
bulkers. Έπειτα από ένα δύσκολο
2016, δημιουργήθηκε μια
σημαντική ανάσα, που όμως
φάνηκε να ανατρέπεται στο
δεύτερο τρίμηνο.

Φωτό: Τελετή καθέλκυσης του κινέζικου
Capesize bulker "China Peace" στη Σαγκάη.
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Μέχρι τις αρχές Ιουνίου οι τιμές spot των
πλοίων Capesize μειώθηκαν κάτω από τα
9.000 δολάρια την ημέρα, των Supramax
στα 8.000 δολάρια την ημέρα και των
Panamax και των Handysize κοντά στα
6.000 δολάρια την ημέρα.
Σύμφωνα με ανάλυση της Maritime
Strategies International (MSI), ειδικότερα,
το α΄ τρίμηνο του 2017 η ζήτηση για πλοία
Capesize, Panamax και Handymax αυξήθηκε κατά 25%, 26% και 23% αντίστοιχα
μέχρι τα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.
Όπως εξηγεί η MSI, τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου οφείλονταν
στη σημαντική αύξηση της ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα, των εξαγωγών της Αυστραλίας και των πωλήσεων
της Βραζιλίας.
Από τότε όμως η ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα έχει υποχωρήσει, επιβραδύνοντας τον όγκο των μεταφορών με
πλοία Capesize από έναν μέσο όρο των 159
εκατομμυρίων dwt το α΄ τρίμηνο σε 149
εκατομμύρια dwt τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Οι μεταφορές άνθρακα, από την άλλη,
αυξήθηκαν στην Κίνα κατά 17% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου,

ωστόσο αυτό έχει μικρότερο αντίκτυπο
στην αγορά, καθώς η μεγαλύτερη αναλογία άνθρακα μεταφέρεται σε υποπεριοχές
με πλοία Panamax χωρητικότητας 65.000120.000 dwt, την ώρα που ο ετήσιος μέσος
όρος χωρητικότητας είναι τα 120.000 dwt.
Η MSI προβλέπει για το γ΄ τρίμηνο του
2017 περαιτέρω υποχώρηση της ναύλωσης πλοίων ξηρού φορτίου, λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα στην Κίνα, καθώς και
λόγω των χαμηλότερων προσδοκιών για
τις εξαγωγές σιτηρών των ΗΠΑ.
Επιπλέον, η MSI είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για το δ΄ τρίμηνο του 2017, αναμένοντας μια αναζωπύρωση του εμπορίου
σιδηρομεταλλεύματος, η οποία θα ωθήσει
τον μέσο όρο των τιμών ναύλωσης των
Capesize στα 14.000 δολάρια την ημέρα.
Το δίκτυο εφοδιασμού χύδην ξηρού φορτίου της Κίνας είναι ένας αναπτυσσόμενος ιστός που θα συμβάλει θετικά στην
ευφορία της ναυλαγοράς τα επόμενα έτη.
Καθώς η ζήτηση για χύδην ξηρό φορτίο
έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με
τις εισαγωγές να αυξάνονται από περίπου
140 εκατομμύρια τόνους το 2000 σε πάνω

από 1.600 εκατομμύρια τόνους το 2016,
το δίκτυο εφοδιασμού της χώρας έχει
επεκταθεί σημαντικά. Η μακροπρόθεσμη
τάση είναι η σταδιακή διεύρυνση του
εμπορικού δικτύου για την τροφοδοσία
της αυξανόμενης όρεξης της Κίνας.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ταχεία
εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση στην
Κίνα οδήγησαν σε δραματική αύξηση της
ζήτησης για τα εμπορεύματα χύδην ξηρού
φορτίου. Το 2000 η Κίνα εισήγαγε από περίπου 23 χώρες, αλλά μέχρι το 2013 ο αριθμός
αυτός αυξήθηκε σε 57. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει, σε μεγάλο βαθμό, την τεράστια
επέκταση της ζήτησης της Κίνας, καθώς και
τη διαφοροποίηση των προμηθειών για τη
διασφάλιση πρώτων υλών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των νέων προμηθευτών χύδην ξηρού
φορτίου της Κίνας είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κίνα εισήγαγε εμπορεύματα
χύδην ξηρού φορτίου από 14 αναπτυσσόμενες χώρες το 2000 και περισσότερες
από 40 το 2013, ποσοστό που αντιπροσώπευε περίπου το 75% του συνόλου
των προμηθευτών χύδην ξηρού φορτίου
της Κίνας εκείνο το έτος. Οι νέες εμπο-

ρικές ροές που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του χρόνου αυτού περιλάμβαναν
σιδηρομετάλλευμα από τη Μαυριτανία και
τη Σιέρα Λεόνε, βωξίτη από τη Γουινέα και
άνθρακα από τη Μοζαμβίκη.
Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων από το 2014 άσκησαν πίεση
σε ορισμένους μικρότερους παραγωγούς
υψηλότερου κόστους και ο αριθμός των
εμπορικών εταίρων της Κίνας μειώθηκε το
2014 και το 2015. Εν τω μεταξύ, η έναρξη
της απαγόρευσης εξαγωγών πρώτων υλών
στην Ινδονησία το 2014 συνέβαλε σε πτώση 18% των εισαγωγών της Κίνας από αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ 2013 και 2015.
Συγκριτικά με τον αριθμό των εισαγωγών από τις αναδυόμενες οικονομίες, ο
αριθμός των ανεπτυγμένων χωρών από
τις οποίες η Κίνα εισάγει εμπορεύματα
χύδην ξηρού φορτίου έχει αυξηθεί πολύ
λιγότερο, από περίπου 9 χώρες το 2000
σε 13 πέρυσι. Παρά τον μικρότερο αριθμό χωρών, ο όγκος των εισαγωγών από τις
αναπτυγμένες οικονομίες αντιπροσώπευε
περισσότερο από το 50% των συνολικών
εισαγωγών χύδην ξηρού φορτίου της
Κίνας τα τελευταία τρία χρόνια. Αξίζει να

σημειωθεί ότι περίπου το 90% της αύξησης των εισαγωγών χύδην ξηρού φορτίου
στην Κίνα από τις ανεπτυγμένες χώρες
μεταξύ 2000 και 2016 οφείλεται στην
Αυστραλία.
Κοιτάζοντας μπροστά, το δίκτυο εφοδιασμού χύδην ξηρού φορτίου της Κίνας
μπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται. Το
2016 ο αριθμός των χωρών από τις οποίες η Κίνα εισήγαγε εμπορεύματα χύδην
ξηρού φορτίου αυξήθηκε για πρώτη φορά
μέσα σε τρία χρόνια.
Το δίκτυο εφοδιασμού χύδην ξηρού
φορτίου της Κίνας, παρά τις κάποιες διαταραχές που βίωσε τα τελευταία χρόνια,
παραμένει τεράστιο, συνδέοντας την Κίνα
με έναν σημαντικό και αυξημένο αριθμό
χωρών σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις
της κυβέρνησης της Κίνας στο εξωτερικό
καθώς και η μεγάλη πρωτοβουλία της για
το έργο «One Belt, One Road» για την
ανάπτυξη υποδομών στις αναδυόμενες
οικονομίες είναι σημαντικοί παράγοντες
που θα υποστηρίξουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση του δικτύου προσφοράς
χύδην ξηρού φορτίου στην Κίνα και την
κερδοφορία της ναυλαγοράς.

2006 - 2017
11 Years of Leadership in Quality Services on Lifeboats and Davits

6000 Ships

We thank the Greek shipping community for their support
and we continue…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών ακαδημιών είναι
από τις λίγες περιπτώσεις που κερδισμένοι θα είναι
και οι απόφοιτοι αλλά και η ελληνική ναυτιλία

Του Καθηγητή Ντίνου Αρκουμάνη,
Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Το μέλλον της ιδιωτικής ναυτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι
συνέργειες μεταξύ ημεδαπών
και αλλοδαπών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων αλλά και το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των νέων για τη
ναυτιλία είναι ανάμεσα στα θέματα
που απασχολούν τον καθηγητή
Ντίνο Αρκουμάνη.
Η συνεργασία της Warsash
Maritime Academy με την ελληνική
εκπαιδευτική αγορά αποτελεί
ήδη μια φιλόδοξη πρωτοβουλία
που επαναφέρει την ανάγκη για
επανεξέταση του πλαισίου που
αφορά τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες
στον χώρο της ναυτικής
εκπαίδευσης.
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ματικό ρόλο της δημόσιας και ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Επιπλέον, η ανάπτυξη του
λιμένα του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου και η αναμφισβήτητα
κομβική γεωγραφική θέση της Ελλάδας
δημιουργούν την άμεση ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης τεχνικής εκπαίδευσης
στους μελλοντικούς μας ναυτικούς, που
δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα από τις
υπάρχουσες δημόσιες ακαδημίες. Προς
αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται
η πρόσφατη συνεργασία της Warsash
Maritime Academy του Southampton, μιας
από τις μεγαλύτερες ναυτικές ακαδημίες
του κόσμου και μέρους του Southampton
Solent University, με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό της Ελλάδος, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Ποιo θεωρείτε ότι μπορεί και πρέπει
να είναι το μέλλον της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα;
Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσω με την κοινή παραδοχή ότι η Ελλάδα, ως πρώτη
δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, αξίζει
και πρέπει να έχει τις καλύτερες ναυτικές σχολές στον κόσμο, οι οποίες θα
εκπαιδεύουν πλοιάρχους και μηχανικούς
περιζήτητους για τις τεχνικές και επιχειρησιακές τους ικανότητες, αλλά ταυτόχρονα ικανούς να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις μιας παγκόσμιας βιομηχανίας
όπως η ναυτιλία. Συμφωνώ επομένως με
σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλιακής κοινότητας που, μέσα και από τις
σελίδες των Ναυτικών Χρονικών, έχουν
εκφράσει κατά καιρούς την άποψη ότι η
ιδιωτική πρωτοβουλία είναι απαραίτητη
στoν εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση
της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας,
γιατί πιστεύω απόλυτα στον συμπληρω-

Ποια είναι η στρατηγική που θα
ακολουθήσει η Warsash Maritime
Academy στην Ελλάδα;
Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί στο σημείο
αυτό ότι οι συζητήσεις για τον ερχομό της
Warsash Maritime Academy στην Ελλάδα
κράτησαν χρόνια και είχαν σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στρατηγικής, ικανής να δικαιολογήσει μια τόσο σημαντική επιχειρησιακά και ιστορικής σημασίας απόφαση. Η
συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών στηρίζεται απόλυτα στο πρόγραμμα
σπουδών της Warsash Maritime Academy,
που θα παρέχεται υπό μορφή franchise
στις νέες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου
στον Πειραιά, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα προς το τέλος των σπουδών, οπότε
θα χρειαστεί οι υποψήφιοι πλοίαρχοι και
μηχανικοί να πάνε στο Southampton για τις
τελικές εξετάσεις. Στην καρδιά της στρατη-

γικής της Warsash Academy είναι το Πανεπιστήμιο Southampton Solent, του οποίου
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, να μπορεί
να παρέχει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με
το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης, που θα οδηγεί τόσο σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών όσο και σε
αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας για πλοιάρχους Γ΄ και μηχανικούς Γ΄. Πρόσθετο
στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι ότι
η παροχή του προγράμματος στην Ελλάδα θα μπορέσει να δώσει την ικανότητα
στους σπουδαστές της Warsash Maritime
Academy να κάνουν την απαραίτητη ναυτική τους προϋπηρεσία έναντι αμοιβής στα
υψηλών προδιαγραφών πλοία των Ελλήνων
εφοπλιστών που εδρεύουν ή εξυπηρετούν
τις επιχειρησιακές τους ανάγκες μέσω
αντιπροσωπευτικών γραφείων στην Αθήνα
και στον Πειραιά.
Πώς μπορεί να διασφαλιστεί το ότι ένας
νέος σπουδαστής-απόφοιτος του νέου
προγράμματος που εγκαινιάζεται θα έχει
στο απώτερο μέλλον τη συνεχή αναγνώριση των προπτυχιακών σπουδών του;
Η ερώτηση αυτή επαναλαμβάνεται συχνά
από υποψήφιους σπουδαστές ή μέλη των
οικογενειών τους πριν πάρουν τις τελικές
τους αποφάσεις και είναι απολύτως δικαιολογημένη. H απάντησή μου στηρίζεται στη
διεθνή νομοθεσία περί εκπαίδευσης και
κινητικότητας των ναυτικών και σε εμπειρίες παλαιότερων αποφοίτων της Warsash
Maritime Academy που απέκτησαν τον
βαθμό του πλοιάρχου Γ΄ ή του μηχανικού
Γ΄ με αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας
(Certificate of Competency/CoC) από
τη Βρετανική Ακτοφυλακή (Maritime and
Coast Guard Agency). Οι εμπειρίες τους
βάσει του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών και διακρατικών συμβάσεων περί αναγνώρισης και επικύρωσης των αποδεικτικών
ναυτικής ικανότητας είναι ότι το αποδεικτικό τους (CoC) αποτέλεσε και αποτελεί
το «διαβατήριό» τους για ναυτολόγηση σε
πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των ελληνικών πλοίων.
Όσο για τη συνεχή αναγνώριση στο μέλλον
των προπτυχιακών πτυχίων, θα ήθελα να
επισημάνω ότι οι απόφοιτοι της Warsash
Maritime Academy αποκτούν ακαδημαϊκό

πτυχίο προπτυχιακών σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο της
Αγγλίας και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας από τη διεθνούς φήμης Βρετανική
Ακτοφυλακή, δύο οργανισμούς με παγκόσμιο κύρος και αντιπροσώπευση στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Ποιο σύστημα εκπαίδευσης και μετέπειτα ανέλιξης θα ακολουθήσει ένας
σπουδαστής που θα επιλέξει το νέο
πρόγραμμα σπουδών; Θεωρείτε ότι
θα αλλάξει το συγκεκριμένο πλαίσιο
πιστοποίησης και κυρίως αναγνώρισης
μετά την αποχώρηση της Βρετανίας
από την ΕΕ;
Ως γενικό σχόλιο θα ήθελα να πω ότι
η εμπορική ναυτιλία, όντας παγκόσμιος
οργανισμός, εξυπηρετείται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), του
οποίου οι αποφάσεις για το περιβάλλον
και τη ναυτική εκπαίδευση έχουν διεθνή
ισχύ από τη στιγμή της επικύρωσής τους
από τα κράτη-μέλη του IMO. Ταυτόχρονα
τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στον
IMO, παρεμβαίνουν συχνά σε ναυτικούς
κανονισμούς με δικές τους οδηγίες/συστάσεις, που είτε είναι συμπληρωματικές είτε
αποβλέπουν στο να ενθαρρύνουν τον IMO
στη λήψη σχετικών αποφάσεων. Σχετικά με
τις πιθανές επιπτώσεις της αποχώρησης
της Βρετανίας από την ΕΕ (Brexit), όσον
αφορά τη ναυτική εκπαίδευση οι κανονισμοί δεν πρόκειται να επηρεαστούν, αλλά
υπάρχουν κάποια θέματα με τη γενικότερη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που είναι υπό
συζήτηση. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι
πρυτάνεις των βρετανικών πανεπιστημίων
έχουν απαιτήσει από την κυβέρνησή τους
να έρθει σε συμφωνία με την ΕΕ, έτσι ώστε
να μην υπάρξουν αλλαγές στην ανώτατη
παιδεία, κάτι που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στη θέση της
Μεγάλης Βρετανίας ως παγκόσμιου ηγέτη
στην εκπαίδευση. Εξάλλου, αρκετά βρετανικά πανεπιστήμια εξετάζουν σοβαρά το
ενδεχόμενο να αποκτήσουν νομική βάση
εντός της ΕΕ, σε συνεργασία με τοπικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε στη χειρότερη των περιπτώσεων (π.χ. αδυναμία
συμφωνίας με την ΕΕ) να έχουν τη δυνατότητα να απονείμουν πτυχία μέσω του επισήμου παραρτήματός τους εντός της ΕΕ.

Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση στη
χώρα προσφέρει δωρεάν προπτυχιακή
εκπαίδευση, αναγνωρισμένη από το
κράτος και κυρίως πλήρως συνδεδεμένη με την ελληνική ναυτιλιακή αγορά
και υποστηριζόμενη από τους φορείς
της ελληνικής ναυτεργασίας. Πώς θα
εξασφαλίσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους σπουδαστές σας σε
σχέση με τα όσα προσφέρει η δημόσια
ναυτική εκπαίδευση στη χώρα μας;
Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα
στην αρχή της συνέντευξής μας, ότι
πιστεύω στον συμπληρωματικό ρόλο της
ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. Σε
αυτό το σημείο θα ήθελα να θυμίσω ότι
είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των
ενδιαφερομένων να εισαχθούν στις δημόσιες ναυτικές ακαδημίες από αυτούς που
τελικά γίνονται δεκτοί. Υπολογίζεται ότι,
ακόμα και αν όλοι οι εισαχθέντες στις
δημόσιες ακαδημίες τελειώσουν με επιτυχία, κάτι που δεν ισχύει λόγω των γνωστών
απωλειών, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν
τις ανάγκες των υπό ελληνική σημαία πλοίων, δεδομένης της γνωστής προτίμησης
των Ελλήνων εφοπλιστών για ελληνικά
πληρώματα. Επομένως, θέμα ανταγωνισμού
δεν τίθεται και η ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών
ακαδημιών είναι από τις λίγες περιπτώσεις
που κερδισμένοι θα είναι και οι απόφοιτοι των ακαδημιών, που θα βρουν αμέσως
εργασία, αλλά και η ελληνική ναυτιλία, που
θα επανδρώσει τα καράβια της με υψηλού
επιπέδου πληρώματα.

* Ο Ντίνος Αρκουμάνης διετέλεσε καθηγητής Μηχανολογίας στο Imperial College του
Λονδίνου, αντιπρύτανης του City, University
of London και επισκέπτης καθηγητής στο
Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης στη
Ρωσία και στα πανεπιστήμια Shanghai Jiao
Tong, Tianjin and Nanjing της Κίνας. Είναι
μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών της Αγγλίας και διετέλεσε πρέσβης της
Ελλάδας για την Ενεργειακή Πολιτική και τις
Νέες Τεχνολογίες, σύμβουλος παγκόσμιων ενεργειακών βιομηχανιών και μέλος συμβουλίων ναυτιλιακών εταιρειών.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Αγορά
Δεξαμενόπλοιων

Φωτό: Euronav

Η άνοδος, η πτώση
και η κάθαρση

Οι εξελίξεις στον χώρο της αγοράς των
δεξαμενόπλοιων και η συνεχιζόμενη, μάλλον
αβέβαιη, πορεία στις τιμές του μαύρου
χρυσού προκαλούν έντονο ενδιαφέρον
στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Το ετήσιο
αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών για το
wet market δεν θα μπορούσε να φιλοξενείται
σε πιο καίρια περίοδο.
Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις εντός
αλλά κυρίως εκτός Ελλάδος αναλύονται
στις ακόλουθες σελίδες από διακεκριμένες
προσωπικότητες της ναυτιλίας, έμπειρους
αναλυτές, αλλά και από νεότερα στελέχη, με
σκοπό να καταγραφεί η σημερινή τάση από
διαφορετικές οπτικές γωνίες και αντιλήψεις.

* Οι παρακάτω απόψεις απεστάλησαν στη δημοσιογραφική ομάδα των
Ναυτικών Χρονικών από τις 11 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

H Euronav αναμένει ετήσια αύξηση της ζήτησης
πετρελαίου μεταξύ 1,2-1,4 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα
από σήμερα έως και το 2020
Του Patrick Rodgers
Chief Executive Officer (CEO), Euronav

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθοδηγούν τις τιμές των ναύλων, αλλά η
Euronav πιστεύει ότι είναι τρεις οι βασικοί
λόγοι οι οποίοι οδήγησαν σε μείωση των
ναύλων κατά τη διάρκεια του 2017:
1. Απορρόφηση προσφοράς. O αριθμός των φορτίων παρέμεινε υγιής, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση, ωστόσο
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 38 νέων
VLCC και 46 νέων Suezmax, που διατέθηκαν στην αγορά κατά τη διάρκεια του
2017 (έως και σήμερα), αποτελεί ένα από
τα πλέον βαριά χρονοδιαγράμματα που
έχουν καταγραφεί – με αποτέλεσμα αυτό
το επιπρόσθετο τονάζ να πιέζει τις τιμές
των ναύλων, καθώς η προσφορά υπερέβη
τη ζήτηση.
2. Νέες παραγγελίες. Συνέχισαν να
πραγματοποιούνται, κυρίως στον κλά-
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δο των δεξαμενόπλοιων VLCC (41 κατά
τη διάρκεια του 2017), αλλά στον κλάδο
των Suezmax παραμένουν περιορισμένες
(μόνο 18 από τον Ιούνιο του 2016). Αυτές
οι παραγγελίες έχουν ασκήσει σε μεγάλο
βαθμό επιρροή στη στάση των πλοιοκτητών, γεγονός που με τη σειρά του έχει
επιφέρει κάποια αστάθεια στις τιμές των
ναύλων.
3. Απουσία διαλύσεων. Η αγορά των
δεξαμενόπλοιων χαρακτηρίζεται από
έλλειψη ισορροπίας, καθώς η αγορά των
διαλύσεων –μέχρι το τρίτο τρίμηνο του
2017– παρέμεινε περιορισμένη. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε νέες προσθήκες στον
παγκόσμιο στόλο δεν αντισταθμίστηκαν
από την απόσυρση παλαιότερου τονάζ,
που έχει παραμείνει στον παγκόσμιο στόλο και το οποίο είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδιοργανωτικά σε ό,τι αφορά τον
καθορισμό των τιμών των ναύλων.
Όσον αφορά την άποψη της JP Morgan
ότι οι χαμηλότερες τιμές των νεότευκτων
ωθούν τους πλοιοκτήτες να παραγγείλουν
νέα πλοία, είμαστε λιγότερο πεπεισμένοι
ότι αυτό είναι που ισχύει. Σχεδόν το 80%
των παραγγελιών VLCC κατά τη διάρκεια
του 2017 έχουν δοθεί σε κορεατικά ναυπηγεία, σηματοδοτώντας από την πλευρά
αυτών των ναυπηγείων ένα επιθετικό και
στοχοθετημένο πρόγραμμα πωλήσεων

προς υφιστάμενους παίκτες με στόλους
που γερνούν. Για παράδειγμα, περίπου 70%
των παραγγελιών σε VLCC που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 έχει
δοθεί από τους ίδιους τους παίκτες της
βιομηχανίας με πλοία τα οποία είναι ήδη
ηλικίας 15 ετών ή και μεγαλύτερα – με άλλα
λόγια αυτή η δραστηριότητα παραγγελιών
συνιστά σε μεγάλο βαθμό δράση αντικατάστασης από την πλευρά της βιομηχανίας
και όχι μια κερδοσκοπική κίνηση.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοίων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Πιστεύετε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου έχει
υπάρξει ισχυρή από την εποχή της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, το τέταρτο
τρίμηνο του 2014, από τα $100 ανά βαρέλι στα περίπου $50 ανά βαρέλι σήμερα.
Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου
ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη,
με την Ασία να αποτελεί την κύρια κινητήριο δύναμη υποστηριζόμενη από ισχυρή
οικονομική μεγέθυνση, αύξηση πληθυσμού και περιορισμένη εγχώρια παρα-

γωγή πετρελαίου, η οποία εκτείνεται σε
ολόκληρη την περιοχή από την Ινδία έως
την Κίνα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες
τις εισαγωγές αργού προς ενίσχυση της
ανάπτυξης.
H Euronav αναμένει ετήσια αύξηση της
ζήτησης πετρελαίου μεταξύ 1,2-1,4 εκατ.
βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα (bpd)
από σήμερα έως και το 2020, η οποία
αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια απαίτηση για περίπου 40 VLCC και κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου, με αποτέλεσμα αυτή η εξέλιξη
να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις αγορές των δεξαμενόπλοιων. Ωστόσο, με την
παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου από
τις ΗΠΑ να είναι πολύ ευέλικτη ως προς
τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται
στις δυναμικές της αγοράς και τον νέο
παγκόσμιο «ταλαντευόμενο» («swing»)
παραγωγό, αναμένουμε ότι η παγκόσμια
προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει
αυξημένη, διατηρώντας έτσι την τιμή του
πετρελαίου υπό κάποια μορφή πίεσης
προς τα κάτω και κρατώντας παράλληλα
αυτή την τάση τόνωσης της ζήτησης.
Τέλος, ενώ οι διαλύσεις έχουν υπάρξει
πολύ περιορισμένες, ο μεγάλος στόλος
των δεξαμενόπλοιων (από κοινού VLCC

Η αύξηση της ζήτησης
πετρελαίου έχει υπάρξει
ισχυρή από την εποχή
της πτώσης της τιμής του.

