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• Simplified
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Due to the imminent change in regulations
for lower Sulphur emission we present you
the most reliable solution

Our brand new standardized
MGO Cooling Units.

Available in a wide range of MGO
Flow that covers all Vessel needs

Advantages
- Easy, fast, trouble free instalation
- Suitable for operation under heavy marine
conditions
- All-in-One Unit, ready for connection on fuel
line and power supply
- Design and construction approved by all leading Classification Societies
- Minimal footprint due to sophisticated compact design
- Suitable for new buildings and retrofit
- Over than 150 succesful installations of MGO
Cooling Units and stand-alone MGO Coolers
- Technical Achievement Award by Lloyd’s List
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MANUFACTURING SINCE 1979

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

Your lifecycle our responsibility
MacGregor is your lifecycle partner, whatever the conditions
The essence of effective services is maintaining momentum even in challenging business conditions. At MacGregor we
believe the only way forward is together.
Visit us at Posidonia, stand 3123

www.macgregor.com
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Διευθυντής Σύνταξης
Ηλίας Μπίσιας

Η φωτογραφία του εξωφύλλου
προέρχεται από την ιστοσελίδα
pixabay (zauberfrau_1962).

Αρχισυντάκτης
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Ιανουάριος 2019

Επιστημονικός συνεργάτης
Πάνος Ζαχαριάδης

χο ρ η γός τ ε ύ χου ς

Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Εμπορική Διεύθυνση
Χρήστος Καπάνταης
Υπεύθυνη Διαφήμισης
Δήμητρα Τσάκου
Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας και
Ειδικών Αφιερωμάτων
Χάρης Παππάς
Βοηθός Αρχισυντάκτη
Αγγελική Κολιομίχου

12

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

14

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

24

Οικονομικός Αναλυτής
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης
Νίκος Βεργούνης
26

Φώτης Κουβέλης

28

Πάνος Λασκαρίδης

30

Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος

32

Ιωάννης Πλατσιδάκης

34

Γεώργιος Δ. Πατέρας

36

Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός

38

Χαράλαμπος Σημαντώνης

40

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης

42

Λου Κολλάκης

44

Αθανάσιος Μαρτίνος

46

Συμεών Παληός

48

Νικόλαος Παππαδάκης

50

Πέτρος Παππάς

52

Σπύρος Μ. Πολέμης

54

Βασίλειος Θεοχ. Τερζής

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις
Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
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Web strategy development by ITBox

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
Ναυτικών Χρονικών.

ISSN
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29.022

προβλέπεται πως θα είναι
ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης
του διά θαλάσσης εμπορίου
για την περίοδο έως το 2023.

ώρες είναι ο χρόνος που,
κατά μέσο όρο, χρειάζεται ένα
εμπορικό πλοίο για να διαπλεύσει
τη μήκους 193,3 χλμ. διώρυγα του
Σουέζ.

ποντοπόρα εμπορικά πλοία
προσέγγισαν τον λιμένα του
Ρότερνταμ, τον μεγαλύτερο
θαλάσσιο λιμένα της Ευρώπης.

39,6 εκατ.

6.323.000 gt

56

εκτιμάται πως θα είναι ο αριθμός
όσων επιλέξουν ένα πακέτο
διακοπών σε κρουαζιερόπλοιο
το 2027, από τα 26,7 εκατ. του
2018.

ήταν το συνολικό τονάζ των
ποντοπόρων εμπορικών
και επιβατηγών πλοίων που
οδηγήθηκαν προς τα διαλυτήρια
της Ινδίας το 2017.

LNG carriers είχαν παραγγελθεί
το 2018 στα ναυπηγεία της Νότιας
Κορέας, με τις περισσότερες
παραγγελίες –25– να τις έχει
δεχτεί η Hyundai Heavy
Industries Co.

12 εκατ.

25.000 ν.μ.

$75

εμπορευματοκιβώτια διακινεί
σε ετήσια βάση η Maersk, της
οποίας τα πλοία προσεγγίζουν
περισσότερους από 340 λιμένες.

μπορεί να διανύσει χωρίς
ανεφοδιασμό το γιγαντιαίο
bulk carrier «Ore Tianjin»,
μεταφέροντας φορτίο βάρους
έως και 400.000 τόνους.

το βαρέλι εκτιμούν παράγοντες
της αγοράς πως θα είναι η τιμή
του πετρελαίου Brent εντός του
πρώτου τριμήνου του 2019.
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Φωτ.: Unsplash

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Η Κάλυμνος αποκτά
την 11η ΑΕΝ της χώρας
Παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του τέως υπουργού Εθνικής Άμυνας
Π. Καμμένου, του υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Φ. Κουβέλη, του
αναπληρωτή υπουργού Ν. Σαντορινιού,
του γ.γ. Δ. Τεμπονέρα και των τέως υπουργών Π. Κουρουμπλή και Αρ. Παυλίδη, του
σεβασμιότατου μητροπολίτη Καλύμνου,
Λέρου και Αστυπάλαιας κ. Παϊσίου, του
τέως αρχηγού ΓΕΕΘΑ και νυν υπουργού
Εθνικής Άμυνας ναυάρχου Ευ. Αποστολάκη ΠΝ, του αρχηγού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αντιναυάρχου ΛΣ Σταμ. Ράπτη, καθώς και του
Β΄ υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αντιναυάρχου
ΛΣ Αθ. Ντούνη, του δημάρχου Ι. Γαλούζη,
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του
προέδρου της ΠΕΠΕΝ καπτ. Ε. Τσικαλάκη
και εκπροσώπων ναυτιλιακών εταιρειών,
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας
ΑΕΝ Πλοιάρχων στην Κάλυμνο.
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Η ναυτομάνα Κάλυμνος, πατρίδα των
σφουγγαράδων αλλά και ναυτικών που
οργώνουν τις θάλασσες της Μεσογείου
και όχι μόνο, έβλεπε εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες τα παιδιά της να
μετακομίζουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου,
κυρίως στη Σύρο, στη Χίο και στα Χανιά,
προκειμένου να σπουδάσουν στις δημόσιες ΑΕΝ της χώρας. Σε χρόνο ρεκόρ, λοιπόν, η νέα Σχολή Πλοιάρχων έρχεται να
εκπληρώσει τα όνειρα και τις προσδοκίες
της τοπικής κοινωνίας, που αποτελείται
κατά κύριο λόγο από ναυτικούς, αφού η
οικονομία του νησιού δεν έχει προσανατολιστεί προς την τουριστική ανάπτυξη.
Η 11η ΑΕΝ της χώρας είναι πλέον γεγονός,
και έτσι υλοποιήθηκε, παρά τις δύσκολες
συγκυρίες, η δέσμευση του τέως υπουργού κ. Κουρουμπλή και προσωπικό στοίχημα του δημάρχου Ι. Γαλούζη. Από την
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 οι αίθουσες διδασκαλίας του ιστορικού Βουβάλειου Παρθεναγωγείου φιλοξενούν 80 πρω-

3

2

1

τοετείς σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται τόσο από την Κάλυμνο όσο και από
άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Κατά τον καπτ. Κυριάκο Θεοδωράκη, ο
οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο της
έναρξης της συγκεκριμένης σχολής, η
ίδρυση της Ακαδημίας αποτελεί την υλοποίηση μιας μεγάλης ανάγκης της τοπικής
κοινωνίας, η οποία εδώ και χρόνια επιθυμούσε την ίδρυση μιας ΑΕΝ. Το δύσκολο
εγχείρημα, μάλιστα, της λειτουργίας της
σχολής ολοκληρώθηκε σε έντεκα μήνες,
ξεπερνώντας νομοθετικούς σκοπέλους και
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Είναι κοινώς παραδεκτό, όπως ορθώς
ανέφερε ο καπτ. Κυριάκος, ότι σχεδόν
όλες οι ναυτομάνες πατρίδες της Ελλάδας έχουν σήμερα Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού, πλην της Πελοποννήσου. Ο κ.
Θεοδωράκης τόνισε ότι είναι άξια μνείας
η μεγάλη υποστήριξη που προσέφεραν η
τοπική κοινότητα αλλά και ο απόδημος
εκ Καλύμνου ελληνισμός για τη λειτουρ-
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γία της σχολής. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι δύο απόδημοι Έλληνες, οι κ. Γεώργιος
Ντόβολος και Ιωάννης Χαλίκος, έχουν ο
μεν πρώτος προσφέρει τη στέγαση των
σπουδαστών σε ξενοδοχείο, ο δε δεύτερος τη σίτισή τους μέχρι να λειτουργήσει
πλήρως η σχολή. Η στέγαση και η σίτιση
αποτελούν φροντίδα της Μητρόπολης
Καλύμνου, η οποία θα προσφέρει στέγη
σε 20-25 σπουδαστές, οι οποίοι θα έχουν
επιλεγεί με αντικειμενικά κριτήρια.
Είναι γεγονός ότι η λειτουργία της σχολής
συνιστά μια ιστορική στιγμή για τα ναυτιλιακά δρώμενα και τη νέα γενιά ναυτελλήνων στα Δωδεκάνησα, ενώ το κτίριο όπου
στεγάζεται αποτελεί ένα πραγματικό
κόσμημα για τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση της χώρας. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική, επίσης, η προσφορά του ελληνικού
εφοπλισμού ως προς τον εξοπλισμό και
την υποστήριξη της λειτουργίας αλλά και
της μετέπειτα ναυτολόγησης των σπουδαστών της σχολής. Αρκετές εταιρείες μάλι-
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1. Η νέα ΑΕΝ Πλοιάρχων στην Κάλυμνο.
2. Σπουδαστές της νεοσύστατης ΑΕΝ Καλύμνου κατά
την τελετή των εγκαινίων.
3. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη
και τον τέως υπουργό Π. Κουρουμπλή «κόβουν την
κορδέλα» της νέας Ακαδημίας.
4. Η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ακαδημίας
(χορηγία της TMS Tankers Ltd.).
5. Αίθουσα διδασκαλίας στη νεοσύστατη Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού.

ΕΝ ΠΛΩ
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στα σκέφτονται, σύμφωνα με πληροφορίες των Ναυτικών Χρονικών, να ανοίξουν
γραφεία ναυτολόγησης και εξυπηρέτησης
πληρωμάτων στο νησί.
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε πως η νέα Ακαδημία αποτελεί πόλο
έλξης και ανάτασης της ναυτομάνας
Καλύμνου, ενώ σημείωσε με έμφαση ότι,
6. Α-Δ: Ο κ. Ιωάννης Αλούπης, γενικός διευθυντής της
S. Livanos Hellas, ο πλωτάρχης ΛΣ Θεόφιλος Τσαγκάρης,
διοικητής της ΑΕΝ Καλύμνου, ο μητροπολίτης Λέρου,
Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Παΐσιος και ο κ. Σακελλάριος Τηλιακός, αναπληρωτής διευθυντής σπουδών της
Ακαδημίας.
7. Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων του υπολογιστικού κέντρου της ΑΕΝ Καλύμνου. Διακρίνονται
ο αναπληρωτής ΥΝΑΝΠ Νεκτάριος Σαντορινιός, ο
δήμαρχος Καλύμνου Ιωάννης Γαλούζης, ο τεχνικός διευθυντής της TMS Tankers Ltd. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, ο
εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ευγενίδου Μιχάλης Μεταξάς, ο μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας
κ. Παΐσιος και ο κ. Κυριάκος Θεοδωράκης, με σπουδαστές της ΑΕΝ Καλύμνου.
8. Ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, τεχνικός διευθυντής της
TMS Tankers Ltd., και ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ευγενίδου, με σπουδαστές της ΑΕΝ
Καλύμνου.
9. Α-Δ: Ο γ.γ. ΥΝΑΝΠ Δ. Τεμπονέρας μαζί με τον καπτ.
Κυριάκο Θεοδωράκη.
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μετά από μια τεράστια φουρτούνα που
πέρασε η Ελλάδα, «πρέπει να σχεδιάσουμε και να δουλέψουμε σκληρά για το
μέλλον του τόπου». Στον χαιρετισμό του
ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «όπως θα έλεγαν
οι ναυτικοί μας, πρέπει να επισκευάσουμε
τις ζημιές που έγιναν στο καράβι από τις
φουρτούνες, αλλά πρέπει να δούμε ποια
πλεύση θέλουμε το πλοίο μας να πάρει».
Ο κ. πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης,
ότι τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε
συνειδητή εγκατάλειψη των ελληνικών
περιφερειών, και ειδικά των νησιών, ενώ
όλες οι πολιτικές αφορούσαν μόνο την
υποστήριξη του τουρισμού. «Εδώ χτυπά
η καρδιά της Ελλάδας, στα Δωδεκάνησα, όχι στην πρωτεύουσα. Η θάλασσα
είναι βασικό στοιχείο της πατρίδας μας
και η ναυτοσύνη είναι βασικό στοιχείο
της Καλύμνου. Το συγκεκριμένο έργο το
υλοποιήσαμε σε χρόνο ρεκόρ –μέσα σε
έντεκα μήνες– και ήταν ένα δίκαιο αίτημα
όλου του νομού. Σας αξίζει αυτή η Ακαδημία, διότι βάλατε πλάτη στη δύσκολη
φουρτούνα που πέρασε η χώρα μας»,
τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ευχήθηκε
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«Καλές Θάλασσες» στους σπουδαστές,
επικροτώντας την παρουσία και γυναικών
σπουδαστριών.
Τα Ναυτικά Χρονικά εύχονται καλή σταδιοδρομία στους νέους σπουδαστές και
ούριο άνεμο στους εκπαιδευτικούς και
στους φορείς που θα στηρίξουν το συγκεκριμένο έργο σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς.
Η 11η ΑΕΝ της χώρας είναι γεγονός και
ευελπιστούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, οι αρμόδιοι φορείς αλλά και
οι τοπικές κοινωνίες θα στηρίξουν την
εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολών,
οι οποίες προετοιμάζουν την επόμενη
γενιά των Ελλήνων της θάλασσας. Η δεύτερη δέσμευση της παρούσας κυβέρνησης για τη δημιουργία ΚΕΣΕΝ στη
Μακεδονία ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί και αυτή σύντομα. Σε μια χώρα που
έχει ταλαιπωρηθεί εδώ και δεκαετίες
από πολιτικές ανακοινώσεις-πυροτεχνήματα, η πολιτική ηγεσία οφείλει με σύνεση και αποφασιστικότητα να υλοποιεί
σχέδια, που θα είναι ωστόσο βιώσιμα σε
βάθος χρόνου.

ΕΝ ΠΛΩ
Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του Κέντρου Επιστήμης και
Τεχνολογίας «Athena» του Ιδρύματος Ευγενίδου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Στη φωτογραφία εικονίζονται (από αριστερά):
ο καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, σύμβουλος σχεδιασμού
του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας «Athena», ο κ.
Κώστας Φωτάκης, αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και
Καινοτομίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο πρώην
πρωθυπουργός, καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος, και η
υπεύθυνη του Κέντρου, δρ Βάλια Λύρατζη.

Μεγαλοπρεπή εγκαίνια
για το Κέντρο «Athena»
του Ιδρύματος Ευγενίδου
Με παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού
κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας,
καθώς και πλήθους κόσμου, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο
τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Επιστήμης
και Τεχνολογίας «Athena» του Ιδρύματος
Ευγενίδου.Το νέο πρότυπο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Athena» αποτελεί
τη μετεξέλιξη της Διαδραστικής Έκθεσης
Επιστήμης και Τεχνολογίας, που λειτούργησε από το 2006 έως το 2016, η οποία με
τη σειρά της αποτελούσε τη συνέχεια της
Συλλογής Πειραμάτων και Τεχνικών Εκθεμάτων, η οποία δημιουργήθηκε το 1966 και
λειτούργησε μέχρι και το 1988.

Το Κέντρο, που φιλοξενείται σε μια εξαιρετική κτιριακή υποδομή συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων, που
μελέτησε επισταμένως τις τρέχουσες
ανάγκες στην Ελλάδα, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις σε όλο τον κόσμο. Στόχοι
του είναι να εξοικειώσει τους νέους με τις
βασικές επιστημονικές αρχές και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της
τεχνολογίας, να εμφυσήσει το πνεύμα της
συνεχούς επιστημονικής και τεχνολογικής
εξερεύνησης, καθώς και να φέρει το κοινό
πιο κοντά στον κόσμο της επιστήμης και
της τεχνολογίας.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Προκόπης
Παυλόπουλος συνεχάρη το Ίδρυμα Ευγενίδου για την, όπως τόνισε, «επί έξι δεκαετίες εμβληματική κοινωφελή εκπαιδευτική του δραστηριότητα, η οποία, κατά το
όραμα του ιδρυτή του, εθνικού ευεργέτη

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου,
κατά την τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας «Athena».
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Ευγένιου Ευγενίδη, συμβάλλει κυρίως στην
εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό
και τεχνολογικό πεδίο. Στα συγχαρητήρια
αυτά», συνέχισε, «προστίθεται, εκ μέρους
μου, η δημόσια αναγνώριση της μεγάλης
σημασίας του νέου πρότυπου Κέντρου
Επιστήμης και Τεχνολογίας Athena, του
οποίου έχω την τιμή να κάνω τα εγκαίνια.
Κέντρου το οποίο συνιστά χώρο γνωριμίας, ενασχόλησης και πειραματισμού με
την επιστήμη και την τεχνολογία για τους
νέους και τις νέες της χώρας μας».
Από την πλευρά του, ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ανέφερε πως: «Το Ίδρυμα
Ευγενίδου διοργανώνει και φιλοξενεί εκθέσεις αφιερωμένες στην τεχνική εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία
από το 1966, αρχικά σε συνεργασία με το
Deutsches Museum και εν συνεχεία με τη
La Vilette, που συμπληρώνουν τις δράσεις
του, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση των
νέων στην Ελλάδα στο επιστημονικό και
τεχνικό πεδίο. Το Κέντρο Επιστήμης και
Τεχνολογίας Athena, που σήμερα εγκαινιάζουμε, είναι εναρμονισμένο με την εκπαίδευση STEM, η οποία μπαίνει πλέον δυναμικά σε όλες τις δράσεις του Ιδρύματος
Ευγενίδου. Παράλληλα στηρίζει τις παραδοσιακά θετικές επιστήμες και, με βάση
τα προγράμματα της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να εισαγάγει τους
νέους και τις νέες σε τομείς της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στη μελλοντική
τους απασχολησιμότητα».
Τη συμβολή του Κέντρου αλλά και όλων
των δράσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου
προς την κατεύθυνση της διάδοσης της
επιστήμης και της τεχνολογίας στη χώρα
τόνισε στη δική του παρέμβαση ο διεθνώς διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής,

ΕΝ ΠΛΩ
βραβευμένος με το βραβείο Turing (2007),
Ιωσήφ Σηφάκης, σύμβουλος Σχεδιασμού
του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας
«Athena». Ο κ. Σηφάκης στην ομιλία του
σημείωσε πως: «Σήμερα η πατρίδα μας
αναζητεί τον δρόμο για μια έξοδο από
το τούνελ της κρίσης, μια αναγέννηση. Σε
αυτή την προσπάθεια είναι κοινή συνείδηση ότι πρέπει να απαντήσουμε θαρραλέα
στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνία της
γνώσης, όσον αφορά τόσο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης όσο και την ανάπτυξη στηριγμένη στην τεχνολογία και
στην καινοτομία».
Παρόντες στην εκδήλωση των εγκαινίων ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος,
ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης,
οι αναπληρωτές υπουργοί Έρευνας και
Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος
Σαντορινιός, η βουλευτής Επικρατείας και
τομεάρχης Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο
βουλευτής Λασιθίου και τομεάρχης Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, o βουλευτής
Πειραιά και πρώην υπουργός Ναυτιλίας
Θεόδωρος Δρίτσας, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας και ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πειραιά καθηγητής Άγγελος Κότιος.

Προς εμπορική συμφωνία
ΕΕ-Mercosur
Εν μέσω εφαρμογής πολιτικών εμπορικού
προστατευτισμού και ενός εντεινόμενου
εμπορικού «πολέμου» μεταξύ ΗΠΑ και
Κίνας, η ΕΕ έχει θέσει ως στρατηγική τη
σύσφιξη των εμπορικών της δεσμών με
μεμονωμένες χώρες, αλλά και με εμπορικά
μπλοκ χωρών σε όλο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα, και ενώ από την 1η
Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας, οι Βρυξέλλες
έχουν πλέον επικεντρώσει το ενδιαφέρον
τους στην ολοκλήρωση των αντίστοιχων
διαπραγματεύσεων με το εμπορικό μπλοκ
των χωρών της Mercosur (μέλη: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη
– έχει ανασταλεί η συμμετοχή της Βενεζουέλας), που περιλαμβάνει πληθυσμό
260 εκατ.
Αν και οι σχετικές συνομιλίες μεταξύ ΕΕ
και Mercosur είχαν ξεκινήσει το μακρινό
1999, τα δύο μέρη αισιοδοξούν για επιτυ-
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χή κατάληξη των μεταξύ τους επαφών το
τρέχον έτος. Σε περίπτωση μάλιστα που
επιτευχθεί η συμφωνία, αυτό θα σημάνει
περιορισμό των τελωνειακών δασμών, που
υπολογίζονται σε αρκετά δις ευρώ.
Καθώς φαίνεται, το εμπόδιο που παραμένει για να μπουν οι διαπραγματεύσεις στην
τελική τους ευθεία είναι η πλήρης ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον
νέο πρόεδρό της, Ζαΐρ Μπολσονάρο, και
η επίσημη τοποθέτηση του τελευταίου για
τα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ
και Mercosur, όπως σημείωσε πρόσφατα
και η Ευρωπαία επίτροπος για το εμπόριο,
Σεσίλια Μάλμστρομ. Ωστόσο, η τελευταία
εκφράζει την αισιοδοξία της για επιτυχή
κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
Σε περίπτωση που ξεπεραστούν «αγκάθια» όπως η εξασφάλιση προϊόντων
ΠΟΠ, ζητήματα πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, απελευθέρωσης επιμέρους
αγορών των δύο μερών και υπογραφεί η
συμφωνία, τότε θα δημιουργηθεί μεταξύ
ΕΕ και χωρών της Mercosur η μεγαλύτερη
στον κόσμο περιοχή διενέργειας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, μετά από
αυτήν μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

Οι συνιστώσες επιβράδυνσης
της παγκόσμιας οικονομίας
Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να
αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών και
οικονομολόγων του Chinese Academy of
Social Sciences, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου.
Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση,
η εκτιμώμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2019 θα
αποτελέσει απόρροια της διαφαινόμενης
εξασθένισης της αμερικανικής οικονομίας
μετά τη ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε
το 2018.
Παράλληλα, υπολογίζεται ότι η παγκόσμια
οικονομία θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από ενδεχόμενες ανακατατάξεις στις
χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα
προκληθούν από αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς που θα προωθήσει η Fed.
Με τη σειρά τους, οι αυξήσεις αυτές των
επιτοκίων είναι πιθανό να επηρεάσουν τα
νομίσματα άλλων χωρών και να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των εξωτερικών τους χρεών, ενώ και οι εμπορικές
εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εμπο-

ρικών δυνάμεων παγκοσμίως θα επιδράσουν επίσης αρνητικά στην παγκόσμια
οικονομική δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τόσο το ΔΝΤ
όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμούν
επίσης ότι η αμερικανική οικονομία θα επιβραδυνθεί το 2019 συγκριτικά με το 2018
και είναι χαρακτηριστικό ότι η Παγκόσμια
Τράπεζα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ των
ΗΠΑ στο 2,5% έναντι 2,7% το 2018.

Σε «ρυθμό» διαλύσεων η αγορά
των tankers
Το 2018 καταγράφηκε ως το έτος με τον
μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενόπλοιων που
έχουν οδηγηθεί προς ανακύκλωση την
τελευταία δεκαπενταετία.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Gibson
Shipbrokers, που δημοσιεύονται στον διεθνή Τύπο, περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια άνω των 25.000 dwt έχουν σταλεί
προς εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων
σε όλο τον κόσμο. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τον υψηλό αριθμό των
διαλύσεων στους χαμηλούς ναύλους, αλλά
και στις ελκυστικές τιμές που προσφέρονται για ανακύκλωση.
Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον το ότι αυτός
ο υψηλός αριθμός δεξαμενόπλοιων που
οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση το 2018
δεν πρόκειται να επαναληφθεί το 2019,
όπως σημειώνει σε πρόσφατη έκθεση της
BIMCO ο κ. Peter Sand, Chief Shipping
Analyst της τελευταίας. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης πως «κατά το νέο έτος
αναμένεται βελτίωση των κερδών από τα
χαμηλά επίπεδα του 2018 και ως εκ τούτου
οι πλοιοκτήτες θα χάσουν το ενδιαφέρον
τους για πώληση πλοίων προς scrap».
Μάλιστα, ο κ. Sand σημειώνει πως το
2019 θα καταγραφεί αύξηση του στόλου
των tankers άνω του 2%, με την ώθηση
να προέρχεται κυρίως από τα νέα διυλιστήρια της Κίνας που θα τεθούν σε λειτουργία και θα αυξήσουν τη ζήτηση, αλλά
και από τις αυξημένες εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση της BIMCO, πρόκειται
για πραγματικότητες που μπορεί και να
ανατραπούν. Πιο θετικό είναι το outlook
για τα oil-product tankers, που πιθανώς
να επηρεαστούν θετικά από τη διακίνηση
καυσίμων συμβατών με τα οριζόμενα στο
Sulphur Cap 2020.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΌ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΓΡΆΦΕΙ ΙΣΤΟΡΊΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ελληνική και διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία
ενόψει μεγάλων αλλαγών, ευκαιριών και προκλήσεων

Τα Ναυτικά Χρονικά,
παραδοσιακά από το 1931,
οπότε και ξεκίνησε η εκδοτική
τους παρουσία, φιλοξενούν
στις σελίδες του πρώτου
τεύχους του έτους τις σκέψεις,
τις εκτιμήσεις, τις προσδοκίες
καθώς και τις προβλέψεις του
υπουργού Ναυτιλίας καθώς και
επιφανών μελών της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας σχετικά
με την πορεία της ελληνικής
αλλά και της διεθνούς ναυτιλίας
για το νέο έτος.
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Μεταξύ των επιφανών μελών της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας που τίμησαν με την
αρθρογραφία τους το πρώτο τεύχος των
Ναυτικών Χρονικών για το 2019 συμπεριλαμβάνονται θεσμικοί εκπρόσωποι του κράτους, της πλοιοκτησίας και του εφοπλισμού,
εδραιωτές και συνεχιστές του ελληνικού
ναυτιλιακού παραδείγματος, καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι της ναυτεργασίας και των
Ελλήνων πλοιάρχων, οι απόψεις των οποίων
παρουσιάζονται σε διακριτές ενότητες.
Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις για τη νέα
χρονιά του υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη
φιλοξενούνται στην πρώτη ενότητα.
Στη δεύτερη ενότητα φιλοξενούνται οι απόψεις θεσμικών εκπροσώπων της διεθνούς και

ελληνικής πλοιοκτησίας και του εφοπλισμού.
Στην τρίτη ενότητα και στο πρώτο μέρος
της παρουσιάζονται οι σκέψεις και οι προβλέψεις ορισμένων εκ των πλέον σημαντικών πρωταγωνιστών της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, με βαθιά γνώση και εμπειρία στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν,
που χαίρουν της εκτίμησης της ελληνικής
και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και οι
οποίοι με τη δράση τους εδραίωσαν κατά
τις τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα ως σημείο αναφοράς της
διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στο δεύτερο μέρος της ίδιας ενότητας φιλοξενούνται οι κρίσεις και οι απόψεις της νεότερης
γενιάς των συνεχιστών του ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος. Πρόκειται τόσο

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
– ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ

Φώτης Κουβέλης
ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
– ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πάνος Λασκαρίδης
Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος
Ιωάννης Πλατσιδάκης
ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
– ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας
Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός
Χαράλαμπος Σημαντώνης
ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
– Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΊΑ*
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης
Λου Κολλάκης
Αθανάσιος Μαρτίνος
Συμεών Παληός
Νικόλαος Παππαδάκης
Πέτρος Παππάς
Δρ Σπύρος Μ. Πολέμης
Βασίλειος Θεοχ. Τερζής
Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

για εκπροσώπους Οίκων που συνεχίζουν
την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση
στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν όσο
και για νέους πρωταγωνιστές που «μπολιάζουν» με νέο αίμα την ελληνική ναυτιλία.
Στόχος είναι να αναδειχθούν η δυναμική
της παράδοσης αλλά και οι νέες επιχειρηματικές στρατηγικές και προσεγγίσεις
στους τομείς της διοίκησης, της εκμετάλλευσης και της ανάπτυξης του ελληνόκτητου στόλου, που ακολουθούνται από τα
νεότερα στελέχη της μεγάλης ελληνικής
ναυτιλιακής οικογένειας.
Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει σημαντικούς εκπροσώπους από τον χώρο της
ακτοπλοΐας καθώς και της κρουαζιέρας.
Πρόκειται για κλάδους της ναυτιλιακής

βιομηχανίας οι οποίοι πάντα βρίσκονταν
στο επίκεντρο ενδιαφέροντος των Ναυτικών Χρονικών.
Στην πέμπτη ενότητα φιλοξενούνται οι
απόψεις των επικεφαλής θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτεργασίας και των Ελλήνων πλοιάρχων σε
αναγνώριση της σημαίνουσας προσφοράς
του ελληνικού ναυτεργατικού δυναμικού
–αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος– στη διατήρηση της ελληνικής
ναυτοσύνης.

Βαλέντιος Γ. Βαλεντής
Χάρης Βαφειάς
Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης
Λασκαρίνα Καρασταμάτη
Μάριος Π. Καρνέσης
Ελπινίκη Πετράκη
Θέμης Α. Πετράκης
Γιάννης Τριφύλλης
Φίλιππος Τσαγκρίδης-Παναγόπουλος
Στράτος Τσαλαμανιός
Σταμάτης Τσαντάνης
Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας
Πόλυς Β. Χατζηωάννου
ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΑΚΤΟΠΛΟΐΑ

Μιχάλης Σακέλλης
Γεώργιος Κατσανεβάκης
Μιχάλης Λάμπρος
Μάριος Ηλιόπουλος
ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
Η ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΊΑ

Γιάννης Χαλάς
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης
Επιμέλεια αφιερώματος:
Παναγιώτης Καπετανάκης

* Οι εκπρόσωποι της πλοιοκτησίας
παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ

Η ναυτιλιακή πολιτική πρέπει να ασκείται με κέντρο τον άνθρωπο
και την προστασία του περιβάλλοντος

Του
Φώτη Κουβέλη
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η σταδιακή ανάκαμψη της ναυλαγοράς
διεθνώς αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία το 2019.
Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι η ελληνική
ποντοπόρος ναυτιλία και το 2017 και το
2018 αντιμετώπισε με μικρές απώλειες την
κρίση στον συγκεκριμένο τομέα.
Το γεγονός αυτό δείχνει τα μεγέθη και
το δυναμικό της ελληνικής ναυτιλίας, τα
οποία, κατά την εκτίμησή μας, οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στον παράγοντα «άνθρωπος». Και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του Έλληνα ναυτικού. Στόχος, λοιπόν, του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής είναι η περαιτέρω ενίσχυση
της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, με
εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, με ενίσχυση του εξοπλισμού των
ΑΕΝ και με αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.
Πάγια θέση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής είναι ότι η ναυτιλιακή
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πολιτική πρέπει να ασκείται με κέντρο τον
άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και
οι γνωστές ενέργειες του υπουργείου για
την υιοθέτηση του Sulphur Cap 2020, την
1/1/2020, με βάση και την τελευταία απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ). Το υπουργείο υποστηρίζει παγίως
τις πολιτικές του ΙΜΟ. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι δεν είναι ανεδαφική η συζήτηση για
μια αναγκαία μεταβατική περίοδο, μέχρις
ότου ολοκληρωθεί η τεχνογνωσία και σταθεροποιηθεί η παραγωγή ποιοτικού καυσίμου, μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο,
από τα διυλιστήρια διεθνώς.
Θέλω να επιμείνω λίγο περισσότερο στον
ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος πράγματι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
για την ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε ειδική
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής για την ένταξη και ναυτιλιακών
σπουδών στο πρόγραμμά του, ενώ ιδρύ-

σαμε και ενδέκατη Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού, την ΑΕΝ Καλύμνου, η λειτουργία της οποίας άρχισε τον Δεκέμβριο του
2018. Παράλληλα ολοκληρώνεται η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, ενώ τα
κενά στους καθηγητές συμπληρώνονται
με προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών,
πέραν των θέσεων μόνιμων καθηγητών
που συστήσαμε.
Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των νέων
στο ναυτικό επάγγελμα, πρέπει να σημειώσω ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει
αλλάξει πολύ το επάγγελμα του ναυτικού.
Και η επικοινωνία των ναυτικών με τις οικογένειές τους είναι πολύ εύκολη πλέον, ενώ
και η καθημερινή ζωή στο πλοίο έχει βελτιωθεί, καθώς τα πλοία είναι σύγχρονα και με
πολλές ανέσεις, ακόμα και με γυμναστήρια.
Οι ενδείξεις σήμερα είναι ότι οι νέοι συνειδητοποιούν σταδιακά τα πλεονεκτήματα
που έχει το επάγγελμα του ναυτικού και
στρέφονται τόσο στη ναυτιλιακή όσο και
στη ναυτική εκπαίδευση.

Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
T: +30 210 422 3355
F: +30 210 422 3356
ops@mylakiltd.gr
www.mylakiltd.gr

Greece
Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356
Alexandroupolis: 6, M. Botsari St., 681 00 Alexandroupolis
T: +30 21670 05952 / F: +30 23102 23932
Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri
T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789
Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis
T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760
Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis
T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655
Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion
T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096
Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras
T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297
Thessaloniki: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki
T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932
Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / F: +30 24210 39361
Yali (Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese
T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086
Cyprus
7, Klimentos & Kleomenous St., CY 1061, Nicosia
T: +357 22452080 / F: +357 22754801

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek ports through our local correspondence.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η παγκόσμια οικονομία δείχνει ότι αναπτύσσεται με έναν υγιή ρυθμό,
επηρεάζοντας θετικά και τη ναυλαγορά

Του
Πάνου Λασκαρίδη
Προέδρου της ECSA και CEO των Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd.

Σε γενικές γραμμές βλέπω θετική την προοπτική της ναυλαγοράς το 2019, εκτός και
αν έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις, κυρίως
στο θέμα των εμπορικών ανταγωνισμών
και των εμπορικών πολέμων. Και αυτό διότι
η παγκόσμια οικονομία κατά βάση δείχνει
ότι αναπτύσσεται με έναν υγιή ρυθμό.
Ως προς το ζήτημα των εμπορικών ανταγωνισμών και των εμπορικών πολέμων, η
γνώμη μου είναι ότι οι τελευταίοι δημιουργούν πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική παρά
πραγματική ζημιά στις αγορές, με δεδομένο πως τα βασικά μεγέθη των αγορών είναι
θετικά. Άλλωστε, οι εν προκειμένω εμπορικοί πόλεμοι πιστεύω πως αφορούν προϊόντα τα μεγέθη των οποίων είναι πάρα πολύ
μικρά μπροστά σε αυτά της παγκόσμιας
οικονομίας. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική
επιρροή, όσο περισσότερο ψυχολογική.
Μια άλλη σημαντική υπόθεση που απασχολεί τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι και
αυτή του Sulphur Cap 2020. Προσωπικώς
δεν πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση περί «experience building phase», ενώ
η περίπτωση αναβολής της εφαρμογής του
κανονισμού δεν υφίσταται. Θεωρώ όμως
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ότι θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προτάσεων και μέτρων, ούτως ώστε η μετάβαση
αυτή να αντιμετωπιστεί από τις πλευρές
που θα τη ρυθμίσουν, είτε είναι ο IMO είτε
είναι η σημαία είτε είναι η κλάση είτε είναι
οι stakeholders (διυλιστήρια, πετρελαϊκές
εταιρείες, κ.λπ.), με έναν πιο άμεσο τρόπο. Οι ανησυχίες οι οποίες συζητούνται
είναι απολύτως ισχυρές και βάσιμες, αλλά
υπάρχει ο κίνδυνος –και αυτό το βλέπουμε σήμερα– η συζήτηση περί των μέτρων
ασφαλείας και περί των άλλων προκλήσεων σιγά σιγά να διολισθαίνει προς μια
εμπορική συζήτηση μεταξύ scrubbers και
μη scrubbers. Αυτό προσωπικώς το θεωρώ απαράδεκτο, διότι το scrubber είναι
μια καθαρά εμπορική απόφαση, την οποία
καλά θα κάνει να λάβει μόνος του ο κάθε
εφοπλιστής. Άρα είναι συνετό να μην
μπλεχτούμε σε εμπορικές διαμάχες για
τα scrubbers, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στον ΙΜΟ και τις οποίες υποστηρίζει
η Ελλάς είναι απολύτως ισχυρές. Σε ό,τι
αφορά τώρα το θέμα του θείου, πέραν
του ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, έχει

μπει πλέον σε έναν δρόμο και ο καθένας
εξετάζει τις δυνατές επιλογές για τα πλοία
του και την εταιρεία του.
Όσον αφορά το ζήτημα της ναυτιλιακής
χρηματοδότησης, αυτό εξαρτάται από την
κατάσταση και την τσέπη του κάθε πλοιοκτήτη. Γενική μου άποψη είναι ότι οι μεγάλες και καλές εταιρείες, παρά το γεγονός
ότι έχουν ελαττωθεί οι τράπεζες, παρά το
γεγονός ότι έχουν σφίξει τα πράγματα,
δεν έχουν δυσκολία να χρηματοδοτηθούν.
Μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος, μπορεί και οι όροι να μην είναι όπως
τους είχαμε ζήσει οι παλαιότεροι και να
έχουν αλλάξει. Ίσως να έχει επηρεάσει και
το γεγονός ότι υπάρχει τα τελευταία δύο
τρία χρόνια αρκετή δραστηριότητα με
leasing companies και κάποιες τράπεζες
της Άπω Ανατολής. Αυτές οι νέες πραγματικότητες ίσως δεν βοηθούν τους μικρούς
εφοπλιστές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν
βλέπω να αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία χρηματοδότησης μεγάλες εταιρείες, με
πολλά πλοία, με εταιρική διαχείριση, είτε
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε
είναι οικογενειακές.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο,
που θα αναδείξει την Ελλάδα σε παγκόσμια ναυτική δύναμη

Του
Αναστάσιου Παπαγιαννόπουλου
Προέδρου της BIMCO και CEO της Common Progress Co Na S.A.

