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

www.gaslogltd.com
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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού.
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Κανένα κείμενο ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των
Ναυτικών Χρονικών.
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Committed to safe, secure,
environmentally sound, efficient,
qualitative and sustainable shipping
Over 30 years of experience in LPGs and Oil / Chemical Tankers management
LMM is focusing to:
• Promote individual and team excellence
• Have in place a sustainable talent pipeline across the job levels in the organization
• Have a competent and capable workforce through a structured and holistic development process
• Promote education and awareness amongst the youth towards becoming the next leaders
• Provide with healthy working environment
• Environmental protection and compliance

LATSCO MARINE MANAGEMENT INC.

Email: lmm@lmm.gr | www.latsco.com

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5,3%

1.230 χλμ.

3.300

των συνολικών ποσοτήτων
αργού πετρελαίου που
εισήχθησαν στην Ιαπωνία
το περασμένο έτος προερχόταν
από το Ιράν.

μήκος θα έχει ο αγωγός Nord
Stream 2, μέσω του οποίου θα
διοχετεύεται ρωσικό φυσικό
αέριο σε Γερμανία και Ευρώπη.

πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων
προσέγγισαν το 2018 τον σταθμό
εμπορευματοκιβωτίων του
λιμένα του Πειραιά.

300.878 εκατ.

64,7 δις

3.410

βαρέλια εκτιμάται ότι είναι
τα απολήψιμα αποθέματα
πετρελαίου που «κρύβονται»
στο υπέδαφος της Βενεζουέλας
(στοιχεία 2017, US EIA).

δολάρια ΗΠΑ είναι η αξία των
πλοίων που παραγγέλθηκαν
στα ναυπηγεία όλου του κόσμου
το 2018 (στοιχεία Clarksons
Research).

ήταν τα κρουαζιερόπλοια τα
οποία προσέγγισαν ελληνικούς
λιμένες το 2018 και 4.788.642
οι επισκέψεις επιβατών
κρουαζιέρας.

5,7 δις

235 εκατ.

95%

δολάρια ΗΠΑ υπολογίζεται
ότι ήταν τα συνολικά έσοδα
της Διώρυγας του Σουέζ για
το περασμένο έτος, από $5,3 δις
το 2017.

τόνοι εμπορευματικών φορτίων
διακινήθηκαν από τον λιμένα της
Αμβέρσας το 2018.

των εξαγωγών αγαθών από
το Ηνωμένο Βασίλειο και
75% των εισαγωγών του
πραγματοποιούνται διά
θαλάσσης.
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Το (νέο) ελληνικό ναυτιλιακό
θεσμικό πλαίσιο
Έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις με την
κυβέρνηση, ο πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης ανακοίνωσε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ότι, μετά τη λήξη
–στο τέλος του 2018– του πενταετούς
διάρκειας συνυποσχετικού μεταξύ της
ναυτιλιακής κοινότητας και της πολιτείας,
ο ελληνικός εφοπλισμός έχει ήδη αποφασίσει να συνάψει ένα νέο συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής με την πολιτεία. «Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου
συνυποσχετικού έγκεινται στην αόριστη
χρονική διάρκεια αυτού και στην καταβολή ενός σταθερού ποσοστού 10% επί των
εισαγόμενων ναυτιλιακών μερισμάτων των
φυσικών προσώπων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΕΕ. Η συγκεκριμένη έκβαση αποτελεί μια ικανοποιητική και
ισορροπημένη δέσμευση, καθώς και μια
θετική εξέλιξη για όσους παρακολουθούν
τη συγκεκριμένη υπόθεση.
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Το νέο συνυποσχετικό, χωρίς χρονικό
περιορισμό αυτή τη φορά, αντανακλά
τόσο τις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής όσο –κυρίως– και την προθυμία της
ελληνικής πλοιοκτησίας να στηρίξει θεσμικά, σε συλλογικό και εταιρικό επίπεδο, την
ελληνική οικονομία. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον κ. Βενιάμη, αν και ήταν
γνωστή ήδη από τον προηγούμενο μήνα
στα μέλη της ΕΕΕ, αποτελεί μια σημαντική πολιτική τομή για το θεσμικό πλαίσιο
της χώρας, σε μια εποχή μάλιστα που η
χώρα μας έχει ανάγκη από επενδύσεις,
και μια απόδειξη ότι η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια –η συντριπτική πλειονότητα
της οποίας υπέγραψε το συνυποσχετικό–
αντιλαμβάνεται με σύνεση και ρεαλισμό
τη νέα τάξη πραγμάτων.

Στο City η καρδιά της ναυτιλίας
χτυπά ακόμη ελληνικά
Στην καρδιά του City στο Λονδίνο, με τη
συμμετοχή πολλών σημαντικών προσωπι-
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1. Α-Δ: Ο αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.
Γρηγόριος, ο κ. Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, πρόεδρος της Ελληνικής
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, η Βρετανή υπουργός Ναυτιλίας
Nusrat Ghani MP και ο γ.γ. του IMO Kitack Lim.
2. Ο πρόεδρος του Committee Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός κατά την
ομιλία του, υπό το βλέμμα της υπουργού Ναυτιλίας της Βρετανίας
Nusrat Ghani MP.

κοτήτων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
17 Ιανουαρίου η καθιερωμένη κοπή της
πίτας της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (γνωστού ως GSCC ή
Committee) στο Baltic Exchange. Παρουσία της Βρετανής υπουργού Ναυτιλίας
Nusrat Ghani MP, του γ.γ. του IMO Kitack
Lim, του αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου, του πρέσβη της Ελλάδας στη Βρετανία Δημητρίου
Καραμήτσου-Τζιρά, των αντιπροέδρων
του Committee Κ. Καρούση και Ι. Μ. Λύρα,
αλλά και πολλών ακόμα μελών του ΔΣ και
επιφανών μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
ευλογία της πίτας και η ανταλλαγή ευχών.
Τα φλουριά κέρδισαν το μέλος του ΔΣ του
Committee και επίτιμος γ.γ. του ΙΜΟ ναύαρχος ΛΣ (ε.α.) Ευθύμιος Μητρόπουλος
και ο αντιπρόεδρος του Committee και
Chairman του London P&I Club και της
Lyras Maritime Ltd. Ι. Μ. Λύρας.
Ο πρόεδρος του Committee, κ. Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, στον λόγο του αναφέρ-

θηκε αρχικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις,
καθώς και στις πολιτικές «βλέψεις» των
ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίες πιθανώς να αποτελέσουν αφορμή για
αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.
Ο κ. Φαφαλιός αναφέρθηκε στη θετική
πορεία της ναυλαγοράς στις περισσότερες κατηγορίες πλοίων, στάθηκε κατά
πολλούς συγκρατημένα αισιόδοξος και
τόνισε ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε
υπερήφανοι για τη γιγάντωση του στόλου των Ελλήνων σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων. Ο κ. Φαφαλιός επεσήμανε, επίσης,
ότι ο σύγχρονος στόλος των Ελλήνων όχι
απλώς εκσυγχρονίζεται, αλλά επιπλέον
είναι ασφαλής και «πράσινος», αντικατοπτρίζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Ο πρόεδρος του Committee αναφέρθηκε και στην πρόκληση του 2020 και
στο κατά πόσο θα πρέπει να εγκατασταθούν scrubbers στα πλοία, τονίζοντας
ότι η απάντηση όχι μόνο δεν είναι απλή,
αλλά τουναντίον είναι πολυπαραγοντική.
Παρουσία του γ.γ. του IMO, ο κ. Φαφα-

λιός προσκάλεσε, ωστόσο, τον IMO να
συσπειρώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες
όλων των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό
τον έλεγχο της κατάστασης, όπως αυτή
θα εξελιχθεί, αλλά και με σκοπό να εξεταστεί εάν τα νέα καύσιμα που θα διατεθούν
στην αγορά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των μηχανών στα πλοία της
ποντοπόρου ναυτιλίας.
Ο κ. Φαφαλιός σημείωσε ότι το Committee θα παρακολουθεί αλλά και θα συνεισφέρει στον διεθνή διάλογο που αφορά
τους διεθνείς κανόνες της ναυτιλίας και
της ναυσιπλοΐας και ότι η εμπειρία που
έχει συλλέξει εδώ και αρκετές δεκαετίες
η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας είναι ασύγκριτη.
Αναφορικά με το Brexit, ο κ. Φαφαλιός
τόνισε ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, τονίζοντας ωστόσο ότι το Committee υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική της
Downing Street, που αφορά τη διατήρηση
της παγκόσμιας ισχύος του Λονδίνου ως
σημαντικού ναυτιλιακού κέντρου.

ΕΝ ΠΛΩ

Α-Δ: Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων
Εφοπλιστών και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης και η πρόεδρος
του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος Αναστασία Αναγνωστοπούλου
-Παλούμπη.

Ο κ. Φαφαλιός αναφέρθηκε τόσο στις
επικείμενες ευρωπαϊκές όσο και στις
ελληνικές εκλογές, προσκαλώντας τους
Ευρωπαίους πολιτικούς να αντιληφθούν
ότι το 95% του παγκόσμιου εμπορίου
διακινείται διά της θαλάσσιας οδού, ενώ,
αναφερόμενος στην ελληνική πολιτεία,
ζήτησε μεγαλύτερη εκπροσώπηση της
Ελλάδας στον IMO και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με έμπειρα στελέχη, τα οποία θα
παραμένουν στις συγκεκριμένες θέσεις
για αρκετό χρονικό διάστημα. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη για βελτίωση της
παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης στη
χώρα μας.
Τέλος, ο κ. Φαφαλιός εξήρε τον ρόλο του
ελληνικού Λιμενικού Σώματος, αλλά έδωσε
μεγάλη έμφαση και στον ρόλο του Έλληνα
ναυτικού, για τον οποίο τόνισε χαρακτηριστικά πως «είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας
της βιομηχανίας μας, μιας και οι ναυτικοί
μας, τα πληρώματά μας αλλά και τα στελέχη
στα γραφεία καθιστούν την ελληνική ναυτιλία ξεχωριστή, μοναδική και παγκόσμιας
εμβέλειας». Ο πρόεδρος του Committee
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη γραμματεία του Committee, υπό τη διεύθυνση
του υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.) Κωνσταντίνου
Αμαραντίδη, για την πολύτιμη αρωγή στο
σημαντικό έργο της Επιτροπής.
Σημειώνεται πως τον λόγο του κ. Φαφαλιού παρακολούθησαν όχι μόνο ο γ.γ. του
IMO και η Βρετανή υπουργός Ναυτιλίας,
αλλά και οι επικεφαλής πολλών σημαντικών αλληλασφαλιστικών οργανισμών,
τραπεζών και ναυλωτών, ναυτιλιακοί ακό-
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λουθοι πολλών διπλωματικών αποστολών
στον ΙΜΟ, γενικοί διευθυντές και επικεφαλής ναυτιλιακών φορέων, ενώσεων και
ΜΚΟ, καθώς και δικηγορικών εταιρειών.

Εκδήλωση για την προσφορά
της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας στο Ναυτικό Μουσείο
Ελλάδος
Με πρωτοβουλία του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος οργανώθηκε την Τετάρτη
16 Ιανουαρίου εκδήλωση για την ελληνική
εμπορική ναυτιλία, προκειμένου να τιμηθούν εκείνοι που συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη
της εμπορικής μας ναυτιλίας σε μεγάλη
δύναμη στην παγκόσμια κατάταξη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, που έλαβε χώρα
στην αίθουσα εκδηλώσεων του μουσείου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, ο υπουργός
Εθνικής Αμύνης Ευάγγελος Αποστολάκης,
ο μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.
Σεραφείμ, ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης ως
εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο αρχηγός Λιμενικού
Σώματος αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης
ΛΣ, ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ, ανώτατα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού

Σώματος, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών Πάνος Λασκαρίδης, μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς και φορείς της
ελληνικής ναυτοσύνης, εφοπλιστές, ευεργέτες και χορηγοί του μουσείου.
Η εκδήλωση άνοιξε με ομιλία της προέδρου
του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος, κ.
Αναστασίας Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη,
στην οποία ανέφερε ότι από την ημέρα της
ίδρυσής του το μουσείο στηρίχτηκε στην
εθελοντική προσφορά των μελών και φίλων
του, όσο και αυτών που αποφάσισαν τη λειτουργία και τη δράση του, με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη τους για την Ελλάδα
και τη ναυτική της ιστορία. Παρουσίασε
τις δράσεις του μουσείου και ζήτησε από
όλους τους φορείς της ναυτιλίας, τους ευεργέτες και τους χορηγούς του Ιδρύματος να
συνδράμουν στο σχέδιο για την επέκταση
των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Έκλεισε με τη διαβεβαίωση: «Εμείς παραμένουμε
εδώ ρομαντικοί εθελοντές, γιατί θεωρούμε
χρέος μας να ανοίγουμε παράθυρα προκειμένου οι νέοι μας να γνωρίσουν τα δοξασμένα τοπία της ναυτικής μας ιστορίας».
Ο πρόεδρος της ECSA και αντιπρόεδρος
του Ναυτικού Μουσείου, κ. Παναγιώτης
Λασκαρίδης, εξέφρασε τη μεγάλη του
χαρά για την εκδήλωση, «καθώς το θέμα
της αφορά μια Ελλάδα που είναι πέρα και
πάνω από τη σημερινή μίζερη φτωχή κατάσταση εδώ στη χώρα μας, μια Ελλάδα που
στον τομέα αυτόν είναι μεγαλύτερη από τις
μεγάλες υπερδυνάμεις του κόσμου». Ο κ.
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Λασκαρίδης εξέφρασε την πεποίθηση πως
«εάν σαν λαός μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζουν οι Έλληνες της
ναυτιλίας, είναι βέβαιο ότι θα πετύχουμε να
ξεπεράσουμε τους στόχους μας».
Ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και συγγραφέας της τελευταίας
έκδοσης του μουσείου Ελλήνων Πλόες. Η
Πορεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας
διά μέσου των αιώνων, Ιωάννης Παλούμπης,
από την πλευρά του τόνισε πως η επί
πολλά χρόνια πρώτη θέση της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας στην παγκόσμια
κατάταξη δεν είναι και δεν θα μπορούσε
να είναι τυχαίο γεγονός.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε στον πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρο
Βενιάμη τιμητική πλακέτα, σε αναγνώριση
της μεγάλης συνεισφοράς της ναυτιλίας
στην πατρίδα. Κατόπιν, ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ. Παυλόπουλο, με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Συγχαίρω το Ναυτικό
Μουσείο Ελλάδος για την πρωτοβουλία
του αυτή και ανταποκρίθηκα ασμένως
στην πρόσκλησή του, προκειμένου να
αποτίσω τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην
ελληνική εμπορική ναυτιλία και στα στελέχη της, από την κορυφή της ιεραρχίας
της έως τη βάση της. Και το πράττω, ανα-
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φερόμενος πρωτίστως στην εμβληματική
συμβολή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατεξοχήν βεβαίως προς την Ελλάδα μας και την ελληνική οικονομία, αλλά
και προς την ευρωπαϊκή και παγκόσμια,
εν γένει, οικονομία». Ο κ. Παυλόπουλος
τόνισε επίσης ότι «η ελληνική εμπορική
ναυτιλία συμβάλλει, και πάλι διαχρονικώς,
τα μέγιστα στην ενίσχυση της ελληνικής
οικονομίας και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική πρόοδο του λαού μας και του
έθνους μας. Πραγματικά, και με βάση τα
οικονομικά της επιτεύγματα, η ελληνική
εμπορική ναυτιλία συνιστά μέγιστο παράδειγμα επιτυχίας των Ελλήνων στο πεδίο
του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού».
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
απευθυνόμενος σε όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας,
σημείωσε και τα εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, για τις επιδόσεις και για το
ήθος σας, μέσω των οποίων συμβάλλετε
ενεργώς στην καταξίωση της Ελλάδας
μας, πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Επιπλέον,
είμαστε υπερήφανοι για εσάς, διότι, με το
παράδειγμά σας, δείχνετε τον δρόμο της
ουσιαστικής αριστείας προς όλους τους
Έλληνες, διδάσκοντας ιδίως τον τρόπο με
τον οποίο καθένας μπορεί να πρωτεύει
επαξίως στον τομέα του».

Τα τέσσερα σενάρια για την
εξέλιξη του εμπορίου (και όχι
μόνο)
Οι εμπορικές διενέξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν οδηγήσει σε αναστάτωση και
αβεβαιότητα το παγκόσμιο εμπόριο, τις
επενδυτικές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς οι προκλήσεις είναι
πολλές.
Τι μέλλει γενέσθαι, όμως, με το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις; Και
πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν
να επιδράσουν σε γεωπολιτικό επίπεδο;
Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των ηγετών των μεγάλων χωρών ή οι
εμπορικοί πόλεμοι θα αποτελέσουν κοινή
πρακτική;
Σε άρθρο των Anabel González, NonResident Senior Fellow, Peterson Institute
for International Economics, και Tan Yeling,
Assistant Professor of Political Science,
University of Oregon, αναφέρεται ότι,
σύμφωνα με το «World Economic Forum
Future Council on Trade and Investment»,
τέσσερα πιθανά σενάρια παρουσιάζονται
αναφορικά με την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην πορεία του εμπορίου και των επενδύσεων στο μέλλον, αλλά
και όσον αφορά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

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
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1ο ΣΕΝΆΡΙΟ: OPEN INTERNATIONAL RULES

Αποτελεί το πιο αισιόδοξο σενάριο,
καθώς, σύμφωνα με αυτό, οι ηγέτες των
χωρών (θα) συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να διεξάγεται ομαλά το μεταξύ
τους εμπόριο, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις εμπορικές διενέξεις, τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές, ενώ ενισχύεται η
θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου στον έλεγχο και στη διευθέτηση των όποιων διαφορών στις εμπορικές συναλλαγές.
Επιπλέον, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικών (θα) συνεργάζονται σε ζητήματα όπως είναι οι ροές δεδομένων, η
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το
περιβάλλον, θέτοντας τις βάσεις για την
καινοτομία, την ανάπτυξη και την αύξηση
της παραγωγικότητας. Wishful thinking
(= ευσεβείς πόθοι), που λένε και οι
Άγγλοι...
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2ο ΣΕΝΆΡΙΟ: COMPETING COALITIONS

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου,
οι χώρες (θα) συνεργάζονται, ωστόσο οι
εμπορικές και επενδυτικές ροές κατευθύνονται από πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ δημιουργούνται μπλοκ χωρών, περιορίζοντας
τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου. Αυτό (θα) επηρεάζει δυσμενώς
τη γεωπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.
3ο ΣΕΝΆΡΙΟ: TECHNOLOGICAL DISRUPTION

Στο τρίτο σενάριο, οι χώρες (θα) λειτουργούν μονομερώς παρά συνασπισμένα, ενώ
η τεχνολογική καινοτομία (θα) βρίσκεται
μπροστά από τους κανονισμούς, δημιουργώντας έναν κόσμο δίχως σύνορα, αλλά
με μεγάλη αβεβαιότητα.
4ο ΣΕΝΆΡΙΟ: SOVEREIGNTY FIRST

Αποτελεί το χειρότερο σενάριο, όπου οι
συχνές διενέξεις οδηγούν σε μια κοινή
πρακτική των εμπορικών πολέμων ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες. Το εμπόριο και
οι επενδύσεις (θα) αποτελούν στο συγκεκριμένο σενάριο «πολιτικά όπλα» σε ένα
μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι. Η αβεβαιότητα και η ανισορροπία που συνδέεται με τις
οικονομικές και εμπορικές διενέξεις αποστραγγίζουν τις επενδυτικές ροές και τις
επιχειρηματικές κινήσεις, με αποτέλεσμα
να οδηγήσουν σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με μειωμένη παραγωγικότητα
και περιορισμό της καινοτομίας.
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1. O κ. Costas Paris, δημοσιογράφος της Wall Street Journal, συνομιλεί με τον κ. Γεώργιο Προκοπίου, ιδρυτή των Sea Traders S.A., Dynacom Tankers
Management Ltd. και Dynagas Ltd.
2. Ο κ. Αναστάσιος Α. Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος της BIMCO και Principal της Common Progress Co Na S.A.
3. Ο δρ Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του ΝΕΕ και Deputy Chairman, Contships Management Inc.

Από τα παραπάνω σενάρια προκύπτει
ότι οι πολιτικές κινήσεις στην παγκόσμια
σκακιέρα εμπλέκουν εταιρείες και καταναλωτές, οδηγώντας σε αρνητικό αντίκτυπο για την καθημερινότητά τους.
Σαφέστατα, ορισμένα από τα παραπάνω
σενάρια είναι δυσοίωνα ή υπερβολικά,
αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που οι απόψεις μεγάλων πολιτικών, οι οποίες επηρεάζονται από «κρυφούς» παράγοντες, επηρεάζουν με τη σειρά τους σημαντικά το
εμπόριο και τις επενδύσεις.

Στο μικροσκόπιο οι σύγχρονες
προκλήσεις που βιώνει
η ναυτιλιακή βιομηχανία
Με τη συμμετοχή σημαντικής μερίδας
εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας
πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, το συνέδριο «Slide2Open Shipping

Finance 2019» στο ξενοδοχείο Divani
Caravel στην Αθήνα.
Ναυτιλιακή χρηματοδότηση, εμπορικές
διενέξεις και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του δρος Γεωργίου Πατέρα, Deputy Chairman, Contships
Management Inc., προέδρου του ΝΕΕ, ο
οποίος έκανε λόγο για τις ταχύτατες πλέον
εξελίξεις που συντελούνται στον κλάδο,
ενώ εμφανίστηκε και με διάθεση «αυτοκριτικής», καθώς σημείωσε πως «είμαστε
θύματα της επιτυχίας μας, που μας οδήγησε και σε απληστία». Για τον πρόεδρο
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
οι ναυτιλιακές αγορές βελτιώνονται, και ο
ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ο ναυτιλιακός
κλάδος να έμαθε από τα λάθη του.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Αναστάσιος Α. Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος της

BIMCO και Principal της Common Progress
Co Na S.A., ο οποίος στην ομιλία του εστίασε στην αυξημένη αβεβαιότητα λόγω του
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, τονίζοντας
ότι δεν αναμένει οι εμπορικές αυτές διενέξεις να τελειώσουν σύντομα. Για τον πρόεδρο της BIMCO, οι πολιτικές προστατευτισμού, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στη ναυτιλία, έχουν ήδη επιδράσει και στο διεθνές
εμπόριο. Αναφερόμενος στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, σημείωσε ότι και
αυτοί έχουν ασκήσει την επιρροή τους στη
ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με δεδομένο
πως πλέον χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις
στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης.
Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Καρατζάς, CEO της Karatzas Marine Advisors
& Co, υπογράμμισε τον «τοξικό» δανεισμό για την κατασκευή πολλών πλοίων, ο
οποίος αποτελεί «βαρίδι» για τον κλάδο,
και σημείωσε πως τα νέα δεδομένα αποτελούν πρόκληση και για τις τράπεζες,
που καλούνται να γίνουν ευέλικτες και να
προσαρμοστούν.
Ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του
κ. Γεωργίου Προκοπίου, ιδρυτή των Sea

Traders S.A., Dynacom Tankers Management Ltd. και Dynagas Ltd., ο οποίος
παραχώρησε συνέντευξη στον κ. Costas
Paris της Wall Street Journal. Αναφερόμενος στις εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας,
ο κ. Προκοπίου εκτίμησε ότι οι σχέσεις
των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του
κόσμου αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθούν, καθώς είναι «άρρηκτα αλληλεξαρτώμενες εμπορικά». Σημείωσε επίσης
ότι το LNG είναι το λιγότερο βλαπτικό
ορυκτό καύσιμο για το περιβάλλον και θα
λειτουργήσει ως «γέφυρα» για τη μετάβαση σε «καθαρές» λύσεις ενέργειας, ενώ
επανέλαβε την πρότασή του για «slow
speed», η οποία, κατά τον ίδιο, «αποτελεί
μια ρεαλιστική εναλλακτική, που μπορεί
να εφαρμοστεί άμεσα και να μειώσει τις
αέριες εκπομπές θερμοκηπίου από τα
πλοία κατά 50%».
Τέλος, ο κ. Peter Sand, Chief Shipping Analyst της BIMCO, ανέλυσε τις επιπτώσεις
των μέτρων εμπορικού προστατευτισμού
στην παγκόσμια ναυτιλία, σημειώνοντας
ότι η αγορά ξηρού φορτίου έχει πληγεί
περισσότερο από την αμερικανοκινεζική

«κόντρα», ενώ έδωσε και τις εκτιμήσεις
του για την πορεία του παγκόσμιου στόλου τόσο το 2019 όσο και το 2020.

Ψυχική υγεία: θέμα ταμπού
στη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Το International Seafarers’ Welfare and
Assistance Network (ISWAN) τάσσεται
υπέρ μιας αυξημένης επαγρύπνησης αναφορικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας
των ναυτικών και μιας αλλαγής κουλτούρας
στον χώρο της ναυτιλίας, προκειμένου να
γνωστοποιούνται ζητήματα που αφορούν
την ψυχολογία του εργατικού δυναμικού.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ένα στα τέσσερα
άτομα παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα βιώσει ψυχικές διαταραχές κάποια στιγμή
στη ζωή του, γεγονός που αποδεικνύει ότι
είναι πολύ συχνά τα συμβάντα εκείνα που
σχετίζονται με ψυχολογικά ζητήματα σε
κάθε περιβάλλον εργασίας.
Από τη μεριά τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες, όπως επισημαίνει η ISWAN, θα πρέπει
να στηρίζουν με πρωτοβουλίες την ψυχική
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ορισμένα λιμάνια τους και είναι πιθανό
ο αριθμός αυτός να αυξηθεί περαιτέρω.
Τέλος, το Gard συνιστά στους πλοιοκτήτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πολύ
πριν τα πλοία τους εισέλθουν σε λιμάνια
που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση των open-loop scrubbers, προκειμένου
να διευθετηθούν λειτουργικά θέματα.

Τι αναμένεται το 2019 για την
αγορά των containerships

υγεία των ναυτικών τους, καθώς αυτή συνδέεται άρρηκτα με τη σωματική τους υγεία.
Το περασμένο έτος, το Ναυτικό Επιμελητήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, σε
συνεργασία με το RMT και το Nautilus,
δημοσίευσαν το «Guidelines to Shipping
Companies on Mental Health Awareness»,
στο πλαίσιο του οποίου δίνονται οδηγίες
για το πώς οι ναυτιλιακές μπορούν να προσελκύσουν τους ναυτικούς με στόχο την
προώθηση της ψυχικής τους ανάτασης.
Το σίγουρο είναι ότι τα ψυχολογικής φύσεως προβλήματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε άγχος, πίεση και κούραση, δεν
θα πρέπει να αποτελούν θέμα ταμπού στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, να μη στιγματίζονται όσοι νιώθουν πιεσμένοι ψυχολογικά
και να τους δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν
χωρίς να αισθάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος
να χάσουν τη δουλειά τους.

Αυτοματισμός και εργασία:
η γνώμη της ITF
Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργατών στις
Μεταφορές (ITF), σε συνεργασία με το
World Maritime University (WMU), δημοσίευσαν μελέτη με τον τίτλο «Transport
2040:Automation,Technology, Employment
– The Future of Work», όπου παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο αυτοματισμός
και οι προηγμένες τεχνολογίες θα επηρεάσουν στο μέλλον την εργασία στον τομέα
των μεταφορών (θαλάσσιων, εναέριων,
σιδηροδρομικών, οδικών).
Αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές,
προβλέπεται ότι η είσοδος στην αγορά αυτοματοποιημένων πλοίων θα μειώσει σημαντικά
τη ζήτηση για την απασχόληση εργατικού
δυναμικού, κυρίως κατώτερου πληρώματος,
στα πλοία κατά 22% έως το 2040.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αυτοματισμός
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στη ναυτιλία θα αποτελέσει σημαντική
εξέλιξη για τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά
και για τον τομέα της εργασίας, καθώς ναι
μεν θα μειωθεί ο όγκος του ανθρώπινου
δυναμικού που απασχολείται στα πλοία,
αλλά, από την άλλη πλευρά, θα απαιτηθεί
προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις.
Στο πλαίσιο της μελέτης του ITF και του
WMU, επισημαίνεται επιπλέον ότι στο
μέλλον θα καταγραφεί μειωμένη ζήτηση
για θαλάσσιες μεταφορές από ορισμένες
χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ενώ
αντίθετα θα σημειωθεί αύξηση από την
πλευρά των ΗΠΑ.
Επιπλέον, αναδυόμενες οικονομίες, όπως
η Ινδία και το Μεξικό, αναμένεται ότι θα
συμβάλουν στην αναδιαμόρφωση των
εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών, ενώ
το διά θαλάσσης εμπόριο θα συνεχίσει
να αποτελεί και στο μέλλον το κυρίαρχο
μέσο για την πραγματοποίηση των εμπορευματικών μεταφορών.

Προς αύξηση του αριθμού
των χωρών με «απαγορευτικό»
σε open-loop scrubbers
Λίγους μήνες πριν από την εφαρμογή του
Sulphur Cap 2020, εντατικοποιείται από
ναυτιλιακές εταιρείες η τελική απόφαση για
εγκατάσταση scrubbers στα πλοία, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις νέες
περιβαλλοντικές προδιαγραφές του ΙΜΟ.
Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, το ίδιο συμβαίνει
και με τις χώρες οι οποίες απαγορεύουν
τη χρήση των open-loop scrubbers στους
λιμένες τους, με τελευταίο χαρακτηριστικό
παράδειγμα την Κίνα.
Στο πλαίσιο αυτό, το Gard P&I Club εκτιμά ότι συνολικά δέκα χώρες αναμένεται
να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη
χρήση open-loop scrubbers σε όλα ή σε

Η περιορισμένη πρόθεση για τη ναυπήγηση mega containerships αναμένεται ότι
θα επιφέρει βελτίωση στην ισορροπία
προσφοράς-ζήτησης στην αγορά των
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το 2019, σύμφωνα με τον κ. Simon
Heaney, Senior Manager στον τομέα των
ερευνών για την αγορά των containers
στην Drewry και εκδότη του Container
Forecaster της Drewry.
Όπως επισημαίνει ο κ. Heaney, έως το
2022 αναμένεται μια καλύτερη εικόνα σε
ό,τι αφορά την ισορροπία προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά των containerships,
μολονότι η υπερπροσφορά θα συνεχίσει
να ταλανίζει την εν λόγω αγορά.
Ωστόσο, όπως προσθέτει ο εκδότης του
Container Forecaster της Drewry, οι αναπροσαρμογές που θα παρατηρηθούν όσον
αφορά την προσφορά των containerships
εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στον μετριασμό
των συνεπειών στη συγκεκριμένη αγορά
από τον μειωμένο ρυθμό αύξησης της ζήτησης για containers, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα ναύλων και αυξημένα κέρδη.
Για το 2019, σύμφωνα με την Drewry, αναμένεται αύξηση κατά 2,5% στον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου στόλου containerships,
αριθμός που αποτελεί το ήμισυ της αντίστοιχης αύξησης του 2018, λόγω των μειωμένων ναυπηγήσεων και του υψηλότερου
ρυθμού στις ανακυκλώσεις που θα καταγραφεί το νέο έτος, για τα οποία καταλυτικό
ρόλο διαδραματίζουν οι διεθνείς περιβαλλοντικοί κανονισμοί, που ωθούν προς την
έξοδο τα μεγαλύτερης ηλικίας πλοία, καθώς
και τα ασύμφορα οικονομικά.
Παρά τις εμπορικές διενέξεις μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας και τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις, που αποτελούν προκλήσεις για την αγορά των containerships,
η Drewry προβλέπει ότι το 2019 θα αποτελέσει μια σταθερή χρονιά για την εν
λόγω αγορά.