και Suezmax) εισέρχεται τώρα σε μια
περίοδο επιταχυνόμενης γήρανσης (13%
του στόλου των VLCC θα είναι άνω των
20 ετών το 2020), γεγονός που, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα κόστη αλλά
και τις απαιτήσεις των κανονισμών, θα
οδηγήσει σε αύξηση τα ποσοστά των
διαλύσεων από τώρα έως και το 2020. Οι
χαμηλότεροι ναύλοι κατά την κρίσιμη χειμερινή περίοδο θα μπορούσαν, επίσης, να
τονώσουν τις διαλύσεις.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και

2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Η Euronav διαφωνεί ότι η διάθεση για
ναυπηγήσεις στην αγορά oil product είναι
διαφορετική απ’ ό,τι στα δεξαμενόπλοια
αργού – αντιθέτως υπάρχει σε μεγαλύτερη αφθονία. Θεωρούμε ότι υπάρχουν

Οι τιμές των
περιουσιακών
στοιχείων για
τα μεγάλα
δεξαμενόπλοια
έχουν
σταθεροποιηθεί
κατά τη διάρκεια
των τελευταίων
9-12 μηνών,
κάτι που είναι
ενθαρρυντικό.
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τέσσερις βασικοί παράγοντες οι οποίοι
μπορούν να διαμορφώσουν ανοδική τάση
στην αγορά από το 2018 και μετά:
1. Ζήτηση. Για το πετρέλαιο η ζήτηση
εμφανίζεται ισχυρή, ενισχυόμενη από την
αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, πρωτίστως στην Άπω Ανατολή, και από μία
χαμηλότερη για μακρύτερο χρονικό διάστημα τιμή πετρελαίου· μία τιμή πετρελαίου κάτω από τα $60-70 διατηρεί την τάση
τόνωσης της ζήτησης, κατά τη γνώμη μας,
με τις προβλέψεις κατά γενική ομολογία να
κάνουν λόγο για ένα εύρος τιμής μεταξύ
$45-55 το 2018.
2. Τονομίλι. Η καθιέρωση των εξαγωγών
αμερικανικού αργού (ΗΠΑ) από μια μηδενική αγορά σε σχεδόν 800.000 βαρέλια
ανά ημέρα έχει οδηγήσει σε αύξηση των
τονομιλίων και αποτελεί μια αγορά που
αναμένουμε να μεγεθυνθεί, καθώς αγωγοί
συνδέουν τα πεδία παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ με τις παράκτιες περιοχές, γεγονός που θα οδηγήσει
σε αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας,
ενώ και οι λιμενικές υποδομές αναβαθμίζονται μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.
3. Προσφορά πετρελαίου. Παραμένει
υψηλή, με το αμερικανικό σχιστολιθικό
(ΗΠΑ), τον νέο παγκόσμιο «ταλαντευόμενο» («swing») παραγωγό, και την παρα-

γωγή που επανέκαμψε (Λιβύη, Νιγηρία) να
υποστηρίζει μεγάλα νέα έργα (για παράδειγμα το Kashagan). Αυτή η ενισχυμένη
προσφορά αναμένεται να συνεχίσει να
συμβάλλει στην τόνωση της ζήτησης και
στην περίπτωση που οι περικοπές στην
παραγωγή των μελών και μη μελών του
ΟΠΕΚ δεν υλοποιηθούν, τότε αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα να διακινούνται περισσότερα βαρέλια, τα οποία επί του παρόντος
και με τεχνητό τρόπο παραμένουν εκτός
αγοράς. Η τρέχουσα συμφωνία αναμένεται
να ισχύσει έως τον Μάιο του 2018.
4. Κανονιστικά κόστη/απαιτήσεις ωθούν
σε διαλύσεις. Εκατόν δύο VLCC θα είναι
άνω των 20 ετών έως τα τέλη του 2020·
με το αυξημένο κόστος των ειδικών επιθεωρήσεων, καθώς τα πλοία γερνούν, και τις
υψηλότερες από ποτέ κανονιστικές απαιτήσεις (ballast water treatment, εκπομπές
θείου), ένα μεγάλο μέρος αυτών των πλοίων αναμένεται είτε να οδηγηθεί σε διάλυση
είτε προς μια μη ναυτιλιακή χρήση.
Ωστόσο, τα παραπάνω έρχονται με την
παρατήρηση ότι ο ρυθμός των νέων
παραγγελιών πρέπει να περιοριστεί και
ότι η τιμή του πετρελαίου παραμένει στα
επίπεδα μιας ζήτησης που δίνει τόνωση
στη δομή αυτών των παραγόντων, ώστε οι
τελευταίοι να ασκούν πλήρως την ελκτική
τους δυναμική.

Στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων
πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play
των επενδύσεων;
Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων για
τα μεγάλα δεξαμενόπλοια έχουν σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων
9-12 μηνών, κάτι που είναι ενθαρρυντικό.
Ωστόσο, σε όλο το φάσμα ηλικιών τόσο
των VLCC όσο και των πλοίων Suezmax,
οι τιμές των μεταχειρισμένων παραμένουν
«αποσπασματικές», με κάποιους θύλακες ενισχυμένων τιμών –επικεντρωμένους
στα νεότερης ηλικίας πλοία– και κάποιους
θύλακες περιορισμένων τιμών – επικεντρωμένους στο παλαιότερο τονάζ και σε αυτό
το τονάζ που προσεγγίζει τις ημερομηνίες
των ειδικών επιθεωρήσεων για τα 15 έτη ή
και περισσότερα. Η σταθεροποίηση της
τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων
προσώρας είναι ενθαρρυντική, ωστόσο
είναι πολύ νωρίς να πούμε εάν υπάρχει μια
τάση η οποία βοηθά την επενδυτική υπόθεση σε αυτό το στάδιο.
Τέλος, σε επίπεδο μάκρο, τον περασμένο Μάιο είδαμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ των μελών και μη μελών
ΟΠΕΚ με ηγέτη τη Ρωσία για επέκταση
των περικοπών προσφοράς παραγω-

γής του πετρελαίου έως και τον Μάρτιο του 2018. Πώς πιστεύτε ότι αυτή η
συμφωνία θα επηρεάσει τις τιμές του
αργού πετρελαίου και την απόδοση
της ναυλαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους;
Η πρόβλεψη της κίνησης των τιμών του
πετρελαίου είναι πάντα δύσκολη, αλλά η
εμφάνιση της παραγωγής του σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ και η άρση της
απαγόρευσης από την πλευρά των ΗΠΑ
(Δεκέμβριος 2015) στην εξαγωγή αργού
έχει επηρεάσει σημαντικά το τοπίο των
τιμών του πετρελαίου.
Στην περίπτωση που οι συμφωνηθείσες
περικοπές στην παραγωγή των μελών
και μη μελών του ΟΠΕΚ αρχίσουν να
ωθούν σε υψηλότερα επίπεδα την τιμή
του πετρελαίου, τότε, σε αντίθεση με ό,τι
συνέβη στις περιπτώσεις προηγούμενων
περικοπών στην παραγωγή του ΟΠΕΚ,
υπάρχει η προοπτική μιας άμεσης και
ευμεγέθους ανταπόκρισης στην αυξημένη προσφορά από τις ΗΠΑ, που μπορεί τώρα να έχει επίσης πρόσβαση στις
παγκόσμιες αγορές μέσω εξαγωγών. Αυτό
πιστεύουμε πως θα λειτουργήσει ως ένα
δυνητικό «καπάκι» στην τιμή του πετρελαίου. Αυτή η άποψη αντανακλάται στις
αγορές αργού συμβολαίων μελλοντικής

εκπλήρωσης, καθώς και στους περισσότερους σχολιαστές, που προβλέπουν μια
τιμή πετρελαίου μεταξύ $45-55 ανά βαρέλι για τους επόμενους 12 μήνες.
Όσον αφορά τις τιμές των ναύλων, ο αντίκτυπος της συμφωνίας δεν έχει υπάρξει
τόσο επιζήμιος όπως πολλοί ανέμεναν,
καθώς:
(α) Έχει αυξηθεί η προσφορά από χώρες
εκτός της συμφωνίας (Νιγηρία, Λιβύη,
Ιράν).
(β) Η εκτός συμφωνίας προσφορά και
οι εξαγωγές έχουν επίσης αυξηθεί κατά
κύριο λόγο από την αμερικανική εξαγωγική αγορά (ΗΠΑ).
(γ) Οι περικοπές στην παραγωγή δεν
αντανακλώνται με τον ίδιο τρόπο σε
παρόμοιες περικοπές στις εξαγωγές, με
αποτέλεσμα οι όγκοι του αργού να παραμένουν σημαντικοί.
Εάν δεν υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές
στην ίδια τη συμφωνία, η Euronav αναμένει πως ο αντίκτυπος θα παραμείνει περιορισμένος στις τιμές των ναύλων – καθοριστικής σημασίας είναι η προσφορά νέας
χωρητικότητας και η ταχύτητα με την
οποία αυτές οι παραδόσεις εισέρχονται
στην αγορά.
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Η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα αυξηθεί τα επόμενα
τρία χρόνια κατά περίπου 3%
Του Κώστα Γ. Βλάχου
Chief Operating Officer (COO),
Consolidated Marine Management Inc.

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Θα συμφωνούσα απόλυτα με την έκθεση της JP Morgan ότι ο κύριος λόγος των
σχετικά αυξημένων παραγγελιών αυτή την
περίοδο είναι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές
ναυπήγησης, συγκρινόμενες πάντοτε με
το άμεσο παρελθόν των πολύ υψηλών
τιμών ναυπήγησης. Οι λόγοι βέβαια αυτών
των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών είναι η κακή
οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περισσότερα ναυπηγεία του
κόσμου, ύστερα από σχεδόν μία τριετία
ύφεσης των παραγγελιών, και η χαμηλή
ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων γενικότερα.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοίων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Πιστεύετε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
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μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου το
2014 ήταν 100 εκατ. βαρέλια, ενώ το 2017
είναι 250 εκατ. βαρέλια, δηλαδή τα αποθέματα αυξάνονται κατά 50 εκατ. βαρέλια
ετησίως, για να φτάσουν τον στόχο του
2020 για 110.000 έως 137.000 βαρέλια την
ημέρα. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση κατά 3-5
VLCC ή 5-10 Suezmax.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και
2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Πιστεύω ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια

κατά περίπου 3%. Οι κύριοι παράγοντες
είναι κατά τη γνώμη μου οι αυξημένες
εξαγωγές από τον Κόλπο του Μεξικού,
που καθοδηγούν τις πρώτες δέκα κύριες
διαδρομές των MR tankers. Οι σταθερές διαδρομές ζήτησης από την Ευρώπη
στη Βόρεια Αμερική και τέλος η σταθερή
αύξηση των περιφερειακών ταξιδιών από
την Άπω Ανατολή στη νοτιοανατολική
Ασία.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων
πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play
των επενδύσεων;
Οι σημερινές τιμές των μεταχειρισμένων
πλοίων είναι σχετικά χαμηλές. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι κανονισμοί με
τους οποίους πρεπει να συμμορφωθούν
τα πλοία μέχρι το 2020-2022 είναι πολλοί και το κόστος αρκετά υψηλό (BWTS,
probable scrubbers, MRV regulations).
Όλοι αυτοί οι νέοι κανονισμοί κατά τη
γνώμη μου αποτελούν τροχοπέδη στην
αύξηση της τιμής ενός μεταχειρισμένου
πλοίου, εφόσον δεν είναι συμμορφωμένο
και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να πω
ότι οι σημερινές τιμές βοηθούν στο asset
play of investments.
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Είναι δύσκολο να επιτευχθεί η ισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
Του Θεοφάνη Θεοφάνους
Managing Director,
Bernhard Schulte Shipmanagement (Greece)

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Είναι δύσκολο να υποστηριχτεί ότι το
χαμηλό κόστος ναυπήγησης αποτελεί τον
μοναδικό λόγο για την αύξηση της χωρητικότητας, με δεδομένο πως η ναυλαγορά
παραδοσιακά διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη ναυπηγική δραστηριότητα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η υπερπροσφορά πλοίων στην αγορά του αργού πετρελαίου το 2017 είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που έχουν πάρει οι πλοιοκτήτες
από το 2014 ή και νωρίτερα, καθώς μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα για τη
ναυπήγηση ενός πλοίου. Η απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ώθησε τους «παίκτες» της
αγοράς στο να αυξήσουν σημαντικά τα
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παγκόσμια αποθέματά τους τόσο σε αργό
πετρέλαιο όσο και σε προϊόντα πετρελαίου, γεγονός που οδήγησε αναπόφευκτα
σε βελτιωμένους ναύλους στην αγορά των
δεξαμενόπλοιων. Με βάση αυτή τη θετική
ναυλαγορά, πολλοί επενδυτές διέγνωσαν
την ελκυστικότητα μιας επένδυσης στη
βιομηχανία των δεξαμενόπλοιων, και έτσι
προέβησαν σε παραγγελίες για νέα πλοία,
που ολοκληρώθηκαν, κατά κύριο λόγο,
μέσα στο 2017.
Σε κάθε περίπτωση, το κόστος ναυπήγησης ακολουθούν συνήθως τη ναυλαγορά,
καθώς, όταν ο ναύλος ανεβαίνει, τότε η
αξία ενός πλοίου –και αναπόφευκτα η
αγορά των ναυπηγήσεων ή ακόμα και η
αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων– ενισχύεται, ενώ, όταν ο ναύλος μειώνεται,
τότε η αξία των πλοίων και το κόστος
ναυπήγησης υποτιμώνται.
Σήμερα είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς
ή και να προβλέψει τις αποφάσεις των
πλοιοκτητών, καθώς εμπλέκεται ένα πλήθος επενδυτών. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι παραδοσιακοί πλοιοκτήτες, οι
οποίοι είναι χρόνια στη ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτουν εμπειρία, συνήθως
υιοθετώντας μια πιο μακροοικονομική,

μακροπρόθεσμη στρατηγική, και από την
άλλη πλευρά υπάρχουν οι νέοι σε ηλικία πλοιοκτήτες ή τα μεγάλα επενδυτικά
funds που αισθάνονται την τάση και την
ανάγκη να επενδύσουν και εύκολα καθοδηγούνται από βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για μεγάλο κέρδος.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι κάποιος μπορεί μόνο να εκτιμήσει και όχι να προβλέψει την αγορά των ναύλων ιδιαίτερα στη
βιομηχανία του αργού πετρελαίου, καθώς
επηρεάζεται σημαντικά από αποφάσεις
που λαμβάνονται από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά και από άλλους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοίων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Θεωρείτε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Είναι δύσκολο να επιτευχθεί η ισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και πάντα
θα διαταράσσεται για να αυτοδιορθώνεται

Προς το παρόν, το βιβλίο
παραγγελιών για παραδόσεις
νέων πλοίων δείχνει να
βρίσκεται σε ισορροπία,
γεγονός που αποτελεί ένδειξη
για ανάκαμψη της αγοράς.
για βραχυπρόθεσμες χρονικές περιόδους.
Πράγματι, η αγορά διαλύσεως των δεξαμενόπλοιων βρέθηκε σε χαμηλά επίπεδα
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 2016. Από
την τελευταία φάση των δεξαμενόπλοιων
διπλού κύτους και διπλών τοιχωμάτων οι
πλοιοκτήτες έχουν ανανεώσει τους στόλους τους, και έτσι οι περισσότεροι έχουν
έναν σχετικά νέο στόλο, που δεν καθιστά
πολύ ευνοϊκή τη διάλυση πλοίων ακόμα
και όταν η ναυλαγορά του περασμένου
έτους είχε συνδεθεί με την ελπίδα ότι η
επιβράδυνση της αγοράς θα αντιστραφεί.
Φαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες είναι πρόθυμοι να προστατεύσουν τα περιουσιακά
τους στοιχεία, ακόμα και με κόστος, παρά
να καταδικάσουν τις παλιές τους επενδύσεις και να περιορίσουν τις ζημίες τους.
Με ένα βιβλίο παραγγελιών μεγάλο και με
την ολοένα αυξανόμενη χωρητικότητα των
τελευταίων ετών, η ισορροπία θα διαταραχθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας την υπερπροσφορά των
πλοίων πραγματικότητα.
Παρ’ όλα αυτά η αγορά θα επανέλθει.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα τις μεγάλες
επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την
αναβάθμιση των παλαιότερων πλοίων με
τα επικυρωμένα συστήματα διαχείρισης
του θαλάσσιου έρματος. Αυτό σίγουρα θα
ενισχύσει τις διαλύσεις, αντισταθμίζοντας
έτσι την προσφορά των πλοίων. Ωστόσο,
πιθανόν να υπάρξουν και άλλες εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, που θα
επιβάλλουν την αλλαγή, και φυσικά υπάρχουν και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για θαλάσσιες μεταφορές από τις
αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως είναι η
αγορά της Ασίας.
Δυστυχώς, η αγορά της Ασίας είναι απρόβλεπτη στον ενεργειακό τομέα, ιδιαίτερα

εξαιτίας της πρόσφατης στροφής της
Κίνας προς την πράσινη ενέργεια και της
μείωσης του αποτυπώματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη, γυρνώντας την
πλάτη στην παραδοσιακή αλλά ρυπογόνο
ενέργεια των υδρογονανθράκων.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και
2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Προβλέπεται ότι η αγορά θα ξεκινήσει
να δείχνει σημάδια βελτίωσης το νωρίτερο το 2018, και μόνο όταν ο ρυθμός των
παραδόσεων νεότευκτων πλοίων μειωθεί
και πλοία αποσυρθούν από τον παγκόσμιο στόλο, εκτός και αν η ζήτηση βελτιωθεί σημαντικά και οι διαλύσεις αυξηθούν.
Η ζήτηση για πετρέλαιο αυξήθηκε το 2016
και προβλέπεται να αυξηθεί εκ νέου με
τον ίδιο ρυθμό το 2017, που είναι προφανώς επωφελές για τη βιομηχανία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου.
Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου
είναι αναγκαίο να διατηρηθούν, έτσι ώστε
η βιομηχανία να συνεχίσει να αξιοποιεί
την αυξανόμενη ζήτηση από ΗΠΑ, Κίνα
και Ινδία.
Επομένως, η ζήτηση υπάρχει και το εάν
θα συνεχίσει να αυξάνεται είναι θέμα των

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

πλοιοκτητών και όχι της υπερπροσφοράς
νέων πλοίων για να βελτιωθεί η αγορά των
ναύλων μετά το 2018. Προς το παρόν, το
βιβλίο παραγγελιών για παραδόσεις νέων
πλοίων δείχνει να βρίσκεται σε ισορροπία,
γεγονός που αποτελεί ένδειξη για ανάκαμψη της αγοράς.

Δυστυχώς,
η αγορά της
Ασίας είναι
απρόβλεπτη
στον ενεργειακό
τομέα.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων
πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play
των επενδύσεων;
Η αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων
ακολουθεί την αγορά των ναύλων. Κατά
την παρούσα περίοδο η αγορά των ναύλων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, και
έτσι αναπόφευκτα οι τιμές στην αγορά
των μεταχειρισμένων πλοίων είναι ελκυστικές, ιδιαίτερα εάν συγκριθούν με τη
φούσκα της αξίας των πλοίων την περασμένη δεκαετία. Επομένως, η βιομηχανία
των δεξαμενόπλοιων και γενικά η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πολύ ελκυστικές σε
νέους «παίκτες» και ιδιαίτερα σε επενδυτικά funds με μια πληθώρα κεφαλαίων που
«επείγονται» να επενδυθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή
κυκλικότητα της αγοράς και κοιτώντας
στο παρελθόν, κάποιος θα μπορούσε να
εκτιμήσει ότι είναι πλέον η ώρα εξόδου
της βιομηχανίας από μια παρατεταμένη
περίοδο κατάρρευσης, την οποία δεν έχει
βιώσει ξανά στο παρελθόν, επανερχόμενη
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στις παλαιές δόξες και στα υπερβολικά
περιθώρια κέρδους.
Επομένως, η απόκτηση μεταχειρισμένων
πλοίων σε χαμηλό κόστος κεφαλαιοποιώντας την πίεση που βιώνουν οι πλοιοκτήτες να καλύψουν οικονομικά τις ανάγκες
τους σε αυτή τη δύσκολη αγορά, είναι ιδιαίτερα υποβοηθούμενη και ελκυστική για
πολλούς επενδυτές. Τώρα, το κατά πόσο η
βιομηχανία θα βρεθεί νωρίτερα, αργότερα
ή και ποτέ στην εποχή των υπερβολικών
περιθωρίων κέρδους, τα οποία θα δώσουν
σημαντική ώθηση στις αξίες των assets,
αυτό είναι κάτι που μπορεί ο καθένας
μόνος του να το υποθέσει.
Τέλος, σε επίπεδο μάκρο, τον περασμένο Μάιο είδαμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ των μελών και μη μελών
ΟΠΕΚ με ηγέτη τη Ρωσία για επέκταση
των περικοπών προσφοράς παραγωγής του πετρελαίου έως και τον Μάρτιο του 2018. Πώς πιστεύτε ότι αυτή η
συμφωνία θα επηρεάσει τις τιμές του
αργού πετρελαίου και την απόδοση
της ναυλαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους;
Όλοι περίμεναν ότι η συμφωνία θα ωθούσε σε σημαντική άνοδο την τιμή του
πετρελαίου, επιβραδύνοντας έτσι τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων. Ωστόσο,
καθώς φαίνεται, η συμφωνία των μελών
του ΟΠΕΚ και των μη μελών του δεν είναι
τόσο καλή, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα εξαπάτησης μελών.
Αναπόφευκτα, η τιμή του αργού πετρελαίου θα πρέπει να είναι υψηλότερη και
ο ναυλοδείκτης της αγοράς χαμηλότερος
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, ωστόσο αναμένουμε μια αντίθετη απότομη
εξισορρόπηση όταν η συμφωνία καταρρεύσει, κάτι που προβλέπεται να συμβεί
αρκετά πριν από την προθεσμία του Μαρτίου, λόγω της μη αυστηρής τήρησης των
συμπεφωνημένων απ’ όλα τα μέλη.
Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι το 2018 δεν
θα έχει σημαντική στήριξη από τον ΟΠΕΚ
ή ισχυρή θέληση για στήριξη, οδηγώντας
έτσι σε πτώση των τιμών του πετρελαίου
και σε βελτίωση της ναυλαγοράς.