Η Ελλάδα δύναται να αλλάξει άρδην το
μέλλον της, αξιοποιώντας ένα από τα πλέον
σημαντικά πλεονεκτήματά της, τη ναυτιλία.
Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να
συνεισφέρουμε και όσοι εξ ημών ανήκουν
στη γενιά που βρίσκεται κοντά στην έξοδο
από την ενεργό δράση. Και αυτό που θα
μπορούσαμε να αφήσουμε πίσω μας ως
παρακαταθήκη στους νεότερους είναι η
τεχνογνωσία. Την οποία και εμείς κληρονομήσαμε από την προηγούμενη γενιά και
την οποία μέχρις ενός σημείου χειριστήκαμε με τον σωστό τρόπο και καταφέραμε
μια μικρή χώρα να την καταστήσουμε τη
μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου.
Ωστόσο, δεν πρέπει να σταματήσουμε
εδώ. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί και ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, που θα
επιτρέψει στην Ελλάδα να αναδειχθεί σε
παγκόσμια ναυτική δύναμη, με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται ως προς τις δυνατότητες ενδυνάμωσης της οικονομικής και
στρατηγικής ισχύος της χώρας. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου σχεδίου συνιστά, κατά
τη γνώμη μου, το μεγάλο στοίχημα.
Πιστεύω πως ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει
να αποτελέσει προϊόν κοινής πρωτοβουλίας
και συνεργασίας εφοπλισμού και πολιτείας,
όπως και όλων των πολιτικών δυνάμεων, και
με βάση αυτό θα πρέπει συγκροτημένα να
πορευτούμε. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε
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πως είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η
οποία έχει ισχυρότατα ναυτιλιακά συμφέροντα, και μάλιστα σε μια εποχή όπου η
μεν Βρετανία οδεύει εκτός Ευρώπης, η δε
Γερμανία βλέπει τη ναυτιλιακή της δύναμη
να φθίνει. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα,
εργαζόμενοι με σχέδιο, να προσφέρουμε
σημαντικό έργο στην Ελλάδα και στην οικονομία της, αλλά και να αναδείξουμε, μαζί με
τη Μάλτα και την Κύπρο, τη μεγάλη σημασία της εμπορικής ναυτιλίας για την ίδια την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου απαιτούνται, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για τους ναυτιλιακούς οργανισμούς και
εταιρείες που θα επιλέξουν την Ελλάδα ως
έδρα τους, ένα σύστημα άμεσης επίλυσης
–με fast-track διαδικασίες– των γραφειοκρατικών ζητημάτων που ανακύπτουν μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και Δημοσίου, ενώ
μεγάλης σπουδαιότητας είναι να καταστεί
το arbitration υποχρεωτικό για ορισμένες
διαφορές και ταυτόχρονα να γίνεται πολύ
δύσκολη η προσφυγή στα δικαστήρια. Εάν
τέτοια μέτρα υλοποιηθούν –και θεωρώ εφικτή την υλοποίησή τους–, τότε η Ελλάδα,
συνδυαστικά με το υψηλής κατάρτισης και
ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της, μπορεί
να αναδειχθεί σε μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο.
Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου,
σαφώς πρέπει να τεθεί ψηλά και το ζήτημα

της προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό
επάγγελμα. Ωστόσο, αυτό είναι πρωτίστως
ζήτημα γενικής παιδείας. Προσωπικώς θα
επέλεγα η Οδύσσεια, ο καταστατικός μύθος
της ναυτιλίας μας, να διδάσκεται ως μάθημα μεγάλης σπουδαιότητας στο γυμνάσιο,
για να μάθουν οι νέοι την έννοια του ταξιδιού, ώστε να αντιληφθούν την ανάγκη της
εξωστρέφειας και να κατανοήσουν πως,
σταδιοδρομώντας σε ναυτικά ή ναυτιλιακά επαγγέλματα, το «γήπεδό» τους δεν
είναι τα εθνικά σύνορα αλλά ολόκληρος ο
κόσμος. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται αναμόρφωση της ναυτικής μας εκπαίδευσης,
με αναβάθμιση των υφιστάμενων ναυτικών
σχολών, αλλά και ίδρυση ιδιωτικών σχολών.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ σημαντικό για τη ναυτιλία στον 21ο αιώνα και θα
γίνει ακόμα πιο σημαντικό στο μέλλον, γι’
αυτό και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό
άμεσα.
Είναι θετικό ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων είκοσι πέντε ετών
έχουν, αργά ή γρήγορα, κατανοήσει τη
σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη
χώρα. Σε αυτό έχουν συνεισφέρει τα
μέγιστα όλοι οι πρόεδροι και τα ΔΣ της
ΕΕΕ. Τώρα, όμως, οι ιστορικές συνθήκες
το επιτρέπουν και οι ανάγκες της χώρας
το απαιτούν να κάνουμε το επόμενο
βήμα.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είναι χρέος μας να επανεξετάσουμε και να συντελέσουμε
στην αναβάθμιση της ναυτικής μας εκπαίδευσης

Του
Ιωάννη Πλατσιδάκη
Προέδρου της INTERCARGO (2012-2018),
Managing Director της Maran Dry Management Inc.

Όλοι οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία έχουμε την υποχρέωση να
συνεχίσουμε την προσπάθεια διατήρησης και ενδυνάμωσης της μακροχρόνιας σχέσης που διατηρούμε με
το ελληνικό κράτος αλλά και με την ελληνική κοινωνία.
Ένας σημαντικός παράγοντας για να καταστεί εφικτή
αυτή η ενδυνάμωση είναι η καθολική υποστήριξη της
ναυτικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μας κρατήσει
κοντά με την κοινωνία του τόπου μας.
Συχνά ακούμε παροτρύνσεις περί βελτίωσης της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και για τη δέσμευση
όλων μας για την αναβάθμισή της. Ωστόσο, είναι αναντίρρητο γεγονός ότι η όποια πρόοδος συντελείται
είναι πολύ αργή.
Η άρνησή μας να δούμε τι γίνεται σε άλλες, εκπαιδευτικά προηγμένες, χώρες και να τις μιμηθούμε είναι
λάθος. Η προσπάθεια να εφεύρουμε τον τροχό είτε
είναι αφελής και άκαρπη είτε απλώς παρέχει ενασχόληση σε παρεπιδημούντες, χωρίς όμως ουσιαστικό
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αποτέλεσμα. Δεν θα αναφερθώ στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου,
της Κίνας κ.λπ., αλλά της Τουρκίας, της Βουλγαρίας,
της Κροατίας και των άλλων γειτονικών μας κρατών.
Ορισμένες είναι πολύ προχωρημένες σε σχέση με
τις δικές μας, αν και οι εμπορικοί στόλοι τους σαφώς
υπολείπονται του δικού μας. Είναι χρέος μας –και το
σημειώνω με ιδιαίτερη προσωπική αγωνία– να επανεξετάσουμε και να συντελέσουμε, διαχρονικά, στην
αναβάθμιση της ναυτικής μας εκπαίδευσης.
Η ποντοπόρος ναυτιλία δεν έχει ποτέ επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με επιδοτήσεις ή
δάνεια ούτε με οποιαδήποτε άλλη οικονομική πράξη
ή πρωτοβουλία. Αντίθετα, είναι μια πηγή πλούτου και
ως εκ τούτου, εάν εφοπλισμός και κοινωνία συνυπάρξουν αρμονικά, μπορεί να δημιουργήσουν ευμάρεια
για ένα μεγάλο σύνολο της νεολαίας μας μέσω της
εξέλιξης πολλών μελών της στις θέσεις των αξιωματικών των πλοίων.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη
ναυτικής παιδείας και πολιτισμού

Του
Δρος Γεωργίου Δ. Πατέρα
Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σωστά επισημαίνεται ότι ο ανθρώπινος
παράγοντας υπήρξε, θα προσθέσω και
παραμένει, το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλία. Το πλεονέκτημα αυτό υπερίσχυσε των πλεονεκτημάτων που διέθεταν, και διαθέτουν, άλλες
ναυτιλιακές χώρες, όπως εθνικά φορτία,
στρατηγική ισχύ, άφθονη χρηματοδότηση
και μεγάλη παράδοση στην ποντοπλοΐα.
Εντούτοις, η ελληνική ναυτιλία, χωρίς αυτά
τα εφόδια, μπόρεσε σε βάθος χρόνου να
κατακτήσει την πρώτη θέση σε χωρητικότητα αλλά και να καθιερωθεί ποιοτικά.
Αυτή η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών της ναυτιλίας μας από τις άλλες δεν
οφείλεται σε συγκυρίες, αλλά αποκλειστικά
στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε στα πλοία
είτε στην ξηρά, και στην αποκτηθείσα
τεχνογνωσία από γενιά σε γενιά.
Η θάλασσα έδωσε διέξοδο στον περιορισμένο γεωγραφικό και οικονομικό χώρο,
σε πολλές, κυρίως νησιωτικές, κοινωνίες.
Σήμερα καταγράφεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ναυτικά επαγγέλματα από
νέους και νέες των ηπειρωτικών περιοχών,
ιδίως αυτών που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση.
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ανα-
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βίωση του ενδιαφέροντος των νέων, με
βασικό κίνητρο τον βιοπορισμό. Για να
γίνεις όμως καλός ναυτικός, δεν αρκούν
οι οικονομικές απολαβές· πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου, το βαπόρι, τη θάλασσα, τον τρόπο ζωής. Αυτή η αγάπη για το
επάγγελμα βλέπουμε ότι αναπτύσσεται
στα παιδιά κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
Για να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον των νέων, νομίζω ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε το
έναυσμα της αγάπης για το επάγγελμα. Δηλαδή το κίνητρο για την επιλογή
της σταδιοδρομίας στη θάλασσα να μην
περιορίζεται στο «τι μισθό θα παίρνω ως
πλοίαρχος ή μηχανικός», αλλά και στην
υπερηφάνεια, στη γνώση και στον πολιτισμό που αποκτάς σε αυτόν τον κλάδο.
Στις χωρίς σύνορα προοπτικές που διανοίγονται. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό; Με
την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης,
την ενημέρωση για τα πλοία και τις συνθήκες εργασίας, την παρουσίαση των επιτευγμάτων του κλάδου και με όποιο άλλο
τρόπο σκεφτούμε ότι μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την κλίση τους. Ναυταθλητισμός, παρουσιάσεις

στα σχολεία, επισκέψεις σε ναυτότοπους,
λιμάνια, μουσεία, ναυτιλιακά γραφεία και
οργανισμούς και άλλες δράσεις που θα
παρουσιάσουν αντικειμενικά το παρελθόν,
την εξέλιξη και το παρόν της ναυτιλίας. Με
άλλα λόγια, στόχος μας θεωρώ ότι πρέπει
να είναι η ανάπτυξη ναυτικής παιδείας και
πολιτισμού.
Και μετά από αυτό ακολουθεί η ναυτική
εκπαίδευση. Το κλισέ της αναβάθμισης
της ναυτικής εκπαίδευσης το ακούω από
τότε που πρωτομπήκα στη δουλειά. Δεν
αρκούν τα λόγια, τώρα χρειάζονται πράξεις, με αποκλειστικό στόχο την άρτια και
ουσιαστική εκπαίδευση των σπουδαστών
στις ΑΕΝ. Οι ελλείψεις στις υποδομές και
οι αγκυλώσεις στη λειτουργία ξεπερνιούνται σήμερα με την ουσιαστική εκπαίδευση που γίνεται στα πλοία και στα σεμινάρια των εταιρειών. Πόσο καλύτερους
αξιωματικούς θα είχαμε εάν τα παιδιά
που μπήκαν στις σχολές από αγάπη για
το επάγγελμα αποφοιτούσαν με περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις;
Όσον αφορά τα αυτοματοποιημένα και
αυτόνομα πλοία, εάν ποτέ επικρατήσουν
ευρέως, θα έχουν προηγηθεί τα αεροπλάνα, πράγμα που το θεωρώ μάλλον απίθανο.
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ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάδειξη της σημασίας μιας
αποτελεσματικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας θαλάσσιων μεταφορών

Του
Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού
Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας

Με την έναρξη του νέου έτους, η λέξη που θα χρησιμοποιούσα για να περιγράψω το τι μέλλει γενέσθαι θα
ήταν η «αβεβαιότητα».
Αβεβαιότητα ως προς την παγκόσμια γεωπολιτική
κατάσταση. Με εχθρικές δηλώσεις από την Κίνα, τη
Μέση Ανατολή και μια ανύπαρκτη αμερικανική ή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, τα πάντα θα μπορούσαν να
συμβούν, και με μια ολοένα και ισχυρότερη Ρωσία, η
οποία είναι διατεθειμένη να απλώσει τα φτερά της, θα
μπορούσαν να επέλθουν σοβαρές συνέπειες για την
ελεύθερη κυκλοφορία του παγκόσμιου εμπορίου.
Δεύτερον, ο τρόπος που αναμένει κανείς το 2020
και τα επικείμενα θέματα που άπτονται της ποιότητας των καυσίμων θα μας επιβαρύνουν όλους, είτε
επιλέξει κανείς την εγκατάσταση scrubbers είτε όχι.
Θα παράγουν τα διυλιστήρια αρκετή ποσότητα συμβατών καυσίμων; Θα είναι η ποιότητα αρκετή για να
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα γενιά των ναυτιλιακών
καυσίμων; Θα έχουμε επαρκή προστασία μέσω των
συμβαλλόμενων μερών και εγγυήσεις από τους προμηθευτές καυσίμων, ώστε να γνωρίζουμε ότι τα πλοία
θα μπορούν να πραγματοποιούν πλόες με ασφάλεια
στους ωκεανούς του κόσμου;
Τρίτον, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, σε κάθε τομέα
της αγοράς, είτε πρόκειται για bulkers, tankers, gas
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carriers είτε πρόκειται για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υφίσταται υπερβολικά μεγάλη χωρητικότητα και υπάρχουν ευμεγέθη βιβλία παραγγελιών.
Θα καταστεί δυνατή η απορρόφηση αυτής της τεράστιας εισροής χωρητικότητας χωρίς μια πιθανή πτώση
στις τιμές των ναύλων; Μπορούμε ακόμη να ελπίζουμε
σε μια συνεχή αύξηση των μεγεθών του παγκόσμιου
εμπορίου, που θα επιτρέψει να επιλυθεί η υπερπροσφορά της χωρητικότητάς μας, ή κάποιοι τομείς θα
επανεξετάσουν την εφαρμογή κάποιας μορφής παροπλισμού;
Ενόψει, εφέτος, των ελληνικών και ευρωπαϊκών εκλογών, θα έχουμε διοικήσεις οι οποίες θα εκτιμούν τη
σημασία μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας θαλάσσιων μεταφορών; Κανείς μπορεί μόνο να
ελπίζει ότι οι εν λόγω υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
συνειδητοποιούν ότι η ναυτιλία αποτελεί τον πλέον
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς αγαθών και ότι τη βοηθούν να προωθήσει τους στόχους
της. Συνδυαστικά, θα χρειαστούμε και τη βοήθεια των
προμηθευτών τεχνολογίας, όπως είναι οι κατασκευαστές κινητήρων και άλλοι, προκειμένου να έχουμε
την πρόοδο που απαιτείται για να επιτύχουμε τους
στόχους του 2050.
Μας αναμένει ένα ενδιαφέρον έτος.
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ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο κλάδος της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερες
προκλήσεις στο πλαίσιο προσαρμογής στο Sulphur Cap 2020

Του
Χαράλαμπου Σημαντώνη
Προέδρου της Ενώσεως Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων,
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MedFerry Shipping Co.

Κατ’ αρχάς σημειώνουμε ότι η ΕΕΝΜΑ,
ενώ δεν είναι αντίθετη στη μείωση της
περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα των
πλοίων σε ποσοστό 0,5% την 1/1/2020, είχε
διατυπώσει πριν από ενάμιση χρόνο, κατά
τη συζήτηση του θέματος στην 67η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, όπου θα συζητείτο και
θα ελαμβάνετο η απόφαση, τα ακόλουθα
δύο βασικά ερωτήματα:
1. Οι μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου ανά τον κόσμο (228 σε αριθμό) θα
είναι έτοιμες τεχνολογικά σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα, όταν απαιτούνται,
σύμφωνα με μελέτη, περί τα 328 δις
δολάρια ΗΠΑ ώστε να προσαρμοστούν
τεχνολογικά και να παραγάγουν καύσιμα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις;
2. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των κρατών-μελών του ΙΜΟ θα είναι επίσης έτοιμες/ικανές να πραγματοποιήσουν τους
απαραίτητους ελέγχους στους προμηθευτές καυσίμων, ώστε να διαπιστώνουν
ότι οι παραδιδόμενες στα πλοία ποσό-
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τητες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις,
και με τον τρόπο αυτόν να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες περιπτώσεις παραλαβής
μη κανονικών καυσίμων, με όλες τις συναφείς συνέπειες για τα πλοία;
Τα ερωτήματα/επιφυλάξεις της ΕΕΝΜΑ
τότε δεν τέθηκαν από την εθνική μας
αντιπροσωπεία και μετά από περίπου δύο
χρόνια, κατά την 73η Σύνοδο της MEPC
(Λονδίνο 22-28/10/2018), κατά ανάλογο
τρόπο επαναλαμβάνονται.
Συγκεκριμένα, τέσσερα μεγάλα νηολόγια
(Παναμά, Λιβερίας, Νήσων Μάρσαλ και
Μπαχαμών), αλλά και τρεις μη κυβερνητικές διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις
(BIMCO, INTERCARGO, INTERTANCO),
επανέλαβαν εγγράφως τη σοβαρότητα
του θέματος, όχι μόνο στα θέματα επάρκειας, αλλά και ποιότητας και ασφάλειας
των πλοίων και των πληρωμάτων, σε περίπτωση παραλαβής μη κανονικών ναυτιλιακών καυσίμων. Προ αυτών των δεδομένων και της έντονης πίεσης και από άλλες
χώρες, ο ΙΜΟ συμφώνησε να συγκεντρω-

θούν περαιτέρω στοιχεία (experience
building phase), να μελετηθούν αυτά και
σε νέα σύνοδο της MEPC να επανέλθει
το θέμα, για συζήτηση και λήψη ανάλογων
αποφάσεων.
Η θέση αυτή του IMO είναι σε θετική
κατεύθυνση και ικανοποιεί στη φάση αυτή
τη ναυτιλιακή κοινότητα, αφού παρέχεται,
όπως προαναφέραμε, η δυνατότητα, με
βάση τα πραγματικά δεδομένα στοιχεία,
το σημαντικό αυτό θέμα να επανεξεταστεί και να ληφθούν τότε πιο σωστές και
αντικειμενικές αποφάσεις.
Ο κλάδος της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις
στο πλαίσιο προσαρμογής, αναμένοντας
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και
τις σχετικές αποφάσεις.
Ευελπιστούμε ότι σύντομα η σχετική διερεύνηση θα ολοκληρωθεί και στην επόμενη σύνοδο της MEPC (αρχές του 2019)
το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Συνόδου.
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ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Η διαχρονική θέση της ναυτιλίας των Ελλήνων για ανοικτές αγορές
είναι και τώρα επίκαιρη όσο ποτέ

Του
Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη
Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου και Πρεσβευτή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα

Για το πώς θα διαγραφεί η πορεία της ποντοπόρου
ναυτιλίας το 2019, πολύ σημαντική θα είναι η συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών και η πορεία των
εμπορικών πολέμων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, ειδικά τα
containerships. Είμαι ουδέτερος ως προς τα υγρά/αέρια,
ελαφρώς αισιόδοξος στα χύδην, ειδικότερα στις πιο
ευέλικτες κατηγορίες.
Για τη διατήρηση της θετικής εικόνας της ναυλαγοράς
στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, αρκεί η Κίνα να πάει
καλύτερα του αναμενόμενου όσον αφορά την επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της, να μην
υπάρχει κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων, και όχι
μόνο. Σημαντική προϋπόθεση είναι επίσης η επιβράδυνση του ρυθμού των παραγγελιών και, βέβαια, το
περιβάλλον και η αυξημένη τιμή καυσίμων, που θέτουν
σημαντικά ερωτήματα για τη μελλοντική δομή αυτής
της αγοράς.
Σε ό,τι αφορά την αγορά των δεξαμενόπλοιων, σαφώς
και θα επηρεάσουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ εις βάρος
του Ιράν, καθώς και οι περικοπές της παραγωγής από
τις χώρες-μέλη του OPEC, όπως εξάλλου και οι μελλοντικές τάσεις εναλλακτικής ενέργειας και δημιουργίας αγωγών. Πάντως, προς το παρόν η κρίση έχει
οδηγήσει σε αύξηση του Μέσου Όρου Μεταφορικής
Απόστασης, και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία.
Ως προς το ζήτημα του Sulphur Cap 2020, προσωπικά
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εμμένω στη θέση μου ότι η ποιότητα των καυσίμων
αφορά τη βιομηχανία διυλίσεων και διανομής και όχι
τα πλοία. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί μεγάλη εσωτερική διαμάχη μεταξύ των εταιρειών που προτίμησαν
και εκείνων που δεν προτίμησαν τα scrubbers. Όμως
πιστεύω ότι τα scrubbers δεν είναι για όλα τα πλοία
και ούτε έχουμε βιώσει εμπειρικά την αποτελεσματικότητά τους. Οψόμεθα.
Όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού και τις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία,
πρέπει να επισημανθεί πως η διαχρονική θέση της ναυτιλίας των Ελλήνων, όπως έχει εκφραστεί και συνεχίζει
να εκφράζεται σταθερά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για ανοικτές αγορές είναι και τώρα επίκαιρη
όσο ποτέ. Η εφαρμογή μέτρων προστατευτισμού, απ’
όπου και αν προέρχεται, μόνο κακό κάνει στην παγκόσμια οικονομία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι
και η ναυτιλία. Ελπίζω και εύχομαι να επικρατήσει η
λογική και όλα να εξελιχθούν ομαλά.
Τώρα, όσον αφορά το Brexit, δεν σας κρύβω ότι με
εντυπωσίασε το γεγονός πως χρειάστηκαν μόλις 38
λεπτά για να χωρίσουν οι δρόμοι της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω, πάντως,
πως είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα
για το τι σημαίνει αυτό το «διαζύγιο» για τη ναυτιλία.
Αυτό που κρατώ είναι πως οι Έλληνες διαχειριστές
πλοίων ιστορικά είχαν, έχουν και θα συνεχίσουν να

έχουν μια πολύ στενή σχέση με τη Γηραιά Αλβιώνα.
Αλλά το μέλλον είναι δύσκολα προβλέψιμο, ευοίωνο γι’ αυτούς που είτε συνειδητά είτε κατά τύχη θα
έχουν κάνει τις σωστές επιλογές, δυσοίωνο για τους
υπολοίπους. Και όπως μου αρέσει να λέω, «κάποιες
φορές ίσως είναι καλύτερα να κάνουμε τα σωστά
πράγματα από το να κάνουμε τα πράγματα σωστά»,
χωρίς να υπονοώ σε καμία περίπτωση ότι ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα.
Ένα έτερο σημαντικό ζήτημα είναι και αυτό της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Οι προοπτικές προφανώς είναι
δυσοίωνες, και αυτό όχι επ’ ωφελεία της ίδιας της ναυτιλίας και του ίδιου του εμπορίου. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι
όμορα σκεπτόμενες μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, όπως και οι
παλαιότερες οικογένειες, από τις οποίες προήλθε και
ο δυνατός πυρήνας της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας.
Τέλος, ένα από τα ζητήματα υψηλής προτεραιότητας
και σπουδαιότητας για τη ναυτιλία είναι και αυτό του
ανθρωπίνου δυναμικού. Η ιδιότητά μου ως πρεσβευτή του ΙΜΟ στην Ελλάδα μού δίνει την ευκαιρία να

έρχομαι σε άμεση επαφή με νέες και νέους από όλη
την επικράτεια, και αυτό που διαπιστώνω είναι πως
τα νέα παιδιά γνωρίζουν πολύ λίγα για τη σύγχρονη
ναυτιλιακή βιομηχανία. Όταν όμως μαθαίνουν για τα
ναυτικά επαγγέλματα σε ξηρά και θάλασσα, για τις
σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρείες, για τα σύγχρονα
εμπορικά πλοία, κυρίως για τις προοπτικές μιας εξαιρετικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη ναυτιλία,
τότε αλλάζουν πολλά.
Από την άλλη, όμως, αυτό το σύγχρονο περιβάλλον
της ναυτιλίας απαιτεί πλέον ένα νέο εκπαιδευτικό
μοντέλο, που με τη σειρά του προϋποθέτει ένα πολύ
βελτιωμένο προφίλ σπουδαστή αρχικά, επαγγελματία
στη συνέχεια.
Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι απαραίτητη η σωστή
προσέλκυση με έμφαση στην άριστη εικόνα της ναυτιλίας και στο word of mouth, ταυτόχρονα με την ποιοτική ενδυνάμωση της ναυτικής εκπαίδευσης με έμφαση
στις νέες τεχνολογίες, μιας και το αύριο μας δείχνει το
σήμερα. Η ιδέα του αυτόνομου πλοίου είναι μη εφαρμόσιμη ολοκληρωτικά, η τάση όμως είναι δεδομένη.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Η αγορά ξηρού φορτίου για το 2019 θα είναι θετική
και καλύτερη απ’ ό,τι το 2018

Του
Λου Κολλάκη
Προέδρου της Chartworld Shipping Corporation

Πιστεύω ότι η ξαφνική πτώση κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2018 προκάλεσε
έκπληξη στους περισσότερους, παρά τον
υπερβολικό φόβο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.
Τον Νοέμβριο του 2018 υπήρξε σημαντική πτώση στις εισαγωγές σόγιας στην
Κίνα από τα υψηλά επίπεδα των 2,3 εκατ.
τόνων του Οκτωβρίου του 2018. Γενικά, το
εμπόριο σιτηρών υποστηρίζεται από μια
αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, ενώ
σημειώθηκε και σημαντική αύξηση στη
διακίνηση άνθρακα κυρίως στην Ασία, στο
Πακιστάν, στην Ινδία και στην Αίγυπτο.
Η αύξηση της ζήτησης για διά θαλάσσης
μεταφορές μοιάζει να κινείται σε χαμηλά
επίπεδα, περί το 3%, για την περίοδο 20182020. Η καθαρή ανάπτυξη του στόλου,
δηλαδή νέες ναυπηγήσεις/διαλύσεις, επίσης μοιάζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα,
πέριξ του 3%, υποκείμενη ωστόσο σε ό,τι
συμβαίνει και αφορά τα κόστη των καυσίμων μετά την 1/1/2020. Ο ρυθμός αυτός
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θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος, λόγω
των αυξημένων διαλύσεων λιγότερο αποδοτικών πλοίων.
Στα Capesize πλοία, έως το 2020 θα έχουν
ναυπηγηθεί σχεδόν 177 πλοία και θα
έχουν οδηγηθεί προς διάλυση περί τα 130
ηλικίας άνω των 19 ετών (με έτος ναυπήγησης έως το 2001). Στην κατηγορία 60.000100.000 dwt αναμένεται να ναυπηγηθούν
228 πλοία, έναντι διάλυσης 407 με ηλικία
άνω των 19 ετών.
Είναι πολύ δύσκολες οι προβλέψεις για
μετά το 2020, λόγω των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και πιθανών μελλοντικών περιοχών ελέγχου των εκπομπών,
που φαίνεται να αυξάνονται. Βασικά, πλοία
που λειτουργούν εντός των περιοχών ECA
υπόκεινται σε αυστηρότερα όρια εκπομπών μέσω της MARPOL. Τα όρια για την
περιεκτικότητα σε θείο του fuel oil για τον
έλεγχο των εκπομπών SOx και έμμεσα
των εκπομπών σωματιδίων (ΡΜ). Υπάρχει
αβεβαιότητα όσον αφορά την τιμολόγηση

των συμμορφούμενων καυσίμων καθώς και
των αναμενόμενων ποσοτήτων καυσίμων.
Η εκτιμώμενη διαφορά περίπου $200250 μεταξύ Hs HFO και 0,50% καυσίμου
για περιορισμένο –άγνωστο– αριθμό ετών
θα προσδώσει σίγουρα στα πλοία που
έχουν εξοπλιστεί με scrubbers ένα όφελος,
ωστόσο αυτό φαίνεται να αφορά κυρίως
τα μεγαλύτερα φορτηγά πλοία, τα πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα
κρουαζιερόπλοια. Η τελευταία εκτίμηση
που μου δόθηκε ήταν ότι περίπου το 10%
σε όρους όγκου καυσίμου θα αφορά πλοία
εξοπλισμένα με scrubbers.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
πιστεύω ότι η αγορά ξηρού φορτίου για το
2019 θα είναι θετική και καλύτερη απ’ ό,τι
το 2018. Όσον αφορά το 2020 και μετά,
πιστεύω πως αναμένεται αναταραχή κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2020 και εφαρμογή
slow steaming, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι
ευεργετικό μέχρι να υπάρξει εξομάλυνση
για όλους τους τύπους των πλοίων.

Your global partner

Marine Chemicals, Gases & Refrigerants, F.R.S.

www.marichem-marigases.com

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Ευοίωνες οι προοπτικές για την εμπορική ναυτιλία μας
στα χρόνια που έρχονται

Του
Αθανάσιου Μαρτίνου
Διευθύνοντος Συμβούλου της Eastern Mediterranean Maritime Limited

Αγαπητοί κύριοι,
Με χαρά συμμετέχω στην πρωτοβουλία των
Ναυτικών Χρονικών για πληρέστερη ενημέρωση της ναυτιλιακής κοινότητας, εκφράζοντας μέσω του ιστορικού περιοδικού σας
απόψεις για την εμπορική ναυτιλία μας:
Μετά την εξαιρετικά υψηλή ναυλαγορά
των ετών 2003-2008, τα τελευταία δέκα
χρόνια ήταν στην καλύτερη περίπτωση
μέτρια περίοδος για τη ναυτιλία μας. Το
2016 ήταν μια πολύ κακή, ζημιογόνα χρονιά για τα φορτηγά πλοία, οι ναύλοι των
οποίων ανέκαμψαν το 2017. Οι πρώτοι
δέκα μήνες του 2018 είχαν ικανοποιητικές
αποδόσεις για όλες τις κατηγορίες φορτηγών bulkers, με πτώση τους τελευταίους
δύο μήνες του έτους.
Για τα δεξαμενόπλοια όλων των μεγεθών, οι
ναύλοι ήταν ικανοποιητικοί το 2015, χαμηλότεροι το 2016, έτι χαμηλότεροι το 2017
και χάλια τους πρώτους δέκα μήνες του
2018. Αντίθετα με τα φορτηγά, οι ναύλοι
των δεξαμενόπλοιων ανένηψαν το τελευταίο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018.
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Τα καλά αποτελέσματα ισοσκελίζουν
κάπως τις ζημίες των δεξαμενόπλοιων του
πρώτου δεκαμήνου.
Μεγάλη βελτίωση των ναύλων σημειώνεται για τα υγραεριοφόρα το 2018, δικαιώνοντας τους μετρημένους στα δάχτυλα
Έλληνες εφοπλιστές που επένδυσαν στα
υψηλού κεφαλαίου και νέας τεχνολογίας
πλοία αυτής της κατηγορίας.
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

1. Για τα φορτηγά υπάρχει ανησυχία ότι οι
ναύλοι θα είναι πιο μέτριοι το 2019, λόγω
των δασμών στις εισαγωγές που επέβαλαν οι ΗΠΑ, που περιορίζουν το διεθνές
εμπόριο και επιβραδύνουν τον ρυθμό
ανάπτυξης της Κίνας. Τα πλοία capes
(180.000+ τόνων) ίσως επηρεαστούν
δυσμενώς από μειωμένες εισαγωγές σιδηρομεταλλευμάτων από την Κίνα.
2. Πιστεύω ότι οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων θα είναι βελτιωμένοι το 2019, λόγω
των μειωμένων τιμών του αργού πετρε-

λαίου (crude) και των προϊόντων διύλισης
(products).
2020/2021

Πιστεύω ότι οι δύο ως άνω χρονιές θα
είναι πολύ καλές χρονιές για την εμπορική
ναυτιλία μας.
Η υποχρέωση κατανάλωσης στα πλοία
ακριβότερων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θειάφι θα έχει ως συνέπεια:
α) την επιβράδυνση των μέσων ταχυτήτων των πλοίων
β) μερική απόσυρση πλοίων για τοποθέτηση scrubbers
γ) μετακύλιση του αυξημένου κόστους
καυσίμου στους ναυλωτές.
Η «αναμπουμπούλα» που θα επικρατήσει
θα έχει ως συνέπεια σημαντική άνοδο των
ναύλων.
Θα σκεφτείτε, βέβαια, ότι «ο πεινασμένος
καρβέλια ονειρεύεται».
Ίδωμεν.
Καλή χρονιά!

GET
THE

FLEXIBILITY
TO CARRY

DIFFERENT

CARGOES
Tankguard Flexline. Full-on flexibility for your cargo vessels.
In today’s competitive marine environment, it’s vital to obtain the commercial edge.
Tankguard Flexline is a cargo tank coating with Flexforce technology, giving your
vessels the flexibility to carry different cargoes – essential when only aggressive cargo
types are available. More different cargoes. And less ventilation days after carrying
aggressive cargoes. The result? Full flexibility, which means a full cargo vessel,
and that’s great for your business.
Get flexible. Get Tankguard Flexline.

jotun.com

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Οι προβλέψεις στη ναυτιλία είναι γεμάτες αβεβαιότητα,
λόγω των αστάθμητων παραγόντων που την επηρεάζουν

Του
Συμεών Παληού
Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer της Diana Shipping Inc.

Η θετική εικόνα της ναυλαγοράς για πλοία χύδην
ξηρού φορτίου είναι ομολογουμένως εύθραυστη και
προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων βασικών συνθηκών για τη διατήρησή της.
Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ναυλαγορά
είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας μεταξύ αγοράς
και ζήτησης πλοίων. Άρα, σε έναν τόσο ανταγωνιστικό
τομέα της ναυτιλίας, πρέπει να κοιτάξουμε τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση.
Αρχίζοντας με την προσφορά, αυτή ήταν η πηγή των
περισσότερων προβλημάτων της ναυλαγοράς μέχρι
σήμερα. Η προσφορά πλοίων επηρεάζεται πρωτίστως
από:
α) Την ψυχολογία των πλοιοκτητών, η οποία, εάν
είναι πολύ θετική για το μέλλον, οδηγεί σε μεγάλες
παραγγελίες νεότευκτων πλοίων. Το αποτέλεσμα μιας
τέτοιας εξέλιξης είναι η σημαντική αύξηση στην προσφορά πλοίων μεσοπρόθεσμα και ίσως και μακροπρόθεσμα. Αυτό, προφανώς, προκαλεί μείωση των
εσόδων, εκτός εάν κατά τύχη αυτή η αύξηση προσφοράς έρθει με μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της
ζήτησης, όπως είδαμε το 2007-2008.
β) Τα ναυπηγεία ανά τον κόσμο, και κυρίως στην Άπω
Ανατολή, στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία,
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πλοία σε πολύ
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σύντομο χρονικό διάστημα από την υπογραφή συμβολαίων ναυπήγησης, εν αντιθέσει με πολλά χρόνια
πριν, όταν αυτός ο χρόνος ήταν τουλάχιστον δύο έτη
και ενίοτε περισσότερο. Αυτό επηρεάζει προφανώς
την ταχύτητα δημιουργίας υπερπροσφοράς πλοίων
αφότου γίνουν παραγγελίες.
γ) Η θετική ναυλαγορά οδηγεί πλοιοκτήτες στην
απόφαση να κάνουν τους δαπανηρούς τεχνικούς
ελέγχους των παλιότερων πλοίων τους και να μην τα
πωλούν για ανακύκλωση. Αυτό αυξάνει πάλι, με τη σειρά του, την πρόσφορα πλοίων.
δ) Επίσης, έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν πως η
προσφορά χρηματοδότησης προς τη ναυτιλία αυξάνεται αντί να μειώνεται, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει,
όταν η ναυλαγορά είναι ανοδική. Αυτό δημιουργεί από
τη μεριά του αισιοδοξία σε δανειστές και δανειολήπτες, η οποία πάντοτε έχει οδηγήσει σε υπερπροσφορά πλοίων και πτώση των ναύλων.
Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βασικές προϋποθέσεις δημιουργίας και διατήρησης μιας καλής
ναυλαγοράς είναι η ψυχολογία των πλοιοκτητών και
των τραπεζών να μην είναι ιδιαίτερα θετική για τις
μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα και τα ναυπηγεία να
είναι απασχολημένα με τη ναυπήγηση άλλου τύπου
πλοίων, ώστε να μην μπορούν να εκτελέσουν γρήγορα
τα συμβόλαια ναυπήγησης.

Όσον αφορά τη ζήτηση πλοίων για τη μεταφορά
χύδην φορτίων, αυτή επηρεάζεται κυρίως από την
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση πλοίων
επειδή η ανάπτυξη ορίζει τη ζήτηση, χάλυβα, ηλεκτρικής ενέργειας και, σε μικρότερο βαθμό, σιτηρών και
ειδών διατροφής του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Αυτός ο παράγοντας είναι τελείως ανεξάρτητος από οτιδήποτε κάνουν οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι
απλώς προσαρμόζουν την απασχόληση των πλοίων
τους στα δεδομένα της αγοράς.
Τα χαμηλά επιτόκια, η ελαστική χρηματοπιστωτική
πολιτική των μεγάλων οικονομιών, καθώς και άλλοι
παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας, βοηθούν στην ενίσχυση της ζήτησης φορτηγών πλοίων ξηρού φορτιού.
Οι σημερινές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς
όσον αφορά αυτούς τους οικονομικούς παράγοντες
είναι λιγότερο θετικές από ό,τι ήταν μέχρι πρόσφατα.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών προβλέπονται
ελαφρά πτωτικοί, αλλά όχι σε σημείο που να προκαλούν ανησυχίες για τους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης πλοίων.

Σε κάποιον βαθμό μπορούμε να πούμε πως οι εξελίξεις αυτές είναι μάλλον θετικές παρά αρνητικές για τη
μελλοντική πορεία της αγοράς. Αρνητικές γιατί θα μειώσουν κάπως τη ζήτηση μεταφοράς φορτίων, θετικές
όμως επειδή δεν ενθαρρύνουν τους πλοιοκτήτες να
παραγγέλλουν νεότευκτα πλοία, με την ελπίδα μελλοντικών αυξήσεων ναύλων και τιμών αυτών των καραβιών. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανότατα θα κρατήσει την
αύξηση της προσφοράς πλοίων υπό έλεγχο.
Αυτό το περιβάλλον είναι, λοιπόν, κατά βάση θετικό
για τη δημιουργία συνθηκών μιας σταθερά ανοδικής ναυλαγοράς, η οποία, εάν δεν αλλάξει κάτι λόγω
εξωγενών παραγόντων, θα διαρκέσει μερικά χρόνια. Βεβαίως, όπως έχουμε δει επανειλημμένως στο
παρελθόν, οι προβλέψεις στη ναυτιλία είναι γεμάτες
αβεβαιότητα, λόγω των αστάθμητων παραγόντων
που την επηρεάζουν. Μας επιτρέπεται όμως να πούμε ότι, σχετικά με άλλες περιόδους του παρελθόντος,
οι επικρατούσες συνθήκες ζήτησης και προσφοράς
μάς δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι
τουλάχιστον για τη βραχυπρόθεσμη/μεσοπρόθεσμη
πορεία της αγοράς πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην
φορτίου.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Η επιτυχία όλων μας έγκειται κατά πολύ στις ικανότητες
και στην αφοσίωση των πληρωμάτων μας

Του
Νικόλαου Παππαδάκη
Επιτίμου Προέδρου της INTERCARGO

Δεν πετύχαμε, όσα πετύχαμε, όλοι εμείς
οι επιχειρηματίες της ναυτιλίας μόνοι μας.
Οι ναυτικοί μας συνετέλεσαν σε αυτή την
επιτυχία. Και ως προς αυτό δεν ξεχνάω
ποτέ μια ιστορία: Μια μέρα, πριν από πολλά χρόνια, έφυγα από την Ελλάδα για να
πετάξω προς την Ελβετία και από εκεί να
ταξιδέψω προς την Αργεντινή. Στο αεροδρόμιο της Γενεύης, όταν πήγα να παραδώσω τις αποσκευές, ταξίδευα με τον μεσίτη
μας. Και μου λέει: «Γιατί έχεις δύο βαλίτσες, και μάλιστα βαριές;». Απάντησα ότι
θα βλέπαμε το πλήρωμα του πλοίου και γι’
αυτό κουβαλούσα όλες τις ελληνικές εφημερίδες, τσιγάρα Παπαστράτος, λουκούμια
και φιστίκια. Απόρησε λέγοντας: «Γιατί,
αυτά δεν πωλούνται εκεί;». «Εμείς είμαστε
Έλληνες και ορισμένα πράγματα έχουν ιδιαίτερη αξία για εμάς», του απάντησα. Το
πρώτο μάθημα που μου έκανε ο πατέρας
μου, όταν πήγα στο γραφείο του το ’61,
ήταν το εξής: «Όταν πας στα βαπόρια μας,
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το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις πριν
φύγεις από το γραφείο είναι να πηγαίνεις
στο τμήμα αλληλογραφίας για να παίρνεις
τα γράμματα για το πλήρωμα. Γιατί, για έναν
άνθρωπο που είναι στο πλοίο, ένα γράμμα
από το σπίτι είναι ζωτικό».
Με ρωτούν πολλές φορές γιατί είμαι τόσο
εστιασμένος στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Διότι βρίσκω ότι η τεχνολογία μπορεί
να βοηθήσει έναν ιδιοκτήτη να έχει καλύτερες σχέσεις με το πλήρωμά του. Πώς;
Ένα παράδειγμα θα σας πω:Viasat. Ήμουν
πρωτοπόρος και είμαι υπερήφανος γι’
αυτό, αφού έβαλα σε όλα τα βαπόρια μας
δορυφορικές συνδέσεις, για να μπορούν
να τηλεφωνούν τα πληρώματά μας και να
μιλούν με τα σπίτια τους. Οι ανθρώπινες
σχέσεις δεν διδάσκονται αποκλειστικά
στα πανεπιστήμια: οι ανθρώπινες ανάγκες
και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να αναλύονται σε βιβλία και εγχειρίδια,
αλλά, για να κρατήσεις ζωντανή τη σχέση

με τα πληρώματα, δεν χρειάζονται πτυχία. Χρειάζεται απλώς ανθρωπιά και γνήσιο ενδιαφέρον. Μπορώ να καταλάβω τις
ανάγκες τους και να ταυτιστώ μαζί τους.
Δεν ήμασταν ο αδερφός μου και εγώ στα
βαπόρια, ήταν το πλήρωμά μας που τα
επάνδρωνε. Αυτούς τιμούσαμε και αυτούς
τιμάω πάντα.
Η επιτυχία όλων μας έγκειται κατά πολύ
στις ικανότητες και στην αφοσίωσή τους.
Δεν ξέρω ποιος στενοχωρήθηκε περισσότερο όταν έφυγαν από τη ζωή η μάνα
μου και ο πατέρας μου, εγώ ή ορισμένοι
από τα πληρώματά μας, που μας τιμάνε με
το να δουλεύουν μαζί μας. Ξέρεις τι είναι
να βλέπεις έναν ηλικιακά ώριμο εργαζόμενο να κλαίει στην κηδεία του πατέρα σου;
Για μένα είναι συγκινητικό. Επαναλαμβάνω,
δεν χρειάζονται τα συγγράμματα για να
αντιληφθείς τη δύναμη των ανθρωπίνων
σχέσεων. Είτε αισθάνεσαι την ανάγκη για
ανθρώπινη επαφή είτε όχι.