DRY MARKET

Ο BDI και τα «ανυπάκουα» fundamentals
της ναυλαγοράς
Έντονος προβληματισμός, αν όχι εκνευρισμός, επικρατεί στις
τάξεις πολλών διαχειριστών πλοίων ξηρού φορτίου. Το τελευταίο
διάστημα, ο Baltic Dry Index (BDI) δέχεται έντονες πιέσεις και
είναι αξιοσημείωτο το ότι, από τις 1.406 μονάδες που έκλεισε
στις 17 Δεκεμβρίου 2018, στις 25 Ιανουαρίου 2019 μετά βίας
άγγιξε τις 905 μονάδες. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός
ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ο BDI κατέγραψε
απώλειες της τάξεως του 47%, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο
το κλίμα αβεβαιότητας.
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Αν και η κατάσταση δεν κρίνεται απελπιστική, ωστόσο οδηγεί σε σκεπτικισμό
πολλούς εμπλεκομένους στη συγκεκριμένη αγορά. Παρά το γεγονός ότι όλες οι
εταιρείες περίμεναν καλές ημέρες το 2019
για τον BDI, η κατάσταση φαίνεται προβληματική (προς το παρόν τουλάχιστον),
χωρίς ωστόσο να υπάρχει προφανής
λόγος. Και ενώ όλα τα fundamentals θα
έπρεπε να συνηγορούν σε μια καλή ναυλαγορά, η παρούσα κατάσταση διαψεύδει
τα δεδομένα.
Η απρόσμενη αυτή κατάσταση, όμως, φαίνεται να έχει έναν βασικό παρονομαστή:
η ναυτιλιακή επιχείρηση φαίνεται ότι αποτελεί «έρμαιο» των μεγάλων traders που
κινούνται με συγκεκριμένες στρατηγικές,
οι οποίες πολλές φορές, πλέον, είναι επιζήμιες για τη ναυτιλιακή αγορά διεθνώς. Σε
επικοινωνία των Ναυτικών Χρονικών με διευθυντές διαχειριστριών εταιρειών με μικρούς
ή μεσαίους στόλους bulk carriers (5-15
πλοία), η πλειονότητα αυτών σημείωσε ότι η
κατάσταση είναι απροσδόκητα αβέβαιη, με
αποτέλεσμα οι γνωστές έως πρώτα δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης να μην
«ενεργοποιούνται» όπως όλοι περίμεναν.
Διαφαίνεται μάλιστα ότι ο απροσδόκητα
ασταθής BDI και η ακραία μεταβλητότητα
της ναυλαγοράς θα προκαλούν μόνιμη «ομίχλη» σε ένα αβέβαιο τοπίο.
Κατά συνέπεια, οι πολύ πρόσφατες αναθεωρημένες εκτιμήσεις τόσο του ΟΗΕ
όσο και του ΔΝΤ για επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας το 2019 συμφω-
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νούν με την παρούσα κατάσταση στην
αγορά ξηρού φορτίου. Επιπλέον, αρνητικό
αντίκτυπο στο κλίμα επιφέρουν τόσο το
αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας
για την αποκλιμάκωση των μεταξύ τους
σχέσεων όσο και η παραφιλολογία για
την τελική έκβαση του Brexit. Σε όλα τα
παραπάνω έρχεται να προστεθεί το Κινεζικό Νέο Έτος, το οποίο ξεκίνησε στις 5
Φεβρουαρίου και κατά το οποίο επηρεάζονται σημαντικά πέραν όλων των άλλων
κλάδων παραγωγής και οι μεταφορές.
Πάντως, από την πλευρά της προσφοράς,
αναλυτές αλλά και πλοιοκτήτες αναμένουν
μειωμένες παραγγελίες πλοίων το 2019, και
αυτό διότι πλέον έχει αυστηροποιηθεί το
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις τράπεζες και κατά συνέπεια τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση για τις ναυπηγήσεις νεότευκτων, ενώ, καθώς οδεύουμε προς το 2020
και την εφαρμογή του Sulphur Cap, είναι
λογικό σημαντική μερίδα πλοιοκτητών να
εμφανίζεται προσεκτική στις παραγγελίες
νεότευκτων, μην έχοντας σαφή εικόνα για
τις απαιτήσεις του αύριο.
Ωστόσο, οι γνώμες διίστανται για το εάν και
κατά πόσο η υπερπροσφορά πλοίων συντελεί σε αυτή την ιδιόμορφη κατάσταση. Σε
κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούν ότι το
παρόν ασταθές περιβάλλον θα οδηγήσει σε
συγκράτηση ως προς τις παραγγελίες νέων
πλοίων, ειδικά μάλιστα όπως διαμορφώνεται
από την αβεβαιότητα που τις περιβάλλει
λόγω των περιβαλλοντικών κανονισμών.

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

Απώλεια άγκυρας και αλυσίδας
Σύμφωνα με παρατηρήσεις των P&I Clubs,
έχει σημειωθεί αύξηση των περιστατικών
όπου τα πλοία χάνουν τις άγκυρές τους.
Αναλυτικότερα, έχει καταγραφεί περίπου
μία περίπτωση ανά διακόσια πλοία ετησίως, ενώ οι νηογνώμονες καταγράφουν μία
απώλεια της άγκυρας ανά εκατό πλοία τον
χρόνο.
Στα περισσότερα περιστατικά, τα P&I
Clubs καλούνται να αναλάβουν την αποκατάσταση τέτοιων απωλειών, διότι οι αρχές
του λιμένα απαιτούν την απομάκρυνση
των χαμένων αγκυρών από τον θαλάσσιο
βυθό, έτσι ώστε αυτές οι περιπτώσεις να
θεωρούνται επιχειρήσεις «ναυαγιαίρεσης»,
οπότε το κόστος εμπίπτει στους καλυπτόμενους κινδύνους από τα P&I Clubs.
Μελετώντας τους τεχνικούς λόγους πίσω
από την απώλεια των αγκυρών, παρατηρείται ότι οι άγκυρες μπορεί να χαθούν λόγω
θραύσης ενός κοινού κρίκου, του στριφταριού, του κλειδιού που συνδέει την άγκυρα
με την αλυσίδα των νυχιών της, αλλά και
από τη θραύση του σώματος της άγκυρας.
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Σύμφωνα με τους παλιούς ναυτικούς, αλλά
και μεταφορικά, ισχύει το ρητό «μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της», και ένας τέτοιος αδύναμος κρίκος μπορεί να σπάσει τελικά από
φυσική φθορά, διάβρωση ή και, τελικά,
μεγάλες δυνάμεις που ενδέχεται να ασκηθούν στο όλο σύστημα της άγκυρας. Οι
νηογνώμονες απαιτούν οι άγκυρες και οι
αλυσίδες να απλώνονται κατά τον δεξαμενισμό του πλοίου στη δεξαμενή κάθε
πέντε χρόνια, οπότε η άγκυρα με την αλυσίδα, αλλά και όλο το σύστημα αγκυροβολίας (εργάτης, φρένα, stopper, σύστημα
έχμασης), θα πρέπει να επιθεωρούνται
διεξοδικά. Οι νηογνώμονες θα πρέπει να
μετρούν τους κρίκους στις δύο άκρες που
είναι πιο φθαρμένες και να προχωρούν σε
αντικατάσταση όσων κρίκων παρουσιάζουν φθορά πάνω από δώδεκα τοις εκατό
της διαμέτρου.
Εκτός από τη μείωση από τη φθορά και
τη διάβρωση, ένα από τα κοινά προβλήματα της αλυσίδας είναι οι χαλαρές ή χαμένες ασφάλειες από τους πύρους των κλειδιών σύνδεσης με την άγκυρα, αλλά και

τους κρίκους σύνδεσης και διαχωρισμού
των «κλειδιών» της άγκυρας, τα λεγόμενα
«Θ». Η σύνδεση πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπροσώπων του πλοίου και να
πιστοποιείται από τον νηογνώμονα.
Όμως, η πιο κοινή αιτία απώλειας αγκυρών
είναι οι λειτουργικές αμέλειες. Αυτές μπορεί να είναι:
•
Ανεξέλεγκτη ταχύτητα αγκυροβολίας
με το φρένο του εργάτη άγκυρας.
•
Αγκυροβολία ενώ το πλοίο συνεχίζει
να κινείται πρόσω (αυτό μπορεί να
συμβεί με αναγνωρισμένο τον κίνδυνο της απώλειας μόνο σε περίπτωση
ανάγκης).
•
Αγκυροβολία σε αγκυροβόλιο εκτεθειμένο σε πολύ άσχημες καιρικές
συνθήκες (άνεμος πάνω από οκτώ
μποφόρ ή πολύ ισχυρό ρεύμα). Στην
περίπτωση αυτή, βέβαια, απειλείται και
η ασφάλεια του πλοίου, διότι δεν είναι
εύκολο αφενός να έρθει η άγκυρα
πάνω στο πλοίο και αφετέρου να διατηρηθεί ο έλεγχος των ελιγμών.
•
Επίσης, το βάθος του αγκυροβολίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (το

πολύ 100 μέτρα) και βάσει αυτού να
επιλέγεται η μέθοδος αγκυροβολίας.
Η αποτελεσματικότητα του φρένου του
εργάτη είναι εξαιρετικά σημαντική και τα
φθαρμένα φερμουίτ πρέπει να αντικαθίστανται χωρίς καθυστέρηση. Επίσης, πρέπει
να γνωρίζουμε ότι, όταν τα φερμουίτ είναι
φθαρμένα, μειώνεται η δύναμη πέδησης
με το σφίξιμο του άξονα του φρένου και
πρέπει ο χειριστής να πάρει τα «μπόσικα»
μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή της πέδησης.
Οι κανόνες σχετικά με τις προδιαγραφές
του εξοπλισμού αγκυροβολίας του πλοίου καθορίζονται από τους νηογνώμονες.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτές
είναι ελάχιστες απαιτήσεις καθώς και τα
όρια εργασίας του συστήματος.
Επιπροσθέτως, πρέπει οι πλοίαρχοι να
γνωρίζουν ότι τα συστήματα αγκυροβολίας προορίζονται για προσωρινή ασφαλή
«πρόσδεση» του πλοίου σε ένα προστατευμένο αγκυροβόλιο περιμένοντας τον
ελλιμενισμό του και την ασφαλή πρόσδεσή του σε προβλήτα. Επομένως δεν υπάρχει καμία ασφάλεια να αγκυροβολήσει ένα
πλοίο σε αγκυροβόλιο όπου επικρατούν

πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες ή πανίσχυρα ρεύματα (εκβολές ποταμιών). Επίσης, πρέπει να υπολογίζεται το έκταμα
της αλυσίδας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τα ρεύματα και, τέλος, η πιθανότητα το πλοίο να παραμείνει ανοικτά,
με τον πλοίαρχο να διατηρεί τον πλήρη
λειτουργικό έλεγχό του.

Η τραγωδία της κατάρρευσης
του φράγματος στη Βραζιλία και
η επίδρασή της στη ναυτιλία
Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι αγνοούνται μετά τη θανατηφόρα
κατάρρευση του φράγματος στη βραζιλιάνικη πόλη Brumadinho, στο ορυχείο
εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος Minas
Gerais, που ανήκει στον βραζιλιάνικο
κολοσσό σιδηρομεταλλεύματος Vale.
Συγκεκριμένα, έως τις 27 Ιανουαρίου 2019
είχαν διασωθεί 361 άτομα, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται 305 και έχουν επιβεβαιωθεί 16 απώλειες ζωής κατόπιν δήλωσης της Vale.
Η Vale είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παρα-

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
γωγής σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως,
με ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής
από το ορυχείο στους τερματικούς σταθμούς σε διάφορα σημεία του πλανήτη, με
κέντρο τη Βραζιλία έως την Ινδονησία, τη
Μαλαισία και το Ομάν. Τα λιμάνια που διαχειρίζεται μπορούν να υποδέχονται πλοία
μεγέθους Valemax, τα μεγαλύτερα πλοία
μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων στον
κόσμο, με χωρητικότητα 400.000 τόνων
μεταλλεύματος. Η εταιρεία επίσης έχει
υπό την ιδιοκτησία της, αλλά και υπό ναύλωση, μεγάλο στόλο από πλοία μεγέθους
Capesizes και πλοία μεγέθους Very Large
Ore Carriers (VLOC). Όλος αυτός ο στόλος τροφοδοτεί με σιδηρομετάλλευμα
κυρίως τις βιομηχανίες της Άπω Ανατολής.
Η κατάρρευση του φράγματος του ορυχείου Córrego de Feijão έγινε νωρίς το
απόγευμα της 25ης Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με δηλώσεις της Vale, το φράγμα
χτίστηκε το 1976 και πέρασε στην ιδιοκτησία της Vale το 2001. Χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία για τη διάθεση των
απορριμμάτων από την παραγωγή του
ορυχείου έως το 2015 και από τότε παραμένει σε αδράνεια, ενώ αναπτύχθηκε έργο
παροπλισμού του φράγματος.
Το φράγμα, μήκους 86 μ., και ύψους 720
μ., σύμφωνα με την εταιρεία είχε πιστοποιηθεί με γεωτεχνικές μελέτες για τη
στατικότητά του. Τελικά όμως υποχώρησε, πνίγοντας όλο το ορυχείο στη λάσπη.
Σήμερα η λειτουργία του ορυχείου έχει
ανασταλεί, καθώς οι εγκαταστάσεις, ο
τερματικός σταθμός φόρτωσης και τα
διοικητικά κτίρια του ορυχείου Córrego
de Feijão υπέστησαν σοβαρές ζημιές από
το βουνό της τοξικής λάσπης που πλάκωσε το ορυχείο από το φράγμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vale δήλωσε
ότι θα συσταθεί ειδική επιτροπή για τον
προσδιορισμό της αιτίας της κατάρρευσης του φράγματος, υποδεικνύοντας επίσης ότι θα ληφθούν μέτρα στο ανώτατο
επίπεδο οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος
της Vale, Fabio Schvartsman, αναφέρθηκε
στην ανάπτυξη σχεδίου για την ασφάλεια
φράγματος.
Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης του φράγματος που αντιμετώπισε
η Vale σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.
Το 2015 ένα μεγαλύτερο φράγμα, που
ανήκε στην εταιρεία Samarco Mineracao
SA, μια κοινοπραξία μεταξύ Vale και BHP,
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κατέρρευσε, στοιχίζοντας τη ζωή σε
δεκαεννέα ανθρώπους και δημιουργώντας συγχρόνως μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή.
Όντας ένας σημαντικός παράγοντας στην
αγορά εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος,
το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει
τη βιομηχανία ξηρού φορτίου χύδην λόγω
μείωσης της παραγωγής.
Ο αντίκτυπος στην αγορά των πλοίων
μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων (bulk
carriers) είναι βέβαιο ότι θα στρέψει τους
αγοραστές σιδηρομεταλλεύματος σε
άλλες πηγές του συγκεκριμένου προϊόντος, με κύριο εναλλακτικό πάροχο την
Αυστραλία, που είναι και ο δεύτερος σε
σειρά εξαγωγέας σιδηρομεταλλεύματος
στον κόσμο. Σε δεύτερο χρόνο, το μέγεθος της απώλειας των εξαγωγών για τη
Vale εξαρτάται από την ικανότητά της να
αυξήσει τις εξαγωγές της από άλλες, δικές
της πηγές παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος για να καλύψει τη ζήτηση.
Το ορυχείο Córrego de Feijão ανήκει στο
σύμπλεγμα Paraopebas, στο νότιο τμήμα
της χώρας, και η παραγωγή του για το
2017 ήταν 7,8 εκατ. τόνοι, ενώ το 2018
έφτασε τους 8,5 εκατ. τόνους, από τους
συνολικά 26,3 εκατ. τόνους και 27,3 εκατ.
τόνους του συγκροτήματος Paraopebas
αντίστοιχα.

Εκτός όμως από την παραγωγή και την
κάλυψη της ζήτησης για σιδηρομετάλλευμα, τίθεται και ένα άλλο ζήτημα, που αφορά
τη διαχείριση των πλοίων που είναι ναυλωμένα για να φορτώσουν από την περιοχή
σιδηρομετάλλευμα, του οποίου η παραγωγή έχει ανασταλεί. Πρέπει λοιπόν ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων να βρουν
τη βέλτιστη λύση, προκειμένου τα πλοία
να μη βρεθούν μπροστά σε τεράστιες
καθυστερήσεις στους τερματικούς σταθμούς ή σε συνωστισμό σε εναλλακτικούς
τερματικούς σταθμούς στην ίδια περιοχή,
τη στιγμή που η αγορά των ναύλων πιθανόν να κινηθεί ανοδικά λόγω της αύξησης
της ζήτησης για φορτία από εναλλακτικές
πηγές παραγωγής. Αναμένεται, λοιπόν, με
μεγάλο ενδιαφέρον η προσαρμογή της
αγοράς στα νέα δεδομένα μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας και την πλήρη
επαναφορά του στα επίπεδα παραγωγής
πριν από την καταστροφή που υπέστη από
την κατάρρευση του φράγματος.

Μεταφορά άνθρακα: κίνδυνοι
και μέτρα ασφαλείας
Οι συχνότεροι κίνδυνοι που ανακύπτουν
από τη μεταφορά φορτίων άνθρακα είναι
η αυτοθέρμανση και η παραγωγή επικίνδυνων και εύφλεκτων αερίων.
Το London P&I Club δημοσίευσε έναν
οδηγό πρόληψης κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά φορτίων άνθρακα, με
ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο για επικίνδυνα και εύφλεκτα αέρια και στον εξαερισμό αυτών των φορτίων.
ΑΥΤΟΘΈΡΜΑΝΣΗ (SELF-HEATING)

Η αυτοθέρμανση σε φορτίο άνθρακα
προκαλείται σε ειδικά σημεία του κύτους,
όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη,
π.χ. στο κατώτερο σημείο του κύτους,
όταν στα διπύθμενα από κάτω υπάρχουν
καύσιμα θερμαινόμενα. Λήψη θερμοκρασίας σε σημεία πάνω από το φορτίο,
όπως τα ανοίγματα των κυτών, δεν μπορούν να εντοπίσουν το πρόβλημα της
αυτοθέρμανσης μέσα στο κύτος. Είναι
όμως βέβαιο ότι το φορτίο άνθρακα που
αυτοθερμαίνεται με τον παραπάνω τρόπο
ελευθερώνει μονοξείδιο του άνθρακα. Η
πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη διαπίστωση του φαινομένου στο κύτος είναι
η ανίχνευση της παρουσίας μονοξειδί-
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
ου του άνθρακα με το ειδικό εργαλείο
μέτρησης είτε αυτό είναι ηλεκτρονικό είτε
μηχανικό, όπως οι αμπούλες μονοξειδίου
του άνθρακα και η αντίστοιχη συσκευή. Η
ατμόσφαιρα κάθε κύτους πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για
τα αέρια:
•
Υδρόθειο (Η2S)
•
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
•
Οξυγόνο (Ο2)
•
Αέριοι υδρογονάνθρακες σε ποσοστό LEL (περισσότερο για μεθάνιο
-CH4).
Αν τα κύτη εξαερώνονται, τότε η μέτρηση
της ατμόσφαιρας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μετά από τέσσερις ώρες, αφού
έχει σταματήσει ο εξαερισμός.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΌΣ

Σε ό,τι αφορά τον εξαερισμό, στον Διεθνή Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων
(International Maritime Solid Bulk Cargo
Code – IMSBC) αναφέρεται ότι 24 ώρες
μετά τη φόρτωση τα φορτία άνθρακα πρέπει να εξαερώνονται. Παρά τη ρητή αναφορά του κώδικα, αν σε φορτίο άνθρακα
υπάρχει υποψία αυτοθέρμανσης, η παροχή
οξυγόνου στο κύτος μέσω του εξαερισμού
θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της αυτοθέρμανσης, η οποία μπορεί τελικά να προκαλέσει αυτανάφλεξη του φορτίου. Σε τέτοια
περίπτωση δεν πρέπει να γίνει εξαερισμός
ακόμα και αν ο κώδικας το προβλέπει. Ο
εξαερισμός πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένος μόνο στην περίπτωση αύξησης της
ποσότητας του μεθανίου σε ποσοστό LEL
(Lower Explosive Limit) και για όσο απαιτείται να απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα
του κύτους η συγκέντρωση του μεθανίου.
Παρά τους κινδύνους που συνδέονται με
τη μεταφορά άνθρακα, τα περισσότερα
πλοία μεταφέρουν τέτοιου είδους φορτία χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό πυρκαγιάς. Τελικά, το κλειδί για τη
σωστή και αποδοτική χρήση του εξοπλισμού ανίχνευσης και παρακολούθησης
αερίων είναι η πλήρης εξοικείωση, μέσω
ανάλογης εκπαίδευσης, του πληρώματος
σχετικά με το πώς λειτουργούν οι αντίστοιχες συσκευές, πώς συντηρούνται και,
τέλος, πώς επαληθεύεται η αξιοπιστία τους
(calibration). Η τήρηση των απαιτήσεων και
των συστάσεων του Κώδικα IMSBC μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και
βοηθά στην πρόληψη των περιστατικών.
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Τέλος, αν ο πλοίαρχος καταφέρει να
δεχτεί φορτίο κάτω από τους 55°C
(θερμοκρασία κατά την οποία αρχίζει να
παρατηρείται το φαινόμενο της αυτοθέρμανσης) και ελέγχει τακτικά κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού τη συγκέντρωση
των αερίων, τότε τα προβλήματα μπορούν
να εντοπιστούν σε αρχικό στάδιο και να
αντιμετωπιστούν με τα κατάλληλα μέτρα.

Σύγκρουση πολεμικού πλοίου
με δεξαμενόπλοιο στη Νορβηγία
Το Συμβούλιο Διερεύνησης Ατυχημάτων
της Νορβηγίας (Accident Investigation
Board Norway – AIBN) εξέδωσε την
προκαταρκτική έκθεση της έρευνάς του
σχετικά με τη σύγκρουση που συνέβη
τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Νοεμβρίου 2018 μεταξύ της φρεγάτας «KNM
Helge Ingstad» και του δεξαμενόπλοιου
μεγέθους Aframax (ελληνικής ιδιοκτησίας
της Tsakos Columbia Management) «Μ/Τ
Sola TS» στο Hjeltefjorden. Στο ατύχημα
φαίνεται να συμμετείχε και ο αξιωματικός
που είχε φυλακή στην υπηρεσία ελέγχου
κυκλοφορίας πλοίων (Vessel Traffic Service
– VTS). Η AIBN τονίζει ότι πρόκειται για
μια προκαταρκτική έκθεση και ότι, κατά
συνέπεια, είναι δυνατόν να περιέχει ορισμένα λάθη και ανακρίβειες.Λόγω θεμάτων
που αφορούν την εμπιστευτικότητα διαβαθμισμένου υλικού και της διαδικασίας
έρευνας, η AIBN δεν δημοσιεύει όλες τις
πληροφορίες της επί του παρόντος.
Με μια πιο προσεκτική μελέτη, όμως,
της προκαταρκτικής έκθεσης και μια πιο
επαγγελματική προσέγγιση, μπορεί να
σχηματιστεί σαφέστερη εικόνα σε ό,τι
αφορά τους παράγοντες που συνετέλεσαν στο ατύχημα. Ας δούμε, λοιπόν, τη
σειρά των γεγονότων έτσι όπως τα κατέγραψε η έρευνα της AIBN, ενώ θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε την εικόνα.
Εξάλλου, αυτή την προσέγγιση ακολούθησε και η έρευνα.
Η καταγραφή των γεγονότων, σύμφωνα
πάντα με την ΑΙΒΝ, βασίζεται στις συνεντεύξεις των ομάδων γέφυρας των δύο
πλοίων και του υπευθύνου στο VTS, και
στην καταγραφή των δεδομένων των πλοίων (Vessel Data Recorder – VDR) και από
το VTS. Η AIBN θεωρεί ότι οι ομάδες γέφυρας του «KNM Helge Ingstad», του «Sola
TS» και το Fedje VTS είναι οι τρεις συμμετέχοντες στην έκβαση του περιστατικού. Η

επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ τους
επηρέασε τη σειρά των γεγονότων.
Ήταν μια έναστρη νύχτα με μεγάλη ορατότητα και το «KNM Helge Ingstad»
έπλεε νότια, κατά μήκος του Hjeltefjorden.
Τα φώτα από τον τερματικό σταθμό
δεξαμενόπλοιων Sture ήταν ορατά από
μακριά. Όταν ο τερματικός σταθμός έγινε
για πρώτη φορά ορατός από το «KNM
Helge Ingstad», το «Sola TS» ήταν προσδεδεμένο ακόμη στον τερματικό σταθμό. Το «Sola TS» όμως προετοιμαζόταν
για αναχώρηση και το κατάστρωμα του
δεξαμενόπλοιου ήταν καλά φωτισμένο.
Από μεγάλη απόσταση θα ήταν δύσκολο να διακρίνουν καθαρά τα φώτα του
δεξαμενόπλοιου από τα φώτα του τερματικού σταθμού. Είναι πολύ πιθανό η ομάδα γέφυρας στη φρεγάτα «KNM Helge
Ingstad» να είχε την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα φώτα του δεξαμενόπλοιου ήταν
προέκταση της προβλήτας.
Μετά την αλλαγή της βάρδιας, στις 03.4003.45, o έλεγχος της κατάστασης από την
ομάδα γέφυρας της φρεγάτας είχε χαθεί,
γιατί εκείνη την ώρα το δεξαμενόπλοιο είχε
αποπλεύσει από την προβλήτα. Το δεξαμενόπλοιο είχε πια ανάψει τα φώτα ναυσιπλοΐας, αλλά η ομάδα στη γέφυρα εξακολουθούσε να πιστεύει ότι είναι προέκταση
της προβλήτας. Ο πλοηγός στο δεξαμενόπλοιο ανέφερε τον απόπλου στο VTS, ενώ
το δεξαμενόπλοιο με δύο ρυμουλκά δεμένα
στην πλευρά του πλοίου άρχισε να στρέφει
και στις 03.55 είχε πάρει βόρεια πορεία. Στις
03.57 ο πλοηγός στο δεξαμενόπλοιο με την
ομάδα γέφυρας εντόπισαν τη φρεγάτα στο
ραντάρ και είδαν το πράσινο φως στην αριστερή πλευρά τους. Αμέσως διαπίστωσαν
ότι είχαν πορεία συγκρούσεως με τη φρεγάτα αν αυτή δεν άλλαζε πορεία προς τα
δεξιά. Δεν μπορούσαν όμως να ξέρουν το
όνομά της, γιατί η φρεγάτα είχε κλειστή τη
συσκευή εντοπισμού AIS ως προς την εκπομπή αλλά την είχε ανοιχτή ως προς τη λήψη·
δηλαδή μπορούσε να διαβάσει τα ονόματα
των άλλων πλοίων, όμως τα άλλα πλοία δεν
μπορούσαν να διαβάσουν το δικό της. Ακολουθώντας τη διαδικασία, ζήτησε από το
VTS να εντοπίσει το πλοίο για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί του.
Ένα λεπτό αργότερα το VTS απάντησε ότι
δεν έχει στοιχεία για το πλοίο. Αμέσως ο
πλοηγός αλλά και ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με άλλα μέσα με τη φρεγάτα, όπως

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
με τη χρήση του αναλάμποντα προβολέα
γέφυρας (aldis), όμως δεν υπήρξε καμία
αντίδραση από τη φρεγάτα και το δεξαμενόπλοιο άλλαξε πορεία προς τα δεξιά,
ως ώφειλε, σύμφωνα με τους διεθνείς
κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων
(COLREGS).
Στις 04.00, και ενώ η φρεγάτα απείχε 400
μέτρα από το δεξαμενόπλοιο, το VTS ανέφερε ότι το πλοίο σε πορεία σύγκρουσης
με το δεξαμενόπλοιο ήταν η φρεγάτα.
Στις άμεσες εντολές προς τη φρεγάτα για
στροφή δεξιά, η φρεγάτα απάντησε ότι
δεν μπορούσε να στρίψει δεξιά διότι θα
προσέκρουε σε «άγνωστο αντικείμενο».
Το άγνωστο αντικείμενο ήταν, φυσικά, το
δεξαμενόπλοιο.
Μετά από ένα λεπτό, και ενώ η ομάδα
της γέφυρας της φρεγάτας κατάλαβε την
κατάσταση και επιχείρησε τη δεξιά στροφή, η αριστερή της πλευρά χτύπησε στη
βολβοειδή πλώρη του δεξαμενόπλοιου με
ταχύτητα 17 κόμβων, ανοίγοντας μεγάλο
ρήγμα. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης
ήταν μικρή ζημιά στο δεξαμενόπλοιο και
κανένας τραυματισμός μέλους πληρώματος. Μετά τη σύγκρουση η φρεγάτα
απώλεσε την πρόωση και τον έλεγχο του
πηδαλίου, με συνέπεια να προσαράξει
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στη δεξιά πλευρά του φιόρδ και να πάρει
κλίση αριστερά λόγω εισροής υδάτων. Το
πολεμικό πλοίο εκκενώθηκε, ενώ αναφέρθηκε ότι οκτώ μέλη του πληρώματος
τραυματίστηκαν.
Από τα παραπάνω γεγονότα προκύπτουν
τα ακόλουθα:
•
Η ομάδα γέφυρας της φρεγάτας,
από την αρχή που το δεξαμενόπλοιο
ήταν προσδεδεμένο στην προβλήτα
μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης, είχε
την εικόνα ότι ήταν προέκταση της
προβλήτας και όχι πλοίο, ενώ, όταν η
απόσταση έφτασε τα 400 μέτρα, το
ανέφερε ως «άγνωστο αντικείμενο».
Αυτό δείχνει έλλειψη ελέγχου της
κατάστασης, η οποία επιβεβαιώνεται
από την αδυναμία κατανόησης του
κινδύνου αν το πλοίο δεν επιχειρήσει
άμεσα ελιγμό.
•
Η ομάδα γέφυρας του δεξαμενόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου και
του πλοηγού, από την αρχή της επιχείρησης άπαρσης μέχρι τη στιγμή
της σύγκρουσης είχε τον έλεγχο της
κατάστασης και έδρασε στο πλαίσιο
των κανονισμών αποφυγής σύγκρουσης και, παρά τη δυσκολία των χειρισμών του έμφορτου πλοίου με μικρή

ταχύτητα (6,6 κόμβοι τη στιγμή της
σύγκρουσης), κατάφερε να αλλάξει
πορεία προς τα δεξιά, αφήνοντας
αρκετό χώρο στη φρεγάτα αν επιχειρούσε τη δεξιά στροφή ακόμα και
στα 400 μέτρα απόσταση.
•
Ο υπεύθυνος του VTS έχασε επίσης
την εικόνα της κυκλοφορίας των
πλοίων στην περιοχή ευθύνης του,
παρακολουθώντας πλοίο με νότια
πορεία χωρίς να φαίνεται όνομα, και
σε καμία στιγμή δεν προειδοποίησε
τα δύο πλοία για την επικίνδυνη προσέγγιση μεταξύ τους.
Οι συγκρούσεις στη θάλασσα των πολεμικών πλοίων, με αποτέλεσμα την απώλεια
ζωών και τους τραυματισμούς των μελών
του πληρώματος, τα τελευταία δύο χρόνια
παρουσιάζουν κάποια κοινά στοιχεία:
•
Όλα τα ατυχήματα συνέβησαν νύχτα,
και μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες.
•
Τα πλοία επέστρεφαν από άσκηση
(ελέγχεται η πιθανότητα κόπωσης ή
χαλάρωσης).
•
Στις γέφυρες των πλοίων είχαμε
απώλεια της κατάστασης (situational
awareness) από τις ομάδες γέφυρας.
•
Έλλειψη ανθεκτικότητας (resilience)
στα χαρακτηριστικά των αξιωματικών που έχουν τον έλεγχο των χειρισμών του πλοίου. Σε όλες τις περιπτώσεις θα μπορούσε έστω και την
τελευταία στιγμή να έχει αποφευχθεί
η σύγκρουση, αν αναλογιστεί κανείς
το τύπο των πλοίων και τις δυνατότητες που προσφέρουν στον χρήστη
τα μέσα ελιγμών που διαθέτουν τα
συγκεκριμένα πλοία.
Αποτελεί λοιπόν άμεση προτεραιότητα
η εκπαίδευση των ομάδων γέφυρας των
πλοίων ώστε να αναγνωρίζουν τα πλοία
από τα φώτα ναυσιπλοΐας που προβλέπονται από τους κανονισμούς (COLREGS), η
εκτέλεση ασκήσεων ναυσιπλοΐας τη νύχτα
στον προσομοιωτή σε στενούς διαύλους
ή σε περιοχές με μεγάλη κίνηση και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σε καταστάσεις όπου απαιτείται άμεση απόφαση
στον χειρισμό. Τέλος, πρέπει να πραγματοποιείται μελέτη περιπτώσεων παρόμοιων ατυχημάτων, να προσομοιώνονται οι
συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση
και να αναγνωρίζονται τα μαθήματα που
πήραμε από αυτά, ώστε να μην είναι αποδεκτή πλέον η όποια επανάληψη.

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

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η πλωτή μονάδα υγροποίησης
Tango FLNG έρχεται να καλύψει
τις ενεργειακές ανάγκες της
Αργεντινής
Η πλωτή μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου Caribbean FLNG (Floating
Liquification Natural Gas Unit – FLNG)
της εταιρείας Exmar, με έδρα το Βέλγιο,
μετονομάστηκε σε Tango FLNG και απέπλευσε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2018
από την Κίνα με προορισμό την Bahia
Blanca της Αργεντινής, όπου επρόκειτο
να ξεκινήσει την επιχείρηση υγροποίησης,
αποθήκευσης και μεταφόρτωσης φυσικού
αερίου.
Η Exmar άλλαξε τη στρατηγική της και,
από καθαρόαιμη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, σιγά σιγά
μεταμορφώνεται σε επιχείρηση μέρος της
εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας, επενδύοντας ιδιαίτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα
του φυσικού αερίου, με συμμετοχή σε όλα
τα στάδιά της, όπως αυτό της υγροποίησης, της αποθήκευσης σε υγρή μορφή, της
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μεταφόρτωσης σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LNG) και της εκφόρτωσης σε μονάδες αποθήκευσης και επαναερίωσης (Floating Storage Regasification
Units – FSRU). Προχώρησε λοιπόν στη
ναυπήγηση πλοίων που μπορούν, με αξιοπιστία και με σαφώς μικρότερο κόστος
σε σχέση με τις μόνιμες θαλάσσιες εγκαταστάσεις, να υγροποιούν, να αποθηκεύουν
και να μεταφορτώνουν το υγροποιημένο
φυσικό αέριο το οποίο εξορύσσεται στην
ανοικτή θάλασσα. Τα πλοία που εμπλέκονται στο πρώτο στάδιο εφοδιάζονται με
το φυσικό αέριο από υποθαλάσσιους αγωγούς, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής
(Dynamic Position systems – DP). Αυτό
σημαίνει ότι το κόστος ναυπήγησης είναι
πολλαπλάσιο σε σχέση με αυτό των συμβατικών πλοίων μεταφοράς LNG, αυξάνοντας και τον κίνδυνο της απόδοσης της
επένδυσης αν οι πηγές του φυσικού αερίου μείνουν σταθερές. Φαίνεται όμως από
το ταξίδι του Tango FLNG ότι οι πηγές του
φυσικού αερίου με εξόρυξη στη θάλασσα
αυξάνονται.