CARGO TANKS
SHOULD NEVER
STAY EMPTY
FOR LONG
Tankguard Special Ultra delivers
the shortest turnaround available
on the market with the widest
cargo resistance.
High cargo resistance and fast
desorption give the fastest
turnaround time between
cargos, helping ship operators
optimise cargo flexibility
and maximise profitability.
All backed by a proven
coatings partner with over
50 years experience in the
tank coatings industry.

www.jotun.com/tankcoatings
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Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα:
Στρατηγική και πραγματικότητα για τις οικογενειακές
επιχειρήσεις στο Αιγαίο
Των Στράτου και Νικόλα Τσαλαμανιού
Διευθυνόντων Συμβούλων, Seaven

Δεξαμενόπλοια δεν είναι μόνο τα VLCC.
Οι συνιστώσες λειτουργίας και ανάπτυξης
στην αγορά των μικρής χωρητικότητας
δεξαμενόπλοιων που δραστηριοποιούνται
στις «απαιτητικές» ελληνικές θάλασσες
και oι ιδιαιτερότητες της ναυσιπλοΐας στο
Αιγαίο ήρθαν αυτές τις εβδομάδες στο
προσκήνιο. Η δημοσιογραφική ομάδα των
Ναυτικών Χρονικών συνομίλησε με τους
Στράτο και Νικόλα Τσαλαμανιό, διευθύνοντες συμβούλους της Seaven –μιας διαχειρίστριας εταιρείας μικρών δεξαμενόπλοιων καθώς και ειδικών πλοίων μεταφοράς
τσιμέντου (Cement carriers), με μεγάλο
όγκο δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και
βραβευμένης με το βραβείο Ευκράντη το
2015– με σκοπό να αναζητήσει και να αναδείξει τόσο τις δυσκολίες των «μικρών»
δεξαμενόπλοιων στις ελληνικές θάλασσες
όσο και την ανάγκη μεγάλης εξειδίκευσης
και ειδικής τεχνογνωσίας για τις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τους Στράτο και Νικόλα
Τσαλαμανιό, η πολυνησία της χώρας μας
παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες
για τα πλοία που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή και ιδιαίτερα για τα δεξαμενόπλοια, τα οποία εκ των πραγμάτων
έχουν ειδικές απαιτήσεις. Το νησιωτικό
σύμπλεγμα του Αιγαίου και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των ελληνικών λιμένων
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δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ναυσιπλοΐας, ενώ ο υψηλός δείκτης
εξάρτησης των οικονομιών των νησιωτικών περιοχών από τον τουρισμό και την
αλιεία πολλαπλασιάζει τον αρνητικό αντίκτυπο μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Η διαχείριση των δεξαμενόπλοιων
αλλά και η λειτουργία τους έχουν σαφώς
ιδιαιτερότητες τόσο για τους διαχειριστές
όσο και για τους ναυτικούς που εστιάζονται στη συγκεκριμένη αγορά, αφού
συχνά πραγματοποιούν έξι ταξίδια τον
μήνα, πολλές φορές σε πιεστικές συνθήκες και χρονοδιαγράμματα.
Ωστόσο, για τα μικρότερα δεξαμενόπλοια,
για να παραμείνει μια εταιρεία ανταγωνιστική και να προσελκύσει το ενδιαφέρον
των «μεγάλων», πρέπει να επενδύει σημαντικά και συνεχώς στην ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της και στη συνεχή
επιμόρφωση και πιστοποίηση των στελεχών και των αξιωματικών της. Άλλωστε,
η πιστοποιημένη εξειδίκευση, η εμπειρία
και η τεχνογνωσία διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στη ναύλωση των πλοίων
από τους «απαιτητικούς» oil majors.
Η Seaven διαχειρίζεται σήμερα έξι
chemical oil tankers χωρητικότητας από
2.500 έως 7.000 dwt και δύο πλοία μεταφοράς τσιμέντου 7.000 dwt, ενώ επικεντρώνεται κυρίως στη μεταφορά clean oil

products, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Τα περισσότερα πλοία της εταιρείας
έχουν ναυπηγηθεί σε τουρκικά και ιαπωνικά ναυπηγεία, όπου και υπάρχει πολύ
καλή τεχνογνωσία στη ναυπήγηση των
δεξαμενόπλοιων κάτω από 10.000 dwt.
Ωστόσο, τα πλοία της εταιρείας πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησής τους
αποκλειστικά σε ελληνικά ναυπηγεία.
Όπως μάλιστα δηλώνει ο Νικόλας Τσαλαμανιός, «επιμένουμε ελληνικά γιατί έχουμε τα δικά μας συνεργεία στην Ελλάδα. Τα
εμπιστευόμαστε. Δεν έχουμε πάει ποτέ
πλοίο μας για επισκευή στην Τουρκία για
παράδειγμα. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι
είμαστε και λίγο “ρομαντικοί”, δεν μας
ενδιαφέρει μόνο η έννοια της οικονομίας
και της κερδοφορίας, μας απασχολεί πολύ
η οικονομική και η κοινωνική συνεισφορά
στον τόπο μας».
Ο ρομαντισμός των αδελφών Τσαλαμανιού δεν επικεντρώνεται όμως μόνο στις
ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες. Σύμφωνα με τον Στράτο Τσαλαμανιό, το εθνικό νηολόγιο αποτελεί βασικό
παρονομαστή ως προς τη δράση αλλά
και την ανάπτυξη της εταιρείας εντός και
εκτός Ελλάδος. Συμφωνούν όμως ότι για
την προσέλκυση νέων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο πρέπει να γίνουν δραστικές
κινήσεις από την πολιτεία. Η διαδικασία

νηολόγησης και έκδοσης πιστοποιητικών
παραμένει εξαιρετικά χρονοβόρα σε σχέση με τα πιο «ανταγωνιστικά» ανοικτά
νηολόγια, ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης
των δημοσίων υπηρεσιών σε αιτήματα
των διαχειριστριών εταιρειών παραμένει
πολύ μεγάλος.
Η εταιρεία επιθυμεί να ναυτολογεί Έλληνες, αλλά η δυσκολία εξεύρεσης πληρωμάτων ενίοτε τους «αναγκάζει» σε λύσεις
ανάγκης, όπως τα ποιοτικά ανοικτά νηολόγια. Ωστόσο, η δυσκολία εξεύρεσης
πληρωμάτων δεν τους αποτρέπει από το
να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, αφού η
εταιρεία εστιάζει πλέον σε μεγάλο βαθμό
στη ναυτολόγηση δοκίμων από το πρώτο έτος σπουδών, ναυτολογώντας έως και
δύο σε κάθε πλοίο της. «Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιώδεις που έχουμε
σήμερα αξιωματικούς ΕΝ που ξεκίνησαν
από τα πρώτα τους βήματα μαζί μας»,
τονίζουν οι δύο συνομιλητές μας, ενώ δεν
θεωρούν ότι «ρισκάρουν» και ναυτολογούν και γυναίκες δοκίμους και αξιωματικούς στα πλοία τους.
Σε σχετική ερώτηση που απηύθυνε η
δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών
Χρονικών στους διευθυντές της Seaven
σχετικά με την επιλογή τους να «επιμένουν ελληνικά», ο Στράτος Τσαλαμανιός
σημείωσε χαρακτηριστικά πως «μπορεί

να είμαστε ηλικιακά νέοι, η εταιρεία να
δραστηριοποιείται στα δεξαμενόπλοια
από το 2004, παραμένουμε όμως παραδοσιακοί στη στρατηγική μας. Παραδοσιακή
στρατηγική για εμάς σημαίνει να έχεις ο
ίδιος τον έλεγχο της επιχείρησής σου και
γνώση όλων των δραστηριοτήτων της»,
ενώ ο Νικόλας Τσαλαμανιός προσέθεσε
ότι «παραδοσιακή στρατηγική σημαίνει να
αισθάνεσαι τα βαπόρια σαν να είναι παιδιά σου. Να νοιάζεσαι για τους ναυτικούς
σου». Αναφερόμενοι μάλιστα στους Έλληνες ναυτικούς, τους οποίους ναυτολογούν
σε όλα τους τα πλοία, σημείωσαν ότι «οι
Έλληνες ναυτικοί είναι φιλότιμοι. Έχουν
ναυτοσύνη και γνωρίζουν τις λύσεις. Είναι
όμως δυσεύρετοι. Και επειδή ξέρουν πως
είναι δυσεύρετοι, έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις ενίοτε. Αν σου τύχει όμως κάτι, τον
Έλληνα ναυτικό θα εμπιστευτείς».
Σχετικά με τη νέα γενιά στο «τιμόνι» των
ναυτιλιακών εταιρειών, οι επικεφαλής της
Seaven σημείωσαν πως «η αλήθεια είναι
ότι στη νεότερη γενιά πλοιοκτητών και
διαχειριστών δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων λείπει η θαλασσινή εμπειρία,
και κυρίως η τεχνογνωσία του καραβιού
που είχε η προηγούμενη γενιά. Η προηγούμενη γενιά, επειδή προερχόταν κυρίως από το ναυτικό επάγγελμα, γνώριζε
καλά το πλοίο. Η νεότερη γενιά υστερεί
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σε αυτό το επίπεδο». Βέβαια, σύμφωνα με
τον Στράτο Τσαλαμανιό, «η νέα γενιά που
συνεχίζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις
στη ναυτιλία διαθέτει υψηλότερο επίπεδο
μόρφωσης από την προηγούμενη. Ίσως
όμως πρέπει να γίνει και λίγο πιο ανεξάρτητη από τους παλαιότερους». Το ερώτημα βέβαια, σύμφωνα με τον κ. Νικόλα
Τσαλαμανιό, παραμένει το «αν θα δοθεί
από τους παλαιότερους επιχειρηματίες η
ευκαιρία στη νέα γενιά να βγει μπροστά
και να συνεχίσει με τους δικούς της ρυθμούς και οράματα».
Είναι σημαντική προτεραιότητα βέβαια και
για τους δύο συνομιλητές η νέα γενιά ναυτελλήνων να παραμείνει όσο προσηλωμένη
και αποτελεσματική ήταν η προηγούμενη.
«Αδιαμφισβήτητα η επιβίωση και κυρίως η
μεγέθυνση των ναυτιλιακών εταιρειών στα
χέρια της νεότερης γενιάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ζούμε σε μια εποχή όπου
οι νεότεροι θα κληθούν πολύ σύντομα να
αναλάβουν πλήρως τα ηνία».
Σχετικά με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, ο Νικόλας Τσαλαμανιός
ανέφερε πως «η αγορά ήταν και παραμένει σταθερή. Είναι σχετικά μια μικρή
niche αγορά, ενώ η ζήτηση για τα μικρά
chemical oil tankers στο Αιγαίο παραμένει δεδομένη, κυρίως γιατί δεν υπάρχουν
πολλά δεξαμενόπλοια μικρού μεγέθους
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σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι προοπτικές είναι επίσης δεδομένες για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ναυλαγορές δεξαμενόπλοιων εντός Ελλάδος
και τα περιθώρια κέρδους συγκεκριμένα,
η εν λόγω αγορά επιτρέπει μια σχετικά
ικανοποιητική κερδοφορία χωρίς εξάρσεις και μεγάλα ρίσκα». Παρά ταύτα τα
συγκεκριμένα πλοία κάτω από 10.000 dwt
είναι ιδιαίτερα ακριβά, καθώς, λόγω των
τεχνολογικών απαιτήσεων και συστημάτων τους, συχνά αγγίζουν πολλές φορές
τις τιμές των Panamax.
Επιπρόσθετα ο τουρισμός στη χώρα μας
ενισχύει τους ισολογισμούς των εταιρειών.
Όπως μάλιστα αναφέρει ο Στράτος Τσαλαμανιός, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες η ζήτηση μικρών δεξαμενόπλοιων
στην Ελλάδα είναι σημαντικά αυξημένη,
ειδικά στα τουριστικά νησιά, λόγω της
κατακόρυφης αύξησης του τουρισμού και
κατά συνέπεια της αύξησης της ζήτησης
για αεροπορικό καύσιμο. Ειδικά κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, πέντε από τα έξι
πλοία της εταιρείας δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα, με το Ηράκλειο να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς-λιμάνια κατά την καλοκαιρινή
σεζόν.
Στην ερώτησή μας σχετικά με τον «βραχνά» της χρηματοδότησης, ειδικά από

τις τράπεζες, για τη ναυτιλία η Seaven
αντλεί κεφάλαια κυρίως από ελληνικές
τράπεζες. Βέβαια, όπως δηλώνουν οι δύο
νέοι επιχειρηματίες, «οι τράπεζες χρειάζονται καλό παρελθόν εμπιστοσύνης και
ένα αξιοπρεπές επιχειρηματικό ιστορικό
για να σε εμπιστευτούν. Η αλήθεια είναι
όμως πως ο κύκλος για δανειοδότηση στη
ναυτιλία έχει στενέψει σημαντικά. Καμία
σχέση με παλαιότερα., όταν οι τράπεζες
δάνειζαν το 80-90% της αξίας του πλοίου. Αυτό δεν ισχύει πιά. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο για
έναν “στεριανό” επιχειρηματία να εισέλθει
στη ναυτιλία όπως παλαιότερα, αφού οι
τράπεζες πλέον δανείζουν σε οίκους και
πρόσωπα που γνωρίζουν κυρίως».
Στην τελευταία ερώτηση των Ναυτικών
Χρονικών για την επόμενη ημέρα της
εταιρείας, ο Νικόλας και Στράτος Τσαλαμανιός τόνισαν πως θα συνεχίσουν να
αναπτύσσονται με σταθερά βήματα. «Σκεφτόμαστε να μπούμε και στην αγορά των
μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων, όμως το
κύριο ενδιαφέρον μας είναι και θα παραμείνει τα μικρότερα δεξαμενόπλοια. Το
έχουμε παλέψει πολύ στη συγκεκριμένη
αγορά των θαλασσών της Μεσογείου και
η εμπειρία μας είναι το μεγάλο μας κεφάλαιο και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα πλέον».
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Αναμφισβήτητα, το μειωμένο κόστος παρακινεί
τις παραγγελίες νέων ναυπηγήσεων
Του Δημήτρη Τσάχαλη*

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Αναμφισβήτητα, το μειωμένο κόστος παρακινεί τις παραγγελίες νέων ναυπηγήσεων.
Όμως, αυτό προέρχεται από τις μειωμένες
παραγγελίες των προηγούμενων 1-2 ετών
και δημιουργεί μια αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία και τη βελτίωση της ναυλαγοράς. Τώρα το πόσο ισχυρά θα είναι αυτά τα
κέρδη είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Μόνο οι υπερβολικά αισιόδοξοι πιστεύουν σε ισχυρή ανάκαμψη, κάτι που κατά
τη γνώμη μου μπορεί να συμβεί εφόσον υπάρξει μεγάλη τάση για διάλυση
(scrapping) των παλαιότερων πλοίων, αλλά
που δεν συμβαίνει προς το παρόν, ενώ
δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα
γίνει στο εγγύς μέλλον.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοί-
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ων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Πιστεύετε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο σχόλιο, οι διαλύσεις των παλαιότερων
πλοίων είναι η μόνη ενέργεια η οποία
μπορεί να δώσει μια αξιοπρεπή ώθηση
στην αγορά. Η αύξηση της ζήτησης από
την Ασία είναι, βέβαια, η βασική κινητήριος δύναμη της αγοράς, αλλά από μόνη
της δεν μπορεί να επιφέρει την ισορροπία στη ναυλαγορά, γιατί θα υπολείπεται
της ζήτησης που θα χρειάζεται για την
κάλυψη του μεγάλου όγκου tonnage,
εφόσον αυτός δεν μειωθεί με την αισθητή αύξηση των διαλύσεων.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και
2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε

ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Και σε αυτόν τον τομέα ο παρών στόλος εμφανίζεται αρκετά διογκωμένος
για πλοία άνω των 20.000 dwt. Βέβαια,
το θέμα των προϊόντων διύλισης είναι
πιο σύνθετο, λόγω της δημιουργίας πολλών νέων και μεγάλων διυλιστηρίων στη
Μέση Ανατολή και στην Ασία τα τελευταία χρόνια, που αλλάζουν τους παλαιότερους συσχετισμούς, κάτι που κατά
τη γνώμη μου δεν έχει επαρκώς αναλυθεί ιδίως όσον αφορά το cross trading
λόγω arbitrage. Αυτό είναι ένας από τους
λόγους που μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη της ναυλαγοράς, όπως επίσης η
διάλυση των παλαιότερων πλοίων, που
εδώ όμως δεν μπορεί να είναι μεγάλης
έκτασης, λόγω της μικρότερης μέσης ηλικίας των μεγαλύτερων πλοίων.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων
πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play
των επενδύσεων;
Οι τιμές στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων δείχνουν πτωτικές και πιθανώς θα

συνεχίσουν για κάποιο διάστημα ακόμα.
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των νεότευκτων φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί
σε χαμηλά επίπεδα, που αφήνουν μικρά
περιθώρια κέρδους στα ναυπηγεία. Επομένως, τα περιθώρια για asset play ως προς
τα μεταχειρισμένα φαίνονται πολύ περιορισμένα.
Τέλος, σε επίπεδο μάκρο, τον περασμένο Μάιο είδαμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ των μελών και μη μελών
ΟΠΕΚ με ηγέτη τη Ρωσία για επέκταση
των περικοπών προσφοράς παραγωγής του πετρελαίου έως και τον Μάρτιο του 2018. Πώς πιστεύτε ότι αυτή η
συμφωνία θα επηρεάσει τις τιμές του
αργού πετρελαίου και την απόδοση
της ναυλαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους;
Η συμφωνία του Μαΐου είχε καταστεί αναπόφευκτη λόγω του μικρότερου αναμενόμενου αποτελέσματος στην αύξηση των
τιμών από τις περικοπές της παραγωγής
βάσει της συμφωνίας του Νοεμβρίου του
2016. Επομένως, η ανωτέρω συμφωνία έδωσε σταθερότητα στην τιμή του αργού στο
επίπεδο των $50 περίπου, συγκρατώντας
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Η αύξηση της ζήτησης από
την Ασία είναι η βασική
κινητήριος δύναμη της αγοράς,
αλλά από μόνη της δεν μπορεί
να επιφέρει την ισορροπία
στη ναυλαγορά.
μια ενδεχόμενη πτώση της τιμής του brent
σε επίπεδο ακόμη και κάτω των $40, όπως
εκτιμάται από πολλούς αναλυτές. Από τον
Νοέμβριο του 2016 ο ηγέτης στις συμφωνίες είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει
έναν επιπλέον λόγο για τη βελτίωση της
τιμής του αργού: την πώληση μέρους της
ARAMCO, οπότε η τιμή του αργού θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το ύψος του
τιμήματος. Επιπλέον, όπως πρόσφατα ειπώθηκε από τον I. Sechin (CEO της Rosneft),
ένας εξίσου σημαντικός παράγoντας στη
διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου
είναι η ισοτιμία του δολαρίου.

Η απόδοση της ναυλαγοράς δεν φαίνεται ότι θα επηρεαστεί από μια σχετικά
σταθερή τιμή του αργού. Μόνο εφόσον
η τιμή είχε μια αισθητή πτώση και δημιουργούνταν συνθήκες contango, θα υπήρχε –λόγω storage– σχετική βελτίωση της
ναυλαγοράς.
* Ο κ. Δημήτρης Τσάχαλης ήταν επί σειρά πολλών ετών Chartering Manager στην Thenamaris
Ships Management Inc. και διδάσκων στο Hellenic
Management Centre / Institute of Chartered
Shipbrokers Greek Branch με γνωστικό αντικείμενο Tanker and Dry Cargo Chartering.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

Παρά την καθοδική πορεία των ναύλων το 2017,
οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων έχουν δείξει
μια σχετική αντίσταση
Της Εύας Τζίμα
Research Director, Intermodal Shipbrokers Co.

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Είναι γεγονός ότι η ναυλαγορά των τάνκερ,
που άρχισε να ανακάμπτει σημαντικά από
το δεύτερο μισό του 2014 και παρέμεινε
ανοδική το 2015, είχε ως αποτέλεσμα την
αλματώδη αύξηση των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων crude αυτό το διάστημα.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παραγγελιών προς τον εν ενεργεία στόλο, που
τον Δεκέμβριο του 2014 υπολογιζόταν
στο 13% για τα VLCC και στο 13% για τα
Suezmax, έναν χρόνο αργότερα είχε ανέλθει σε 19% και 26% αντίστοιχα. Τα πλοία
αυτά, που άρχισαν να παραδίδονται από
τις αρχές του 2016 και μετά, σε συνδυασμό με την αμελητέα δραστηριότητα
στην αγορά των διαλύσεων και την αύξηση στη ζήτηση, που δεν ήταν ανάλογη με
εκείνη του στόλου, είχαν ως αποτέλεσμα
την πίεση στα ναύλα για όλα τα μεγέθη
πλοίων. Ο στόλος crude πλοίων από το
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2015 έχει αυξηθεί περίπου 15%, ωστόσο οι μέσες τιμές των ναύλων στη spot
αγορά βρίσκονται περισσότερο από 65%
κάτω φέτος σε σχέση με εκείνες του 2015.
Παρά τη σαφώς αποδυναμωμένη αγορά
στα τάνκερ φέτος, παρατηρήσαμε από τις
αρχές του χρόνου μια σταθερή ναυπηγική δραστηριότητα, η οποία συνεχίστηκε
ακόμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, τους πρώτους οκτώ
μήνες του έτους η ναυπηγική δραστηριότητα στα τάνκερ είναι αυξημένη κατά
220% σε σχέση με την ίδια περίοδο το
2016. Τα ιστορικά χαμηλά ναύλα στην αγορά του ξηρού φορτίου το 2016 σε συνδυασμό με την πτωτική ναυλαγορά των
τάνκερ το ίδιο έτος είχαν ως αποτέλεσμα
το εξαιρετικά μειωμένο ενδιαφέρον για
παραγγελίες την ίδια περίοδο και ως εκ
τούτου τη σημαντική πίεση στον κύκλο
εργασιών πολλών ναυπηγείων στην Άπω
Ανατολή, τα οποία έριξαν σημαντικά τις
τιμές τους για να προσελκύσουν παραγγελίες. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι η
τιμή ενός νεότευκτου VLCC USD από τον
Αύγουστο του 2014 σε σχέση με σήμερα
είναι μειωμένη κατά 20%. Ως εκ τούτου, η
έκθεση της JP Morgan με βρίσκει σύμφωνη, καθώς, με εξαίρεση ένα μικρό μέρος
αυτών των παραγγελιών που αφορούν
πλοία με προσυμφωνημένη μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση, το μεγάλο μέρος

αυτής της ναυπηγικής δραστηριότητας
είναι, όπως φαίνεται, περισσότερο παρακινούμενο από τις πολύ χαμηλές τιμές των
ναυπηγείων και λιγότερο από ενδείξεις για
ενδυνάμωση της ναυλαγοράς.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοίων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Πιστεύετε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Η αδράνεια αυτή είναι επακόλουθο ενός
ιδιαίτερα νέου ηλικιακά στόλου. Ας μην
ξεχνάμε ότι το 2012, έτος ρεκόρ στις διαλύσεις, έφερε τη σημαντική μείωση του
μέσου ορού της ηλικίας του στόλου των
τάνκερ. Πιο συγκεκριμένα, ο εν ενεργεία
στόλος των VLCC έχει σήμερα μέσο όρο
ηλικίας 9 έτη, ενώ εκείνος των Suezmax
10 έτη. Είναι λογικό λοιπόν το ότι η δραστηριότητα στις διαλύσεις είναι μηδαμινή,
αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο εξαιρετικά δύσκολη είναι μια τέτοια απόφαση
για έναν πλοιοκτήτη, δεδομένων και της
νεαρής ηλικίας των πλοίων αλλά και του
μεγέθους της επένδυσης που έχει γίνει
για την απόκτηση αυτών. Οι πρόσφατα
ανοδικά αναθεωρημένες εκτιμήσεις του

IEA (International Energy Agency) όσον
αφορά τη ζήτηση για πετρέλαιο, αλλά και
πιο συγκεκριμένα η σημαντικά ενδυναμωμένη ζήτηση από την Κίνα, που υπολογίζεται να έχει αυξηθεί φέτος πάνω από 6%
το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, δείχνουν
ότι η αγορά θα δει καλυτέρα επίπεδα το
προσεχές διάστημα, ωστόσο η συνεχής
αύξηση του τονάζ θα συνεχίσει να ασκεί
πίεση στα ναύλα και να αποτρέπει μια πιο
ισορροπημένη σχέση μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς στην αγορά, όπως εκείνη που
επιτεύχθηκε πριν από δύο χρόνια.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και
2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Η ζήτηση στα oil products αναμένεται
επίσης δυνατή, με τα τελευταία στοιχεία
να δείχνουν ανεπαρκή προσφορά προϊόντων διύλισης έπειτα από δύο συνεχόμενα τρίμηνα μειωμένης διυλιστικής
δραστηριότητας, ενώ το IEA μείωσε
πολύ πρόσφατα τις προβλέψεις και για
το τρίτο τρίμηνο του 2017 όσον αφορά
την προσφορά προϊόντων διύλισης. Αν
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και σε αυτή την περίπτωση η προσφορά
τονάζ θα συνεχίσει να ασκεί σημαντική
πίεση, η σχετικά περιορισμένη διάθεση
για ναυπήγηση σε συνδυασμό με κάποιες
μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016,
αλλά και την πρόσφατη κινητικότητα
που παρατηρούμε στην αγορά των χρονοναυλώσεων, μπορούν να επηρεάσουν
ώστε να δούμε μια πιο υγιή αγορά τους
επόμενους μήνες.

Στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play των
επενδύσεων;
Παρά την καθοδική πορεία των ναύλων
το 2017, οι τιμές των μεταχειρισμένων
πλοίων έχουν δείξει μια σχετική αντίσταση, με τις μειώσεις στα πιο μοντέρνα
τάνκερ να είναι σχετικά μικρές, ενώ στα
πλοία κοντά στα δέκα έτη δεν ξεπερνάμε
και το 14% σε σύγκριση με τις average
τιμές της περσινής χρονιάς. Σε μοντέρνα πλοία η αντίσταση που δείχνουν οι
εν δυνάμει πωλητές στηρίζει τις τιμές σε
επίπεδα πιο υψηλά από εκείνα που θα
ενδιέφεραν τους εν δυνάμει αγοραστές,
σε πλοία όμως μεγαλύτερα των δέκα
ετών βλέπουμε οι τιμές να έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, παρακινώντας το asset play. Έτσι, τους πρώτους
οκτώ μήνες του έτους η δραστηριότητα
στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων στα τάνκερ άνω των 25.000 dwt είναι
27% αυξημένη σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τέλος, σε επίπεδο μάκρο, τον περασμένο Μάιο είδαμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ των μελών και μη μελών
ΟΠΕΚ με ηγέτη τη Ρωσία για επέκταση
των περικοπών προσφοράς παραγωγής του πετρελαίου έως και τον Μάρτιο του 2018. Πώς πιστεύτε ότι αυτή η
συμφωνία θα επηρεάσει τις τιμές του
αργού πετρελαίου και την απόδοση
της ναυλαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους;
Η συμφωνία μεταξύ των μελών και μη
μελών ΟΠΕΚ, που θα μείνει σε ισχύ μέχρι
το πρώτο τρίμηνο του 2018, σίγουρα θα
συνεχίσει να προσφέρει στήριξη στην
τιμή του πετρελαίου, πιστεύω ωστόσο
ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 60 δολάρια
το βαρέλι μέχρι τις αρχές του 2018, καθώς
το σχιστολιθικό πετρέλαιο από την Αμερική, σημαντικό μέρος της παραγωγής του
οποίου ξεκίνησε εκ νέου όταν οι τιμές
άρχισαν να σταθεροποιούνται, θα συνεχίσει να αντισταθμίζει την προσπάθεια της
στήριξης αυτής. Αυτό σημαίνει ότι είναι
πολύ πιθανό οι τιμές του αργού αλλά και
των προϊόντων διύλισης να συνεχίσουν
να βλέπουν περιορισμένες διακυμάνσεις,
κάτι θετικό για τη ναυλαγορά των τάνκερ,
καθώς το φτηνό πετρέλαιο σίγουρα στηρίζει εν μέρει τη ζήτηση, με τις χώρες της
Ασίας να πρωτοστατούν στην ενδυνάμωση των στρατηγικών τους αποθεμάτων
όσο οι τιμές είναι ελκυστικές. Από την
άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι το 69% των υπό
παραγγελία τάνκερ αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2018, γεγονός
που σίγουρα θα αντισταθμίσει τις θετικές
επιπτώσεις υγιών επίπεδων ζήτησης.
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Δεξαμενόπλοια – «Η θεραπεία του σοκ»

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/WALLACE WOON

Του Πέτρου Κεφαλονίτη
Management Executive,
Super Eco Tankers
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Η αγορά των δεξαμενόπλοιων αυτή την
περίοδο οριοθετείται από τα ακόλουθα
στοιχεία: τους τυφώνες Χάρβεϊ και Ίρμα
στις ΗΠΑ, σποραδικές ειδοποιήσεις
εκκένωσης στον Βόρειο Ειρηνικό, τον
«ελέφαντα στο δωμάτιο» της Βορείου
Κορέας, τα ιστορικά υψηλά αποθεματικά
σε αργό και πετρελαιοειδή, την αυξανόμενη παραγωγή στις ΗΠΑ και τις αυξανόμενες διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις
Σαουδικής Αραβίας και Κίνας. Όλα αυτά
με φόντο ένα ευυπόληπτο υφιστάμενο
στοκ στόλου και βιβλίου παραγγελιών.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι δυσάρεστα, αλλά παροδικά. Το μέγεθος και η
ιλιγγιώδης αντίδραση τόσο των Aframax
όσο και των MR/Handies δείχνουν πως η
αγορά έχει αρκετή δύναμη για να ανακάμψει και να εκμεταλλευτεί, έστω και παροδικά, το παραμικρό «σοκ».
Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, οι απόψεις διίστανται και οι διφορούμενες
αναλύσεις ποικίλλουν για το τι μέλλει
γενέσθαι. Ιστορικά, οποιουδήποτε είδους
κλιμάκωση ή σύρραξη μοιραία παρέσυρε
και τη ζήτηση αργού και πετρελαιοειδών.
Άλλο ένα «σοκ» το οποίο η αγορά δύναται να εκμεταλλευτεί, όσο αυτό διαρκέσει.
Ένας παράγοντας ο οποίος διαφοροποιεί ενδεχομένως την τωρινή κατάσταση

είναι ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες
έχουν χτίσει ογκώδη στρατηγικά αποθεματικά, γεγονός που ενδεχομένως να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στη αύξηση της
ζήτησης.
Μακριά από τα φυσικά και γεωπολιτικά
φαινόμενα, η ΙΕΑ εκτιμά ότι η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης θα ανοίξει αισθητά
από το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και έπειτα· οι ΗΠΑ δρομολογούν προγράμματα
διάνοιξης λιμένων και τερματικών ώστε
να υποδέχονται πλοία μεγαλύτερου τονάζ
για εξαγωγές. Η Σαουδική Αραβία αξιολογεί πληρωμές σε γιουάν για τις πωλήσεις
αργού στην Κίνα. Με άλλα λόγια, διαφαίνεται ένα «σοκ» στην προσφορά φορτίων
μεγάλων αποστάσεων, το οποίο θα ωφελήσει κυρίως τα μεγαλύτερα πλοία. Συνεπώς, αυξάνεται ελαφρώς ο συντελεστής
εκμετάλλευσης του στόλου. Αυτό αυτομάτως παραπέμπει στην απορρόφηση του
υπό κατασκευή στόλου χωρίς δραματικές
αρνητικές επιπτώσεις στη ναυλαγορά.
Εν κατακλείδι, όσον αφορά τα θεμελιώδη
μεγέθη, διακρίνουμε μια αγορά η οποία
θεωρητικά είναι σε θέση να απορροφήσει
οργανικά το καινούργιο τονάζ και να επωφεληθεί από τα «σοκ» που διαγράφονται
στον ορίζοντα.

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

ukpandi.com
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Βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει η δυναμική
για σημαντικές αλλαγές στην αγορά
Του Νίκου Μαραγκού
Commercial Tanker Analyst, Alibra Shipping Limited

Το 2017 έφερε ένα κύμα παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων crude και κυρίως
VLCC, προβάλλοντας έντονη απειλή στην υγιή εικόνα της ναυλαγοράς.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος
λόγος γι’ αυτή τη στροφή; Συμφωνείτε με την έκθεση της JP Morgan ότι οι
τιμές ναυπηγήσεων είναι αυτές που
παρακινούν αυτή την έντονη τάση και
όχι οι προσδοκίες των πλοιοκτητών
για σύντομα ισχυρά κέρδη;
Η παγκόσμια βιομηχανία δεξαμενόπλοιων συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια
πετρελαϊκή βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή η
ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου είναι χαμηλότερη από την κανονική και
η ανάπτυξη του στόλου είναι υψηλή, που
σημαίνει ότι η θεμελιώδης ισορροπία είναι
άνιση. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των
κερδών των δεξαμενόπλοιων, κυρίως λόγω
της ταχύτατης ανάπτυξης του στόλου. Το
υπόλοιπο του 2017 δεν αναμένεται να
δούμε σημαντικές αλλαγές στις ναυλαγορές, παρά μόνο μια σταθεροποιητική
τάση, καθώς σταθερά μειώνεται ο ρυθμός
ανάπτυξης του στόλου.
Το τρίτο τρίμηνο του 2017 η ναυλαγορά
των τάνκερ συνέχισε να βρίσκεται σε
πίεση, με την υπερπροσφορά των πλοίων να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα.
To κύμα παραδόσεων έδωσε μια αρνητική νότα στην ήδη καθοδική πορεία της
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αγοράς, αλλά, σύμφωνα με τις αναλύσεις
της Alibra, το τελευταίο τρίμηνο του
έτους αυτού και στις αρχές του επομένου
θα επέλθει μια σχετική σταθεροποίηση
λόγω του διαφορετικού εμπορικού μοτίβου που έχει παρατηρηθεί.
Το γενικό μοτίβο που προσελκύει τις
παραγγελίες νέων πλοίων κατά τη γνώμη
μου δεν αποβλέπει στην άμεση ανάκαμψη της αγοράς ούτως ή άλλως, αλλά σε
ένα επενδυτικό προϊόν που θα αποφέρει
μακροπρόθεσμα κέρδη. Εξάλλου, όταν οι
τιμές για παραγγελίες δεξαμενόπλοιων
βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα και
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και συντήρησης του πλοίου για
κάποια χρόνια από υγιείς εταιρείες, το
ρίσκο επένδυσης είναι μικρότερο.
Ενώ η τάση των ναυπηγήσεων είναι
υψηλή, ταυτόχρονα οι διαλύσεις πλοίων εμφανίζουν σχεδόν αδράνεια.
Πιστεύετε ότι η ζήτηση των πλοίων θα
μπορέσει να υποστηρίξει την προσφορά πλοίων έως το 2020; Η ζήτηση από
την Ασία θα μπορούσε να είναι κινητήριος μοχλός;
Σιγά σιγά φαίνεται πως οι τιμές διάλυσης ανεβαίνουν και οι ιδιοκτήτες περιμένουν να δουν αν αυτό θα συνεχιστεί.
Εκτός από τις τιμές διάλυσης, είναι και η
εφαρμογή του Ballast Water Management

System που θα επιβραδύνει τη διάλυση
ορισμένων δεξαμενόπλοιων, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου να διατηρηθεί έως το 2020. Από την
άλλη πλευρά υπολογίζεται ότι πρέπει τουλάχιστον ένα 5% του στόλου των δεξαμενόπλοιων να πάει για διάλυση ώστε να
δούμε ουσιαστική αύξηση στους ναύλους
με την παρούσα ζήτηση μέχρι το 2020.
Βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει η δυναμική
για σημαντικές αλλαγές στην αγορά. H
πτώση της Κίνας θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιβράδυνση στις εισαγωγές, που μέχρι τον Αύγουστο παρουσιάζονταν 11% αυξημένες σε σύγκριση με
έναν χρόνο πριν. Όμως, η συνεχής πτωτική τάση στην εγχώρια παραγωγή αργού
πετρελαίου της Κίνας είναι θετικό σημάδι
στήριξης των εισαγωγών.
Με τη δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας
να μειώσει τη διανομή αργού πετρελαίου
κατά 10% αυτόν τον Σεπτέμβριο, παρατηρήσαμε ότι, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα κενά αυτά στις εισαγωγές,
πραγματοποιούνται περισσότερα ταξίδια
μακρινών αποστάσεων από τη λεκάνη του
Ατλαντικού προς την Ασία. Φυσικά, είναι
πολλοί οι παράγοντες που θα παίξουν
ρόλο και μπορούν να δώσουν ώθηση
στην αγορά για μικρότερα ή μεγαλύτερα
διαστήματα. Η Ινδία, για παράδειγμα, τους
τελευταίους μήνες μπόρεσε να αγοράσει
μεγαλύτερες ποσότητες αργού πετρελαί-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

ου από τις ΗΠΑ, λόγω των τελευταίων
εξελίξεων που επέτρεψαν στα διυλιστήρια
να αλλάζουν εύκολα από ελαφρύ σε βαρύ
πετρέλαιο. Η Ασία ήταν και είναι κινητήριος μοχλός, ειδικά τώρα, που ολοένα
και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου/
πετρελαιοειδών εξάγονται από τις ΗΠΑ.
Στην αγορά oil product, η διάθεση για
ναυπήγηση εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη μετά από ρεκόρ αύξησης του
στόλου στη διάρκεια των ετών 2015 και
2016. Θεωρείτε ότι η ζήτηση προϊόντων διύλισης θα μπορέσει να απορροφήσει τη δυναμική του υπάρχοντος
στόλου την επόμενη τριετία και να
αποδώσει ισχυρά κέρδη; Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιοι πιστεύετε
ότι είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα
οδηγήσουν σε επαναφορά της ανοδικής πορείας της ναυλαγοράς από το
2018 και έπειτα;
Σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, θα
χρειαστεί να περιμένουμε τουλάχιστον
2-3 χρόνια για να δούμε το επόμενο
κύμα ανανέωσης στόλου στον τομέα των
τάνκερ. Αυτό οφείλεται στον ταχύτατα
αναπτυσσόμενο στόλο δεξαμενόπλοιων.
Ο στόλος πλοίων αργού πετρελαίου μέσα
σε έναν χρόνο έχει αυξηθεί κατά 4,5%,
ενώ ο στόλος δεξαμενόπλοιων πετρελαιοειδών κατά 3,5%.
Οι παραδόσεις στον στόλο δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου περιλαμβάνουν
36 VLCC, 41 Suezmax, 23 Aframax, καθώς
και κάποια Panamax και μικρά δεξαμενόπλοια. Η επέκταση του στόλου των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου παραμένει
σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά τη χωρητικότητα, όμως το ποσοστό ανάπτυξης του
στόλου μειώθηκε από 5,8% τα τελευταία
χρόνια σε 4,6% για το έτος 2017. Εν τω
μεταξύ, στον τομέα των πετρελαιοειδών
παραδόθηκαν 23 LR2, που ισοδυναμούν
με το 45% της συνολικής χωρητικότητας
δεξαμενόπλοιων πετρελαιοειδών, καθώς
οι παραδόσεις των μικρότερων MR ήταν
μόνο 39, το οποίο αποτελεί πολύ μικρό
ποσοστό του στόλου.
Στις συγκεκριμένες συνθήκες αγοράς οι
ιδιοκτήτες προσπαθούν να κρατήσουν τα
πλοία τους στην αγορά μέχρι τελευταία
στιγμή τουλάχιστον έως ότου εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί, οπότε ένας μεγάλος αριθμός πλοίων δεν θα μπορέσει να
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περάσει την τέταρτη και την πέμπτη ειδική
επιθεώρηση. Το γεγονός αυτό θα δώσει
πολύ μεγάλη ώθηση στην αγορά διάλυσης,
απαλλάσσοντας τον παγκόσμιο στόλο από
παλαιότερα πλοία που απασχολούν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Υπάρχει η δυναμική,
λοιπόν, να δούμε ισχυρότερα κέρδη την
επόμενη τριετία και ανάκαμψη αν οι αγορές κινηθούν όπως αναμένεται.
Δυστυχώς, πολλοί ξεχνούν ότι η ζήτηση δεν είναι τόσο χαμηλή. Πέρα 
από
την τακτική άντληση αποθεμάτων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ζήτησης οι
οποίοι παραμένουν ισχυροί. Οι ακαθάριστες εισροές στα διυλιστήρια των
ΗΠΑ έφτασαν τα υψηλότερα όρια όλων
των εποχών μέσα στη χρονιά, όταν διυλίστηκαν 17,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, όπως
προβλέπεται από τον Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας (IEA), μπορεί να περάσει τα 100
εκατ. για πρώτη φορά, χτυπώντας 100,1
εκατ. bpd το Q4-2018, ενώ για το 2017
η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε μέχρι το 1,5
εκατ. βαρέλια την ημέρα. Επιπλέον, η Κίνα
εξακολουθεί να αυξάνει τα στρατηγικά
αποθέματα πετρελαίου (SPR) και οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά
13,8% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας 8,55 εκατ.
βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο.
Συνοψίζοντας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ανοδική πορεία των ναυλαγορών θα έρθει από τη σταδιακή μείωση της
ανάπτυξης του στόλου, τις διαλύσεις παλαιότερων πλοίων και τα ταξίδια μακρινότερων
αποστάσεων στη μεταφορά πετρελαίου.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, οι τωρινές τιμές των πλοίων
πιστεύετε ότι βοηθούν στο asset play
των επενδύσεων;
Μιλώντας για την αγορά των τάνκερ αποκλειστικά, ο κύριος λόγος που ακόμη
υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα στις
αγοραπωλησίες/παραγγελίες, παρά την
παρατεταμένη ύφεση, είναι οι χαμηλές
τωρινές τιμές για παραγγελίες νεότευκτων
πλοίων αλλά και για μεταχειρισμένα. Για
κάποιες εταιρείες έχει αποτελέσει ευκαιρία για είσοδο στον κλάδο, για κάποιες
άλλες ευκαιρία ανανέωσης του στόλου με
πιο καινούργια πλοία και για άλλες απλώς
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής τους
θέσης στην αγορά.

Τα ποσοστά των χρονοναυλώσεων πρόκειται να σημειώσουν σχετική βελτίωση, παρά
την πτώση κατά τον Ιούνιο. Όμως, λόγω
της περιορισμένης ρευστότητας στις ναυτιλιακές, εάν δεν αλλάξει η αγορά έως το
τέλος του χρόνου, πιθανόν η αγορά χρονοναυλώσεων να κινηθεί σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι ιδιοκτήτες φαίνεται
πως θα προσπαθήσουν να προστατευτούν από την ύφεση της αγοράς spot. Το
γεγονός αυτό πιέζει ακόμα περισσότερο
οικονομικά τους ενδεχόμενους επενδυτές,
αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ευκαιρίες
για άλλους φορείς της αγοράς.
Τέλος, σε επίπεδο μάκρο, τον περασμένο Μάιο είδαμε την ιστορική συμφωνία μεταξύ των μελών και μη μελών
ΟΠΕΚ με ηγέτη τη Ρωσία για επέκταση
των περικοπών προσφοράς παραγωγής του πετρελαίου έως και τον Μάρτιο του 2018. Πώς πιστεύτε ότι αυτή η
συμφωνία θα επηρεάσει τις τιμές του
αργού πετρελαίου και την απόδοση
της ναυλαγοράς έως το πρώτο τρίμηνο
του επόμενου έτους;
Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) είναι ξεκάθαρο ότι
δεν έχει επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τη σταθεροποίηση των τιμών του
πετρελαίου μέσω ελέγχου και μείωσης των
εξαγωγών. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο είδαμε
ρεκόρ εξαγωγών, παρά τις προσπάθειες
του οργανισμού. Η μεγαλύτερη αλλαγή που
παρατηρήθηκε είναι στις ροές των εξαγωγών από τις χώρες-μέλη στον κόλπο της
Μέσης Ανατολής και οι μειωμένες εισαγωγές πετρελαίου από την Κίνα έφτασαν στο
κατώτατο επίπεδο επτά μηνών. Παρ’ όλα
αυτά, υπάρχουν αποκλίσεις στις εξαγωγές
ακόμα και από τις χώρες του καρτέλ, με
τις αφρικανικές ποσότητες γλυκού πετρελαίου σε αύξηση, ενώ το μέτριο/βαρύ από
τη Μέση Ανατολή να υποχωρεί. Εάν λοιπόν
γίνει καλύτερη συλλογική προσπάθεια από
τις χώρες-μέλη ώστε να ληφθούν τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν, καθώς και η ενδεχόμενη αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής
της βενζίνης και καύσιμα αεροσκαφών
(έως 80%) από τη Σαουδική Αραβία μέχρι
τον Νοέμβριο του 2017, είμαστε αρκετά
αισιόδοξοι ότι θα δούμε σταδιακή αύξηση
των τιμών του πετρελαίου μέχρι το πρώτο
μισό του επόμενου έτους.
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Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

:

Π Ο Λ Ω Ν Ι Α

Το λιοντάρι
που βρυχάται
Η Πολωνία διεκδικεί
να γίνει παγκόσμιο
ναυτιλιακό κέντρο
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Η Πολωνία τα τελευταία χρόνια επιχειρεί
μια δυναμική επανεμφάνιση στον χώρο της
ναυπηγοεπισκευής, επιδιώκοντας να επανέλθουν
οι «καλές ημέρες» των περασμένων δεκαετιών.
Εκπεφρασμένος στόχος της πολωνικής
κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό Beata
Szydło είναι η ανάδειξη της χώρας στη
θέση ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου,
πέρα από τα «στενά» όρια της Βαλτικής, με
μεγάλες επενδύσεις τόσο στην υλικοτεχνική
της υποδομή όσο, βεβαίως, και στην ενίσχυση
του έμψυχου δυναμικού της μέσω συνεχούς
βελτίωσης της παρεχόμενης ναυτικής και
ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΩΝΊΑ

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του Mare Forum Poland στο Σόποτ της Πολωνίας.

Στα μέσα Μαΐου τα Ναυτικά Χρονικά
πραγματοποίησαν, μετά από πρόσκληση
της πολωνικής πρεσβείας στην Αθήνα, επίσκεψη εργασίας σε Βαρσοβία και Γκντανσκ, ενώ συμμετείχαν και στο Mare Forum
Poland, που διοργανώθηκε στο Σόποτ,
όπου, υπό την προεδρία του κ. Απόστολου Πουλοβασίλη, Chief Executive Officer,
Aegean Shipping Management, εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης αλλά και
της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας
παρουσίασαν τις εξελίξεις και τις προοπτικές της χώρας στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής, ενώ το «παρών» δήλωσαν
και Έλληνες πλοιοκτήτες που διατηρούν
επιχειρηματικούς δεσμούς με τη χώρα,
καθώς και ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, Χρήστος Λαμπρίδης.
Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με αρκετά στελέχη της πολωνικής
κυβέρνησης, που δήλωσαν πως πρόθεση
της τελευταίας είναι να προχωρήσει σε
επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων
ευρώ, που θα επιτρέψουν στη χώρα να
αποκτήσει μέχρι το 2023, μεταξύ άλλων,
σύγχρονες σιδηροδρομικές υποδομές,
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μια ισχυρή μεταλλευτική βιομηχανία με
εξαγωγικό προσανατολισμό και, κυρίως,
μια ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Morawiecki Plan», που έχει πάρει την
ονομασία του από τον εμπνευστή του
αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργό Ανάπτυξης της Πολωνίας Mateusz
Morawiecki, θα δαπανηθούν δισεκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει η χώρα
νέα πολωνικής ναυπήγησης επιβατηγά
πλοία (σχέδιο «Bathory»), νέα υψηλής
ταχύτητας εμπορευματικά τρένα (σχέδιο
«Luxtorpeda 2.0»), ενώ μέσω του σχεδίου «Polish Mining Combine» η Βαρσοβία
στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής
αλλά και των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος αλλά και κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Από αυτά τα σχέδια, το πρώτο που έχει
ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται εδώ και έναν
χρόνο είναι το σχέδιο «Bathory», που θα
αναγεννήσει την πολωνική ναυπηγική βιομηχανία. Μάλιστα, τα πολωνικά ναυπηγεία
θα ξεκινήσουν άμεσα τη ναυπήγηση δύο
νέων επιβατηγών-οχηματαγωγών για την
εταιρεία Polish Baltic Shipping Company,
με το πρώτο να παραδίδεται το 2019.