How would you
reduce risks
in shipping?
We want to put safety in the hands of everyone.
Calling all thinkers, creators and inventors. Up for a challenge? We’re
looking for the next innovative ideas to improve safety
in shipping – from people to port. Simply enter our ‘Investing
In A Safer Tomorrow’ competition and share your brainwaves. There’s a
$50,000 prize pot for the talented winners.
See you at: 150competition.ukpandi.com
You’ve got until 30th November 2018 to enter. Good luck.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Τι επιφυλάσσει το 2019
για την ποντοπόρο ναυτιλία

Του
Πέτρου Παππά
Ιδρυτή και CEO της Star Bulk Carriers Corp.

Το 2019 αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους τους κλάδους της
ποντοπόρου ναυτιλίας, καθώς στο τέλος
του έτους τίθεται σε ισχύ ο περιβαλλοντικός κανονισμός του IMO που επιβάλλει στον παγκόσμιο στόλο να μειώσει
τις εκπομπές θείου. Ο συγκεκριμένος
κανονισμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008.
Συγκεκριμένα, η μείωση του ανώτατου ορίου εκπομπών θείου στο 0,5% αναμένεται
να επιταχύνει την απόσυρση υπερήλικων
ρυπογόνων πλοίων και να δημιουργήσει
μια πιο ανταγωνιστική ναυλαγορά, που θα
ανταμείβει εταιρείες οι οποίες επενδύουν
στην αναβάθμιση του στόλου και βοηθούν έμπρακτα να βελτιωθεί η ενεργειακή
απόδοση κατά 40% έως το 2030.
Από την 1η Ιανουαρίου 2020, κάθε πλοίο
που δεν έχει εγκαταστήσει κάποιο σύστημα καθαρισμού καυσαερίου (scrubber)
θα υποχρεούται να καταναλώνει καύσιμα
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με μειωμένη περιεκτικότητα θείου. Εκτιμώ πως η προετοιμασία που απαιτείται
για την τήρηση του κανονισμού από την
πρώτη ημέρα εφαρμογής θα οδηγήσει σε
προσωρινή μείωση της προσφοράς πλοίων μέσα στο 2019 και θα επηρεάσει θετικά όλους τους τύπους πλοίων. Ειδικά στο
δεύτερο μισό του 2019, οπότε αναμένεται
να αυξηθούν σημαντικά οι εγκαταστάσεις
συστημάτων καθαρισμού καυσαερίου
και το μεγαλύτερο μέρος του στόλου θα
χρειαστεί να καθαρίσει τις δεξαμενές του.
Ο όμιλός μας δραστηριοποιείται στις
αγορές ξηρού φορτίου και πετρελαϊκών
προϊόντων. Η αγορά ξηρού φορτίου την
τελευταία διετία κατάφερε να ανακάμψει
από τη μεγαλύτερη κρίση που έχω βιώσει
στην καριέρα μου. Η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων οδήγησε το 2017
και το 2018 σε μια συγχρονισμένη τόνωση
της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο και
συγχρόνως οι παραδόσεις νεότευκτων
πλοίων μειώθηκαν σε χαμηλά δεκαετίας.
Ο συνδυασμός είχε ως αποτέλεσμα τη

σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης της αγοράς ξηρού
φορτίου. Το τελευταίο τετράμηνο η κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Κίνας έχει αρχίσει να
επηρεάζει αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και η
αβεβαιότητα έχει μειώσει σημαντικά τις
προσδοκίες για το 2019.
Σε ό,τι αφορά την αγορά δεξαμενόπλοιων, μετά από δύο πολύ δύσκολα χρόνια οι
έντονες μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες επιδρούν
θετικά στην τόνωση του εμπορίου πετρελαϊκών προϊόντων και έχουν αναζωπυρώσει τη ναυλαγορά. Αυτό που με καθιστά
αρκετά αισιόδοξο για τα Product Tankers
το 2019 είναι πως το βιβλίο παραγγελιών
νεότευκτων βρίσκεται στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων δεκαέξι ετών
και πως τα δεξαμενόπλοια είναι ο μόνος
κλάδος όπου το ΙΜΟ 2020 αναμένεται να
έχει θετικό αντίκτυπο και όσον αφορά τη
ζήτηση.

The oceans may be vast, but we’re always close. 24/7 service provided from
28 offices, located in major shipping and financial centers around the world.
Choose to fly the world’s local flag.

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

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

A WORLD OF SERVICE
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Οποιαδήποτε παραβίαση του ελεύθερου εμπορίου
επηρεάζει αρνητικά τη ναυτιλία

Του
Δρος Σπύρου Μ. Πολέμη
Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, το
2019 θα είναι καλύτερο για την ποντοπόρο ναυτιλία, λόγω των μειωμένων παραγγελιών και της αυξήσεως του εμπορίου.
Βέβαια, δεν θα έπρεπε να επαναληφθούν
τα λάθη του παρελθόντος, οπότε με την
πρώτη ένδειξη καλύτερης ναυλαγοράς
να υπάρξει και πάλι πληθώρα παραγγελιών. Επίσης, θα πρέπει η Αμερική, η Κίνα,
η Ευρώπη και άλλες χώρες να μη συνεχίσουν τον «εμπορικό πόλεμο», ώστε
έτσι να υπάρξουν ανοιχτές αγορές και
ελεύθερο εμπόριο. Οποιαδήποτε παραβίαση του ελεύθερου εμπορίου, αλλά και
προστατευτικοί δασμοί, όπως πιθανόν θα
υπάρξουν στο Brexit, επηρεάζουν αρνητικά τη ναυτιλία.
Επίσης, οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εις
βάρος του Ιράν και οι περικοπές της
παραγωγής από τις χώρες-μέλη του
OPEC μάλλον θα επηρεάσουν την αγορά
των δεξαμενόπλοιων, καθόσον θα κινείται λιγότερο πετρέλαιο. Όμως, για όσο
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πετρέλαιο δεν θα εξάγεται από το Ιράν, θα
προσαρμοστεί η αγορά με το να το κινεί
από άλλες χώρες παραγωγής, το οποίο
θα επηρεάσει τις αποστάσεις και έτσι θα
ισορροπήσει τη ναυλαγορά ή ακόμα και
θα την επηρεάσει θετικά.
Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Sulphur
Cap 2020, πρέπει να σημειωθεί πως με
κάθε σημαντικό κανονισμό πάντα υπάρχει το θέμα της μη συμμορφώσεως στα
πρώτα στάδια, οπότε μια πρακτική προσέγγιση είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος
εφαρμογής του. Αυτό όμως δεν έγινε
δεκτό στον ΙΜΟ τον Οκτώβριο, παρόλο
που τα μέλη που τον πρότειναν διαβεβαίωσαν τη σύσκεψη ότι ο στόχος δεν ήταν
να υπάρξει καθυστέρηση στην εφαρμογή
του κανονισμού. Οι ανησυχίες της εμπορικής ναυτιλίας όμως για ζητήματα ασφαλείας παραμένουν, γιατί θέματα όπως η
ύπαρξη κατάλληλου πετρελαίου στα διάφορα λιμάνια παγκοσμίως και ειδικότερα
η ποιότης του είναι πολύ σοβαρά.

Ως προς τις προοπτικές της ναυτιλιακής
χρηματοδοτήσεως, αυτές είναι κάπως
καλύτερες σήμερα, ιδίως για τις εταιρείες
ποιότητος.
Επιπροσθέτως, θα ήθελα να σημειώσω
πως υπάρχει ανάγκη να ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τα
ναυτικά επαγγέλματα, και αυτό έχει γίνει
μεν διαμέσου των ετών σε κάποιον βαθμό, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, το κύριο σημείο της οποίας θα ήταν
η θέση ότι είναι μια εξαιρετική καριέρα
για όποιους θέλουν να την ακολουθήσουν
για όλη τους τη ζωή, αλλά και για όσους
θα τη θεωρούσαν σαν μια αρχή. Επιπλέον, δε, των γνώσεων της πείρας και της
επαγγελματικής καταρτίσεως είναι και το
ότι οι αμοιβές είναι πολύ ανώτερες από
πολλά άλλα επαγγέλματα. Επίσης, οι συνθήκες γενικότερα είναι κατά πολύ βελτιωμένες και επάνω στα πλοία αλλά και στα
γραφεία, έτσι ώστε η εργασία να είναι πιο
ευχάριστη και εποικοδομητική.

Κatradis Group of Companies

Siri® High Performance Mooring Ropes

Performance
to the maximum!
For Your Safer-Stronger & Simpler Mooring Operation

UHMWPE, Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers
Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes - Anchors & Anchor Chains
Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment
11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece, T: +30 2104060300
F: +30 2104626268 & +302104619631
E: info@katradis.com - www.katradis.com
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Να συστρατευτούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να αναδείξουμε την ανάγκη
της ελληνικής ναυτιλίας για Έλληνες ναυτικούς

Του
Βασιλείου Θεοχ. Τερζή
Διευθύνοντος Συμβούλου της Queensway Navigation Co. Ltd.

Μετρώντας πια πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ένα
πράγμα είναι αυτό που στοιχειώνει τις σκέψεις μου
σε βάθος χρόνου. Το εύκολο συμπέρασμα θα ήταν
να σκεφτεί κανείς ότι τον πλοιοκτήτη τον απασχολεί να έχουν τα βαπόρια του δουλειά. Ασφαλώς, αυτή
είναι μια μεγάλη έγνοια, καθώς από αυτό εξαρτάται
όχι τόσο η δική του ευημερία, αλλά κυρίως η ευημερία των ανθρώπων που έρχονται κάθε πρωί στο γραφείο και δίνουν όλη τους την ενέργεια για να έχουν τα
βαπόρια και οι άνθρωποι πάνω σε αυτά δουλειά.
Αυτό όμως που βαραίνει μέσα σου, αυτό που τρώει
το μυαλό σου όταν κοιτάς τους νέους ανθρώπους,
είναι άλλο· είναι το πώς θα εμφυσήσεις σε αυτά τα
παιδιά την αγάπη που έχουμε διαχρονικά οι Έλληνες
για τη θάλασσα, αυτή την εσωτερική ανάγκη που μας
οδήγησε στα πέρατα της Γης, που μας έκανε καπεταναίους και καραβοκύρηδες. Πώς θα φέρεις τα νέα παιδιά κοντά στο ναυτικό επάγγελμα, για να συνεχίσουν
την παράδοση αιώνων, για να ανατροφοδοτήσουν την
ελληνική ναυτιλία με στελέχη ικανά και αξιόπιστα και
μέσα από αυτό να κερδίσουν οικονομική και κοινωνική καταξίωση.
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Γιατί, κακά τα ψέματα, ο Έλληνας πλοιοκτήτης έχει
ανάγκη να στελεχώσει το γραφείο του όχι μόνο με
ανθρώπους που έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα,
αλλά κυρίως χρειάζεται ανθρώπους ψημένους με το
αλάτι της θάλασσας, ανθρώπους από τα βαπόρια, που,
όταν έρθει η ώρα να αφήσουν τη θάλασσα, κάποιοι
από αυτούς θα έρθουν πίσω στο γραφείο για να συνεχίσουν την καριέρα τους.
Αυτός ο διακαής πόθος, αν θέλετε, είναι κάτι που
μας καίει όλους εμάς σε αυτή τη δουλειά και που
χρειάζεται κόπο για να γίνει πραγματικότητα. Αν και
κατά καιρούς γίνονται κάποιες ενέργειες προς αυτή
την κατεύθυνση, δυστυχώς παραμένουν σποραδικές,
χωρίς συνέχεια και διάρκεια.
Στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται εδώ και χρόνια
η πατρίδα μας, θα έπρεπε να δείχνουμε στον κόσμο
ότι στη ναυτιλία υπάρχει μια θέση για όλους. Ότι δεν
είναι ένα επάγγελμα που, για να το ασκήσεις, θα πρέπει
απαραίτητα να έχεις τελειώσει κάποια ανώτερη σχολή.
Ναυτικοί δεν είναι μόνο οι καπεταναίοι και οι μηχανικοί. Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος ανοικτός, ο οποίος,
αν μου επιτρέπετε, «έχει ψωμί» για όλους, ανεξάρτητα

από τον βαθμό του απολυτηρίου τους, αρκεί να έχουν
βασικές γνώσεις και όρεξη για δουλειά.
Σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να συνομιλήσω με
νέα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, με λύπη διαπιστώνω ότι το να στραφούν στη θάλασσα δεν είναι
στις επιλογές τους. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι
δεν γνωρίζουν τίποτα για τη δουλειά του ναυτικού
στις μέρες μας, δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες και
τις ανέσεις που προσφέρουν τα σύγχρονα πλοία, δεν
έχουν ακούσει για τις ευνοϊκές εργασιακές σχέσεις
που διέπουν το σύγχρονο ναυτικό επάγγελμα και
δεν ξέρουν τις αστείρευτες προοπτικές που έχει η
ενασχόληση με τη ναυτιλία. Δυστυχώς, τα νέα παιδιά
ξέρουν για το επάγγελμα του ναυτικού όσα γνωρίζω
εγώ για τα διαπλανητικά ταξίδια: από ελάχιστα έως
τίποτα (!).
Θα σκεφτόταν κανείς ότι σε μια χώρα με τόσο μεγάλο μήκος ακτογραμμής και τόσο βαθιά ναυτική παράδοση, και επιπλέον σε μια χώρα που οι άνθρωποί της
υπήρξαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στην ελίτ του
επαγγέλματος τόσο ως υπάλληλοι όσο και ως εργοδότες, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτη-

ση. Όταν ο Έλληνας ναυτικός είναι περιζήτητος και οι
απολαβές αυτού του επαγγέλματος είναι τόσο υψηλές
σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο κλάδο, θα περίμενε κανείς να μη μιλάμε για ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό. Και όμως, δεν είναι έτσι.
Ευχή μου λοιπόν, τώρα που συμπληρώνουμε ακόμα
έναν χρόνο, κατά τον οποίο δεν έγιναν σημαντικά
βήματα για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό
επάγγελμα, είναι να συστρατευτούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι –πλοιοκτήτες, ενώσεις, οργανισμοί και η πολιτεία– για να αναδείξουμε την ανάγκη της ελληνικής
ναυτιλίας για Έλληνες ναυτικούς και να πείσουμε τα
νέα παιδιά ότι η επιλογή αυτή έχει μέλλον, προσφέρει
καταξίωση και αποκατάσταση.
Οφείλουμε να το αναδείξουμε αυτό στην κοινωνία με
τρόπο εντατικό, με καθημερινή προβολή στα διάφορα μέσα, όπως τα ΜΜΕ ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, στις μέρες μας η πληροφορία κινείται
με μεγάλη ταχύτητα και η διείσδυσή της στα στρώματα της κοινωνίας είναι εντυπωσιακή. Υπάρχει, λοιπόν, ο
τρόπος και υπάρχουν και τα μέσα. Ας αναρωτηθούμε
αν υπάρχει και η βούληση.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΕΔΡΑΙΩΤΈΣ

Να ενώσουμε τις φωνές, ώστε όλα τα Ελληνόπουλα που επιθυμούν να έρθουν
κοντά μας, στη θάλασσα και στη ναυτιλία, να βρουν τις πόρτες ανοιχτές

Του
Καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσάκου
Ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου

Eδώ και πολλές δεκαετίες, το σύστημα της
δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας μας ωθεί τα Ελληνόπουλα στην απόκτηση ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, χωρίς όμως να δίνεται παράλληλα η απαραίτητη έμφαση στην
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Επιπροσθέτως, για πολλά χρόνια η κοινωνία μας προετοίμαζε τους νέους και
τις νέες ώστε, μετά την απόκτηση του
οποιουδήποτε πανεπιστημιακού πτυχίου,
να επιδιώκουν και να ονειρεύονται, ως
επαγγελματική αποκατάσταση, μια θέση
στο Δημόσιο. Πολλοί από αυτούς που
αναζητούσαν μια... θέση στον ήλιο του
ελληνικού Δημοσίου, αν δεν τα καταφέρναν, αναζητούσαν, ως εναλλακτική, εργασία
σε μια ιδιωτική επιχείρηση, με μισθούς,
στη συντριπτική τους πλειονότητα, κατώτερους των μισθών του Δημοσίου.
Σε αυτόν τον πολυετή κυκεώνα του αδιεξόδου των νέων μας, αλλά και του επαγγελματικού αποπροσανατολισμού τους, η
νεολαία κατευθυνόταν στα πανεπιστήμια
σαν να ήταν ο μοναδικός δρόμος της
επαγγελματικής της σωτηρίας. Όλα αυτά
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τα χρόνια, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καμία αξία δεν προσδίδεται
στην τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας
και συνεπακόλουθα, ή παράλληλα, στην
απόκτηση δεξιοτήτων.
Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστα τόσο το ναυτικό επάγγελμα όσο
και τη ναυτική εκπαίδευση: τα βαπόρια
και η μετέπειτα ενασχόληση σε θέσεις
γραφείου εδώ και πολλά χρόνια πλέον
δεν ανήκαν στη σφαίρα της επαγγελματικής αναζήτησης και στην προτίμηση των
Ελληνόπουλων.
Κάποτε στη μεταπολεμική Ελλάδα όλοι
οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες και γνήσιοι
άνθρωποι της ναυτιλίας είχαν αναγνωρίσει/
χρηματοδοτήσει και με χορηγίες τη ναυτική τεχνική εκπαίδευση. Οι μεγάλοι ναυτέλληνες-ευεργέτες δημιούργησαν σχολεία
και ιδρύματα επιμόρφωσης, έρευνας και
γνώσης, υποστήριξαν ναυτιλιακές εκδόσεις, πονήματα και συγγράμματα και δημιούργησαν θέσεις εργασίας.
Οι συνθήκες όμως αλλάζουν. Η κοινωνική πραγματικότητα και οι νέες απαιτήσεις
δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού,

ειδικά για τους ανθρώπους και τα επαγγέλματα της θάλασσας. Μετεξελισσόμενη, σήμερα η τεχνική εκπαίδευση στη
χώρα μας παίρνει σάρκα και οστά, με την
έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Αυτό επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία και αυτό πράξαμε και εμείς
με τη δημιουργία του πρώτου, ιδιωτικού,
μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού μας
λυκείου στη Χίο, ως «Τσάκος Ελληνικά
Εκπαιδευτήρια Ναυτικών και Ναυτιλιακών Σπουδών». Το γνωστό σε όλους μας
πλέον ως ΤΕΕΝS. Σε αυτόν τον πρότυπο
πυρήνα αριστείας και μάθησης δίνεται
μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και όχι μόνο στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων.
Θέλω να πιστεύω ότι το παράδειγμά μας
θα το ακολουθήσουν και άλλοι, σε άλλες
περιοχές της πατρίδας μας.
Αυτό που θα πρέπει όμως να αναλογιστούμε είναι ότι οι νέες και οι νέοι που
κατευθύνονται, μέσω του συστήματος των
πανελληνίων εξετάσεων, προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δεν μπορούν
να εισαχθούν όλοι, λόγω των περιορισμέ-

νων δυνατοτήτων των ΑΕΝ σε υποδομές
και εγκαταστάσεις. Τούτο αποδεικνύεται
έμπρακτα και από την εκροή της νεολαίας μας προς τις ΑΕΝ άλλων γειτονικών
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Κύπρο, Μάλτα, Βάρνα).
Με ικανοποίηση χαιρετούμε την πρόσφατη
απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία συντομεύεται ο χρόνος προαγωγής στο αξίωμα
του πλοιάρχου και του Α΄ μηχανικού, γεγονός που θα βοηθήσει στην ταχύτερη στελέχωση του στόλου μας με ελληνικά διπλώματα. Όμως, λόγω περιορισμένης δυναμικότητας, οι ΑΕΝ σήμερα «παράγουν» μόνο
το ένα τέταρτο των απαιτούμενων αξιωματικών, επομένως χρειάζεται να επιτραπεί
στους αποφοίτους των ναυτικών λυκείων η
πλήρης εξέλιξή τους στην ανώτερη βαθμίδα
κατόπιν αυξημένης ναυτικής υπηρεσίας και
επιτυχών εξετάσεων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι τα ανωτέρω, με
την αύξηση του αριθμού των ναυτικών
λυκείων και την αύξηση του αριθμού των
ΑΕΝ από την πολιτεία και από μη κερδοσκοπικούς φορείς, θα συντελέσουν εις
την επάρκεια του αναγκαίου ανθρωπίνου
δυναμικού της ναυτιλίας μας.
Αν μάλιστα εγκύψωμεν περισσότερο
στις σύγχρονες ανάγκες των πλοίων της
σημερινής εποχής και επεκτείνουμε την
εκπαίδευση και την προετοιμασία σε
ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, μαγειροκαμαρώτους, ναύκληρους και σε άλλες
ειδικότητες των πρώην αποκαλούμενων
«υπαξιωματικών», τότε μαζί με τους αξιωματικούς θα έχουμε τη διοίκηση αλλά
και τη ραχοκοκαλιά του πληρώματος, η
κατάρτιση των οποίων αποτελεί εχέγγυο
νοικοκυριού και ναυτοσύνης.
«Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας».
Θα μου πείτε, τι θα κάνουμε τόσο πολ-

λούς δοκίμους, όσον αφορά την πρακτική άσκηση. Ειλικρινά δεν ξέρω. Μάλλον
θα πρέπει να ψάξουμε να μάθουμε τι
κάνουν άλλες πατρίδες, που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς και ούτε
εκατό βαπόρια και δεν τους επιστρέφουν από την Αυστραλία κάθε 170 ημέρες γιατί στις 171 θα χάσουν τη χρονιά
τους.
Αυτά όλα βέβαια είναι δικές μου, προσωπικές ιδέες, που εφαρμόζουμε στην εταιρεία μας στα όρια που μας επιτρέπει ο
νόμος. Υπάρχουν βέβαια αρμόδια θεσμικά όργανα, που τιμώ, σέβομαι, συμμετέχω
και υπηρετώ οικογενειακώς επί δεκαετίες,
που ξέρουν καλύτερα και ευελπιστώ να
προωθήσουν όσα από τα ανωτέρω συμφωνήσουν.
Εύχομαι σε όλους μας καλή φώτιση, καλοτάξιδο, ειρηνικό και δημιουργικό το νέο
έτος.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Κινητικότητα και εξελίξεις στον τομέα
της χρηματοδότησης της ναυτιλίας

Του
Βαλέντιου Γ. Βαλεντή
President και CEO της Pyxis Tankers Inc.

Η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων το 2018
κινήθηκε σε σαφώς κατώτερα των αναμενομένων επίπεδα, παρά την άνοδο των
ναύλων στην αγορά των crude tankers από
τον Οκτώβριο και των product tankers
από τα μέσα Νοεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά,
οι προβλέψεις για τον συγκεκριμένο τύπο
πλοίων είναι μακροπρόθεσμα ευοίωνες, και
αυτή την πρόβλεψη/εκτίμηση συμμερίζονται και οι χρηματοδότες του κλάδου.
Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο ναυτιλιακές εταιρείες, επί της ουσίας oι χρηματαγορές εξακολουθούν να είναι πρακτικά κλειστές. Καθώς οι τιμές των μετοχών
πολλών εισηγμένων εταιρειών είναι πολύ
χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας
και οι επενδυτές ζητούν μεγάλη έκπτωση στην τιμή της έκδοσης καινούργιων
μετοχών (είτε μέσω δημόσιας προσφοράς είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης),
είναι λίγες οι εταιρείες που πρόθυμα θα
προχωρούσαν σε άντληση κεφαλαίων.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρω την
περίπτωση μεγάλης εισηγμένης εταιρείας,
η οποία άντλησε τον περασμένο Οκτώβριο σημαντικά κεφάλαια, αλλά με μεγάλη
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έκπτωση –που κατά τους αναλυτές φτάνει
το 30-35%– στην πραγματική/καθαρή αξία
της εταιρείας (NAV).
Στον τομέα της κλασικής τραπεζικής χρηματοδότησης, παρά το γεγονός ότι λιγότερες εμπορικές τράπεζες είναι ενεργές στη
ναυτιλία, εντούτοις υπάρχει αρκετή κινητικότητα και θετικές/αισιόδοξες εξελίξεις.
Στις πιο δραστήριες στη ναυτιλία ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ΑΒΝ, ATB,
BNP, Alpha Bank, Eurobank, NBG, CS, CIT,
DVB, CITI, καθώς και η Credit Agricole.
Όσον αφορά δε τις τράπεζες με μεγάλο
αριθμό προβληματικών δανείων, η πώληση και η εξυγίανση της HSH Nordbank
και με τη σφραγίδα της Commission είναι
γεγονός και η τράπεζα πλέον μπορεί να
συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα στήριξης
για τη ναυτιλία. Επίσης, η εξυγίανση της
Nord/LB και η πιθανή συγχώνευσή της
με γκρουπ άλλων γερμανικών τραπεζών
θα δημιουργήσουν την τρίτη μεγαλύτερη
τράπεζα στη Γερμανία. Η προοπτική αυτή
θα είναι θετική για την αύξηση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της.

Στα αξιοσημείωτα του 2018 είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον και η ενεργοποίηση όλο και περισσότερων εναλλακτικών
πηγών χρηματοδότησης (credit funds)
στη ναυτιλία. Με επιτόκια άνω του 8%,
αποτελεί μια «ακριβή» επιλογή, αλλά προσφέρει υψηλό ποσοστό δανεισμού (μέχρι
80%), ελαστικότερες ρήτρες καθώς και τη
δυνατότητα παράτασης πληρωμής χρεολυσίων, κάτι που βοηθά την εταιρεία ιδίως
σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτήν που
διανύσαμε στον τομέα των δεξαμενόπλοιων τον τελευταίο χρόνο.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι το αυξημένο
ενδιαφέρον για πράξεις Sale and Lease
back ιδιαίτερα από εταιρείες διαχειρίσεων
κεφαλαίων αλλά και τράπεζες τόσο στην
Κίνα όσο και στην Ιαπωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτές τις συναλλαγές δείχνουν
και funds τα οποία εδρεύουν στη Νορβηγία, στη Βρετανία αλλά και στις ΗΠΑ.
Συνοψίζοντας, αν εξαιρέσουμε την προοπτική άντλησης κεφαλαίων από τις απρόβλεπτες (και νευρικές) χρηματαγορές,
διακρίνω θετικές προοπτικές στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας για το 2019.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Δυστυχώς, με το που ανεβαίνουν ελάχιστα οι ναύλοι,
τρέχουμε όλοι μας για νέες παραγγελίες...

Του
Χάρη Βαφειά
Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της StealthGas Inc.

Το μέλλον για τα δεξαμενόπλοια, τα LNG
και τα LPG φαίνεται καλό όσον αφορά το
2019. Για τα φορτηγά οι απόψεις διίστανται,
αλλά σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα απ’ ό,τι το 2016-2017. Δυστυχώς για τα
containers δεν βλέπουμε ακόμη φως στο
τούνελ. Εάν μπορούσαμε να μειώσουμε τα
newbuildings στο ελάχιστο, όλοι οι τομείς
θα βρίσκονταν σήμερα σε πολύ καλύτερη
κατάσταση. Αλλά δυστυχώς, με το που
ανεβαίνουν ελάχιστα οι ναύλοι, τρέχουμε
όλοι μας για νέες παραγγελίες...
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι και αυτό των
κυρώσεων των ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν.
Δυστυχώς, οι κυρώσεις που επέβαλαν εκ
νέου οι Αμερικανοί στο Ιράν ζημιώνουν
πολύ τα δεξαμενόπλοια και τα υγραεριοφόρα πλοία. Παρά την τακτική των Ευρωπαίων να συνεχίσουν το εμπόριο με το Ιράν,
όλοι μας σεβόμαστε τα αμερικανικά μέτρα
και κόβουμε τις όποιες επαγγελματικές διασυνδέσεις είχαμε με το Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι οι ναύλοι για τα δεξαμενόπλοια
να υποχωρούν, αλλά, αν συνεχίσει ο OPEC
να εξάγει πιο πολύ πετρέλαιο και η τιμή του
διατηρείται σε λογικά πλαίσια, τότε οι ναύλοι
θα πάρουν την ανιούσα και θα έχουμε ακόμα καλύτερες ημέρες το 2019.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Sulphur
Cap 2020, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν
μπορείς να εισαγάγεις ένα τόσο ριζοσπαστικό νέο σύστημα με μηδενική «experience
building phase»... Κανείς δεν μπορεί να
μας εγγυηθεί ότι θα υπάρχουν distillates
σε αρκετές ποσότητες τον Ιανουάριο του
2020 για όλα αυτά τα πλοία. Επίσης, ακόμη δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα στις
μηχανές των πλοίων από τις προσμείξεις
αυτών των νέων πετρελαίων, που σημαίνει
ότι ο ΙΜΟ προτιμά να αυξήσει τον κίνδυνο
σοβαρών ατυχημάτων για να μειώσει λίγο
το θείο της ατμόσφαιρας.
Μεγάλη επίδραση στη ναυτιλία όμως
έχουν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς, εκεί που τα πράγματα
δείχνουν ότι ισορροπούν και επανέρχεται
ισορροπία στην παγκόσμια ναυτιλία και
άρα καλύτερες ημέρες, κάτι γίνεται και τα
φέρνει όλα ανάποδα. Ο πόλεμος ΚίναςΑμερικής είναι πολύ αρνητικός για τη ναυτιλία, και ειδικά για τα containers. Βέβαια,
βλέπουμε κάποια σημάδια ανακωχής μετά
το G20, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ
ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα του ξημερώσει. Ελπίζουμε να τα βρουν γρήγορα, αφού
είναι οι δύο μοναδικές υπερδυνάμεις. Από

την άλλη, υπάρχει και το Brexit, το οποίο
επηρεάζει άμεσα τη ναυτιλία, αφού το
Λονδίνο είναι το ναυτιλιακό κέντρο της
Ευρώπης και ίσως του κόσμου. Τώρα επικρατεί ανασφάλεια, οι εταιρείες σιγά σιγά
εγκαταλείπουν το Λονδίνο και βλέπουμε
σημαντικές μειώσεις στα ακίνητα και στα
ενοίκια. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία αν το
Brexit θα επέλθει με ή χωρίς συμφωνία.
Το καλό, πάντως, είναι πως ό,τι είναι να
γίνει θα ξεκαθαρίσει σύντομα...
Όσον αφορά το ζήτημα της ναυτιλιακής
χρηματοδότησης, να σημειώσουμε πως
έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες. Στην
πρώτη ομάδα ανήκουν οι μεγάλες εταιρείες με holding structures και δυνατούς
ισολογισμούς, που ουσιαστικά όλες οι
τράπεζες θέλουν να τις δανείσουν. Στη
δεύτερη ομάδα ανήκουν οι νοικοκυρεμένες μικρομεσαίες εταιρείες μέχρι τα δεκαπέντε πλοία, που άλλες έχουν και άλλες
δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με
ανταγωνιστικό κόστος. Τέλος, είναι οι πιο
μικρές ή οι πιο νέες εταιρείες, που ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισμό και άρα προσφεύγουν σε ναυτιλιακά boutiques και δανείζονται με πολύ
ακριβούς όρους.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Οι κύκλοι της βιομηχανίας μας έχουν αλλάξει, με κύριο άξονα
τις βραχυπρόθεσμες ταλαντώσεις εντός των μακροπρόθεσμων κύκλων

Του
Γεωργίου Δ. Γουρδομιχάλη
Διευθύνοντος Συμβούλου/Προέδρου της Phoenix Shipping & Trading S.A.

Όσον αφορά τα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, το ερχόμενο έτος το βλέπουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία.
Οι παραγγελίες νεότευκτων είναι αρκετά μετρημένες,
καθώς και οι πραγματικές καθελκύσεις νεότευκτων,
που βρίσκονται περίπου στο 50% των προβλέψεων.
Οι πραγματικότητες των νέων ρυθμιστικών παραγόντων (2020 Sulphur Cap, TIER III, κ.λπ.) συντείνουν
στην απόφαση των επιχειρηματιών της θάλασσας
να είναι αρκετά συγκρατημένοι σε νέες παραγγελίες.
Επίσης, η άνοδος του κόστους δανεισμού και η άνοδος των τιμών των νεόκτιστων πλοίων συμβάλλουν σε
αυτή την αυτοσυγκράτηση από πλευράς μας. Έχουμε ξαναπεί πως οι κύκλοι της βιομηχανίας μας έχουν
αλλάξει, με κύριο άξονα τις βραχυπρόθεσμες ταλαντώσεις εντός των μακροπρόθεσμων κύκλων.
Μια συνεχώς εντεινόμενη πραγματικότητα, την
οποία επίσης καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, είναι
μια ναυλαγορά που όλο και πιο πολύ είναι «έρμαιο»
των «operators» και όχι αποτέλεσμα της τρέχουσας
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εμπορικής κίνησης. Ως εκ τούτου, οι ναύλοι εμπεριέχουν όλο και πιο πολύ το περιθώριο κέρδους των
«operators», αντί να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό
κόστος μεταφοράς, με ένα λογικό περιθώριο κέρδους. Όπως επίσης όλοι βιώνουμε, η ψυχολογία της
αγοράς έχει αλλάξει άρδην· καλό παράδειγμα αυτού
είναι η συνεχής φιλολογία περί εμπορικού πολέμου
από την προεδρία Τραμπ, όπως επίσης και η αλλαγή
σκέψης της προεδρίας Τραμπ όσον αφορά τις κυρώσεις εις βάρος Ιράν και άλλων. Η άποψή μας είναι πως,
όσο και να μοιάζει επιθετική και ίσως και αλαζονική η
στάση των ΗΠΑ, τα αποτελέσματα είναι μάλλον θετικά, με τις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες να κάθονται
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρίσκεται
λύση προς γενικό όφελος του παγκόσμιου εμπορίου.
Σε γενικές γραμμές, οι προκλήσεις της βιομηχανίας μας
κινούνται σε πέντε άξονες: το κανονιστικό/ρυθμιστικό
περιβάλλον, το παγκόσμιο εμπόριο, την τεχνολογία, τη
χρηματοδότηση και τον ανθρώπινο παράγοντα.

χρηματοδότησης έχουν πλέον γίνει κομμάτι της βιομηχανίας μας, καθώς και τις τράπεζες να είναι έτοιμες να
χρηματοδοτήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα μεν αλλά
και με υψηλότερο κόστος. Στην πραγματικότητα, ίσως
αυτό να είναι ευχής έργον, βάζοντας έτσι φρένο στην
απρόσκοπτη παραγγελία νέων πλοίων.
Ο τελευταίος άξονας, του ανθρωπίνου δυναμικού, είναι
ο πιο πολύπλοκος και δύσκολος... Ο άνθρωπος παραμένει το πιο εξελιγμένο αλλά και πιο σύνθετο πλάσμα,
και έτσι είναι ο πιο δύσκολος να «αντιμετωπιστεί».
Δεν βλέπουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ναυτικό
επάγγελμα στη χώρα μας και ούτε στον δυτικό κόσμο
γενικότερα· και όσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο στις
χώρες του δεύτερου και τρίτου κόσμου, από όπου
παραδοσιακά αντλούμε ναυτικούς, φοβούμεθα ότι η
κατάσταση της Δύσης θα εμφανιστεί και στην Ανατολή.
Ίσως η σωστή χρήση νέων τεχνολογιών, όπως και η
αναζήτηση της υποστήριξης της κοινής γνώμης για τη
βιομηχανία μας, να είναι η μόνη απάντηση.
Εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλές δουλειές για το νέο
έτος.
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Δυστυχώς, όσον αφορά τον πρώτο άξονα του κανονιστικού/ρυθμιστικού περιβάλλοντος, απέχουμε πάρα
πολύ από τη θέση ισχύος που μας αρμόζει. Έχουμε
βέβαια κάνει σημαντική πρόοδο στις διεθνείς μας
εκπροσωπήσεις, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταφέρει
να φέρουμε την κοινή γνώμη με το μέρος μας – χωρίς
αυτή δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα.
Στον δεύτερο άξονα, του παγκόσμιου εμπορίου, φαίνεται ότι το 2019 θα είναι έτος με θετικό πρόσημο,
σε παρόμοια επίπεδα με το 2018 και ίσως και καλύτερο, παρ’ όλες τις διαταραχές από την παραφιλολογία
εμπορικών πολέμων, κ.λπ.
Ο τρίτος άξονας, της τεχνολογίας, θέτει ίσως μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιομηχανία μας,
η οποία, τουλάχιστον ιστορικά, δεν είναι και η πιο
θετική σε πραγματικές και μεγάλες αλλαγές. Εάν δεν
δεχτούμε και δεν κάνουμε χρήση των νέων τεχνολογιών, θα βρεθούμε στη θέση αυτών που προτίμησαν
το ιστίο αντί του ατμού...
Όσον αφορά τον τέταρτο άξονα, της χρηματοδότησης,
βλέπουμε με ενδιαφέρον ότι οι εναλλακτικές μορφές

EFFICIENT
Our proven rudder systems are the perfect choice for all types of ships. A tough working
environment requires a sturdy, well-customised design combined with superb
manoeuvring capabilities. Seasoned captains trust in Becker rudders for
their reliability, safety and exceptional manoeuvrability.

Right: Searunner
Tanker • built 2017
LOA 250.0 m • 114,129 DWT
Becker Performance Package
Becker Twist Rudder with bulb & Becker Mewis Duct®
1,070 Becker Mewis Ducts® have reduced CO2 by > 6.4 million t (January 2019). 121 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.
Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

Alternative
Energies

www.becker-marine-systems.com

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Το ναυτικό επάγγελμα και τα πλεονεκτήματα αυτού
πρέπει να γίνουν γνωστά στους νέους

Της
Λασκαρίνας Καρασταμάτη
Προέδρου της Eletson Holdings Inc.