Το Tango FLNG εκτιμάτο πως θα διήνυε
την απόσταση από την Κίνα στην Bahia
Blanca σε περίπου 45 ημέρες, με ταχύτητα περίπου 12,5 κόμβους. Το πλοίο ναυλώθηκε από την εταιρεία-κολοσσό της
Αργεντινής στον τομέα της ενέργειας,YPF,
με βάση μια μακροπρόθεσμη συμφωνία
δέκα ετών και αναμένεται να ξεκινήσει την
παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
Με βάση τη συμφωνία, το Tango FLNG
θα παράγει και θα εξάγει υγροποιημένο
φυσικό αέριο που θα προέρχεται από
την πηγή της Vaca Muerta στη λεκάνη
του Neuquén στην Αργεντινή. Η έναρξη
της παραπάνω επιχείρησης εισάγει την
Αργεντινή στον παγκόσμιο ενεργειακό
χάρτη ως χώρα παραγωγής και εξαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου με αρχικό σχέδιο εξαγωγής 500.000 τόνων ετησίως στις υπερπόντιες αγορές. Το Tango
FLNG έχει σχεδιαστεί για ικανότητα
υγροποίησης περίπου 0,5 εκατ. τόνων
ετησίως.
Η Exmar ανακοίνωσε ότι το ύψος της
ναύλωσης του Tango FLNG αναμένεται
να φτάσει σε EBITDA ύψους περίπου 43
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, βάσει της
εκτιμώμενης παραγωγής του Tango FLNG,
με δυναμική ανόδου, ανάλογα με το περιβάλλον της αγοράς.
Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες των εταιρειών πετρελαίου, οι πηγές του φυσικού
αερίου αναμένεται να αυξηθούν, ιδιαίτερα
αυτές που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο
χώρο, και ως αποτέλεσμα η ζήτηση για
μονάδες υγροποίησης θα αυξηθεί και τα
ποσά της ναύλωσης θα σκαρφαλώσουν
σε μεγαλύτερα ύψη, αυξάνοντας την κερδοφορία των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τέτοια πλοία.
Αν πριν από λίγα χρόνια η ναυπήγηση και
η εκμετάλλευση πλοίων που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις υγροποίησης
και αποθήκευσης του παραγόμενου φυσικού αερίου ήταν μακριά από τη σκέψη
των παραδοσιακών ναυτιλιακών επιχειρήσεων με βασικό πυλώνα τις μεταφορικές
υπηρεσίες, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν
για δεύτερες σκέψεις. Μπορεί η σημερινή
οικονομική κατάσταση και οι δυσκολίες
στη χρηματοδότηση να αποτελούν εμπόδια στην ενεργοποίηση τέτοιων σχεδίων,
αλλά, πάλι, η ελληνική ναυτιλία δεν μεγαλούργησε επειδή εκμεταλλεύτηκε τις χρονικές στιγμές και ευκαιρίες;

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

1

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗ
ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
Ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος
επίτιμος καλεσμένος ομιλητής
στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου
2019 πραγματοποιήθηκε
στη Ναυτιλιακή Λέσχη
Πειραιώς γεύμα εργασίας,
όπου επίτιμος καλεσμένος
ομιλητής ήταν ο βουλευτής
Β΄ Αθηνών και τομεάρχης της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργος
Κουμουτσάκος. Το θέμα
της ομιλίας του ήταν: «Η
γεωπολιτική προστιθέμενη αξία
της Ελλάδας και η εξωτερική
της πολιτική. Μια στρατηγική
και θεσμική θεώρηση».
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος
Μολυβιάτης, o πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Κώστας Μιχαηλίδης, οι πρέσβεις
της Ρουμανίας κ. Fatu Lucian, της Κύπρου
κ. Κυριάκος Κενεβέζος, του Ισραήλ κα
Ιrit Ben-Abba, του Ηνωμένου Βασιλείου
κα Kate Smith, της Ιαπωνίας κ. Yasuhiro
Shimizu, της Δημοκρατίας της Κορέας κ.
Soosuk Lim, της Κίνας κ. Zhang Qiye, ενώ
παρευρέθηκε και ο εκτελών χρέη επιτετραμμένου των ΗΠΑ κ. William Laitinen.
Ο κ. Κουμουτσάκος, στην ομιλία του, την
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οποία παρακολούθησαν και επίλεκτα μέλη
της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας,
επεσήμανε μεταξύ άλλων:
«Ζούμε στην εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας. Οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής
και γεωπολιτικής. Όλα γύρω μας βρίσκονται
σε μετάβαση. Η διαρκής κίνηση είναι η μόνη
βεβαιότητα. Η μόνη πρόβλεψη είναι η αδυναμία πρόβλεψης. Το μεγάλο στρατηγικό
ζητούμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι να μειώσει τους κινδύνους και να
μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες. Μπορούμε να
πετύχουμε αυτόν τον διπλό στόχο εάν αξιοποιήσουμε την ιδιαίτερη γεωπολιτική προστιθέμενη αξία που έχει η χώρα μας.
»Η γεωγραφική μας θέση είναι από μόνη
της μια πρόκληση. Όμως δεν πρέπει να
φερόμαστε σαν δέσμιοι της γεωγραφίας.
Οφείλουμε και μπορούμε να δούμε τη
θέση μας όχι ως μοιραία δουλεία, αλλά
ως ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματά μας. Πλεονεκτήματα που καθιστούν την Ελλάδα κομβικό κράτος στην
Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή την περιοχή, η χώρα μας μπορεί και πρέπει να
είναι ο απαραίτητος, σταθερός και αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος για την ΕΕ
και τα κράτη-μέλη της. Για το ΝΑΤΟ και
τις ΗΠΑ. Συνδυάζοντας αρμονικά τρεις
γεωπολιτικές διαστάσεις: την ευρωπαϊκή,
τη βαλκανική και τη μεσογειακή.
»Πέραν της γεωγραφικής της θέσης, η
Ελλάδα είναι, ως αντίληψη και φιλοσοφία,
μια βαθύτατα νησιωτική και ναυτική χώρα.

1, 2. Στιγμιότυπα από την ομιλία
του κ. Γιώργου Κουμουτσάκου.
3. Η πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης
Πειραιώς κ. Ειρήνη Νταϊφά και ο κ.
Γιώργος Κουμουτσάκος με την τιμητική
πλακέτα που του προσφέρθηκε ως
ομιλητή στο γεύμα εργασίας της
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς.
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Η ναυτιλία της, ποντοπόρα και μη, κυριαρχεί στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών,
εμπορευμάτων, πετρελαίου, υγροποιημένου αερίου, κ.λπ. Ιδιαίτερα αναβαθμισμένο
είναι τα τελευταία χρόνια και το λιμενικό
της σύστημα, με πρώτο το λιμάνι του Πειραιά. Τη “μεσογειακότητα” της Ελλάδας
επισφραγίζει και ενισχύει και η ιδιαίτερη
σχέση ακατάλυτων δεσμών με την Κύπρο
– το δεύτερο κράτος του ελληνισμού που
δημιουργεί μια γεωστρατηγική συνέχεια
στην Ανατολική Μεσόγειο.
»Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί μια παγκόσμιας εμβέλειας δύναμη, που, πέραν της
Ελλάδας, μοιράζει οφέλη σε πάρα πολλές χώρες και υποστηρίζει το διεθνές
εμπόριο στο σύνολό του. Αποτελεί τον
δυναμικότερο πρεσβευτή της Ελλάδας,
με τεράστιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Τόσο για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας όσο και ως μέσο ήπιας ισχύος
και επιρροής. Ως πολλαπλασιαστής της
διπλωματικής και οικονομικής της ισχύος.
Η αξιοποίηση του πολύτιμου κεφαλαίου
“θάλασσα” από την Ελλάδα πρέπει να
είναι πιο συστηματική, καλύτερα σχεδιασμένη και πολυδιάστατη.
»Ταυτόχρονα, η ίδια η Ελλάδα αποτελεί
σημαντική πύλη για το διεθνές εμπόριο.
Απόδειξη ο Πειραιάς, αλλά και το υπόλοιπο
λιμενικό σύστημα της χώρας. Ο Πειραιάς
είναι το πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι που συναντούν τα containerships, τα δεξαμενόπλοια,
τα φορτηγά ξηρού φορτίου, μόλις περά-

σουν τη Διώρυγα του Σουέζ. Και συνδέεται,
και πρέπει να το κάνει ακόμα καλύτερα, με
το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της
Ευρώπης και την αγορά των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Εδώ τα Διευρωπαϊκά
Δίκτυα Μεταφορών έχουν για την Ελλάδα
ιδιαίτερη σημασία. Με την ανάπτυξη ισχυρότατων οικονομιών, ανατολικά μας, στην
Κίνα, στην Ινδία και αλλού, και με την ενίσχυση των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η Ελλάδα, από χώρα στην
περιφέρεια του διεθνούς εμπορίου που
ήταν, έγινε χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων διεθνών εμπορευματικών
ροών. Μόνον τυχαίο δεν είναι το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον της Κίνας, των ΗΠΑ και άλλων
μεγάλων παικτών για επενδύσεις αξιοποίησης του λιμενικού συστήματος της χώρας.
»Σε όλα αυτά προστίθεται και ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας ισχύος που
δίνει στην Ελλάδα η Κύπρος, το δεύτερο
κράτος του ελληνισμού. Πολλαπλά σημαντική είναι η συνεργασία με το Ισραήλ.
Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα μπορούσε να ονομαστεί
“Τριπλή Συνεννόηση των δημοκρατιών
της Ανατολικής Μεσογείου” ή “Συνεννόηση των τριών Δ” – “The 3D’s project”.
»Η Ελλάδα είναι κράτος ιδιαίτερης, προστιθέμενης γεωπολιτικής αξίας. Με ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περιοχή κρίσιμη για
τη διεθνή σταθερότητα, τη διεθνή οικονομία και, τελικά, την ειρήνη. Με τη σωστή
δέσμη πολιτικών, η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.
Όμως, για να κάνουμε τη θεωρία πράξη,
υπάρχει μια θεμελιώδης προϋπόθεση. Να
το πιστέψουμε. Και να το παλέψουμε. Με
σοβαρότητα και συνέπεια.

»Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον
θεμελιώδη παράγοντα εθνικής ισχύος.
Δεν είναι άλλος από την ενότητα του
έθνους. Ταυτόχρονα χρειάζεται ένα νέο
όραμα, για ένα νέο, σύγχρονο και στιβαρό κράτος, που θα επικεντρώνεται στα
θεμελιώδη, στην ασφάλεια, στην άμυνα,
στη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση,
στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης
και των δημοκρατικών θεσμών, και στη
διασφάλιση ίσων ευκαιριών.
»Ένα κράτος που παράλληλα θα αφήνει
ελεύθερες τις δημιουργικές δυνάμεις του
έθνους, διασφαλίζοντας έτσι ένα εύφορο
φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Έτσι,
οικοδομείται ένα νέο κοινωνικό πρότυπο,
με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών,
μεγαλύτερη αλληλεγγύη αλλά και ανάληψη
ευθυνών από όλους.
»Αυτόν τον στρατηγικό στόχο πρέπει
να τον ενστερνιστούμε. Να τον κάνουμε βαθιά κτήμα μας και βέβαια να τον
κάνουμε πράξη, καθώς πορευόμαστε
προς το 2021, την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνεγερσία, που απελευθέρωσε το Έθνος και διαμόρφωσε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Είναι μια επέτειος-ορόσημο, για μια νέα αφετηρία για
τη χώρα. Θεμελιωμένη σε μια αισιόδοξη
αλλά και ρεαλιστική θεώρηση των μεγάλων δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας. Με πολιτικές που θα
αξιοποιήσουν και θα δυναμώσουν τους
παράγοντες εθνικής ισχύος, ανάπτυξης
και ευημερίας της πατρίδας μας. Προς
όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας
και της προόδου της ευρύτερης περιοχής μας».

ΔΙΕΘΝΉ
ΎΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Ocean Alliance έως το 2027

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Στα σκαριά μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες
product tankers

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου
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Μετά την έγκριση των μετόχων της Hafnia
Tankers, η BW Tankers και η Hafnia
Tankers ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή
τους, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης product
tankers.
Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση της ΒW Tankers, η νορβηγική εταιρεία πρόκειται να μετονομαστεί σε Hafnia
Limited. H ενοποιημένη εταιρεία θα διαχειρίζεται έναν στόλο από 102 product
tankers, ενώ αναμένει και την παραλαβή
τεσσάρων νεότευκτων πλοίων.

Tα μέλη της συμμαχίας Ocean Alliance
–CMA CGM, COSCO, OOCL και
Evergreen– διεύρυναν τη συνεργασία
τους έως το 2027.
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις κολοσσοί είχαν
ενώσει τις δυνάμεις τους το 2017, με προοπτική συμπόρευσης έως το 2022, ωστόσο
προσφάτως συμφωνήθηκε η ανανέωση της
συνεργασίας τους έως το 2027, απόφαση η
οποία και υπεγράφη στη νήσο Χαϊνάν.
Ο κ. Rodolphe Saadé, πρόεδρος και CEO
της CMA CGM, τόνισε ότι η νέα συμφωνία της εταιρείας του με τους Ασιάτες
εταίρους της θα της δώσει τη δυνατότητα
να προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες
στους πελάτες της.
Η Ocean Alliance, η οποία έχει υπό τη διαχείρισή της 330 containerships, αποτελεί
μία από τις τρεις μεγάλες συμμαχίες που
κυριαρχούν στην αγορά των containers,
μαζί με τις 2M (Maersk, MSC) και THE
Alliance (Hapag-Lloyd, Ocean Network
Express και Yang Ming).

Πώς μια ναυτιλιακή μπορεί να
μειώσει τα έξοδα καυσίμων της;
Η ADNOC Logistics & Services, θυγατρική εταιρεία της Abu Dhabi National
Oil Company, η οποία δραστηριοποιείται
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
και των υπηρεσιών logistics, ανακοίνωσε
ότι έχει μειώσει κατά 23% την κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε είκοσι επτά πλοία της.
Το Al Daffah Energy Efficiency Project
αποτελεί μία από τις πολλές πρωτοβουλίες της ADNOC, με στόχο τη λειτουργική
και ενεργειακή αποδοτικότητα του στόλου της, καθώς και την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της.
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, η
ADNOC έχει τοποθετήσει στα πλοία της
τεχνολογικά προηγμένα συστήματα για τη
βελτιστοποίηση της ταχύτητας των μηχανών, αλλά για τη βελτίωση του ελέγχου
κατανάλωσης των καυσίμων τους.
Σήμερα εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση καυσίμων που έχει πετύχει η ADNOC είναι
περίπου 325.000 μετρικοί τόνοι βαρέος
καυσίμου, ποσότητα η οποία ισοδυναμεί
με το φορτίο ενός δεξαμενόπλοιου κατηγορίας VLCC.

ΖΙΜ και blockchain χέρι χέρι
στη νέα εποχή
H ισραηλινή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ZIM ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προχωρά στο επόμενο στάδιο της
εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain,
επεκτείνοντας την αξιοποίησή του στις
τακτικές γραμμές Ασίας-Νότιας Αφρικής
και Βόρειας Αμερικής-Μεσογείου.
Να σημειωθεί ότι ήδη από πέρυσι η ZIM
αξιοποιεί επιτυχώς τη νέα αυτή πλατφόρμα κυρίως για τη μείωση του χρόνου των
γραφειοκρατικών διαδικασιών διεκπεραίωσης των φορτίων. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η ισραηλινή εταιρεία εισήγαγε πρώτη
την ηλεκτρονική φορτωτική (bill of lading)
μέσω της χρήσης blockchain, μειώνοντας
αισθητά τον χρόνο που απαιτούνταν για
τις σχετικές διαδικασίες.
Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο κ.
Eyal Ben-Amram, Chief Information
Officer της ΖΙΜ, σημείωσε ότι, έχοντας
την υφιστάμενη εμπειρία από την επαναστατική αυτή τεχνολογία, η ΖΙΜ προχωρά

μπροστά, στοχεύοντας παράλληλα στην
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των
πελατών της.

Euronav: ανανέωση
του στόλου της
Σε πώληση του Suezmax «Felicity» ανακοίνωσε ότι προχώρησε η Euronav. Το
πλοίο, χωρητικότητας 157.667 τόνων και
έτους ναυπήγησης το 2009, πωλήθηκε σε
έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές
πλωτών offshore πλατφορμών παγκοσμίως, το όνομα του οποίου δεν έχει γνωστοποιηθεί προς το παρόν.
Με την παράδοση του «Felicity» στους
νέους ιδιοκτήτες του, το πλοίο αναμένεται
να μετατραπεί σε πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου (FPSO).
Ο CEO της Euronav, Paddy Rodgers,
επεσήμανε ότι το «Felicity» αποτελεί το
όγδοο πλοίο της εταιρείας που πωλείται
στην αγορά του offshore, ενώ η πώλησή
του αποτελεί μέρος της στρατηγικής της
Euronav προς ανανέωση του στόλου της.

«Αντίο, bulkers»
για την Hamburg Süd
Η κινεζική China Navigation Co (CNCo)
ήρθε σε συμφωνία με την Hamburg Süd
για την απόκτηση του τμήματος που δραστηριοποιείται στην αγορά ξηρού φορτίου της γερμανικής εταιρείας, καθώς η δεύτερη αναμένεται να επικεντρωθεί περαιτέρω στην αγορά των containerships.
Το εν λόγω τμήμα της Hamburg Süd
διαθέτει στόλο σαράντα πέντε πλοίων

ξηρού φορτίου (Handysizes, Supramaxes,
Ultramaxes, Kamsarmaxes, Panamaxes).
O δρ Arnt Vespermann, CEO της Hamburg
Süd, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ότι
η γερμανική εταιρεία θα επικεντρωθεί
πλέον στη liner ναυτιλία μέσω τόσο της
Hamburg Süd όσο και της Aliança.

Scorpio Bulkers: εμπορική
ευκαιρία τα scrubbers
Λίγους μήνες πριν από την εφαρμογή του
Sulphur Cap 2020, οι πλοιοκτήτες ανά τον
κόσμο καλούνται να χαράξουν την περισσότερο επωφελή οικονομικά στρατηγική,
προκειμένου τα πλοία τους να ανταποκριθούν στις νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές του ΙΜΟ.
Η Scorpio Bulkers έχει γνωστοποιήσει
την απόφασή της για την εγκατάσταση
scrubbers σε όλα τα πλοία του στόλου
της, αναμένοντας έτσι η επιλογή τους να
έχει όσο το δυνατόν ταχύτερο pay-back.
Με αφορμή την ανακοίνωση των εταιρικών της αποτελεσμάτων για το 2018, ο κ.
Emanuele Lauro, πρόεδρος και CEO της
Scorpio Bulkers, εκτίμησε ότι το spread
μεταξύ LFO και HFO θα κινηθεί στα
$250/τόνο.
Nα σημειωθεί ότι, το προηγούμενο διάστημα, η Scorpio Bulkers έκανε λόγο για
«μια εμπορική ευκαιρία» να καταναλώνουν
τα πλοία της πιο φτηνά καύσιμα, ωστόσο
ο κ. Lauro ανέφερε ότι, όσον αφορά την
απόφαση για την εγκατάσταση scrubbers,
ελήφθησαν υπόψη αρκετοί ακόμα παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα αποθειωμένων καυσίμων.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επενδύσεις εξ ανατολών
εισρέουν στη Νότια Αφρική
Η Σαουδική Αραβία σκοπεύει να κατασκευάσει ένα διυλιστήριο και ένα εργοστάσιο
πετροχημικών στη Δημοκρατία της Νότιας
Αφρικής, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του,
την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, ο υπουργός
Ενέργειας του βασιλείου, Khalid Al-Falih.
Να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή αποτελεί
μέρος των επενδύσεων ύψους $10 δις που
αναμένεται να πραγματοποιήσει η Σαουδική Αραβία στη Νότια Αφρική. Όπως
αναφέρει το Reuters, την κατασκευή του
διυλιστηρίου αναμένεται να αναλάβει η
κρατική Saudi Aramco.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας της Νότιας Αφρικής, Jeff Radebe, ο
οποίος συναντήθηκε πρόσφατα με τον
Khalid Al-Falih στην Πρετόρια, τόνισε ότι
το ακριβές σημείο της κατασκευής τόσο
του διυλιστηρίου όσο και του εργοστασίου
πετροχημικών θα οριστικοποιηθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Ποιες θάλασσες παραμένουν
υψηλής επικινδυνότητας
για τους ναυτικούς
Κατά τη διάρκεια του 2018 εκτιμάται ότι
έλαβαν χώρα 201 επιθέσεις σε πλοία,
συγκριτικά με τις 180 του 2017, σύμφωνα
με την ICC του International Maritime
Bureau.
Αυξημένα ήταν τα περιστατικά επιθέσεων
σε πλοία και πληρώματα στις θάλασσες
της Δυτικής Αφρικής. Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 υπολογίζεται ότι καταγράφηκαν 41 ομηρίες ναυτικών στη θαλάσσια
περιοχή της Νιγηρίας μόνο.
Ο κόλπος της Γουινέας παραμένει υψηλής
επικινδυνότητας για τους ναυτικούς, με τις
ομηρίες να ανέρχονται σε 130, από τις 141
παγκοσμίως στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ακτής του Ελεφαντοστού και της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό το 2018,
διπλάσια αύξηση συγκριτικά με πρόπερσι.
Άλλες χώρες οι οποίες κατά τη διάρκεια
του 2018 αποτέλεσαν «πεδία» για πειρατι-
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κές και ληστρικές επιθέσεις σε πλοία ήταν
η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες, ενώ μειωμένος ήταν ο αριθμός των αντίστοιχων περιστατικών στην Ινδονησία.

Απειλή για τους λιμένες
το «hard Brexit»
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας, το
Αμβούργο, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας άτακτης εξόδου του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το Αμβούργο, με δεδομένους τους
παραδοσιακά ισχυρούς οικονομικούς
του δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, η
διασφάλιση μιας ανεμπόδιστης διακίνησης των εμπορευματικών αγαθών μεταξύ
Γερμανίας και βρετανικών λιμένων συνιστά
ύψιστη προτεραιότητα.
Εκπρόσωποι του ομόσπονδου κρατιδίου
του Αμβούργου, μετά και την πρόσφατη
απόρριψη από το βρετανικό κοινοβούλιο
της συμφωνίας εξόδου από την ΕΕ της
Τερέζα Μέι, σημειώνουν πως η λιμενική
αρχή του Αμβούργου έχει λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα που αφορούν την όσο
το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των
τελωνειακών ελέγχων και των ελέγχων
στα εισαγόμενα αγαθά στην περίπτωση
τόσο ενός «hard Brexit» όσο και μιας
συντεταγμένης αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος είναι, σε περίπτωση που μετά το
Brexit εμφανιστούν προβλήματα στις
εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευματικών αγαθών στους άλλους μεγάλους λιμένες της
βόρειας Ευρώπης, όπως π.χ. στην Αμβέρσα
ή στο Ρότερνταμ, να μπορεί η εμπορευματική κίνηση να διοχετευτεί στον γερμανικό
λιμένα.

Ο φυσικός πλούτος
της Αρκτικής προκαλεί εντάσεις
Πριν από λίγα χρόνια, Μόσχα και Όσλο
υπέγραψαν συμφωνία καθορισμού των
μεταξύ τους θαλάσσιων συνόρων και
συγκεκριμένα αυτών που αφορούν την
περιοχή της θάλασσας του Μπάρεντς,
θέτοντας τέλος σε μια αντιδικία με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, η
απόφαση της Ρωσίας να επιτρέψει τις
εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων της
με τη Νορβηγία στη θάλασσα του Μπάρε-

ντς, όπως το έχει ήδη πράξει και σε άλλες
περιοχές της Αρκτικής, έχει προκαλέσει
την άμεση αντίδραση της Νορβηγίας.
Το Όσλο έχει διαμηνύσει ότι, σε περίπτωση που οι ρωσικές έρευνες στη θάλασσα
του Μπάρεντς οδηγήσουν σε εντοπισμό
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου, τότε η Νορβηγία θα διεκδικήσει
το μερίδιό της.
Όπως σημειώνουν στελέχη του Norwegian Petroleum Directorate, υπάρχει η
πεποίθηση πως τα βόρεια τμήματα της
θάλασσας του Μπάρεντς «κρύβουν»
σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων.

Μια εναλλακτική για τις εξαγωγές
πετρελαίου αναζητά η Σαουδική
Αραβία
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
στοχεύει να κατασκευάσει έναν αγωγό
μεταφοράς πετρελαίου στην επαρχία Al
Mahrah της Υεμένης, προκειμένου να διασφαλίσει μια εναλλακτική διαδρομή για τα
Στενά του Ορμούζ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές του πετρελαίου.
Η επαρχία Al Mahrah βρίσκεται στο τρίγωνο
των συνόρων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας,
Υεμένης και Ομάν και φαίνεται να αποτελεί σημείο-κλειδί για τη Σαουδική Αραβία,
καθώς είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε παραγωγή πετρελαίου επαρχία της Υεμένης.
Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό βασίλειο
επιθυμεί να έχει με το μέρος του το Ομάν
στον πόλεμο εναντίον της Υεμένης, με
τον σουλτάνο του Ομάν να διατηρεί προς
το παρόν ουδέτερη στάση αλλά πολλές
φορές και ρόλο διαμεσολαβητή.
Γιατί όμως η Σαουδική Αραβία έχει στρέψει το βλέμμα της στην επαρχία Al Mahrah;
Η απάντηση βρίσκεται στα Στενά του
Ορμούζ, τα οποία αποτελούν μία από
τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς σε
παγκόσμιο επίπεδο, μέσω των οποίων η
Σαουδική Αραβία εξάγει την πλειονότητα
του πετρελαίου της, περίπου το 88%. Σε μια
προσπάθειά της να μειώσει την επιρροή
του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναζητά μια εναλλακτική διαδρομή για τις πετρελαϊκές της εξαγωγές.
Η επαρχία Al Mahrah αποτελεί μια καλή
περίπτωση, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει,
από τα τέλη του 2017, στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της.
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ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το Ρότερνταμ επιδοτεί
το «πράσινο» cluster του
Η λιμενική αρχή του Ρότερνταμ ανακοίνωσε την προώθηση ενός νέου οικονομικού
κινήτρου, με στόχο τη συμβολή της ναυτιλίας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
Συγκεκριμένα, ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα από τον χώρο της ναυτιλίας (ναυτιλιακές εταιρείες, ναυλωτές, προμηθευτές
καυσίμων, κατασκευαστές ναυτιλιακού
εξοπλισμού) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση-χρηματοδότηση μέσω
του «Incentive Scheme Climate-Friendly
Shipping».
Το εν λόγω πρόγραμμα-επιδότηση, το
οποίο θα έχει ισχύ έως το 2022, παρέχει
οικονομική ενίσχυση σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν φιλικά προς το
περιβάλλον έργα στην ευρύτερη περιοχή
του λιμανιού του Ρότερνταμ.

Ανοδική πορεία
για τα ναυπηγεία Zvezda
Τα ρωσικά ναυπηγεία Zvezda Shipbuilding
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Complex κατέγραψαν αύξηση του βιβλίου
παραγγελιών τους για νέα πλοία κατά 42%
το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Στην παρούσα φάση υπολογίζεται ότι το
βιβλίο παραγγελιών της Zvezda περιλαμβάνει 37 πλοία, εκ των οποίων τα 26 έχουν
παραγγελθεί από τη Rosneft και αφορούν
δώδεκα πλοία τύπου Arc6 και Arc7, τέσσερα πλοία κατηγορίας ice-class multipurpose, καθώς και δέκα Aframaxes.
Ένας ακόμα σημαντικός πελάτης της
Zvezda είναι η Gazprom, η οποία κατά τη
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2018
παρήγγειλε προς ναυπήγηση πέντε πλοία.
Επιπροσθέτως, σε παραγγελίες για τη
ναυπήγηση πλοίων έχει προχωρήσει η
Sovcomflot αλλά και η Rosmorport.
Τα ναυπηγεία Zvezda Shipbuilding Complex στην Άπω Ανατολή, ως επέκταση των
υπαρχόντων Zvezda στη Ρωσία, αποτελούν ένα project, η κατασκευή του οποίου
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.

Οι πιο πολυσύχναστοι λιμένες
διακίνησης containers
Tο κινεζικό λιμάνι Ningbo-Zhoushan κατέγραψε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
26 εκατ. ΤΕUs το 2018, επιτυγχάνοντας
να εισέλθει στην τριάδα των κορυφαίων
λιμένων διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
του κόσμου.
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν πως
η ραγδαία ανάπτυξη των συνδυασμένων
μεταφορών είναι αυτή που συντέλεσε
στην αύξηση της διακίνησης containers
στο λιμάνι Ningbo-Zhoushan.
Από την άλλη, ο όγκος εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκε στο λιμάνι Shenzhen
άγγιξε τα 25,74 εκατ. ΤΕUs, με αποτέλεσμα το κινεζικό λιμάνι να υποχωρήσει στη
σχετική κατάταξη.
Τέλος, να σημειωθεί ότι την πρώτη θέση
μεταξύ των πλέον πολυσύχναστων λιμανιών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
για το 2018 κατέκτησε, για ένατο συνεχόμενο έτος, ο λιμένας της Σαγκάης, καθώς
διακινήθηκαν 42,01 εκατ. ΤΕUs, ενώ το
λιμάνι της Σιγκαπούρης βρέθηκε στη δεύτερη θέση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης
η ταχεία ανάπτυξη που σημειώνει ο λιμένας του Κολόμπο στη Σρι Λάνκα τα τελευταία χρόνια, καθώς το 1995 η διακίνηση
φορτίων ανερχόταν σε 1 εκατ. TEUs, ενώ ο
συγκεκριμένος όγκος διπλασιάστηκε έπει-

τα από εννέα ολόκληρα χρόνια, το 2004.
Ωστόσο, το 2010 η διακίνηση φορτίων
από το εν λόγω λιμάνι ανήλθε σε 4 εκατ.
TEUs, το 2015 σε 5 εκατ. TEUs, ενώ το
2017 σε 6 εκατ. TEUs.
Από το λιμάνι του Κολόμπο διακινήθηκαν μέσω των τριών τερματικών σταθμών
του –Jaya Container Terminal (JCT), South
Asia Gateway Terminal (SAGT), Colombo
International Container Terminal (CICT)–
περίπου 7 εκατ.TEUs κατά τη διάρκεια του
2018, αύξηση κατά 1 εκατ. TEUs συγκριτικά με το 2017. Επιπλέον, εκπρόσωπος της
λιμενικής αρχής του Κολόμπο ανακοίνωσε ότι ο όγκος διαμετακομιστικού φορτίου από το λιμάνι σημείωσε αύξηση της
τάξεως του 19,3% το 2018.
Ο λιμένας του Κολόμπο κατέλαβε την
πρώτη θέση στη λίστα με τα 30 κορυφαία λιμάνια διαχείρισης containers για
το πρώτο εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με
έρευνα της Alphaliner, καθώς κατέγραψε
αύξηση της τάξεως του 15,6% στη διακίνηση containers το πρώτο εξάμηνο του
2018 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο το 2017.

Ευοίωνο το νέο έτος για την DSME
Η νέα χρονιά ξεκίνησε αισιόδοξα για την
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME), καθώς εξασφάλισε παραγγελία
για τέσσερα δεξαμενόπλοια κατηγορίας
VLCC (Very Large Crude Carriers).
Το κόστος ναυπήγησης των τεσσάρων
VLCCs εκτιμάται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα
με δημοσίευμα της Yonhap News Agency,
περίπου σε $365 εκατ.
Η παράδοση των νέων VLCCs αναμένεται
να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του
2021, ενώ προς το παρόν δεν έχει γνωστοποιηθεί το όνομα της εταιρείας η οποία
προέβη στη συγκεκριμένη παραγγελία.
Η DSME έχει θέσει ως στόχο έως τα τέλη
του 2019 να έχει κερδίσει παραγγελίες για
νέα πλοία συνολικής αξίας τουλάχιστον
$8 δις, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της
τάξεως του 10% συγκριτικά με τον αντίστοιχο στόχο που είχε θέσει για το 2018
($7,3 δις).
Κατά τη διάρκεια του 2018, οι παραγγελίες
της DSME ανήλθαν σε $6,81 δις, ενώ δέχτηκε παραγγελίες για 34 πλοία κατηγορίας
VLCC, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσώπευσαν το 83% των παγκόσμιων παραγγελιών για αντίστοιχα δεξαμενόπλοια.