Σύμφωνα με τον Maciej Falkowski, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Οικονομικής Συνεργασίας, τον οποίο συναντήσαμε
στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας,
στη Βαρσοβία, το σχέδιο «Bathory» δεν
αφορά μόνο τις πολωνικές ναυτιλιακές
επιχειρήσεις, αλλά στόχος της πολωνικής
κυβέρνησης είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και Ελλήνων. Μάλιστα, η πρέσβης της Πολωνίας κ. Anna Barbarzak έχει
ήδη πραγματοποιήσει σχετικές επαφές με
Έλληνες πλοιοκτήτες, ενώ κατά τη διάρκεια του Mare Forum στο Σόποτ, όπου
ήταν παρούσα, εξέφρασε την αισιοδοξία
της για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ Ελλήνων επιχειρηματιών και της
πολωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Στο ερώτημα των Ναυτικών Χρονικών
γιατί ένας Έλληνας πλοιοκτήτης να επιλέξει πολωνικά ναυπηγεία για ναυπηγήσεις ή
επισκευές, ο κ. Falkowski σημείωσε πως
«το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ο
σωστός συνδυασμός ποιότητας, κόστους
και ευελιξίας», προσθέτοντας πως οι
Έλληνες πλοιοκτήτες, που είναι «κυρίαρχοι
της εμπορικής ναυτιλίας», θα έχουν ένα
εξαιρετικό «after sales service», καθώς τα
«πολωνικά ναυπηγεία ξέρουν να “ακούν”
τους πελάτες τους». Ο ίδιος παραδέχτηκε πως οι Έλληνες πλοιοκτήτες διάκεινται
μεν θετικά απέναντι στην Πολωνία, αλλά
«ακόμη περιμένουν να δουν την υλοποίηση των αλλαγών», προτού προχωρήσουν
στο επόμενο βήμα τους. Να σημειωθεί ότι
πολωνικά ναυπηγεία έχουν επιλέξει για
επισκευές πλοίων τους Έλληνες πλοιοκτήτες, όπως ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος,
ο Θανάσης Μαρτίνος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιώργος Προκοπίου και ο Χάρης
Βαφειάς.
Ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ποιότητας έδωσε και ο Wieslaw Byczkowski,
αναπληρωτής διοικητής (Deputy Marshal)
της επαρχίας του Pomorskie, τόσο κατά
την ομιλία του στο συνέδριο του Mare
Forum στο Σόποτ όσο και κατά τη συνάντησή μας στο γραφείο του στο Γκντανσκ. Ο κ. Byczkowski τόνισε πως στόχος
της τοπικής κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη
των υποδομών και κυρίως η ενίσχυση της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μέσω της
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, που κατά
τη γνώμη του θα αποτελέσει «δέλεαρ»
για πολλούς να επιλέξουν πολωνικά ναυπηγεία για τα πλοία τους.

Maciej Falkowski,
αναπληρωτής διευθυντής
του Τμήματος Οικονομικής
Συνεργασίας, του Υπουργείου
Εξωτερικών της Πολωνίας

Pawel Krezel,
αναπληρωτής διευθυντής
στο Υπουργείο Θαλάσσιας
Οικονομίας και Εσωτερικής
Ναυσιπλοΐας

Wieslaw Byczkowski,
αναπληρωτής διοικητής (Deputy
Marshal) της επαρχίας του Pomorskie

Καθηγητής Ireneusz,
Czarnowski, αντιπρύτανης του
Ναυτικού Πανεπιστημίου
της Γκντίνια

”Στόχος είναι η μείωση των φόρων, ώστε να καταστεί πιο ελκυστική η πολωνική
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, κυρίως για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Την αποφασιστικότητα της πολωνικής
κυβέρνησης να επενδύσει στη ναυτιλιακή της βιομηχανία καταδεικνύει η ίδρυση,
από τον Δεκέμβριο του 2015, αυτόνομου υπουργείου Θαλάσσιας Οικονομίας
και Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας. Κατά την
επίσκεψή μας στο υπουργείο, συναντηθήκαμε με τον αναπληρωτή διευθυντή
Pawel Krezel, καθώς και τα υψηλόβαθμα
στελέχη του υπουργείου Paulina Kmita
και Agnienszka Kuraszyk. Ο κ. Marek
Gróbarczyk σημείωσε πως ο ναυπηγικός
κλάδος της Πολωνίας, που διαθέτει εργατικό δυναμικό 29.912 ατόμων, έχει μεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης, με δυνατότητα
ναυπήγησης και επισκευής οποιουδήποτε εμπορικού ή ερευνητικού πλοίου, και
αυτές τις προοπτικές έρχεται να υπηρετήσει το νέο υπουργείο. Στα σχέδια του
υπουργείου είναι και η εφαρμογή πολιτικής μείωσης φόρων, ώστε να καταστεί πιο
ελκυστική η πολωνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, κυρίως για τους Έλληνες
πλοιοκτήτες. Ωστόσο, για την εφαρμογή
της πολιτικής μείωσης φόρων απαιτείται
και η σχετική έγκριση από τις Βρυξέλλες,
αλλά τα στελέχη του υπουργείου εξέφρασαν την αισιοδοξία τους πως θα υπάρξει
θετική έκβαση.

Η συζήτησή μας με τον κ. Krezel δεν περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα της ναυπηγοεπισκευής, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλα
θέματα, όπως της προτεραιότητας που
δίνει η πολωνική κυβέρνηση στην ανάπτυξη των ποτάμιων οδών, με στόχο το εμπόριο στην κεντρική Ευρώπη, ή του κατά
πόσο η παρουσία των Κινέζων στον λιμένα του Πειραιά και τα ισχυρά αναπτυξιακά
τους σχέδια μπορούν να καταστήσουν το
τελευταίο πύλη για τις αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, απειλώντας
την κυρίαρχη παρουσία του Γκντανσκ σε
αυτές τις αγορές. Βέβαια, για τον αναπληρωτή διευθυντή του υπουργείου Θαλάσσιας Οικονομίας και Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας, «ο Πειραιάς δεν αποτελεί έναν
πραγματικό ανταγωνιστή του Γκντανσκ,
με δεδομένο ότι ο τελευταίος εξυπηρετεί Τσεχία, Ουγγαρία και βαλτικές χώρες»,
ενώ στόχος παραμένει η ανάδειξή του σε
κυρίαρχο λιμένα της Βαλτικής.
Ενδιαφέρον όμως έχει και το πώς το
υπουργείο Θαλάσσιας Οικονομίας και
Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας επιχειρεί να
αντιμετωπίσει το ζήτημα του «brain drain»,
που πλήττει τη ναυπηγική βιομηχανία της
χώρας και της στερεί τα καλύτερα μυαλά. Και το κλειδί φαίνεται πως βρίσκεται

στην πιστή εφαρμογή του στρατηγικού
σχεδίου «Bathory», που θα δώσει ώθηση
στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας μέσω ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας. Ο
κ. Pawel Krezel θεωρεί πως με αυτόν τον
τρόπο θα διατηρηθεί το ήδη υπάρχον
εργατικό δυναμικό, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον των Πολωνών εργατών, αλλά και όσων επέλεξαν τα
περασμένα χρόνια να αναζητήσουν ένα
καλύτερο μέλλον εκτός χώρας.
Όποιος επισκέπτεται το Γκντανσκ σήμερα
θα διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την αλλαγή
που βιώνει η πολωνική ναυπηγική βιομηχανία. Τα Ναυτικά Χρονικά επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ομίλου MARS
Shipyards & Offshore στο Γκντανσκ
(Nauta Shipyard) και ξεναγήθηκαν στους
χώρους του ναυπηγείου από τον Andrzej
Rodziewicz, Director Development &
Innovation, MS Mutual Funds Society,
και τον Slawomir Lubinski, Production
Director of New Building Division,
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. Οι κ.
Rodziewicz και Lubinski κατά τη συνάντησή μας τόνισαν πως τα ναυπηγεία της
NAUTA, που πρωτολειτούργησαν όπως

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΛΩΝΊΑ

και της Γκντίνια το 1926, έχουν στραφεί
προς τη ναυπήγηση πλοίων ειδικού σκοπού, καθώς σε αυτό το «niche market»
βρίσκεται η απάντηση στον εντεινόμενο
ανταγωνισμό που δέχονται τα πολωνικά
ναυπηγεία, όπως εν γένει τα ευρωπαϊκά,
από τους Ασιάτες ανταγωνιστές τους.
Από το 2014 τα ναυπηγεία NAUTA, υπό
τη διοίκηση του πολωνικού επενδυτικού
fund «Mars Investment Fund», έχουν
εισέλθει σε φάση ανάπτυξης και έχουν
παραδώσει συνολικά 15 πλοία, ενώ σήμερα εργάζονται προς παράδοση άλλων
δεκατεσάρων. Η εργατική τους δύναμη
αγγίζει τα 200 άτομα, ενώ το ενδιαφέρον
τους είναι στραμμένο προς τη ναυπήγηση, κυρίως, αλιευτικών σκαφών και πλοίων
ειδικού σκοπού, κυρίως PSV vessels. Ένας
από τους καλύτερους πελάτες τους είναι
η ακτοφυλακή της Νορβηγίας, αλλά και
ιδιώτες από Σκωτία και Σκανδιναβία, που
ενδιαφέρονται για αλιευτικά σκάφη.

Ο κ. Wieslaw Byczkowski, αναπληρωτής
διοικητής (Deputy Marshal) της επαρχίας
του Pomorskie, τόσο κατά την ομιλία του
στο συνέδριο του Mare Forum στο Σόποτ
όσο και κατά τη συνάντησή μας στο
γραφείο του στο Γκντανσκ, τόνισε πως
στόχος της τοπικής κυβέρνησης είναι η
ανάπτυξη των υποδομών και κυρίως η ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,
μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών,
που κατά τη γνώμη του θα προσελκύσουν
νέους πελάτες, ευελπιστώντας αυτοί να
είναι και Έλληνες.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις κατά την επίσκεψη εργασίας των
Ναυτικών Χρονικών στην Πολωνία και
στο Σόποτ ήταν αυτή με τον καθηγητή και
αντιπρύτανη του Ναυτικού Πανεπιστημίου
της Γκντίνια (Gdynia Maritime University),
υπεύθυνο Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, κ. Ireneusz Czarnowski. Με τον αντιπρύτανη του πανεπιστημίου η συζήτηση

Το πλοίο-μουσείο «SS Sołdek», το πρώτο εμπορικό πλοίο που ναυπηγήθηκε
στο Γκντανσκ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κάποτε, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν,
το 1974, στα ναυπηγεία του Γκντανσκ εργάζονταν 15.000 άτομα και ναυπηγούνταν,
σε ετήσια βάση, 30 πλοία, ενώ πλέον έχει
περιοριστεί ο αριθμός των εργατών, αλλά
και ο αριθμός των νέων ναυπηγήσεων, που
αγγίζει τα σχεδόν 10 πλοία ετησίως.
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περιστράφηκε γύρω από θέματα ναυτικής,
αλλά και ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Όπως
τόνισε ο αντιπρύτανης, το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Γκντίνια, είναι ένα κρατικό
πανεπιστήμιο με χιλιάδες φοιτητές, που
έχουν επιλέξει καριέρα στο εμπορικό
ναυτικό, με ιστορία που πάει πίσω στο

1920. Θεωρείται το κορυφαίο ναυτικό
πανεπιστήμιο στην Ευρώπη και το τέταρτο καλύτερο στον κόσμο. Στην Πολωνία
υπάρχουν και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια,
μόνο που, για να γίνει κάποιος αξιωματικός γέφυρας ή μηχανής, πρέπει να επιλέξει σπουδές σε ένα από τα δύο κρατικά
ναυτικά πανεπιστήμια σε Γκντίνια ή Σετσίν.
Μάλιστα, η καλή φήμη του πανεπιστημίου
έχει φτάσει μέχρι την Κίνα, οδηγώντας σε
στενή συνεργασία με το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Σαγκάης (Shanghai Maritime
University), με ανταλλαγές φοιτητών αλλά
και μεταφορά τεχνογνωσίας προς το
κινεζικό κρατικό πανεπιστήμιο. Για τον κ.
Czarnowski η σοβαρή δουλειά που γίνεται στο πανεπιστήμιο το έχει καταστήσει
αξιόπιστο συνομιλητή του IMO. Συχνά,
μάλιστα, οι προτάσεις του πανεπιστημίου για διάφορα θέματα που άπτονται
της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης, αλλά και για θέματα που αφορούν εν
γένει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τυγχάνουν
ευρύτατης αποδοχής από τον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό.
Συνομιλώντας με τον κ. Ireneusz
Czarnowski, προέκυψε η εμφανής εξωστρέφεια, που χαρακτηρίζει το Ναυτικό
Πανεπιστήμιο της Γκντίνια και τις δράσεις
του. Μάλιστα, φαίνεται πως σύντομα και
η Ανγκόλα θα αποκτήσει Ναυτική Ακαδημία με παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας
από την Γκντίνια, με αξιοποίηση χρηματοδότησης από την ΕΕ. Στο γιατί η Ανγκόλα αποφάσισε να αποκτήσει Ναυτική
Ακαδημία, ο κ. Czarnowski μας απάντησε
πως η χώρα, έχοντας ισχυρή αλιευτική
βιομηχανία, είχε ανάγκη από μία Ναυτική
Ακαδημία, και η Πολωνία είναι σε θέση να
προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία
για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Εκτός
της Ανγκόλα, το Ναυτικό Πανεπιστήμιο
της Γκντίνια βρίσκεται σε επαφές και
με άλλες δυτικο-αφρικανικές χώρες για
παροχή τεχνογνωσίας και βοήθειας προς
ίδρυση ναυτικών ακαδημιών. Πέραν της
Αφρικής και της Κίνας, η Γκντίνια έχει στενές επαφές και με τη Ναυτική Ακαδημία
της Βάρνας, αλλά και με το Μπρεμερχάφεν στη Γερμανία.
Το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Γκντίνια
μοιάζει να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις
προκλήσεις του μέλλοντος και σίγουρα
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα που και οι
ελληνικές ΑΕΝ, ίσως, θα έπρεπε να μελετήσουν και να ακολουθήσουν.

Every year Remontowa repairs, converts & upgrades more than 200 vessels
including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades
Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine.
Moreover, Remontowa is among the first shipyards to recognize the needs of
owners and operators in view of the new environmental regulations. In this
respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast
water treatment systems and scrubbers installations.

D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus, Greece Tel: +30 210 4181833 E-mail: dcsi@dcsi.gr www.dcsi.gr
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ABB Turbocharging
ABB Turbocharging is a technology and market leader in the
manufacture and maintenance of turbochargers for 500 kW
to 80+ MW diesel and gas engines
With 100+ ABB-owned Service Stations worldwide and 200,000+ ABB
turbochargers in operation across the globe on ships, power stations, gensets, diesel locomotives and large, off-highway vehicles, ABB Turbocharging is
committed to:
• Building the best turbochargers in the business.
• Assisting customers to maintain those turbochargers in peak condition
and at optimum performance throughout their entire lifecycle.

Service solutions tailored to your specific business needs
Our customized service solutions address your specific requirements to
ensure continuous reliability, efficiency and cost-effective operations that
improve overall productivity and profitability. When you rely on heavy
machinery to run your business every day and all day, you cannot afford
unexpected surprises. Our customizable service agreements are flexible and
cost-effective.
With more than 100 years of experience in the industry, ABB Turbocharging
understands that no two customers are alike – and no two customers have
the same operational needs. This is why ABB Turbocharging offers a unique
range of services that can be tailored to the business needs and operational
environments of an individual customer. We combine innovative technology
and industry knowledge to offer value-added service support that helps keep
your applications – and your business – running at maximum productivity. Our
customized service support takes advantage of the comprehensive equipment
database of ABB Turbocharging,ATURB to keep track of the history and health
of your equipment. ATURB is an invaluable resource in planning for and even
preventing equipment downtime.

80

Increase reliability. Decrease total cost of ownership (TCO)
Preventive maintenance is a service model ABB Turbocharging provides to help prevent
applications from breaking down unexpectedly. It also ensures that applications continue
to perform at their highest level of efficiencies.
Preventive maintenance minimizes your total cost of ownership (TCO)
• Your equipment keeps running longer.
• A well-functioning equipment running the process efficiently.
• No unplanned downtime, no production losses.

Preventive maintenance by ABB Turbocharging
• Knowledge of your equipment for better care: A unique assessment of the
maintenance requirements of your turbocharger based on the comprehensive ABBowned product database with a record of previous maintenance activities.
• Scheduled to minimize interruptions: Preventive maintenance involves regular
equipment inspections and component replacements according to a product-specific
maintenance schedule. Preventive maintenance is carried out on site or in one of ABB’s
100+ Service Stations worldwide during dry docking or planned shutdowns.
• Failure prevention: Our goal is to prevent or mitigate the impact of equipment
failure by averting a failure before it actually occurs. Providing scheduled preemptive
maintenance and condition-based maintenance protects you from unexpected or
unplanned interruptions.
• Original Service from the source: Service is provided by factory-trained ABB service
engineers with OEM know-how and tools.
• Turbocharger health record always on hand: A service report of all actions taken are
provided for future references and maintenance planning.

Find out how we can meet your
application requirements.
ABB S.A.
Turbocharging
13th km Athens – Korinth National
Road
12462 Skaramagkas
Phone: +30 210 42 12600
After hours: +30 210 42 12600
E-mail: turbo@gr.abb.com
www.abb.com/turbocharging
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Έξυπνο
λογισμικό
για τη
ναυτιλία
Πώς το λογισμικό
αλλάζει την
καθημερινότητα
στη ναυτιλία

Με αφορμή το αφιέρωμα στις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις στη ναυτιλία, με
επίκεντρο το λογισμικό, δημοσιεύουμε
τις σκέψεις και τις απόψεις στελεχών
της ναυτιλιακής αγοράς, καθώς και
ερευνητών, με σκοπό την ανάδειξη των
τάσεων στον πολυσυζητημένο χώρο της
καινοτομίας τόσο στην ασφάλεια όσο
και στην αποδοτικότητα των ναυτιλιακών
συστημάτων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ MARITIME SOFTWARE

Η ναυτιλία απαιτεί τη χρήση ευέλικτου
και αποτελεσματικού λογισμικού
Του Δημήτρη Μακρή
Προέδρου της AMMITEC και IT Manager της Andriaki Shipping Co. Ltd.
Ποιες είναι οι κυριότερες απαιτήσεις
λογισμικού για τις ναυτιλιακές εταιρείες;
Το περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί η σύγχρονη ναυτιλιακή εταιρεία είναι άκρως
ευμετάβλητο και πολύπλοκο. Η διαρκής
εισροή δεδομένων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαδικασιών της ναυτιλιακής εταιρείας, η ανάγκη για έλεγχο του
λειτουργικού κόστους, καθώς επίσης και η
ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε τεχνολογικές αλλαγές και κανονιστικά πλαίσια,
απαιτούν τη χρήση ευέλικτου και αποτελεσματικού λογισμικού.
Επίσης, παράγοντες όπως η ιδιαίτερα
δύσκολη φύση της καθημερινότητας των
ναυτικών πάνω στο πλοίο, η πολυπλοκότητα των εργασιών τους, η δυσκολία στην
επικοινωνία του πλοίου με την ξηρά, η
δυσκολία στην παροχή απομακρυσμένης
τεχνικής βοήθειας από τους τεχνικούς
της εταιρείας, η διαφορά ώρας μεταξύ
πλοίου και ξηράς και οι διαφορές στην
κουλτούρα μεταξύ των ναυτικών συν-

θέτουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
άκρως απαιτητικό.
Σε γενικές γραμμές, το ναυτιλιακό λογισμικό, για να θεωρηθεί αξιόπλοο, θα πρέπει να είναι ποιοτικό, ασφαλές, σταθερό,
αποτελεσματικό, αξιόπιστο, να κάνει όσα
υπόσχεται, να είναι εύκολα διαχειρίσιμο,
να βοηθά στη γρήγορη λήψη αποφάσεων
και να συμβάλει στη βελτίωση και στην
επιτάχυνση των παραγωγικών διεργασιών.
Πιο αναλυτικά, οι κυριότερες απαιτήσεις
λογισμικού για τις ναυτιλιακές εταιρείες,
όχι υποχρεωτικά κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι παρακάτω:
1. Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα
του λογισμικού θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές τις οποίες θέτει η ναυτιλιακή αγορά. Απαίτηση αυτονόητη, αλλά όχι
πάντοτε υπαρκτή.
2. Θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα
και αποτελεσματικά με τις πολιτικές και
τις διαδικασίες της ναυτιλιακής εταιρείας.
3. Ο σχεδιασμός της εμπειρίας χρήστη

του λογισμικού θα πρέπει να ακολουθεί
τους ίδιους κανόνες σχεδιασμού. Το περιβάλλον χρήσης, ο τρόπος και η λογική
λειτουργίας να είναι ενιαίος σε όλες τις
υποκατηγορίες του προϊόντος.
4. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση και στοχευμένη πρόσβαση σε online βοήθεια,
στο εγχειρίδιο χρήσης, σε συχνές ερωτήσεις χρηστών και σε εκπαιδευτικά βίντεο.
Ιδανικά, η διεπαφή με τον χρήστη θα πρέπει να είναι απλή και επεξηγηματική, χωρίς
να υπάρχει καν η ανάγκη να ανατρέξει
στο εγχειρίδιο χρήσης ή σε online help.
5. Θα πρέπει να υπάρχει η ευελιξία από
πλευράς κατασκευαστή στην επέκταση
και στην απρόσκοπτη τροποποίηση του
λογισμικού, χωρίς να επηρεάζονται υπάρχουσες ροές, διαδικασίες, επεξεργασίες,
αλγόριθμοι. Η αποτελεσματική διαχείριση των εκδόσεων λογισμικού και των
customizations από την πλευρά του παρόχου λογισμικού θεωρείται απαραίτητη.
6. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότη-

τα των δεδομένων και της πληροφορίας
την οποία επεξεργάζεται, ακολουθώντας
διεθνή κανονιστικά πλαίσια, πρότυπα και
κανονισμούς, όπως GDPR και ISO 27001.
7. Θα πρέπει να έχει δυνατότητες κρυπτογράφησης κατά την αποθήκευση και
τη μεταφορά των δεδομένων.
8. Θα πρέπει να ενσωματώνει δυνατότητες κεντρικοποιημένης διαχείρισης της
πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών
τμημάτων και σημείων παρουσίας της
εταιρείας.
9. Θα πρέπει να υποβοηθά ή και να διασφαλίζει το «Single Source of Truth» της
πληροφορίας, να μην επιτρέπει πολλαπλές
καταχωρίσεις της ίδιας πληροφορίας.
Κάθε στοιχείο δεδομένων θα πρέπει να
συλλέγεται και να αποθηκεύεται μόνο σε
ένα σημείο, για να εξασφαλίσει ότι όλοι
στην εταιρεία χρησιμοποιούν την ίδια
πληροφορία κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
10. Οι συμβάσεις συντήρησης και παροχής
υπηρεσιών του ναυτιλιακού λογισμικού θα
πρέπει να περιέχουν σαφείς όρους και
δεσμεύσεις σχετικά με το παρεχόμενο
επίπεδο υποστήριξης, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τιμολογιακή πολιτική
ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς επίσης και τις
δεσμεύσεις από την πλευρά του παρόχου
σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν υιοθετηθούν.

1. Στον τρόπο διαχείρισης των νέων
εκδόσεων, των αναβαθμίσεων και των
customizations του ναυτιλιακού λογισμικού από την εταιρεία πάροχο.
2. Στην αποτελεσματική επιδιόρθωση
σφαλμάτων. Η διαδικασία ελέγχου για
σφάλματα και αστοχίες, πριν από τη
διανομή της νέας έκδοσης στον τελικό
χρήστη, θα πρέπει να τηρείται ευλαβικά,
χωρίς εκπτώσεις, και να περιλαμβάνει την
εμπλοκή και του τελικού χρήστη.
3. Στη διαχείριση συμβάντων, καθώς επίσης και στον τρόπο καταγραφής, ομαδοποίησης και ανάλυσής τους.
4. Στην εξασφάλιση της ακεραιότητας, της
ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας της
πληροφορίας. Θα πρέπει να υιοθετηθούν
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (privacy and
security by design/by default).
5. Στην ταχύτερη προσαρμογή του λογισμικού σε διεθνή κανονιστικά πλαίσια και
κανονισμούς.
6. Στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, ημερίδων ενημέρωσης και στη δημιουργία φυσικών και ηλεκτρονικών forums.
7. Στην ταχύτερη προσαρμογή της εταιρείας παρόχου σε σχέση με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αναπόφευκτα
θα οδηγήσουν την εταιρεία παροχής ναυτιλιακού λογισμικού να προβεί σε μεγάλης
έκτασης αλλαγές.