Η χρονιά που πέρασε, αλλά και αρκετές
προηγούμενες, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι
ήταν πολύ δύσκολες για τη ναυτιλία, ελληνική και διεθνή. Θέλω όμως να ελπίζω ότι η
παρατεταμένη κρίση στους ναύλους ξηρού
και υγρού φορτίου βαίνει προς το τέλος της.
Σε αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσουν οι μειωμένες παραγγελίες, αλλά και ο διπλασιασμός
του scrapping του 2018. Βεβαίως είναι και
πολλοί άλλοι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την αγορά, με κυριότερο την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία όμως
δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα προηγούμενα χρόνια.
Άλλος παράγοντας που θα επηρεάσει την
αγορά είναι η διεθνής γεωπολιτική κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι οι
πρόσφατες κυρώσεις κατά του Ιράν δεν
θα είναι ικανές να επηρεάσουν τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων, δεδομένου ότι
οι πιέσεις της Αμερικής, κυρίως προς τη
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Σαουδική Αραβία, για φτηνό αργό έχουν
ήδη οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή, η
οποία εκτιμάται ότι θα καλύψει τη μείωση
λόγω των κυρώσεων.
Σημαντικότατος παράγοντας για την ανάπτυξη της ναυτιλίας θα παραμένει πάντα
η χρηματοδότηση, που τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τη διεθνή κρίση, παραμένει
προβληματική. Η μείωση του αριθμού των
τραπεζών λόγω εξόδου τους από τη χρηματοδότηση του κλάδου, αποτέλεσμα των
σημαντικών ζημιών που έχουν υποστεί,
μαζί με την αυστηροποίηση των κριτηρίων χρηματοδότησης, έχει πλήξει ιδιαίτερα
τις μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρείες. Η εμφάνιση τα τελευταία χρόνια των
κινεζικών τραπεζών και leasing companies
εν μέρει μόνο έχει καλύψει το κενό, ενώ η
αγορά ομολόγων και η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να έχουν
κλείσει τις πόρτες τους στη ναυτιλία, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Θα ήθελα να κλείσω τις σκέψεις μου
μοιραζόμενη μαζί σας ένα βαθύ μου
«πιστεύω». Ο ανθρώπινος παράγοντας
υπήρξε ανέκαθεν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το
ναυτικό επάγγελμα και τα πλεονεκτήματα
αυτού πρέπει να γίνουν γνωστά στους
νέους μέσα από τα μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τίθεται, βέβαια, το ερώτημα κατά πόσο οι
καθηγητές του τομέα θα έχουν την ανάλογη γνώση για τη σωστή ενημέρωση των
νέων μαθητών. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι
οι καθηγητές θα πρέπει να λάβουν την
απαραίτητη επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων από ναυτιλιακούς φορείς.
Η περαιτέρω συνεργασία κράτους, ναυτιλιακών φορέων και πλοιοκτητών θα μπορούσε να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

GLOBALEMERGENCYRESPONSE,
WRECK REMOVAL,& MARINESERVICES

C O M P L I A N C E : A L A S K A A P C | O PA 9 0 S M F F | C H I N A S P R O

24HR EMERGENCY RESPONSE

+1.954.764.8700
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Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι η επαρκής κατανόηση όλων των συνισταμένων
που απαρτίζουν την απόφαση του ΙΜΟ για το Sulphur Cap 2020

Του
Μάριου Π. Καρνέση
Διευθύνοντος Συμβούλου της MPK Shipping Inc.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, μετά την
εφαρμογή του νέου παγκόσμιου ορίου
του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα από
3,50% m/m σε 0,50% m/m, διαφαίνεται
πλέον η νέα εποχή στη ναυτιλία υπό την
έννοια της θαλάσσιας μεταφοράς, που
μέχρι σήμερα εκτελεί τις λειτουργίες
της δημιουργώντας αξιοσημείωτα μικρό
αντίκτυπο στο περιβάλλον σε παγκόσμια
κλίμακα, δεδομένης της πλήρους εναρμόνισης με τους διεθνείς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος μέχρι σήμερα
και αποτελώντας με διαφορά την πιο αποδοτική ως προς τις εκπομπές άνθρακα
μέθοδο εμπορικών μεταφορών.
Η πιο μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή,
έναν χρόνο πριν από την απόλυτη εφαρμογή του μέτρου, είναι η επαρκής κατανόηση από πλευράς των εμπλεκόμενων
φορέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας
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–πλοιοκτητών, διυλιστηρίων, ναυλωτών,
κ.λπ.– όλων των συνισταμένων που απαρτίζουν την απόφαση του ΙΜΟ, με σκοπό
την ορθή αξιολόγηση των προτεινόμενων
επιλογών και την υιοθέτηση του πλάνου
συμμόρφωσης των ναυτιλιακών εταιρειών, σε ένα περιβάλλον όπου καθεμία από
αυτές καλείται ξεχωριστά να υπερκεράσει
πολλαπλά ζητήματα για να επιτύχει την
ομαλή και, χωρίς σημαντικές οικονομικές
απώλειες, συμμόρφωση με την επερχόμενη νομοθεσία. Από μια συγκριτική επισκόπηση των επιλογών που έχουμε οι
ναυτιλιακές εταιρείες για τον εναρμονισμό
με το νέο κανονιστικό πλαίσιο –π.χ. αλλαγή του καυσίμου σε τύπο συμβατό (in
compliance) ή εγκατάσταση συστήματος
καθαρισμού scrubbers ή επίλυση με εναλλακτικά καύσιμα, υγροποιημένο φυσικό
αέριο ή ακόμα και μείωση της ταχύτητας

του πλοίου με την καταβολή ορισμένου
τέλους (environmental)– προκύπτει ότι
οι προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις
είναι σήμερα περισσότερο αμφιλεγόμενες
από ποτέ, αφού για κάθε πλοιοκτήτη είναι
απαραίτητη προϋπόθεση να πληρούνται
τα κριτήρια αυτά που καθιστούν την επιλογή του μακροπρόθεσμα βιώσιμη.
Ο άμεσος χαρακτήρας της απόφασης
του ΙΜΟ επιτείνεται από την απόλυτη
άρνησή του για μια μεταβατική περίοδο στην εφαρμογή του εν λόγω κανόνα, όπως διατυπώθηκε στην πρόσφατη διάσκεψη 73rd Marine Environment
Protection Committee του Οκτωβρίου
του 2018, ως «experience building phase»
(EBP), που, ενώ αποτελεί ένα ρεαλιστικό
και εύλογο αίτημα από την πλευρά των
φορέων που το πρότειναν, για την επερχόμενη προσαρμογή και τον στρατηγικό

σχεδιασμό τους ενόψει των αλλαγών που
έρχονται, θα βοηθούσε παράλληλα όλες
τις πλευρές να σταθμίσουν το «ασαφές»
που αιωρείται κατά το διάστημα που
ακολουθεί μέχρι το 2020, αλλά και μετά.
Όπως αναφέρεται στην πρόταση που
κατατέθηκε στη διάσκεψη συγκεκριμένα,
η «experience building phase», στα τρία
στάδιά της, ως στάδιο συλλογής δεδομένων, στάδιο ανάλυσης των δεδομένων
και στάδιο αναθεώρησης, θα αποτελούσε
εκείνο τον χρόνο που επιτρέπει σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς –π.χ. πλοιοκτήτες, κατασκευαστές μηχανών, διυλιστήρια, προμηθευτές, αναγνωρισμένους
οργανισμούς, τα κράτη-μέλη και τα port
state control– να συνεισφέρουν με ασφάλεια και συνοχή σε μια διαδικασία ΙΜΟ
χωρίς αποκλεισμούς ή εξαιρέσεις, ώστε
να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις χωρίς να επιβαρύνονται άσκοπα
τα πλοία και τα πληρώματα.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πρόταση από τη Λιβερία, τις νήσους Μάρσαλ,
τον Παναμά και τις Μπαχάμες, μαζί με
τους φορείς BIMCO, INTERTANKO και
INTERCARGO, για την έγκαιρη υποβολή
των πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα συμμορφούμενων καυσίμων στα
διάφορα λιμάνια. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα, το οποίο θα μας
βοηθήσει και παράλληλα θα δώσει τον
απαιτούμενο χρόνο στους ναυλωτές για
τον προγραμματισμό –τοπικά και χρονικά– της προμήθειας των καυσίμων, ενώ θα
επιτρέψει τις έγκαιρες συζητήσεις μεταξύ πλοιοκτητών, ναυλωτών, προμηθευτών
καυσίμων και διυλιστηρίων.
Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα γύρω
από το ζήτημα της συμμόρφωσης στα
επιβαλλόμενα όρια των ναυτιλιακών καυσίμων, φρονώ ότι είναι πιθανό να δούμε
μια περίοδο ενός με δύο ετών αυξημένης
μεταβλητότητας και αλλαγής της τάξης
μεγέθους της προσφοράς και της ζήτησης, μέχρι οι κινητήριες δυνάμεις της
αγοράς να τοποθετηθούν σε νέα επίπεδα
μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων. Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η μεταβλητότητα της
αγοράς καυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει

σε δυνητικά υψηλότερο κόστος καυσίμων,
ενώ ας μην υποτιμούμε καθόλου την ανησυχία όλων μας ότι τα καύσιμα με χαμηλή
περιεκτικότητα σε θείο, που θα εισέλθουν
στην αγορά το 2020 και θα αναμειχθούν
fuel blends με όσα ήδη χρησιμοποιούνται,
θα μας καταστήσουν αναπόφευκτα επιρρεπείς σε τυχόν contamination issues,
το οποίο και απεύχομαι. Να σημειώσω
ότι μόνο φέτος τα στοιχεία έδειξαν στη
Σιγκαπούρη και στο Χιούστον ότι πάνω
από εκατό πλοία υπέστησαν ζημιές από
ακατάλληλα πετρέλαια (contaminated
bunkers).
Το βέβαιο είναι ότι η διαδικασία της
μετάβασης από HSFO 0,5% σε χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο LSFO έξι μήνες
ή περισσότερο πριν από την προθεσμία
της 1ης Ιανουαρίου 2020 θα ήταν μια
σοβαρή κίνηση στο πλαίσιο κοινής ευθύνης των εμπλεκόμενων φορέων όχι μόνο
κατά το τεχνικό αλλά και κατά το εμπορικό της σκέλος, αφού κρίνεται σκόπιμη
η επαναδιαπραγμάτευση όλων των ναυλοσυμφώνων για την αποφυγή δυσάρεστων
συνεπειών, που αφορούν είτε βλάβες της
μηχανής είτε υλική-οικονομική ζημία σε
επίπεδο hull & machinery και P&I claims,
για την αποφυγή διενέξεων μεταξύ των
πλοιοκτητών και των ναυλωτών ως προς
την ποιότητα και τις προδιαγραφές του
πετρελαίου που παρέχεται, ακόμα και την
περίπτωση εάν το πλοίο έχει μείνει με μη
συμμορφούμενα καύσιμα, μέχρι την 1η
Μαρτίου 2020, τότε θα πρέπει να προβλεφθεί ακόμα και το ποιο συμβαλλόμενο,
στο ναυλοσύμφωνο, μέρος θα αναλάβει
το οικονομικό κόστος του debunkering.
Η καύση LSFO αναμένεται να είναι η πιο
κοινή μορφή της συμμόρφωσης, όσο και
αν υποστηρίζεται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, ίσως εύλογα κατά τη γνώμη
μου, ότι η μεταφορά του ζητήματος της
ρύπανσης του αέρα προς τη θάλασσα δεν
είναι λύση.
Πιστεύω ότι, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στα σχετικά θέματα ασφάλειας,
που αφορούν μεταβλητές όπως η καταλληλότητα του καυσίμου, η ασυμβατότητα

μεταξύ διαφορετικών παρτίδων blended
fuels, τα χαμηλότερα σημεία ανάφλεξης
από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο, τα
ανεπαρκή περιθώρια ασφάλειας για τα
καταλυτικά σωματίδια και οι εκτεταμένες καθυστερήσεις στην ανάφλεξη λόγω
κακών χαρακτηριστικών καύσης. Τυχόν
αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων θα οδηγούσε σε πραγματική
απειλή για τα πληρώματα, τις μηχανές των
πλοίων και, κατά συνέπεια, για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι ανησυχίες που σχετίζονται με την
ασφάλεια ενισχύονται από σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα
παγκοσμίως ασφαλούς ποσότητας συμμορφούμενων καυσίμων, δεδομένου ότι
αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είδους
καύσιμα θα είναι διαθέσιμα και σε ποιες
τιμές, με τι προδιαγραφές και σε ποιες
ποσότητες, προκαλώντας αναστάτωση
στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες
είμαστε πλέον αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις και παράλληλα πολλές
επιλογές για τη συμμόρφωση, θα έλεγα
ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση
σχετικά με την επιλογή που θα προκριθεί.
Είναι προς το συμφέρον του κάθε πλοιοκτήτη να διερευνήσει διεξοδικά όλες τις
επιλογές εναρμονισμού με το νέο θεσμικό
πλαίσιο, ώστε να επιλέξει αυτό που θεωρεί
το πιο αποδοτικό, κατάλληλο και βιώσιμο
μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλους τους παράγοντες, εκτός
από την ανάλυση των απαιτήσεων ή τους
τύπους πλοίων του στόλου του.
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι
ναυτιλιακές εταιρείες, είναι απαραίτητο να
κατανοήσουμε εκ των προτέρων τις τοπικές και παγκόσμιες μεταβλητές, τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές που
επηρεάζουν τη ναυτιλία και τις εμπορικές
τάσεις στις αγορές, ώστε να προσαρμόσουμε τη στρατηγική οργάνωση και λειτουργία μας στον χρόνο αποτελεσματικά.
Κατά την αυγή της επιβολής του Sulphur
Cap 2020 και ενόψει των διλημμάτων που
προκύπτουν, θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διελκυστίνδα ενός πλοιοκτήτη.
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Η τεχνολογία φέρνει μεγάλες ευκαιρίες
και προκλήσεις για τους ναυτικούς μας

Της
Ελπινίκης Πετράκη
ΕΝΕΑ Management Inc.,
Β΄ Αντιπροέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Αντιπροέδρου της WISTA Hellas

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε –και θα
συνεχίσει να είναι– το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση, αν όχι το μεγαλύτερο. Κατ’
αρχάς, να διευκρινίσω ότι, όταν αναφέρομαι στην ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση,
δεν εννοώ μόνο την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία, αλλά κάθε εταιρεία που
εξυπηρετεί τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Και,
δεύτερον, να τονίσω ότι ο φόβος μείωσης
των θέσεων εργασίας λόγω αυτοματοποίησης εργασιών σήμερα συναντάται σε πολλούς τομείς της αγοράς. Όμως, η αυτοματοποίηση των εργασιών απαιτεί επαγγέλματα και δεξιότητες που θα αναπτύξουν ή
θα υποστηρίξουν αυτές τις αλλαγές.
Οι επιστήμονες της ρομποτικής και των
αυτοματοποιημένων εργασιών υποστηρίζουν και οι ίδιοι ότι κανένα μηχάνημα δεν
μπορεί να υποκαταστήσει ολοκληρωτικά
τον άνθρωπο (τουλάχιστον στο άμεσο
μέλλον). Το μηχάνημα μπορεί να ανταποκριθεί μόνο σε ανάγκες και απαιτήσεις
στις οποίες είναι εκπαιδευμένο, αλλά δεν
μπορεί να εκπαιδευτεί στην κριτική σκέψη, στη λήψη απόφασης κάτω από πίεση,
στην ανάγκη αξιολόγησης προτεραιοτήτων, στην ηγεσία, στην ομαδική εργασία,
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στην κινητοποίηση συνεργατών και, γενικώς, δεν μπορεί να αναπτύξει soft skills.
Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της
αλματώδους τεχνολογικής προόδου που
διανύουμε, είμαστε μεν επιφυλακτικοί με
την εισαγωγή των μηχανών στη ζωή μας
(είτε επαγγελματική είτε προσωπική), ατενίζουμε δε το μέλλον με την αισιοδοξία
ότι η τεχνολογική αυτή έξαρση θα μας
παρέχει ευκολίες που ποτέ στο παρελθόν
δεν είχαμε.
Αναφορικά με το πώς θα μπορούσαμε
να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον και την
τεχνογνωσία των ναυτικών μας, είναι κάτι
που πρέπει να μας απασχολήσει σε μεγαλύτερο εύρος και να μην περιοριστούμε
μόνο στις ανάγκες γνώσεων σχετικά με
την τεχνολογία. Όσον αφορά την τεχνογνωσία, όλοι οι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης ή αντικειμένου
εργασίας, πρέπει να επιμορφώνονται
συνεχώς. Ένας ναυτικός οφείλει να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας και των νέας γενιάς μηχανημάτων
επί του πλοίου, δίχως τον φόβο της κατάληψης της θέσης του στο μέλλον από
ένα ρομπότ. Μόνο με την εκπαίδευση και
τη διά βίου κατάρτιση διατηρούνται οι

θέσεις εργασίας ή έχουν οι άνθρωποι τη
δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε παρόμοια επαγγέλματα.
Σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον, έχει να κάνει
με τα κίνητρα που προσφέρουμε στους
επαγγελματίες, και πάλι ανεξαρτήτως ηλικίας, να μπουν ή να παραμείνουν στη ναυτιλιακή αγορά εργασίας, και κίνητρο δεν
είναι σίγουρα μόνο το ύψος της αμοιβής,
ούτε η απειλή της ανεργίας. Κίνητρο, για
παράδειγμα, είναι η δυνατότητα εξέλιξης,
επιμόρφωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων,
διασφάλισης καλών συνθηκών εργασίας,
δυνατότητας εξέλιξης βάσει προσόντων,
συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων,
πρωτοβουλίας σε καταστάσεις όπου αυτή
απαιτείται.
Επιγραμματικά, θέλω να τονίσω ότι η ανησυχία προκύπτει από τον φόβο του μελλοντικού άγνωστου, που είναι βέβαια μέσα
στην ανθρώπινη φύση. Ευτυχώς, όμως, στις
μέρες μας η ευρεία ενημέρωση και η δυνατότητα άντλησης έγκυρων και τεκμηριωμένων πληροφοριών βοηθούν στη μείωση
του φόβου και στην καλλιέργεια ενός καινοτόμου τρόπου σκέψης, που θα ωθήσει
τον κόσμο, σε συνδυασμό με τις καινοτομίες της τεχνολογίας, σε νέα επίπεδα.
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For further details please contact us:
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23, Etolikou Str. - 185 45 PIRAEUS
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Oι εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτήσεως δύσκολα μπορούν
να αναπληρώσουν το κενό που αφήνουν οι τράπεζες

Του
Θέμη Α. Πετράκη
Αντιπροέδρου της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο
όπου η ναυτιλιακή χρηματοδότηση αλλάζει – και, απ’ ό,τι φαίνεται, αλλάζει δομικά.
Μετά την τελευταία κρίση, τη μεγαλύτερη που έχει ζήσει ποτέ η βιομηχανία μας,
είδαμε πολλά τραπεζικά ιδρύματα-πυλώνες της ναυτιλιακής χρηματοδοτήσεως
–με σημαντικότερα αυτά της RBS και της
Commerzbank– να «κατεβάζουν ρολά»,
αφήνοντας πίσω τους τεράστια κενά, που
δύσκολα αναπληρώνονται από τις εναπομείνασες τράπεζες. Αλλά ακόμα και από
αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν
απομείνει, είναι πολλά εκείνα τα οποία
έχουν μειώσει –έως ελαχιστοποιήσει– τα
κεφάλαια που διαθέτουν για τη ναυτιλία.
Επιπλέον των παραπάνω, έχουν αλλάξει και
οι όροι και τα κόστη του τραπεζικού δανεισμού: πλέον, πολύ δύσκολα κανείς βρίσκει
χρηματοδότηση άνω του 55-60% της αξίας
των assets, ενώ το περιθώριο κέρδους των
τραπεζών έχει ανέβει, αφού και αυτές πιέζονται από τους regulators τους. Εάν μάλιστα
προσθέσουμε και το γεγονός ότι το βασικό
επιτόκιο (LIBOR) είναι σε ανοδική τροχιά,
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τότε το συνολικό κόστος του δανειζομένου
είναι σε επίπεδα οριακά για να χαρακτηριστεί ως αρκετά υψηλό. Πολύ σημαντικό
επίσης είναι το γεγονός ότι η ίδια η διαδικασία εγκρίσεως και παρακολουθήσεως των
δανείων έχει γίνει αρκετά πιο περίπλοκη
και δύσκολη, καθώς είναι κοινό μυστικό ότι
πλέον το «κουμάντο» στις τράπεζες κάνουν
τα risk departments και όχι τα στελέχη των
ναυτιλιακών τμημάτων.
Το τεράστιο κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας,
που είναι ένας κλάδος υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, έχουν έλθει να καλύψουν
άλλα σχήματα, με κυριότερα τα private
equity funds, τη χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) από ασιατικούς ομίλους, αλλά και
κάποιες πιο μικρές τράπεζες, καινούργιες
σχετικά στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.
Εν συντομία, τα κυριότερα προβλήματα
σε ό,τι αφορά τις τρεις προαναφερθείσες εναλλακτικές πηγές χρήματος είναι τα
εξής: τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι ιδιαίτερα
ακριβά, θα τολμήσω να πω σε βαθμό μη
βιώσιμο, το leasing finance είναι αρκετά

χρονοβόρο, γραφειοκρατικό και εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες υλοποιήσεως και
προαπαιτούμενα, κυρίως λόγω της απειρίας στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση των
ιδρυμάτων που το προσφέρουν, και τέλος
οι μικρές τράπεζες έχουν μεγάλους περιορισμούς στο ύψος των κεφαλαίων που
μπορούν να διαθέσουν.
Λέγοντας τα παραπάνω, η άποψή μου
είναι ότι το άμεσο μέλλον στη ναυτιλιακή
χρηματοδότηση δεν διαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο και αναμένω να είναι όπως το
περιέγραψα προηγουμένως. Για το απώτερο μέλλον, ευελπιστώ ότι η διαφαινόμενη
βελτίωση (ομαλοποίηση) της αγοράς ίσως
ελκύσει περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα να δραστηριοποιηθούν στον χώρο.
Χρειάζεται όμως και οι ρυθμιστικές αρχές
να καταλάβουν ότι ίσως έχουν πάει στο
αντίθετο άκρο με το overregulation των
τραπεζών και το «κυνήγι μαγισσών» στο
οποίο έχουν επιδοθεί μετά την οικονομική κρίση του 2008, καθιστώντας το πλέον
τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
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Το 2019 θα είναι θετικό
για τους περισσότερους κλάδους της ναυτιλίας

Του
Γιάννη Τριφύλλη
Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Όπως λέγεται συχνά, «η θάλασσα αρρωσταίνει αλλά ποτέ δεν πεθαίνει». Πιστεύω
ότι το 2019 θα είναι θετικό για τους
περισσότερους κλάδους. Ο μόνος κλάδος που δείχνει κάποια σημάδια υπερβολικής προσδοκίας είναι η μεταφορά
υγρού φυσικού αερίου. Ο τομέας των
δεξαμενόπλοιων μπορεί να ψάχνει ακόμη να βρει κατεύθυνση λόγω των αλλαγών στις ροές εξαγωγών αργού αλλά και
προϊόντων. Πάντως, εν γένει, η τάση είναι
προς υψηλότερα επίπεδα, ιδίως στα πολύ
μεγάλα μεγέθη πλοίων. Τα εμπορευματοκιβωτιοφόρα μάλλον θα συνεχίσουν να
ανακάμπτουν, καθώς οι οικονομίες κλίμακας και η συσπείρωση δρομολογίων
συμμαζεύουν την αγορά, ενώ τα φορτηγά
πλοία αναμένεται να ξαναμπούν σε θετική
τροχιά αποδόσεων μετά την πρόσφατη
χαλάρωση της ζήτησης στο πλαίσιο του
«εμπορικού πολέμου» ΗΠΑ-Κίνας.
Ως προς τη ζήτηση στη ναυλαγορά πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, ο βασικότερος
άμεσος παράγοντας θα ήταν η επίλυση του
«εμπορικού πολέμου» ΗΠΑ-Κίνας, ενώ
νέφη αβεβαιότητας πυκνώνουν και πάνω
από την ΕΕ, που φαίνεται να είναι ξανά στα
πρόθυρα ύφεσης. Ως προς την προσφο-

ρά στο μεσοπρόθεσμο, η πειθαρχία στον
αριθμό των παραγγελιών θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ενώ για την ώρα τα ναυπηγεία
είναι σε χαμηλά ιστορικά επίπεδα παραδόσεων φορτηγών πλοίων. Παραμένουν
εν εξελίξει διάφορες γεωπολιτικές εστίες
αναταραχής, όπως σε Ρωσία, Ουκρανία,
Τουρκία, Συρία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ,
Ιράν και Νότια Κινεζική Θάλασσα, οι οποίες, επηρεαζόμενες από την απρόβλεπτη
συμπεριφορά του Τραμπ, δημιουργούν μια
έξαρση αβεβαιότητας. Οι ανωτέρω παράγοντες θα επιδράσουν στην αγορά.
Ψηλά στην ατζέντα της ναυτιλιακής κοινότητας βρίσκεται και το ζήτημα της
χρηματοδότησης. Επιτέλους η κωματώδης κατάσταση στην οποία είχε πέσει η
παραδοσιακή τραπεζική αγορά ναυτιλιακής χρηματοδότησης, αφήνοντας ένα
κενό, το οποίο επιχειρήθηκε άστοχα και
άγαρμπα να καλυφθεί από τα διάφορα
σκιώδη κερδοσκοπικά σχήματα τύπου
«Credit/Distress/Private Equity funds»,
αρχίζει να εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.
Με πρωταγωνιστές μικρότερες, πιο εξειδικευμένες δεξαμενές ή δίκτυα άντλησης
κεφαλαίου που πλέον συμβιβάζονται με
μια πιο δίκαιη αμοιβή για το ναυτιλιακό

ρίσκο που αναλαμβάνουν, επιτρέποντας
ξανά μεγαλύτερη πρόσβαση σε μεσαίες
εταιρείες με καλά θεμελιώδη στοιχεία.
Είναι μια ευχάριστη αναστροφή της ακράτως συσπειρωτικής έως τώρα τάσης, αλλά
δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα εξαντλήσει
τα φυσικά της όρια. Σίγουρα η εποχή της
μικρής οικογενειακής ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας έχει ήδη περάσει ανεπιστρεπτί, λόγω του αποκλεισμού της από
τους πιστωτές, παρά λόγω κάποιας εγγενούς αναποτελεσματικότητας στο επίπεδο διαχείρισης και κερδοφορίας. Ατυχώς,
την πίεση αυτή αυξάνουν και οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, που δυσκολεύουν
περισσότερο τους μικρότερους ομίλους.
Πλέον το ελληνικό πλεονέκτημα από καιρό
έχει μετατοπιστεί από το πλήρωμα στους
αξιωματικούς και από εκεί στα στελέχη των
διαχειριστριών εταιρειών και των επαγγελματιών παροχής υψηλού επιπέδου συμπληρωματικών εργασιών. Δεν είναι τυχαίο
πως ξένοι κολοσσοί, όπως οι Euronav και
Scorpio, αλλά και ελληνικές εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής,
εμπιστεύονται την τεχνική διεύθυνσή τους
σε γραφεία με έδρα στον Πειραιά και στην
ευρύτερη αθηναϊκή πιάτσα.
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Ενδείξεις πιθανής βελτίωσης της ναυλαγοράς
των πλοίων ξηρού φορτίου για το 2019

Του
Φίλιππου Τσαγκρίδη-Παναγόπουλου
Magna Marine Inc.

Το 2018 η ναυλαγορά των πλοίων ξηρού
φορτίου παρουσίασε μικρή αύξηση σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
Αυτό συνέβη κυρίως λόγω του προβλήματος της συσσωρευμένης υπερπροσφοράς
πλοίων τα τελευταία χρόνια, που όμως
μειώνεται με σταθερούς ρυθμούς.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση για νέες παραγγελίες πλοίων ξηρού φορτίου είναι σημαντικά μειωμένη, με τον όγκο παραγγελιών να ανέρχεται σε ποσοστό 10% του
ενεργού στόλου χωρητικότητας άνω των
10.000 τόνων. Συγχρόνως, η μέση ηλικία
του στόλου πλοίων ξηρού φορτίου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με
μόλις το 10% των πλοίων αυτών να είναι
γηραιότερο των είκοσι ετών. Το δε 70%
του ίδιου στόλου έχει ηλικία μικρότερη των δέκα ετών, περιορίζοντας έτσι
την ανάγκη για παραγγελίες νεότευκτων
πλοίων.
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Τα νεοεισερχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα χρονομίσθωσης, από κινεζικές
–κυρίως– εταιρείες, έχουν εν μέρει βελτιώσει τόσο την προσφορά όσο και το
κόστος εξυπηρέτησης νέων δανειακών
προϊόντων, χωρίς όμως αυτά να έχουν
επηρεάσει σημαντικά την ισορροπία της
αγοράς και το βιβλίο παραγγελιών.
Για το 2019 υπάρχουν ενδείξεις πιθανής
βελτίωσης της αγοράς, κυρίως λόγω της
διαφαινόμενης μείωσης της διαφοράς
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου. Στο πλαίσιο αυτό,
ο όγκος μεταφοράς φορτίων προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται ικανοποιητικά και για το 2019 (περίπου 3% αύξηση).
Επιπροσθέτως, η αύξηση της παγκόσμιας
οικονομικής δραστηριότητας και η πιθανή
περαιτέρω αύξηση της ζήτησης πρώτων
υλών από την πλευρά της Κίνας –για έργα
υποδομής– αναμένεται να έχουν θετικό
αντίκτυπο.

Ωστόσο, η προσοχή μας επικεντρώνεται
στους νέους κανονισμούς του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, και
αφορούν τη χρήση ναυτιλιακού καυσίμου
μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο (0,5%
m/m). Το γεγονός αυτό πρόκειται να επηρεάσει αυξητικά τη διαφορά τιμής των
καθαρότερων (LSFO) έναντι των συμβατικών (HSFO) καυσίμων και, κατ’ επέκταση,
το κόστος μεταφοράς. Επιπλέον, επικρατεί ανησυχία αναφορικά με την επάρκεια
τροφοδοσίας καθαρότερων καυσίμων στη
ναυτιλιακή αγορά. Επομένως, στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα, απαιτούνται
συντονισμένες ενέργειες και κινητοποίηση
όλων των ενδιαφερομένων στη ναυλαγορά
ξηρού φορτίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και να προσαρμοστεί ομαλά η αγορά στις νέες απαιτήσεις.
Ευχόμαστε καλά ταξίδια, ευημερία και
υγεία για το 2019.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και χρηματοδότηση οι μεγάλες
προκλήσεις για τον κλάδο της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Του
Στράτου Τσαλαμανιού
Co-Chief Executive Officer στη Mylaki Shipping Agency Ltd και στη Seaven Tanker & Dry Management Inc.

Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε
ολόκληρο τον κόσμο, από τον «εμπορικό πόλεμο» ΗΠΑ-Kίνας έως το Brexit,
επηρεάζουν και τον δικό μας κλάδο, αλλά
σε μικρότερο βαθμό, μια και η αγορά
στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αυτή
της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, έχει
περιορισμένα γεωγραφικά όρια και άρα
μικρότερη έκθεση σε επιρροές από γεγονότα διεθνούς εμβέλειας. Τα φορτία στα
πλοία της δικής μας χωρητικότητας θα
μετακινηθούν έτσι κι αλλιώς, καθώς πρόκειται για ένα niche market, όπου υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός πλοίων, που
πρέπει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες
σε συγκεκριμένους λιμένες. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι να υπάρχουν εκείνοι
οι όγκοι των φορτίων που θα επιτρέψουν
την ικανοποιητική κίνηση των πλοίων.
Τις προοπτικές για το 2019 τις βλέπω θετικές, τουλάχιστον για τη δική μας εταιρεία
και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Στην τελευταία μέχρι πρότινος υπήρχαν πολλές εταιρείες, που είτε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για ανανέωση στόλου
είτε λόγω απουσίας vetting είτε εξαιτίας
άλλων παραγόντων, αναγκάστηκαν να αποσυρθούν, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα
shortage στην αγορά, το οποίο καλύπτεται
με νέους πλοιοκτήτες, που –όπως και εμείς–

αποφάσισαν να επενδύσουν στον κλάδο
της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
Τα τελευταία χρόνια, στις περιοχές όπου
εμείς δραστηριοποιούμαστε –Μαύρη
Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρεια Ευρώπη–
παρατηρούμε μια σχετική σταθερότητα
στις ναυλαγορές. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων
μέχρι και 7.000 dwt, θεωρώ πως η αγορά
είναι σταθερή και δεν διακρίνω, τουλάχιστον
προς το παρόν, την πιθανότητα κάποιων
αξιόλογων αυξομειώσεων. Όσον αφορά το
τσιμέντο, και εκεί βλέπω μια σταθερότητα,
καθώς δεν υφίσταται ούτε κάποια μεγάλη
ζήτηση, αλλά ούτε και προσφορά.
Σε σχέση, τώρα, με το ζήτημα της χρηματοδότησης, οι εταιρείες του δικού μας μεγέθους αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες.
Οι τράπεζες ακόμα και τώρα προτιμούν να
χρηματοδοτούν πιο μεγάλες εταιρείες. Από
πλευράς ελληνικών τραπεζών, κάποιες επιλέγουν να χορηγήσουν πιο μικρά δάνεια, αλλά
σε στοχευμένους, καλούς πελάτες. Αλλά
και πάλι η χρηματοδότηση προς δικού μας
μεγέθους εταιρείες είναι περιορισμένη, ενώ
αρκετοί στρέφονται προς ιδιωτικά funds,
κάτι όμως που συνεπάγεται υψηλό κόστος
δανεισμού. Εμείς, ωστόσο, διαθέτοντας εδώ
και πολλά χρόνια ένα καλό portfolio, έχουμε
πρόσβαση στις τράπεζες.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της
ναυτικής εκπαίδευσης, για την οποία ενδιαφερόμαστε πολύ, με δεδομένο πως από
τα εννέα πλοία μας τα οκτώ πλέουν υπό
ελληνική σημαία. Η ναυτική εκπαίδευση
στη χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις. Θα πρέπει να αναζητηθούν
τρόποι ώστε αυτή να γίνει πιο ανταγωνιστική, να εκσυγχρονιστεί, αλλά και να
επιτραπεί η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών ακαδημιών.
Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό για
μια ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία να έχει
Έλληνες αξιωματικούς αλλά και μέλη
κατώτερου πληρώματος. Το φιλότιμο και
η ναυτοσύνη του Έλληνα ναυτικού είναι
που έχουν βοηθήσει την ελληνική ναυτιλία
να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στον κόσμο.
Κατά συνέπεια, πρέπει να επενδύσουμε
σε όλους: και στον ναύτη, και στον αξιωματικό. Και σαφώς πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα του ναυτικού επαγγέλματος
στις νέες και στους νέους της πατρίδας
μας, εξηγώντας τους πως πρόκειται για
ένα ελκυστικό επάγγελμα, που προσφέρει υψηλές απολαβές και μια ζωή σε σύγχρονα πλοία, με συχνές προσεγγίσεις σε
λιμένες, με προσεγμένους χώρους ενδιαίτησης και με δυνατότητα επικοινωνίας με
τις οικογένειές τους.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Σε περαιτέρω αύξηση των ναύλων θα οδηγήσουν οι υγιείς συνθήκες ζήτησης
και η μείωση της προσφοράς πλοίων

Του
Σταμάτη Τσαντάνη
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings Corp.

H Seanergy Maritime Holdings Corp. δραστηριοποιείται στην αγορά των Capesize πλοίων. Είμαστε η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο
που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου
Capesize. Οι συνθήκες ζήτησης για τις κύριες πρώτες
ύλες, όπως το σιδηρομετάλλευμα και το κάρβουνο,
είναι σταθερά σε ανοδική πορεία. Για πρώτη φορά μετά
το 2002 βλέπουμε σημαντική μείωση της προσφοράς
τονάζ, διότι οι παραγγελίες νέων πλοίων βρίσκονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αναμένεται λοιπόν να υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα πλοία για να ικανοποιήσουν
τις απαιτούμενες μεταφορικές ανάγκες.
Επίσης, τα πλοία που πρόκειται να εγκαταστήσουν
συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) περιμέ-
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νουμε ότι θα εντείνουν το σχετικό ζήτημα. Για παράδειγμα, η Vale έχει ανακοινώσει ότι πάνω από 70 Valemaxes
θα πρέπει να σταματήσουν για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) μέσα στο
2019. Επιπροσθέτως, υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον
300-350 Capesize πλοία θα προχωρήσουν και αυτά
στην εγκατάσταση scrubbers. Ο συνδυασμός αυτών των
παραγόντων θα οδηγήσει σε προσωρινή μεν, σημαντική
δε διακοπή των υπηρεσιών των πλοίων αυτών, γεγονός
που θα δημιουργήσει μεγάλη σύμπτυξη του στόλου.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι οι υγιείς συνθήκες
ζήτησης καθώς και η μείωση της προσφοράς πλοίων
θα οδηγήσουν σε αύξηση του επιπέδου των ναύλων
τουλάχιστον για το 2019 και το 2020.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Όσο υπάρχουν ελληνόκτητος στόλος και ελληνικό ναυτιλιακό cluster, πάντα
θα υπάρχουν και ευκαιρίες για σταδιοδρομία στην ελληνική ναυτιλία

Του
Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα
Director της John C. Hadjipateras & Sons Limited

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της κυριαρχίας της ελληνικής ναυτιλίας είναι ότι τα
ελληνικά πλοία έχουν επανδρωθεί παραδοσιακά από Έλληνες ναυτικούς. Πολλοί
από αυτούς τους ναυτικούς συνέχισαν
τη σταδιοδρομία τους, παρέχοντας την
τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στα
γραφεία, ενισχύοντας έτσι τον δεσμό
μεταξύ του πλοίου και της στεριάς και
βελτιώνοντας το μοντέλο του παραδοσιακού τρόπου του hands-on management
τόσο πολλών ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτή η πραγματικότητα έχει προσφέρει ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για την ελληνική ναυτιλία.
Εξετάζοντας τις ιστορικές ναυτιλιακές
υπερδυνάμεις της Ευρώπης, σχεδόν σε
όλες έχει μειωθεί πλέον σημαντικά η δύναμη των νηολογίων τους από την εποχή
της ακμής τους, κυρίως λόγω της μεγάλης
πτώσης του αριθμού των εγχώριων ναυτικών τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουμε ήδη παρατηρήσει
μια μείωση του αριθμού των υπό ελληνική
σημαία πλοίων. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες
έχουν εγγράψει μόλις το 17% του ελληνόκτητου στόλου υπό ελληνική σημαία, όταν
πριν από λιγότερο από είκοσι χρόνια το
ποσοστό αυτό άγγιζε το 26%.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ελλά-

δα να διατηρεί μια σταθερή ροή νέων
και νεαρής ηλικίας ναυτικών, παρέχοντας
ένα καλά χρηματοδοτούμενο, ποιοτικό
και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για
τους ναυτικούς του αύριο. Το οικονομικό
κίνητρο για έναν νέο που αναζητεί εργασία στη θάλασσα υπάρχει ήδη, καθώς οι
αμοιβές που προσφέρονται για εργασία
εν πλω είναι σημαντικά υψηλότερες σε
σχέση με αυτές που δίδονται στα επαγγέλματα της στεριάς. Αυτή η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα ελκυστική εντός του
υφιστάμενου περιβάλλοντος της υψηλής
ανεργίας στους νέους στην Ελλάδα.
Επιπλέον, οι ναυτικές ακαδημίες πρέπει να
είναι ελκυστικές για τους σπουδαστές, με
το να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά και με το να παρέχουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να
εξασφαλίσουν ότι οι απόφοιτοι θα είναι
επαρκώς εφοδιασμένοι για να αντιμετωπίσουν όλες τις τελευταίες τεχνικές και
κανονιστικές εξελίξεις.
Μολονότι σήμερα υφίστανται πολλές
συζητήσεις περί αυτόνομων και ολοένα
πιο αυτοματοποιημένων πλοίων, η προοπτική των μη επανδρωμένων εμπορικών
πλοίων παραμένει μάλλον απίθανη. Παρόλο που τα περισσότερα από τα σημερινά
σύγχρονα πλοία διαθέτουν ήδη κάποιο

επίπεδο αυτονομίας, καθώς και μεγάλο
βαθμό αυτοματοποίησης, εξακολουθεί να
υπάρχει η ανάγκη για προσωπικό επί του
πλοίου, το οποίο θα λαμβάνει σημαντικές
αποφάσεις επιτόπου και θα διαχειρίζεται
μεγάλο μέρος του εξοπλισμού και των
μηχανημάτων.
Το ναυτικό επάγγελμα σαφώς δεν ταιριάζει
σε όλους, αλλά υπάρχει μια ευρεία ποικιλία επαγγελμάτων, που όλα μαζί αποτελούν
τμήμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και
βοηθούν στη δημιουργία του ναυτιλιακού
cluster. Κάθε νέος που σκέφτεται μια σταδιοδρομία στον κόσμο της ναυτιλίας θα
πρέπει, επίσης, να εκτεθεί σε όλες τις βοηθητικές υπηρεσίες, όπως είναι οι τεχνικές
υπηρεσίες, η γνώση των μηχανών, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, το ναυτικό δίκαιο, η
ναυτασφάλιση, το chartering, το broking, οι
υπηρεσίες λιμένος, οι προμήθειες, κ.λπ.
Όσο υπάρχουν ο ελληνόκτητος στόλος
και το ελληνικό ναυτιλιακό cluster, πάντα
θα υπάρχουν και οι ευκαιρίες για σταδιοδρομία στην ελληνική ναυτιλία. Ωστόσο,
για να διατηρηθεί η σχέση τους με την
Ελλάδα, είναι πρωταρχικής σημασίας η
παροχή ενός υψηλής ποιότητας και σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, ενισχυμένου με μια κατάλληλη εκστρατεία
μάρκετινγκ.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΈΣ

Ένας χρόνος απομένει πριν από την εφαρμογή του Sulphur Cap 2020: οι
πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τον ΙΜΟ στο πλαίσιο
της MEPC 73 και η συζήτηση περί αναγκαιότητας ύπαρξης μιας «experience
building phase»

Του
Πόλυ Β. Χατζηωάννου
CEO της Safe Bulkers Inc.