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)

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΌΣ
ΝΑΥΤΙΛΊΑ
-

Αύξηση στις αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων
στο λιμάνι του Πειραιά
Οι επιβεβαιωμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά προβλέπεται ότι θα σημειώσουν αύξηση εντός του
2019. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΛΠ, το
2019 τα κρουαζιερόπλοια που αναμένεται
να καταπλεύσουν στο μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας θα ανέλθουν σε 605, από 524
που ήταν το 2018, αντιπροσωπεύοντας
αύξηση κατά 15,8%, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφορικά με τα κρουαζιερόπλοια εκείνα
τα οποία θα έχουν ως home port το λιμάνι του Πειραιά, εκτιμάται ότι θα αγγίξουν
τα 371 το 2019, συγκριτικά με τα 257 του
2018, αύξηση κατά 44%.

Ενισχύεται ο στόλος
κρουαζιερόπλοιων
της Norwegian
Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri υπέγραψαν συμφωνία με τη Norwegian Cruise
Line Holdings Ltd. για την κατασκευή ενός
υπερπολυτελούς κρουαζιερόπλοιου για
ένα από τα brand names της δεύτερης, τη
Regent Seven Seas Cruises.
Το νέο κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να
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παραδοθεί εντός του 2023 και το κόστος
ναυπήγησής του εκτιμάται σε περίπου 474
εκατ. ευρώ. Θα έχει χωρητικότητα 54.000
τόνους και τη δυνατότητα να μεταφέρει
750 επιβάτες.
Το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο θα αποτελέσει το αδελφό πλοίο του «Seven Seas
Explorer», το οποίο παραδόθηκε στη
Regent Seven Seas Cruises το 2016, και του
«Seven Seas Splendor», το οποίο αναμένεται
να είναι έτοιμο προς παράδοση το 2020.
Ο κ. Giuseppe Bono, CEO των Fincantieri,
αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία
μεταξύ των ιταλικών ναυπηγείων με τη
Norwegian Cruise Line, επισημαίνοντας ότι στην παρούσα φάση στο βιβλίο
παραγγελιών των Fincantieri συμπεριλαμβάνονται και δέκα υπό ναυπήγηση πλοία
για τη Norwegian.

Το πρώτο ηλεκτρικό ferry
κατανάλωσης υδρογόνου
H Norled και το Υπουργείο Δημοσίων
Έργων της Νορβηγίας υπέγραψαν την
Τρίτη 8 Ιανουαρίου συμφωνία για τη ναυπήγηση του πρώτου ηλεκτρικού ferry που
θα κινείται με τη χρήση υδρογόνου.
Το μηδενικών ρύπων πλοίο, το οποίο θα
είναι έτοιμο το 2021, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 299 επιβάτες και 80
αυτοκίνητα και θα εκτελεί το δρομολόγιο
Hjelmeland-Skipavik-Nesvik στο Rogaland
στα δυτικά της Νορβηγίας.
Να σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό για την
ανάπτυξη και την κατασκευή του εν λόγω
πλοίου συμμετείχαν επίσης η Fjord1 και η
Boreal.

Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο κ. Ingvald Løyning, πρόεδρος της Norled,
σημείωσε ότι αποτελεί ένα «πράσινο»
ορόσημο τόσο για τη Norled όσο και
για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Η γερμανική TUI Cruises
υλοποιεί την πρώτη φάση
επέκτασης του στόλου της
Η γερμανική TUI Cruises παρέλαβε από
τα φινλανδικά ναυπηγεία Meyer Turku το
νέο της κρουαζιερόπλοιο «New Mein
Schiff 2».
To «New Mein Schiff 2», χωρητικότητας
111.500 τόνων, μήκους 315 μ., πλάτους 36
μ. και με δυνατότητα μεταφοράς 3.132
επιβάτων, αντικαθιστά το πρότερο «Mein
Schiff 2», το οποίο είχε ναυπηγηθεί το
1997 και θα παραμείνει στην TUI Cruises
με άλλο όνομα πλέον.
Με την παράδοση του «New Mein Schiff
2», η TUI Cruises υλοποιεί την πρώτη
φάση επέκτασης του στόλου της με πλοία
τα οποία διαθέτουν αναβαθμισμένα και
φιλικά προς το περιβάλλον τεχνολογικά
συστήματα.
Παράλληλα, τα φινλανδικά ναυπηγεία
Meyer Turku, στο πλαίσιο επανασχεδιασμού πλοίων και ναυπήγησης πλοίων τεχνολογικά προηγμένων, καθώς και
μέσα από το επενδυτικό τους πρόγραμμα ύψους 200 εκατ., το οποίο αφορά σε
προσλήψεις και εκπαίδευση εργαζομένων,
προσβλέπουν σε διπλασιασμό του όγκου
των ναυπηγικών τους εργασιών μέσα στην
επόμενη πενταετία.

ADVERTORIAL
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Η δέσμευση της MOL για τη χρήση της
υπηρεσίας Fleet Xpress στο σύνολο του
στόλου της ευθυγραµµίζεται με τα σχέδια της εταιρείας για την κλιμάκωση των
ψηφιακών της δραστηριοτήτων. Η εταιρεία θεωρεί ότι το Internet of Things
(IoT), σε συνδυασμό με προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης
της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με
οδηγό την εγγυημένη και συνεχή συνδεσιμότητα των πλοίων της.

Μια πλήρως αυτοματοποιημένη
πλοήγηση από λιμάνι σε λιμάνι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης
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H MOL επιλέγει την υπηρεσία Fleet
Xpress για τον στόλο της
Η Mitsui OSK Lines (MOL), μία από τις
μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της
Ιαπωνίας, πρόκειται να εγκαταστήσει την
υπηρεσία Fleet Xpress της Inmarsat σε
όλο το υπόλοιπο του ιδιόκτητου και διαχειριζόμενου στόλου της. Η συγκεκριμένη
κίνηση δείχνει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται στη συγκεκριμένη δορυφορική
υπηρεσία υψηλών ταχυτήτων από μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες και ενισχύει το πεδίο
εφαρμογής του ψηφιακού μετασχηματισμού που σαρώνει τον ναυτιλιακό κλάδο.
Η MOL συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησαν την υπηρεσία Fleet
Xpress, χρησιμοποιώντας την παγκόσμια
ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων
της Inmarsat στην πλειονότητα των car
carriers της το 2016. Μέχρι σήμερα, η εν
λόγω υπηρεσία χρησιμοποιείται σε περισσότερα από εκατό πλοία, ενώ η MOL θα
εγκαταστήσει τώρα το Fleet Xpress σε
ολόκληρο τον υπό διαχείριση και ιδιόκτητο στόλο των πλοίων μεταφοράς χύδην
φορτίου, δεξαμενόπλοιων, πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων και πλοίων μεταφοράς LNG της εταιρείας.

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σετ δοκιμών
πάνω στη λύση αυτοματοποιημένης πλοήγησης από λιμάνι σε λιμάνι. Σε μια άνευ
προηγουμένου επιχείρηση, παρουσία της
Νορβηγικής Ναυτιλιακής Αρχής (NMA),
το σύστημα δοκιμάστηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Folgefonn»,
πραγματοποιώντας μια πλήρως αυτόνομη
διαδρομή από προβλήτα σε προβλήτα, και
στα τρία λιμάνια τα οποία εξυπηρετούν το
πλοίο.
Η πλοήγηση του πλοίου ελέγχεται χρησιμοποιώντας σημεία και διαδρομές, μέσα
από τα οποία το πλοίο καθοδηγείται προς
τον επόμενο προορισμό του. Η συσκευή
ελέγχου, η οποία βασίζεται στο υπάρχον
σύστημα δυναμικής τοποθέτησης της
Wärtsilä, ελέγχει την ταχύτητα, τη θέση
και την πορεία του πλοίου. Το GNSS χρησιμοποιείται ως ο βασικός αισθητήρας,
ενώ το Wärtsilä Guidance Marine CyScan
AS δοκιμάζεται ως δευτερεύων αισθητήρας θέσης για την προσέγγιση στην προβλήτα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των συγκεκριμένων δοκιμών έχει τεράστια σημασία.
Μόλις ο διαχειριστής επέλεξε τον επόμενο προορισμό, η λειτουργία ξεκίνησε
απλώς με την επιλογή «Sail», η οποία επέτρεψε στην αυτόνομη συσκευή χειρισμού
να πάρει τον έλεγχο του πλοίου. Το πλοίο
αναχώρησε από την προβλήτα, πραγματοποίησε ελιγμούς κατά την έξοδό του από
το λιμάνι, έπλευσε μέχρι το επόμενο λιμάνι, εισήλθε σε αυτό και προσέδεσε στην
προβλήτα, και όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η
πρώτη προσπάθεια για πλήρως αυτοματο-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
ποιημένη πλοήγηση από λιμάνι σε λιμάνι,
χωρίς να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση,
για ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους.

Ένα νέο έργο για την ενίσχυση
της ασφάλειας στη χρήση
του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου
Ο νηογνώμονας ABS υπέγραψε μνημόνιο
συμφωνίας (MoU) με το Κορεατικό Ινστιτούτο Εξοπλισμού Πλοίων (KOMERI) για
τη δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης, η
οποία θα λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στη χρήση του LNG ως
καυσίμου. Στην εν λόγω εγκατάσταση, ο
ABS και το Ινστιτούτο KOMERI πρόκειται
να συνεργαστούν στο πεδίο της έρευνας,
επιτρέποντας στους πλοιοκτήτες να δοκιμάζουν με ασφάλεια συστήματα αερίου
καυσίμου και συστήματα ανεφοδιασμού
καυσίμου, σε πραγματικές συνθήκες φόρτωσης, προτού αυτά εγκατασταθούν πάνω
σε πλοία.
Ο κ. Peter Fitzpatrick, ABS Vice President,
Global Business Development, δήλωσε:
«Ο ABS είναι υπερήφανος για τη συνερ-
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γασία του με το Ινστιτούτο KOMERI στην
ανάπτυξη αυτής της σημαντικής εγκατάστασης, η οποία θα βοηθήσει στην
πραγματοποίηση ασφαλών και αποτελεσματικών δοκιμών νέων εξοπλισμών, και
θα προωθήσει τελικώς την υιοθέτηση
του LNG ως καυσίμου. Το συγκεκριμένο
έργο αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα
της δέσμευσής μας να προωθήσουμε την
ασφάλεια και την εξέλιξη των νέων σχεδιασμών και εφαρμογών που αφορούν
τη χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου».
Η εγκατάσταση θα βρίσκεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και θα επιτρέπει
στις εταιρείες ναυπήγησης πλοίων να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες των συστημάτων που εγκαθίστανται στα πλοία, ενώ θα
παρέχει και δυνατότητες για έρευνα και
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

ABB και Helsinki City Transport
πραγματοποιούν το επόμενο βήμα
στην αυτόνομη ναυτιλία
H ABB πραγματοποίησε μία δοκιμή
απομακρυσμένου ελέγχου στο ice-class
επιβατηγό πλοίο «Suomenlinna II» σε
περιοχή δοκιμών κοντά στο λιμάνι του
Ελσίνκι, αποδεικνύοντας ότι με τις σημερινές τεχνολογίες είναι δυνατή η εποπτεία
των πλοίων από οποιοδήποτε σημείο του
πλανήτη.
Με αυτή την ιστορική δοκιμή στο λιμάνι
της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, η ABB
και η Helsinki City Transport έκαναν το
επόμενο βήμα στην αυτόνομη ναυτιλία.
Στην απομακρυσμένη δοκιμή, την πρώτη
στον κόσμο που πραγματοποιήθηκε σε
υπάρχον επιβατηγό πλοίο, η ΑΒΒ δοκίμασε με επιτυχία την ενίσχυση των πλοίων
με τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες
για σχεδόν οποιοδήποτε είδος πλοίου.
Στο πλοίο «Suomenlinna II» έχει εγκατασταθεί το νέο σύστημα δυναμικής
τοποθέτησης της ΑΒΒ, ABB Ability™
Marine Pilot Control, ενώ ο απομακρυσμένος έλεγχος του πλοίου έγινε από ένα
κέντρο ελέγχου στο Ελσίνκι. Η δοκιμή
έγινε μακριά από την ακτή, χωρίς επιβάτες πάνω στο πλοίο, σε μια περιοχή χωρίς
άλλα πλοία.
Αυτή η επαναστατική δοκιμή αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση
της αποδοχής των αυτόνομων συστημάτων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι

αυτόνομες λύσεις αναμένεται να μεταμορφώσουν τη διεθνή ναυτιλία μέσα στις
επόμενες δεκαετίες, καθώς η βιομηχανία
ανακάμπτει από την ύφεση που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Νέα εξέλιξη στα ναυτιλιακά
καύσιμα
Η εταιρεία MAN Cryo, θυγατρική της
MAN Energy Solutions, έχει αναπτύξει, σε
στενή συνεργασία με τις Fjord1 και Multi
Maritime στη Νορβηγία, ένα σύστημα
καυσίμου για ναυτιλιακές εφαρμογές, το
οποίο χρησιμοποιεί υγροποιημένο υδρογόνο.
Ο σχεδιασμός της Multi Maritime για το
πλοίο της Fjord1, συμπεριλαμβανομένου
του πλήρως ολοκληρωμένου MAN Cryo
– Hydrogen Fuel Gas System, έχει λάβει
από τον νηογνώμονα DNV-GL προκαταρκτική έγκριση επί της αρχής (AiP).
Ο κ. Uwe Lauber, διευθύνων σύμβουλος
της MAN Energy Solutions, ανέφερε: «Ως
μια λύση για πλοία που πραγματοποιούν ταξίδια σχετικά μικρών αποστάσεων, όπως τα οχηματαγωγά, η τεχνολογία
αυτή αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία.
Επιπλέον, το υδρογόνο είναι ένα καθαρό
καύσιμο, το προφίλ του οποίου ταιριάζει
απόλυτα με τη γενική επιθυμία της βιομηχανίας να κινηθεί προς “καθαρότερες”
τεχνολογίες. Οι δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ποικίλες και
συναρπαστικές».
Το υγροποιημένο υδρογόνο έχει θερμοκρασία -253°C και είναι ένα από τα
ψυχρότερα κρυογονικά αέρια που υπάρχουν, γεγονός που σημαίνει ότι τα εξαρτήματα του συστήματος και τα υλικά
καταπονούνται από μεγάλες τάσεις, ενώ
μία ακόμα πρόκληση αποτελεί και η εκρηκτική του φύση. Μόλις υγροποιηθεί, το
υδρογόνο μειώνεται στο 1/800 του όγκου
του, σε σύγκριση με τον όγκο που καταλαμβάνει στην αέρια φάση, επιτρέποντας
μια πιο αποτελεσματική διαχείριση. Ως
καύσιμο, το υδρογόνο δεν απελευθερώνει
καθόλου CO2 και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς
ένα καθαρό ενεργειακό σύστημα χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το
υγροποιημένο υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών για
ηλεκτρική πρόωση μέσω της τεχνολογίας
κυψελών καυσίμου.
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Έξυπνες λύσεις λογισμικού στην υπηρεσία του πλοίου
Το παράδειγμα του ABB Tekomar XPERT 3.0

Η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει ραγδαία τη ναυτιλία παγκοσμίως.
Οι προσπάθειες που γίνονται ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα
του πλοίου και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις επιδόσεις
του στόλου και στην κερδοφορία υποστηρίζονται από τη χρήση
έξυπνης τεχνολογίας και από την εφαρμογή της θεωρίας των big
data, των μεγάλων δεδομένων, στην πράξη.

Του Beat Güttinger, Επικεφαλής της
Tekomar για την ABB Turbocharging
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Η ABB Turbocharging, τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα της κατασκευής και της
συντήρησης υπερπληρωτών, είναι σε θέση
να αναγνωρίζει άμεσα τις αιτίες που κρύβονται πίσω από την πτώση της απόδοσης της μηχανής και να ποσοτικοποιεί με
ακρίβεια τις δυνατότητες βελτιστοποίησης της μηχανής και, κατ’ επέκταση, την
επίδοση της πρόωσης. Με την έξυπνη
λύση λογισμικού Tekomar XPERT, η ABB
Turbocharging μετατρέπει τις πληροφορίες που αντλεί από τα δεδομένα σε χειροπιαστή αξία.
Το Tekomar XPERT, το οποίο ενσωματώθηκε στο συγκεντρωτικό ψηφιακό χαρτοφυλάκιο της ABB το 2017, σχεδιάστηκε
από μηχανικούς, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των κύριων μηχανών και των ηλεκτρομηχανών, παρέχοντας
στον πρώτο μηχανικό επί του πλοίου
συμβουλές και οδηγίες σχετικά με το τι
ακριβώς πρέπει να κάνει προκειμένου να

ενισχύσει την απόδοση. Ουσιαστικά, το
λογισμικό προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές και κατευθύνει τον πρώτο μηχανικό
έτσι ώστε να επιτύχει μείωση στην κατανάλωση καυσίμων. Αυτός ο τύπος προηγμένης διάγνωσης των προβλημάτων, σε
συνδυασμό με τη μετάδοση πραγματικά
χρηστικών πληροφοριών στις χερσαίες
εγκαταστάσεις της εταιρείας, δίνει στους
πλοιοκτήτες τη δυνατότητα να εστιάζουν
άμεσα στην επιδιόρθωση ενδεχόμενων
προβλημάτων.
Το λογισμικό Tekomar XPERT αναλύει
την απόδοση της μηχανής και αξιολογεί
τις αποκλίσεις από τις εργοστασιακές
ονομαστικές επιδόσεις του. Εάν εφαρμοστούν οι οδηγίες που παρέχει το Tekomar
XPERT, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική
εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία συνήθως
ανέρχεται σε 0,5 έως 3 τόνους, αλλά και
μείωση του κόστους έως και 1.000 δολάρια ανά ημέρα, ανά πλοίο.

Το Tekomar XPERT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε κύρια μηχανή και ηλεκτρομηχανή πλοίου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, τύπου, ηλικίας ή μεγέθους.
Προσφέροντας απόλυτη ευελιξία, το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή, επί του πλοίου ή επί
της ξηράς. Το λογισμικό δεν προϋποθέτει
την εγκατάσταση υλικού και είναι συμβατό με όλα τα συστήματα μηχανοργάνωσης. Ως ένα ευπροσάρμοστο και έξυπνο
εργαλείο, το Tekomar XPERT αποτελεί μια
προσιτή πρόταση, σε μια εποχή όπου οι
πλοιοκτήτες αναζητούν τρόπους για να
μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και
να εστιάσουν στην αειφορία, πέρα από
την κερδοφορία.
Η προστιθέμενη αξία αυτής της λύσης
έξυπνου λογισμικού, που παρέχεται με
συνδρομητική βάση, είναι ότι με μια μικρή
μόνο επένδυση επιτυγχάνεται τεράστια
οικονομία. Η απόδοση της επένδυσης στο
λογισμικό αυτό είναι τόσο υψηλή, ώστε
εξασφαλίζει άμεση μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και, κατά συνέπεια, άμε-

ση μείωση του κόστους από την πρώτη
κιόλας εβδομάδα, εφόσον οι πλοιοκτήτες
αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή
την έξυπνη τεχνολογία.
Με βάση τα σχόλια των πελατών, η ABB
Turbocharging βελτίωσε πρόσφατα το
προϊόν λογισμικού, ώστε να καλύψει
καλύτερα τις ανάγκες των διαχειριστών
στόλου και των τεχνικών διευθυντών. Το
Tekomar XPERT 3.0 είναι η εξατομικευμένη απάντηση της ABB Turbocharging στην
ανάγκη των πελατών της να διαθέτουν την
επιλογή εξακρίβωσης των δεδομένων σε
ένα δυναμικό νέο περιβάλλον λογισμικού,
έτσι ώστε να προβάλλονται με χρηστικό
τρόπο όλες οι σημαντικές πληροφορίες.
Μέσω της συνδεσιμότητας με το cloud,
η απόδοση του στόλου ελέγχεται πλέον εύκολα από τους αρχιμηχανικούς και
τους υπευθύνους στόλου. Το τεχνικό
τμήμα μπορεί να επισημαίνει γρήγορα τα
δεδομένα ζωτικής σημασίας, όπως αναφορές για τη μηχανή του πλοίου με δυνητική εξοικονόμηση, αλλά και να επιλέγει
τα κριτήρια, μεταξύ άλλων τον τύπο της

Ο κάθε όροφος:

μηχανής και του πλοίου, με βάση τα οποία
θα φιλτράρονται τα αποτελέσματα. Κατά
συνέπεια, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
χρόνου και χρήματος.
Η αναβάθμιση του Tekomar XPERT στην
έκδοση 3.0 υποστηρίζει ένα νέο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου. Με τη νέα οθόνη
γενικής εποπτείας, ο διαχειριστής στόλου
μπορεί πλέον να ελέγχει την απόδοση
των μηχανών στο σύνολο του στόλου,
αξιοποιώντας τα συνοπτικά στατιστικά
στοιχεία, αλλά και να δίνει γρήγορα τη
δέουσα προτεραιότητα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε περίσταση,
βασιζόμενος σε έξυπνες πληροφορίες.
Το Tekomar XPERT είναι ένα ώριμο, έξυπνο προϊόν λογισμικού, με πλεονεκτήματα
ήδη ευρέως αισθητά στην αγορά. Η μικρή
επένδυση που απαιτείται για τη συνδρομή
του λογισμικού αντισταθμίζεται από τα
σχετικά οφέλη, τα οποία απολαμβάνουν
ήδη περισσότερα από 1.400 πλοία που
έχουν εξοπλιστεί με το Tekomar XPERT
μέχρι σήμερα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Σκακιέρα πετρελαϊκών
επενδύσεων η κεντρική Ασία
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα διυλιστήριο
πετρελαίου κόστους $10 δις στον λιμένα
βαθέων υδάτων Gwadar στο Πακιστάν,
όπως ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας του
σαουδαραβικού θρόνου, Khalid Al-Falih.
Η κυβέρνηση του Πακιστάν προσβλέπει
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
προκειμένου να τονώσει τις αδύναμες
εμπορικές συναλλαγές της χώρας. Το 2018
η Σαουδική Αραβία είχε προσφέρει στο
Πακιστάν οικονομική βοήθεια της τάξεως
των $6 δις, προκειμένου να ενισχύσει τις
εισαγωγές της χώρας σε αργό πετρέλαιο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Gulf
Business, η Σαουδική Αραβία έχει θέσει
ως στόχο να ενισχύσει την οικονομία
του Πακιστάν μέσα από την κατασκευή
ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, αλλά και
μέσα από τη συνεργασία των δύο χωρών
στο China-Pakistan Economic Corridor
(CPEC), το οποίο εντάσσεται στο φιλόδοξο κινεζικό project «Belt and Road
Initiative».
Το Πεκίνο, στο πλαίσιο του CPEC, έχει
δεσμευτεί να επενδύσει $60 δις για την

κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοκινητοδρόμων, καθώς
επίσης και για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμένων στο
Πακιστάν, προκειμένου να μετατραπεί
σε σημαντική χερσαία οδό, η οποία θα
συνδέει τη δυτική Κίνα με τον υπόλοιπο
κόσμο.

Στην αιολική ενέργεια επενδύει
η «Κίνα της Αφρικής»
H Ethiopian Electric Power (EEP), η κρατική εταιρεία ανάπτυξης έργων ηλεκτροπαραγωγής, ανέλαβε την κατασκευή του
τέταρτου αιολικού πάρκου στην Αιθιοπία.
Ο λόγος για το Aysha II Wind Farm
project, με δυνητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περί τα 120 MW, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Exim Bank
of China (85%) και την κυβέρνηση της
Αιθιοπίας (15%). Όπως ενημέρωσε με
σχετική ανακοίνωση η EEP, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι εργασίες για τις μελέτες και τις αναλύσεις του εδάφους, όπως
και οι εργασίες για τον σχεδιασμό και τη
διάνοιξη αγωγών υπόγειων υδάτων.
Να σημειωθεί ότι ήδη η Αιθιοπία, η οποία
από πολλούς χαρακτηρίζεται ως η «Κίνα

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

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

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
της Αφρικής», λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής της, παράγει ηλεκτρική ενέργεια 324
MW από τρία διαφορετικά αιολικά πάρκα:
Adama Wind Farm, Adama II Wind Farm
και Ashegoda Wind Farm.

Τέλος, να σημειωθεί ότι σε σημαντικές επενδύσεις στην «καθαρή» ενέργεια το 2018
προχώρησαν οι: Ιαπωνία ($27,2 δις, -16%),
Ινδία ($11,1 δις, -21%), Γερμανία ($10,5 δις,
-32%) και Ηνωμένο Βασίλειο ($10,4 δις, +1%).

Στα $332 δις οι παγκόσμιες
επενδύσεις για «καθαρή» ενέργεια

Στροφή της Vale στην αιολική
ενέργεια

Οι παγκόσμιες επενδύσεις για «καθαρή»
ενέργεια ξεπέρασαν, για πέμπτο συναπτό
έτος, τα $300 δις, αγγίζοντας τα $332,1 δις,
σημειώνοντας ωστόσο μείωση της τάξεως του 8% συγκριτικά με το 2017, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ερευνών
BloombergNEF (BNEF).
Είναι χαρακτηριστικό ότι, μεταξύ των
επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2018, παρατηρήθηκαν αρκετές
αντιθέσεις. Συγκεκριμένα, οι παγκόσμιες
επενδύσεις στην αιολική ενέργεια αυξήθηκαν το περασμένο έτος κατά 3%, στα
$128,6 δις, ενώ, σε ό,τι αφορά αυτές για
ηλιακή ενέργεια, μειώθηκαν κατά 24%, στα
$130,8 δις, κυρίως λόγω της μείωσης του
κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.
Η Κίνα αποτέλεσε την κύρια αιτία της
μείωσης των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς στα μέσα του
2018 η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε
να «παγώσει» νέα projects ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με αποτέλεσμα οι κινεζικές επενδύσεις να συρρικνωθούν κατά
53% το περασμένο έτος, στα $40,4 δις.

H βραζιλιάνικη μεταλλευτική εταιρεία Vale
έλαβε πρόσφατα όλες τις σχετικές εγκρίσεις από την επιτροπή ανταγωνισμού της
Βραζιλίας για την εξαγορά τριών αιολικών πάρκων στα βορειοανατολικά της
χώρας, τα οποία μέχρι πρότινος ανήκαν
στο επενδυτικό fund «Salus». Το ύψος του
deal δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.
Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν
αναμενόμενη την απόφαση της Vale για
είσοδο στην αγορά της αιολικής ενέργειας, με δεδομένο ότι στόχος του βραζιλιάνικου κολοσσού είναι η κάλυψη όλων των
ενεργειακών του αναγκών μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Ιαπωνία-Ρωσία: συμμαχία
στον ενεργειακό τομέα
Η ιαπωνική Mitsubishi Corporation έχει
εκφράσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη δημιουργία του ενεργειακού
έργου Arctic LNG 2 του ρωσικού κολοσσού Novatek. Το συνολικό κόστος της
κατασκευής του Arctic LNG 2 στη χερσό-

νησο της Gydan υπολογίζεται σε $25,5 δις.
Ρωσία και Ιαπωνία βρίσκονται σε συζητήσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας
τους σε τομείς όπως η ενέργεια και γι’
αυτόν τον λόγο η Ιαπωνία επιδιώκει τη
συμμετοχή της σε ενεργειακά έργα της
Ρωσίας, όπως είναι το Sakhalin-2, το Yamal
LNG, καθώς και το Arctic LNG 2.
Αναφορικά με το Arctic LNG 2, η Novatek
έχει ήδη συμφωνήσει με τη γαλλική Total
για την απόκτηση από τη δεύτερη μεριδίου της τάξεως του 10%, ενώ στοχεύει σε
πώληση και ενός επιπρόσθετου 30% σε
όποια άλλη εταιρεία ενδιαφέρεται.
Η ετήσια ικανότητα παραγωγής του εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 6,6 εκατ. τόνους,
μετά το πέρας της κατασκευής του.

Με το βλέμμα στην «καθαρή»
ενέργεια το Άμπου Ντάμπι
Οι επενδύσεις του Άμπου Ντάμπι στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
εκτιμάται ότι έχουν αγγίξει τα $2,2 δις,
σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του
εμιράτου, Awaidha Murshed Al Marar, με
την προοπτική επέκτασής τους κατά τους
επόμενους μήνες.
Εντός του 2019 αναμένεται ότι θα καταγραφεί σημαντική αύξηση στις επενδύσεις επί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το εμιράτο του Άμπου Ντάμπι, ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω
της χρήσης ηλιακής ενέργειας ή μέσω της
αντίστροφης ώσμωσης νερού.
Από το 2006, το Άμπου Ντάμπι έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Σημαντικά έργα στα οποία έχει
επενδύσει το εμιράτο είναι το Shams 1
(κόστους $600.000), το οποίο αποτελεί
το μεγαλύτερο έργο χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη Μέση Ανατολή, αλλά
και το Noor Abu Dhabi, το μεγαλύτερο
στον κόσμο ηλιακό πάρκο, με παραγωγή
1,17 GW και κόστος $817.000.
Τα παραπάνω εντάσσονται στην «Energy
Strategy 2050» των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, σύμφωνα με την οποία στόχος
είναι, έως το 2050, να έχει αυξηθεί το
ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας
από το 25% του 2017 στο 50%, παράλληλα
με τη μείωση της χρήσης άνθρακα κατά
70%.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

OPTINET: Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν
στην αναμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου

Τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας έχουν
διατυπωθεί κατά καιρούς σε πολλές μελέτες και άρθρα.
Μεταξύ άλλων, μπορεί να αναφέρει κανείς: α) το υψηλό κόστος
λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών, που μπορεί να οφείλεται
σε ενδογενείς, αλλά βέβαια και σε εξωγενείς παράγοντες· β) τη
μη βέλτιστη ή έστω και ορθολογική διαμόρφωση του συνολικού
δικτύου των τακτικών και μη δρομολογίων· γ) τον περίπλοκο
τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το κόστος που καλείται να
πληρώσει η πολιτεία για τη λειτουργία των γραμμών δημοσίου
συμφέροντος (υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος/
ΥΓΟΣ), γνωστών ως «άγονων» γραμμών· δ) την απουσία
ποσοτικών ή ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Όλα αυτά, καθώς και άλλα ζητήματα που υφίστανται,
είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.

Των Δημήτρη Λυρίδη, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Διευθυντή, και Αθανασίου
Παππά, Υποψήφιου Διδάκτορα και
Ερευνητή του Εργαστηρίου Θαλασσίων
Μεταφορών, Σχολής Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
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Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να λύσει όλα
τα προβλήματα ταυτόχρονα. Ωστόσο,
κάποια από αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν και πρέπει να γίνει προσπάθεια να
λυθούν άμεσα. Ένα από αυτά είναι και η
συνολική οργάνωση του δικτύου, όπως
αυτό έχει διαμορφωθεί, σε δίκτυο τακτικών δρομολογίων και άγονων γραμμών.
Μάλιστα, τα δύο είναι αλληλένδετα, καθώς
το δεύτερο δεν μπορεί να λειτουργήσει
σωστά ή οικονομικά για την πολιτεία όταν
το πρώτο δεν είναι σχεδιασμένο με ανάλογα κριτήρια. Η ειδική γεωγραφική κατανομή του δικτύου, η συχνότητα των δρο-

μολογίων, η εποχικότητα και ο τουρισμός,
και βέβαια η οικονομική κρίση, οι επιλογές
τόσο των ακτοπλοϊκών εταιρειών σε επίπεδο στόλου όσο και της πολιτείας (νόμοι
και κανονισμοί) έχουν δυσχεράνει τη λειτουργία τους συστήματος ακόμα περισσότερο.
Κατά καιρούς έχουν ληφθεί διάφορα
μέτρα, αλλά γενικά αυτά θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ως αποσπασματικά, χωρίς επαρκή μελέτη ή σχεδιασμό.
Η τελευταία προσπάθεια σχετικά με το
μεταφορικό ισοδύναμo που είναι αξιόλογη είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί στην

πράξη, αλλά επιπλέον στοχεύει σε μείωση του κόστους για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και δεν έχει στόχο
την ολική λύση του προβλήματος. Σε ό,τι
αφορά την οργάνωση του δικτύου, έχουν
προταθεί λύσεις (που εφαρμόζονται σε
άλλες περιοχές/χώρες ή σε άλλου τύπου
δίκτυα) όπως το σύστημα ακτινωτών
δρομολογίων, «hub and spoke», δηλαδή
ένα πολυεπίπεδο σύστημα κεντρικών και
δευτερευόντων κόμβων (λιμανιών), όπου
μεγαλύτερα πλοία συνδέουν την αρχή του
συστήματος (Πειραιάς) με τους κεντρικούς κόμβους του δικτύου και άλλου
τύπου πλοία (μικρότερα, για παράδειγμα)
συνδέουν τους δευτερεύοντες κόμβους
με τους κεντρικούς.
Ωστόσο, καμία λύση δεν μπορεί να προταθεί με σιγουριά αν δεν προηγηθεί λεπτομερής επιστημονική μελέτη, που να αξιολογεί a priori τα αποτελέσματα μιας τόσο
σημαντικής και ουσιαστικής στρατηγικής
απόφασης από την πλευρά της πολιτείας.
Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ, υπέβαλε επιτυχώς
έργο στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ
– Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
– ΕΠΑνΕΚ), που έχει ως αντικείμενο την
ανάπτυξη κατάλληλου μαθηματικού εργαλείου προσομοίωσης διαφόρων σχεδιασμών δικτύου και βελτιστοποίησής του, με
κριτήρια το ολικό κόστος λειτουργίας και
το επίπεδο εξυπηρέτησης των διαφόρων
προορισμών. Το έργο συντονίζει (όπως
απαιτείται από τη δράση) μια μικρομεσαία
επιχείρηση, η SAROSIS, με δραστηριότητα
σε εφαρμογές πληροφορικής.
Ο στόχος είναι το τελικό εργαλείο να
χρησιμοποιηθεί από το ΥΝΑΝΠ, ώστε να
ληφθούν αποφάσεις για τον στρατηγικό
επανασχεδιασμό του δικτύου, εφόσον
κριθεί σκόπιμο και βιώσιμο. Όπως είναι
σαφές, τελικά οι αποφάσεις θα βοηθήσουν την πολιτεία να αποφασίσει, μεταξύ
άλλων, και για τα κίνητρα προς αυτή την
κατεύθυνση ή/και για τις επενδύσεις σε
συγκεκριμένες λιμενικές ή άλλες υποδομές που θα απαιτούνται από τον νέο σχεδιασμό.
Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί,

Στις δύο φωτογραφίες παρουσιάζονται εν δυνάμει εναλλακτικές διαρθρώσεις δικτύου.