Σε ποια επίπεδα βρίσκεται η υποστήριξη/συντήρηση του λογισμικού; Ανταποκρίνεται το maintenance στις προσδοκίες των ναυτιλιακών εταιρειών;

Ποιες αλλαγές στο λογισμικό πιστεύετε πως θα φέρουν οι νέες τεχνολογικές
εξελίξεις στη ναυτιλία (e-navigation,
big data κ.ά.);

Οι πάροχοι ναυτιλιακού λογισμικού έχουν
πραγματοποιήσει ραγδαία βήματα προς την
εξέλιξη του παρεχόμενου προϊόντος, αλλά
και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αρκετά συχνά το έργο τους γίνεται ακόμα πιο
δύσκολο και απαιτητικό, μιας και οι ρυθμοί
εισροής των αιτημάτων για customizations
από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι ρυθμοί
αύξησης των κανονιστικών πλαισίων και
κανονισμών, αλλά και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, βάζουν αρκετά εμπόδια στη
σταθερότητα, στην ποιότητα και στην αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του ναυτιλιακού λογισμικού από
τον προμηθευτή στους παρακάτω τομείς:

Η αυτοματοποίηση πάνω στο πλοίο, άρα
και η εξάρτησή της από το λογισμικό,
αυξάνεται εκθετικά. Το μη επανδρωμένο
πλοίο, εφόσον υιοθετηθεί, θα υπόκειται σε
εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.
Οι κανόνες αυτοί θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την αξιόπιστη λειτουργία
του λογισμικού, το οποίο θα ελέγχει και
θα διαχειρίζεται τα πληροφοριακά και
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς επίσης και τα συστήματα αυτοματισμών του
πλοίου.
Μερικές από τις τεχνολογικές προκλήσεις
στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν
επιτυχώς οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι
παρακάτω:
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1. Το πλοίο θα συνδεθεί τελικά σε μόνιμη
βάση με το διαδίκτυο.
2. Επιμέρους αυτοματισμοί και λογισμικά
θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και αυτά
με τη σειρά τους με το ίντερνετ, συνθέτοντας ένα περίπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο περιβάλλον (IoT).
3. Τα λιμάνια και οι λειτουργίες τους θα
εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο
από τα συστήματα πληροφορικής και τα
συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνίας.
4. Η διαχείριση ρίσκου στον κυβερνοχώρο δεν θα είναι απλώς ένας ακόμα τεχνικός όρος· θα αποτελέσει έναν από τους
σημαντικότερους κινδύνους, οι οποίοι θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.
5. Η κυβερνοασφάλεια και η ιδιωτικότητα
της πληροφορίας θα αφορούν πλέον ολόκληρο τον οργανισμό και όχι μόνο το IT.
6. Καθώς η αξία των ψηφιακών πληροφοριών αυξάνεται καθημερινά, όλο και
περισσότεροι κακόβουλοι θα θελήσουν
να την υποκλέψουν.
7. Οι ναυτικοί θα εξαρτώνται περισσότερο από τα συστήματα πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τις δικές
τους γνώσεις και δεξιότητες.
Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα ωθήσουν τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να
υιοθετήσει αυστηρά κανονιστικά πλαίσια
σχετικά με την ασφάλεια του ναυτιλιακού
λογισμικού. Το ΝΑΤΟ έχει επισήμως αναγνωρίσει τον κυβερνοχώρο ως τον πέμπτο
επιχειρησιακό τομέα, μετά την ξηρά, τον
αέρα, τη θάλασσα και το διάστημα.
Θα χρειαστεί να υιοθετηθούν πλαίσια τα
οποία θα καθορίζουν τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών
που συλλέγονται είτε από αισθητήρες
συνδεδεμένους με OT (Operational
Technology) είτε από άλλες πηγές, με
σκοπό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των
μετρήσεων αλλά και των αποτελεσμάτων
επεξεργασίας.
Θα χρειαστεί περαιτέρω αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης του
προσωπικού ξηράς και των ναυτικών σε
τεχνολογικά θέματα.
Τέλος, η δημιουργία σχεδίων διασφάλισης
επιχειρησιακής συνέχειας, εκτάκτου ανάγκης και αντιμετώπισης συμβάντων κρίνεται απολύτως αναγκαία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ MARITIME SOFTWARE

Ποιότητα ναυτιλιακού λογισμικού
και ανθρωποκεντρική σχεδίαση
Του Δρος Νικήτα Νικητάκου
Καθηγητή Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα ναυτιλιακά συστήματα σήμερα χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών και υπηρεσιών με σκοπό να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.
Τα συστήματα αυτά απαιτούν διασύνδεση
και ολοκλήρωση στο πλοίο, αλλά και στα
υποστηρικτικά συστήματα στην ξηρά, και
εμπεριέχει τη συλλογή, την ολοκλήρωση,
την ανταλλαγή, την παρουσίαση και την
ανάλυση ναυτιλιακών δεδομένων και πληροφοριών. Η λειτουργία των ναυτιλιακών
συστημάτων δεν χαρακτηρίζεται μόνο
από τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά
και από την ποιότητα του λογισμικού και
την ευχρηστία (usability) τους. Η επίτευξη
ποιοτικού λογισμικού και η ευχρηστία στα
σύνθετα συστήματα απαιτεί μια πειθαρχημένη και δομημένη προσέγγιση. Βασικό
στοιχείο σε αυτό είναι η διασφάλιση ποιότητας στο λογισμικό (Software Quality
Assurance – SQA) και η ανθρωποκεντρική σχεδίαση (Human-Centred Design –
HCD) που περιλαμβάνει και τους ελέγχους
ευχρηστίας (Usability Testing – UT). Τα
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συστήματα που σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και διαχειρίζονται με αυτές τις διαδικασίες σε όλον τον χρόνο ζωής τους είναι
σταθερά, ανθεκτικά και –το πιo σημαντικό– υποστηρίζουν κάθε χρήστη σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως αντίξοες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ορατότητα, πλοήγηση σε περιορισμένα ύδατα, όπου είναι
και πιο συνηθισμένο να γίνονται λάθη και
είναι απαραίτητη η διαχείρισή τους. Σημαντικό επίσης είναι ο μικρότερος χρόνος
εκπαίδευσης του χρήστη και ο χρόνος και
τα μέσα που απαιτούνται για την επισκευή
και την υποστήριξή τους. Στη συνέχεια του
άρθρου και στον περιορισμένο χώρο που
διατίθεται θα εξεταστούν μερικές βασικές
έννοιες του παραπάνω πλαισίου.
Η διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
(SQA) εστιάζεται στον καθορισμό και
στον έλεγχο ποιότητας του λογισμικού,
με κύριο στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρηστών και να εξασφαλίσει
την υψηλή ποιότητα, την ανθεκτικότητα, τη
δυνατότητα ελέγχου και τη σταθερότητα

του λογισμικού. Επίσης, είναι απαραίτητο να
αξιολογηθεί ώστε να ικανοποιεί τα σχετικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά του όλου συστήματος όπως αυτά έχουν προδιαγραφεί.
Το βασικό χαρακτηριστικό της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης (HCD) είναι το
γεγονός ότι ένα σύστημα σχεδιάζεται
για να εξυπηρετεί τα χαρακτηριστικά
των χρηστών για τους οποίους προορίζεται και των αποστολών που πρέπει να
εξυπηρετήσει σε αντιδιαστολή με την
απαίτηση από τους χρήστες να προσαρμοστούν σε αυτό που παλαιότερα αποτελούσε την πάγια πρακτική. Ο έλεγχος
ευχρηστίας (UT) είναι κύριο χαρακτηριστικό του HCD και χρησιμοποιεί μεθόδους που εξαρτώνται από τον έλεγχο, με
τη βοήθεια των χρηστών, της ικανότητας
του συστήματος για την εξυπηρέτηση
των αναγκών τους. Το UT βοηθάει στον
εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και
των λύσεών τους στις φάσεις σχεδίασης
και ανάπτυξης με χρήση προσεγγιστικής
μεθοδολογίας ελέγχου όταν η σχεδίαση

εμπεριέχει κύκλους όπως προτυποποίηση, ανάλυση, εκτέλεση και επανέλεγχος.
Ο συνδυασμός των SQA και HCD δίνει
τη δυνατότητα επιτυχούς σχεδίασης και
ανάπτυξης του συστήματος, με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων
και της ανάλυσης των πληροφοριών, ώστε
να καλύψει γενικά τις ανάγκες των χρηστών και τη βελτίωση της ασφάλειας.
Βασικό θέμα σε κάθε ναυτιλιακό σύστημα
από τα πρώτα στάδιά του είναι η συμμετοχή των εμπλεκομένων (stakeholders)
στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη, με τη
σημαντική παράμετρο οι κύριοι χρήστες
να είναι αυτοί που θα αναπτύσσουν και θα
ελέγχουν το σύστημα.. Οι εμπλεκόμενοι
είναι οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές
των συσκευών, οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωσή τους, ναυπηγοί, πλοιοκτήτες, ναυτικοί, αρχές για τον έλεγχο της θαλάσσιας
κυκλοφορίας, για την έρευνα και τη διάσωση, και διάφοροι διεθνείς οργανισμοί,
όπως οι ΙΜΟ, ΙΑLΑ, ΙΗΟ. Υπενθυμίζουμε
τον όρο «κύκλος ζωής ενός συστήματος»
(life cycle), δηλαδή τα στάδια που περιλαμβάνουν τις διεργασίες και τις εργασίες που
καλύπτουν τη διάρκεια ζωής του συστήματος ή/και του προϊόντος, από τον ορισμό
των απαιτήσεών του έως τον τερματισμό
της χρήσης του. Ο κύκλος ζωής καλύπτει
τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, τη λειτουργία,
τη συντήρηση, την υποστήριξη και τη διάθεσή του.
Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
(SQA)
Το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας του λογισμικού είναι η αντιμετώπιση
των χαρακτηριστικών ποιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη
και τον σχεδιασμό των συστημάτων.
Το λογισμικό που υποστηρίζει τα ναυτιλιακά συστήματα μπορεί να είναι ένα προϊόν από μόνο του ή μέρος ενός ευρύτερου
συστήματος και περιλαμβάνει δεδομένα
και πληροφορίες. Βασική λειτουργία του
ναυτιλιακού λογισμικού είναι η εναρμόνιση,
η ενοποίηση, η ανταλλαγή, η παρουσίαση
και η ανάλυση των δεδομένων και των πληροφοριών της ναυτιλίας, για την κάλυψη
των αναγκών των χρηστών. Δύο είναι τα
κυριότερα στοιχεία ενδιαφέροντος:
1. Λειτουργική ασφάλεια (safety): Η
απόδοση των συστημάτων που σχετίζο-

νται με το ναυτιλιακό λογισμικό θα πρέπει
να εξασφαλίζεται από πλευράς απαιτούμενων λειτουργιών και επιπέδου ακεραιότητας. Η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια
θα πρέπει να καθορίζονται βάσει των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων και να εντοπίζονται μέσω τεκμηρίωσης. Οι απαιτήσεις
λειτουργικής ασφάλειας πρέπει να καθορίζονται, να εφαρμόζονται και να διαχειρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους. Το απαιτούμενο επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σχεδιαζόμενη λειτουργικότητα και
την προβλεπόμενη χρήση, και θα πρέπει να
καθορίζεται από μια κατάλληλη διαδικασία
βασισμένη στην ανάλυση κινδύνων. Οι
οδηγίες για τη διασφάλιση της λειτουργικής ασφάλειας παρέχονται στο IEC 61508
ή στα σχετικά πρότυπα.
2. Ασφάλεια (security): Είναι σημαντικό
να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί σωστά
η ασφάλεια για την πρόληψη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, του hacking ή
άλλων παράνομων εισβολών. Οποιαδήποτε εφαρμογή ναυτιλιακού λογισμικού
πρέπει να παρέχει ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, ειδικότερα: αντιμετώπιση
της αποφυγής, πρόληψης και ανίχνευσης
τυχόν απειλών στον κυβερνοχώρο, τοπικά,
περιφερειακά και διεθνώς. Καθοδήγηση
σχετικά με το λογισμικό και την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο παρέχεται στο πρότυπο ISO / IEC 27000 ή στα σχετικά συναφούς αντικειμένου πρότυπα.
Υπάρχουν τρεις τύποι μοντέλων ποιότητας για συστήματα ναυτιλιακού λογισμικού που ορίζονται στη σειρά ISO / IEC
25000, και συγκεκριμένα ποιότητα προϊόντος, δεδομένων και χρήσης.
Οι κατηγορίες μοντέλων ποιότητας προϊόντων είναι: λειτουργική καταλληλότητα,
αποδοτικότητα, συμβατότητα, ευχρηστία,
αξιοπιστία, ασφάλεια, συντηρησιμότητα
και φορητότητα.
Η ποιότητα του λογισμικού εξαρτάται
επίσης από την ποιότητα των δεδομένων
εισόδου, τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Η
ποιότητα των δεδομένων είναι ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών
συστημάτων (π.χ. συστήματα ARPA). Οι
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ποιότητας δεδομένων πρέπει να βασίζονται στο

πρότυπο ISO / IEC 25012 και στα σχετικά
πρότυπα (ΙΜΟ) για ναυτικές πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
χαρτών (ENC, S-100). Αυτά τα πρότυπα
προτείνουν ένα γενικό μοντέλο ποιότητας
δεδομένων, ώστε τα διάφορα συστήματα
να αποκτούν, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν δεδομένα με τα απαραίτητα
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνιστάται η Διασφάλιση Ποιότητας Δεδομένων (DQA) να
εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα σύστημα
διαχείρισης ποιότητας όπως το ISO / IEC
90003 ή συναφή πρότυπα.
Απαραίτητη είναι η συστηματική προσέγγιση για την εξασφάλιση της ποιότητας
των δεδομένων ξεκινώντας από τις διαδικασίες παραγωγής, μετάδοσης και ολοκλήρωσης δεδομένων, με προσδιορισμό
των κριτηρίων ποιότητας δεδομένων, για
την αναμόρφωση, την αξιολόγηση και τη
βελτίωση των δεδομένων. Επίσης σημαντική είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δεδομένων με τη νομοθεσία και
άλλες σχετικές απαιτήσεις.
Οι διάφοροι κατασκευαστές θα πρέπει
να εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης
κύκλου ζωής για να αντιμετωπίζουν τις
πιθανές αλλαγές της μορφής δεδομένων
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους
(π.χ. νέα πρωτόκολλα). Αυτές οι πρακτικές διαχείρισης κύκλου ζωής θα πρέπει
να περιλαμβάνουν έγκαιρες ανακοινώσεις
προς τους παραγωγούς λογισμικού και
τους τελικούς χρήστες σχετικά με τέτοιες
αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχεδιαστές
λογισμικού θα πρέπει να ελέγχουν όλα τα
δεδομένα συνεχώς για συμμόρφωση με
τα σχετικά διεθνή πρότυπα.
Η ποιότητα χρήσης ενός συστήματος
χαρακτηρίζει την επίδραση που έχει το
προϊόν (σύστημα ή προϊόν λογισμικού)
στους εμπλεκομένους, μετρώντας την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την
ελευθερία από τον κίνδυνο και την ικανοποίηση σε συγκεκριμένα πλαίσια χρήσης.
Παράγοντες αποτελούν η ποιότητα του
λογισμικού, του υλικού και του περιβάλλοντος λειτουργίας και α χαρακτηριστικά των
χρηστών, των καθηκόντων και του κοινωνικού περιβάλλοντος (π.χ. πολυπολιτισμικότητα στη ναυτιλία). Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ποιότητα χρήσης
του συστήματος. Παραδείγματα μέτρων
ποιότητας χρήσης χρησιμοποιούνται στο
ISO / IEC 25024.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ MARITIME SOFTWARE

Καινοτομία στη διαχείριση
των πλοίων
Του Ιωάννη Δάγκινη
Α΄ Μηχ. ΕΝ, ΕΔIΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μία από τις τάσεις που κυριάρχησαν
στη ναυτιλιακή βιομηχανία τις τελευταίες
δεκαετίες ήταν η αύξηση του εξοπλισμού
των πλοίων με συστήματα ηλεκτρονικής
τεχνολογίας σε εφαρμογές πλοήγησης,
επικοινωνίας και ελέγχου. Εφαρμογές για
τη διευκόλυνση της λειτουργίας των πλοίων, αλλά και για τη βελτίωση των λειτουργιών τους. Αυτές οι εφαρμογές, από την
εποχή των μηχανικών συστημάτων μέχρι
και σήμερα, που διανύουμε την εποχή της
πληροφορίας, έχει αποδειχτεί ότι βελτίωσαν την απόδοση των πλοίων. Έτσι και η
ναυτιλία, όπως συμβαίνει σε όλους τους
τομείς σήμερα, ακολουθεί τις εξελίξεις
σχετικά με τις εφαρμογές διαχειριστικών
συστημάτων ή και πολλές φορές προπορεύεται, εφόσον η λειτουργία των πλοίων
ενισχύεται με κάτι πιο καινοτόμο. Αυτό το
βλέπουμε να ισχύει για τον εξοπλισμό σε
πλοία όλων των κατηγοριών, από φορτηγά
και επιβατηγά πλοία, αλλά και σε αλιευτικούς στόλους, μέχρι και σε μικρότερα
σκάφη.
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Βέβαια, η βέλτιστη λειτουργία των πλοίων 24
ώρες το 24ωρο για 365 ημέρες του έτους,
όπως προκύπτει είτε από την επιθυμία των
εμπλεκομένων στη ναυτιλία είτε από τους
κανονισμούς, είναι ένα περίπλοκο και δύσκολο έργο. Το «γιατί;» είναι το μόνο εύκολο να
απαντηθεί, εφόσον ημέρα και νύχτα τα πληρώματα των πλοίων και το προσωπικό των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην ξηρά που
υποστηρίζει τη λειτουργία τους σε όλο τον
κόσμο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι επιβάτες
και εμπορεύματα μεταφέρονται με τρόπο
αποτελεσματικό, ασφαλή, από λειτουργικά
συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.
Είναι σίγουρο ότι οι συνθήκες θα γίνουν
ακόμα πιο προκλητικές για τη ναυτιλία στο
μέλλον. Αυτό είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών σε πολλούς τομείς και
ως απάντηση οι ναυτιλιακοί φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να αλλάξουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις τους. Επιχειρήσεις
στων οποίων τα λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται απαιτήσεις όπως:

• Η αύξηση της ασφάλειας και η συμμόρφωση των πλοίων με τους κανονισμούς.
• Η αύξηση στη διαφάνεια των λειτουργιών.
• Η παρουσίαση στους ενδιαφερομένους ότι ο στόλος της εταιρείας διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο.
• Να αναλύονται και να βελτιστοποιούνται η διαχείριση του πλοίου και το λειτουργικό του κόστος.
• Να αυξάνεται η παραγωγικότητα του
προσωπικού της εταιρείας.
• Να μειωθούν οι καθυστερήσεις κατά
τη ναύλωση του πλοίου.
• Να μειώνεται ο χρόνος του δεξαμενισμού, άρα και το κόστος του.
• Να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της
κατανάλωσης καυσίμου και του λειτουργικού κόστους.
• Να βελτιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
• Να δημιουργείται επενδυτική ασφάλεια μέσω της εταιρικής σχέσης με τις
συνεργαζόμενες εταιρείες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ MARITIME SOFTWARE

Εικόνα 1: Μελλοντική ανάπτυξη εφαρμογών
λογισμικού στη ναυτιλία.

Τις ανάγκες αυτές και τις προκλήσεις για
τη βελτίωση των λειτουργιών που υποστηρίζουν τις πτυχές σε όλη τη ναυτιλιακή δραστηριότητα έρχονται να καλύψουν
εφαρμογές από ναυτιλιακά λογισμικά
(maritime software), ικανά να υποστηρίξουν λειτουργίες που γίνονται στο διαχειριστικό γραφείο της εταιρείας, αλλά και
στο πλοίο. Με αυτά μπορεί να επιτυγχάνεται η διαχείριση των πλοίων με ακόμα πιο
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έξυπνο, πιο «πράσινο» και ασφαλέστερο
τρόπο. Σύμφωνα με μελέτες, η τάση των
ναυτιλιακών εταιρειών κατά τα επόμενα
τρία χρόνια είναι η σημαντική ανάπτυξη
των εφαρμογών να εστιάζει σε εφαρμογές πλοήγησης και πληροφορικής (εικ.
1). Περαιτέρω, εφαρμογές ελέγχου των
μηχανημάτων και κατάρτισης πληρώματος
αναμένεται επίσης ότι θα αναπτυχθούν σε
σημαντικό βαθμό.

Αυτό είναι επόμενο, μιας και τα συστήματα
ελέγχου, είτε του ταξιδιού είτε της οικονομικής διαχείρισης, είναι ένα πεδίο που
πάντοτε θα απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς.
Άρα η ενίσχυση με συστήματα που βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα είναι απ’ όλες
τις πλευρές επιθυμητή. Επιπλέον, μαζί με
την ανάπτυξη νέων κανονισμών σχετικά με
την περιβαλλοντική διαχείριση θα πρέπει,
για να συμμορφωθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες, να συλλέγουν και να αναφέρουν μια
σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών για την προέλευση και
τον προορισμό των πλοίων, τις εκπομπές
για κάθε τύπο καυσίμου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς
και την απόσταση που διανύθηκε και το
μεταφερόμενο φορτίο. Κάτι που επίσης
είναι ικανά να υποστηρίξουν τα λογισμικά
που αναπτύσσονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας.
Άλλο ένα πεδίο αφορά την τεχνολογία, με
την εγκατάσταση στα πλοία των έξυπνων
μηχανών, καθώς και την ανάγκη συνεχούς
εκπαίδευσης των πληρωμάτων αναφορικά
με τις εξελίξεις είτε στον τεχνολογικό είτε
στον οργανωτικό τομέα, με κατάλληλα για
το πεδίο λογισμικά.
Το αποτέλεσμα είναι η καινοτομία, για άλλη
μια φορά, να ενισχύει τη λειτουργία και τη
διαχείριση στη ναυτιλία με λογισμικά ικανά
να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τη
διαχείριση των πλοίων, αναδεικνύοντας τη
ναυτιλία σε έναν από τους τομείς με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

committed to the quality of the world fleet
We are committed to upholding the values of safety, security, and environmental protection.
This is evidenced through the quality of our fleet and outstanding port State control record as the
only major international flag to remain on the United States Coast Guard’s Qualship 21 roster for 13
consecutive years. We achieve this goal through 24/7 service provided from 27 offices, staffed with
experienced personnel and located in major shipping and financial centers around the world.

International Registries, Inc.
in affiliation with the Marshall Islands Maritime & Corporate Administrators

piraeus@register-iri.com | blog.register-iri.com | www.register-iri.com

NEOTEYKTA

TMS Tankers Ltd.: M/T Matala
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Το νέο απόκτημα
της TMS Tankers Ltd.

Ναυπηγείο κατασκευής
Samsung Heavy Industries, S. Korea

IMO No
9776743

Έτος ναυπήγησης
2017

DWT
158,714 MT

Σημαία
Malta

GRT
82,648 RT

Νηογνώμονας
LRS

Τύπος
Crude Oil / Product Carrier (Suezmax)

Το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο διπλού τοιχώματος «MATALA», που εντάχθηκε στη διαχείριση της TMS TANKERS LTD. Πρόκειται για
πλοίο «ECO DESIGN» με πρωτοποριακή φόρμα γάστρας, σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας έρματος και συστήματα βελτιστοποίησης της απόδοσης του πλοίου. Ναυπηγήθηκε από τη Samsung Heavy Industries στην Κορέα, είναι ταξινομημένο με τους Lloyd’s
και φέρει σημαία Μάλτας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη
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O ABS ενέκρινε τον νέο
σχεδιασμό MOSS-type LNG
δεξαμενής της ΚΗΙ
Ο νηογνώμονας ABS, ένας κορυφαίος
πάροχος υπηρεσιών ταξινόμησης και
τεχνικών υπηρεσιών στις θαλάσσιες και
υπεράκτιες βιομηχανίες, εξέδωσε Έγκριση
Επί της Αρχής (Approval In Principle) για
έναν νέο σχεδιασμό μη σφαιρικής MOSStype LNG δεξαμενής, που ανέπτυξε η
ιαπωνική Kawasaki Heavy Industries (KHI).
Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης ανεξάρτητης δεξαμενής κατηγορίας IMO
Type B υιοθετεί μια νέα προσέγγιση με
ένα μη σφαιρικό σχήμα, το οποίο αυξάνει τη χρήση του χώρου πάνω σε ένα
πλοίο μεταφοράς LNG. Σύμφωνα με την
KHI, ο μη σφαιρικός σχεδιασμός επιτρέπει σε πλοία μεταφοράς LNG κατηγορίας Panamax να επεκτείνουν τη συνολική
χωρητικότητά τους στα 180.000 κ.μ., προσφέροντας μια αύξηση όγκου της τάξης
των 25.000 κ.μ. σε σύγκριση με τα πλοία
με σφαιρικές δεξαμενές. Κατά την έκδοση του συγκεκριμένου AIP, ο ABS εξέτασε
την ανάλυση αντοχής και κόπωσης προκειμένου να στηρίξει την KHI στην από-

δειξη της σκοπιμότητας του νέου αυτού
σχεδιασμού.
Ο γενικός διευθυντής της KHI Ship &
Offshore Company για το Engineering
Division κ. Hideaki Naoi δήλωσε: «Καθώς
η διώρυγα του Παναμά επεκτείνεται και η
ζήτηση για LNG αυξάνεται, οι ιδιοκτήτες
και οι φορείς εκμετάλλευσης προσπαθούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια. Αυτή η νέα ιδέα προσφέρει 15%
περισσότερη χωρητικότητα μεταφοράς,
ενώ διατηρεί το μέγεθος των καινούργιων
δεξαμενόπλοιων Panamax».