Τα καυσαέρια από τις μηχανές των ποντοπόρων
πλοίων περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) –το
οποίο είναι προϊόν τέλειας καύσης αλλά συμβάλλει
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, γι’ αυτό ονομάζεται Green House Gas (GHS)– και άλλους ρύπους, οι
οποίοι είναι άμεσα επιβλαβείς στην υγεία του ανθρώπου ή στο φυσικό περιβάλλον, όπως οξείδια του αζώτου (NOx) και οξείδια του θείου (SOx), που δημιουργούν την όξινη βροχή, σωματίδια ατελούς καύσης
και άκαυστοι υδρογονάνθρακες. Ο ΙΜΟ, μέσα από
συστηματικές μελέτες, όπου αναλύεται κάθε φορά το
επίπεδο της αντιρυπαντικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη διείσδυσή της για την προστασία
του περιβάλλοντος, υιοθετεί τις τελευταίες δεκαετίες
περιβαλλοντικούς κανονισμούς με σκοπό τη σταδιακή
προσαρμογή της ναυτιλίας στους γενικούς περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται παγκοσμίως μέσα
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από διεθνείς συνθήκες από τα διάφορα κράτη ή ενώσεις (UN, ΗΠΑ, EU). Η προτεραιότητα δίνεται στους
επιβλαβείς ρύπους, όπως είναι οι εκπομπές Νοx και
Sοx, ενώ οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου παρακολουθούνται με ειδικά συστήματα για τη λήψη νέων
αποφάσεων τα επόμενα χρόνια.
Ο κανονισμός ΙΜΟ Sulphur Cap 2020 είναι ένας πολύ
σημαντικός κανονισμός, σχεδιασμένος τις τελευταίες
δύο δεκαετίες με στόχο να περιορίσει τις επικίνδυνες
εκπομπές οξειδίων του θείου. Οι εκπομπές οξειδίων
του θείου είναι άμεσα συνδεδεμένες με την όξινη
βροχή, η οποία, ενώ όταν πέφτει στη θάλασσα εξουδετερώνεται από τη φυσική αλκαλικότητα του θαλασσινού νερού, όταν πέφτει στη στεριά έχει καταστροφικά αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον (δάση,
λίμνες, κ.λπ.) και στην υγεία του ανθρώπου.
Εμείς στη Safe Bulkers προχωρούμε στην πλήρη

εφαρμογή του κανονισμού IMO Sulphur Cap 2020,
εγκαθιστώντας εντός του έτους 2019 συσκευές καθαρισμού καυσαερίων, γνωστές ως scrubbers, στον μισό
περίπου στόλο μας, οι οποίες διαλύουν τα οξείδια
του θείου περνώντας τα καυσαέρια μέσα από πλύση
θαλασσινού νερού, προσομοιάζοντας σε αυτό που
κάνει η φύση με τη βροχή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Για
το υπόλοιπο μισό του στόλου μας θα χρησιμοποιήσουμε συμβατά με τη νομοθεσία καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 0,5% αντί 3,5% που είναι σήμερα το
γενικό ανώτατο όριο.
Έχουμε επιλέξει ως προμηθευτή scrubbers την Alfa
Laval, που είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιου εξοπλισμού, και θα τα εγκαταστήσουμε
στα ναυπηγεία της COSCO, τα οποία έχουν σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Συμβατά καύσιμα υπάρχουν και σήμερα. Η αύξηση
της ζήτησής τους μπορεί να απαιτεί κάποιες προσαρμογές, αλλά εμείς δεν αναμένουμε προβλήματα,
δεδομένων των διαβεβαιώσεων των διυλιστηρίων και
του γεγονότος ότι ακόμα και σήμερα τα περισσότε-

ρα καύσιμα είναι μείγματα προϊόντων απόσταξης και
βαρέων υπολειμμάτων πετρελαίου. Επιπροσθέτως,
σημαντικές παραγγελίες scrubbers για τα πιο ενεργοβόρα πλοία έχουν προχωρήσει, ενώ υφιστάμενες
εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια σε
σημαντικό αριθμό κρουαζιερόπλοιων. Επομένως, η
προσαρμογή έχει αρχίσει εδώ και καιρό. Θεωρούμε
ότι το επόμενο χρονικό διάστημα –γνωστό και ως
«experience building phase»– μέχρι το τέλος του 2019
είναι απολύτως επαρκές για την περαιτέρω εξοικείωση της ναυτιλιακής κοινότητας.
Οι επενδύσεις μας σε scrubbers είναι της τάξεως
των 40 εκατομμυρίων. Θεωρούμε ότι η προσέγγισή
μας είναι ισορροπημένη μεταξύ των δύο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, προσδοκώντας να ανταγωνιστούμε επί τη βάσει της διαφοράς τιμής μεταξύ
πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και συμβατών καυσίμων για το ήμισυ του στόλου μας όπου
εγκαθιστώνται scrubbers και επί τη βάσει της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων για το υπόλοιπο μισό
που θα χρησιμοποιεί συμβατά καύσιμα.
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ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΑΚΤΟΠΛΌΪΑ

Ακτοπλοΐα 2018 και αναμενόμενες εξελίξεις

Του
Μιχάλη Σακέλλη
Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Κύριο χαρακτηριστικό του 2018 σε ό,τι
αφορά την ακτοπλοϊκή κίνηση είναι η διαπίστωση της επιμήκυνσης της τουριστικής
περιόδου κυρίως για τους μήνες Μάιο και
Οκτώβριο. Επίσης είναι θετικό το ότι το
μεταφορικό έργο αναμένεται αυξημένο
κατά περίπου 5%.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σημειώσουμε
ότι υπολειπόμαστε κατά 1,5 εκατ. επιβάτες σε σχέση με το 2009. Η αύξηση κίνησης οφείλεται κυρίως στις Κυκλάδες, με
τις γραμμές των Δωδεκανήσων και της
Κρήτης να παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις και του Βορείου Αιγαίου σημαντική
μείωση, περίπου 35%.
Άλλες διαπιστώσεις είναι η δρομολόγηση
νέων πλοίων, τα οποία απορρόφησαν το
σύνολο της αύξησης του μεταφορικού έργου.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ο εσωτερικός
τουρισμός, ο οποίος εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από την ακτοπλοΐα και
το 2018 φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί,
μετά από εννέα χρόνια συνεχούς πτώσης,
ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.
Δυστυχώς, την αύξηση του μεταφορικού έργου ακολούθησε και η αύξηση των
τιμών των καυσίμων κατά 29% το 2017 και
υπολογίζουμε κατά 25% το 2018. Τη διετία
2017-2018 τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να επιβαρυνθούν
κατά 100 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί το 15% των εισπραττόμενων ναύλων.
Το θέμα είναι σοβαρό και δημιουργεί πιέ-
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σεις για αύξηση των ναύλων, τις οποίες
πιθανόν δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μετά από μία δεκαετία που χαρακτηρίζεται από σταθερούς ναύλους και
πολλές προσφορές.
Εκτός από τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων, αναμένουμε περαιτέρω αυξήσεις
περίπου 30%, λόγω των υποχρεώσεών
μας για την κατανάλωση οικολογικότερων
καυσίμων από το 2020.
Άλλο σοβαρό θέμα που θα μας απασχολήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι οι
ανάγκες για την αντικατάσταση πλοίων
ή τη δρομολόγηση νέων. Ήδη αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω της έλλειψης
πλοίων για τη συμμετοχή στους διεθνείς
διαγωνισμούς δημόσιας υπηρεσίας, ενώ
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανανέωση
του ακτοπλοϊκού μας στόλου είναι μια
διαρκής ανάγκη, η οποία θα είναι περισσότερο απαραίτητη και αναπόφευκτη την
επόμενη δεκαετία.
Σήμερα, στις ακτοπλοϊκές μας γραμμές,
πλην πορθμείων, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο
είναι δρομολογημένα 74 πλοία, 53 συμβατικά και 21 ταχύπλοα. Από τα 74 πλοία,
μόνο τα 10 είναι ηλικίας άνω των 40 ετών,
πλην όμως στο τέλος της επόμενης δεκαετίας τα 31 πλοία θα είναι ηλικίας άνω των
40 ετών, με αποτέλεσμα να είναι σταδιακά
απαραίτητη η αντικατάστασή τους.
Η νέα πετρελαϊκή κρίση, τις συνέπειες της
οποίας ήδη υφιστάμεθα, η βεβαία αύξηση
των τιμών των καυσίμων το 2020 και η ανά-

γκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου δημιουργούν νέες συνθήκες, δυσκολίες και προβλήματα για τη διατήρηση και
την περαιτέρω ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών
μας συγκοινωνιών. Για να ξεπεράσουμε
τα σοβαρά αυτά προβλήματα, πρέπει να
πάρουμε άμεσα μέτρα και κυρίως:
•
Τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ
στο 13% ή ακόμα και στο 6%, ούτως
ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη του
αυξημένου λειτουργικού κόστους
χωρίς να αυξηθεί το μεταφορικό
κόστος.
•
Η τόνωση της έννοιας της νησιωτικότητας στις υπηρεσίες της ΕΕ και
η ενημέρωσή τους για τις ιδιαιτερότητες των συγκοινωνιών της χώρας
μας, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν
ευρωπαϊκοί πόροι για τη χρηματοδότηση των δρομολογίων δημόσιας
υπηρεσίας, αλλά και για την κάλυψη
των επιπλέον εξόδων για την προσαρμογή των πλοίων μας στους
νέους οικολογικούς κανονισμούς.
Όλα όσα προαναφέραμε πιστεύουμε ότι
μπορούμε να τα πετύχουμε, λαμβάνοντας
υπόψη ότι στην Ελλάδα η καλή λειτουργία
των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών είναι
απαραίτητη για την επίλυση των σοβαρών
προβλημάτων που δημιουργούνται από
την είσοδο μεταναστών και προσφύγων
στην ΕΕ. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι
ελληνικά, είναι ευρωπαϊκά, και θεωρούμε
δεδομένη την κατανόησή τους.
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Από παιδείας άρξασθε

Του
Γεωργίου Κατσανεβάκη
Προέδρου του ΔΣ της ANEK LINES

ΥΠΟΜΝΉΣΕΙΣ

Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων.
(Όμηρος)
Μη γίγνεσθαι σπουδαίους άνευ διδασκάλων
ικανών. (Ξενοφών)
Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων.
(Μένανδρος)
Διπλούν ορώσιν οι μαθόντες γράμματα.
(Πυθαγόρας)
Οι μεν ξένοι εν ταις οδούς, οι δ’ απαίδευτοι
εν τοις πράγμασι πλανώνται. (Σωκράτης)
Μηδέν εστίν αγαθό ο ουκ επιστήμη περιέχει.
(Πλάτων)
Όλα όσα επρόκειτο να υπάρξουν, όλα όσα
υπήρξαν κάποτε αλλά δεν υπάρχουν τώρα,
όλα όσα υπάρχουν σήμερα ή θα υπάρξουν,
«πάντα διεκόσμησε νους». (Αναξαγόρας)
Η ΕΠΟΧΉ ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ

Η παγκοσμιοποιημένη ανθρωπότητα
διέρχεται μια περίοδο όπου η γνώση
είναι ο κυρίαρχος παράγοντας επιτυχίας
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και ανάπτυξης, τόσο του ανθρώπου όσο
και της κοινωνίας συνολικά. Ήδη οι νέες
«ταξικές διαφορές» δεν είναι μόνο ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κεφάλαια και σε
αυτούς που δεν έχουν.
Σημαντικότερο είναι να έχεις περισσότερες γνώσεις από του ανταγωνιστή σου και
αυτές να διακρίνονται στην πράξη. Επιπλέον, η συνεχής και ποιοτική αναβάθμιση της
γνώσης που κατέχει ένας επαγγελματίας ή
μια επιχείρηση είναι η λυδία λίθος της υγιούς επιχειρηματικότητας με κοινωνικό πρόσωπο.
Εν τέλει, η γνώση και η ικανότητα αξιοποίησής της είναι τα στοιχεία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και είναι, χωρίς
αμφιβολία, το βασικότερο συστατικό προσωπικής και επιχειρηματικής επιτυχίας.
Αξίζει η υπενθύμιση τριών σχετικών γεγονότων:
α) Τη δεκαετία του ’60 ένας σπουδαίος
Έλληνας καθηγητής στην Αμερική (Σαμα-

ράς το όνομά του) εκπόνησε ειδική μελέτη όπου αποδείκνυε ότι, αν ένας επιστήμονας θετικής κατεύθυνσης έμενε μόνο
με τις γνώσεις που απέκτησε τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, σε δέκα χρόνια το
δίπλωμά του θα είχε το 30% της αρχικής
αξίας του και σε τριάντα χρόνια μόνο το
10%. Αυτό καταδεικνύει ότι ο επιστήμονας
δεν πρέπει να είναι στατικός στις γνώσεις
του αλλά να εξελίσσεται συνεχώς, δυναμικά και με προστιθέμενη πάντα γνώση στο
αντικείμενό του. Οι σημερινές αναλογίες
είναι εμφανώς δυσμενέστερες.
β) Μετά τις βουλευτικές εκλογές του
Φεβρουαρίου του 1964, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ανέλαβε
ένας φωτισμένος πνευματικός άνδρας
της εποχής, ο Ευάγγελος Παπανούτσος.
Σε επίσκεψή μας –το τότε προεδρείο
του Πολυτεχνείου– θέσαμε το αίτημα του
φοιτητικού κινήματος για την αύξηση των
δαπανών της παιδείας στο 15%. Ουσιαστι-

κά, ζητούσαμε περισσότερη γνώση, με τη
δημιουργία εργαστηρίων και εμπλουτισμό
της διδασκόμενης ύλης με τις εξελισσόμενες νέες επιστημονικές κατακτήσεις.
Με δυο λόγια εκφράζαμε τη δίψα μας για
περισσότερη μάθηση. Μας συνεχάρη και
μας τόνισε: «Όσο περισσότερη γνώση
και να αποκτήσετε, αυτή θα είναι πάντα
μικρότερη από τη γνώση που είναι έγκλειστη στο Κρεμλίνο και στο Πεντάγωνο».
Βρισκόμαστε, βέβαια, τότε στην εποχή
που άρχιζε η κατάκτηση του διαστήματος.
γ) Τα τελευταία χρόνια, σταθερά, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είναι ο Μπιλ
Γκέιτς, βασικός ιδιοκτήτης της Microsoft, ο
οποίος κεφαλαιοποιεί άριστα την εκθετικά
εξελισσόμενη γνώση στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των επιστημών
του διαδικτύου γενικότερα.
Είναι αδήριτη ανάγκη για την ελληνική ναυτιλία οι αξιωματικοί της να είναι πρότυπο
ποιότητος και άρτιας κατάρτισης. Όμως,
το άριστο στημόνι της ελληνικής ναυτοσύνης θέλει και το υφάδι της ανώτερης
δυνατής εκπαίδευσης. Η σήμερα παρεχόμενη είναι κατώτερη της απαιτούμενης.
Δύο συγκριτικά παραδείγματα συνηγορούν στην αναβάθμιση των σπουδών των
ΑΕΝ:
Προ της εφαρμογής του σημερινού τρόπου των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάθε σχολή διενεργούσε τις δικές της εισαγωγικές εξετάσεις.
Οι δυσκολότερες εισαγωγικές εξετάσεις
εκείνη την περίοδο ήταν της Σχολής
Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ), με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει την ποιοτική
αφρόκρεμα των υποψηφίων. Η σύγκριση
με τον σημερινό αντίστοιχο τρόπο «εισαγωγής» των μηχανικών του εμπορικού
ναυτικού προκαλεί θυμηδία και στερείται
σοβαρότητας.
Το 1984 συγχωνεύτηκαν η Αστυνομία και
η Χωροφυλακή. Από το 1995 η Σχολή της
Αστυνομίας αναβαθμίστηκε και εντάχθηκε στο πανελλήνιο σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Έκτοτε από τη Σχολή της
Αστυνομίας αποφοιτούν κυρίως αστυνομικοί ενώ ελαχιστοποιούνται οι μπάτσοι.
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ – ΠΡΌΤΑΣΗ
(ΤΑ ΚΑΛΆ ΚΌΠΟΙΣ ΚΤΏΝΤΑΙ)

Είναι κατανοητό ότι ο βαθμός δυσκολίας εισαγωγής σε μια σχολή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης καθορίζει και το επίπεδο

των εισερχόμενων σπουδαστών, κατά
συνέπεια και την ποιότητα των αποφοίτων
της. Οι ΑΕΝ –σχολές τεχνολογικού κυρίως γνωστικού αντικειμένου– οφείλουν να
αναβαθμιστούν σε επίπεδο ΤΕΙ.
Είναι χρέος προς την πατρίδα το μπόλιασμα της ελληνικής ναυτοσύνης με όλα τα
σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά
επιτεύγματα. Ας δείξουμε ότι είμαστε και
φιλοπρόοδοι και αλληλέγγυοι με το παρελθόν μας. Η «επανάσταση» της ελληνικής
ναυτοσύνης είναι εθνική επιταγή και ανάγκη.
Μια καταρχήν ενδεικτική πρόταση είναι:
Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος –ως
θεσμοθετημένος ναυτιλιακός σύμβουλος του κράτους– να αναλάβει πρωτο-

βουλία για τη σύσταση της επιτροπής
μελέτης αναβάθμισης των ΑΕΝ σε επίπεδο ΤΕΙ.
Η μεικτή αυτή επιτροπή –ενδεικτικά– να
συσταθεί από πανεπιστημιακούς οριζόμενους από τα υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας και με τη συμπαράσταση του ΝΕΕ
να δώσει σε εύλογο χρόνο το πόρισμά της.
Εν κατακλείδι: Ο στόχος δεν είναι μόνο
ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος. Είναι κυρίως εθνικός. Όχι άλλη απραξία και αδράνεια. Διαφορετικά, μας «φωτογραφίζει»
και εμάς ο K. Βάρναλης από το 1931 με το
ποίημά του «Οι μοιραίοι»:
...δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα.

Innovation | Safety | Performance
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Σοβαρή πρόκληση τα νέα καύσιμα
για τη ναυτιλία

Του
Μιχάλη Λάμπρου
Γενικού Διευθυντή της Majestic International Cruises Inc.

Ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί
όλο τον ναυτιλιακό κόσμο, όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα,
είναι η επιβολή από τον ΙΜΟ της χρησιμοποίησης από 1/1/2020 καυσίμων περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, κάτι που σημαίνει ακριβό πετρέλαιο MDO, παρά το ότι,
σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η ναυτιλία
ευθύνεται μόνο για το 2% της ατμοσφαιρικής μόλυνσης.
Το κόστος προσαρμογής της διεθνούς
ναυτιλίας σε αυτούς τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Κατά εντελώς παράξενο τρόπο, γι’ αυτό
το τόσο σοβαρό θέμα έχει ξεσπάσει ένας
τρόπον τινά «εμφύλιος πόλεμος» μεταξύ
των εφοπλιστών σε παγκόσμια κλίμακα.
Σε αυτή τη διαδικασία έχει, βέβαια, εμπλακεί και η ελληνική ναυτιλία ως η ισχυρότερη εθνική πλοιοκτησία διεθνώς.

82

Η ουσία σε αυτή τη διαμάχη ευρίσκεται
στις αντίθετες απόψεις γι’ αυτό το θέμα
μεταξύ των μεγάλων και των μικρών πλοιοκτητών, δηλαδή μεταξύ αυτών που έχουν
εύκολο και φθηνό χρήμα ώστε να καλύψουν τα υπέρογκα έξοδα συμμόρφωσης
των πλοίων τους με τους νέους κανονισμούς και αυτών που δεν έχουν ευχερή
χρηματοδότηση.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Η συμμόρφωση με τον κανονισμό
χρήσης καυσίμων μειωμένου θείου μπορεί
να επιτευχθεί επί του παρόντος μόνο με
δύο τρόπους: είτε να χρησιμοποιούνται
καύσιμα μειωμένης περιεκτικότητας είτε
με τη χρήση εξοπλισμού αποθείωσης των
καυσαερίων. Πρόκειται για τα λεγόμενα
scrubbers, η αγορά και η τοποθέτηση των
οποίων ωστόσο σημαίνει σημαντικότατα
κόστη. Πόσο σημαντικά; Από 2 έως 4 εκατ.
ευρώ για κάθε πλοίο. Πλοίο που όμως
μπορεί η εμπορική του αξία να μην ξεπερ-

νά τα μερικά εκατομμύρια δολάρια και ως
εκ τούτου να είναι εντελώς ασύμφορος ο
εξοπλισμός του με scrubber. Αλλά και η
εναλλακτική, η χρήση των ακριβότερων
καυσίμων χαμηλού θείου, δεν είναι πάντοτε δυνατή, αφού δεν παράγονται διεθνώς
επαρκείς ποσότητες τέτοιου καύσιμου, το
οποίο δεν θα διατίθεται σε όλα τα λιμάνια
σε παγκόσμια κλίμακα.
Έτσι, αρκετοί από όσους έχουν δυνατότητα να βρουν τα κεφάλαια, μεγάλοι εισηγμένοι κυρίως όμιλοι, που ζητούν αυτά τα
ποσά από την κεφαλαιαγορά ή από τους
υπάρχοντες πιστωτές τους, επιλέγουν
τη λύση των scrubbers. Με scrubber θα
μπορούν να καίνε τα παλιά υψηλού θείου
και φθηνότερα καύσιμα και να συλλέγουν
με αυτά τα συστήματα το θείο, απορρίπτοντας τα υπολείμματα στη θάλασσα.
Η απάντηση έρχεται από ειδικούς και
περιβαλλοντολόγους, και είναι αρνητική.
Η χρήση των scrubbers, τα περισσότερα

εκ των οποίων με τη σειρά τους χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για να φιλτράρουν τα καυσαέρια, απλώς μεταφέρει την
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με θείο στη
θάλασσα. Μελέτη του γερμανικού οργανισμού περιβάλλοντος UBA αναφέρει πως
«η χρήση των scrubbers προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος».
Σημειώνεται πως επί του παρόντος πάνω
από το 20% του παγκόσμιου στόλου, που
αριθμεί 95.000 πλοία όλων των κατηγοριών, έχει ηλικία άνω των 15 ετών και
δεν προσφέρεται για επιπλέον επενδύσεις αναβάθμισης, σύμφωνα με τη Wood
Mackenzie, αλλά χρήζει απλώς αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος
προσαρμογής της ναυτιλίας στους νέους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μόνο το κόστος από τη
χρήση των νέων ναυτιλιακών καυσίμων
μειωμένου θείου από το 2020 είναι πιθανό να επιβαρύνει το σύνολο της ναυτιλίας
κατά $24 δις, ενώ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τα $60 δις, σύμφωνα με μελέτη

του εξειδικευμένου στην ενέργεια οίκου
Wood Mackenzie.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η απόφαση
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(IMO) για χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 0,5% από το 2020
και μετά υπήρξε μια βιαστική απόφαση και
ούτε σωστά υπολογίστηκαν οι επιπτώσεις
της ούτε κανένα πρόβλημα λύνει χωρίς να
δημιουργεί άλλα.
Η στροφή σε ελαφρύτερα καύσιμα χαμηλού θείου στα πλοία θα μπορούσε να
αυξήσει την τιμή του πετρελαίου ντίζελ για
τα φορτηγά κατά 50% και για τα καύσιμα
αεροσκαφών κατά 30-40% από το 2020.
Οι ψυχραιμότεροι εκ των ναυτιλιακών
παραγόντων υπογραμμίζουν πως η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν είναι κατά της μείωσης του θείου στα καύσιμα, αλλά με ίσους
όρους για όλους και χωρίς εμβαλωματικές
λύσεις αμφιβόλου σκοπιμότητος, όπως τα
scrubbers. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει
με τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου για
τη μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο από 3,5% που είναι σήμερα
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σε 0,5% ή και σε 1% σε χρονικό διάστημα
τριών ή τεσσάρων ετών με ταβάνι πλήρους εφαρμογής το έτος 2025.
Θέλω για άλλη μια φορά να απευθύνω θερμή παράκληση προς τον ΙΜΟ αλλά και προς
όλες τις ελληνικές και τις διεθνείς οργανώσεις της ναυτιλίας να επιμείνουν στην παράταση εφαρμογής των νέων κανονισμών χρησιμοποίησης καυσίμων από τα πλοία πέραν
της 1ης Ιανουαρίου 2020 κατά τρία ή ακόμα
και πέντε χρόνια, ούτως ώστε να δοθεί ο
κατάλληλος χρόνος και στις πλοιοκτήτριες
εταιρείες να προσαρμοστούν έγκαιρα, αλλά
κυρίως στις εταιρείες προμήθειας καυσίμων,
ούτως ώστε να φροντίσουν για την ομαλή
διάθεση των νέων καυσίμων σε όλα τα λιμάνια από όπου συνήθως προμηθεύονται καύσιμα τα πλοία σε διεθνές επίπεδο.
Αν κατορθώσουν όλοι μαζί να υψώσουν τη
φωνή τους στον ΙΜΟ, νομίζω ότι θα επιτύχουν την ομαλή μετάβαση στα νέα καύσιμα και όχι σε σπασμωδικές ενέργειες, που
σίγουρα θα δημιουργήσουν χάος και οικονομική καταστροφή στον διεθνή ναυτιλιακό
παράγοντα.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΑΚΤΟΠΛΌΪΑ

Η ελληνική ακτοπλοΐα απαιτεί επεμβάσεις
άμεσα σε καίρια θέματα

Του
Μάριου Ηλιόπουλου
Υπευθύνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Seajets

Διαχρονικά, η ελληνική ναυτιλία ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα και παρουσιάζεται
δυναμικά σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι
που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019.
Εντός όμως των συνόρων μας, η ελληνική
ακτοπλοΐα απαιτεί επεμβάσεις άμεσα σε
καίρια θέματα, προκειμένου να στηριχτούν
το υπόβαθρο και οι πυλώνες της, καθώς η
δυναμική της παρουσία είναι πολύτιμη και
απαραίτητη για οικονομικούς, πολιτικούς,
κοινωνικούς και στρατηγικούς λόγους.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα, μεταξύ
άλλων, με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η
ελληνική ακτοπλοΐα τα τελευταία χρόνια
είναι:
•
Οι ελλιπείς υποδομές στα λιμάνια, στα
οποία, παρότι το πρόβλημα είναι τοις
πάσι γνωστό, δεν γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις για τη βελτίωσή τους.
•
Η απαραίτητη μείωση του ΦΠΑ από
24% σε 12-13%, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει το κόστος
να μετακυλιστεί στον επιβάτη, σε ένα
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Ήδη
οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική ακτοπλοΐα το 2018 απορρόφησαν μια τεράστια αύξηση στα καύσιμα, που άγγιξε τα όρια του 50%.
•
Η τήρηση του νόμου 2932 που διέπει
την ακτοπλοΐα, νόμος που δυστυχώς

84

αρκετές φορές δεν προστατεύεται
και αντιθέτως παρερμηνεύεται από το
ΣΑΣ (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) και το υπουργείο Ναυτιλίας.
Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις ο εκάστοτε υπουργός απαιτείται να έχει το
σθένος και την αποφασιστικότητα να
τηρεί τη νομιμότητα, διότι, χωρίς την
τήρηση των νόμων και των κανόνων, θα
δημιουργηθεί χάος, το οποίο θα έχει
αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό,
στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην
Ελλάδα μας, στους Έλληνες ταξιδιώτες
και στους κατοίκους των νησιών.
Σε ένα τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, από
πολλές απόψεις, η Seajets, η εταιρεία που
ξεκίνησε πριν από τριάντα χρόνια ως ένα
οικογενειακό όνειρο, όραμα αγάπης, πάθους,
πίστης, επιμονής, ως όραμα ζωής, ψηφίστηκε ως επιβατηγός εταιρεία της χρονιάς για
το 2018. Στόχος μας είναι η μεγάλη ιδέα, το
καλύτερο αύριο για την ελληνική ακτοπλοΐα
και τον τουρισμό. Αυτή η οικογενειακή εταιρεία κατάφερε να αναδειχθεί η καλύτερη
και πιο αξιόπιστη λύση πολλών προορισμών
για το ταξίδι στο Αιγαίο. Η Seajets συμπεριλήφθηκε δικαίως και χωρίς έπαρση στις
κορυφαίες εταιρείες ταχυπλόων παγκοσμίως, αφού εδώ και κάποια χρόνια πέρασε τα
σύνορα της ελληνικής επικράτειας, παίρνο-

ντας και βραβείο για τις υπηρεσίες της και
στην Πορτογαλία το 2018.
Μέριμνα όμως της Seajets και δομικό
στοιχείο της διαφοροποίησής της, εκτός
από τον σύγχρονο στόλο της και τον
επαγγελματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού της, αποτελεί η συνεισφορά της στο
κοινωνικό σύνολο, με διαφορετικές δράσεις για την κοινωνία, την εκπαίδευση και
το περιβάλλον.
Η Seajets είναι πάντα δίπλα στις τοπικές
κοινωνίες των νησιωτών του Αιγαίου. Αρωγός με ενεργό δράση για την κοινωνία, για
την ασφάλεια και τη φύλαξη των συνόρων,
συνεισφέροντας στο Λιμενικό Σώμα, στην
Ομάδα Ζ και στον αθλητισμό, με χορηγίες
σε τέσσερις ελληνικές ομάδες. Με δωρεές
όπως αυτή στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού του Ασπροπύργου καθώς και στην
Κάλυμνο, στο νησί αυτό με την τεράστια
ιστορία και ναυτική τέχνη. Η Seajets ήταν η
εταιρεία που έτρεξε πρώτη για τη διάσωση
αλλά και για τη στήριξη των πληγέντων της
φωτιάς στο Μάτι, προσφέροντας ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του Τera Jet.
Η Seajets πρωτίστως, όμως, επενδύει και
στους ανθρώπους της, στηρίζοντας τις
Ελληνίδες γυναίκες ναυτικούς, αποδεικνύοντας ότι είναι και θα είναι η εταιρεία που
σπάει το κατεστημένο.

Hilton Hotel, Stamford, CT, USA
Tuesday-Thursday, 2-4 April 2019

The largest shipping event in North America
www.cmashipping2019.com

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΆΣΙΑ

Θεμέλια της εμπορικής μας ναυτιλίας συνιστούν η προσέλκυση και η
παραμονή νέων στο ναυτικό επάγγελμα, καθώς και η εκπαίδευσή τους

Του
Γιάννη Χαλά
Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

Το ναυτικό επάγγελμα, όπως είναι γνωστό, αποτελούσε –ιστορικά και παραδοσιακά– πόλο έλξης για
τους νέους ανθρώπους, στην επιλογή της μελλοντικής
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Η ανάπτυξη της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας, που
σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του ’70, με 4.000 πλοία
υπό τη γαλανόλευκη και πληρώματα 120.000 Έλληνες
ναυτεργάτες, αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα,
προσέφερε όχι μόνο επαγγελματική αποκατάσταση,
με σταθερή εργασία και υψηλές αποδοχές, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερη κοινωνική καταξίωση και προβολή.
Στα χρόνια όμως που ακολούθησαν, προοδευτικά, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του ’90 και μετά, σημειώνεται
σταδιακά μετασχηματισμός της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας, με την αυξανόμενη παρουσία αλλοδαπών
ναυτεργατών στα πλοία, που συνδυάστηκε ατυχώς και
με τη φυγή των πλοίων από το ελληνικό νηολόγιο προς
τις, γνωστές στον χώρο, σημαίες ευκαιρίας.
Άμεσο αποτέλεσμα των αρνητικών αυτών εξελίξεων
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ήταν η δραματική και κατακόρυφη μείωση των θέσεων
εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών, που σήμερα αριθμούν περί τους 15.000 μόνο, χωρίς να ληφθεί από καμία
κυβέρνηση της χώρας μας οποιοδήποτε κατάλληλο
μέτρο για να ανασχεθεί η φθίνουσα πορεία του αριθμού του ελληνικού ναυτεργατικού δυναμικού.
Παρά το γεγονός ότι η συμβολή του Έλληνα ναυτεργάτη-φορέα της απαράμιλλης «ναυτοσύνης» είναι πανθομολογούμενη, εντούτοις αυτή η συνεισφορά του δεν
έχει αναγνωριστεί, ως ώφειλε, μέχρι σήμερα.
Απόδειξη αυτού του γεγονότος αποτελεί η ύπαρξη
δίκαιων από κάθε άποψη αιτημάτων, που ταλανίζουν
το ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας, τα οποία χρονίζουν και αναμένουν την επίλυσή τους, για τουλάχιστον
τρεις και πλέον δεκαετίες.
Μεγαλύτερη όξυνση παρατηρήθηκε κατά την τελευταία οκταετία, όταν οι Έλληνες ναυτεργάτες, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, υπέστησαν πρωτοφανή επίθεση
στα δικαιώματά τους, εργασιακά και κοινωνικοασφαλι-

στικά, ως άμεσο αποτέλεσμα της υπαγωγής της χώρας
σε διεθνή οικονομικό έλεγχο, που επέφερε η υπογραφή των αλήστου μνήμης διαδοχικών μνημονίων.
Επίσης, η ανεργία στις τάξεις των ναυτεργατών εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή και δυσθεώρητα ύψη, συνέπεια η οποία δυστυχώς και παρέμεινε αναλλοίωτη
πληγή, πιστοποιώντας κατά τον πλέον αναμφισβήτητο
τρόπο την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους και
την κατάργηση του κράτους προνοίας. Οι πάντες
γνωρίζουν το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, πλην
όμως ουσιαστικά του στρέφουν την πλάτη...
Είναι γεγονός ότι θεμέλια της εμπορικής μας ναυτιλίας
συνιστούν πρωτίστως η προσέλκυση και η παραμονή
νέων στο ναυτικό επάγγελμα, καθώς και η εκπαίδευσή
τους, στοιχεία που συγκροτούν μια αδιάσπαστη ενότητα, δεδομένου ότι έμψυχο δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού, χωρίς την απαραίτητη υψηλού επιπέδου
επαγγελματική κατάρτιση, βασιζόμενη σε διαρκώς
ανανεούμενη εκπαίδευση, είναι αδύνατον να υπάρξει.

Τα στοιχεία αυτά η ΠΝΟ τα έχει κατ’ επανάληψη τονίσει στους διατελέσαντες υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διαφύλαξης
του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης,
θεωρώντας την κατευθυντήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος, και προτείνοντας μάλιστα με έμφαση
τη δημιουργία σχολών για κάθε κλάδο, ιδιαίτερα για τα
κατώτερα πληρώματα, που θα παρέχουν συνεχώς αναβαθμιζόμενη εκπαίδευση.
Αυτονόητη προϋπόθεση για επίτευξη των δύο θεμελιωδών στόχων, δηλαδή της προσέλκυσης νέων στο
επάγγελμα του ναυτικού και της εκπαίδευσης, ήταν και
είναι η παροχή από την πλευρά της πολιτείας κατάλληλων κινήτρων, όπως έχει κατ’ επανάληψη εξειδικεύσει η
ΠΝΟ, δεδομένου ότι, υπό τις σημερινές αποτρεπτικές
συνθήκες, ο ανθρώπινος παράγοντας, που πλαισιώνει
το ναυτικό επάγγελμα, δεν ενθαρρύνεται να στραφεί
προς αυτό. Ως εκ τούτου, η ελληνική ναυτιλία στερείται
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο ιστορικά και
παραδοσιακά υπήρξε ο στυλοβάτης αυτής.