με την καταγραφή των δομών, των πλοίων
και των τελικών απαιτήσεων και ήδη έχει
σχηματιστεί μια πρώτη εκτίμηση για τους
εφικτούς και ρεαλιστικούς εναλλακτικούς
σχεδιασμούς, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η
κατασκευή του μαθηματικού και υπολογιστικού εργαλείου, καθώς και πλατφόρμας
λογισμικών, που θα επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του ολικού κόστους του
δικτύου και του επιπέδου εξυπηρέτησης.
Για τη διαμόρφωση αυτού του μοντέλου,
έχουν ήδη συγκεντρωθεί και θα επικαιροποιηθούν δεδομένα όπως η ικανότητα
φόρτισης λιμένων, η ροή οχημάτων/επιβατών, η μεταφορική ικανότητα και η ταχύτητα των μέσων. Προβλέπεται, επίσης,
σε δεύτερη φάση η συλλογή δεδομένων
μέσω έρευνας πεδίου (stated preference),

σε συνδυασμό και με άλλα διαθέσιμα
μέσα μεταφοράς.
Κεντρικό ρόλο, πάντως, έχει το μαθηματικό υπόβαθρο του ακτινωτού μοντέλου του
ακτοπλοϊκού δικτύου, όπου μεγάλα κεντρικά λιμάνια, με κατάλληλες προδιαγραφές,
υποδομές και ανωδομές, ορίζονται ως τα
σημεία έλξης του συνόλου των ροών εκείνων που αφορούν μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. Στη συνέχεια, οι ροές αυτές
διασπώνται, έτσι ώστε να κατευθυνθούν
προς τα μικρότερα λιμάνια, της ίδιας όμως
γεωγραφικής περιοχής. Ο προτεινόμενος τύπος δικτύου παρουσιάζει ορισμένα
πλεονεκτήματα, όπως απασχόληση και
μικρής χωρητικότητας πλοίων, μείωση του
λειτουργικού κόστους των ακτοπλοϊκών
εταιρειών –καθώς τα υψηλά λειτουργικά

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
κόστη των (οικονομικά ασύμφορων, πια)
μεγάλων πλοίων ελπίζει κανείς να «μετακυλιστούν» σε μικρότερα πλοία, μειωμένου λειτουργικού κόστους–, μεγιστοποίηση της ασφάλειας του δικτύου, αποσυμφόρηση των δρομολογίων των κεντρικών
λιμανιών και αξιοποίηση κεντρικών λιμανιών κατά νησιωτικό σύμπλεγμα, βελτιστοποίηση της χρήσης των μεταφορικών
υποδομών και μέσων, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας.

Μεγάλα κεντρικά
λιμάνια, με κατάλληλες
προδιαγραφές, υποδομές
και ανωδομές, ορίζονται
ως τα σημεία έλξης του
συνόλου των ροών εκείνων
που αφορούν μια ολόκληρη
γεωγραφική περιοχή.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της
πλατφόρμας λογισμικών, που στο σύνολό
της επιτρέπει τη δυναμική αποτύπωση των
παραμέτρων του ακτοπλοϊκού δικτύου και
των σχετιζόμενων με αυτό παραγόντων,
παρέχει τα εργαλεία συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων από διάφορες πηγές
(π.χ. έρευνες πεδίου) και, μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic
Data Interchange – EDI), επιτρέπει τη διερεύνηση σεναρίων και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα και διαχείρισης των εναλλακτικών σχεδιασμών
μέσω αρχών επιχειρηματικής ευφυΐας
(π.χ. visual analytics, predictive analytics,
κ.λπ.). Η πλατφόρμα, στην τελική της
φάση, θα είναι δυναμικά προσαρμοζόμενη
σχετικά με τις παραμέτρους εισόδου, ενώ
θα έχει και μια φιλική προς τον τελικό/
στρατηγικό χρήστη διεπαφή (interface), η
οποία θα του επιτρέπει να επεξεργάζεται
και να εισάγει παραμέτρους, με τη χρήση
φυσικής γλώσσας να διερευνά σενάρια και
να δημιουργεί και να μοιράζεται διαδραστικές γραφικές αναλύσεις, καθώς και, εν
τέλει, να εκτελεί ανάλυση ευαισθησίας της
σχέσης κόστους-μεταφοράς με πραγματοποιημένη ζήτηση.
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Το έργο θα ολοκληρωθεί με την εκπαίδευση στρατηγικών χρηστών (ΥΝΑΝΠ) στη
χρήση και στη διάδραση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προγράμματος, ενώ θα
έχει δημιουργηθεί και μια επιχειρησιακή
αποθήκη μεγάλων δεδομένων (Enterprise
Data Warehouse) για την ευθυγράμμιση
και την ενοποίηση όλων των δεδομένων
για βελτιωμένη ανάλυση και χρήση τόσο
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
όσο και στη συνέχεια, κατά τη χρήση του,
που θα μπορεί να γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και μέσω προγραμμάτων περιήγησης (web browser) ή/και
μέσω έξυπνων συσκευών (Android/iOS).
Το έργο εστιάζει, στην πρώτη αυτή φάση,
στη δύσκολη περιοχή των Κυκλάδων και
των Δωδεκανήσων, αν και είναι εύκολο
να γίνει εφαρμογή σε διάφορα νησιωτικά
συμπλέγματα. Ο στόχος είναι, επίσης, να
υπάρχει ελάχιστη κάλυψη προορισμών
κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Έχουν γίνει αρκετές ρεαλιστικές παραδοχές που σχετίζονται με τα μέσα που είναι
διαθέσιμα για την εξυπηρέτηση (η έμφαση, για παράδειγμα, δίνεται στα συμβατικά
πλοία και όχι στα ταχύπλοα, που ούτως ή
άλλως εξυπηρετούν ή συμπληρώνουν το
δίκτυο κατά τους «καλοκαιρινούς» μήνες),
με τα λιμάνια που μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό (έχουν προταθεί
πέντε κεντρικά λιμάνια λόγω γεωγραφικής
θέσης, προστασίας από καιρό ή λιμενικών
υποδομών), με τον χρόνο διάρκειας των
δρομολογίων.
Η αρχική μοντελοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη προσφέρει σημαντικά συμπεράσματα. Παρατηρούμε πως η
«ακτινωτή» διαμόρφωση του συστήματος
εξυπηρετεί την εβδομάδα του Αυγούστου
κατά την οποία υπάρχει η μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα, όμως ποσοτικοποιεί τις
απαιτούμενες επενδύσεις σε νέα πλοία
στο 25% του στόλου, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη ανανέωση υπαρχόντων γηρασμένων πλοίων. Όσον αφορά τις απαιτούμενες
υποδομές, η λειτουργία των λιμένων-κόμβων προϋποθέτει κατάλληλες υποδομές,
οι οποίες τη δεδομένη στιγμή δεν είναι
διαθέσιμες (μεγαλύτερα λιμάνια, αίθουσες αναμονής επιβατών με συνοδευτικές
υπηρεσίες). Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια
του δικτύου και τα νησιά δεν μένουν ποτέ
εκτός εξυπηρέτησης σε πιθανή βλάβη
ενός πλοίου, όπως για παράδειγμα έγινε

το έτος 2015 στην Κάσο, ενώ η λειτουργία
του δικτύου κατά τον προτεινόμενο τρόπο
προσδίδει οφέλη στην ευρύτερη κοινότητα των νησιών (βελτίωση δυνατότητας
επικοινωνίας, πρόσβαση σε εκπαίδευση,
υγειονομική περίθαλψη και περισσότεροι τουρίστες, με καλύτερη πρόσβαση σε
περισσότερα νησιά).
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να
ποσοτικοποιήσουν αρκετές παραμέτρους
αποφασιστικής σημασίας και άρα θεωρούμε ότι το έργο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αξιολογηθούν με ακρίβεια
οι εναλλακτικές της πολιτείας σε σχέση
με την ακτοπλοΐα και να υποστηριχτούν
τεχνικά λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τις μεταφορές για δεκαετίες.
Έτσι, εάν κριθεί σκόπιμη τελικά η ανάπτυξη ενός ακτινωτού ακτοπλοϊκού δικτύου,
θα είναι δυνατό, για παράδειγμα, μεγαλύτερα πλοία, με χρήση υγροποιημένου
φυσικού αερίου ως καυσίμου, να συνδέουν τους κεντρικούς κόμβους ενός ακτινωτού δικτύου μεταξύ τους, ενώ μικρότερα εξηλεκτρισμένα ή υβριδικά πλοία
να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση
κεντρικών με τα δευτερεύοντα λιμάνια. H
χρήση εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρά οικονομικά οφέλη,
σε επίπεδο λειτουργικού κόστους των
πλοίων, αλλά και σε ουσιαστικά περιβαλλοντικά οφέλη. Από την άλλη πλευρά, η
οργάνωση του συστήματος κυκλοφορίας
κατά το πρότυπο των αερομεταφορών,
όπου ένα πλοίο θα γνωρίζει ένα «παράθυρο χρόνου άφιξης» πριν καν αναχωρήσει από κάποιο λιμάνι, θα λύσει ουσιαστικά θέματα ασφάλειας προσέγγισης
σε λιμάνια, αλλά και θα επιτρέπει την πιο
ορθολογική και περιβαλλοντικά σκόπιμη
επιλογή της ταχύτητας πλεύσης με αποφυγή περιόδων άσκοπης αναμονής για
πρόσδεση.
Δίνεται, έτσι, μια μοναδική ευκαιρία στην
πολιτεία να συνεκτιμήσει, ποσοτικά πλέον (με οικονομικά, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά κριτήρια), εναλλακτικά σενάρια
και μια στρατηγική που θα βασίζεται στα
οφέλη που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες εξελίξεις.
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Προς ανάπτυξη τρένων που θα χρησιμοποιούν
καύσιμο υδρογόνο

Σύμφωνα με έκθεση στη
γαλλική εφημερίδα της
Διεθνούς Σιδηροδρομικής
Υπηρεσίας, η κρατική
σιδηροδρομική εταιρεία
της Γαλλίας, SNCF, έχει
δεσμευτεί να θέσει σε
λειτουργία το πρώτο τρένο
που θα χρησιμοποιεί καύσιμο
υδρογόνο έως το 2022.

Του Νίκου Βεργούνη
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Σε συνεδρίαση των φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, ο CEO του περιφερειακού φορέα εκμετάλλευσης TER,
Frank Lacroix, και ο αναπληρωτής CEO
της SNCF στο τμήμα σιδηροδρομικών
συστημάτων και τεχνολογιών, Pierre Izard,
ανακοίνωσαν την έναρξη μιας μελέτης
σκοπιμότητας και δήλωσαν ότι δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με τις περιφέρειες
για τον καθορισμό των προδιαγραφών για
τη μελλοντική χρήση τροχαίου υλικού με
κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στο περιφερειακό δίκτυο.
Σήμερα, το 50% των τρένων της TER κινείται με πετρέλαιο, ενώ το 20% είναι υβριδικά (πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια),
όμως ο πρόεδρος της SNCF, Guillaume
Pepy, δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία
είχε θέσει ως στόχο την άρση της χρήσης του πετρελαίου έως το 2035. Τον
προηγούμενο μήνα η εταιρεία Alstom
αποκάλυψε μια ιδέα που αφορούσε μια
παραλλαγή με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για τις αμαξοστοιχίες κατηγορίας
Coradia Polyvalent, η οποία αναπτύσσεται ως εναλλακτική λύση για τα τρένα που
χρησιμοποιούν πετρέλαιο και ταξιδεύουν
στη γαλλική περιφέρεια. Το πρόγραμμα
βασίζεται στην εμπειρία της Alstom στη
Γερμανία, με το πρωτότυπο τρένο iLint,
που χρησιμοποιεί καύσιμο υδρογόνο, το
οποίο τέθηκε σε λειτουργία στην Κάτω
Σαξονία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Παρόλο που οι σιδηροδρομικές μεταφορές ευθύνονται για λιγότερο από το 1% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη
Γαλλία, η SNCF αναφέρει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση. Τον Σεπτέμβριο, η SNCF ανακοίνωσε τη συνεργασία
της με την Alstom και τις γαλλικές περιφέρειες Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine και
Occitanie, προκειμένου να δοκιμάσει μια
αμαξοστοιχία που κινείται με μπαταρίεςηλεκτρική ενέργεια από το 2020.
Σχολιάζοντας την είδηση, ο κ. Πάνος
Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής της
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.,
τόνισε προς τα Ναυτικά Χρονικά ότι μεγάλη σημασία έχει η προέλευση του υδρογόνου, δεδομένου ότι το 95% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου προέρχεται
από το φυσικό αέριο –και όχι από ηλεκτρόλυση– το οποίο, λόγω των διαρροών
μεθανίου, είναι πολύ πιο βλαβερό για την
υπερθέρμανση του πλανήτη από το CO2.
Επιπλέον, η μέθοδος παραγωγής υδρογόνου από φυσικό αέριο (steam methane
reforming) εκλύει πολύ μεγάλες ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα.
Αλλά και το υδρογόνο που παράγεται
από ηλεκτρόλυση νερού δεν είναι απαραιτήτως «καθαρό». Η ηλεκτρόλυση
απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας (59 kWh για κάθε κιλό παραγόμενου υδρογόνου). Συνεπώς, η καθαρότητα εξαρτάται από την καθαρότητα της
ηλεκτρικής αυτής ενέργειας. Αν είναι από
συνηθισμένα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, τότε εκλύονται 45-49 κιλά CO2 για
κάθε κιλό παραγόμενου υδρογόνου. Αν
όμως η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρόλυση είναι αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή/
αιολική) ή και από πυρηνικά εργοστάσια
(τα οποία η Γαλλία διαθέτει σε μεγάλο
αριθμό), τότε το παραγόμενο υδρογόνο
είναι τελείως καθαρό από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Άρα, πριν δοθούν συγχαρητήρια στην
SNCF, πρέπει να διευκρινιστεί η προέλευση του υδρογόνου της.

Έγκυρη ενημέρωση
για τη ναυτιλία
και το εμπόριο
με ένα κλικ

Σύγχρονοι και αξιόπιστοι
στη ναυτιλιακή ενημέρωση
από το 1931.
EMAIL
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών
Η Airbus στρέφει το βλέμμα της
στη Ρωσία
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Airbus,
για να καλυφθούν οι ανάγκες της αεροπορικής αγοράς της Ρωσίας και των χωρών
που συναπαρτίζουν την Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), θα χρειαστούν χιλιάδες νέα επιβατικά αεροσκάφη.
Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2018-2037
θα απαιτηθούν σχεδόν 1.220 νέα αεροσκάφη, αξίας $175 δις.
Η ανάγκη για νέα αεροσκάφη θα πρέπει
να αποδοθεί στη μεγέθυνση του τουριστικού ρεύματος προς τις χώρες της Κοινοπολιτείας, αλλά και στην αύξηση των επιχειρηματικών ταξιδιών, ιδίως από και προς
τη Ρωσία. Εκτιμάται πως, κατά μέσο όρο
και σε ετήσια βάση, για τα επόμενα είκοσι χρόνια η μεγέθυνση της αεροπορικής
επιβατικής κίνησης σε Ρωσία και λοιπές
χώρες της Κοινοπολιτείας θα αγγίζει το
4,1%.

Ξεπέρασαν το 1 δις οι επιβάτες
στα αεροδρόμια της ΕΕ

Επιμέλεια:
Παναγιώτης Καπετανάκης
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Πάνω από 1 δις επιβάτες διακινήθηκαν με
εναέρια μέσα μεταφοράς εντός της ΕΕ το
2017, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, αντιπροσωπεύοντας αύξηση
της τάξεως του 7% συγκριτικά με το 2016.
Η μεγαλύτερη διακίνηση επιβατών σημειώθηκε σε αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε
265 εκατ. το περασμένο έτος, ενώ συγκεκριμένα το διεθνές αεροδρόμιο Heathrow
στο Λονδίνο εξυπηρέτησε 78 εκατ. επιβάτες το 2017. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε η Γερμανία με 212 εκατ. επιβάτες, η
Ισπανία με 210 εκατ. επιβάτες, η Γαλλία με
154 εκατ. και η Ιταλία με 144 εκατ.
Πέραν του αεροδρομίου Heathrow,
άλλα αεροδρόμια στα οποία καταγράφηκε σημαντική κίνηση επιβατών ήταν
το «Charles de Gaulle» στο Παρίσι, το
«Schiphol» στο Άμστερνταμ, το «Barajas»
στη Μαδρίτη, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο «Flughafen Frankfurt am Main»
της Φρανκφούρτης.

Συγκρατημένες προσδοκίες για
την παγκόσμια αεροπορική αγορά
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ)
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη στην
παγκόσμια αεροπορική αγορά υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν τα $35,5 δις εντός
του 2019, συγκριτικά με τα $32,3 δις του
2018. Το 2019 αναμένεται να αποτελέσει τη
δέκατη συνεχόμενη κερδοφόρα χρονιά
για τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με την
IATA. Η εκτιμώμενη κερδοφορία οφείλεται,
μεταξύ άλλων, στη μείωση των τιμών του
πετρελαίου και στις προβλέψεις για μια
σταθερή αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να
κυμανθούν κατά μέσο όρο στα $65/βαρέλι το 2019, συγκριτικά με τα $73/βαρέλι
του περασμένου έτους, λόγω της αύξησης
της αμερικανικής πετρελαϊκής παραγωγής
και των παγκόσμιων αποθεμάτων. Σύμφωνα με την IATA, τα καύσιμα εκτιμάται ότι
θα αντιπροσωπεύουν το 24,2% των συνολικών λειτουργικών εξόδων της παγκόσμιας αεροπορικής αγοράς το 2019.

Ωστόσο, ο CEO της IATA, Alexandre de
Juniac, εξέφρασε την ανησυχία του για τις
αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως
επιφέρουν οι εμπορικές διενέξεις και οι
πολιτικές εμπορικού προστατευτισμού
στις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Η Βoeing νικήτρια στη «μάχη»
των αιθέρων
H Boeing παρέδωσε 806 αεροσκάφη το
2018 και διατήρησε τα ηνία του κορυφαίου
κατασκευαστή αεροσκαφών στον κόσμο
για έβδομη συνεχή χρονιά, ωστόσο δεν
κατάφερε να αγγίξει τον στόχο των 810815 παραδόσεων που είχε εξαρχής θέσει.
Να σημειωθεί ότι το 2017 ο αμερικανικός
κολοσσός είχε παραδώσει 763 αεροσκάφη. Η αύξηση αυτή των παραδόσεων το
2018 αποτελεί απόρροια της αύξησης
της παγκόσμιας ζήτησης για αεροπορικά
ταξίδια, όπως αναφέρει το Reuters. Από
την άλλη, το αντίπαλον δέος της Boeing, η
Airbus, ανακοίνωσε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου ότι παρέδωσε 800 αεροσκάφη το 2018,
καταρρίπτοντας επίσης το δικό της ρεκόρ
παραδόσεων αεροσκαφών.

Νέας γενιάς επιβατικό
αεροσκάφος από τη Ρωσία
Την κυριαρχία της αμερικανικής Boeing
και της ευρωπαϊκής Airbus, με τα πλέον
ευπώλητα αεροσκάφη των οικογενειών
τους 737 και Α320 αντιστοίχως, επιχειρεί
να τερματίσει η Ρωσία, επενδύοντας στο
πρόγραμμα κατασκευής του επιβατικού
αεροσκάφους, νέας γενιάς, MC-21. To
MC-21, το οποίο κατασκευάζεται από τη
ρωσική αεροναυπηγική βιομηχανία Irkut
Corporation, θυγατρική της κρατικής
United Aircraft Corporation, είναι ένα
αεροσκάφος που θα μπορεί να καλύπτει
αποστάσεις έως και 6.400 χλμ.
Ωστόσο, η κατασκευή του κινδυνεύει να
ματαιωθεί, λόγω της ένταξης της ρωσικής
εταιρείας AeroComposit, JSC, που προμηθεύει με απαραίτητα συνθετικά υλικά
την εταιρεία κατασκευής του ρωσικού
αεροσκάφους, στον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος ρωσικών
επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, προμηθευτές από τις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Ιαπωνία έχουν σταματήσει να στέλνουν στοιχεία από συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την

κατασκευή των πτερυγίων του αεροσκάφους στην AeroComposit. Από τη United
Aircraft Corporation εξετάζεται ως λύση
να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά στοιχεία
αντί συνθετικών, ενώ η ρωσική κυβέρνηση
ανακοίνωσε πως δεν απειλείται σε καμία
περίπτωση το πρόγραμμα κατασκευής
του αεροσκάφους.

Τίτλοι τέλους
για την Germania
Τα τελευταία χρόνια, ένας όχι μικρός αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνταν
στην αεροπορική αγορά της Ευρώπης
ανέστειλαν τη λειτουργία τους και οδηγήθηκαν σε πτώχευση: Air Berlin, Cobalt Air,
Primera Air,VIM-Avia.
Σε αυτόν τον κατάλογο προστέθηκε μία
ακόμα γερμανική αεροπορική εταιρεία,
χαμηλού κόστους, η Germania. Η είδηση της πτώχευσης ανακοινώθηκε στις 5
Φεβρουαρίου μέσω της ιστοσελίδας του
αερομεταφορέα.
Στη γραπτή δήλωση του κ. Karsten Balke,
CEO της Germania Fluggesellschaft mbH,
αναφέρεται ως αιτία της πτώχευσης η
αδυναμία της εταιρείας να αντιμετωπίσει
τα οικονομικά της προβλήματα. Τα τελευταία ήρθαν ως αποτέλεσμα της αύξησης

της τιμής των καυσίμων, κατά τη διάρκεια
του περασμένου καλοκαιριού, καθώς και
της υποχώρηση της ισοτιμίας του ευρώ
έναντι του δολαρίου.
Η εταιρεία διέθετε στόλο 36 αεροσκαφών
(23 Airbus 319, 6 Airbus 321 και 7 Boeing
737-700), διακινούσε πάνω από 5 εκατ.
επιβάτες σε ετήσια βάση και εκτελούσε
πτήσεις από Βερολίνο, Τουλούζη, Στοκχόλμη και Λονδίνο προς προορισμούς της
Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής.

Χιλιάδες νέα αεροσκάφη στην
υπηρεσία του «κινεζικού δράκου»
Στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, η
Boeing παρέδωσε το 2.000ό αεροσκάφος
της, της οικογένειας 737 ΜΑΧ, στην κινεζική αεροπορική εταιρεία Xiamen Airlines.
Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο,
που καταδεικνύει την ισχυρή δυναμική ανόδου που εμφανίζει η μεγαλύτερη
παγκοσμίως αεροπορική αγορά.
Σύμφωνα με την κινεζική Commercial
Aircraft Corporation of China (COMAC),
οι ανάγκες της κινεζικής αγοράς έως το
2037 αναμένονται αυξημένες και, για να
καλυφθούν, θα απαιτηθούν άνω των 9.000
αεροσκαφών αξίας $1,3 δις.
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ΙΧΝΗΛΑΤΏΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΈΣ
ΠΌΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Η οικονομική πραγματικότητα
στις πέντε πιο σημαντικές μητροπόλεις
για τη διεθνή επιχειρηματικότητα

Επιμέλεια:
Ηλίας Παρθένης
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Οι μεγάλες μητροπόλεις
της νοτιοανατολικής Ασίας
αναδεικνύονται, για μία
ακόμα φορά, ως οι πόλεις
που διακρίνονται από
το μεγάλο κόστος ζωής
και διαβίωσης για όσους
επιλέγουν να κατοικήσουν σε
αυτές. Τα Ναυτικά Χρονικά
παρουσιάζουν το «top 5»
των πιο ακριβών πόλεων
του κόσμου, με βάση τη
σχετική έρευνα της Mercer,
της μεγαλύτερης εταιρείας
παροχής συμβουλών σε
ανθρώπινο δυναμικό στον
κόσμο.

Η ετήσια έρευνα της Mercer (στοιχεία
2018) κατατάσσει το Χονγκ Κονγκ της
Κίνας στην πρώτη θέση των πιο ακριβών
πόλεων του κόσμου, κυρίως λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους στέγασης. Ποιες
είναι όμως οι συνιστώσες και οι παράμετροι που επηρεάζουν το κόστος ζωής
και διαμονής στη συγκεκριμένη λίστα; Οι
πρωταθλητές, μάλιστα, «της ακρίβειας»
προέρχονται όχι μόνο από διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές, αλλά και από μια
χώρα που παρουσιάζει σε τοπικό επίπεδο
οικονομική ή επιχειρηματική ευμάρεια. Η
συναλλαγματική ισοτιμία καθορίζει επίσης
διαχρονικά πόσο φθηνές ή ακριβές είναι
οι χώρες, ειδικά για τους αλλοδαπούς επισκέπτες ή τις εταιρείες που αναζητούν τη
μετεγκατάσταση ή την εξάπλωσή τους.
Στο Χονγκ Κονγκ, ένα διαμέρισμα δύο
υπνοδωματίων στη διάρκεια ενός μήνα θα
κοστίσει περίπου $7.671. Επιπροσθέτως,
οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής,
όπως ο καφές και ένα λίτρο γάλα, είναι
υψηλότερες σε σύγκριση με άλλες πόλεις
παγκοσμίως. Οι αμοιβές των εργαζομένων στο Χονγκ Κονγκ κατά μέσο όρο
αγγίζουν ετησίως τα $47.804. Δημοφιλείς
θέσεις εργασίας, όπως τα στελέχη μάρκετινγκ και οι υπεύθυνοι δικτύων και συστημάτων πληροφορικής, αμείβονται μεταξύ
$25.265 και $74.859 ετησίως.

Χονγκ Κονγκ

Ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής
και διαβίωσης (ΔΤΚ*), που βασίζεται στις
μεταβολές των τιμών των βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών στο Χονγκ Κονγκ,
παρέμεινε αμετάβλητος στο 106,50 τόσο
τον Μάιο όσο και τον Απρίλιο του 2018,
όταν αυτός της Κίνας κυμάνθηκε στο 101,8
το ίδιο διάστημα. Το Χονγκ Κονγκ «χαρακτηρίζεται» από χαμηλή φορολογία και
ελάχιστο παρεμβατισμό της κυβέρνησης
σε θέματα εμπορίου, η πόλη θεωρείται
πιο «φιλική» για επιχειρηματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη
αύξηση των δεικτών κατανάλωσης, αλλά
και την άνοδο των εσόδων για τον μέσο
πολίτη. Οι υπηρεσίες, ως γνωστόν, αντιπροσωπεύουν το 92,7% της οικονομικής
παραγωγής. Η τοποθεσία της πόλης τής
επέτρεψε να δημιουργήσει ένα σύστημα
υποδομής μεταφορών και εφοδιαστικής
αλυσίδας, που περιλαμβάνει το πέμπτο
πιο πολυσύχναστο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο για διεθνή φορτία.
Δεύτερη θέση στη λίστα κατέχει το
Τόκιο της Ιαπωνίας, το οποίο είναι ένα
σημαντικό διεθνές χρηματοοικονομικό
κέντρο. Αποτελεί έδρα για μερικές από
τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες
και ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο

Ζυρίχη

και θεωρείται πόλος έλξης για τις επιχειρήσεις με αντικείμενο τις μεταφορές, τις
εκδόσεις, τις ηλεκτρονικές και τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις της Ιαπωνίας.
Παρά την εμφάνιση της Σιγκαπούρης και
του Χονγκ Κονγκ ως «ανταγωνιστικών»
χρηματοοικονομικών κέντρων, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας του Ανατέλλοντος Ηλίου κρατά, παρά τα υψηλά της
κόστη, τα σκήπτρα στο διεθνές οικονομικό σκηνικό. Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το κόστος ζωής
στο Τόκιο είναι περίπου 10% υψηλότερο
απ’ ό,τι για την υπόλοιπη χώρα. Αντιθέτως,
ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και
διαβίωσης από τις 31 Μαρτίου του 2018
μέχρι και τις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους
βρίσκεται σταθερά στο 100,50, ενώ στο
σύνολο της Ιαπωνίας βρίσκεται στο 101. Η
φορολογία εισοδημάτων κυμαίνεται από
5% για εισοδήματα κάτω των $17.605 τον
χρόνο και ανέρχεται έως και το 45% για
εισοδήματα άνω των $361.107 τον χρόνο, διαφέρει δηλαδή και διαβαθμίζεται
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ο
μέσος ετήσιος μισθός ανά ηλικιακή ομάδα, αλλά και μεταξύ των φύλων, διαφέρει.
Ο μισθός για ένα άτομο στην ηλικία των
20 είναι $32.182. Ο μέσος μισθός για έναν
άνδρα 20 ετών είναι $34.000, ενώ για μια
γυναίκα 20 ετών είναι $29.455. Το κόστος

ζωής, ενδεικτικά, για ένα άτομο που εργάζεται στο Τόκιο είναι μεταξύ $1.268 και
$1.757 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων
των ενοικίων, των τροφίμων, των μεταφορών και των φόρων και ασφάλισης.
Η Ζυρίχη της Ελβετίας, η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στη λίστα αυτή, παραμένει στην τρίτη θέση και για το 2018. Στο
Global Financial Centres Index του 2017, η
Ζυρίχη κατατάχθηκε ως το ενδέκατο πιο
ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό κέντρο
στον κόσμο και δεύτερο πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, μετά το Λονδίνο. Το
συγκεκριμένο καντόνι είναι το οικονομικό
κέντρο της Ελβετίας και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πολυεθνικών, ενώ, σύμφωνα με
μεγάλο αριθμό ερευνών, αποτελεί την πιο
φιλόξενη, οργανωμένη και καλοσχεδιασμένη πόλη του πλανήτη. Ο σημαντικότερος τομέας της οικονομίας της Ζυρίχης
είναι ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος
απασχολεί σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα
των εργαζομένων του συνόλου του εργατικού δυναμικού της ελβετικής πρωτεύουσας. Οι πιο διαδεδομένοι τομείς της οικονομίας της αποτελούν οι τράπεζες, οι υπηρεσίες πληροφορικής (IT) και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Άλλες σημαντικές
πηγές εσόδων για τη Ζυρίχη αποτελούν η
ελαφρά και η βαριά βιομηχανία, αυτή των
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Σιγκαπούρη

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ο
τουρισμός. Το συγκεκριμένο καντόνι είναι
επίσης το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας
χρυσού στον κόσμο. Στην πόλη αυτή το
κόστος για μεταφορές, τρόφιμα και διαμονή είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ τόσο
η υψηλή φορολογία όσο και η ασφάλιση
για υγειονομική περίθαλψη αντανακλούν
την ευμάρεια της χώρας όσον αφορά
τον συσσωρευμένο πλούτο της. Το μέσο
επίπεδο απολαβών στη Ζυρίχη ανέρχεται
στα $136.000, ποσό το οποίο εξασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής σε ό,τι έχει να
κάνει με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη γενικότερη κοινωνική πρόνοια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και διαβίωσης στη
Ζυρίχη κυμαίνεται στο 135,31, όταν κατά
μέσο όρο στην Ελβετία ο συγκεκριμένος
δείκτης είναι στο 102,1.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη. Η πόλη-κράτος έχει ξεπεράσει,
ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, άλλα
μεγάλα οικονομικά κέντρα της Ασίας, ενώ
το 2015 το Index of Economic Freedom
την κατατάσσει ως τη δεύτερη πιο «ελεύθερη» οικονομία στον κόσμο. Το Ease
of Doing Business Index κατατάσσει τη
Σιγκαπούρη ως τον ευκολότερο και πιο
ελκυστικό πόλο για διεθνή επιχειρηματική
δραστηριότητα την τελευταία δεκαετία.
Η Σιγκαπούρη προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων επενδύσεων, αφού υπάρχουν
περισσότερες από 7.000 πολυεθνικές
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εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Ευρώπη και την Ιαπωνία, και 1.500
εταιρείες από την Κίνα και αντίστοιχος
αριθμός από την Ινδία. Η άνθηση αυτή
οφείλεται στη γεωπολιτική της θέση, στο
καλά καταρτισμένο και «πειθαρχημένο»
εργατικό δυναμικό της, στους χαμηλούς
φορολογικούς συντελεστές, στις προηγμένες υποδομές και στη μηδενική ανοχή
του κράτους όσον αφορά θέματα διαφθοράς. Στη Σιγκαπούρη το κατά κεφαλήν διαθέσιμο προς επένδυση εισόδημα
είναι ένα από τα υψηλότερα παγκοσμίως.
Παρά την εστίαση σε φιλελεύθερα μοντέλα οικονομίας, οι δημόσιες επιχειρήσεις
της Σιγκαπούρης έχουν σημαντικό μερίδιο στην οικονομία, συμβάλλοντας κατά
22% στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, ο
μέσος μισθός στη Σιγκαπούρη κυμαίνεται
στα $42.604. Όσον αφορά τη διαμονή,
το κόστος μίσθωσης ενός διαμερίσματος
τριών υπνοδωματίων ξεκινά από περίπου
$4.000 τον μήνα και μπορεί να ανέλθει σε
$15.000, ανάλογα με την απόσταση από το
κέντρο της πόλης και την παλαιότητα του
κτιρίου. Τα τρόφιμα είναι σχετικά οικονομικά στη Σιγκαπούρη, αν και το κόστος
διατροφής στα κεντρικά εστιατόρια της
πόλης θεωρείται για πολλούς έως και απαγορευτικό. Τέλος, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη Σιγκαπούρη, που ουσιαστικά
αφορά τις λιανικές τιμές των αγαθών και
των υπηρεσιών, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί
από 99,9 σε 100,05 μέχρι το τέλος του
καλοκαιριού.