Πλοία νέας γενιάς που
συμμορφώνονται πλήρως
με τους κανονισμούς
για τις εκπομπές καυσαερίων
Στις 12 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα η καθέλκυση του «L’Astrolabe», ενός πλοίου εφοδιασμού για πολικές περιοχές μήκους 72
μέτρων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα
πλήρες πακέτο πρόωσης από τη Wärtsilä,
καθώς και με συστήματα Wärtsilä NOR
(NOx Reducer) SCR (Selective Catalytic
Reduction) για τον καθαρισμό των καυ-

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη
μια μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει
αρκετά φορτηγά πλοία, όπου για καθένα
από αυτά θα γίνει μια εκτίμηση της προωθητικής ισχύος που θα μπορούσε να παρέχει μια διάταξη EnergySail σύμφωνα με τα
δρομολόγια που αυτά εκτελούν. Μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης θα επιλεγεί ένα
πλοίο για θαλάσσιες δοκιμές, στο οποίο
θα εγκατασταθεί ένα δοκιμαστικό σύστημα
που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
Aquarius MRE και θα αξιολογηθεί για μια
περίοδο 12-18 μηνών.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς
ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη ναυτιλία, ενώ
αναμένεται να οδηγήσει στην ευρύτερη
ανάπτυξη των λύσεων της EMP για πλοία
διαφόρων κατηγοριών, από παράκτια φορτηγά πλοία μέχρι πλοία μεταφοράς χύδην
μεταλλευμάτων και κρουαζιερόπλοια.

Rolls-Royce και Mystic Cruises
συνεργάζονται για την κατασκευή
ενός φιλικού προς το περιβάλλον
κρουαζιερόπλοιου

σαερίων των μηχανών. Πρόκειται για το
πρώτο πλοίο που λειτουργεί με πετρελαιοκινητήρες της Wärtsilä οι οποίοι φέρουν
πιστοποιητικό EIAPP (Engine International
Air Pollution Prevention), σύμφωνα με το
πρότυπο Tier III του IMO.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε από την εταιρεία
PIRIOU (Γαλλία) για την κυβέρνηση των
Γαλλικών Νοτίων και Ανταρκτικών Εδαφών. Θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά προσωπικού και προμηθειών στον
ερευνητικό σταθμό Dumont d’Urville της
Ανταρκτικής.
Οι τέσσερις 8κύλινδροι πετρελαιοκινητήρες Wärtsilä 20, πιστοποιημένοι σύμφωνα
με το πρότυπο IMO Tier III, συνδυάζονται με συστήματα Wärtsilä NOR, ώστε
να συμμορφώνονται πλήρως με τους
κανονισμούς εκπομπών καυσαερίων IMO
Tier III, οι οποίοι ορίζονται στο Annex VI
της σύμβασης MARPOL 73/78. Το πλοίο
«L’Astrolabe» θα μπορεί να φιλοξενεί 60
άτομα, έχει χωρητικότητα φορτίου 1.400
μετρικούς τόνους, ενώ είναι εφοδιασμένο
και με ένα ελικοδρόμιο, αρκετά μεγάλο
ώστε να φιλοξενεί δύο ελικόπτερα.
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Υπό προετοιμασία για θαλάσσιες
δοκιμές το project Aquarius MRE
Η Eco Marine Power (EMP), με έδρα
την Ιαπωνία, ξεκίνησε την προετοιμασία
για θαλάσσιες δοκιμές του προγράμματος Aquarius Marine Renewable Energy
(MRE), στο οποίο περιλαμβάνονται αρκετά μεγάλα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου. Οι προπαρασκευαστικές αυτές
εργασίες θα οδηγήσουν στην πρώτη
εγκατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο ενός
ολοκληρωμένου άκαμπτου πανιού και
ενός ηλιακού συστήματος ισχύος για τα
πλοία που χρησιμοποιούν τις πατενταρισμένες τεχνολογίες της EMP, συμπεριλαμβανομένου του EnergySail.
Το Aquarius MRE είναι ένα προηγμένο ολοκληρωμένο σύστημα άκαμπτων
πανιών, ηλιακών συλλεκτών, μονάδων
αποθήκευσης ενέργειας και υπολογιστών
πλοίων, το οποίο θα επιτρέψει στα πλοία
να αξιοποιήσουν την ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιώντας την ισχύ που παρέχεται από τον άνεμο και τον ήλιο. Η χρήση αυτών των εναλλακτικών πηγών ισχύος
και πρόωσης θα μειώσει την κατανάλωση
καυσίμου, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας
και τις εκπομπές CO2.

Η εταιρεία Rolls-Royce έχει υπογράψει
συμφωνία με τη WestSea Yard, μέρος του
Martifer Group, προκειμένου να εξοπλίσει
ένα κρουαζιερόπλοιο της πορτογαλικής
εταιρείας κρουαζιέρας Mystic Cruises.
Το πλοίο, με την ονομασία «MS World
Explorer», θα εκτελεί δρομολόγια στην
Ανταρκτική από τον Νοέμβριο μέχρι τον
Μάρτιο, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο θα ταξιδεύει σε μικρότερα και πιο απομακρυσμένα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία
κανονικά δεν είναι προσβάσιμα από τα
μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια.
Εξοπλισμένο με κορυφαία και περιβαλλοντικά βιώσιμη τεχνολογία, ανεπτυγμένη από τη Rolls-Royce, το «MS World
Explorer» είναι το πρώτο από τα πλοία
που πρόκειται να κατασκευάσει η πορτογαλική εταιρεία. Ο σχεδιασμός του είναι
αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας και
ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί
η τέλεια ισορροπία μεταξύ πολυτέλειας,
άνεσης, αποδοτικότητας και φιλικής προς
το περιβάλλον λειτουργίας.
Η Rolls-Royce έχει εξοπλίσει το πλοίο με
δύο Bergen C25:33L8P κύριες μηχανές και
μία Bergen C25:33L6P βοηθητική διπλή
γεννήτρια. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται σε
ένα χαμηλής τάσης «SAVeCUBE» ηλεκτρικό
σύστημα ισχύος, το οποίο επιτρέπει στους

Sefine increased the capacity by purchasing new floating dock. The new dock can accommodate up to
180.000 DWT vessels. Together with the existing 100.000 DWT capacity of Graving Dock, Sefine Shipyard
is able to undertake the entire range of ship repair services up to 280.000 DWT.

Length (m)
SFN DOCK 1
(Graving)
SFN DOCK 2
(Floating)

Width (m)

Size

Capacity

240

42

Post Panama
x

100.000
DWT

282

48

Aframax

180.000
DWT

The Gateway of Ship Repair to The World!

Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. Ve Tic. A.Ş.
Address: Hersek Mah. İpekyolu Cad. No:7 PO.Box
77700 Altinova / Yalova / Turkey
Telephone: +90 226 815 36 36
shiprepair@sefine.com.tr
conversion@sefine.com.tr
newbuilding@sefine.com.tr
www.sefine.com.tr
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κινητήρες να λειτουργούν με μεταβλητές
ταχύτητες, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητά τους για την απαιτούμενη ισχύ. Η
Rolls-Royce παρέχει επίσης το σύστημα
αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και το
πλήρες σύστημα πρόωσης Promas.
Το «MS World Explorer» θα φιλοξενεί
200 άτομα, που θα εξυπηρετούνται από
111 διεθνή μέλη πληρώματος. Το πλοίο θα
έχει ταχύτητα πλεύσης 16 κόμβους, ενώ
θα διαθέτει και ενισχυμένο κύτος και προπέλες για να διασχίζει πάγο.

καλύτερη δυνατή χρήση πόρων. Τα προϊόντα μεταφέρονται σε αυτόνομα «εμπορευματοκιβώτια-ρομπότ», τα οποία χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές ψύξης
προκειμένου να παρατείνουν τη διάρκεια
ζωής τους.
Τα αυτοκινούμενα εμπορευματοκιβώτια
απελευθερώνονται από το πλοίο επεξεργασίας και είτε παίρνουν θέση για παραλαβή από κάποιο καθορισμένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είτε πλέουν
απευθείας προς κάποιο κοντινό λιμάνι. Με
αυτόν τον τρόπο η θαλάσσια μεταφορά
αυτών των προϊόντων γίνεται αποδοτικότερη. Η ψηφιακή πλατφόρμα Veracity του
DNV GL χρησιμοποιεί δεδομένα από
έναν αυτόνομο στόλο πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων προκειμένου να
καθορίσει τη βέλτιστη διαδρομή για να
φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή.
Ο διευθυντής του έργου κ. Ole Johan
Lønnum, απόφοιτος του NTNU, ανέφερε: «Το SEAtrue είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα αλυσίδας εφοδιασμού το οποίο
επιτρέπει τη βέλτιστη διανομή και χαμηλότερες εκπομπές. Επιπλέον προσαρμόζει την παραγωγή ώστε να καλύπτεται η
ζήτηση και ως εκ τούτου συμβάλλει στην
ενίσχυση μιας βιώσιμης βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας».

O Lloyd’s Register συμμετέχει
σε πρόγραμμα για την κατασκευή
του μεγαλύτερου ιστιοφόρου
φορτηγού πλοίου στον κόσμο

Αυτόνομα εμπορευματοκιβώτια
για τη μεταφορά προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
Μια ομάδα Νορβηγών αποφοίτων ανέπτυξε «έξυπνα εμπορευματοκιβώτια-ρομπότ» με συστήματα ψύξης για την υπεράκτια διανομή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τα οποία μπορούν να πλέουν σε
λιμάνια χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το
έργο, με την ονομασία SEAtrue, είναι μια
αλυσίδα εφοδιασμού για την υπεράκτια
διανομή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Η εφαρμογή καταναλωτών TraceEat στέλνει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των καταναλωτών στην ψηφιακή
πλατφόρμα Veracity, η οποία επιτρέπει την
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Ο νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR) προσχώρησε στο πρόγραμμα βιώσιμης ναυτιλίας Quadriga, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Sailing Cargo, η οποία εδρεύει
στο Αμβούργο, και το οποίο έχει ως στόχο
την κατασκευή του μεγαλύτερου παγκοσμίως ιστιοφόρου φορτηγού πλοίου.
Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σχέδιο
κατασκευής για ένα πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων, μήκους 170 μέτρων, ικανό να μεταφέρει από 1.700 έως και 2.000 αυτοκίνητα.
Το πλοίο θα είναι εξοπλισμένο με τέσσερα κατάρτια DynaRig και θα λειτουργεί με
υβριδική πρόωση χρησιμοποιώντας πανιά,
κινητήρες diesel, καθώς και ένα προαιρετικό
σύστημα συσσωρευτών για φορτία αιχμής.
Το συγκεκριμένο πλοίο θα μπορεί να πλέει
με ταχύτητα 10-12 κόμβων, με στόχο να φτάσει τους 14-16 κόμβους τα επόμενα χρόνια
μέσω μελέτης και εξειδίκευσης.

Η πρόωση, με την υποβοήθηση του ανέμου, προσφέρει μια ρεαλιστική επιλογή,
εισάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κλάδο της ναυτιλίας. Ο κ.
Uwe Köhler, ιδρυτής του προγράμματος
Quadriga, ανέφερε: «Πρέπει να πράξουμε
το σωστό για το μέλλον της βιομηχανίας μας. Το project Quadriga συνδυάζει
παραδοσιακά αποδεδειγμένα συστήματα
με τεχνολογία αιχμής και στοχεύει στην
παροχή μιας λύσης για τη μείωση των
εκπομπών CO2. Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να συνεργαζόμαστε με τον Lloyd’s
Register γι’ αυτό το έργο».

Η Kongsberg προωθεί
την ανάπτυξη αυτόνομων
λειτουργιών για εμπορικά πλοία
Η εταιρεία Kongsberg έχει υπογράψει μια
σύμβαση έρευνας και καινοτομίας (R&I)
με την οργάνωση PILOT-E για την ανάπτυξη σχεδίων αυτόνομων, πλήρως ηλεκτρικών, οχηματαγωγών πλοίων με μηδενικές εκπομπές. Το γενικό όραμα της ιδέας
του PILOT-E Autonomous Ferry είναι να
αναπτυχθεί ένα οχηματαγωγό πλοίο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να αποτελέσει ένα κομμάτι μηδενικών εκπομπών, ενσωματωμένο σε ένα
συνολικό εθνικό σχέδιο μεταφορών.
Το πρόγραμμα PILOT-E, μια συνεργασία μεταξύ του Νορβηγικού Συμβουλίου
Ερευνών, της Innovasjon Norge και της
Enova, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να
φέρει γρηγορότερα στην αγορά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των
παραγόμενων λύσεων.
Η συγκεκριμένη R&I σύμβαση παρέχει
στην Kongsberg μερική χρηματοδότηση
για την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών
αυτόνομων λειτουργιών, όπως το Auto
Docking και το Auto Sailing, δίνοντάς της
έτσι τη δυναμική να συνεχίσει την πρωτοποριακή ανάπτυξη αυτόνομων λειτουργιών για εμπορικά πλοία. Η Kongsberg
έχει ήδη δημιουργήσει συμπράξεις πάνω
σε προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν
σε νέα, αυτόνομα και φιλικά προς το
περιβάλλον πλοία μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια. Ανάμεσα σε αυτά είναι το πλοίο
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «YARA
Birkeland» και το πλοίο εξυπηρέτησης
υπεράκτιων κατασκευών «Hrönn».

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Αυξημένο μεταφορικό έργο
καταγράφουν οι ελληνικές
ακτοπλοϊκές εταιρείες

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Του Γιώργου Βαγγέλα
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Η ANEK, η Attica Group και οι Μινωικές
Γραμμές δημοσίευσαν τα οικονομικά τους
αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2017.
Έσοδα ύψους 65,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η
ANEK, έναντι 65,0 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη
περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το α΄
εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε κέρδη ύψους
2,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 9,1 εκατ.
ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016. Το μεταφορικό έργο της εταιρείας την αντίστοιχη περίοδο αυξήθηκε κατά 7%. Η Attica Group κατέγραψε το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους
ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 112,04 εκατ.
ευρώ (109,63 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
2016) και ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων,
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ύψους
7,07 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 21,66
εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση
με το α΄ εξάμηνο του 2016, σχετίζεται σε
σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής
των καυσίμων που επιβάρυνε τον όμιλο με
ποσό άνω των 15 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό μεταφορικό έργο της Attica
Group αυξήθηκε κατά 5,4% το α΄εξάμηνο
του 2017.
Οι Μινωικές Γραμμές κατέγραψαν έσοδα
ύψους 36,1 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη
της εταιρείας μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 1,6 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά
το μεταφορικό έργο των Μινωικών Γραμμών,
στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), η εταιρεία διατήρησε την πρώτη θέση
που παραδοσιακά κατέχει στην αγορά αυτή.

Μειώνεται η προσφορά
κρουαζιερόπλοιων στην Κίνα
Παρά την αλματώδη ανάπτυξη της ασιατικής, και δη της κινεζικής, αγοράς κρουαζιέρας, μεγάλες εταιρείες του κλάδου
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μείωση
της προσφερόμενης χωρητικότητας (σε
όρους επιβατών) κατά 13,3%, σύμφωνα με
τη μελέτη «2018 China Market Report»
του Cruise Industry News. Αρκετές εταιρείες προχωρούν σε μείωση της προσφερόμενης χωρητικότητας ως αποτέλεσμα
των συνεχών ταξιδιωτικών οδηγιών που

εκδίδονται για τη Νότια Κορέα και του
γενικότερου φόβου που προκαλούν οι
εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα. Ενδεικτικά η
Costa Crociere επαναφέρει στην Ευρώπη το κρουαζιερόπλοιο «Victoria», ενώ
η Princess Cruises τοποθετεί εκ νέου το
κρουαζιερόπλοιο «Sapphire» στην αγορά
της Ευρώπης. Επίσης ορισμένες εταιρείες
αποφάσισαν να αλλάξουν λιμένα αφετηρίας για κρουαζιερόπλοιά τους, με τις νέες
επιλογές να αποτελούν λιμένες της Ταΐβάν
και η Σιγκαπούρη.

Οι ναυπηγήσεις
κρουαζιερόπλοιων καλά κρατούν
Νέες παραγγελίες κρουαζιερόπλοιων
ανακοινώθηκαν πρόσφατα, δείχνοντας ότι
οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να
επενδύουν και να αναμένουν περαιτέρω
ανάπτυξη της αγοράς. Η Silversea Cruises
ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον ναυπηγικό όμιλο Fincantieri για την κατασκευή ενός κρουαζιερόπλοιου 40.700
τόνων, μεταφορικής ικανότητας 596 επιβατών. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται
να παραδοθεί το 2020. Η Saga Cruises
προχώρησε στην παραγγελία ενός ακόμα
κρουαζιερόπλοιου στα ναυπηγεία Meyer
Werft. Το κρουαζιερόπλοιο θα ονομαστεί
«Spirit of Adventure», θα έχει μεταφορική
ικανότητα λίγο κάτω από 1.000 επιβάτες
και θα παραδοθεί το καλοκαίρι του 2020.
Η Cunard Line προχώρησε με τη σειρά
της στην παραγγελία ενός κρουαζιερόπλοιου χωρητικότητας 113.000 τόνων και
μεταφορικής ικανότητας 3.000 επιβατών,
το οποίο θα παραδοθεί το 2022 από ναυπηγείο της Fincantieri στην Ιταλία.

Δυναμικά το LNG
στην κρουαζιέρα
Πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Meyer
Turku στη Φινλανδία η τελετή έναρξης
ναυπήγησης του νέου κρουαζιερόπλοιου
της Costa Crociere το οποίο θα ονομαστεί «Costa Smeralda». Το κρουαζιερόπλοιο, χωρητικότητας 180.000 GT και
μεταφορικής ικανότητας άνω των 5.200
επιβατών, θα χρησιμοποιεί LNG ως καύσιμο, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Το κρουαζιερόπλοιο
θα παραδοθεί στην Costa Crociere τον
Οκτώβριο του 2019, ενώ ένα δεύτερο
αδελφό πλοίο θα παραδοθεί το 2021.
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
έναντι των 9.198.348 ευρώ του αντίστοιχου
εξαμήνου του 2016, σημειώνοντας αύξηση
58,59% και με το ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών να ανέρχεται στο 52,18%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε
13.789.247 ευρώ έναντι των 8.961.938 ευρώ
του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016, σημειώνοντας αύξηση 53,86%, ενώ μετά από
φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν
στα 9.800.945 ευρώ έναντι των 5.540.950
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και
τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ανέρχονται σε 89.780.558 ευρώ έναντι των
76.585.315 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου
του 2016, σημειώνοντας αύξηση 17,23%.

Αύξηση κερδών για
τον ΟΛΠ το Α΄ εξάμηνο

ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Του Γιώργου Βαγγέλα

102

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

Άνοδος διακίνησης, εσόδων
και κερδών για το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης
Εντυπωσιακή αύξηση της διακίνησης φορτίων από τον λιμένα της Θεσσαλονίκης
καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2017,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που δημοσίευσε η
ΟΛΘ ΑΕ. Ειδικότερα, για το πρώτο εξάμηνο του 2017 προκύπτει αύξηση του κύκλου
εργασιών κατά 32,07%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 27.955.756 ευρώ. Η αύξηση
του κύκλου εργασιών προήλθε κυρίως από
την αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου. Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων,
υπήρξε αύξηση κατά 32,7% (188.306 TEUs
έναντι των 141.900 TEUs που διακινήθηκαν
το αντίστοιχο διάστημα του 2016), ενώ
στο χύδην φορτίο η αύξηση ήταν 55,98%
(1.888.766 τόνοι έναντι των 1.210.903 του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2016). Το μεικτό
κέρδος διαμορφώθηκε σε 14.587.916 ευρώ

Το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου του
2017, σύμφωνα με τις οποίες ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 52,0 εκατ. ευρώ
έναντι 46,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης
χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση
12,6% (5,8 εκατ.). H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των
εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (4,6 εκατ.), των εσόδων από
τη διακίνηση αυτοκινήτων (0,5 εκατ.) και
των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ
(1,3 εκατ.). Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα
της χρήσης παρουσίασαν αύξηση σε 46,4
εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη
προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε
8,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και μετά από
φόρους σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ.

Στα 2.000.000 € τα έργα
στο λιμάνι του Βόλου από το 2016
Σε έναν μίνι απολογισμό των έργων και των
πρωτοβουλιών που υλοποίησε και ανέπτυξε
το λιμάνι του Βόλου προέβη ο Οργανισμός
Λιμένος Βόλου. Το συνολικό κόστος ανήλθε
σε 2,063 εκατ. ευρώ, ενώ τα σημαντικότερα
έργα που ολοκληρώθηκαν αφορούν:
• Εξοπλισμό λιμενικών περιοχών για την
εξυπηρέτηση mega yachts.
• Πλήρη εφαρμογή του ISPS Code.
• Αποκατάσταση και ανακατασκευή
μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης
φορτίων.
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www.liscr.com

— A YCF GROUP MANAGED COMPANY —
LISCR Hellas S.A.
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210-4529670
info@liscr.gr
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Περισσότερες επενδύσεις
σε μεταφορικές υποδομές
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων
(ESPO) τέθηκε επικεφαλής ενός συνασπισμού περίπου τριάντα οργανισμών, οι
οποίοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια σε
έργα μεταφορών. Σύμφωνα με δηλώσεις,
η ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, που περιλαμβάνει τη διασύνδεση 83 από τα πλέον
σημαντικά λιμάνια της ΕΕ με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να
προχωρήσει, καθώς ήδη ο προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου
Connecting Europe Facility (CEF) έχει
εξαντληθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση ο
ESPO ξεκίνησε την καμπάνια «More EU
budget for transport, the best investment
plan for Europe». Σύμφωνα με τον ESPO,
οι ανάγκες σε κεφάλαια είναι δυόμισι
φορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό του CEF.
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Συνεχίζει την αναδιάρθρωση
του χαρτοφυλακίου
της η APM Terminals
H APM Terminals προχώρησε στην πώληση
του 5% των μετοχών που διέθετε στον τερματικό σταθμό Terminals de Conteineres
de Paranagua (TCP) στη Βραζιλία. Αγοραστής η China Merchants Port Holdings. Να
σημειωθεί ότι η APMΤ είχε αποκτήσει το
συγκεκριμένο μερίδιο μετά την εξαγορά
της Grup Maritim TCB. Η απόφαση αυτή
εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό
σχέδιο της APMT να επικεντρωθεί στις
επενδύσεις της σε στρατηγικές υποδομές και σε λιμένες και να αποχωρήσει από
επενδύσεις που δεν θεωρούνται κομβικής
σημασίας για την εταιρεία.

Το Ashdod επενδύει για να
προετοιμαστεί για το μέλλον
Η Ashdod Port Company έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις εκατοντάδων
εκατομμυρίων δολαρίων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, υποδομές, εκπαίδευση

ανθρώπινου δυναμικού και σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου το λιμάνι του Ashdod
(Ισραήλ) να είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει
τα νέα μεγαθήρια των θαλασσών. Ήδη ο
λιμένας μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία
μήκους έως 367 μ. και με βύθισμα έως 14,8
μ. Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων, θα μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία
μήκους έως 400 μ. Το σύνολο των επενδύσεων υπολογίζεται σε $370 εκατ.