ΟΙ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ
ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΊΑΡΧΟΙ

Για τη διάπλαση των νέων που θα προσεγγίσουν το ναυτικό επάγγελμα
απαιτούνται σωστή ναυτική παιδεία, επαγγελματισμός,
ήθος και κρατική συμπαράσταση

Του
Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκη
Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Η ποντοπόρος ναυτιλία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους διακίνησης προϊόντων παγκοσμίως.
Μεταφέρει το παγκόσμιο εμπόριο σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της υδρογείου με μικρό σχετικά κόστος και,
το σημαντικότερο, εκπέμπει το χαμηλότερο επίπεδο
ρύπων σε σύγκριση με άλλα μεταφορικά μέσα.
Στις αρχές του 2018 είχαν καταγραφεί κάποιες απαισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον της ναυτιλίας, οι
οποίες ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Γνώμη μου είναι
ότι και το 2019 θα είναι αισιόδοξο για την ποντοπόρο
ναυτιλία και θα αποφέρει σεβαστά κέρδη στις εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το μεταφορικό έργο.
Σε ό,τι αφορά τη ναυλαγορά των πλοίων χύδην ξηρού
φορτίου, αναλυτές, οργανισμοί και πάρα πολλοί
παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί οίκοι με αισιοδοξία
προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του συγκεκριμένου κλάδου και των αξιών των πλοίων που τον
υποστηρίζουν για το 2019. Σε αυτή την αισιοδοξία
έρχονται να προστεθούν οι συνεχείς νέες επενδύσεις
των Ελλήνων εφοπλιστών, που θα αντικαταστήσουν
στην αγορά μεγάλης ηλικίας πλοία, ενώ με ενδιαφέρον
καταγράφεται ικανοποιητική αύξηση συναλλαγών στο
ξηρό φορτίο. Αυτές οι εξελίξεις θεωρώ ότι είναι στον
σωστό δρόμο για τη διατήρηση της θετικής εικόνας
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της ναυλαγοράς στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου,
εφόσον βέβαια δεν διαταραχτούν οι αγορές από τις
παγκόσμιες ανακατατάξεις και διατηρηθούν τα ανοιχτά σύνορα και το ανοιχτό εμπόριο.
Ως προς την αγορά των δεξαμενόπλοιων, θεωρώ πως
με τις εξελίξεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τις
εκατέρωθεν ανακοινώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το
παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον θα
παραμείνει ρευστό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
ακόμη. Με δεδομένο ότι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν ξεκαθαρίσει πως θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους προς τις ΗΠΑ, είναι απίθανο να μην επηρεαστεί
η αγορά των δεξαμενόπλοιων, όχι μόνο στο μεταφορικό τους έργο, αφού είναι πολύ πιθανή η περαιτέρω
πτώση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου λόγω
των αμερικανικών κυρώσεων στον κλάδο ενέργειας,
αλλά και από τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη
αναρριχηθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
ετών, αν και κάποιες φορές, διορθωτικά, σημειώνουν
πτώση.
Ένα σημαντικό, επίσης, ζήτημα είναι η υποχρέωση
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου να εναρμονιστεί
με την Cap 2020. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με τη
συμμόρφωση αυτή θα μειωθεί σημαντικά το ποσο-

στό του οξειδίου του θείου που εκπέμπεται από τα
πλοία, που, όπως προανέφερα, ούτως ή άλλως εκπέμπουν το χαμηλότερο επίπεδο ρύπων σε σύγκριση με
άλλα μέσα μεταφοράς. Με την απόφασή του αυτή ο
ΙΜΟ δίνει το δικό του στίγμα στην προσπάθεια που
όλοι πρέπει να καταβάλουμε για την προστασία και
την «υγεία» του περιβάλλοντος, βρίσκεται στη σωστή
κατεύθυνση και τα οφέλη θα φανούν σύντομα στον
κόσμο, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς που ζουν κοντά
σε λιμάνια και ακτές. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να
υπάρξει μια παγκόσμια συσπείρωση γύρω από αυτό
το θέμα και να συνδυαστεί με σοβαρές αποφάσεις και
ενέργειες από όλους τους κλάδους της βαριάς βιομηχανίας και των ρυπογόνων εργοστασίων.
Σημαντικό ζήτημα είναι και η εφαρμογή πολιτικών
εμπορικού προστατευτισμού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι για γερούς παίκτες και δυνατές επιχειρήσεις, τίποτε δεν προεξοφλείται και τίποτε δεν είναι δεδομένο.
Σαφέστατα θα επηρεαστεί και η ναυτιλία, άλλοι τομείς
περισσότερο και κάποιοι λιγότερο.Δυστυχώς, τα πράγ-

ματα στην παγκόσμια πολιτική και εμπορική σκακιέρα
των συμφερόντων είναι πολύ ρευστά, καμία απόφαση δεν είναι οριστική και τα πάντα είναι μεταπλαστά.
Δεν είναι τυχαίο πως έμπειροι αναλυτές εμφανίζονται
εξαιρετικά επιφυλακτικοί για την πορεία που θα ακολουθήσει ο κλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ
κάνουν προσπάθειες ώστε να αποκωδικοποιήσουν
τις επιπτώσεις του Brexit και του εμπορικού πολέμου
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στην παγκόσμια ναυτιλία, ωστόσο τα συμπεράσματα είναι ακόμη εξαιρετικά δύσκολα.
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και το ζήτημα του
ανθρώπινου παράγοντα. Πίστη μου εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, από την αρχή του εκπαιδευτικού μου
βίου, ήταν και παραμένει η αναγκαιότητα σωστής
μόρφωσης και εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, θα είμαι πολύ
λακωνικός και περιεκτικός: ναυτική παιδεία, μόρφωση,
εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματισμός, ήθος και
βέβαια κρατική συμπαράσταση και μέριμνα είναι οι
εγγυήσεις για τη διάπλαση των νέων που θα προσεγγίσουν το ναυτικό επάγγελμα.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αποστολή στην Τουρκία:
Τι συμβαίνει στα ναυπηγεία της γείτονος;
Οι Έλληνες κατασκευαστές βάζουν πλώρη για τα διεθνή ναυπηγεία.

Αποστολή των Παναγιώτη Καπετανάκη
και Χάρη Παππά
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Τον περασμένο Δεκέμβριο δέκα εταιρείες-μέλη της Ένωσης
Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, μεταξύ
των οποίων και τα Ναυτικά Χρονικά, επισκέφτηκαν αρκετά
από τα ναυπηγεία που βρίσκονται στην περιοχή της Τούζλα
και της Γιάλοβα στην Τουρκία και παρουσίασαν σε περισσότερα
από εξήντα μέλη της τουρκικής ναυτιλιακής και ναυπηγικής
βιομηχανίας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ
συνομίλησαν μαζί τους με σκοπό την ενίσχυση των διμερών
επιχειρηματικών συνεργασιών και τη διαμόρφωση ενός σταθερού
διαύλου επικοινωνίας των δύο πλευρών.

Οι Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού
εξοπλισμού συνεχίζουν να επιδιώκουν,
με πιο συντονισμένο βηματισμό πλέον,
τη διαμόρφωση όρων εποικοδομητικής
συνεργασίας με τα μεγάλα ναυπηγεία της
Ανατολής και ιδίως της γείτονος Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και
η διήμερη επιχειρηματική αποστολή της
HEMEXPO στην Τουρκία, στις 12 και 13
Δεκεμβρίου 2018. Πρόκειται για τη δεύτερη στρατηγική κίνηση με στόχο τη
σταθερή ενημέρωση και τη δημιουργία
στενότερων επιχειρηματικών σχέσεων
και συνεργασιών με τα ναυπηγεία και τους
πράκτορες της Γιάλοβα και της Τούζλα
στην Τουρκία.
Σημειώνεται πως κατά τα τελευταία χρόνια
τα τουρκικά ναυπηγεία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό
από την Ανατολή, που εντάθηκε εν μέσω
της διεθνούς κρίσης, η οποία έπληξε κατ’
επέκταση και την ποντοπόρο ναυτιλία,
προσανατολίστηκαν προς niche markets
και ειδικές κατηγορίες πλοίων και σκαφών.
Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον τους
στράφηκε από τη ναυπήγηση tankers
και bulk carriers προς τη ναυπήγηση
offshore πλατφορμών, ναυαγοσωστικών
και ρυμουλκών, αλιευτικών σκαφών αλλά
και επιβατικών πλοίων (RoRo και RoPax).
Η πλειονότητα των παραγγελιών προέρχεται από νορβηγικών συμφερόντων
εταιρείες, ενώ στη λίστα προτιμήσεων των
συγκεκριμένων ναυπηγείων ακολουθούν
Γερμανοί, Δανοί, Ιταλοί και Πορτογάλοι.
Η κίνηση αυτή διαφοροποίησης φαίνεται
πως αποδείχτηκε «σωτήρια» για τα τουρκικά ναυπηγεία, καθώς τα βιβλία παραγγελιών αλλά και οι γιάρδες επισκευών τους
είναι πλέον γεμάτα, την ίδια στιγμή που τα
ασιατικά και λοιπά ευρωπαϊκά ναυπηγεία
αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά
–και όχι μόνο– προβλήματα.
Οι καλές ημέρες που περνούν πολλά εκ
των ναυπηγείων της γείτονος είναι εμφανείς από την πρώτη κιόλας στιγμή που
φτάνει κανείς στη Γιάλοβα, καθώς έμπειροι
εργάτες και εξειδικευμένα μηχανήματα
εργάζονται πυρετωδώς και συντονισμένα
για την επέκταση των ναυπηγικών και κτιριακών εγκαταστάσεων. «Δεν είχαμε σκοπό να προβούμε στην επέκταση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων τόσο σύντομα,
αλλά ο αυξημένος ρυθμός παραγγελιών
και οι ανάγκες για αποτελεσματικότερη
λειτουργία του ναυπηγείου οδήγησαν σε

Εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών της HEMEXPO και μέλη της τουρκικής ναυτιλιακής και ναυπηγικής βιομηχανίας
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Άποψη των εγκαταστάσεων της Besiktas Shipyard.

εσπευσμένες αποφάσεις», μας εξομολογήθηκε στέλεχος μεγάλου ναυπηγείου
στη Γιάλοβα.
Τα ναυπηγεία σε Τούζλα και Γιάλοβα φαίνεται πως έχουν άριστες σχέσεις με τη Νορβηγία, καθώς πολλά από αυτά διατηρούν
διψήφιους αριθμούς παραγγελιών από νορβηγικών συμφερόντων εταιρείες, με αποτέλεσμα συχνά τα ναυπηγεία να προτιμούν
(ή συχνά να τους επιβάλλεται) να συνεργαστούν με νορβηγικές εταιρείες-κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ωστόσο,
ως μια πρώτη αποτίμηση των επισκέψεων
που πραγματοποίησαν στα ναυπηγεία στη
Γιάλοβα εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών
της HEMEXPO –Aluminox, EMMIS, Erma
First, Farad, Kleemann Hellas, Seabright,
Sidenor, Prisma Electronics, Uteco και τα

Ναυτικά Χρονικά–, μπορεί να ειπωθεί πως η
πλειονότητα των ναυπηγείων φάνηκε διατεθειμένη να αναπτύξει στενότερες και πιο
σταθερές σχέσεις με τους Έλληνες κατασκευαστές.
Μάλιστα, σε ερώτηση των Ναυτικών Χρονικών αναφορικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ελλήνων κατασκευαστών
ναυτιλιακού εξοπλισμού, υψηλόβαθμο
στέλεχος τουρκικού ναυπηγείου δήλωσε
πως «η ευελιξία, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η αμεσότητα είναι κάτι μοναδικό
στους Έλληνες κατασκευαστές, το οποίο
δεν το συναντάμε συχνά και ιδιαίτερα
από τις μεγάλες εταιρείες-κολοσσούς
της βόρειας Ευρώπης. Χαρακτηριστικά αναφέρω πως, σε σχετικό πρόβλημα
που προέκυψε με σύστημα ελληνικής

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι εγκαταστάσεις της Tersan Shipyard.

εταιρείας, όταν καλέσαμε τον ιδιοκτήτη
της κατασκευάστριας εταιρείας για να το
αναφέρουμε, πήρε την αμέσως επόμενη
πτήση και ήρθε ο ίδιος στο ναυπηγείο,
προκειμένου να δει και να λύσει το πρόβλημα από κοντά. Αυτό δεν το αλλάζουμε
με τίποτα». Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι των ναυπηγείων, το καλό όνομα και η
φήμη στην αγορά είναι απαραίτητα από
την πλευρά του ναυπηγείου για την προσέλκυση πλοιοκτητών, ενώ για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μεταξύ
άλλων η επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών, που εμπνέουν εμπιστοσύνη και
παρέχουν ποιοτικά προϊόντα.
Ως προς το συγκριτικό πλεονέκτημα των
τουρκικών ναυπηγείων, αυτό, σύμφωνα
με τους συνομιλητές μας, εντοπίζεται όχι
μόνο στην καλή σχέση ποιότητας-τιμής,
αλλά και στη διαμόρφωση φιλικών δεσμών
και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ ναυπηγείου και πλοιοκτητών, με αποτέλεσμα οι
τελευταίοι –όπως ισχύει και με πολλούς
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Έλληνες πλοιοκτήτες– να επιλέγουν τα
τουρκικά ναυπηγεία σταθερά εδώ και
χρόνια, κυρίως, για υπηρεσίες ναυπηγοεπισκευής. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε
στα Ναυτικά Χρονικά ιδιοκτήτης ναυπηγείου στη Γιάλοβα: «Δεν θέλουμε να είμαστε
φτηνοί, αλλά να ανεβάζουμε τα standards
και να μας επιλέγουν γι’ αυτό. Θέλουμε να
μας εμπιστεύονται οι πλοιοκτήτες».
Επιπλέον, τα τουρκικά ναυπηγεία φαίνεται
πως επενδύουν όλο και περισσότερο σε
αρτιότερες υποδομές και εγκαταστάσεις,
αλλά και σε απόκτηση τεχνογνωσίας που
αφορά νέες τεχνολογίες και μορφές ενέργειας, όπως ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το γεγονός πως και τα τρία ναυπηγεία που
επισκέφτηκε η δημοσιογραφική ομάδα
των Ναυτικών Χρονικών πραγματοποιούσαν
εργασίες αναβάθμισης χερσαίου εξοπλισμού και επέκτασης των υποδομών φιλοξενίας των πλοίων, όπως και των στελεχών
των εταιρειών που επισκέπτονται τα ναυ-

πηγεία για να επιβλέπουν τις ναυπηγήσεις
και τις επισκευές. Η πλειονότητα μάλιστα
των ναυπηγείων διαθέτει, εκτός από ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και εστιατόρια για τη διαμονή των
εκπροσώπων των ναυτιλιακών εταιρειών
εντός των ναυπηγικών εγκαταστάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμα το ότι τα ναυπηγεία αναπτύσσουν
συνέργειες και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της
ευρύτερης περιοχής, καθώς επιδιώκουν
την προσέλκυση περισσότερων και ταλαντούχων νέων –μηχανικών και μη– για να
εργαστούν στη Γιάλοβα και να εξελίξουν
περαιτέρω τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και
τεχνολογία. Λόγω μάλιστα της δυσκολίας
προσέγγισης στη Γιάλοβα, τα ναυπηγεία
δίνουν ιδιαίτερα ελκυστικές παροχές
στους εργαζομένους, καταφέρνοντας,
όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, να
προσελκύσουν νέους και ικανούς εργάτες
και στελέχη.

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

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

Τα Big Data θα είναι το «νέο πετρέλαιο» του αιώνα μας

Ο κ. Σπυρίδων Α. Ζολώτας,
Marine Greece & Black Sea
Area Director, RINA μιλά
στoν Παναγιώτη Καπετανάκη
και στα Ναυτικά Χρονικά
για τις μεγάλες προκλήσεις
που σηματοδοτεί η 4η
τεχνολογική επανάσταση για
τη ναυτιλία, ενώ παρουσιάζει
τις καινοτόμες τεχνολογικές
πρωτοβουλίες και προϊόντα
του RINA.

Συνέντευξη του
Σπυρίδωνος Α. Ζολώτα,
Marine Greece & Black Sea Area
Director, RINA
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O RINA έχει εισέλθει δυναμικά στην
ψηφιακή εποχή. Σε ποιο βαθμό και σε
ποια έκταση πιστεύετε πως η ψηφιοποίηση θα αλλάξει την καθημερινότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας;
Αδιαμφισβήτητα ζούμε την 4η τεχνολογική επανάσταση, η οποία, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, επηρεάζει την καθημερινότητά μας και βέβαια ολόκληρη τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας.
Νέα συστήματα, τηλεπικοινωνίες, πληθώρα
αισθητήρων κ.λπ. παράγουν συνεχώς τεράστιο όγκο δεδομένων, ο οποίος μεταφέρεται από τα πλοία στην ξηρά και αντίστροφα. Πολλοί υποστηρίζουν, και όχι άδικα,
πως τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) θα
είναι το «νέο πετρέλαιο» του αιώνα μας. Ο
τρόπος δουλειάς αλλάζει τόσο στις ίδιες
τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και σε όσες
εταιρείες, όπως οι νηογνώμονες, παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε αυτές.
Η «έξυπνη» και ασφαλής διαχείριση του
τεράστιου όγκου δεδομένων που τα πλοία
και οι εταιρείες συγκεντρώνουν φαίνεται
πως θα αποτελέσει και το πεδίο ανταγωνισμού στο μέλλον, δίνοντας συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε όσους γρήγορα το
αντιληφθούν και προετοιμαστούν με τα
κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία· πλεονεκτήματα που θα αφορούν την αποδοτικότερη
και ασφαλέστερη διαχείριση ενός στόλου

αλλά και γενικότερες βιώσιμες πρακτικές
στη μεταφορική αλυσίδα.
Οι ναυτικοί αλλά και το προσωπικό υποστήριξης ενός στόλου στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας καλούνται ήδη να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, για την
οποία βέβαια χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία. Οι διαρκώς αυξανόμενοι αυτοματισμοί και τα νέα τεχνολογικά συστήματα που ένα σύγχρονο πλοίο
διαθέτει αποτελούν από μόνα τους πρόκληση για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία
τους στο αντίξοο θαλάσσιο περιβάλλον. Το
πλήρωμα ενός πλοίου σήμερα καλείται να
επιτελέσει ένα διαρκώς πιο σύνθετο έργο
πέραν της βασικής ναυσιπλοΐας.
Για να αντιμετωπίσουμε τις νέες τεχνολογίες ως βοήθεια και όχι ως απειλή, με
σκοπό να τις εκμεταλλευτούμε στον
μεγαλύτερο βαθμό για όλους, είτε στο
πλοίο είτε στην ξηρά, χρειάζεται αλλαγή
«κουλτούρας» από όλους τους ενδιαφερομένους. Φυσικά, η εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών στα πλοία πρέπει να γίνεται
λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τις
ιδιαίτερες τεχνικές αλλά και εργονομικές
απαιτήσεις, όμως μπορεί τελικά να ωφελήσει την ποιότητα και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου, αλλά
και την αποδοτικότερη λειτουργία του,
που θα συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον,
περισσότερο ασφαλές και καθαρό.

Big Data, blockchains, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική καθώς και ασφάλεια
έναντι των κυβερνοεπιθέσεων μοιάζουν να αποτελούν ορισμένες από τις
πλέον σημαντικές προκλήσεις, αλλά
και ευκαιρίες, για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Πώς προετοιμάζεται ο RINA γι’ αυτό το νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται;
Νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες, ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με την ασφάλεια
και την προστασία του περιβάλλοντος,
υπαγορεύουν σε όλους τους φορείς της
ναυτιλίας, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυπηγεία, ναυτικούς, νηογνώμονες κ.ά., προετοιμασία και ενέργειες σε όλη τη διάρκεια
ζωής των πλοίων, από την κατασκευή και
την αποδοτική λειτουργία μέχρι και την
ανακύκλωση. Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή
νοημοσύνη, η ρομποτική κ.λπ. είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά όλους ώστε να πετύχουν αυτόν τον
σκοπό.
Ο RINA έχει από καιρό προετοιμαστεί με
τις κατάλληλες επενδύσεις σε στελεχιακό
δυναμικό και τεχνολογικά εργαλεία, ώστε
να μπορεί όχι μόνο να παρακολουθήσει
τις εξελίξεις, αλλά και να ανοίξει νέους
δρόμους για τους πελάτες του και τη ναυτιλιακή κοινότητα γενικότερα.
Κατάλληλη εκπαίδευση και επικαιροποιημένες διαδικασίες είναι απαραίτητες για
τη σωστή και αποτελεσματική χρήση των
νέων τεχνολογιών και την προστασία από
τους πιθανούς κινδύνους που αυτές μπορεί να φέρουν.
Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρει στους παγκόσμιους πελάτες
του ο RINA, ώστε να μπορέσουν να
επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα
της αποκαλούμενης 4ης τεχνολογικής
επανάστασης;
Η νέα πλατφόρμα RINACube, η οποία
συνδυάζει τη ναυπηγική/ναυτιλιακή τεχνογνωσία και τις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέρεται ως σύμμαχος σε όλες αυτές τις
τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.
Με σκοπό την οργάνωση και την ανάλυση των δεδομένων είτε από τα πλοία
είτε από άλλες πηγές, χρησιμοποιώντας
τεχνικές τεχνητής ευφυΐας και machine
learning, στοχεύει να αποτελέσει το πιο
κατάλληλο εργαλείο για το προσωπικό

των εταιρειών και των πληρωμάτων που
έχουν στόχο την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διαχείριση.
Στο περιβάλλον του RINACube παρέχονται ήδη διάφορα ψηφιακά εργαλεία,
όπως το Fleet Operation Center και
το Optimum, για βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης και παρακολούθηση στόλου, τα ψηφιακά πιστοποιητικά (e-certificates) και ημερολόγια (Log
Books) και, φυσικά, η βάση δεδομένων
Leonardo και το Register Book των πλοίων κλάσης RINA, ενώ νέο λογισμικό αναπτύσσεται συνεχώς.
Βρισκόμαστε μόλις έναν χρόνο πριν
από την εφαρμογή του Sulphur Cap
2020. Θεωρείτε πως η βιομηχανία είναι
έτοιμη γι’ αυτή τη μεγάλη πρόκληση;
Το νέο παγκόσμιο όριο 0,5% m/m για την
περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων έχει
τεράστιο αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι διαχειρίστριες εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο
προσαρμογής των στόλων τους μέσω
διαφορετικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών είτε με εγκατάσταση συστημάτων
περιορισμού SOx, κοινώς γνωστών ως
scrubbers, είτε με την κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση του νέου ναυτιλιακού
καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας, για το
οποίο υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για την
εκτεταμένη διάθεσή του σε όλα τα σημεία
ανεφοδιασμού ανά τον κόσμο και πιθανά
τεχνικά θέματα να αντιμετωπιστούν, είτε
–σχετικά περιορισμένα προς το παρόν–
με μετάβαση στη χρήση εναλλακτικών
καυσίμων, κυρίως ΥΦΑ (LNG), αλλά και
μπαταριών, Fuel Cells υδρογόνου, αιθανόλης, κ.λπ. Παρ’ όλα τα ερωτηματικά
που ακόμη μένουν να απαντηθούν, είναι
σίγουρο πως η ναυτιλιακή βιομηχανία, και
βέβαια η ελληνόκτητη, θα βρει τις λύσεις
μέσα από τις ισορροπίες της αγοράς.
Εν τέλει, στο ερώτημα «to scrub or
not to scrub» ποια θεωρείτε πως είναι
η πρέπουσα απάντηση; Με ποια κριτήρια θα πρέπει ένας πλοιοκτήτης να
επιλέξει την πλέον βέλτιστη λύση για
τα πλοία του στόλου του;
Γνωρίζουμε πως στο ερώτημα αυτό δεν
υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Κάθε
λύση έχει πλεονεκτήματα και μειονε-

κτήματα, και η βέλτιστη εξαρτάται από
το είδος του πλοίου, το μέγεθος και την
ηλικία του, αλλά και από την περιοχή λειτουργίας του. Οι επιλογές είναι ποικίλες
και μπορούν να καλύψουν πολλαπλές
ανάγκες. Ο RINA έχει ήδη σημαντική
εμπειρία σε όλες τις προσφερόμενες
λύσεις, καθώς περισσότερα από 50 πλοία
του στόλου του έχουν ήδη εφοδιαστεί
με scrubbers, ενώ μεγάλα projects κατασκευής πλοίων με καύσιμο LNG, όπως
τα κρουαζιερόπλοια της Carnival από
τη Meyer Werft, είναι σε εξέλιξη. Αυτή η
τεχνογνωσία είναι στη διάθεση των πελατών του, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν
την καλύτερη επιλογή.
Πόσο σημαντική είναι η ελληνική αγορά για τον RINA και ποια είναι τα σχέδιά σας τόσο για το νέο έτος όσο και
για τα επόμενα χρόνια;
Ο ελληνόκτητος στόλος είναι πρώτος
στον κόσμο, επομένως είναι λογικό αυτή
η αγορά να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε
εταιρείες, όπως οι νηογνώμονες, οι οποίες της παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Περίπου το ένα τέταρτο της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου του RINA
(πάνω από 10 εκατ. GT) το διαχειρίζονται
ελληνικές εταιρείες και τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχώς σημαντική αύξηση
στα επίπεδα του 20% ετησίως όσον
αφορά το ελληνόκτητο GT. Οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης και η ανάγκη
για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
στους υφιστάμενους και νέους πελάτες
υποστηρίζονται με τη συνεχή επένδυση
σε έμψυχο δυναμικό παγκοσμίως και με
ιδιαίτερο κέντρο βάρους στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
απόφαση για τη μεταφορά από τις αρχές
του 2019 της διαχείρισης του Global
Marine Training του RINA στην Ελλάδα.
Το έργο έχει αναλάβει το RINA Academy
Hellas, που έχει ήδη αρκετά χρόνια επιτυχημένης προσφοράς εκπαίδευσης σε
στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών. Για τα
επόμενα χρόνια σχεδιάζουμε νέα εξειδικευμένα τμήματα, τα οποία αναμένεται
να λειτουργήσουν στα γραφεία μας στον
Πειραιά, με σκοπό την παροχή άμεσης
υποστήριξης των εταιρειών πελατών μας
με τον γνωστό επαγγελματικό αλλά και
φιλικό τρόπο που χαρακτηρίζει τους
ανθρώπους του RINA.

ΔΙΕΘΝΉ
ΎΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Η Ocean Network Express
αναδιπλώνεται

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου
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Οι υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν για
κέρδη ύψους $110 εκατ. τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ιαπωνικής συμμαχίας
Ocean Network Express (ONE) έπεσαν
στο κενό, με τον CEO της συμμαχίας,
Jeremy Nixon, να απαριθμεί τους λόγους
που οδήγησαν σε αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Η ONE, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες NYK, K Line και MOL, εκτιμάται ότι
θα καταγράψει ζημίες της τάξεως των
$600 εκατ. το πρώτο έτος λειτουργίας
της. Προβλήματα που σχετίζονται με την
περίοδο έναρξης της συμμαχίας αφορούν,
μεταξύ άλλων, την έλλειψη επαρκούς προσωπικού, τη μη εξοικείωση του προσωπικού της συμμαχίας με τα πληροφορικά
της συστήματα, τη μη επαρκή διαχείριση
μεγάλου όγκου φορτίων κ.ά.
Τα παραπάνω οδήγησαν στην αποστροφή των εταιρειών προς την ιαπωνική συμμαχία, με αποτέλεσμα η απασχόληση των
πλοίων της στις διαδρομές Ασίας-ΗΠΑ
και Ασίας-Ευρώπης να φτάσει στο 70%
από το αρχικό 90% και να επωφελούνται
κατ’ επέκταση οι ανταγωνίστριες εταιρείες:
CMA CGM, COSCO και Hapag-Lloyd.

Ο κ. Nixon επεσήμανε ότι, για το 2019, η
συμμαχία σχεδιάζει μια νέα στρατηγική
για την οικονομική της ανάκαμψη, η οποία
περιλαμβάνει βελτιστοποίηση της οργάνωσής της, των παρεχόμενων υπηρεσιών
της και του χαρτοφυλακίου των φορτίων
που μεταφέρει.

Ενισχύεται η θέση της Σαουδικής
Αραβίας στο ευρύτερο ναυπηγικό
στερέωμα
Η Power Construction Corporation
of China (PowerChina) ανακοίνωσε ότι
πρόκειται να κατασκευάσει ναυπηγικές
εγκαταστάσεις στο ναυπηγείο που έχει
δημιουργήσει η International Maritime
Industries (IMI), η οποία αποτελεί κοινοπραξία της Saudi Aramco, της Lamprell
Plc, της National Shipping Company of
Saudi Arabia (Bahri) και της Hyundai
Heavy Industries Co. Ltd. (HHI).
Στο πλαίσιο της συμφωνίας της PowerChina με την κοινοπραξία IMI, αξίας $3
δις, η πρώτη θα αναλάβει την κατασκευή
μονάδων ναυπήγησης και επισκευών πλοίων, αλλά και τη δημιουργία πλατφόρμας
εξόρυξης πετρελαίου.
Οι δραστηριότητες του ναυπηγείου αναμένεται να ξεκινήσουν το 2019 και εκτιμάται ότι θα συμβάλει καταλυτικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας τη θέση της Σαουδικής Αραβίας στο
ευρύτερο ναυπηγικό στερέωμα.
Το νέο ναυπηγείο υπολογίζεται ότι θα
κατασκευάζει σε ετήσια βάση τέσσερις
υπεράκτιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου, πάνω από σαράντα πλοία, κατηγορίας
VLCCs και offshore support vessels.

Πώς προετοιμάζεται η liner
ναυτιλία ενόψει 2050;
Η κορυφαία διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
στον κόσμο, Maersk, στοχεύει να εκμηδενίσει τις εκπομπές CO2 έως το 2050 σε
μια αγορά όπου τα πλοία βασίζονται εν
πολλοίς στην καύση ορυκτών καυσίμων
για την κίνησή τους.
Πιο συγκεκριμένα, ο δανέζικος κολοσσός
ανακοίνωσε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου
2018 ότι θα ανανεώσει τον στόλο του με
πλοία τα οποία δεν θα καίνε άνθρακα και
θα είναι εμπορικά βιώσιμα έως το 2030,
χρησιμοποιώντας άλλες μορφές ενέργει-

ας, όπως βιοκαύσιμα, σε μια προσπάθεια
για ένα καθαρότερο περιβάλλον.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι,
δεδομένου πως η ωφέλιμη ζωή ενός πλοίου
είναι περίπου είκοσι χρόνια, η βιομηχανία
θα πρέπει από τώρα να αναπτύξει νέους
τύπους πλοίων προκειμένου αυτά να δύνανται να πλεύσουν στα διεθνή ύδατα το 2050.
Σημειωτέον ότι ο ΙΜΟ προχώρησε τον
Απρίλιο σε συμφωνία για τη μείωση των
εκπομπών ρύπων CO2 έως το 2050 (με
μέτρο σύγκρισης τα επίπεδα του 2008),
παρά το γεγονός ότι η ναυτιλία, μέσω της
οποίας μεταφέρεται το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, είναι υπεύθυνη μόλις για
το 2,2% των εκπομπών CO2.

Η Scorpio Tankers «ψηφίζει»
scrubbers
Η Scorpio Tankers ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην αγορά συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers) για 42
πλοία της. Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων scrubbers θα πραγματοποιηθεί
εντός του 2019, ενώ το 2020 αναμένεται
να εγκατασταθούν scrubbers σε ακόμα
δέκα δεξαμενόπλοιά της.
Το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση
των scrubbers εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
$79,6 εκατ., ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Scorpio Tankers, τα συστήματα θα είναι υβριδικού σχεδιασμού, με τη
δυνατότητα να αναβαθμιστούν μελλοντικά σε κλειστού τύπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Scorpio
Tankers για την αγορά των scrubbers,
συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα
να αγοράσει επιπλέον scrubbers για 28
ακόμα δεξαμενόπλοιά της εντός του
2020.

Εκτός 2Μ Alliance η ΗΜΜ;
H νοτιοκορεατική Hyundai Merchant
Marine (HMM) είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη liner συμμαχία 2M Alliance,
σύμφωνα με ειδησεογραφικά μέσα της
Νότιας Κορέας.
Επισημαίνεται ότι η συμφωνία της HMM
με την 2M Alliance (Maersk και MSC)
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο
του 2020. Σύμφωνα με αναλυτές, η συμμετοχή της νοτιοκορεατικής εταιρείας
στη συμμαχία δεν κρίνεται επωφελής,
ιδιαίτερα μετά και τη συνεργασία της
2M με την ισραηλινή Zim και για τον
λόγο αυτόν είναι πολύ πιθανό HMM και
2M Alliance να επιλέξουν χωριστούς
δρόμους.
Να σημειωθεί ότι η 2M Alliance είχε
εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της
στις παραγγελίες είκοσι πολύ μεγάλων
containerships στις οποίες προέβη η
HMM τον περασμένο Απρίλιο.
Είναι επίσης γεγονός ότι τα τελευταία τρία
χρόνια η HMM εμφανίζει μεγάλες οικονομικές απώλειες, παρά την οικονομική υποστήριξη της κρατικής Korea Development
Bank (KDB).

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παρατείνεται η παραμονή
των ναυτικών δυνάμεων
της ΕΕ στη Σομαλία
Ο θεσμικός φορέας των ευρωπαϊκών
εφοπλιστικών ενώσεων (ECSA) χαιρετίζει
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να παρατείνει την παραμονή των ναυτικών
δυνάμεων της ΕΕ στη Σομαλία (EUCAP
Somalia) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε προϋπολογισμό
ύψους 66,1 εκατ. ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του EUCAP Somalia για την
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019-31 Δεκεμβρίου
2020.
Ο γενικός γραμματέας της ECSA, Martin
Dorsman, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η
δέσμευση της ΕΕ στη Σομαλία και η δράση των ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων
στην περιοχή έχουν συμβάλει σε σημαντική μείωση των επιθέσεων στα πλοία.
Η πρωτοβουλία EUCAP Somalia, πρώην
EUCAP Nestor, ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια, με στόχο να προσφέρει
βοήθεια στις χώρες της Αφρικής, προκειμένου να ενισχυθεί η θαλάσσια ασφάλειά
τους και να αντιμετωπιστούν περιστατικά
πειρατείας. Από το 2016 η δράση της πρωτοβουλίας επικεντρώνεται στη Σομαλία.

ΗΠΑ και Ιράν διασταυρώνουν
τα ξίφη τους με φόντο τα Στενά
του Ορμούζ
Κλιμακώνεται η κόντρα ΗΠΑ-Ιράν μετά
τις απειλές του Ιρανού προέδρου, Hassan
Rouhani, ότι θα κλείσει τα Στενά του
Ορμούζ σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον
παρεμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου
από το Ιράν.
Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Iranian State
TV, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, διεμήνυσε ότι, «εάν κάποια στιγμή οι ΗΠΑ
αποφασίσουν να μπλοκάρουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, κανένα φορτίο
αργού δεν θα εξαχθεί από τον Περσικό
Κόλπο». Να σημειωθεί ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που ο Ιρανός πρόεδρος εξα-
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πολύει μύδρους κατά των ΗΠΑ, καθώς και
τον περασμένο Ιούλιο προέβη σε παρόμοιες δηλώσεις αναφορικά με το κλείσιμο
των Στενών.
Η στρατηγική σημασία των Στενών του
Ορμούζ για το παγκόσμιο διά θαλάσσης
εμπόριο πετρελαίου είναι μεγάλη και κρίσιμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2016, 18,5
δις βαρέλια αργού (1/3 του διά θαλάσσης
μεταφερόμενου πετρελαίου) διακινήθηκαν διαμέσου των Στενών, με κύριους
προορισμούς την Κίνα, την Ιαπωνία, την
Ινδία και τη Νότια Κορέα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι, από την επανεπιβολή κυρώσεων της Ουάσιγκτον προς
την Τεχεράνη στις αρχές Νοεμβρίου, οι
εξαγωγές «μαύρου χρυσού» από το Ιράν
έχουν μειωθεί κατά 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.

Τα τρένα ως νέος συνδετικός
κρίκος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας
5.611 δρομολόγια στο σιδηροδρομικό
δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας είχαν πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη του
2018, καταγράφοντας αύξηση 72% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Όπως αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο
Xinhua, το 2017 τα δρομολόγια μεταφοράς εμπορευμάτων στο σιδηροδρομικό
δίκτυο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας είχαν
κινηθεί λίγο πάνω από τα 3.000, γεγονός
που καταδεικνύει ότι ο νέος «Δρόμος του
Μεταξιού» παίρνει σάρκα και οστά.
Να σημειωθεί ότι μέχρι τον Νοέμβριο
το εν λόγω δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων συνέδεε 56 κινεζικές πόλεις με 49
ευρωπαϊκές. Παράλληλα, τον περασμένο
Αύγουστο πραγματοποιήθηκε η άφιξη της
αμαξοστοιχίας X8044 στο σιδηροδρομικό
κέντρο εμπορευματοκιβωτίων στο Wuhan

της κεντρικής Κίνας από το Αμβούργο,
σηματοδοτώντας τη σύνδεση νούμερο
10.000 από τον Μάρτιο του 2011, οπότε και
ξεκίνησε η λειτουργία του εν λόγω δικτύου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι φέτος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη
του «Belt and Road Initiative», κατά τη
διάρκεια των οποίων οι εμπορευματικές
ροές της Κίνας με τις χώρες που συμμετέχουν στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο έχουν
ανέλθει στα $5,5 τρις.

Δραστικά μέτρα από Δανία
για τις παράνομες θαλάσσιες
δραστηριότητες
Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε μια
νέα στρατηγική για την περίοδο 20192022, κύρια προτεραιότητα της οποίας θα
είναι η αντιμετώπιση περιστατικών επιθέσεων σε πλοία, καθώς και άλλων παράνομων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της
δανέζικης κυβέρνησης για τις θαλάσσιες απειλές, στόχος είναι η ενίσχυση των
ναυτικών δυνάμεων τόσο στον θαλάσσιο
χώρο της Δανίας όσο και σε άλλες περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο ληστών και πειρατών, όπως η Δυτική
Αφρική και το Κέρας της Αφρικής.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
καταγράφεται μειωμένος αριθμός επιθέσεων σε πλοία, ο κίνδυνος παραμένει για
τους ναυτικούς σε ορισμένες «ευάλωτες»
περιοχές.
Το 2017 καταγράφηκαν 180 περιστατικά
επιθέσεων σε πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός από το 1995. Ωστόσο, το 40% των
επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018
έλαβε χώρα στις θάλασσες της Δυτικής
Αφρικής.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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ευρώ, θα συμμετάσχουν οι: Valenciaport
Foundation, National Hydrogen Center,
MSC Terminal Valencia, Grimaldi Group
και Hyster-Yale, Atena.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής του Λιμένα της Βαλένθια, το
υδρογόνο αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ενέργειας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άνθρακα ή του πετρελαίου
για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμένα.

Σε «πράσινους» και μεγάλους
λιμένες προσβλέπει η Ουκρανία

ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοντά στην επίτευξη των
στόχων τους τα νοτιοκορεατικά
ναυπηγεία
Η Hyundai Heavy Industries (ΗΗΙ) φαίνεται ότι έχει κατορθώσει να ξεπεράσει
τον στόχο παραγγελιών για νέα πλοία που
είχε θέσει για το 2018.
Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2018, η αξία του
βιβλίου παραγγελιών της HHI είχε αγγίξει
τα $13,3 δις, ξεπερνώντας τον στόχο των
$13,2 δις που είχε θέσει για το 2018 το
νοτιοκορεατικό ναυπηγείο.
Την ίδια περίοδο, το βιβλίο παραγγελιών της HHI ανερχόταν συνολικά σε 153
πλοία, εκ των οποίων 56 δεξαμενόπλοια,
50 πλοία μεταφοράς containers, 25 πλοία
μεταφοράς LNG, 15 πλοία μεταφοράς
LPG, 4 bulk carriers κ.ά.

100

Η HHI αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
ναυπηγεία όχι μόνο της Νότιας Κορέας,
αλλά και παγκοσμίως. Δύο άλλα μεγάλα
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, η Samsung
Heavy Industries (SHI) και η Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME),
προσπαθούν από την πλευρά τους να
πετύχουν τους δικούς τους ετήσιους στόχους.
H SHI είχε λάβει παραγγελίες συνολικής
αξίας $5,5 δις, αντιπροσωπεύοντας τα
δύο τρίτα του στόχου της, και η DSME
είχε αγγίξει το 85% του στόχου της για το
2018, με παραγγελίες αξίας $7,3 δις.

Το λιμάνι της Βαλένθια στρέφεται
στο υδρογόνο
Στο λιμάνι της Βαλένθια αναμένεται να
ξεκινήσει σύντομα το πιλοτικό πρόγραμμα H2Ports αναφορικά με την αξιοποίηση
του υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση μπαταριών πλοίων στους τερματικούς σταθμούς
εμπορευματοκιβωτίων του.
Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ.