Η πεντάδα ολοκληρώνεται με τη Σεούλ,
την πρωτεύουσα και τον επιχειρηματικό
και οικονομικό κόμβο της χερσονήσου
της Κορέας. Η οικονομική δραστηριότητα της Σεούλ αντιπροσωπεύει το 21% του
ΑΕΠ της χώρας. Η πλειονότητα των ατόμων που εργάζονται στην πρωτεύουσα
της Νότιας Κορέας απασχολείται στον
τομέα των υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι
να εργαστούν στη Σεούλ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε μία από τις
μεγάλες βιομηχανίες, όπως η ηλεκτρονική,
οι τηλεπικοινωνίες, η αυτοκινητοβιομηχανία ή η χημική βιομηχανία. Ο μέσος
μισθός ετησίως είναι $48.874, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται στα $39.400, ενώ
ο φορολογικός συντελεστής στη Σεούλ,
όπως και στο Τόκιο, αυξάνεται αναλογικά με το εισόδημα. Τέλος, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι το κόστος διαμονής
κρίνεται υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι
το ύψος του ενοικίου για ένα μικρό στούντιο ανέρχεται στα $8.926 τον μήνα.

* Ο πληθωρισμός με βάση τον Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ορίζεται ως η
μεταβολή των τιμών ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών που συνήθως αγοράζονται από συγκεκριμένες ομάδες νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός μετριέται σε
όρους ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης και,
όταν ο ΔΤΚ αυξάνεται, αυξάνονται και οι
δαπάνες για μια τυπική οικογένεια για να
διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ζωής.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το Κινεζικό Νέο Έτος, η
«χρονιά του χοίρου», ξεκίνησε
στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και
εορτάστηκε σχεδόν από το
ένα τέταρτο του παγκόσμιου
πληθυσμού.

Το Νεώριο Σύρου υποδέχτηκε πριν από λίγες εβδομάδες το μεγαλύτερο πλοίο στην ιστορία του, το bulk carrier
«Ponente», χωρητικότητας 85.000 dwt, της εταιρείας New Port.
Η μεγαλύτερη στον κόσμο πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου Challenger, της ιαπωνικής MOL, ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες τη λειτουργία
της στην Τουρκία.

Στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου
2019, η τελετή αποκαλυπτηρίων του πρώτου
ομοιώματος του θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», που το ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής
Έρευνας και Παράδοσης αποφάσισε να
προσφέρει σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με
τη συμπλήρωση 100 ετών από τους νικηφόρους
πολέμους του 1912-13.
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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.
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Οι μεταφορές αγαθών, στον σύγχρονο κόσμο,
θα αυξάνονται... Το ίδιο και οι κρίσεις στην οικονομία
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Παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο:
Τάσεις και εκτιμήσεις 2019
Ειδική Έρευνα των
Ναυτικών Χρονικών
Επιστημονική επιμέλεια έρευνας:
Δημήτρης Α. Τσουκνιδής
Επιμέλεια έρευνας χύδην,
ξηρών και υγρών φορτίων:
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Χορηγός Ετήσιας Ειδικής Έρευνας
των Ναυτικών Χρονικών
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Η εκδήλωση παρουσίασης της ετήσιας ειδικής έκδοσης
των Ναυτικών Χρονικών, η οποία φέρει τον τίτλο
«Παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο – Τάσεις και εκτιμήσεις
2019», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
και ώρα 18.00-20.00 στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
στον Πειραιά. Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης είναι
η SeaBright.

Αντί προλόγου

Του Ηλία Γ. Μπίσια

Διευθυντή Σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών

Αν και η σύγχρονη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές, μεγάλο μέρος του αναγνωστικού μας κοινού και η νέα γενιά, ειδικά όσοι σπουδάζουν ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ναυτιλία, αγνοούν
πολλές φορές τις συνιστώσες εκείνες που οδηγούν, ή έστω
συντελούν, στην άνοδο (ή στην πτώση) της ναυλαγοράς. Oι
νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και οι ιδιαιτερότητες των φορτίων, που τα σύγχρονα πλοία των Ελλήνων
καλούνται να μεταφέρουν σε όλες τις γωνιές των θαλασσών,
αποτελούν το έναυσμα για την παρούσα ειδική έκδοση, που
παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα Ναυτικά Χρονικά.
Η ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, με τις ιδιαιτερότητές
της, αποτελεί για πολλούς μελετητές, αλλά και για τους
γνώστες της σύγχρονης ναυτιλιακής επιχείρησης, ένα
γνωστικό αντικείμενο εντελώς αναγκαίο. Αναγκαίο αλλά
και πολύτιμο για οποιονδήποτε θέλει να κατανοήσει τις
σύνθετες πραγματικότητες που καθιστούν τη ναυλαγορά
τόσο στα ξηρά όσο και στα υγρά φορτία, ειδικά σήμερα,
τόσο ασταθή αν όχι ευπαθή.
Με την έκδοση αυτή των Ναυτικών Χρονικών επιχειρούμε
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να σκιαγραφήσουμε τις σημερινές τάσεις για την προσφορά και τη ζήτηση στα αγαθά, εμπορεύματα-φορτία
που μεταφέρουν τα πλοία, ειδικά της ποντοπόρου ναυτιλίας μας, αλλά και να καταγράψουμε τις προδιαθέσεις και
τις προοπτικές για τους επιμέρους δείκτες-βαρόμετρα της
ναυλαγοράς, όπως παρουσιάζονται από τις πιο πρόσφατες
μελέτες οργανισμών, φορέων και διεθνών αναλυτών.
Το παρόν πόνημα-καταγραφή των τάσεων είναι αποτέλεσμα μιας πολύμηνης και πολυεπίπεδης εργασίας, για την οποία συνεργάστηκαν μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, εξειδικευμένοι αρθρογράφοι και μελετητές. Τα ευρήματα αυτής της καταγραφής σχολιάζονται από έμπειρα
μέλη της ναυτιλιακής αγοράς. Σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να προσεγγίσει, προς όφελος του αναγνώστη,
η ακαδημαϊκή μελέτη και ανάγνωση τις πραγματικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες του εμπορίου, όπως αυτές βιώνονται καθημερινά από τα ηγετικά στελέχη, τα οποία καλούνται να τεθούν επικεφαλής μιας επιτυχημένης και οικονομικώς βιώσιμης προσπάθειας, ώστε τα πλοία να μεταφέρουν
τα εμπορεύματα με ασφάλεια και ταχύτητα σε κάθε λιμάνι.

Εισαγωγικό σημείωμα
Δρ Δημήτρης Α. Τσουκνιδής

Λέκτορας Ναυτιλιακών Χρηματοοικονομικών
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μια θεμελιώδης έννοια των ναυτιλιακών οικονομικών είναι ότι η ζήτηση για τη θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία
είναι παράγωγος ζήτηση. Με άλλα λόγια, η ζήτηση δημιουργείται αρχικά για το εμπόρευμα το οποίο μεταφέρεται και όχι για το πλοίο που αποτελεί το μέσο μεταφοράς. Το παρόν αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών εστιάζει στην πρωτογενή ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική
υπηρεσία, δηλαδή στις αγορές των προϊόντων που μεταφέρονται διά θαλάσσης. Στις σελίδες που ακολουθούν,
ο αναγνώστης θα βρει μια διαχρονική και σε βάθος παρουσίαση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης
–και των τιμών ισορροπίας– των πιο σημαντικών εμπορευμάτων του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Αυτά τα εμπορεύματα διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπηρεσία.
Η πρόταση του διευθυντή των Ναυτικών Χρονικών, κ.
Ηλία Μπίσια, να αναλάβω την επιστημονική επιμέλεια αυτού του αφιερώματος μου έδωσε την ευκαιρία να συμβάλω σε ένα πόνημα μοναδικό από πολλές απόψεις. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους όσοι συνετέ-

λεσαν σε αυτό, και ιδιαίτερα την επιστημονική ομάδα των
Ναυτικών Χρονικών, τον κ. Γιάννη Θεοδωρόπουλο και την
κ. Αγγελική Κολιομίχου, που ανέλαβαν το δύσκολο εγχείρημα της εύρεσης και της σύνθεσης πληροφοριών από
ένα αρκετά ευρύ φάσμα πηγών. Εύχομαι το παρόν αφιέρωμα να αποτελέσει τη θρυαλλίδα περαιτέρω ενασχόλησης με την πλευρά της ζήτησης για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπηρεσία από όλους τους ενδιαφερομένους.
Αθήνα, Φεβρουάριος 2019

Στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και εμπόριο βασική αρχή
είναι: «Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν»

Του Δρος Γεωργίου Α. Γράτσου

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA),
Προέδρου της Standard Bulk Transport Corp.

Η ναυτιλία είναι ένας σημαντικός παράγοντας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αλυσίδα αυτή έχει κύριο
σκοπό την παράδοση στον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στο
χαμηλότερο δυνατό κόστος και στον επιθυμητό χρόνο, του
όποιου προϊόντος, γεγονός που επηρεάζει τη σχεδιαστική
και λειτουργική ταχύτητα των πλοίων. Το κόστος αλλοιώνεται με τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών και επηρεάζει τη χώρα
εξαγωγής του προϊόντος. Άρα συνεχώς διαφοροποιείται.
Θα μπορούσε κανείς, εν προκειμένω, να το συλλάβει σαν
«mobile art». Με μικροδιαταράξεις, γρήγορα ισορροπεί. Με
μεγαλύτερες αλλαγές, παίρνει άλλο σχήμα. Αν δεν υπάρχει
ενδιαφερόμενος αγοραστής, δεν θα υπάρξει μεταφορά. Έμποροι, ναυλωτές και άλλοι δεν είναι παρά ενδιάμεσοι.
Είναι προφανές ότι τα ακριβότερα φορτία μεταφέρονται
με τα γρηγορότερα μέσα, ακολουθώντας τις τάσεις που έχουν διατυπωθεί από τη μελέτη «Time as a Trade Barrier»
(NBER). Το αυτό συμβαίνει με το εμπόριο που κινείται διά
θαλάσσης, το οποίο αντιπροσωπεύει μεν το 90% του όγκου, αλλά μόνο το 50% του κόστους του παγκόσμιου εμπορίου. Τα χύδην φορτία (φθηνά) κινούνται με χαμηλής
ταχύτητας πλοία, ενώ τα ευπαθή και ακριβά με γρήγορα
πλοία. Τα αεροπλάνα μεταφέρουν τα ακριβότερα και πιο
ευπαθή φορτία, που αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% του όγκου αλλά το 35% του κόστους των παγκοσμίως μεταφερόμενων φορτίων. Για παράδειγμα, από Κίνα προς Ευρώπη
ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κάνει περίπου 26-30 ημέρες. Σιδηροδρομικώς κάνει περίπου 14-16
ημέρες και θα μειωθεί το 2019 στις περίπου 8-10 ημέρες,
λόγω αναβάθμισης των γραμμών και αύξησης των ταχυτήτων. Αυτό θα φέρει ανατροπές.
Λιμάνι που υπηρετεί μεγάλο όγκο εμπορίου μεγαλώνει
και αναβαθμίζει τις υποδομές του, εξυπηρετώντας ταχύτερα μεγαλύτερα πλοία. Έτσι, μειώνεται το μεταφορικό
κόστος ανά τόνο φορτίου. «Αρόδο» αγωγοί υποδοχής
και διανομής υποκαθιστούν δεξαμενόπλοια και λιμάνια.
Ο όγκος και η ζήτηση διαφόρων φορτίων τροποποιούνται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και το επίπεδο
του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Κατά τον Rostow, κάθε
χώρα έχει πέντε στάδια ανάπτυξης: «Traditional society,
Preconditions for take-off,Take-off, Drive to maturity, Age
of high mass consumption». Ανάλογα με το στάδιο, δια80

φέρουν οι μεταφορικές ανάγκες. Από το τρίτο στάδιο, οι
μεταφορές χύδην φορτίων κατά κεφαλήν είναι μεγαλύτερες. Μετά από ένα κατά κεφαλήν εισόδημα της τάξεως
των $10.000-15.000, ισορροπούν οι μεταφορές, ενώ αρχίζουν να μειώνονται όσο ωριμάζει η οικονομία.
Πρέπει λοιπόν να αναμένεται ότι, όταν προσεγγιστεί ένα
συγκεκριμένο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος και δεν
συνοδεύεται από παράλληλη αύξηση του πληθυσμού, τότε
θα αρχίσουν να μειώνονται οι ανάγκες μεταφοράς βιομηχανικών πρώτων υλών. Αυτή η επιβράδυνση επιταχύνεται
και από το γεγονός ότι, όταν μια χώρα έχει περάσει το
τρίτο στάδιο της ανάπτυξης, έχει ήδη δημιουργήσει ίδιον
ανακυκλώσιμο υλικό, το οποίο υποκαθιστά εισαγωγές πρώτων υλών, ιδιαίτερα το μεταλλουργικό κάρβουνο για την παραγωγή σιδήρου. Ο ανακυκλωμένος χάλυβας παράγεται με
ηλεκτρισμό που προέρχεται κατά περίπου 35% από ανανεώσιμες πηγές και άρα είναι φιλικότερος στο περιβάλλον. Το
αυτό ισχύει και για άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.
Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και εκεί η κατά κεφαλήν αύξηση της κατανάλωσης θα επιβραδύνεται, χωρίς παράλληλη αύξηση του πληθυσμού. Αναμενόμενες είναι οι διαφοροποιήσεις και σε τροφές, με περισσότερες,
κυρίως, ζωικές πρωτεΐνες, που θα αυξήσουν την κατανάλωση ζωοτροφών. Για παράδειγμα, για να παραχθεί ένα
κιλό κοτόπουλο χρειάζονται περίπου δύο κιλά ζωοτροφής, ένα κιλό χοιρινό περίπου τέσσερα κιλά ζωοτροφής
και ένα κιλό βοοειδούς σχεδόν επτά κιλά ζωοτροφής.
Οι καλύτερης ποιότητας πρώτες ύλες είναι μεν ακριβότερες, αλλά έχουν περισσότερη χρήσιμη πρώτη ύλη ανά
τόνο. Κατά συνέπεια, εισάγονται λιγότεροι αλλά ακριβότεροι τόνοι φορτίου και είναι περιβαλλοντικά καλύτερης «ποιότητας», λ.χ. καλύτερης ποιότητας σιδηρομετάλλευμα χρειάζεται λιγότερο άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου, άρα προκαλείται λιγότερη μόλυνση της ατμόσφαιρας, κ.ο.κ. Οι πιο προηγμένες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες χώρες προτιμούν παρόμοια προϊόντα για να περιορίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, περιορίζοντας όμως επίσης το μεταφορικό έργο.
Μείωση του όγκου πρώτων υλών προς μεταφορά συμβαίνει και όταν οι εξαγωγικές χώρες αποφασίζουν να εξάγουν ενδιάμεσα προϊόντα, όπως π.χ. αλουμίνα αντί για

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ · ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
βωξίτη, μειώνοντας σημαντικά τον προς μεταφορά όγκο
φορτίων, ακόμα και άνω του 50%. Θα χρειάζεται δε να
χρησιμοποιηθεί ακόμα λιγότερη ενέργεια (π.χ. άνθρακας,
πετρέλαιο, κ.λπ.) από τη χώρα εισαγωγής. Αποτέλεσμα:
λιγότερο εμπόριο, καλύτερη ατμόσφαιρα. Θα επιβαρύνει
περιβαλλοντικά, αντίστοιχα, τη χώρα παραγωγής, η οποία
όμως θα καρπωθεί την προστιθέμενη αξία της βελτίωσης
του εξαγόμενου προϊόντος. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν
διαφοροποιήσεις κόστους εκατέρωθεν, αλλοιώνοντας οικονομικές ισορροπίες.
Με άλλα λόγια, όσο αναπτύσσεται μια χώρα χωρίς αύξηση του πληθυσμού της, είναι αναμενόμενο να μειώνεται ο όγκος μεταφοράς πρώτων υλών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, αλλά
το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει φτάσει στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης για να επηρεάσει τη ζήτηση διά θαλάσσης. Προφανώς, παρόμοια ζήτηση δεν θα είναι μεγάλη
σε χώρες που έχουν σημαντικά κοιτάσματα κατάλληλων
πρώτων υλών. Πρώτα εξάγουν πρώτες ύλες και, αφού
αποκτήσουν οικονομικά οφέλη, προχωρούν σε ενδιάμεσα προϊόντα.

Παρατηρείται ότι τα χύδην φορτία εμφανίζουν διαχρονικά μια τάση μείωσης σε σχέση με την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ, εκτός από την περίοδο 2001-2014, με τη
ραγδαία εκβιομηχάνιση της Κίνας. Έκτοτε η τάση φαίνεται να κινείται προς την πρότερη νόρμα. Από το 1983 έως
το 2001 η τάση ήταν περίπου 0,8 της μεγέθυνσης του παγκόσμιου ετήσιου ΑΕΠ κατά μέσο όρο, με σημαντικές
διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο.
Εκ των ανωτέρω είναι προφανές ότι, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και εμπόριο, βασική αρχή είναι: «Τα πάντα ρει,
μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν» (Ηράκλειτος). Η ναυτιλία
επηρεάζεται από πολλά, πολύπλοκα δίκτυα κύκλων ανατροφοδότησης. Ενώ η καταγραφή προηγούμενων στοιχείων είναι απαραίτητη για την έρευνα τάσεων και λόγων
της αντίδρασης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προβολή
τους στο μέλλον είναι σαν να θέλεις να οδηγήσεις αυτοκίνητο προς τα εμπρός κοιτώντας τον καθρέφτη για την
όπισθεν!
Όπως λένε οι διαφημίσεις επενδυτικών προϊόντων: «Οι
προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα».

H εντιμότητα της θαλάσσιας μεταφοράς
του παγκόσμιου εμπορίου

Της Ελένης Α. Θανοπούλου

Καθηγήτριας στη Λειτουργική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δέκα χρόνια πριν, στις αρχές του φθινοπώρου, λίγα μόνο
εικοσιτετράωρα μετά το δραματικό Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου του 2008, που σηματοδότησε το βύθισμα
της παγκόσμιας οικονομίας στην πιο θεαματική κρίση της
ιστορίας της, μόνο μία σταθερά φαινόταν να έχει απομείνει στη διεθνή οικονομική ζωή... Αν η οικονομική ζωή του
πλανήτη έμελλε να συνεχιστεί –καθώς κι αυτή ακόμα η
συνέχειά της είχε καταστεί στιγμιαία αβέβαιη μέσα στον
στροβιλισμό των αγορών–, η ναυτιλία «προσφέροντας μια
έντιμη υπηρεσία θα τροφοδοτούσε την επιβίωση των οικονομιών. Και των ανθρώπων»1.
Η κατάθεση αυτή «πίστης» έμελλε τελικά να επαληθευτεί.
Ο ρόλος του παγκόσμιου στόλου ως κύριου κρίκου στη
διακίνηση αγαθών παρέμεινε καίρια σημαντικός για τις οικονομίες που διαδοχικά θα δοκιμάζονταν από μια κρίση
μεγαλύτερης έκτασης από κάθε άλλη μεταπολεμικά, όσο
και για εκείνες που θα επιβίωναν τελικά σχετικά αλώβητες, αν όχι και ισχυροποιημένες, καθώς η κρίση γονάτιζε
τους αντιπάλους τους. Το ότι στο μεσοδιάστημα η ναυτιλία θα δοκιμαζόταν και η ίδια σκληρά λόγω της ανατροπής της οικονομικής συγκυρίας –και της υπεραισιόδοξης προβολής των μέχρι τότε τάσεων του διεθνούς εμπορίου– ήταν εκείνη τη στιγμή η μόνη άλλη εύκολη πρόβλεψη προς επαλήθευση. Όντως, η απότομη κάθοδος
των ναύλων τους μήνες που ακολούθησαν συναγωνίστηκε
αυτήν των διεθνών χρηματιστηρίων.
Αντίθετα, όμως, με το τι έχει συμβεί προ πολλού με τους
περισσότερους δείκτες των κεφαλαιαγορών διεθνώς, όπου σε συνέχεια της ανάκαμψής τους σημειώθηκαν σε
αρκετές περιπτώσεις ακόμα και ιστορικά ρεκόρ, οι δείκτες των παραδοσιακών αγορών της ναυτιλίας δεν έχουν
διαγράψει πλήρη κύκλο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα bulk
carriers, που αντιπροσωπεύουν σήμερα τη μεγαλύτερη
κατηγορία στον παγκόσμιο στόλο σε όρους μεταφορικής
ικανότητας, είναι αξιοσημείωτο πως κανένας δείκτης δεν
έχει επανέλθει, έστω ονομαστικά, έστω για μικρό χρονικό
διάστημα, στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
1. Θανοπούλου, Ε. (2008). Χαιρετισμός στο 2nd International
Symposium on Ship Operations, Management and Economics,
17-18 September 2008, Athens, Greece.
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Η τελευταία αυτή παρατήρηση δεν είναι απλώς μια ουδέτερη διαπίστωση. Συνιστά λόγο ανησυχίας, ειδικά αν
την αντιδιαστείλουμε με τη συνεχιζόμενη και συνεχή
–με μια βραχυχρόνια εξαίρεση στην αρχή της κρίσης–
αύξηση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και με τη
μεγέθυνση των ήδη μεγάλων οικονομιών της Ασίας με ακόμη αρκετά υψηλούς ρυθμούς.
Μια ερμηνεία για την παραμονή σε πολύ συγκρατημένα επίπεδα του BDI –για να εστιάσουμε σε έναν χαρακτηριστικό δείκτη της αγοράς μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων– αφορά οπωσδήποτε τον ρόλο της προσφοράς
χωρητικότητας.
Στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου από το 2008, το
ισοζύγιο νεοναυπηγήσεων-διαλύσεων του παγκόσμιου
στόλου δεν κατέστη ποτέ αρνητικό, σε αντίθεση με ό,τι
είχε συμβεί τη δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης μεγάλης ναυτιλιακής κρίσης. Οι συνεχιζόμενες σήμερα (έστω πλέον συγκρατημένες) αυξήσεις του
παγκόσμιου στόλου –που αγγίζει ήδη τα 2 δις dwt– μπορούν να εξισορροπηθούν μόνο με τη συνέχιση γενναίων
αυξήσεων του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Μένει όμως να επιβεβαιωθεί αν η επαναφορά, στη διάρκεια του
2017, του ρυθμού των τελευταίων σε υψηλά επίπεδα σηματοδοτεί και έξοδο από ό,τι έτσι μπορεί να αποδειχθεί σύντομα πως ήταν μόνο μια λίγο μεγαλύτερης διάρκειας από την αναμενόμενη φάση του κύκλου του παγκόσμιου εμπορίου. Ή αν –φευ– πρόκειται μόνο για μια στιγμιαία θετική απόκλιση από μια πολύ λιγότερο θετική εικόνα που διαγράφει μια ολόκληρη σειρά διαρθρωτικών
αλλαγών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εξελίξεις της έντασης χρήσης υλικών στην παγκόσμια παραγωγή αλλά
και στην εξέλιξη της σύνθεσης των διεθνών εμπορικών
ανταλλαγών2.
Δέκα χρόνια μετά τον χειμώνα του μεγάλου οικονομικού
πανικού του 2008-2009, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται όντως σε μια σαφώς καλύτερη φάση ανάπτυξης. Υπό
πολύ διαφορετικές, όμως, συνθήκες. Η τροχιά αυτής της
2. Thanopoulou, H., and Strandenes, S. (2017). The “broken link”
between GDP, trade and seaborne transport demand: temporary
break or setting trend? Ανακοίνωση στο IAME 2017, 27-26 June,
Kyoto, Japan.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ · ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ανάπτυξης είναι με τον δικό της τρόπο «ελλειπτική», καθώς η απόσταση από τις πραγματικά καλές εποχές έχει
αυξηθεί τόσο για ομάδες χωρών που έχουν βρεθεί πολύ
μακρύτερα σήμερα από τον σκληρό πυρήνα των «υγιών»
οικονομιών όσο και για μεγάλες μάζες πληθυσμού, ειδικά
των ανεπτυγμένων χωρών. Παράλληλα, καθώς η δυναμική
αυτής της τελευταίας ομάδας στο θαλάσσιο εμπόριο έχει
υπερκεραστεί συνολικά πλέον από τις λοιπές χώρες, ειδικά μέσω της δυναμικής αυτών της Ασίας, οι ισορροπίες
σε όρους συμμετοχής των διαφόρων χωρών στη διαμόρφωση του θαλάσσιου εμπορίου έχουν μεταβληθεί πέραν
του οριακού ή του αναμενόμενου.
Συνολικά, παρά τη φαινομενική επάνοδο σε κάποιας μορφής ομαλότητα, κάθε πτυχή και οργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας –αν όχι όλου του παγκόσμιου γίγνεσθαι– βρίσκεται πλέον σε εξίσου ρευστή μορφή με το υγρό στοιχείο που περιβάλλει τις ηπείρους του πλανήτη:
•

•

•

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν αναδείξει σειρά ουσιαστικών αλλαγών στη διεθνή οικονομία και ειδικά
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα3, ο τρόπος
οργάνωσης της οποίας επιδρά άμεσα, ποσοτικά και
ποιοτικά στη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά.
Μέσα στον πρόσφατο καταιγισμό περιορισμών και
δασμών που προτείνονται, εφαρμόζονται ή... αποσύρονται για να επανέλθουν ενδεχομένως, το συνολικό
όραμα της παγκοσμιοποίησης μεταβλήθηκε σε έναν
κατετμημένο εφιάλτη εχθρικών μεταξύ τους αγορών.
Καλώς ή κακώς, οι τελευταίες αυτές λειτουργούν με
βάση (ορθολογικές ή μη) προσδοκίες, και έτσι η δαμόκλειος σπάθη προστατευτικών μέτρων επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και γενικά της οικονομίας αν κρίνει κανείς και
από τις πρόσφατες αναταράξεις των διεθνών χρηματιστηρίων. Η ναυτιλία μισεί τον προστατευτισμό περισσότερο απ’ ό,τι και η φύση το κενό, καθώς, αντίθετα με τη φύση, η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν μπορεί να αναπληρώσει με τη φυσική επέκτασή της τα
κενά της ζήτησης.
Η ισχυρή πηγή, έμμεσα και άμεσα, για τη ζήτηση θαλάσσιας μεταφοράς ενέργειας, πρώτων υλών και αγαθών της μεταποίησης, η (κάποτε) περίφημη μεσαία
τάξη, έχει πληγεί σε τέτοιο βαθμό, που, μετά από μια
μεγάλη περίοδο παθητικής αποδοχής των οικονομικών τεκταινομένων, επαναδιαπραγματεύεται πλέον ακόμα και στις πλατείες των Παρισίων κάποιου είδους
επαναφορά στο προηγούμενο status-quo. Αν η διάβρωση της αγοραστικής της δύναμης και η ελπίδα
της για κοινωνική κινητικότητα μέσα από την εργασία
και την αποταμίευση και την επένδυση δεν αποκατασταθούν εκεί όπου επλήγησαν περισσότερο, στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, η ναυτιλία θα έχει α-

3. Thanopoulou, H., and Strandenes, S. P. (2017). A theoretical
framework for analysing long-term uncertainty in shipping. Case
studies on transport policy, 5(2), 325-331 και UNCTAD (2018).
Review of Maritime Transport.

•

πολέσει μεγάλο μέρος της κινητήριας δύναμης της
ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές.
Όσο για το μέλλον της προσφοράς χωρητικότητας,
αλλά συνακολούθως και της αγοράς, αυτό έχει άμεση
σχέση με το τι διδάγματα έχουμε αντλήσει από το
παρελθόν. Το κύμα των παραγγελιών στη σύντομη ανάκαμψη του 2013 απέδειξε πως κανένα μάθημα δεν
είχαμε πάρει από τη στροφή των ναυλαγορών μία
πενταετία πριν. Αντίθετα, το φθινόπωρο του ίδιου έτους, υπήρχε εξαιρετική προθυμία να πιστέψουμε όλες τις αισιόδοξες προβλέψεις. Τα πικρά αποτελέσματα αυτής της αισιοδοξίας είναι ενσωματωμένα
στις οικοδομές των χωρών της Ασίας, που εξακολουθούν –για πόσο ακόμα άραγε;– να παραμένουν
πηγές ζήτησης για χάλυβα από σκραπ, αυτή την πηγή
τελευταίας προσφοράς εισοδήματος από τα πλοία
στους ιδιοκτήτες τους σε περιόδους όπου οι αγορές
κατακρημνίζονται, όπως συνέβη το 2016.

Ας ελπίσουμε πως τα διαλυτήρια θα επανέλθουν εκ νέου
στην επικαιρότητα μόνο για λόγους περιβαλλοντικών
ρυθμίσεων στο μέλλον. Αν τουλάχιστον έχουμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη να προσλαμβάνουμε τις κακές οικονομικές ειδήσεις ισότιμα με τις καλές. Όπως και να αυξάνουμε όχι μόνο την αισιοδοξία και τις τοποθετήσεις
κεφαλαίων με την πρώτη ευνοϊκή ένδειξη, αλλά κυρίως
την ανθεκτικότητα της ναυτιλίας σε ενδεχόμενες δύσκολες εποχές.
Σε κάθε περίπτωση, αν το πεπρωμένο των αγορών φυγείν
αδύνατον, είναι αναγκαίο για τους φορείς της οικονομικής
δραστηριότητας να διαθέτουν δύναμη και ευελιξία. Πρόκειται για τα δύο αναγκαία συστατικά της ανθεκτικότητας
ή αντοχής, αυτού του περίφημου resilience, το οποίο δείχνουμε να κατανοούμε ως έννοια αλλά δεν «χτίζουμε» επαρκώς. Τουλάχιστον όχι με την ίδια φροντίδα με την οποία χτίζονται πλοία στην τρέχουσα αβέβαιη οικονομική
πραγματικότητα.
Μία δεκαετία και πλέον μετά τη Μεγάλη Διάψευση του
2008, καθώς η οικονομική μνήμη ακολουθεί τη συνηθισμένη πορεία εξασθένησής της, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε καταληκτικά πως στο εξαιρετικά αβέβαιο τρέχον
διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη παραμένει επίμονα παρακινδυνευμένη. Πλην μίας: πως τα πλοία της ναυτιλίας μας θα συνεχίσουν να προσφέρουν –σε όποια τιμή ναύλου η αγορά
διαμορφώσει– μια έντιμη υπηρεσία στην παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας τα αγαθά που συνιστούν και εξασφαλίζουν την καθημερινότητα (και συχνά την ίδια την επιβίωση) 7,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη.
Χριστούγεννα 2018

Οι μεταφορές αγαθών, στον σύγχρονο κόσμο,
θα αυξάνονται... Το ίδιο και οι κρίσεις στην οικονομία
και στη ναυτιλία...