Η ICTSI αποκτά τον έλεγχο
των βασικών τερματικών
σταθμών εμπορευματοκιβωτίων
της Παπούα-Νέα Γουινέα
Η ICTSI επιβεβαίωσε την ανάληψη της
διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών
στην Παπούα-Νέα Γουινέα και συγκεκριμένα του Motukea International Terminal
και του South Pacific International
Container Terminal. Με βάση τη συμφωνία, η ICTSI επεκτείνεται περαιτέρω στην
αγορά της Ωκεανίας, σε μια προσπάθεια
να αποκτήσει πλεονέκτημα στην περιοχή
έναντι των ανταγωνιστών της.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Λιμενική Πολιτική και Οικονομία
Σύσταση Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
και Ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων
/Νόμος 4389/2016 (Α΄94), Κεφάλαιο Ζ΄ Άρθρα 107-132
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)

Α. Νομική και διοικητική προδιάθεση.
Προϊσχύον νομικό καθεστώς
1. Με το άρθρο 43 του Ν. 4150/2013 (Α΄102)
δημιουργήθηκε, αρχικώς, η Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ). Επειδή προφανώς δεν
ηδύνατο να «λειτουργήσει» όπως θεσμοθετήθηκε η εν λόγω Αρχή, με το Άρθρο
Πρώτο, παργ. ΙΣΤ – υποπαργ. ΙΣΤ.1 του Ν.
4254/2014 (Α΄85) αντικαταστάθηκε εξ
ολοκλήρου το αρχικώς συνταχθέν άρθρο
43 και η ΡΑΛ διέπετο πλέον από νέο νομικό καθεστώς λειτουργίας. Μετά δεκαπέντε
ημέρες όμως προέκυψαν εκ νέου δυσλειτουργίες εφαρμογής και ούτω με την παργ.
3 του άρθρου 33 του Ν. 4258/2014 (Α΄94)
επήλθαν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
στο νεότερο ως άνω νομικό καθεστώς
λειτουργίας της ΡΑΛ (Ν. 4254/2014). Κατ’
εξουσιοδότηση δε των ως άνω νεωτέρων
διατάξεων των Ν. 4254/2014 και 4258/2014
εξεδόθη μετά διετίαν το ΠΔ 19/2016
(Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και
Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ)».
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Β. Θεσμική μεταρρύθμιση και ολική αναμόρφωση νομικού καθεστώς της ΡΑΛ
1. Με το Κεφάλαιο Ζ΄ «Μεταρρύθμιση του
συστήματος εποπτείας και ελέγχου του
Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος Άρθρα
107-132 του Ν. 4389/2016 (Α΄94)», «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» επέρχεται ολική θεσμική μεταρρύθμιση του νομικού καθεστώτος της
ΡΑΛ κατεργούμενων με την πργ. 2 του
άρθρου 132:
α) των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.
4150/2013 όπως αντικαταστάθηκε και στη
συνέχεια εκ νέου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω επισημαίνουμε και
β) των διατάξεων των άρθρων 2 έως 5, 8
και 16 έως 19 του προσφάτως δημοσιευθέντος ΠΔ 19/2016 (Α΄28), αναφορικά με τον
κανονισμό λειτουργίας της ΡΑΛ, ως άνω
μνημονεύεται.
2. Σύμφωνα δε με την πργ. 5 του άρθρου 108
του ως άνω νόμου 4389/2016 δέον εκδοθεί
νεώτερο ΠΔ τροποποιούν το προσφάτως
εκδοθέν ΠΔ 19/2016, ώστε να προσαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις-ρυθμίσεις του
στη μετεξέλιξη της ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή.
3. Εκ της διεξαχθείσης Η/Ν ερεύνης στην
ιστοσελίδα της εν λόγω Αρχής διεπιστώθη
ότι μέχρι σήμερα το εν λόγω νέο ΠΔ δεν
έχει εκδοθεί εισέτι και εξακολουθούν να
ισχύουν μόνον τα άρθρα 1, 6, 7, 9 έως 15 του
ΠΔ 19/2016 (Α΄28) των λοιπών κατεργηθέντων σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της πργ. 2 του άρθρου 132 του νόμου
4389/2016.
Γ. Επιδιωκόμενος σκοπός της θεσμικής
νομικής μεταρρύθμισης
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και ΝΠ διά της
Γενικής Γραμματείας Λιμένων – Λιμενικής

Πολιτικής αποτελεί τον αρμόδιο φορέα
για τη διαμόρφωση της εθνικής λιμενικής
πολιτικής. Ούτω με το νέο νομικό καθεστώς η ΡΑΛ:
α) Αναδεικνύεται σε Ανεξάρτητη Αρχή
(άρθρο 108, πργ. 1) εποπτείας των εμπορικών μεθόδων και πρακτικών των παρόχων
λιμενικών υπηρεσιών, με αναβάθμιση του
εποπτικού της ρόλου, ώστε να δύναται
να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιμενικών
υπηρεσιών στους χρήστες και την εύρυθμη λειτουργία της συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το κοινοτικό
και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία με την
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
β) Έχει ουσιαστικές και αποτελεσματικές
αρμοδιότητες εποπτείας των εμπορικών
μεθόδων και πρακτικών των παροχών λιμενικών υπηρεσιών.
γ) Έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας
των σχέσεων των μεταξύ δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού
συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της
συμβατικής τάξης και στην εφαρμογή της
νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
2. Ούτω υλοποιείται η δέσμευση του Ν.
4336/2015 (Α΄94) για τη μετεξέλιξη της
ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη Αρχή με ουσιαστικές
και αποτελεσματικές αρμοδιότητες εποπτείας των εμπορικών μεθόδων και πρακτικών και παροχών λιμενικών υπηρεσιών.
Δ. Νέος πρόσθετος διοικητικός φορέας
στα λιμάνια
1. Δημόσια Αρχή Λιμένα
α. Με το άρθρο 127 του ιδίου νόμου
4389/2016 (Α΄94) ιδρύεται Δημόσια Αρχή
Λιμένων (ΔΑΛ) ως αποκεντρωμένη αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΝΠ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

β. Με το άρθρο 128 καθορίζονται επακριβώς ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της
ΔΑΛ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της
ΔΑΛ εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
και αποδοτική άσκηση εποπτείας στους
λιμένες. Μεταξύ των σκοπών περιλαμβάνεται, πργ. 1 (γ), και η προστασία του
περιβάλλοντος εντός των λιμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. Με το άρθρο 129 προσδιορίζονται οι
πόροι της ΔΑΛ και δημιουργείται Ειδικός
Λογαριασμός ΔΑΛ προκειμένου να διασφαλισθεί η οικονομική της αυτοτέλεια
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και ΝΠ.
2. Νομική υπόσταση ΔΑΛ – Αρμοδιότητες
α. Η ΔΑΛ αποτελεί δημόσιο φορέα με
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, στον
οποίο ανατίθεται η άσκηση των διοικητικής φύσεως εξουσιών – αρμοδιοτήτων, οι
οποίες αφαιρούνται από τους οργανισμούς
λιμένα δυνάμει των διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης, λόγω ιδιωτικοποίησης σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη ΓΓ
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ.
β. Διευκρινίζεται δε ότι η Δημόσια Αρχή
Λιμένων σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στην άσκηση επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας ή στη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων.
γ. Επισημαίνεται, επιπροσθέτως, ότι για
την ίδρυση της ΔΑΛ ειδικά του Πειραιά,
η κυβέρνηση μερίμνησε ώστε στο Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο
έχει ήδη αποδεχθεί η COSCO (νόμος
4404/2016 Α΄126), να έχει περιληφθεί σαφής
και ρητή πρόβλεψη (Άρθρο 2 «Ρυθμιστικό
Πλαίσιο Λιμένων, πργ. 2, 3 (α)», σύμφωνα
με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει το
δικαίωμα να θέτει σε ισχύ, καταργεί ή τροποποιεί νόμους που διέπουν ή επηρεάζουν
πτυχές της λειτουργίας του λιμένος Πειραιώς συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της
συστάσεως και ορισμού οιουδήποτε προσώπου δημοσίου δικαίου, εποπτικού φορέα
ή μέρους των καθηκόντων λιμενικής
αρχής ή και λιμενάρχη σε σχέση με τη
λειτουργία του λιμένος Πειραιώς.
Ειδική επισήμανση
1. Δημοσιογραφικές και άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι, σύμφωνα με την τηρούμενη καθ’ υπόδειξη και επιβολή βέβαια,
λιμενική πολιτική, τα μεγάλα λιμάνια καθώς
και τα μικρά τουριστικά προσοδοφόρα
λιμάνια της χώρας προγραμματίζονται να
«παραχωρηθούν» για μεγάλα χρονικά δια-

στήματα σε διεθνείς ή εθνικούς επενδυτές.
Ήδη ως ανωτέρω αναφέρουμε ο ΟΛΠ
«παραχωρήθηκε» στην COSCO με τον
νόμο 4404/2016 (Α΄126) του οποίου εμπεριστατωμένη ανάλυση ήδη δημοσιεύσαμε.
Δεν κρίνουμε την εν λόγω, επί του προκειμένου λιμενική πολιτική, αλλά εκτιμάται
επιεικώς ότι ουδείς σοβαρός επενδυτής θα
ενδιαφερθεί να επενδύσει ειδικά σε τουριστικά λιμάνια έχων πάνω από το κεφάλι
του τη δαμόκλειο σπάθη της ανεξάρτητης
ΡΑΛ και της ΔΑ. να του ελέγχουν και να
του υποδεικνύουν την τηρητέα λιμενική
πολιτική της επιχειρήσεώς του.
2. Με την ίδρυση της Δημόσιας Αρχής
Λιμένων η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος που προβλέπεται
στον οργανισμό του ΥΕΝ, οι κατά τόπους
Λιμενικές Αρχές (Κ.Λ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ – ΛΣ)
καθώς και οι Περιφερειάρχες Ανώτατοι
Λιμενικοί Αξιωματικοί και ενδεικτικά επισημαίνουμε την πργ. 1 (γ) που αναφέρεται
στην προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος ως ανωτέρω διαλαμβανόμεθα.
3. Ανεξάρτητα των ανωτέρω ευχόμεθα
καλή επιτυχία στους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προς το καλό
της αναπτυξιακής πολιτικής των λιμένων
της χώρας.

EN ΠΤΗΣΕΙ
Μια πτώχευση φέρνει
αναστάτωση στις ευρωπαϊκές
αερομεταφορές

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο
των αερομεταφορών
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Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Πεκίνο
Από τις 30 Σεπτεμβρίου η Air China θα
συνδέει απευθείας την Αθήνα με το
Πεκίνο δύο φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Σάββατο θα
πραγματοποιείται η απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο πόλεων μέσω του
αεροσκάφους «Air China Airbus A330200», αντικαθιστώντας τη μέχρι πρότινος
γραμμή Πεκίνο-Μόναχο-Αθήνα.
Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για
τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και
Κίνας, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, με
την έναρξη της απευθείας πτήσης μεταξύ
Αθήνας και Πεκίνου, η Ελλάδα θα αποτελέσει σημαντικό κόμβο μεταφορών στο
προσεχές μέλλον και πόλο έλξης για πολλούς Κινέζους επισκέπτες.
Είναι εμφανές επίσης ότι εντείνεται ο
ανταγωνισμός στον τομέα των αερομεταφορών στην Άπω Ανατολή και μόνο
οι εταιρείες που επιδοτούνται από τις
κυβερνήσεις, όπως η Air China, μπορούν
να επιβιώσουν.

Πριν από λίγες ημέρες και μετά την πίεση
που δέχτηκε από τους πιστωτές της η Air
Berlin, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρεία της Γερμανίας με έτος ίδρυσης το
1978 και στόλο σχεδόν 120 αεροσκαφών,
κατέθεσε αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς
προστασίας. Και αυτό καθώς η Etihad
Airways, ο μεγαλομέτοχός της, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τη
γερμανική αεροπορική εταιρεία, όπως το
έκανε μέχρι τώρα.
Για την αποφυγή προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας, με περισσότερους από 8.000 εργαζομένους και εν
μέσω θέρους, η γερμανική κυβέρνηση
επέλεξε να παράσχει στην εταιρεία δάνειο
ύψους 150 εκατ. ευρώ. Στόχος του Βερολίνου είναι να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία πώλησης των περιουσιακών στοιχείων
του γερμανικού αερομεταφορέα.
Ως επικρατέστεροι μνηστήρες εμφανίζονται η Lufthansa, η Condor, αλλά και
ο μεγάλος ανταγωνιστής της Air Berlin,
η Ryanair. Τόσο η Lufthansa όσο και η
Condor, που ανήκει στον βρετανικό ταξιδιωτικό οργανισμό Thomas Cook, έχουν
επιδείξει ενδιαφέρον τόσο για την απόκτηση πληρωμάτων και εργαζομένων όσο
και για την αγορά ενός μέρους του στόλου αεροσκαφών της Air Berlin και κυρίως
χρονοθυρίδων απο-/προσγείωσης (slots)
στα γερμανικά αεροδρόμια, μεταξύ άλλων,
του Ντίσελντορφ, του Βερολίνου (Τέγκελ),
του Μονάχου και του Αμβούργου.
Όμως, ενδιαφέρον για την Air Berlin έχει
επιδείξει και η Ryanair, όπως αναφέρεται
σε γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα, η
οποία όμως επιθυμεί να διεξαχθεί ένας
«κανονικός διαγωνισμός». Σε δηλώσεις
του, ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary,
εξέφρασε τον φόβο του πως έχει ήδη
προσυμφωνηθεί η πώληση της Air Berlin
στη Lufthansa, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της
ιρλανδικής εταιρείας παραμένει ισχυρό,
γιατί, όπως τόνισε και ο CEO της εταιρείας, όποιος αποκτήσει την Air Berlin θα
αποκτήσει σχεδόν το 25% της γερμανικής
αεροπορικής αγοράς.

EN ΠΤΗΣΕΙ
Oι ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν την
τιμητική τους από τη Lufthansa
Η Lufthansa, από τα τέλη Οκτωβρίου, θα
πετάει προς επτά νέους χειμερινούς προορισμούς. Ειδικότερα, από τη Φρανκφούρτη θα εκτελούνται νέα δρομολόγια προς
την Παμπλόνα, τη Γένοβα, το Μπάρι και την
Κατάνια, ενώ το δίκτυο πτήσεων από το
Μόναχο θα περιλαμβάνει τη Νάντη, τη Γλασκώβη και το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.
Η Παμπλόνα, η δημοφιλής πόλη της βόρειας Ισπανίας, εντάχθηκε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της Lufthansa για πρώτη
φορά φέτος, και έτσι από τις 6 Νοεμβρίου
θα συνδέεται τέσσερις φορές εβδομαδιαίως με τη Φρανκφούρτη. Όμως, τα λιμάνια
της Ευρώπης έχουν την τιμητική τους: η
Γένοβα, το Μπάρι και η Κατάνια θα αποτελούν νέους χειμερινούς προορισμούς του
δικτύου της Lufthansa από τον κόμβο της
Φρανκφούρτης. Η γερμανική αεροπορική
εταιρεία θα προσφέρει πτήσεις προς και τις
τρεις ιταλικές πόλεις έως και τρεις φορές
την εβδομάδα. Τα νέα δρομολόγια θα αρχίσουν να εκτελούνται από τις 29 Οκτωβρίου
και θα συμπληρώνουν το δίκτυο πτήσεων
που προσφέρεται ήδη από το Μόναχο.
Τον φετινό χειμώνα η Lufthansa θα πετάει
για πρώτη φορά από το Μόναχο προς τη
Νάντη, τη Γλασκώβη και το Σαντιάγκο ντε
Κομποστέλα – τρεις νέοι προορισμοί που
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα λόγω αυξημένης ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις προς
τη Νάντη στη δυτική Γαλλία και τέσσερις
πτήσεις την εβδομάδα προς τη Γλασκώβη.
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Η πτήση για την ισπανική πόλη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα θα εκτελείται κάθε
Κυριακή, συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες
που προσφέρονται από τη Φρανκφούρτη.

Χαμόγελα αισιοδοξίας
για την Aegean Airlines
Bελτιωμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2017
για την Aegean Airlines, καταγράφοντας
αύξηση 12% στον κύκλο εργασιών της, ο
οποίος ανήλθε σε 450,7 εκατ. ευρώ, και
αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6%,
σε 5,6 εκατ. επιβάτες.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα
ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 298,8
εκατ. ευρώ, 17% ενισχυμένα σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2016, χωρίς να
αυξηθεί ο αριθμός των πτήσεων. Η βελτίωση που σημειώθηκε στις πληρότητες κατά
σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας
ποσοστό ύψους 81% από 72% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, οδήγησε σε ανάκαμψη της κερδοφορίας. Ως αποτέλεσμα, τα
καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
23,2 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους σε
15,8 εκατ. ευρώ, από ζημίες 2,1 και 2,2 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του
2016. Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των αποτελεσμάτων προήλθε από στοχευμένες προσαρμογές του δικτύου σε συνδυασμό με την επένδυση της εταιρείας σε
αγορές του εξωτερικού, που συνεχίζουν να
αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.
H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% το
δεύτερο τρίμηνο του έτους, με το δίκτυο

εξωτερικού να παραμένει ο κύριος μοχλός
ανάπτυξης, παρουσιάζοντας αύξηση 12%.
Συγκεκριμένα, η κίνηση εξωτερικού της
AEGEAN από/προς την Αθήνα αυξήθηκε
κατά 17% το δεύτερο τρίμηνο του έτους,
με την εταιρεία να συμβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη της αγοράς.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, το
καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους
διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 20 εκατ.
ευρώ, βελτιωμένο κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το αποτέλεσμα της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Παράλληλα, οι
καθαρές λειτουργικές ροές ενισχύθηκαν
σε 119,5 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο του 2016, με αποτέλεσμα
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να
διαμορφωθούν σε 337,4 εκατ. ευρώ στις
30.06.2017, μετά και την καταβολή μερίσματος χρήσης ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.
H Aegean και η Olympic Air μετέφεραν
12,5 εκατ. επιβάτες το 2016. Το πρόγραμμα δρομολογίων του 2017 καλύπτει ένα
δίκτυο 145 προορισμών, 112 εξωτερικού
και 33 εσωτερικού, σε 40 χώρες.

Η Κίνα ένας από τους καλύτερους
πελάτες της Boeing
H αμερικανική Boeing προχωρά σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών της που αφορούν την αεροπορική
αγορά της Κίνας και πλέον εκτιμά πως οι
παραγγελίες από τον κινεζικό δράκο θα
φτάσουν μέσα στην επόμενη εικοσαετία
τα 7.240 εμπορικά αεροσκάφη, ενώ η αξία
τους προβλέπεται να αγγίξει τα 1,1 τρις
δολάρια ΗΠΑ.
Οι νέες ετήσιες προβλέψεις της Boeing
παρουσιάστηκαν την περασμένη Τετάρτη
στο Πεκίνο, αναθεωρημένες κατά +6,3%
σε σχέση με τις εκτιμήσεις του περασμένου έτους. Αυτή τη μεγάλη ζήτηση σε νέα
αεροσκάφη η Boeing την αποδίδει στη
συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της
Κίνας, στην ποσοτική και ποιοτική ισχυροποίηση της μεσαίας τάξης, αλλά και
στις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές
που πραγματοποιεί ή έχει προγραμματίσει για τα επόμενα χρόνια το Πεκίνο.
Σε παγκόσμια κλίμακα, η Boeing εκτιμά
πως την επόμενη εικοσαετία, για να καλυφθούν οι ανάγκες της διεθνούς αεροπορικής αγοράς, θα χρειαστούν συνολικά
41.030 νέα εμπορικά αεροσκάφη, κόστους
6,1 τρις δολαρίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος, η τιμή του
Brent αναμένεται να παραμείνει σε γενικές
γραμμές αμετάβλητη, καθώς η παραγωγή σχιστολιθικών πετρωμάτων στις ΗΠΑ
περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις τιμές.

Πακιστάν: με το βλέμμα στο LNG

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
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H παγκόσμια ζήτηση
για πετρέλαιο εκτιμάται
ότι θα ανακάμψει το 2018
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οικονομικού τμήματος της BP, κ. Brian Gilvary, η
παγκόσμια τιμή του πετρελαίου το επόμενο έτος θα κυμανθεί μεταξύ των $45
και των $55/βαρέλι, καθώς αυξάνεται η
παραγωγή σχιστολιθικών πετρωμάτων
στις ΗΠΑ.
Μετά τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης στις
αρχές του 2017, η παγκόσμια ζήτηση για
πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα ανακάμψει το
δεύτερο τρίμηνο του έτους, κατά 1,5 εκατ.
βαρέλια την ημέρα.
Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η τιμή του
Brent κυμαινόταν κατά μέσο όρο στα
$51,71/βαρέλι, ενώ σήμερα είναι λίγο πιο
κάτω από $53 /βαρέλι.
Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το περασμένο έτος ανερχόταν περίπου σε 95
εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το Πακιστάν θα μπορούσε να αποτελέσει
έναν από τους πέντε κορυφαίους αγοραστές LNG στον κόσμο, σύμφωνα με
τον πρώην υπουργό Πετρελαίου και νυν
πρωθυπουργό της χώρας, Σαχίντ Χακάν
Αμπάσι.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις
που είχε κάνει ο Σαχίντ Χακάν Αμπάσι
στο πρακτορείο Reuters, οι εισαγωγές
LNG του Πακιστάν θα μπορούσαν να
αγγίξουν τους 30 εκατ. τόνους ετησίως
μέχρι το 2022, από τους 4,5 εκατ. τόνους
σήμερα.
Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά ΜΜΕ του
Πακιστάν, οι δυνατότητες του Ισλαμαμπάντ ως μιας σημαντικής αγοράς ενέργειας με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές επιβεβαιώνονται από το αυξημένο
ενδιαφέρον κολοσσών της παγκόσμιας
πετρελαϊκής βιομηχανίας για επενδύσεις
στο δίκτυο υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας.
Σημειώνεται πως το Πακιστάν δημιούργησε τον πρώτο τερματικό σταθμό LNG το
2015, ενώ έκτοτε υπάρχει έντονη κινητικότητα ως προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας φυσικού αερίου στη χώρα. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε πως, σύμφωνα με διεθνή
πρακτορεία ειδήσεων, το Πακιστάν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με χώρες
όπως η Κίνα, η Τουρκία, η Ρωσία, η Μαλαισία και το Ομάν για τη σύναψη εμπορικών
συμφωνιών με επίκεντρο το LNG.
Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς αλλά
και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως
για την επίτευξη του στόχου προσέλκυσης νέων επενδύσεων είναι απαραίτητη η
επαναφορά της πολιτικής σταθερότητας
στη χώρα. Σημειώνεται πως το Πακιστάν
διανύει περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, εξαιτίας του αποκλεισμού του
τέως πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ από
όλα τα δημόσια αξιώματα, λόγω κατηγοριών για διαφθορά εναντίον του ιδίου αλλά
και μελών της οικογένειάς του.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα: Πλοία, λιμάνια και
άνθρωποι. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO),
Ki-tack Lim, στο λιμάνι του Φελιξστόου, τον
μεγαλύτερο λιμένα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Φωτό: imo.org

Ιστορική επίσκεψη του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν μπεν Άμπντελ Αζίζ Αλ Σαούντ στη Μόσχα με
φιλόδοξα σχέδια για στενότατη συνεργασία των δύο μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών στον κόσμο
στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και της υψηλής τεχνολογίας, αξίας πολλών δις δολαρίων.
Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/Sergei Chirikov

Η British Airways αποτελεί την πρώτη αεροπορική
εταιρεία παγκοσμίως που εισάγει συσκευές
τηλεχειρισμού υψηλής τεχνολογίας για τη μετακίνηση
των αεροσκαφών όταν αυτά βρίσκονται στο έδαφος.
Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τυφώνες, μουσώνες και τροπικές καταιγίδες, έπληξαν φέτος περιοχές της
ανατολικής Ασίας και της κεντρικής Αμερικής, οδηγώντας στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους, προκαλώντας
ανυπολόγιστες καταστροφές και βάζοντας σε κίνδυνο πλοία που κυριολεκτικά βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και
αντιμετώπισαν τη μανία της φύσης.
Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JEROME FAVRE
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Φωτό: British Airways
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