Η Ένωση Λιμένων της Ουκρανίας (USPA),
η οποία διαχειρίζεται δεκατρείς λιμένες
της χώρας, έχει θέσει ως στόχο να καταστήσει τα λιμάνια πιο «πράσινα», αλλά και
ικανά να εξυπηρετούν μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία.
Στα μελλοντικά σχέδια της USPA συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις για την εκβάθυνση των ουκρανικών λιμένων, προκειμένου να υποδέχονται πλοία κατηγορίας
Capesize. Εργασίες πραγματοποιούνται
ήδη στον λιμένα Yuzhny, στη Μαύρη
Θάλασσα, προκειμένου να έχει βάθος έως
και 21 μ. Οι εργασίες εκβάθυνσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ο επικεφαλής της USPA, Raivis Veckagans,
επεσήμανε επιπλέον ότι στόχος είναι οι
λιμένες της Ουκρανίας να καταστούν φιλικοί προς το περιβάλλον και γι’ αυτόν τον
λόγο μελετάται η δυνατότητα κατασκευής
υποδομών στα λιμάνια για εφοδιασμό των
πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
οι λιμένες της Ουκρανίας έχουν μεγάλες
δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών
διαμετακόμισης φορτίων για την Ευρώπη,
την Ασία και την Αφρική.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
καταρρίπτει το λιμάνι της
Σιγκαπούρης
Ο δεύτερος μεγαλύτερος λιμένας διαχείρισης containers του κόσμου και ο μεγαλύτερος της νοτιοανατολικής Ασίας, αυτός της
Σιγκαπούρης, σημείωσε αύξηση της τάξεως
του 1,26% στη διακίνησή του τον περασμένο Νοέμβριο, αγγίζοντας τα 3,01 εκατ.TEUs,
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που απασχολούνται με την κατασκευή
κρουαζιερόπλοιων, εργάζονται σχεδόν
6.000 άτομα, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τα αριθμητικά δεδομένα του 2013. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει
η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
σημαντική δεν είναι μόνο η άμεση απασχόληση, αλλά και οι πολλές νέες θέσεις
που δημιουργούνται σε υποστηρικτικούς
προς τα ναυπηγεία τομείς.
Σε ό,τι αφορά τη ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος
Tägliche Hafenbericht, από το 2013 έως
τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, από τα
γερμανικά ναυπηγεία είχαν παραδοθεί
11 κρουαζιερόπλοια, με συνολική μεταφορική ικανότητα 41.526 επιβατών, ενώ την
30ή Ιουνίου 2018 στο βιβλίο παραγγελιών
βρίσκονταν καταχωρισμένα 18 κρουαζιερόπλοια. Βέβαια, παρά τη ναυπήγηση τόσο
πολλών νέων πλοίων, αξίζει να σημειωθεί
πως κανένα κρουαζιερόπλοιο δεν έχει
υψώσει τη γερμανική σημαία.
σύμφωνα με στοιχεία της Ναυτιλιακής και
Λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης.
Από τις αρχές του 2018 έως και τον
περασμένο Νοέμβριο υπολογίζεται ότι
διακινήθηκαν από τον λιμένα της Σιγκαπούρης περίπου 33,46 εκατ.TEUs, αύξηση
κατά 8,95% συγκριτικά με την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι, εκτιμώντας ότι η ετήσια
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από το
συγκεκριμένο λιμάνι το 2018 θα αγγίξει
επίπεδα ρεκόρ.
Κατά τη διάρκεια του 2017, από το λιμάνι
της Σιγκαπούρης διακινήθηκαν 33,67 εκατ.
TEUs, αντιπροσωπεύοντας τη δεύτερη
υψηλότερη διακίνηση του λιμένα μετά το
2014 (33,87 εκατ. TEUs).

Μπορεί η ΕΕ να ξεπεράσει τους
σκοπέλους των τελωνειακών
διατυπώσεων στα λιμάνια της;
Η ECSA και το World Shipping Council
(WSC) χαιρετίζουν την υιοθέτηση μιας
γενικευμένης και λειτουργικής προσέγγισης αναφορικά με τη δημιουργία μιας
ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις
τελωνειακές διαδικασίες και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις (Single Window), οι
οποίες θα διευκολύνουν τον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών της Ευρώπης.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της
ECSA, από μέρους της Ευρωπαϊκής Επι-
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τροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την
εφαρμογή ενός Single Window στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός το
οποίο θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές εμπορευμάτων και τελωνειακών
διαδικασιών και διατυπώσεων ανάμεσα
στις αρμόδιες κρατικές και τις αντίστοιχες λιμενικές αρχές.
Ο κ. John Butler, CEO και πρόεδρος του
World Shipping Council, ανέφερε ότι η
ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ανάγκη από
ψηφιακές λύσεις, οι οποίες θα μειώνουν
τον χρόνο εκτέλεσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Με το δεξί μπαίνει το 2019
για τα γερμανικά ναυπηγεία
Ημέρες αισιοδοξίας, εν μέσω του βαρύ
χειμώνα της Βόρειας Θάλασσας, συνεχίζει
να ζει η γερμανική ναυπηγική βιομηχανία,
καθώς οι συνεχείς παραγγελίες για νέα
κρουαζιερόπλοια δίνουν απασχόληση σε
χιλιάδες εργαζομένους.
Σύμφωνα με γερμανικά ειδησεογραφικά
μέσα, σήμερα στα γερμανικά ναυπηγεία,

Μεγάλη επένδυση COSCO
στο λιμάνι του Άμπου Ντάμπι
Η COSCO Shipping Ports Limited, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης λιμένων, σε
συνεργασία με την Abu Dhabi Ports,
πραγματοποίησε εγκαίνια για τον τερματικό σταθμό CSP Abu Dhabi Terminal στον
λιμένα Khalifa του Άμπου Ντάμπι.
Ο νέος τερματικός σταθμός έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μεγάλης χωρητικότητας πλοία, άνω των 20.000 TEUs, ενώ η
ετήσια ικανότητά του εκτιμάται στα 2,5
εκατ. TEUs. Ο τερματικός σταθμός CSP
Abu Dhabi Terminal αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Απρίλιο του
2019, ενώ μέρος των εργασιών του θα
εκτελείται μέσω αυτοματισμού.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η
COSCO Shipping Ports πρόκειται να επεκτείνει το μέγεθος του τερματικού σταθμού εντός των τριών έως πέντε επόμενων
ετών, επενδύοντας $200 εκατ.
Ο νέος τερματικός σταθμός αποτελεί
μέρος του νέου «Δρόμου του Μεταξιού»
της Κίνας, ενώ εκτιμάται ότι με τη δημιουργία του το λιμάνι του Khalifa θα αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρει το
δελτίο Τύπου της COSCO Shipping Ports
Limited.
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Tο πρώτο κρουαζιερόπλοιο
κατανάλωσης LNG παγκοσμίως
Η AIDA Cruises, θυγατρική εταιρεία της
Carnival Corporation, παρέλαβε από τα
ναυπηγεία Meyer Werft το πρώτο κρουαζιερόπλοιο κατανάλωσης LNG παγκοσμίως, το «AIDAnova». Πριν από την παράδοσή του στην εταιρεία, το πλοίο είχε
πραγματοποιήσει θαλάσσιες δοκιμές στη
Βόρεια Θάλασσα. Το «AIDAnova» αποτελεί το πρώτο από τα τρία νέας γενιάς
πλοία τα οποία θα ναυπηγηθούν για την
AIDA Cruises. Το νέο κρουαζιερόπλοιο
έχει χωρητικότητα 183.900 τόνους, μήκος
337 μ., πλάτος 42 μ. και τη δυνατότητα να
μεταφέρει 5.228 επιβάτες.

Στα σκαριά τακτική γραμμή
Θεσσαλονίκη-Νοβοροσίσκ
Η Ελλάδα και η Ρωσία εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας τακτικής γραμμής, η
οποία θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη
ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, όπως δήλωσε
πρόσφατα ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.
Παράλληλα, ο κ. Ουσακόφ, αναφερόμενος
στις προοπτικές της συνεργασίας στον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, τόνισε
ότι εξετάζεται η περίπτωση της πώλησης
σύγχρονων ιπτάμενων δελφινιών τύπου
«Kometa120M», που προσφέρονται για τις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Ελλάδας.

300 μ., έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει
2.660 επιβάτες. Το νέο κρουαζιερόπλοιο
της Holland America θα είναι εξοπλισμένο
με τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για
την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του, αλλά και για τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματός του.
Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά την ηγετική
τους θέση στις ναυπηγήσεις κρουαζιερόπλοιων, διαθέτοντας εμπειρία άνω των 230
ετών και έχοντας ναυπηγήσει συνολικά
7.000 πλοία.

Νέας γενιάς RO-PAX
για τη Stena Line
Η σουηδικών συμφερόντων ακτοπλοϊκή εταιρεία Stena Line ανακοίνωσε την
έναρξη εργασιών ναυπήγησης του τρίτου
E-Flexer RO-PAX πλοίου της, γεγονός
που αποτελεί ορόσημο σύμφωνα με την
ίδια, στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της.
Το νέο πλοίο εκτιμάται ότι θα έχει παραδοθεί στην εταιρεία από τα κινεζικά ναυπηγεία AVIC Weihai Shipyard έως το 2021,
ενώ θα πραγματοποιεί επιβατικές μεταφορές στην Ιρλανδική Θάλασσα.
Την παρούσα περίοδο βρίσκονται υπό
ναυπήγηση και τα δύο πρώτα RO-PAX
τύπου E-Flexer της εταιρείας. Τα τρία νέα
πλοία αναμένεται να έχουν μήκος 215 μ.
έκαστο και τη δυνατότητα να μεταφέρουν
1.000 επιβάτες και 120 αυτοκίνητα.
Ο COO της εταιρείας, Peter Arvidsson,
επεσήμανε ότι η Stena Line επενδύει στη
δημιουργία ενός νέου στόλου πλοίων, ο
οποίος θα προωθεί τη βιώσιμη ναυτιλία,
ενώ θα θέσει νέα πρότυπα στη λειτουργική αποδοτικότητα και στη μείωση των
εκπομπών των αέριων ρύπων.

Ακόμα ένα τεχνολογικά
προηγμένο κρουαζιερόπλοιο
εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά

Οι τάσεις του 2019 στην αγορά
κρουαζιέρας

Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση του νεοναυπηγηθέντος κρουαζιερόπλοιου «Nieuw Statendam» στην Holland
America, η οποία ανήκει στον όμιλο της
Carnival. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία που διαθέτουν τα
Fincantieri στην Marghera της Βενετίας.
Το συγκεκριμένο πλοίο αποτελεί το δέκατο έκτο που ναυπηγούν τα Fincantieri για
την Holland America. Με μήκος περίπου

Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA)
παρουσιάζει το Cruise Trends and State of
the Cruise Industry Outlook για το 2019.
Σύμφωνα με την CLIA, εντός του 2019, οι
τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας είναι έντεκα:
1. Κρουαζιέρα παρέα με Instagram: Σε
ημερήσια βάση εκτιμάται ότι οι επιβάτες
κρουαζιέρας «ανεβάζουν» στο Instagram
περίπου 351 εκατ. δημοσιεύσεις.
2. Πλήρης αναψυχή: Οι επιβάτες κρου-
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αζιέρας αναζητούν τρόπους προκειμένου
να κάνουν διάλειμμα από την καθημερινότητά τους και να αναζωογονηθούν μέσα
από τις παροχές που τους προσφέρουν
οι εταιρείες κρουαζιέρας κατά τη διάρκεια
των ταξιδιών (σπα, δυνατότητα επιλογής
υγιεινής διατροφής κ.ά.).
3. Βιωματικά ταξίδια: Οι επιβάτες αναζητούν νέες εμπειρίες κατά τη διάρκεια μιας
κρουαζιέρας, μέσα από τη συμμετοχή
τους σε workshops στο πλοίο.
4. Εν πλω με χρήση «έξυπνης» τεχνολογίας: Οι εταιρείες κρουαζιέρας, δεδομένου ότι η τεχνολογία αποτελεί ζωτικό
κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουν
εξοπλίσει τα πλοία τους με συστήματα
προηγμένης τεχνολογίας για την παροχή
υψηλών υπηρεσιών στους επιβάτες.
5. Σε επαφή με την εκάστοτε κουλτούρα: Οι επιβάτες κρουαζιέρας επιθυμούν να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια των
ταξιδιών τους νέους πολιτισμούς, ενώ οι
εταιρείες στοχεύουν στη διαφύλαξη της
κουλτούρας των επιμέρους χωρών τις
οποίες επισκέπτονται τα πλοία τους.
6. Νέοι προορισμοί: Εταιρείες κρουαζιέρας δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους
επιβάτες τους να επισκεφτούν μέρη που
κάποτε ήταν αδιανόητο να δουν από
κοντά, από άποψη κόστους ή δυνατότητας πρόσβασης, π.χ. Ανταρκτική.
7. Η παρουσία της Ζ γενιάς στην αγορά
κρουαζιέρας: Η γενιά Ζ αναμένεται να
αποτελέσει τη μεγαλύτερη μερίδα πελατών στην αγορά της κρουαζιέρας, εντός
των επόμενων δύο ετών, ξεπερνώντας τη
γενιά των Millennials ή αλλιώς Υ γενιά.
8. Κρουαζιέρες τις χειμερινές περιόδους: Η ζήτηση κρουαζιέρας κατά τη
διάρκεια των χειμερινών περιόδων έχει
αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
9. Συνδυασμός εργασίας με διασκέδαση:
Έχει αυξηθεί η τάση οι επιβάτες να πηγαίνουν ταξίδια και κατά τη διάρκεια αυτών
να εργάζονται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν
παραστάσεις και ενδεχομένως να είναι και
πιο παραγωγικοί στην εργασία τους.
10. Αύξηση της γυναικείας παρουσίας: Η
αύξηση του αριθμού των γυναικών ταξιδιωτών που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια έχει ωθήσει τις εταιρείες κρουαζιέρας να παρέχουν υπηρεσίες και να
προσφέρουν προορισμούς, επικεντρωμένες περισσότερο στο γυναικείο φύλο.
11. Μοναχικά ταξίδια: Ο αριθμός των επιβατών που ταξιδεύουν κατά μόνας έχει
αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΝΟΨΕΙ 2020

IMO Sulphur 2020 και οι προκλήσεις
για τη λιμενική βιομηχανία

Σε περίπου έναν χρόνο ο κανονισμός του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ο οποίος θέτει
νέα ανώτατα όρια περιεκτικότητας θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.
Από 1η Ιανουαρίου 2020 το ανώτατο όριο περιεκτικότητας θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα θα
διαμορφωθεί στο 0,5%, ενώ στις περιοχές ECA (Emission Control Areas) το ποσοστό θα είναι
0,1%. Το θέμα απασχολεί έντονα τη ναυτιλιακή βιομηχανία τουλάχιστον από τα τέλη του 2016,
οπότε και τέθηκε το χρονικό όριο του 2020 για την εφαρμογή του κανονισμού. Εκτός όμως από
τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα όρια που θεσπίζει ο ΙΜΟ θέτουν προκλήσεις και για τη λιμενική
βιομηχανία, οι οποίες προκύπτουν από τις λύσεις που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι ναυτιλιακές
επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Οι λύσεις αυτές εν πολλοίς διαμορφώνουν
και τις προκλήσεις για τα λιμάνια.

Του Δρος Γεωργίου Κ. Βαγγέλα,
Διευθύνοντος Συμβούλου
Ports & Shipping Advisory
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Η χρήση scrubbers (ελληνιστί «πλυντηρίδες») από εμπορικά πλοία, λύση η
οποία υιοθετείται από αρκετές εταιρείες,
θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τους
λιμένες. Οι πλυντηρίδες μπορεί να είναι
είτε ανοιχτού είτε κλειστού βρόχου (open
loop/close loop). Στην πρώτη περίπτωση,
οι λιμένες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
το ζήτημα της διαχείρισης του θαλασσινού νερού το οποίο θα έχει χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των σωματιδίων
διοξειδίου του θείου. Θα αποβάλλεται
ελεύθερα εντός της θαλάσσιας λιμενικής
περιοχής, θα πρέπει να αποθηκεύεται από
το πλοίο ώστε να απορριφθεί αργότερα
σε επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές,

θα πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία;
Σε ό,τι αφορά τις πλυντηρίδες κλειστού
βρόχου, χρησιμοποιούν χημικά για την
απομάκρυνση των διοξειδίων του θείου
από τα καυσαέρια του πλοίου. Η διαδικασία αυτή παράγει ιλύ, η οποία θα πρέπει να
παραδίδεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας στους λιμένες. Το ζήτημα που τίθεται
για τους λιμένες είναι αν οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
που διαθέτουν επαρκούν για να καλύψουν
αυτή την ανάγκη τόσο από άποψη ποσότητας υλικού όσο και από τεχνικής πλευράς, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν των
πλυντηρίδων κλειστού βρόχου χρειάζεται
ειδική επεξεργασία.
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Μία λύση που επίσης προτείνεται και ανα- ανταγωνιστικότητας των λιμένων, καθώς η
μένεται να υιοθετηθεί από αρκετές ναυτι- ύπαρξη των κατάλληλων εγκαταστάσεων
λιακές εταιρείες είναι η χρήση υγροποιη- είναι επόμενο ότι θα αυξήσει την ανταΟι ναυτιλιακές εταιρείες
μένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου γωνιστικότητά τους, οδηγώντας ενδεχοπλέον δεν θα επιλέγουν
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η συνεργασία Ερυθραίας-Αιθιοπίας φέρνει «αέρα»
αλλαγής στις θαλάσσιες διαδρομές στην Αφρική
Ποιες οι ευκαιρίες για την Ελλάδα
Μετά από είκοσι χρόνια, η Αιθιοπία και η
Ερυθραία αποφάσισαν να βελτιώσουν τις
διπλωματικές τους σχέσεις και να ξεκινήσουν
μια συστηματική και πολύπλευρη προσπάθεια
για την εκμετάλλευση βιομηχανιών και
αγορών κοινού ενδιαφέροντος. Είναι σαφές
ότι η τεράστια, πλέον, οικονομική ανάπτυξη
της Αιθιοπίας και οι καλές προοπτικές των
εξαγωγών της –κυρίως των βόρειων περιοχών
της, οι οποίες είναι πλούσιες σε κοιτάσματα–
βραχυκύκλωναν από τα γνωστά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ένα περίκλειστο
κράτος, ειδικά όταν οι σχέσεις με
τους γείτονες είναι εχθρικές.
Του Ηλία Μπίσια

Η μέχρι πρόσφατα αρνητική κατάσταση
των πολιτικών σχέσεων Αντίς Αμπέμπα και
Ασμάρα ανάγκαζε την πρώτη να συνάψει
συμφωνίες με τις εκάστοτε κυβερνήσεις
στο Τζιμπουτί, στην Κένυα και στο Σουδάν,
προκειμένου τα γεωργικά προϊόντα αλλά
και τα μεταλλεύματά της να εξασφαλίζουν
μια σχετικά γρήγορη και οικονομική πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Ο κορεσμός
του λιμένα του Τζιμπουτί, ο οποίος αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τις ναυτικές
δυνάμεις πολλών κρατών στην περιοχή, η
έξαρση της εγκληματικότητας στον κόλπο
του Άντεν, αλλά και στις θαλάσσιες περιοχές της νότιας Υεμένης, και κυρίως η ανάπτυξη της παραγωγής και των εξορύξεων
στις βόρειες επαρχίες της Αιθιοπίας ανάγκασαν την κυβέρνηση να προσπαθήσει
και τελικά να επιτύχει μια ευνοϊκή συμφωνία για την πρόσβαση των αιθιοπικών εξαγωγών στον λιμένα του Άσαμπ.
Στόχος της Αιθιοπίας είναι η μείωση του
χρόνου και του κόστους για τη μεταφορά
αγαθών και προϊόντων όπως ο καφές, τα
δημητριακά, η ποτάσα, το πετρέλαιο, αλλά
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και ευπαθών προϊόντων, όπως λαχανικά και
άνθη, που προορίζονται κυρίως για τη γειτονική Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.
Η Αιθιοπία προσβλέπει, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, στην εξασφάλιση και κυρίως στη
διατήρηση μιας σταθερής πρόσβασης
σε έναν λιμένα που μπορεί να υποδεχτεί ακόμα και μεγάλης χωρητικότητας
εμπορικά πλοία, χωρίς να «εκβιάζεται»
με αύξηση τελών και δασμών από τις γειτονικές χώρες που εκμεταλλεύονται την
ανάγκη της. Επιπλέον, η υπερανάπτυξη
των εξαγωγών της περίκλειστης χώρας
μέσω του Τζιμπουτί απαιτούσε την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής και νέων
συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών,
που συνεπαγόταν τεράστια κονδύλια για
την Αντίς Αμπέμπα.
Η Ερυθραία, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνει όχι μόνο την αναγκαία βελτίωση των
σχέσεων με την Αιθιοπία, αλλά και με τις
αραβικές χώρες, με τις οποίες η τελευταία
έχει εξαιρετικές διπλωματικές και κυρίως εμπορικές σχέσεις. Επίσης, προσδοκά
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για

τον δοκιμαζόμενο λαό της, αλλά και στην
κατασκευή –με ξένη χρηματοδότηση–
εργοστασίων μεταποίησης και διυλιστηρίων κοντά στον λιμένα. Έτσι, η Ερυθραία
εξασφαλίζει την καλύτερη γειτνίαση με
το κάποτε αδερφό κράτος της Αιθιοπίας,
προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης
στις οικονομικά υποτονικές, αν όχι εγκαταλελειμμένες, νότιες επαρχίες της, καθώς
και τη βελτίωση των οδικών της υποδομών,
που είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, απομονώνοντας τις ακριτικές της περιφέρειες από την πρωτεύουσα Ασμάρα.
Η νέα τάξη πραγμάτων στην Αφρική
απαιτεί συμμαχίες και συμπράξεις, ενώ η
οικονομική ανέλιξη της Αιθιοπίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών της,
μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη
για την ανασυγκρότηση και της Ερυθραίας. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες
κάποτε είχαμε σημαντικότατη παρουσία
στα δύο αυτά κράτη και ακόμα και σήμερα οι διπλωματικές και εμπορικές μας
σχέσεις είναι άριστες. Μεγάλες ευκαιρίες
γεννιούνται και πάλι (;).

COMMODITIES
Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή
στη διακίνηση και στην κατανάλωση
Καταγραφή των πιο σημαντικών ειδήσεων και των τελευταίων
εξελίξεων που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και την
εμπορία των κύριων ξηρών, υγρών και γενικών φορτίων παγκοσμίως.

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΑΣ
Πώς θα κινηθεί η παγκόσμια
ζήτηση
Οι διά θαλάσσης εμπορευματικές ροές
θερμικού άνθρακα αναμένεται να μειωθούν κατά 2% έως το 2025, καθώς οι εισαγωγές από την Κίνα και την Ευρώπη θα
φθίνουν, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και
η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
όπως το LNG, εκτιμά η Bank of Montreal.
Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα προβλέπει
ότι η ζήτηση για διά θαλάσσης μεταφορές θερμικού άνθρακα θα μειωθεί από
τους 982 εκατ. τόνους του 2018 στους
964 εκατ. τόνους έως το 2025, με τις εισαγωγές από την Κίνα να εκτιμάται ότι θα
μειωθούν κατά 24%, φτάνοντας τους 156
εκατ. τόνους.
Αντιθέτως, οι εισαγωγές από την Ινδία, τη
δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα
άνθρακα παγκοσμίως, εκτιμάται ότι θα
αυξηθούν κατά 12%, αγγίζοντας τους 179
εκατ. τόνους.
ΚΊΝΑ

Σε άνοδο η παραγωγή
Η παραγωγή ακατέργαστου άνθρακα της
Κίνας ανήλθε σε 320 εκατ. τόνους τον
περασμένο Νοέμβριο, αύξηση κατά 4,5%
συγκριτικά με πέρυσι.
Από τις αρχές του 2018 έως και τα τέλη
του περασμένου Νοεμβρίου εκτιμάται ότι
η Κίνα παρήγαγε 3,21 δις τόνους άνθρακα,
αντιπροσωπεύοντας αύξηση της τάξεως
του 5,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι.
Αναφορικά με τις εισαγωγές άνθρακα της
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χώρας, τον περασμένο Νοέμβριο υπολογίστηκε ότι σημείωσαν πτώση κατά 13,1%
συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2017, σε
αντίθεση με τον περασμένο Οκτώβριο,
κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν καταγράψει αύξηση της τάξεως του 8,5%.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΡΥΖΙ
ΚΊΝΑ

Για πρώτη φορά επιτρέπει
εισαγωγές από τις ΗΠΑ
Το Πεκίνο άναψε, στα τέλη Δεκεμβρίου
του 2018, το πράσινο φως για τις εισαγωγές ρυζιού από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά
στα χρονικά, με μεγάλη μερίδα αναλυτών
να δείχνει συγκρατημένα αισιόδοξη ότι
οι σχέσεις των δύο χωρών (ΗΠΑ, Κίνα)
μπαίνουν σε νέα εποχή μετά τις αλλεπάλληλες εκατέρωθεν εμπορικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με το Reuters, ακόμη δεν
είναι γνωστό τι ποσότητες αμερικανικού
ρυζιού θα αγοράσει η Κίνα, ωστόσο η εξέλιξη αυτή, αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη για τη σύσφιξη των
αμερικανοκινεζικών σχέσεων.
Κατά συνέπεια, από τις 27 Δεκεμβρίου
2018 επιτρέπονται οι εισαγωγές ρυζιού
της Κίνας από τις ΗΠΑ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα φορτία πληρούν τα πρότυπα ελέγχου του ασιατικού γίγαντα και
έχουν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το
αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι στην τελευταία
του έκθεση «World Agricultural Supply
and Demand Estimates» τον περασμένο
Δεκέμβριο, το αμερικανικό Υπουργείο
Γεωργίας κάνει λόγο για αμερικανική
παραγωγή ρυζιού, η οποία θα ανέλθει
στους 6,93 εκατ. τόνους, με τις κινεζικές
εισαγωγές να εκτιμώνται στους 5 εκατ.
τόνους.
ΣΙΤΑΡΙ
ΙΝΔΙΑ

τα χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας και οι
υψηλότερες θερμοκρασίες απειλούν τη
συγκομιδή της χειμερινής καλλιεργητικής
περιόδου.
Όπως αναφέρει το Reuters, μια ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής είναι πιθανό
να αυξήσει τις εγχώριες τιμές στην Ινδία
και να αναγκάσει τη δεύτερη μεγαλύτερη
παραγωγό σιταριού παγκοσμίως να μειώσει τους φόρους εισαγωγών ώστε να
αυξήσει την προσφορά.
Να σημειωθεί ότι η συγκομιδή σιταριού
της Ινδίας ανήλθε στους 99,7 εκατ. τόνους
για την καλλιεργητική περίοδο έως τον
Ιούνιο του 2018 και έως τα τέλη του 2018
οι εγχώριες τιμές είχαν αυξηθεί κατά 15%,
χάρη στα χαμηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης στη χώρα.
ΣΟΓΙΑ
ΗΠΑ-ΚΊΝΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ

Το τριγωνικό ντόμινο
γύρω από τη σόγια
Στο πλαίσιο των εμπορικών διενέξεων
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο ασιατικός γίγαντας, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο
εισαγωγέα σόγιας παγκοσμίως, έχει μειώσει κατακόρυφα τις εισαγωγές από τις
ΗΠΑ, στρεφόμενος σε άλλες πηγές προμήθειας, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή.
Έτσι, το τελευταίο διάστημα η Αργεντινή έχει αυξήσει αρκετά τις εξαγωγές της
σόγιας, με μεγάλη μερίδα αναλυτών να
εκτιμά ότι θα τετραπλασιαστούν το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, για να καταφέρει η Αργεντινή να καλύψει τις εγχώριες
ανάγκες της, έχει στραφεί η ίδια με τη σειρά της στις εισαγωγές και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές από τις ΗΠΑ ανήλθαν
σε υψηλά 35 ετών, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο.
Φαίνεται λοιπόν πως το tit-for-tat μεταξύ
Ουάσιγκτον και Πεκίνου δημιουργεί ντόμινο εξελίξεων στις εμπορευματικές ροές
ξηρού φορτίου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σόγια.
ΗΠΑ-ΚΊΝΑ

Η ξηρασία απειλεί
τις εγχώριες τιμές

Αποκλιμακώνονται
οι εμπορικές διενέξεις

Η παραγωγή σιταριού της Ινδίας είναι
πιθανό να μειωθεί το 2019 από τα επίπεδα ρεκόρ του τρέχοντος έτους, καθώς

Η Κίνα προχώρησε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στην πρώτη αξιοσημείωτη
αγορά αμερικανικής σόγιας, καθώς από

τις αρχές του μήνα οι δύο χώρες βρίσκονται σε προσωρινή «εμπορική ανακωχή»,
μετά τις συνομιλίες Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ.
Επομένως, η αγορά 1,5 και πλέον εκατ.
τόνων σόγιας της Κίνας από τις ΗΠΑ
αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της προσπάθειας των δύο μερών για αποκλιμάκωση
των μεγάλων εμπορικών διενέξεων, έστω
για την περίοδο των 90 αυτών ημερών.
Ως αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί γεωργοί,
οι οποίοι αγωνίζονται να εξεύρουν αγοραστές για τη φετινή συγκομιδή-ρεκόρ
σόγιας, ανακουφίστηκαν προσωρινά.
Σε μια άλλη κίνηση καλής θέλησης από το
Πεκίνο, η κινεζική κυβέρνηση προέτρεψε
τον κρατικό έμπορο πετρελαίου Unipec
να αγοράσει πετρέλαιο από τις ΗΠΑ, ενώ
η Ουάσιγκτον αναμένει ότι η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

COMMODITIES
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ΚΙΝΑ

Περιορισμένες οι προοπτικές
για την παραγωγή χάλυβα
Η παραγωγή χάλυβα της Κίνας αναμένεται
να υποχωρήσει στους 900 εκατ. τόνους
το 2019, σημειώνει το China Metallurgical
Industry Planning and Research Institute.
Σημειωτέον ότι η παραγωγή χάλυβα της
Κίνας ενισχύθηκε το 2018 σε σχέση με το
2017, οπότε κινήθηκε στους 831,73 εκατ.
τόνους, κυρίως λόγω αύξησης της παραγωγής από σημαντικά χαλυβουργεία.
Παράλληλα, σύμφωνα με αναλυτές, εκτιμάται ότι το 2018 ο ασιατικός γίγαντας
κατανάλωσε 1,206 δις τόνους σιδηρομεταλλεύματος και 820 εκατ. τόνους χάλυβα.

Κερδισμένοι και χαμένοι στην
παγκόσμια παραγωγή χάλυβα

ΖΑΧΑΡΗ

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ
– ΧΑΛΥΒΑΣ

ΙΝΔΊΑ

Για μειωμένη παραγωγή κάνουν
λόγο οι εκτιμήσεις
Η παραγωγή ζάχαρης της Ινδίας είναι
πιθανό να μειωθεί το 2019-2020, καθώς οι
τοπικοί γεωργοί καλούνται να αντιμετωπίσουν την ξηρασία που πλήττει ορισμένες
περιοχές, στις οποίες η Ινδία βασίζεται εν
πολλοίς για την παραγωγή ζάχαρης.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την καλλιεργητική
περίοδο 2019-2020 η παραγωγή ζάχαρης
της Ινδίας εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 29 εκατ. τόνων, ενώ για το 2018 η
παραγωγή εκτιμάται ότι κινήθηκε μεταξύ
31,5 και 32 εκατ. τόνων.
Όπως αναφέρει το Reuters, η μείωση της
παραγωγής ζάχαρης στην Ινδία είναι πιθανό να πλήξει τις εξαγωγές της δεύτερης
μεγαλύτερης παραγωγού χώρας ζάχαρης
στον κόσμο, στηρίζοντας έτσι τις παγκόσμιες τιμές, οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2018 είχαν μειωθεί κατά 15%.
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ΚΊΝΑ

Κύριος αγοραστής βραζιλιάνικου
σιδηρομεταλλεύματος
Οι εξαγωγές σιδηρομεταλλευμάτων από
τη Βραζιλία προς την Κίνα τον περασμένο
Νοέμβριο ανήλθαν σε 19,91 εκατ. μετρικούς τόνους, καταγράφοντας αύξηση
2% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017,
σύμφωνα με στοιχεία από την S&P Global
Platts.
Η Κίνα εκτιμάται ότι απορρόφησε το 59%
των συνολικών εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας τον Νοέμβριο, οι
οποίες ανήλθαν σε 33,96 εκατ. μετρικούς
τόνους.
Η Μαλαισία αποτέλεσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αγοραστή βραζιλιάνικου σιδηρομεταλλεύματος, με τις εισαγωγές της να
ανέρχονται τον περασμένο Νοέμβριο σε
2,34 εκατ. μετρικούς τόνους, σημειώνοντας αύξηση 60% σε σχέση με πέρυσι.

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων
παραγωγικών χωρών παγκοσμίως αυξήθηκε τον Noέμβριο του 2018 κατά 5,8%,
στους 148,6 εκατ. τόνους, συγκριτικά με
τον Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα.
Στην Κίνα η παραγωγή ακατέργαστου
χάλυβα αυξήθηκε κατά 10,8% σε ετήσια
βάση, στους 77,6 εκατ. τόνους, ενώ αυτή
της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,5% συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, στους 8,7 εκατ.
τόνους. Παράλληλα, η Νότια Κορέα παρήγαγε, τον περασμένο Νοέμβριο, 5,9 εκατ.
τόνους χάλυβα, καταγράφοντας αύξηση 1,1
% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017.
Στην Ευρώπη, η ισπανική παραγωγή διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στους 1,3 εκατ.
τόνους, μειωμένη κατά 0,7% συγκριτικά με
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ η Ιταλία
παρουσίασε αύξηση 1%, παράγοντας 2,2
εκατ. τόνους χάλυβα. Η Γαλλία παρήγαγε
1,4 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση
της τάξεως του 12,8% σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2017.
Η παραγωγή χάλυβα της Τουρκίας τον
περασμένο Νοέμβριο διαμορφώθηκε
στους 3,1 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά
2,1% ετησίως, ενώ η Ουκρανία κατέγραψε
μειωμένη παραγωγή 11,2%, συγκριτικά με
τον Νοέμβριο του 2017, στους 1,7 εκατ.
τόνους. Όσον αφορά την αμερικανική
παραγωγή χάλυβα, εμφανίστηκε αυξημένη
κατά 11,8%, στους 7,4 εκατ. τόνους.

M/V AQUALIBRA
Bulk Carrier, DWT 64,000 mt
Built: Tsuneishi Shipbuilding Co, Ltd, Fukuyama, Japan 2018

Μ/V AQUAGEMINI
Bulk Carrier, DWT 60,250 Tons
Built by Japan Marine United, Yokohama, Japan 2016

CARRAS (HELLAS) S.A.
65, Akti Miaouli,
Piraeus 185 36, Greece

«... Οι νέοι ναυτικοί μας, είναι η προίκα
Tel. +30 210 4587 000
Email crew@carras.gr
DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR
και το μέλλον της Carras (Hellas) S.A. ...»
Winner of Lloyd's List Awards 2017

Γιάννης Μ. Καρράς
(1913-2008)
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο
Ιρανός υπουργός πετρελαίου Bijan Namdar Zanganeh επεσήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών-μελών του
OPEC ήταν αρκετά σκληρές.
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών-μελών του OPEC, αποφασίστηκε ότι το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Λιβύη
και η Νιγηρία θα εξαιρεθούν από τις εν
λόγω περικοπές.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΡΩΣΊΑ

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών
προς την Κίνα
Οι εξαγωγές αργού της Ρωσίας προς
την Κίνα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον
Οκτώβριο και ενώ μαίνονται ακόμη οι
κυρώσεις της Ουάσιγκτον προς το Ιράν,
που αποτελεί επίσης σημαντικό προμηθευτή αργού για τον ασιατικό γίγαντα.
Ειδικότερα, οι εισαγωγές αργού της Κίνας
από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 58% τον
Οκτώβριο, στους 7,347 εκατ. τόνους ή
1,73 εκατ. βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με
στοιχεία της γενικής γραμματείας τελωνείων.
Το Ιράν, από την άλλη, απέστειλε τον
περασμένο Οκτώβριο 1,05 εκατ. τόνους ή
247.160 βαρέλια/ημέρα αργού στην Κίνα,
καταγράφοντας ετήσια μείωση 64%.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)
ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΗΠΑ

Καθαρός εξαγωγέας μετά
από 75 χρόνια
Οι ΗΠΑ έγιναν καθαρός εξαγωγέας
πετρελαίου την εβδομάδα η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου, μετά από
75 χρόνια κατά τα οποία οι εισαγωγές
τους υπερέβαιναν τις εξαγωγές «μαύρου
χρυσού».
Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω χρονικό
διάστημα οι ΗΠΑ εξήγαγαν 3,20 εκατ.
βαρέλια/ημέρα, καθώς η παραγωγή κυρίως
στο Τέξας και στη Βόρεια Ντακότα κινείται σε επίπεδα ρεκόρ.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΙΑ, η παραγωγή
πετρελαίου ανήλθε στα 11,7 εκατ. βαρέλια/
ημέρα τον Νοέμβριο, ενώ, σε ό,τι αφορά
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τις καθαρές εισαγωγές, αυτές καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους άγγιξαν κατά μέσο
όρο τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
OPEC

Νέες περικοπές στην παγκόσμια
παραγωγή
Οι χώρες-μέλη του OPEC, έπειτα από
αρκετές ώρες διαπραγματεύσεων, συμφώνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου σε μείωση
της παραγωγής πετρελαίου εντός του
2019 κατά 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Την ίδια ώρα, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τον
Φεβρουάριο του 2019 αυξήθηκαν κατά
4,9%, αγγίζοντας τα $63,18/βαρέλι, στις 7
Δεκεμβρίου, μετά την είδηση για τις νέες
περικοπές στην παγκόσμια πετρελαϊκή
παραγωγή.

Για πρώτη φορά στην κορυφή
των εξαγωγών
Τον περασμένο Νοέμβριο η Αυστραλία
έγινε για πρώτη φορά η κορυφαία εξαγωγική χώρα LNG παγκοσμίως, ξεπερνώντας
με αυτόν τον τρόπο το Κατάρ, που κατείχε μέχρι προσφάτως τα ηνία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυστραλιανή στατιστική αρχή, η χώρα εξήγαγε 6,55
εκατ. τόνους LNG τον Νοέμβριο έναντι
των 6,27 εκατ. τόνων του Κατάρ.
Να σημειωθεί ότι το LNG αποτελεί το
τρίτο κορυφαίο εξαγωγικό εμπόρευμα
της Αυστραλίας μετά τον άνθρακα και το
σιδηρομετάλλευμα και είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία των εξαγωγών των τριών
αυτών εμπορευμάτων ανήλθε στα $119,3
δις για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου
2017 και Οκτωβρίου 2018.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Galileo Search and Rescue Service: ένα ευρωπαϊκό
δορυφορικό πρόγραμμα που σώζει ζωές
Μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου
2018 πραγματοποιήθηκε
η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Διαστήματος, η οποία φέτος
έλαβε χώρα στην ιστορική
πόλη-λιμένα της Μασσαλίας.
Μέσω της διοργάνωσης της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Διαστήματος επιδιώκεται η
παρουσίαση των τελευταίων
εξελίξεων στον ταχέως
μεταβαλλόμενο τομέα της
διαστημικής τεχνολογίας,
με την έμφαση να δίνεται
στα κορυφαία διαστημικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Galileo, EGNOS
και Copernicus) και στο
πώς οι εφαρμογές τους
μπορούν να βελτιώσουν την
καθημερινότητα αλλά και την
ασφάλεια των πολιτών της
ΕΕ. Τα Ναυτικά Χρονικά,
έπειτα από πρόσκληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Υπηρεσίας Παγκόσμιας
Πλοήγησης Δορυφορικών
Συστημάτων (GSA), βρέθηκαν
στη Μασσαλία και κατέγραψαν
τις ποικίλες υπηρεσίες και
τα οφέλη που προσφέρουν
τα ανωτέρω ευρωπαϊκά
δορυφορικά προγράμματα
στην ευρύτερη ναυτιλιακή
κοινότητα.
Χρήση του ραδιοπομπού «beacon» σε άσκηση προσομοίωσης πραγματικού περιστατικού διάσωσης ναυαγών.