Του καθηγητή Κώστα Χλωμούδη

Κοσμήτορος της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008, πολλοί αναλυτές σημείωσαν την αρνητική και εν πολλοίς άδικη επίπτωση
σε παραγωγικές πλευρές του κεφαλαίου από τη «βουλιμία» του χρηματοοικονομικού τομέα. Μεγάλη επίδραση υπήρξε στο παγκόσμιο εμπόριο και ειδικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές.
Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια διαρκούς ανόδου των
ναυτιλιακών αγορών, μεγάλο μέρος της διεθνούς ναυτιλιακής
βιομηχανίας εισήλθε στη δίνη της παγκόσμιας οικονομικής
ύφεσης. Η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές είναι παράγωγος ζήτηση. Συνεπώς, η συρρίκνωση του εμπορίου, αμέσως
μετά την «πιστωτική κρίση» του 2008, διαμόρφωσε μια κατάσταση ανισορροπίας μεταξύ της προσφοράς χωρητικότητας και της ζήτησής της, με αποτέλεσμα τη δραματική και
απότομη μείωση στους ναύλους.
Η ναυτιλιακή αγορά λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στη διαρκή και σχεδόν αδιάκοπη μείωση της
παγκόσμιας φτώχειας και εκπαίδευσης. Η παγκοσμιοποίηση
συνέβαλε καταλυτικά στην άνοδο του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Βελτιώθηκαν κρίσιμες όψεις της ζωής στο σύνολο της
Γης, μειώθηκε η παιδική θνησιμότητα, καλυτέρευσε η δημόσια υγεία, αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής, διευρύνθηκε
σημαντικά η συμμετοχή στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τα
κορίτσια (το 60% των κοριτσιών παγκοσμίως τελειώνει το
δημοτικό). Για παράδειγμα, το 2018 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας (1,9 δολ./ημ.) το 8,6% του παγκόσμιου
πληθυσμού, από 72% που ήταν το 1950. Νοικοκυριά χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρισμό είναι κάθε χρόνο λιγότερα
κατά 0,3 παγκοσμίως. Ο αριθμός των παιδιών που δεν
πηγαίνουν σχολείο μειώνεται κατά 5 εκατ. ετησίως. Στην
Υποσαχάρια Αφρική, τα τελευταία δέκα χρόνια, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 40%. Η
δυναμική αυτή πραγματικότητα φαίνεται να συνεχίζεται
τα επόμενα χρόνια, με τις σχετικές επιπτώσεις στη ζήτηση για μεταφορές.
Οι θαλάσσιες μεταφορές

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, η ναυτιλία αύξησε
σημαντικά τη συμβολή της στο παγκόσμιο ΑΕΠ, με κατα84

γραφή στην αύξηση του συνολικού παραγόμενου έργου
της. Η επέκταση της εκβιομηχάνισης στον κόσμο και η απελευθέρωση των εθνικών οικονομιών ενίσχυσαν το ελεύθερο
εμπόριο, μιας και αυξήθηκε η ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν, επίσης, καταστήσει τη
ναυτιλία έναν όλο και πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο
μεταφοράς. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, οι θαλάσσιες
μεταφορές έχουν υπερτετραπλασιαστεί. Ενώ από τις αρχές
του αιώνα μας το παγκόσμιο ναυτιλιακό εμπόριο έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων από μια
χώρα σε μια άλλη, πιο μακρινή, η ποντοπόρος ναυτιλία αποτελεί καλή, και πολλές φορές τη μοναδική, οικονομική λύση. Κυρίως, τα πιο συχνά δρομολόγια παρουσιάζονται σε χώρες της
Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, αλλά το παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών στις μέρες μας είναι πολύ εκτενές, προσφέροντας υπηρεσίες που κυμαίνονται από χαμηλού
κόστους χύδην μεταφορές μέχρι ταχύτατες υπηρεσίες liner.
Από το 1988 έως το 2008, η αύξηση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου υπολογίστηκε κατά μέσο όρο κατά
4,2% ετησίως. Ωστόσο, από το 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης
έχει επιβραδυνθεί.
Σημαντικό ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει η παρατήρηση
ότι έχουμε μια θεμελιώδη μετατόπιση της γεωγραφίας του
εμπορίου· με τις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι οδηγοί,
όλο και περισσότερο, στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, του εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών· με
καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση της δυναμικής στις
παγκόσμιες αλυσίδες μεταφοράς και προστιθέμενης αξίας,
μέσω και των logistics.
Νέες χώρες αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
στον ναυτιλιακό τομέα και στις θαλάσσιες μεταφορές, που
αφορούν δραστηριότητες, στο σύνολό τους, των αναπτυσσόμενων περιφερειών, δημιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτημα γι’ αυτές. Αποτέλεσμα είναι η ανατροπή μοντέλου. Μια
απομάκρυνση από τα προηγούμενα πρότυπα, όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες ήταν συνήθως χρήστες υπηρεσιών που
προσέφερε η ναυτιλία.
Στον κόσμο του θαλάσσιου εμπορίου, η απόσταση αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο όσον αφορά τον προσδιορισμό της
ζήτησης για χωρητικότητα. Ένα ενδιαφέρον μέτρο αυτού είναι η εκτιμώμενη μέση απόσταση των παγκόσμιων θαλάσ-
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σιων συναλλαγών. Ο υπολογισμός του μεγέθους των θαλάσσιων μεταφορών γίνεται σε τόνο-μίλια.
Κατά την περίοδο 2000-2018, το εκτιμώμενο παγκόσμιο
ναυτιλιακό εμπόριο αυξήθηκε σε τόνο-μίλια, σημειώνοντας
άνοδο περίπου 72,5%.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αυτής της δεκαετίας, η ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου.
Τα χρόνια αυτά ο Baltic Dry Index καταγράφει σταθερά μια
μέση τιμή στα χαμηλά επίπεδα γύρω στις 700 μονάδες. Να
θυμηθούμε ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο δείκτης αυτός
βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από τη δημιουργία του
(1985), στις 290 μονάδες. Στη συνέχεια, βέβαια, ανέκαμψε και
έκτοτε παρουσίασε τις σχετικές διακυμάνσεις.
Μια ερμηνεία για την παραμονή του BDI σε πολύ συγκρατημένα επίπεδα αφορά την προσφορά χωρητικότητας. Στη
διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, από το 2008, το ισοζύγιο νεοναυπηγήσεων-διαλύσεων του παγκόσμιου στόλου
δεν κατέστη ποτέ αρνητικό. Οι έστω συγκρατημένες αυξήσεις του παγκόσμιου στόλου, όμως, που αγγίζει ήδη τα 2 δις
dwt, μπορούν να εξισορροπηθούν μόνο εφόσον συνεχιστεί
η αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές.
Υπό αυτή την έννοια, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το
2018 είδαμε αύξηση τόσο στο θαλάσσιο εμπόριο (κατά 160
εκατ. τόνους), όσο όμως και στη χωρητικότητα των πλοίων
(κατά 23 εκατ. τόνους). Το 2019 οι παραδόσεις πλοίων που
αναμένονται είναι περισσότερες από αυτές του 2018, αυξάνοντας την παγκόσμια χωρητικότητα κατά 49 εκατ. τόνους.
Ναυτιλία και μεταφορές πρώτων υλών (commodities)

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει καταγραφεί μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών στη διεθνή οικονομία, και ιδίως στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Σε όλο τον προηγούμενο αιώνα, ο άνθρακας και τα σιτηρά ήταν δύο από τα σημαντικότερα φορτία, μαζί με την ξυλεία, τη
ζάχαρη, το βαμβάκι και το τσάι. Ενώ η τεχνολογία και ο παγκόσμιος συνδυασμός φορτίων έχουν φυσικά αλλάξει από
τότε, τα εμπορεύματα ξηρού φορτίου αποτελούν και σήμερα
σημαντικό μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.
Τις δύο δεκαετίες του αιώνα μας, μάλιστα, ο χάλυβας αναδείχθηκε σε μεγάλο αρωγό για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα,
με την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της κινεζικής παραγωγής χάλυβα να οδηγεί σε διπλασιασμό της παγκόσμιας παραγωγής μεταξύ του 2000 και του 2018. Η αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών της Κίνας παραμένει δυναμική και μέχρι
σήμερα το παγκόσμιο εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος και
άνθρακα φτάνει σε 1,6 δις τόνους.
Παρατηρούμε τα τελευταία έτη κάποια σταθεροποίηση στις
εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Κίνα, αλλά και αύξηση της ζήτησης για άνθρακα από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί και φέτος. Η πρόσφατη συμφωνία για
πάγωμα των δασμών, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, σίγουρα απομακρύνει μια σημαντική πρόκληση που ενδεχομένως να αντιμετώπιζε, μεταξύ άλλων, και η αγορά ξηρού φορτίου.

Η αγορά του ξηρού φορτίου, από τη μία, καταφέρνει να ανακάμψει από τα ιστορικά χαμηλά του 2016, με τα ναύλα να
σταθεροποιούνται σε σαφώς πιο υγιή επίπεδα, τα οποία όχι
μόνο ξεπέρασαν τα λειτουργικά έξοδα (OPEX), αλλά επανέφεραν τον κλάδο σε κερδοφορία.
Οι γεωπολιτικές αναδιατάξεις, οι εντάσεις σε περιοχές όπως
η Μέση Ανατολή, η σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου το 2018, η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, οι καινούργιες
νομοθεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO),
που ήδη εφαρμόστηκαν ή θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα
επόμενα χρόνια, συνθέτουν ένα πολύπλοκο περιβάλλον για
τους περισσότερους ναυτιλιακούς κλάδους.
Παρά ταύτα, τίποτα δεν προδικάζει ότι οι τάσεις για τους
παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης θα περιοριστούν. Αυτό ισχύει και για το παγκόσμιο εμπόριο.
Σε αυτή την προοπτική εκτιμούμε πως θα βαδίσουμε, ακόμα
και με την ωρίμαση της οικονομίας της Κίνας, μιας και φαίνεται να κατοχυρώνουν σταθερά την παρουσία τους, στη διεθνή ζήτηση, η Ινδία και ακολούθως χώρες της Αφρικής.
Εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, τότε είναι φανερό πως οδεύουμε σε μια περίοδο αδιάλειπτης ανάπτυξης,
έστω και ενδεχομένως ασθενέστερης από αυτήν της προηγούμενης δεκαετίας. Η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει
να μεγαλώνει.
Για το επόμενο διάστημα, τα σημάδια στη ζήτηση για τις
θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου εμφανίζονται θετικά.
Μια τέτοια εικόνα της αγοράς όμως θα έχει, όπως είναι λογικό, αρνητική επίδραση στην αγορά των διαλύσεων, στην
οποία θα καταγραφεί σχετική μείωση αυτής της δραστηριότητας, όπως έγινε και το 2018. Αντίθετα, το πιο θετικό
κλίμα και οι ακόμη σχετικά χαμηλές τιμές των νεότευκτων
πλοίων σε σχέση με εκείνες της τελευταίας πενταετίας θα
επιφέρουν ικανή αύξηση στις παραγγελίες για το 2019.
Παρά τη μειωμένη δραστηριότητα σε διαλύσεις και τη σημαντική αύξηση των παραγγελιών, το ποσοστό των πλοίων
υπό παραγγελία σε σχέση με τον υπάρχοντα στόλο είναι σε
χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Παράλληλα, με την εφαρμογή του κανονισμού διαχείρισης
έρματος (BWM), που είναι ήδη σε ισχύ, αλλά και την απαγόρευση ναυτιλιακών καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο υψηλότερη του 0,5% από το 2020 (Sulphur Cap 2020), αναμένουμε ένα σημαντικό ποσοστό του στόλου, που ξεπερνά ηλικιακά τα είκοσι έτη, να αποσυρθεί από την αγορά τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Έρχεται μια εποχή εστιασμένη στο
περιβάλλον, με περισσότερες κανονιστικές ρυθμίσεις, ενώ
θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και σε
νέες ιδέες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση σχετικής ισορροπίας όσον αφορά την προσφορά του τονάζ στην αγορά.
Το γεγονός ότι η ναυτιλία, στο σύνολο των κλάδων της, βίωσε τα χρόνια αυτά μια απόλυτη αλλαγή σκηνικού δίνει έμφαση στο ότι οι ναυτιλιακοί κύκλοι έχουν μικρύνει αισθητά
σε διάρκεια, εξέλιξη που, με τη σειρά της, καθιστά πιο δύσκολη την επιλογή στρατηγικής των πλοιοκτητών αλλά και
των περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών.

Η ναυτιλία μπροστά σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού
και ψηφιακού μετασχηματισμού

Της καθηγήτριας Μαρίας Λεκάκου

Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς για το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο χαρακτηρίζονται από επτά τάσεις, όπως
αναφέρει η πρόσφατη Ετήσια Έκθεση για Θαλάσσιες Μεταφορές της UNCTAD (UNCTAD, 2018).
Οι κυρίαρχες τάσεις μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής:
η αύξηση προστατευτισμού, η ισχυρή τάση ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικού εμπορίου, η υπερβάλλουσα προσφορά χωρητικότητας αλλά και η σταθεροποίηση στη
ναυτιλία γραμμών, η αναδιάταξη των συμμαχιών και η αύξηση του μεγέθους των πλοίων της ναυτιλίας γραμμών, η
αναθεώρηση της αξίας της ναυτιλίας και ως παράγοντα
τεχνολογικής εξέλιξης και η ενίσχυση της επίπτωσης της
περιβαλλοντικής ατζέντας.
Οι έντονες γεωπολιτικές, οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι δομικές μετατοπίσεις, ασκούν
αρνητική επίδραση στο θαλάσσιο εμπόριο. Ανησυχία όμως προκαλούν και η εσωστρέφεια και ο αυξανόμενος
προστατευτισμός, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν
την παρατηρούμενη ανάπτυξη αλλά και να περιορίσουν
τις εμπορικές συναλλαγές.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις και
να ανακόψουν τη θετική πορεία της παγκόσμιας οικονομίας· απειλώντας, επιπλέον, τη βελτίωση της σχέσης της
ζήτησης και της προσφοράς χωρητικότητας, που έχει ως
αποτέλεσμα την άνοδο των ναύλων, αλλά και τις ανοδικές
τάσεις σε έσοδα και σε κέρδη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η βελτίωση της σχέσης προσφοράς-ζήτησης αναμένεται να συνεχιστεί στο θαλάσσιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων και χύδην ξηρών.
Η συνεχής τάση ψηφιοποίησης στις ναυτιλιακές συναλλαγές και στις υπηρεσίες, παράλληλα με τη διείσδυση του
ηλεκτρονικού εμπορίου, χαρακτηρίζουν τις τεχνολογικές
εξελίξεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκουν και
χωρική διάσταση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Belt
and Road». Ακολουθούνται και από τεχνολογίες αιχμής
και συστημικές αναδιαρθρώσεις, όπως το blockchain, η
καταγραφή φορτίου, τα αυτόνομα πλοία και το «internet
of things», δημιουργούν ευκαιρίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Εκτός από τις ευκαιρίες, υπάρχουν απειλές σε
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θέματα ασφάλειας, και κυρίως κυβερνοασφάλειας, όπως
και ανασφάλεια για τη ναυτική εργασία.
Η υπερβάλλουσα προσφορά χωρητικότητας είναι η
τρίτη τάση, με μικρότερη ένταση από τα προηγούμενα
έτη. Βέβαια, ο κίνδυνος παραμένει, εξαιτίας πλοιοκτητών
που προχωρούν σε υπερβολικές παραγγελίες, προσβλέποντας σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, επιδεινώνοντας
τις συνθήκες στη ναυλαγορά και προκαλώντας αστάθεια
στους ναύλους, στο κόστος μεταφοράς και, προφανώς,
στα έσοδα.
Οι συνενώσεις, κυρίως, μέσω συγχωνεύσεων είναι η τέταρτη τάση και χαρακτηρίζει τη ναυτιλία γραμμών, όπου
και οι συμμαχίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σε
απάντηση στα χαμηλότερα επίπεδα ζήτησης και στην
προσφορά, όπου όλο και περισσότερο αυξάνονται τα μεγα-σκάφη εμπορευματοκιβωτίων. Η επίπτωση των συνενώσεων στα επίπεδα ανταγωνισμού είναι προφανής, καθώς η πιθανότητα κατάχρησης δύναμης από τις μεγάλες
εταιρείες γραμμών και η σχετική επίπτωση στις μικρότερες εταιρείες προκαλούν ανησυχία και βρίσκονται «στο
μικροσκόπιο» των Αρχών Ανταγωνισμού.
Από τον Ιανουάριο του 2018, οι κορυφαίες δεκαπέντε εταιρείες γραμμών ελέγχουν το 70,3% της χωρητικότητας.
Το μερίδιό τους έχει αυξηθεί μετά τη λειτουργία νέων
συγχωνεύσεων το 2018, με τις κορυφαίες δέκα εταιρείες
να ελέγχουν σχεδόν το 70% της χωρητικότητας του στόλου από τον Ιούνιο του 2018. Τρεις παγκόσμιες συμμαχίες γραμμής κυριαρχούν στις τρεις σημαντικές γραμμές
Ανατολής-Δύσης. Με την ένωση των δυνάμεων και τη διαμόρφωση των συμμαχιών, οι μεταφορείς έχουν ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμή τους έναντι των λιμένων
και υπάρχουν ήδη οι αρνητικές επιπτώσεις, όπως η μείωση του αριθμού των εταιρειών που εξυπηρετούν μικρές,
αναπτυσσόμενες χώρες.
Η αναδιάρθρωση των συμμαχιών και η αύξηση του μεγέθους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επαναπροσδιορίζουν το περιεχόμενο της σχέσης λιμένων
και εταιρειών γραμμών μεταφοράς, δημιουργώντας νέες
συνθήκες ανταγωνισμού. Οι αυξήσεις στο μέγεθος των
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πλοίων και η άνοδος των μεγα-συμμαχιών έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις προσαρμογής στους λιμένες, που
προσαρμόζονται με βραδύτερο ρυθμό, αποκομίζοντας
μικρότερα οφέλη. Η έκθεση της UNCTAD αναφέρει ότι
οι κεντρικοί λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί πρέπει να
παρακολουθήσουν και να μετρήσουν την απόδοση, προκειμένου να προβούν σε λήψη αποφάσεων, στρατηγικό
προγραμματισμό και επενδύσεις.
Το μέγεθος του πλοίου έχει γίνει ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, με
επιπτώσεις για το σύνολο της αλυσίδας μεταφοράς, και
χρειάζεται μελέτη αυτών των επιπτώσεων και των τρόπων διαχείρισης.
Μια καινούργια τάση στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι είναι η
διαφοροποίηση της αξίας της ναυτιλίας, όπου πλέον δεν
αποτιμάται μόνο με το μέγεθος (του μεταφορικού έργου), αλλά και με τη συμβολή του τομέα στην τεχνολογική πρόοδο, καθώς η επίδρασή του γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, καθιστώντας τον δύναμη αλλαγής
και μόχλευσης καινοτομίας.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίπτωση της περιβαλλοντικής ατζέντας στα ναυτιλιακά πράγματα. Τα μέτρα για
τον περιορισμό του αποτυπώματος του άνθρακα και η
βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της ναυτιλίας έχουν υψηλή προτεραιότητα. Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών θέτει τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα προ της ανα-

γκαιότητας λήψης της κρίσιμης απόφασης σχετικά με το
ποια στρατηγική συμμόρφωσης θα ακολουθήσει.
Η δομική αλλαγή στον κλάδο της ναυτιλίας είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων, η ανάλυση των οποίων βελτιώνει
τις τακτικές αποφάσεις, αλλά και διευκολύνει τις λειτουργικές, όπως η επιλογή βέλτιστων διαδρομών, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, την κατανάλωση καυσίμου και
τον κίνδυνο πειρατείας. Οι αναλυτές ενσωματώνουν αυτές
τις πληροφορίες στις φορτωτικές και οι ναυτιλιακοί αναλυτές αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση του πώς εξελίσσονται οι εμπορικές διαδρομές με την πάροδο του χρόνου. Η
ανάλυση των δεδομένων (και ειδικά τα Big Data) ούτε αλλάζει τη φύση ούτε απομακρύνει όλες τις αβεβαιότητες και
τους κινδύνους, ακυρώνοντας τον ρόλο του λήπτη απόφασης. Ωστόσο, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μετριάσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν τα οφέλη, να ανακαλύπτουν ευκαιρίες, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες ή προϊόντα και, τελικά, να αυξάνουν τη βαρύτητα του ρόλου και
τον αντίκτυπο της ναυτιλίας.
Σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις εποχή, η έκδοση του παρόντος ειδικού τεύχους των Ναυτικών Χρονικών προσφέρει σημαντικά στους νέους και στις νέες που εκπαιδεύονται για την είσοδό τους στον κόσμο της ναυτιλίας, στο
γραφείο και στο πλοίο, γιατί τους σκιαγραφεί το ναυτιλιακό περιβάλλον με πραγματικά δεδομένα. Αυτό το χρειάζονται πολύ!

Παγκόσμιο
θαλάσσιο
εμπόριο
Τάσεις και
εκτιμήσεις

2019

Ειδική Έρευνα
των Ναυτικών Χρονικών

Επιστημονική επιμέλεια έρευνας:
Δρ Δημήτρης Α. Τσουκνιδής
Επιμέλεια έρευνας χύδην,
ξηρών και υγρών φορτίων:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Επιμέλεια έρευνας αγοράς
εμπορευματοκιβωτίων:
Αγγελική Κολιομίχου
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θεωρία του διεθνούς εμπορίου αναλύει εκτενώς τα πολλαπλά οφέλη
των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Ωστόσο, η συμμετοχή τους δεν
θα ήταν εφικτή χωρίς την αλματώδη πρόοδο και ανάπτυξη της μεταφορικής
υπηρεσίας διά θαλάσσης που προσφέρει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία1.
Λογική συνέπεια αυτού αποτελεί το γεγονός ότι πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε όρους όγκου μεταφέρεται διά θαλάσσης (UNCTAD, 2018).
Το βασικό πλεονέκτημα της θαλάσσιας μεταφοράς είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς, λόγω της ύπαρξης οικονομιών κλίμακας2. Κάτι τέτοιο έχει
καταστεί εφικτό χάρη στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας, που επιτρέπει την κατασκευή όλο και μεγαλύτερων φορτηγών πλοίων, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ολοένα και μεγαλύτερο όγκο φορτίου.
Περαιτέρω, η λειτουργία μεγαλύτερων πλοίων έχει καταστεί εφικτή χάρη στις
βελτιώσεις των λιμενικών υποδομών. Οι σύγχρονοι λιμένες μπορούν να «φιλοξενήσουν» μεγάλου μεγέθους πλοία, αλλά και να μειώσουν αισθητά τους χρόνους μεταφόρτωσής τους διαμέσου της χρήσης τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος της ναυτιλίας που εκπληρώνει τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων σε παγκόσμια
κλίμακα επιτρέπει στα κράτη την αξιοποίηση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος, όπως αυτό έχει διατυπωθεί στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, με
τελικό στόχο την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου.

1. Ήδη από το 1776 o Αdam Smith διατύπωσε τη θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος
(absolute advantage), δηλαδή την ικανότητα μιας χώρας να παράγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με μικρότερο κόστος ανά μονάδα από τις υπόλοιπες. Το 1817 ο David Ricardo
διατύπωσε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage), σύμφωνα
με την οποία όταν δύο χώρες που παράγουν δύο προϊόντα συμμετέχουν στην ελεύθερη
αγορά εμπορίου, τότε η κάθε χώρα θα αυξήσει τη συνολική κατανάλωσή της αν επικεντρωθεί στο να παράγει και να εξάγει το προϊόν για το οποίο έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα,
ενώ απλώς εισάγει από την άλλη χώρα το άλλο προϊόν, με δεδομένο ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο παραγωγικότητας μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Οι παραπάνω θεωρίες
αποτελούν τα θεμέλια των κινήτρων των χωρών να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο.
Τέλος, τη δεκαετία του 1980 ο Paul Krugman διατύπωσε τη νέα θεωρία εμπορίου (New
Trade Theory), για την οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομικών το 2008.
2. Ως «οικονομίες κλίμακας» ορίζεται η μείωση του μακροχρόνιου μέσου συνολικού
κόστους όταν αυξάνεται η κλίμακα της παραγωγής.

1. Κυρίως εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης
Τα βασικά φορτία που διακινούνται διά θαλάσσης μπορούν να διακριθούν στις
παρακάτω κύριες κατηγορίες: ξηρά φορτία (άνθρακας, σιδηρομετάλλευμα, σιτηρά, βωξίτης, κ.λπ.), υγρά φορτία (πετρέλαιο, υγροποιημένα αέρια, παράγωγα
πετρελαίου, όπως: πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, κηροζίνη, κ.λπ.), φορτία σε
εμπορευματοκιβώτια (κυρίως μεταποιημένα προϊόντα, όπως: ηλεκτρικές συσκευές, μηχανές, ρούχα, κ.λπ.) και ειδικά φορτία (χημικά, κρέας, φρούτα, λαχανικά, αυτοκίνητα). Το γράφημα 1.1 αποτυπώνει το ποσοστό της κάθε κατηγορίας εμπορεύματος σε όρους όγκου μεταφερόμενου φορτίου σε σχέση με το
παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο για το έτος 2018. Όπως φαίνεται, τα κύρια και
δευτερεύοντα ξηρά φορτία αθροιστικά αντιπροσωπεύουν το 44% του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου, ενώ τα εμπορευματοκιβώτια (containers) το 16%.
Αρκετά από τα παραπάνω φορτία βρίσκονται στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς αποτελούν βασικά είδη διατροφής, βασικές πρώτες ύλες και
πηγές ενέργειας. Ως εκ τούτου, αυτά τα εμπορεύματα επιδεικνύουν κατά κύριο λόγο ανελαστική ζήτηση, δηλαδή για μια δεδομένη ποσοστιαία μεταβολή
της τιμής τους η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας γι’ αυτά είναι μικρότερη.

Γράφημα 1.1 Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο για το 2018
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Πηγή: Seaborne Trade Monitor
2018, Clarksons Research.
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Όπως φαίνεται στο γράφημα 1.2, για τη χρονική περίοδο 1980 έως 2017 το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο των κύριων υγρών και ξηρών φορτίων αναπτύχθηκε ετησίως κατά μέσο όρο με ρυθμό 1,4% και 4,6% αντίστοιχα3. Ωστόσο,
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για την ίδια χρονική περίοδο έχει καταγράψει το διά
θαλάσσης εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο επιδεικνύει μέση ετήσια
αύξηση ίση με 8,1% σε όρους TEU4.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World
Trade Organization) για το 2019, o όγκος του διεθνούς εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9%5. Το διά θαλάσσης διεθνές εμπόριο επηρεάζεται άμεσα από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η οποία εκτιμάται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund)6 στο +3,7% για το
έτος 2019. Περαιτέρω, οι ροές ξηρών φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ και οι ροές υγρών
3. Τα κύρια ξηρά φορτία περιλαμβάνουν τα σιτηρά, το σιδηρομετάλλευμα και τον άνθρακα (λιγνίτη).
4. Twenty-foot equivalent (ΤEU) είναι η μονάδα μέτρησης των εμπορευματοκιβωτίων,
όπου 1 TEU αντιστοιχεί σε 1 εμπορευματοκιβώτιο.
5. https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr822_e.htm (press release of 27th
September 2018).
6. World Economic Outlook, October 2018, International Monetary Fund.

Ο όγκος του διεθνούς
εµπορίου αναµένεται
να αυξηθεί κατά 3,9%
το 2019, σύµφωνα
µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου.
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φορτίων αναμένεται να αυξηθούν, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ο οργανισμός
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) προβλέπει7 ότι για την περίοδο 2019 έως 2023 το διά θαλάσσης εμπόριο ξηρών φορτίων θα αυξάνεται ετησίως κατά μέσο όρο με ρυθμό +4,9% και αυτό των εμπορευματοκιβωτίων κατά 6%. Το ίδιο ποσοστό για τις ροές αργού πετρελαίου αναμένεται να είναι 1,7%, ενώ αυτές του φυσικού αερίου και των πετρελαϊκών προϊόντων 2,6%.
΄ϛ

Γράφημα 1.2 Εξέλιξη του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου σε όρους όγκου (εκατ.
τόνοι)
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Σημείωση: Μέχρι και το 2006 τα κύρια
ξηρά φορτία περιελάμβαναν τα σιτηρά,
το σιδηρομετάλλευμα, τον άνθρακα, τον
βωξίτη/αλουμίνα και τα φωσφάτα. Από το
2006 και μετά, ο βωξίτης/αλουμίνα και τα
φωσφάτα συγκαταλέγονται στα άλλα ξηρά
φορτία.

Αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου, υγροποιημένο αέριο
Κύρια ξηρά φορτία
Άλλα ξηρά φορτία
Συνολικά

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς
εμπορίου (εξαγωγές/εισαγωγές) που αλλάζουν διαχρονικά, αλλά και η συμβολή σε αυτό των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1.3, οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των διά θαλάσσης εμπορικών ροών, μετρημένο σε όρους εισαγωγών και εξαγωγών. Συγκεκριμένα, για το έτος 2017 οι αναπτυσσόμενες χώρες συμμετείχαν στο διά θαλάσσης διεθνές εμπόριο σε
ποσοστό 60% για τις εξαγωγές και 63% για τις εισαγωγές, ενώ τα ίδια ποσοστά για τις ανεπτυγμένες χώρες ήταν 36% και 35% αντίστοιχα8. Το έτος 2014
υπήρξε ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το μερίδιο των αναπτυσσόμενων
χωρών στις παγκόσμιες διά θαλάσσης εισαγωγές ξεπέρασε το αντίστοιχο για
τις εξαγωγές.
7. Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 16.
8. Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ.18.
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1.1 Οικονομικο-πολιτικές προκλήσεις και ευκαιρίες
Το διεθνές διά θαλάσσης εμπόριο και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο ναυτιλιακός
κλάδος ήταν και είναι πάντα συνδεδεμένα με πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ
ΕΕ και Ιαπωνίας, η συμφωνία για διμερείς επενδύσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης και η
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την αφρικανική ήπειρο, αλλά και η επιβολή
εμπορικών δασμών και άλλων μέτρων προστατευτισμού μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας, Ευρώπης, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Ενίσχυση για το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο αποτελούν οι κατά καιρούς
πρωτοβουλίες χωρών για ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων ή/και των αλυσίδων εφοδιαστικής μεταφοράς μεταξύ χωρών και ηπείρων. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η φιλόδοξη πρωτοβουλία της Κίνας «One Βelt One Road
Initiative», η οποία αποσκοπεί στο να ενισχύσει το παγκόσμιο εμπόριο κατά τα
πρότυπα του αλλοτινού «Δρόμου του Μεταξιού», δηλαδή με την άμεση εμπορική σύνδεση της Ασίας με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, διαμέσου της ανάπτυξης ενός δικτύου εμπορικών συναλλαγών και σχετικών υποδομών.
Συνεπώς, εκτιμάται ότι ο σύγχρονος «Δρόμος του Μεταξιού» θα δώσει μια αναπτυξιακή ώθηση στο διά θαλάσσης εμπόριο, ενώ παράλληλα η ανακατασκευή ενός μεγαλόπνοου δικτύου υποδομών, που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του
«One Βelt One Road Initiative», θα αυξήσει αισθητά την παγκόσμια ζήτηση για
κύρια εμπορεύματα, όπως αυτά του χάλυβα και του σιδηρομεταλλεύματος.
Αντίθετα, τροχοπέδη για το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο αποτελούν οι
κατά καιρούς γεωπολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι αλλεπάλληλες εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κατά τη
διάρκεια των ετών 2017-2018, οι οποίες θα επιδράσουν αρνητικά στις εμπορευματικές ροές. Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είναι άρρηκτα
εξαρτώμενες εμπορικά και οι επιπτώσεις παρόμοιων εμπορικών κυρώσεων είναι σημαντικές για τις εμπορευματικές ροές μιας σειράς βασικών εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης, όπως είναι η σόγια, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, κ.λπ. Περαιτέρω, οι ΗΠΑ επιδεικνύουν πολιτική εμπορικού προστατευτισμού, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων εμπορικές κυρώσεις προς το Ιράν αλλά
και προς τη Ρωσία, ιδιαίτερα μετά και την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τη μείωση των πυρηνικών όπλων. Ταυτόχρονα, η προ των πυλών έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) αποτελεί
σημαντική πηγή αβεβαιότητας για το διεθνές εμπόριο μαζί με τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Βενεζουέλα, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Γράφημα 1.3 Ποσοστό (%) συμμετοχής
των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο
Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.
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Επιμέλεια έρευνας
χύδην ξηρών φορτίων:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

2. Χύδην ξηρά φορτία (dry-bulk cargo)
Στο γράφημα 2.1 η Clarksons Research προβλέπει ότι η ανάπτυξη του διά θαλάσσης εμπορίου ξηρών φορτίων θα αγγίξει το 2,4% για το 2019, ενώ ο παγκόσμιος στόλος bulk carriers θα αυξηθεί κατά 2,8% σε όρους dead-weight
tonnage (dwt). Τα κύρια ξηρά φορτία αποτελούνται από το σιδηρομετάλλευμα, τον άνθρακα και τα σιτηρά, ενώ τα δευτερεύοντα από τα προϊόντα χάλυβα, τη ζάχαρη, τα λιπάσματα (φωσφάτα), τον βωξίτη, την αλουμίνα, το τσιμέντο, το αλάτι, καθώς και τα δευτερεύοντα αγροτικά εμπορεύματα.