Αποστολή στη Μασσαλία
του Παναγιώτη Καπετανάκη
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Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά
φέτος αποφασίστηκε να οργανωθεί ειδική εκδήλωση ναυτιλιακού ενδιαφέροντος,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την GSA
σε συνεργασία με τη Γαλλική Διαστημική
Υπηρεσία (CNES) και το Πολεμικό Ναυ-

τικό της Γαλλίας. Στόχος ήταν να έρθει
το ευρύ κοινό σε επαφή με τα ευρωπαϊκά δορυφορικά προγράμματα της ΕΕ
–Galileo, Copernicus αλλά και EGNOS–,
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε αποστολές διάσωσης ανθρωπίνων
ζωών τόσο στη στεριά όσο και στη
θάλασσα. Ωστόσο, λόγω ενός έκτακτου
συμβάντος στα ανοικτά των ακτών της
Μασσαλίας, δεν πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη επίδειξη διάσωσης
ενός βυθιζόμενου φλεγόμενου αλιευτικού σε πραγματικό χρόνο από το γαλλικό
Πολεμικό Ναυτικό με τη χρήση των προαναφερόμενων δορυφορικών υπηρεσιών
και προγραμμάτων της ΕΕ.
Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Εβδομάδας έγινε εκτενής παρουσίαση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν τα ευρωπαϊκά δορυφορικά
προγράμματα για την παροχή βοήθειας
σε πλοία που βρίσκονται σε κατάσταση
κινδύνου ή σε ναυαγούς, με κορυφαίο το
Galileo, το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (GNSS),
την παρουσίαση του οποίου έκανε ο
κ. Rodrigo da Costa, Galileo Services
Programme Manager της GSA, εστιάζοντας κυρίως στις μεγάλες δυνατότητες
επιτυχούς έρευνας και διάσωσης, σε ξηρά
και θάλασσα, που μπορεί να παρέχει το εν
λόγω σύστημα.
Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν από τον
κ. Manuel Lopez Martinez, Technology
Officer – Maritime and SAR applications
της GSA, τα αποκαλούμενα «beacons»,
ραδιοπομποί που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
για την αποστολή κωδικοποιημένων σημάτων, που επιτρέπουν στους διασώστες
να ανιχνεύσουν, μεταξύ άλλων, πλοία και
ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, μέσω
της χρήσης του beacon, ο χρήστης μπορεί
να στείλει σε περίπτωση ανάγκης το στίγμα του, ενώ μέσω της υπηρεσίας Galileo
Search and Rescue (SAR) είναι εφικτός ο
εντοπισμός του στον χρόνο ρεκόρ των
δέκα λεπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι,
χάρη στην υπηρεσία Galileo Search and
Rescue, μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος
διάρκειας μιας επιχείρησης έρευνας και
διάσωσης, από τέσσερις ώρες σε μόλις
δέκα λεπτά. Από την άλλη, η έκταση της
περιοχής έρευνας προς αναζήτηση του
ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση ανά-

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης των «beacons», ραδιοπομπών που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. ενός ναυαγίου, υπό το βλέμμα του κ. Carlo des Dorides,
Executive Director της GSA (όρθιος αριστερά).

γκης (π.χ. ενός ναυαγού) μέσω της υπηρεσίας Galileo SAR περιορίζεται στα μόλις
2 χλμ. από τα 10 χλμ. κάλυψης χωρίς τη
χρήση του Galileo. Αξίζει να αναφέρουμε
πως από το 2019 ο χρήστης του beacon
θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σχετικό σήμα, που θα υποδηλώνει πως το αίτημά του για βοήθεια έχει ληφθεί. Μάλιστα,
κατά τη διάρκεια της επίδειξης των δυνατοτήτων των beacons και σε ερώτηση των
Ναυτικών Χρονικών προς την ομάδα διάσωσης αναφέρθηκε το παράδειγμα της
Θάλασσας της Μάγχης, όπου καταγράφεται υψηλός αριθμός συγκρούσεων πλοίων
(ποντοπόρων εμπορικών και αλιευτικών)
και ναυαγίων, και τονίστηκε το πόσο πολύ
έχει βοηθήσει αποδεδειγμένα η χρήση
των beacons στη διάσωση ανθρωπίνων
ζωών στη θάλασσα.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε, επίσης,
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με
Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων –
EGNOS, στόχος του οποίου είναι να
βελτιωθεί τόσο η ποιότητα των ανοικτών
σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης όσο και η πλοήγηση
με όρους ασφάλειας και ακρίβειας στον
χώρο της ναυσιπλοΐας, ιδίως σε ακτοπλοΐα
και λιμένες, όπως σημείωσε ο κ. Carlo des
Dorides, Executive Director του European
GNSS Agency, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση των Ναυτικών Χρονικών.
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Διαστήματος, σε δηλώσεις προέβη και
η κ. Elzbieta Bienkowska, επίτροπος της
ΕΕ στον τομέα της Εσωτερικής Αγοράς,

Η κ. Elzbieta Bienkowska, επίτροπος της ΕΕ στον τομέα
της Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και
ΜΜΕ. Η Ευρωπαία επίτροπος τόνισε πως
η Ευρώπη αποτελεί σήμερα τον δεύτερο
μεγαλύτερο πάροχο στον κόσμο σε διαστημικές υπηρεσίες, προσθέτοντας πως
«πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, να στηρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να αναδείξουμε τη μεγάλη προσφορά των ευρωπαϊκών δορυφορικών
προγραμμάτων», όπως το Galileo και το
Copernicus, ένα διαστημικό πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης.

Rodger, αναλυτή της WoodMac, η πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν σχετικά σταθερές
τις δαπάνες τους, προκειμένου να διανείμουν μερίσματα στους επενδυτές τους.

Γερμανία: στροφή προς
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Η ζήτηση για ενέργεια φέρνει
νέα projects εντός του τρέχοντος
έτους
Ο αριθμός των νέων projects εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου αναμένεται να πενταπλασιαστεί το
2019 συγκριτικά με το 2015, ωστόσο οι
συνολικές επενδύσεις δύσκολα θα καλύψουν τη μελλοντικά αυξημένη ζήτηση για
ενέργεια, όπως αναφέρει στην τελευταία
έκθεσή του ο οίκος Wood Mackenzie.
Πιο συγκεκριμένα, η Wood Mackenzie εκτιμά ότι το 2019 θα υλοποιηθούν πενήντα νέα
projects πετρελαίου και φυσικού αερίου
έναντι σαράντα το 2018 και δέκα το 2015.
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αναμένεται να
αγγίξουν τα $425 δις το 2019, όταν το 2014
είχαν ανέλθει στα $770 δις, πριν υποχωρήσουν στα $400 δις το 2016 και το 2017.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μια μικρή μερίδα
ενεργειακών κολοσσών, μεταξύ των οποίων και οι αμερικανικοί Chevron και Exxon
Mobil, έχουν διαμηνύσει ότι θα αυξήσουν
τις δαπάνες τους για νέα projects κυρίως για την εκμετάλλευση σχιστολιθικών
πεδίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Angus

Σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού Ινστιτούτου Ερευνών Fraunhofer ISE, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετείχαν το
2018 στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών
πάνω από 40% για πρώτη φορά στην
ενεργειακή ιστορία της Γερμανίας.
Μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής στην
παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς το 2018
παρήχθησαν μέσω αυτών 45,7 TWh
ηλεκτρικού ρεύματος. Πέραν των φωτοβολταϊκών, μέσω ανεμογεννητριών παρήχθησαν 111 TWh ηλεκτρικού ρεύματος το
2018, με την αιολική ενέργεια να ενισχύει
έτσι την παρουσία της στο ενεργειακό
μείγμα της Γερμανίας κατά 5,4%. Σε ό,τι
αφορά τη βιομάζα, η μελέτη του γερμανικού Ινστιτούτου καταδεικνύει ότι δεν
παρουσίασε μεγάλες μεταβολές το 2018.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι η Γερμανία εξετάζει ήδη σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη
«εγκατάλειψη» του άνθρακα ως πηγής
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιες χώρες είναι πρωταθλήτριες
στη χρήση αιολικής ενέργειας
Η πολιτεία Tamil Nadu, στο νότιο τμήμα
της Ινδίας, πρωτοπορεί στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς
εκτιμάται ότι παράγει περισσότερη αιολική ενέργεια απ’ ό,τι παράγουν συνολικά η
Σουηδία ή η Δανία.
Η Σουηδία στοχεύει να αποτελέσει μία
από τις πρώτες χώρες η οποία θα παράγει
ηλεκτρισμό εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες
που βρίσκονται στη χώρα έχουν συνολική
ισχύ 6,7 gigawatts (GW).
Η Δανία αποτελεί μία ακόμα χώρα η οποία
έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην αιολική ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της. Οι ανεμογεννήτριες
που υπάρχουν στη χώρα έχουν συνολική
ισχύ 5,5 GW.

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

www.dorianlpg.com

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι
οι ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στην
ινδική πολιτεία Tamil Nadu έχουν συνολική ισχύ 7,9 GW, γεγονός που την καθιστά
σημαντική δύναμη στη χρήση της «πράσινης» ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι
το 2027 η πολιτεία θα έχει διπλασιάσει τη
χρήση της αιολικής ενέργειας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Global Wind
Energy Council, το 16% της παραγωγής
ηλεκτρισμού στην Tamil Nadu προέρχεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κατέχουν τη δεύτερη θέση ως πηγή
ενέργειας στην πολιτεία μετά τον άνθρακα.

Προ των πυλών ένα πολλά
υποσχόμενο ενεργειακό έργο
στη Βαλτική
Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom και η ιαπωνική εταιρεία Itochu, η
οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην επεξεργασία πετρελαίου και
φυσικού αερίου, υπέγραψαν συμφωνία
στην Αγία Πετρούπολη, με στόχο τη δημιουργία ενός έργου παραγωγής και εξαγωγής LNG στην περιοχή της Βαλτικής.
Το ενεργειακό έργο «Baltic LNG», σύμφωνα με την Gazprom, περιλαμβάνει την
κατασκευή ενός εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου, ετήσιας παραγωγής 10
εκατ. τόνων, το οποίο θα βρίσκεται κοντά
στον θαλάσσιο λιμένα του Ust-Luga.
Η παραγωγή του εργοστασίου στο «Baltic
LNG» εκτιμάται ότι θα προορίζεται κυρίως για τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης
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Ανατολής, καθώς και για τις χώρες του
Ατλαντικού και της νότιας Ασίας και δευτερευόντως για τις χώρες της Βαλτικής
και της Βόρειας Θάλασσας.

Προωθείται η «πράσινη»
κουλτούρα στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου μια
μακροπρόθεσμη στρατηγική-όραμα για την
ευρωπαϊκή ήπειρο αναφορικά με την προώθηση μιας «πράσινης» κουλτούρας, σε
εναρμόνιση με τη Συμφωνία των Παρισίων.
Η νέα στρατηγική έχει θέσει ως στόχο να
γίνει η γηραιά ήπειρος «κλιματικά ουδέτερη» έως το 2050, με το 80% τουλάχιστον
της παραγωγής ηλεκτρισμού να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, Miguel
Arias Canete, επεσήμανε ότι είναι προς
το συμφέρον της Ευρώπης να σταματήσει
να εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα και να
επενδύσει σε εναλλακτικές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Η πετρελαιοπαραγωγός Νιγηρία
και οι «πράσινες» πηγές ενέργειας
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας στρέφεται προς
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο
πληθυσμός της χώρας αυξάνεται ραγδαία
και, επομένως, παρατηρούνται αυξημένες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η Νιγηρία αποτελεί την πολυπληθέστερη

χώρα της Αφρικής, με 198 εκατ. κατοίκους,
των οποίων οι ενεργειακές ανάγκες δεν
είναι δυνατόν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού
δεν έχει πρόσβαση σε αυτές. Η νιγηριανή
κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να δώσει
πρόσβαση σε ηλεκτρισμό στο 75% του
πληθυσμού της έως το 2020 και στο 90%
αυτού έως το 2030.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του World
Economic Forum, μέσα από τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ενεργειακές
ανάγκες απομακρυσμένων αγροτικών
περιοχών της Νιγηρίας, ενώ θα μειωθεί
σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας χώρας η οποία είναι από τις πιο
ρυπογόνες του πλανήτη.
Τα τελευταία χρόνια η Νιγηρία έχει επενδύσει άνω των $20 δις σε ηλιακά πάνελ
και στόχος είναι, έως το 2030, το 30% της
ενέργειας της χώρας να προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Νέες προοπτικές ανοίγονται
για την ενεργειακή αγορά
της Τουρκίας
Εκπρόσωπος της καναδικής ενεργειακής
εταιρείας Valeura, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τουρκικό ειδησεογραφικό
πρακτορείο Anadolu, αναφέρθηκε στις
αναπτυξιακές προοπτικές του λεκανοπεδίου της Ανατολικής Θράκης, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται τα αποθέματα φυσικού
αερίου στην περιοχή να αγγίζουν επίπεδα
πολλών τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών.
Ο ίδιος ανέφερε ότι, προκειμένου να γίνει
σωστή εκμετάλλευση των ενεργειακών
αποθεμάτων στην περιοχή, είναι αναγκαία
η χρήση επαρκών τεχνολογιών, όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται σε κοιτάσματα
της Βόρειας Αμερικής.
Η Valeura απασχολείται στο λεκανοπέδιο της Ανατολικής Θράκης τα τελευταία
χρόνια, ενώ στα τέλη του 2017, σε συνεργασία με την Equinor, ξεκίνησαν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από
το οικόπεδο Yamalik. Η καναδική εταιρεία,
προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή
από το συγκεκριμένο οικόπεδο, στοχεύει
σε επενδύσεις 500 εκατ. τουρκικών λιρών
($96,2 εκατ.).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

2018: μια χρονιά προκλήσεων και εξωστρέφειας
για τα Ναυτικά Χρονικά και την Isalos.net

Ποσειδώνια 2018: Στιγμιότυπο από το περίπτερο των
Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.net, κατά την επίσκεψη
σπουδαστών της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων.

Επιμέλεια:
Χάρης Παππάς και Ηλίας Στεφανίδης
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Το 2018 ήταν ένα έτος σημαντικών εξελίξεων για την παγκόσμια
ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο. Τη χρονιά που πέρασε, τα
Ναυτικά Χρονικά παρακολούθησαν τα γεγονότα, ενημέρωσαν
για τις εξελίξεις, κατέθεσαν απόψεις, προέβαλαν αξιέπαινες
πρωτοβουλίες της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας,
επεσήμαναν σημεία προβληματισμού και κάλυψαν ένα
ευρύτατο φάσμα ειδήσεων από τον ελληνικό και παγκόσμιο
ναυτιλιακό χώρο. Μέσα από τη μηνιαία έντυπη έκδοση αλλά
και την αξιοποίηση, σε καθημερινή βάση, των ηλεκτρονικών και
διαδικτυακών μέσων, η δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών
Χρονικών προσπάθησε να μεταδώσει τον παλμό των γεγονότων.

Η ναυτιλιακή επικαιρότητα φάνηκε ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα το
ελληνικό κοινό. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα naftikachronika.gr
κατά το 2018 είχε 945.000 επισκέψεις από 241.000 μοναδικούς
χρήστες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Google Analytics, με
ιδιαίτερα δυναμικό και ενεργό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Facebook και στο LinkedIn. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί ήταν οι αριθμοί και στο εβδομαδιαίο newsletter των Ναυτικών Χρονικών, αλλά και στις εφαρμογές για mobile συσκευές, με
τους χρήστες που επιλέγουν για την ενημέρωσή τους την εφαρμογή των Ναυτικών Χρονικών για Android και iOS κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες), καθώς και το newsletter, να
αυξάνονται κατά 30% και 17% αντίστοιχα.
Και η νέα γενιά δεν έμεινε, όμως, αμέτοχη ως προς την καθημερινή ναυτιλιακή ενημέρωση: η ανταπόκριση στις δημοσιεύσεις
της πλατφόρμας Isalos.net, που καλύπτει θέματα εκπαιδευτικού
προσανατολισμού και επαγγελματικής επιμόρφωσης, αποδεικνύει
το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων Ελλήνων για την
ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά και των νέων εργαζομένων στον χώρο,
για τη συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα,
κατά το 2018, και σύμφωνα με το Google Analytics, η ιστοσελίδα
Isalos.net προσέλκυσε 744.000 επισκέψεις, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξεως του 25% σε σχέση με το 2017, ενώ το κανάλι
της Isalos.net στο Instagram και στο YouTube δέχεται καθημερινά περισσότερα από 600 likes και σχόλια, καθώς και δεκάδες
φωτογραφίες ναυτικών από όλες τις θάλασσες του κόσμου.

Βραβεία Ευκράντη: ένας θεσμός που τιμά αυτούς που τιμούν τη ναυτιλία μας.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΊΑ

Τα Ναυτικά Χρονικά τίμησαν, για δέκατη συνεχή χρονιά, αυτούς
που τιμούν τη ναυτιλία μας, απονέμοντας τα Βραβεία Ευκράντη. Στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, συγκεντρώθηκαν οι πρωταγωνιστές και οι φίλοι της ελληνικής ναυτιλίας, για να τιμήσουν
με την παρουσία τους τους βραβευθέντες, οι οποίοι, όπως κάθε
χρόνο, επιλέχθηκαν από μια ευρεία κριτική επιτροπή, με μέλη της
σημαντικούς εκπροσώπους του ευρύτερου ναυτιλιακού επιχειρείν αλλά και του ακαδημαϊκού χώρου.
www.efkranti.gr
ΠΟΣΕΙΔΏΝΙΑ 2018

Η πιο σημαντική συνάντηση της παγκόσμιας ναυτιλίας ανέβασε
κι άλλο τον πήχη το 2018, χάρη στην άνευ προηγουμένου παρουσίαση της συλλογικής δύναμης και των μελλοντικών εξελίξεων
της πιο ισχυρής βιομηχανίας στον κόσμο, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 95% του παγκόσμιου εμπορίου. Η απήχηση
της έκθεσης ήταν εντυπωσιακή, καθώς στον εκθεσιακό χώρο
συνάφθηκε σημαντικός αριθμός εμπορικών συμφωνιών, ενώ στις
συνεδριακές αίθουσες τέθηκαν επί τάπητος τα καίρια ζητήματα
και οι τελευταίες τάσεις που απασχολούν την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.
Στη διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo, συμμετείχαν 2.011 εκθέτριες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και τα Ναυτικά Χρονικά, και προσήλθαν 22.000
επισκέπτες από 92 χώρες, ενώ στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 συνέδρια και σεμινάρια, ανάμεσα σε αυτά και
το συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Isalos.net και το Real Time
Graduates με θέμα «Το επόμενο κεφάλαιο για τη ναυτιλία: μια

Η δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών επισκέφθηκε την Τουρκία και ναυπηγικές μονάδες στη Γιάλοβα, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής της HEMEXPO,
την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018.

νέα εποχή για τους ship managers στον αιώνα της ψηφιοποίησης». Κατά το συνέδριο, καταξιωμένοι και έμπειροι γνώστες των
θεμάτων της ναυτιλιακής αγοράς και της ναυπηγικής καινοτομίας εστίασαν στις σύγχρονες παραμέτρους της τεχνολογίας, που
οδηγούν μια παραδοσιακή βιομηχανία, όπως η ναυτιλιακή, σε νέα
δεδομένα και νέες προκλήσεις, ειδικά για τους νέους επαγγελματίες του χώρου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Παράλληλα, το περασμένο έτος η δημοσιογραφική ομάδα των
Ναυτικών Χρονικών επισκέφτηκε σε αποστολές τη Νορβηγία, τη
Σιγκαπούρη, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την
Κύπρο, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία, όπου και συμμετείχε σε εκθέσεις, ημερίδες ή ναυτιλιακά συνέδρια.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση παρουσίασης του νέου ειδικού τεύχους
των Ναυτικών Χρονικών, το οποίο ανήκει στη σειρά «Το Ελληνικό Ναυτιλιακό Παράδειγμα» και τιτλοφορείται Σύζυγος, Μητέρα, Θυγατέρα: Η συμβολή της γυναίκας στην ελληνική
ναυτιλιακή οικογένεια.

ΜΙΑ ΈΚΔΟΣΗ-ΤΙΜΉ ΣΤΙΣ ΚΥΡΊΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη η παρουσίαση του ειδικού τεύχος των Ναυτικών Χρονικών, το οποίο ανήκει στη σειρά «Το Ελληνικό Ναυτιλιακό Παράδειγμα» και τιτλοφορείται Σύζυγος, Μητέρα, Θυγατέρα: Η συμβολή της γυναίκας στην ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια.
Η έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπό διεξαγωγή μελέτης
για την παρουσία και τη συλλογική προσφορά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου τον 20ό αιώνα, ενώ αποτελεί
φόρο τιμής σε μια αθέατη και πολλές φορές «ξεχασμένη» δύναμη: στην Ελληνίδα κυρία της ναυτιλίας, στη μητέρα, στη σύζυγο,
στη θυγατέρα ή στην αδελφή του Έλληνα πλοιοκτήτη. Χορηγός
της ιστορικής μελέτης είναι ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Θεσσαλονίκη,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Μακεδονίας.
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Α-Δ: Η κ. Έλλη Βροντίση, η κ. Ειρήνη Φαφαλιού, ο κ. Στάμος Φαφαλιός, χορηγός της
ιστορικής έρευνας του νέου ειδικού τεύχους των Ναυτικών Χρονικών, η κ. Ειρήνη Νταϊφά και ο κ. Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του ΝΕΕ.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΈΜΜΑ ΣΤΗ ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ

Με τη ναυτική εκπαίδευση να αποτελεί «σταθμό» στις δράσεις
των Ναυτικών Χρονικών, το 2018 αποτέλεσε μία ακόμα χρονιά,
κατά την οποία, με συνοδοιπόρους το Real Time Graduates αλλά
και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, η ομάδα της Isalos.net
διοργάνωσε πληθώρα επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Με τη στήριξη σημαντικών ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία» στην Αθήνα και στην ελληνική περιφέρεια (Χίο, Θεσσαλονίκη, Χανιά), έξι επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς και ο πρώτος
κύκλος θερινών διαλέξεων ναυτιλίας τον Ιούλιο του 2018.
Ωστόσο, το 2018 οι δράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην ελληνική επικράτεια. Η Isalos.net πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη
εκδήλωση του έτους στις 15 Φεβρουαρίου στο Hellenic Centre
του Λονδίνου, με τη συνεργασία του Greek Shipping Cooperation
Committee (GSCC).
Ακολούθησε η 6η ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Χίο στις 23
Μαρτίου, με την ενεργό συμμετοχή 390 σπουδαστών ΑΕΝ.
Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
φιλοξένησε, επίσης, τον πρώτο κύκλο θερινών διαλέξεων ναυτιλίας της Isalos.net διάρκειας τριών εβδομάδων.
Η πιο επιτυχημένη, από άποψη συμμετοχών, εκδήλωση του
έτους έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα στις 24
Νοεμβρίου, με ενεργό συμμετοχή 530 και πλέον σπουδαστών
από τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κύμης,
Οινουσσών, Σύρου, Ύδρας, Χίου, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
(Warsash Maritime Academy) και το NYC (Technical University
of Varna), καθώς και 34 εταιρειών, ναυτιλιακών αλλά και από τον
ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο. Toν ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η
ετήσια, καθιερωμένη πλέον, ημερίδα στη Μηχανιώνα, για πρώτη
φορά εντός της ΑΕΝ Μακεδονίας, με την αμέριστη και πολύτιμη
υποστήριξη σύσσωμου του προσωπικού της σχολής.
Η χρονιά έκλεισε με την 9η ημερίδα της Isalos.net στα Χανιά,
στο κεντρικό αμφιθέατρο της ANEK LINES, στις 10 Δεκεμβρίου,
με την παρουσία 520 σπουδαστών και 21 εταιρειών.

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

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Isalos.net, με την αρωγή του Real Time Graduates και του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, διοργάνωσε και πέρυσι μηνιαίες επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
της δράσης. Η πρώτη συνάντηση της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 με θέμα: «Τι επιφυλάσσουν τα big
data και η τεχνητή νοημοσύνη για τη ναυτιλία». Τους επόμενους
μήνες διοργανώθηκε μια σειρά συναντήσεων, τις οποίες παρακολουθούσε ένα ακροατήριο 250-300 ατόμων και στις οποίες
εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα: «Επιθεωρήσεις των δεξαμενόπλοιων», «Προκλήσεις στις ναυλώσεις των
bulk carriers», «Ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις» και «Προκλήσεις
στην P&Ι ναυτασφάλιση». Οι επιμορφωτικές συναντήσεις απευθύνονται, κυρίως, σε φοιτητές και απόφοιτους σπουδαστές ναυτιλιακών τμημάτων της χώρας, καθώς και σε εργαζομένους στον
ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία, πέραν
του εμπλουτισμού των γνώσεών τους, να έρθουν σε επαφή με
έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη από τον χώρο της ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
Στιγμιότυπο από την επιμορφωτική συνάντηση της Isalos.net με θέμα «Marine P&I
Insurance: Understanding the notions of mutuality, indemnity and loss-prevention»,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη.

ΈΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΌ 2019

Στιγμιότυπο από την επιμορφωτική συνάντηση της Isalos.net με θέμα «Shipping Finance
and Investment Strategies», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στα Χανιά, η οποία διοργανώθηκε
τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στο κεντρικό αμφιθέατρο της ANEK LINES, όπου το
«παρών» έδωσαν 520 και πλέον σπουδαστές της ΑΕΝ Κρήτης.
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Το 2019 αναμένεται να αποτελέσει άλλη μία χρονιά πλούσιων
δράσεων και εκδηλώσεων. Η ομάδα των Ναυτικών Χρονικών και
της Isalos.net θα διοργανώσει, για μία ακόμα φορά, την εκδήλωση
της Isalos.net στο Λονδίνο, τον Φεβρουάριο, καθώς και ημερίδα
επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αλεξανδρούπολη, με τη
συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη συμμετοχή του
πρεσβευτή του IMO στην Ελλάδα και προέδρου του Ιδρύματος
Ευγενίδου, δρος Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, τον Μάρτιο. Επιπλέον, τα Ναυτικά Χρονικά, σε συνεργασία με την πρεσβεία της
Νορβηγίας στην Ελλάδα, θα διοργανώσουν διήμερο συνέδριο
για τη ναυτιλιακή τεχνολογία και καινοτομία τον Μάρτιο, ενώ θα
παρουσιάσουν για πρώτη φορά τον προσεχή Φεβρουάριο μια
ειδική έκδοση αφιερωμένη στα κύρια εμπορευματικά αγαθά που
καθορίζουν το παρόν και το αύριο της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου.
Τον Φεβρουάριο επίσης τα Ναυτικά Χρονικά θα παρουσιάσουν,
σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου,
το έργο της ψηφιοποίησης των τευχών των Ναυτικών Χρονικών,
από το 1931 έως το 1983, που υλοποιήθηκε χάρη στην αποκλειστική χορηγία του «Ιδρύματος Ευγενίδου-Κληροδοτήματος Μ.
Σίμου εις μνήμην Μαριάνθης Σίμου» και η οποία θα είναι προσβάσιμη δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες των Ναυτικών Χρονικών
σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί.
Στο πλαίσιο της ουσιώδους εξωστρέφειας και της επικοινωνίας
των εξελίξεων που αφορούν την ελληνική ναυτιλία στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα, η ομάδα των Ναυτικών Χρονικών και της
Isalos.net θα συμμετάσχει, για μία ακόμα χρονιά, σε διεθνείς
εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, όπως το CMA Shipping Conference
στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών, η Sea Asia 2019 στη
Σιγκαπούρη, η Expomaritt στην Τουρκία, το Maritime Cyprus
Conference στην Κύπρο, καθώς και η Europort στην Ολλανδία.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ένας διαγωνισμός φωτογραφίας
με άρωμα θάλασσας από την Isalos.net

Η Isalos.net διοργάνωσε για πρώτη φορά
τη χρονιά που πέρασε έκθεση φωτογραφίας
αφιερωμένη στη ζωή εν πλω, με τον τίτλο
«Ανοιχτές Θάλασσες». Οι συμμετέχοντες ήταν
ερασιτέχνες φωτογράφοι, στην πλειονότητά
τους ναυτικοί ή σπουδαστές των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού της χώρας. Η έκθεση
πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου το
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της
ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία», που διοργάνωσε
η Ιsalos.net στον ίδιο χώρο.
Στιγμιότυπο από την έκθεση «Ανοιχτές Θάλασσες» της Isalos.net, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 24 Νοεμβρίου 2018.
Επάνω φωτογραφία, Α-Δ: Σπύρος Βιλτανιώτης, Έλσα Σπάρου, Γιώργος Παράβας.
Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας «Ανοιχτές Θάλασσες», ο οποίος
πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018.
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Επιμέλεια:
Δρ Μαρία Σάρδη

Η ιδέα της έκθεσης προέκυψε από το πλήθος και την εξαιρετική ποιότητα των φωτογραφιών που αποστέλλονταν στην Isalos.
net, είτε μέσω της ιστοσελίδας της, είτε
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
και ιδιαίτερα του Instagram. Η δημιουργική
ομάδα της Isalos.net θέλησε να μοιραστεί
αυτές τις εικόνες με το ευρύ κοινό, προκηρύσσοντας έναν ηλεκτρονικό φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα τη ζωή όσων
εργάζονται στη θάλασσα ή ζουν κοντά
σε αυτήν. Στόχος ήταν να επιλεγούν οι 24
καλύτερες φωτογραφίες, που θα παρουσιάζονταν στην έκθεση «Ανοιχτές Θάλασσες», και να βραβευτούν οι τρεις πρώτες.
Η αξιολόγηση και η επιλογή των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκαν από δεκαμελή
επιτροπή, αποτελούμενη από επιφανείς
προσωπικότητες της ναυτιλιακής κοινότητας. Ο κ.Tim Childe, η κ. Κίτσα Αγγελάκου,
η κ. Μαρίνα Βερνίκου, η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, η κ. Αικατερίνη Μ. Λω, ο κ. Βασίλης
Μπακολίτσας, η κ. Ειρήνη Νταϊφά, η κ. Ρέα
Παπαδοπούλου, η κ. Ολυμπία Παππά και
ο κ. Στάμος Φαφαλιός δέχτηκαν πρόθυμα να αποτελέσουν τα μέλη της επιτροπής. Την έκθεση επιμελήθηκε η κ. Μαρία
Σάρδη, διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
Το πρώτο βραβείο –μια κρουαζιέρα, προσφορά της εταιρείας Celestyal Cruises,
καθώς και μία ετήσια συνδρομή του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά– απονεμήθηκε
στην κ. Έλσα Σπάρου, υποπλοίαρχο ΕΝ.
Το δεύτερο και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκαν στον τελειόφοιτο σπουδαστή
της ΑΕΝ Κύμης Σπύρο Βιλτανιώτη και
στον ανθυποπλοίαρχο ΕΝ Γιώργο Παράβα αντίστοιχα, στους οποίους προσφέρθηκαν ετήσιες κάρτες μέλους του Μουσείου Μπενάκη.
Η έκθεση και η δεξίωση που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν χάρη στην αποκλειστική χορηγία της εταιρείας Quilter
Cheviot Investment Management και την
ένθερμη υποστήριξη του κ. Σπύρου Κουρτίδη, Head of Marketing. Oι φωτογραφίες
της έκθεσης πωλήθηκαν σε συμβολική

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και
πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τον κ. Ηλία Μπίσια, διευθυντή των Ναυτικών Χρονικών.

Η κ. Φρόσω Ζαρουλέα, Public Relations Manager, Celestyal Cruises,
με τη νικήτρια του διαγωνισμού φωτογραφίας Έλσα Σπάρου.

τιμή, με σκοπό την υποστήριξη του έργου
της HELMEPA.
Εικόνες του υγρού στοιχείου κυριαρχούσαν σε όλες τις φωτογραφίες, οι οποίες
στην πλειονότητά τους είχαν ληφθεί από τη
γέφυρα ή το κατάστρωμα εμπορικών πλοίων. Οι εικόνες αυτές παρουσίαζαν στους
επισκέπτες της έκθεσης όψεις της θάλασσας που μόνο όσοι εργάζονται σε αυτή
γνωρίζουν.
Η αθρόα προσέλευση στην έκθεση, την
οποία επισκέφτηκαν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, μέλη της ναυτιλιακής οικογένειας, μέλη του ελληνικού
κοινοβουλίου, πολιτικοί, καθώς και ναυτικοί και σπουδαστές, απέδειξε πως η
απόσταση μεταξύ στεριάς και θάλασσας
μπορεί ενίοτε να απέχει μόνο ένα «κλικ»
του φωτογραφικού φακού. Η ανταπόκριση στον διαγωνισμό και η επιτυχία της

έκθεσης επιβράβευσαν την πρωτοβουλία
της δημιουργικής ομάδας της Isalos.net, η
οποία αποφάσισε να μετατρέψει τον διαγωνισμό αυτό σε ετήσιο θεσμό.
Όπως τονίστηκε και τη βραδιά των εγκαινίων, η πρωτοβουλία αυτή ήταν σημαντική,
γιατί παρότρυνε τους συμμετέχοντες να
στρέψουν τον φακό προς το απέραντο
γαλάζιο, όχι μόνο για να μοιραστούν με το
κοινό εικόνες της καθημερινότητάς τους,
αλλά κυρίως για να δώσουν στους παρευρισκομένους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους απέναντι στο
υγρό στοιχείο και τη δύναμη της φύσης,
ανακαλώντας στη μνήμη τους στίχους της
Κικής Δημουλά: « Έχουμε τόση θάλασσα
μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς,
αρχίζει η θάλασσα» («Η Περιφραστική Πέτρα», από τη συλλογή Το λίγο του
κόσμου, εκδόσεις Στιγμή, 1971).

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
τητας, καθώς και η γυμναστική, που είναι
απαραίτητη για την ψυχική και σωματική
υγεία. Όσον αφορά τη διασκέδαση, πολλή μουσική και ταινίες συνοδεύουν την
κάθε μου μέρα.
Γιώργος Παράβας: Καθημερινά, ξεκούραση για όλους είναι ο ύπνος και ένα
τηλεφώνημα στην οικογένεια. Όλοι το
ξέρουν αυτό. Γενικά όμως, μετά το τέλος
της βάρδιας, προτιμώ να χαλαρώνω στην
καμπίνα και να ακούω μουσική ή να βλέπω
ταινίες.

Η κ. Έλσα Σπάρου με τον κ. Tim Childe, Head of International & Jersey Office της Quilter Cheviot, με την τελευταία
να αποτελεί τον αποκλειστικό χορηγό της έκθεσης φωτογραφίας και της δεξίωσης που ακολούθησε.

Οι νικητές του διαγωνισμού
μοιράζονται μαζί μας στιγμές
από τη ζωή εν πλω
Επιμέλεια συνεντεύξεων:
Ηλίας Στεφανίδης

Τα Ναυτικά Χρονικά, μετά το πέρας της
έκθεσης, συνομίλησαν με δύο από τους
νικητές του διαγωνισμού, ώστε να μοιραστούν με τους αναγνώστες τις «εκπλήξεις» που επιφυλάσσει η θάλασσα σε
όσους την υπηρετούν, χαρίζοντάς τους
το μοναδικό προνόμιο να απολαμβάνουν
μοναδικές στιγμές, σαν αυτές που απαθανάτισαν με τον φωτογραφικό τους φακό.
Ναυτικά Χρονικά: Τι σας έκανε να λάβετε
μέρος; Τραβάτε συχνά φωτογραφίες στα
ταξίδια σας ή ήταν «έμπνευση» της στιγμής;
Έλσα Σπάρου (Α΄ βραβείο): Η αλήθεια
είναι ότι είμαι συνεχώς με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Μου αρέσει να απαθανατίζω κυρίως τοπία με κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το κατάστρωμα ενός πανέμορφου
δεξαμενόπλοιου. Είχα ήδη ξεκινήσει να
στέλνω κάποιες φωτογραφίες μου, όταν
είδα ότι ανέβαιναν οι «φωτογραφίες της
εβδομάδας», οπότε, μόλις έμαθα για τον
διαγωνισμό, πήρα αμέσως μέρος.
Γιώργος Παράβας (Γ΄ βραβείο): Από
τη σελίδα του Facebook έτυχε να δω ότι
ξεκινάει ο διαγωνισμός φωτογραφίας της
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Isalos.net. Εκείνη τη στιγμή είπα: «Τι έχω
να χάσω;». Άνοιξα τον σκληρό μου δίσκο
και με δυσκολία επέλεξα μερικές φωτογραφίες. Λέω «με δυσκολία» διότι στα
ταξίδια μου έχω τραβήξει πολλές φωτογραφίες και για μένα καθεμία είναι μια
διαφορετική στιγμή. Οι φωτογραφίες μου
δεν μένουν μόνο στα ταξίδια και στη ζωή
στη θάλασσα. Τραβάω συνέχεια φωτογραφίες και όταν βρίσκομαι στη στεριά,
οποτεδήποτε θεωρώ πως αυτό πρέπει να
περάσει μέσα από τον φακό μου. Αρκετές
φορές ακούω από φίλους «Γιώργο, μπορείς να σταματήσεις να τραβάς φωτογραφίες;». Γι’ αυτό και ευχαριστώ όλους όσοι
ασχολήθηκαν με τον διαγωνισμό. Μετά
την αξιολόγηση της επιτροπής, κατάλαβα
πως τελικά δεν γεμίζω αδίκως τη μνήμη
του υπολογιστή μου.
Ναυτικά Χρονικά: Στην απαιτητική καθημερινότητα εν πλω, τι σας αποφορτίζει, τι
σας ξεκουράζει και τι σας διασκεδάζει;
Έλσα Σπάρου: Η πιο υπέροχη ώρα
της ημέρας, που μου προσφέρει πραγματική αίσθηση ηρεμίας, είναι κατά την
ανατολή και τη δύση του ηλίου, οπότε
τα χρώματα του ουρανού είναι πραγματικά μαγικά. Επίσης, η γαλήνη και –όσο
περίεργο και αν ακουστεί– η ελευθερία
του απέραντου γαλάζιου όταν το πλοίο
είναι εν πλω. Σίγουρα η ανάγνωση πολλών βιβλίων είναι ένας ακόμα τρόπος να
ξεφεύγεις από το άγχος της καθημερινό-

Ναυτικά Χρονικά: Ποια είναι η εικόνα
που εύχεστε να είχατε απαθανατίσει με
την κάμερά σας;
Έλσα Σπάρου: Από τοπία είναι σίγουρα ο ουρανός, στον οποίο μπορείς να
δεις πεντακάθαρα τους αστερισμούς,
τα χρώματα των πλανητών, καθώς και το
τεράστιο ίχνος που αφήνουν τα αστέρια
καθώς πέφτουν. Γενικά θα ήθελα να μπορούσα να απαθανατίσω τα βλέμματα της
αντάμωσης μετά από κάθε μπάρκο.
Γιώργος Παράβας: Ήταν πολλές οι στιγμές στο πλοίο που θα ήθελα να έχω απαθανατίσει. Από φάλαινες, δελφίνια, φώκιες,
μέχρι αξέχαστα ηλιοβασιλέματα. Δεν τα
κατάφερα όμως, διότι ήμουν σε υπηρεσία.
Έχω βάλει στόχο να πάρω μια καλή φωτογραφική μηχανή όταν γυρίσω από το επόμενό μου ταξίδι και, όσο το επιτρέπουν
οι συνθήκες, θα τη χρησιμοποιώ συνεχώς.
Ναυτικά Χρονικά: Ποιο λιμάνι, κατά τη
γνώμη σας, προσφέρει ενδιαφέρον πεδίο
δημιουργίας για έναν φωτογράφο; Και
για τι είδους φωτογραφία προσφέρεται;
Φωτογραφία τοπίου ή κοινωνική;
Έλσα Σπάρου: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω
κάποιο λιμάνι. Άλλωστε, οι φωτογραφίες
είναι συνδεδεμένες με τα συναισθήματα
της στιγμής και την οπτική του φωτογράφου. Οπότε, κάθε μέρος είναι μοναδικό.
Γιώργος Παράβας: Ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο δημιουργίας για έναν φωτογράφο προσφέρει η Κίνα. Εκεί υπάρχει
πληθώρα εικόνων και καταστάσεων για να
αναδείξει ή να «σχολιάσει» κάποιος μέσα
από τον φακό του, τόσο τοπία όσο και
κοινωνικά θέματα. Αλλά και οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν δίνουν στον
φωτογράφο μια τεράστια γκάμα εικόνων
και χρωμάτων, που μπορεί να αξιοποιήσει.
Είναι ένας άλλος κόσμος. Απλώς, κάποιες
χιλιάδες μίλια μακριά από εμάς.
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