Γράφημα 2.1 Εκτιμήσεις για το διά
θαλάσσης εμπόριο ξηρών φορτίων για
το 2018 και το 2019 σε εκατ. τόνους
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Πηγή: Dry Bulk Trade Outlook 2018,
October 2018, Clarksons Research,
σελ. 1.
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2.1 Χάλυβας (steel) και σιδηρομετάλλευμα (iron ore)
Ο χάλυβας/ατσάλι είναι ένα κράμα σιδήρου και άνθρακα και αποτελεί το πιο
διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό μετά το σκυρόδεμα και το ξύλο. Οι πιο
διαδεδομένες παραγωγικές διαδικασίες χάλυβα χρησιμοποιούν ως πρώτη
ύλη το σιδηρομετάλλευμα, το οποίο θερμαίνεται σε υψικάμινο για την παραγωγή χυτοσιδήρου και την περαιτέρω μετατροπή αυτού σε χάλυβα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή και η χρήση σιδηρομεταλλεύματος ως πρώτης ύλης και χάλυβα ως τελικού προϊόντος είναι στενά αλληλεξαρτώμενες.
Γι’ αυτό, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε στοιχεία για τον χάλυβα ως τελικό προϊόν και για το σιδηρομετάλλευμα ως πρώτη ύλη που μεταφέρεται διά
θαλάσσης.
2.1.1 Προσφορά χάλυβα

Η παγκόσμια παραγωγή προβλέπεται από το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών (Department of Industry, Innovation and
Science)9 να διαμορφωθεί στους 1.791 εκατ. τόνους για το 2019, καταγράφοντας
μια μικρή αύξηση συγκριτικά με τους 1.785 εκατ. τόνους του 2018. Σε ό,τι αφορά
την παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα παγκοσμίως, η Κίνα αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο, μακράν του δεύτερου, ωστόσο στην ίδια μελέτη του αυστραλιανού υπουργείου αναφέρεται ότι το 2019 η παραγωγή της θα παραμείνει σταθερή
στους 889 εκατ. τόνους. Ακολουθεί η παραγωγή χάλυβα των 28 μελών της ΕΕ, η
οποία για το 2019 εκτιμάται ότι θα φτάσει στους 174 εκατ. τόνους, ενώ η παρα9. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government Department
of Industry, Innovation and Science, σελ. 20.
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γωγή χάλυβα στην Ινδία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 115 εκατ. τόνους, στην
Ιαπωνία στους 108 εκατ. τόνους και στις ΗΠΑ στους 84 εκατ. τόνους.
2.1.2 Ζήτηση για χάλυβα

Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ζήτηση για χάλυβα, αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει περί τους 1.681 εκατ. τόνους το 2019, αυξημένη κατά 1,4% έναντι του 2018.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις ανεπτυγμένες χώρες η ζήτηση χάλυβα θα καταγράψει αύξηση 1,2% το 2019, ενώ ανάκαμψη εκτιμάται πως θα καταγραφεί και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, το τεταμένο κλίμα με τις
εκατέρωθεν κυρώσεις αναφορικά με το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και οι
νομισματικές πολιτικές που ακολουθούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ σε σχέση με τα επιτόκια αναφοράς, ενδεχομένως να επιδράσουν αρνητικά στη ζήτηση για χάλυβα. Για τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, η ζήτηση για χάλυβα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στους 177 εκατ. τόνους, ενώ στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέλθει στους
112 εκατ. τόνους.
Η παγκόσμια κατανάλωση χάλυβα προβλέπεται από το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών10 ότι θα αυξηθεί κατά 0,1%, αγγίζοντας τους 1.794 εκατ. τόνους για το 2019, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το
48% της παγκόσμιας κατανάλωσης (862 εκατ. τόνοι). Οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι ο ρυθμός αύξησης του κινεζικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί ελαφρά, ως
απόρροια του γεγονότος ότι η κινεζική κυβέρνηση εξακολουθεί να εστιάζει
την προσοχή της στην κατανάλωση ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και όχι
στις επενδύσεις στη «βαριά» βιομηχανία της χώρας. Έτσι, λοιπόν, η δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου στον ασιατικό γίγαντα αναμένεται να επιβραδυνθεί, με τη ζήτηση για χάλυβα να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 2% και
θα διαμορφωθεί στους 722 εκατ. τόνους.
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα (European Steel Association – EUROFER)11
εκτιμά ότι η κατανάλωση χάλυβα στο εσωτερικό της ΕΕ θα παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξεως του 1,1%, λόγω, μεταξύ άλλων, και του ευνοϊκότερου επιχει-

10. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 20.
11. Economic and Steel Outlook 2018-2019, Fourth Quarter, October 25, 2018, σελ. 2.

Αυξηµένη κατά
1,4% αναµένεται
η παγκόσµια ζήτηση
για χάλυβα το 2019.
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ρηματικού και οικονομικού κλίματος που αναμένεται να επικρατήσει. Η Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (World Steel Association) θεωρεί πως η δυναμική για
οικονομική ανάπτυξη θα οδηγηθεί κυρίως από τον χαμηλό πληθωρισμό και
την αύξηση των μισθών, τα οποία με τη σειρά τους θα πυροδοτήσουν μια ώθηση στην ιδιωτική κατανάλωση. Το γράφημα 2.2 παρουσιάζει ιστορικά στοιχεία για τα έτη 2017, 2018 και τις εκτιμήσεις για το 2019 της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα (World Steel Association) για την παγκόσμια κατανάλωση και παραγωγή χάλυβα στις πέντε μεγαλύτερες αγορές χάλυβα παγκοσμίως (Κίνα, ΕΕ,
Ινδία, ΗΠΑ, Ιαπωνία).
Γράφημα 2.2 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης χάλυβα για τα έτη
2017 και 2018 –και εκτιμήσεις
για το 2019– σε εκατ. τόνους
για τις πέντε μεγαλύτερες αγορές χάλυβα παγκοσμίως: Κίνα,
ΕΕ, Ινδία, ΗΠΑ, Ιαπωνία
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Πηγή: Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (World Steel Association).
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2.1.3 Θαλάσσια μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος

Σύμφωνα με την Clarksons Research12, οι παγκόσμιες εμπορευματικές ροές σιδηρομεταλλεύματος θα ανέλθουν στους 1.498 εκατ. τόνους το 2019, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,5% συγκριτικά με το 2018. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην ανάπτυξη νέων ορυχείων καθώς και βελτιώσεων στις ήδη υπάρχουσες υποδομές της Βραζιλίας και της Αυστραλίας, δηλαδή των χωρών που
καταγράφουν τις μεγαλύτερες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αυστραλιανού Υπουργείου
Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών13, όπως παρουσιάζονται στο γράφημα 2.3, οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία αναμένεται να αυξηθούν το 2019 και να φτάσουν στους 878 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω
της αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Οι σημαντικότεροι τερματικοί σταθμοί φορτοεκφόρτωσης σιδηρομεταλλεύματος (λιμένες) της Αυστραλίας παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 και είναι οι ακόλουθοι: Cape Lambert, Dampier,
Port Walcott και Port Hedland.
Σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, οι εκτιμήσεις του αυστραλιανού Υπουργείου Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών14 είναι ότι θα εξαγάγει 430 εκατ. τόνους
σιδηρομεταλλεύματος το 2019, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,8%. Η εκτιμώμενη αύξηση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος συνδέεται άμεσα και με τις
νέες επενδύσεις, ύψους $11 δις, της εταιρείας Vale στα ορυχεία σιδηρομεταλλεύματος Carajás και Minas-Rio. Αυτές οι επενδύσεις αναμένεται να αυξήσουν
12. Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research, σελ. 2.
13. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 25.
14. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 25.

94

ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ · ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ
την παραγωγική ικανότητα περί τους 26,5 εκατ. τόνους έως το 2020. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες επενδύσεις εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας
Vale να κάνει το σιδηρομετάλλευμα της Βραζιλίας ανταγωνιστικό σε τιμή έναντι αυτού της Αυστραλίας για τις αγορές της Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία) με το να
μειώσει το μεταφορικό κόστος (ναύλα).
Συγκεκριμένα, η βραζιλιάνικη εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει τη μείωση του
μεταφορικού κόστους από τη Βραζιλία στις αγορές της Ασίας με το να χρησιμοποιεί πολύ μεγάλα σε χωρητικότητα πλοία ξηρού φορτίου (Valemax) για
τη μεταφορά του σιδηρομεταλλεύματος, τα οποία επιτυγχάνουν υψηλές οικονομίες κλίμακας, δηλαδή έχουν πολύ μικρό μεταφορικό κόστος ανά μεταφερόμενο τόνο φορτίου. Οι σημαντικότεροι λιμένες εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 και είναι οι ακόλουθοι:
Tubarao, Ponta da Madeira και Itaguaí.
Πίνακας 2.1 Τα κυριότερα λιμάνια
εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος
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Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.
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Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για τις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος, όπως
αυτές διαμορφώνονται από την Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα και αποτυπώνονται στο γράφημα 2.4, η Κίνα πρωτοστατεί, καθώς το 2019 προβλέπεται ότι θα
εισαγάγει 1.062 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το
2018. Κύρια αιτία της μικρής μείωσης των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος αποτελεί η αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων (scrap).
Στη δεύτερη θέση, αλλά σε μεγάλη απόσταση από την Κίνα, σε ό,τι αφορά τις
εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος, βρίσκονται τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με ε-

Η Κίνα αναµένεται να
πρωτοστατήσει και το
2019 στις εισαγωγές
σιδηροµεταλλεύµατος.
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κτιμώμενες συνολικές εισαγωγές περί τους 158 εκατ. τόνους, ενώ ακολουθεί η
Ιαπωνία με 130 εκατ. τόνους, η Νότια Κορέα με 75 εκατ. τόνους και η Ινδία με
12 εκατ. τόνους.

Κίνα

1.062

Χώρα

ΕΕЀ΄Ί

158

Ιαπωνία

Πηγή: World Steel Association (2018) και
Department of Industry, Innovation and
Science (2018).

130

Νότια Κορέα

Γράφημα 2.4 Εκτιμώμενες εισαγωγές
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2.1.4 Τιμές σιδηρομεταλλεύματος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αυστραλιανού Υπουργείου Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών15, οι παγκόσμιες τιμές σιδηρομεταλλεύματος αναμένεται να υποχωρήσουν κατά τη διάρκεια των ετών 2019 και 2020, καθώς, όπως
δείχνουν τα στοιχεία, μειώνεται η ζήτηση χάλυβα από την Κίνα και αυξάνεται η παγκόσμια παραγωγή. Παράλληλα, και η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεσή
της εκτιμά ότι οι τιμές σιδηρομεταλλεύματος θα μειωθούν κατά 6%, φτάνοντας στα $65/μετρικό τόνο, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής από Αυστραλία και Βραζιλία.
Επιπλέον, οι φιλικότερες προς το περιβάλλον πολιτικές που έχει υιοθετήσει
η Κίνα αναμένεται να διατηρήσουν τις τιμές για σιδηρομετάλλευμα με υψηλό
ποσοστό σιδήρου (Fe high grade 62%) σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή σιδηρομεταλλεύματος (f.o.b.)16 με υψηλό ποσοστό σιδήρου (Fe high grade 62%) από τη
δυτική Αυστραλία με παράδοση στο Qingdao της Κίνας εκτιμάται ότι το 2019
κατά μέσο όρο θα κινηθεί στα $53/μετρικό τόνο17.

2.2 Άνθρακας (coal)

O άνθρακας
χρησιµοποιείται ως
καύσιµο για το 38% της
παγκόσµιας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για την Ενέργεια (Ιnternational
Energy Agency – IEA)18 για το 2018, ο άνθρακας χρησιμοποιείται ως καύσιμο
για το 38% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αν και το ποσοστό αυτό βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια από το ιστορικό υψηλό του
41,14% για το έτος 2006. Με άλλα λόγια, ο άνθρακας παραμένει μία από τις σημαντικότερες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο,
παρά τις αξιόλογες προσπάθειες για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Να σημειωθεί ότι ο άνθρακας κατηγοριοποιείται σε θερμικό (thermal ή steam coal), ο οποίος χρησιμοποιείται απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρισμού, και σε μεταλλουργικό (coking coal),
o οποίος χρησιμοποιείται στη διαδικασία επεξεργασίας οπτάνθρακα για την
παραγωγή σιδήρου και χάλυβα.
15. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 22.
16. Free on board.
17. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 22.
18. https://www.iea.org/topics/coal/

96

ΧΥΔΗΝ ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ · ΑΝΘΡΑΚΑΣ
2.2.1 Προσφορά άνθρακα

Οι χώρες οι οποίες παράγουν παραδοσιακά τις μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα παγκοσμίως είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Αυστραλία, η Ινδονησία
και η Ρωσία. Σύμφωνα με την Ιnternational Energy Agency (IEA)19, το 2017 παρήχθησαν παγκοσμίως 7.549 εκατ. τόνοι άνθρακα, οι οποίοι διακρίνονται σε
5.677 εκατ. τόνους θερμικού άνθρακα, 1.039 εκατ. τόνους μεταλλουργικού άνθρακα, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή χάλυβα20, και 831 εκατ. τόνους λιγνίτη. Για το 2017, η Κίνα ήταν υπεύθυνη για το 45% της παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα, με παραγωγή 3.376 εκατ. τόνων.
Σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις της αμερικανικής Energy
Information Administration (EIA)21, η αμερικανική παραγωγή άνθρακα θα μειωθεί κατά 3% το 2019 (ή 20 εκατ. short tons22) και θα υποχωρήσει στα 742 εκατ.
short tons. Οι κυριότεροι παράγοντες αυτής της μείωσης είναι οι εκτιμώμενες
μειωμένες εξαγωγές άνθρακα των ΗΠΑ για το 2019, αλλά και η μειωμένη κατανάλωση. Περαιτέρω, για το 2019, ο άνθρακας αναμένεται να συμβάλει κατά
μόλις 26% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, όταν το 2017 το ίδιο ποσοστό ήταν 30%23.
Σχετικά με την Αυστραλία, και σύμφωνα με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών24, η παραγωγή άνθρακα αναμένεται να ανέλθει στους 271 εκατ. τόνους θερμικού άνθρακα έναντι 262 εκατ. τόνων το
Γράφημα 2.5 Παραγωγή άνθρακα
ως ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής
για το 2017

Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία,
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και Ρωσία παραδοσιακά
παράγουν τις µεγαλύτερες
ποσότητες άνθρακα.
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2018. Από την άλλη, η Κίνα έχει εκφράσει έμπρακτα, με σχετικές νομοθεσίες,
την πρόθεσή της να στραφεί σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Για παράδειγμα, στις αρχές του 2017, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και
Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC) δημοσιοποίησε τα σχέδιά της, σύμφωνα
με τα οποία η Κίνα θα μειώσει την παραγωγή άνθρακα κατά 500 εκατ. τόνους
έως το 2020. Στην Ινδία η κυβέρνηση της χώρας σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της στους 1 δις τόνους έως το 2020, εκμεταλλευόμενη και τα αποθέ19. Coal Information 2018 Overview, International Energy Agency (IEA), σελ. 4.
20. Ο μεταλλουργικός άνθρακας αποτελεί μη αντικαθιστάμενο συστατικό της παραγωγής
του χάλυβα και ως εκ τούτου η παραγωγή, η ζήτηση, οι τιμές και οι θαλάσσιες μεταφορές
των δύο αυτών εμπορευμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτώμενες.
21. Short-Term Energy Outlook, Energy Information Administration (EIA), December 11,
2018, σελ. 2.
22. 1 short ton ισούται με 0,907 metric ton.
23. Short-Term Energy Outlook, Energy Information Administration (EIA), December 11,
2018, σελ. 2.
24. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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Η Ινδία σχεδιάζει να
αυξήσει την παραγωγή
άνθρακα στους 1 δις
τόνους έως το 2020.

ματα 315 δις τόνων άνθρακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ινδική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για εμπορική χρήση ανθρακωρυχείων, «απελευθερώνοντας»
με αυτόν τον τρόπο την αγορά παραγωγής άνθρακα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Ινδονησιακών Ανθρακωρυχείων
και του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της χώρας, η παραγωγή
από τα ανθρακωρυχεία της Ινδονησίας, η οποία αποτελεί σημαντική δύναμη
παραγωγής και εξαγωγών άνθρακα, αναμένεται να φτάσει στους 400 εκατ. τόνους το 2019, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 6% περίπου σε σχέση
με το 2018. Είναι γνωστή η επιδίωξη της ινδονησιακής κυβέρνησης να μειώσει σταδιακά την παραγωγή άνθρακα και για τον λόγο αυτόν συστήθηκε το
2017 ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια με την ονομασία Rencana Umum
Energi Nasional ή RUEN 2017, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Asian Pacific
Economic Corporation (APEC)25.
2.2.2 Ζήτηση για άνθρακα

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για άνθρακα, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι τα
επόμενα χρόνια οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες θα στοχεύσουν
στην πλήρη απάλειψη της χρήσης άνθρακα, στρεφόμενες σε «καθαρότερες» πηγές ενέργειας. Στο ίδιο μήκος κύματος, και η EIA (Energy Information
Administration) εκτιμά ότι η κατανάλωση άνθρακα στις ΗΠΑ το 2019 θα μειωθεί κατά 5%, στους 652 εκατ. short tons έναντι 700 εκατ. short tons το 2018
και 717 εκατ. short tons το 201726, ενώ η συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στις ΗΠΑ θα αγγίξει τις 4.006 ΤWh. Στο γράφημα 2.6 αποτυπώνεται η εκτιμώμενη από την ΕΙΑ μηνιαία παραγωγή και κατανάλωση άνθρακα στις ΗΠΑ.

25. Coal Market Report, February 2018, APEC, σελ. 18.
26. Short-Term Energy Outlook, December 11, 2018, Energy Information Administration
(ΕΙΑ).
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Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη της Εrnst and Υoung (ΕΥ)27, κατά τα έτη 20192024 η κατανάλωση άνθρακα από την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ασίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 40%, οδηγούμενη από την αύξηση της ζήτησης από τις χώρες: Ινδονησία, Μαλαισία, Βιετνάμ και Φιλιππίνες. Αυτή η αύξηση της ζήτησης για άνθρακα από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη μειωμένη ζήτηση άνθρακα
από την Κίνα. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση άνθρακα στην Ινδία θα
φτάσει στο απόγειό της την επόμενη δεκαετία, με την ΙΕΑ28 να εκτιμά ότι έως
το 2022 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση άνθρακα θα αυξάνεται ετησίως με ρυθμό 4%. Πιο συγκεκριμένα, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη
της Ινδίας αναμένεται να αυξήσει τη βιομηχανική της δραστηριότητα, που με
τη σειρά της θα πυροδοτήσει μια αύξηση της ζήτησης για θερμικό άνθρακα.
Σε ό,τι αφορά τον μεταλλουργικό άνθρακα, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτησή
του ως απόρροια της αυξημένης ζήτησης για χάλυβα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Πακιστάν, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια παραγωγή άνθρακα, αλλά και στις εισαγωγές για παραγωγή ηλεκτρισμού, και αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη ζήτησή του τα επόμενα χρόνια. Τέλος, και το
Μπανγκλαντές αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τη ζήτησή του για άνθρακα,
με την ΙΕΑ29 να εκτιμά ότι η συνολική ζήτηση από Πακιστάν και Μπανγκλαντές θα ανέλθει στο 5% της κατανάλωσης άνθρακα της Ινδίας έως το 2022.
Γράφημα 2.6 Εκτιμώμενη μηνιαία παραγωγή και κατανάλωση άνθρακα των ΗΠΑ
για το 2019 σε εκατ. short tons
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Πηγή: Short-Term Energy Outlook,
December 11, 2018, Energy Information
Administration.
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Κατανάλωση

2.2.3 Θαλάσσια μεταφορά άνθρακα

To αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών εκτιμά σε
έκθεσή του30 ότι για το 2019 η Ινδονησία θα εξακολουθήσει να ηγείται των εξαγωγών θερμικού άνθρακα παγκοσμίως, εξάγοντας περί τους 402 εκατ. τόνους διαμέσου των τερματικών σταθμών Balikpapan, Banjamarsin, Kota Baru,
Pulau Laut. Παρομοίως, η Clarksons Research προβλέπει σε έκθεσή της31 ότι
η Ινδονησία θα εξαγάγει 419 εκατ. τόνους άνθρακα το 2019, συμμετέχοντας
κατά 33% στις παγκόσμιες εξαγωγές. Θα ακολουθήσει η Αυστραλία, η οποία
αναμένεται να εξαγάγει συνολικά (θερμικό και μεταλλουργικό άνθρακα) 389
εκατ. τόνους άνθρακα, εκ των οποίων οι 207 εκατ. τόνοι θα αφορούν θερμικό άνθρακα, διαμέσου των δημοφιλών ανατολικών λιμένων της Αυστραλίας:
Νewcastle, Port Kembla, Abbot Point, Gladstone και Dalrymple Bay.
27. Indian Metals and Mining, Ernst and Young.
28. Coal 2017, International Energy Agency (IEA).
29. Ό.π.
30. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science, σελ. 40.
31. Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research.

Η Ινδονησία θα
εξακολουθήσει να
ηγείται των εξαγωγών
θερµικού άνθρακα
παγκοσµίως και το
2019.
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Το 86% της συνολικής
παραγωγής άνθρακα
της Αυστραλίας εξήχθη
προς τις ξένες αγορές
το 2017.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους συνολικά 430 εκατ. τόνους άνθρακα (θερμικό και μεταλλουργικό άνθρακα) που παρήγαγε η Αυστραλία για το 2017, οι
370 εκατ. τόνοι μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης προς τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως προς την Ασία, ενώ οι 200 εκατ. τόνοι αποτελούνταν από θερμικό άνθρακα. Για ακόμα μία χρονιά στη σειρά, κύριοι προορισμοί για τον θερμικό άνθρακα της Αυστραλίας είναι η Κίνα και η Ιαπωνία, ενώ και η Κορέα και η Ταϊβάν παραδοσιακά προτιμούν τον καλής ποιότητας αυστραλιανό άνθρακα. Στη
Ρωσία, οι εξαγωγές από τον σημαντικότερο τερματικό σταθμό εξαγωγών άνθρακα, αυτόν του Ust-Luga, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 20% και να φτάσουν στους 25 εκατ. τόνους το 2019. Επίσης σημαντικοί τερματικοί σταθμοί
άνθρακα στη Ρωσία είναι οι: Vostochny, Murmansk,Vanino and Tuapse.
Για τις ΗΠΑ, η ΕΙΑ εκτιμά ότι το 2019 οι συνολικές εξαγωγές άνθρακα θα μειωθούν στους 101 εκατ. short tons, παρά το γεγονός ότι οι ροές άνθρακα προς
την Ασία θα παραμείνουν σημαντικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τις πέντε
κορυφαίες χώρες προορισμού του αμερικανικού άνθρακα, οι τρεις είναι στην
Ασία (Ινδία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία), οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το
1/3 των αμερικανικών εξαγωγών άνθρακα για το 2018. Ο άνθρακας εξάγεται
από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, κυρίως από τα λιμάνια των New Orleans
και Hampton Roads, ενώ στις δυτικές ακτές σημαντικό λιμάνι εξαγωγής άνθρακα είναι αυτό του Long Beach.

Xώρα

Λιμάνια

Αυστραλία

Newcastle
Port Kembla
Abbot Point

Πίνακας 2.2 Τα κυριότερα λιμάνια
εξαγωγών θερμικού άνθρακα
Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.

Gladstone
Darlymple Bay
Ινδονησία

Βalikpapan
Banjamarsin
Kota Baru
Pulau Laut

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την ΕΙΑ, οι εισαγωγές άνθρακα από τις ΗΠΑ για
το 2019 εκτιμώνται στους 7,5 εκατ. short tons, ενώ, αν συγκριθούν με τις εξαγωγές, που αναμένεται να ανέλθουν στους 101 εκατ. short tons, προκύπτει ένα
εντυπωσιακό πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο. Παράλληλα, το αυστραλιανό
Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών προβλέπει32 ότι οι εισαγωγές θερμικού άνθρακα της Κίνας θα ανέλθουν το 2019 στους 189 εκατ. τόνους, χωρίς να παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές σε σχέση με το 2018. Σύμφωνα με την UNCTAD (2018), οι σημαντικότεροι κινεζικοί λιμένες εισαγωγών άνθρακα είναι οι ακόλουθοι: Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Xiamen και
Fangcheng.
Στην Ινδία, για το 2019, οι συνολικές εισαγωγές άνθρακα εκτιμάται33 ότι θα ανέλθουν στους 228 εκατ. τόνους, με αυτές του θερμικού άνθρακα να εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθούν στους 168 εκατ. τόνους έναντι 166 εκατ. τόνων το 2018.
Τα σημαντικότερα λιμάνια άνθρακα για την Ινδία στην ανατολική της πλευρά
είναι τα Paradip, Haldia, Gangavaram και Chennai, ενώ στη δυτική πλευρά της
χώρας τα Mundra, Goa, Cochin και Dahej. Στην Ιαπωνία, μετά την πυρηνική κα32. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
33. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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ταστροφή της Φουκουσίμα (2011) και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν
διαθέτει σχεδόν καθόλου φυσικούς πόρους ώστε να παραγάγει άνθρακα, οι
εισαγωγές θερμικού άνθρακα έχουν ενισχυθεί αρκετά. Για το 2019, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στους 139 εκατ. τόνους, από 141 εκατ. τόνους το 2018.
Γράφημα 2.7 Εκτιμήσεις για τις εξαγωγές θερμικού άνθρακα το 2019 σε εκατ.
τόνους
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Πηγές: ABS (2018) International Trade in
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Coal Services Pty Ltd; Queensland
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of Industry, Innovation and
Science.
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2.2.4 Τιμές άνθρακα

H Παγκόσμια Τράπεζα34 εκτιμά ότι το 2019 οι τιμές άνθρακα θα μειωθούν ελαφρώς συγκριτικά με το 2018. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές θερμικού άνθρακα
της Αυστραλίας προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα $101,6/τόνο για το 2019. Ωστόσο, η DBS Bank35 αναμένει ακόμα μεγαλύτερη πτώση των τιμών του θερμικού άνθρακα της Αυστραλίας για το 2019, στα $75 ανά τόνο, όταν το 2018
κυμάνθηκαν στα $108,2/τόνο και το 2017 στα $88,5/τόνο. Από την άλλη, η αυστραλιανή τράπεζα ΝΑΒ (National Australian Bank), σε έκθεσή της36, εκτιμά
ότι οι τιμές θερμικού άνθρακα για το 2019 θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο
στα $102/τόνο, ενώ αυτές του μεταλλουργικού άνθρακα στα $170/τόνο.
Η αύξηση των τιμών του άνθρακα, κατά μέσο όρο, κατά 11% το έτος 2018 αποδίδεται κυρίως στις αυξανόμενες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια σε Ευρώπη
και Ασία. Σε αυτό συνέβαλαν και οι κατά μέσο όρο πολύ υψηλές για την εποχή
θερμοκρασίες που επικράτησαν κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή περιβαλλοντικών κανονισμών για καθαρότερες μορφές
ενέργειας και περιορισμό του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (κυρίως της ΕΕ) είχαν ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι αγορές και
οι τιμές του άνθρακα παγκοσμίως.
34.
35.
36.
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Γράφημα 2.8 Εκτιμήσεις για τις εισαγωγές θερμικού άνθρακα το 2019 σε εκατ.
τόνους
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Commodities Market Outlook, October 2018, World Bank.
Indonesia Industry Focus Thermal coal sector, DBS Group.
Minerals and Energy Outlook, October 2018, National Australian Bank (NAB), σελ. 5.
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2.3 Σιτάρι (wheat)
Το σιτάρι είναι ένα φυτό που καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο και είναι το δεύτερο παγκοσμίως σε συγκομιδή δημητριακό, μετά τον αραβόσιτο, με τρίτο
το ρύζι. Ο καρπός του σιταριού αποτελεί βασικό διατροφικό συστατικό, που
χρησιμοποιείται στην παρασκευή αλευριού, ζωοτροφών, αλλά και ως πρώτη
ύλη στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών και καυσίμων.

2.3.1 Προσφορά σιταριού

Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (United States Department of Agriculture
Food – USDA)37 εκτιμά την παγκόσμια παραγωγή σιταριού για το 2018/2019
στους 736,1 εκατ. τόνους, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the United
Nations – FAO)38 προβλέπει την παγκόσμια παραγωγή για την περίοδο
2018/2019 στους 725,1 εκατ. τόνους, μειωμένη σε σχέση με τους 760,3 εκατ.
τόνους του 2017/2018. Από την άλλη, το International Grains Council (IGC)39
στοχοθετεί την παγκόσμια παραγωγή στους 721 εκατ. τόνους για το 2019, με
τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Κίνα να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις
των χωρών με τη μεγαλύτερη παραγωγή σιταριού.

37. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11, 2018.
38. FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 6, 2018 (http://www.fao.org/
worldfoodsituation/csdb/en/).
39. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
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Οι παγκόσμιες προμήθειες σιταριού θα είναι αυξημένες για το 2018/2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας40, κατά 0,8 εκατ.
τόνους, καθώς η αυξημένη παραγωγή από Ρωσία και Καναδά θα αντισταθμίσει
τη μειωμένη παραγωγή της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, η παραγωγή της Αυστραλίας για το 2018/2019 εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί μειωμένη, στους 17
εκατ. τόνους, σύμφωνα με το Australian Bureau of Agricultural and Resource
Economics and Sciences (ABARES)41. Όπως προβλέπει το αμερικανικό υπουργείο, η παραγωγή αυτή θα αποτελέσει τη χαμηλότερη της Αυστραλίας από
την περίοδο 2007/2008. Από την άλλη, αυτή του Καναδά αναμένεται αυξημένη κατά 300.000 τόνους, στους 31,8 εκατ. τόνους, σύμφωνα με το Statistics
Canada42. Τα αποθέματα σιταριού στην Κίνα αναμένεται να αυξηθούν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά 8,8% και υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στους
111 εκατ. τόνους, παρά τις εκτιμήσεις του FAO για μειωμένη παραγωγή. Παράλληλα, το IGC43 εκτιμά ότι η παραγωγή σιταριού στην Κίνα θα αγγίξει τους
134,7 εκατ. τόνους.
Στην Ινδία η παραγωγή σιταριού εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,7 εκατ. τόνους, στους 99,7 εκατ. τόνους, το 2018/2019. Από την άλλη, τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ αναμένεται ότι θα παραγάγουν συνολικά 135,9 εκατ. τόνους.
ΉΉ

Γράφημα 2.9 Παγκόσμια παραγωγή
σιταριού σε εκατ. τόνους κατά τα έτη
2016-2018 και εκτιμήσεις για το 2019
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2.3.2 Ζήτηση για σιτάρι

Συνολικά, όπως εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO), η παγκόσμια ζήτηση σιταριού θα υπερβεί την παγκόσμια προσφορά.
Την ίδια προσδοκία έχει και το IGC44, που προβλέπει ότι η κατανάλωση θα ανέλθει στους 739 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση του IGC, οι περιοχές/χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για σιτάρι θα είναι η ΕΕ, η Κίνα και η Ινδία, με την επιμέρους ζήτηση να εκτιμάται στους 125,9 εκατ. τόνους, 119,4 εκατ.
τόνους και 98,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα.
Η παγκόσμια κατανάλωση σιταριού για την κάλυψη των άμεσων διατροφικών αναγκών θα ανέλθει, κατά τον FAO45, στους 510 εκατ. τόνους το 2018/2019,
αυξημένη ελαφρά ώστε να καλύψει την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση NASS (National Agricultural
Statistics Service) του Flour Milling Products, η κατανάλωση σιταριού για
την κάλυψη των διατροφικών αναγκών παγκοσμίως θα αυξηθεί κατά 5 εκατ.
40. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11, 2018.
41. ABARES Agriculture commodities, Wheat, December 2018, σελ. 16.
42. Canada: Outlook for Principal Field Crops, December 20, 2018, Agriculture and AgriFood Canada, Government of Canada.
43. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council, σελ. 5.
44. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council, σελ. 1.
45. FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 6, 2018 (http://www.fao.org/
worldfoodsituation/csdb/en/).
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bushels46 και θα φτάσει στα 970 εκατ. bushels. Ο αριθμός αυτός (αν επιτευχθεί) θα αποτελέσει ιστορικό ρεκόρ.
Αναφορικά με τη χρήση του σιταριού ως ζωοτροφής, αυτή θα αυξηθεί κατά
0,6% το 2018/2019 και θα φτάσει στους 144 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με τον
FAO47, για τις χώρες της ΕΕ η κατανάλωση σιταριού στην κτηνοτροφία θα φτάσει σε ιστορικό υψηλό, και συγκεκριμένα στους 56 εκατ. τόνους. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, o λόγος stocks-to-use παγκοσμίως, ο οποίος υποδηλώνει τη δυναμική της προσφοράς προς τη ζήτηση, αναμένεται να μειωθεί στο 34,9% το 2018/2019, από το 36,9% το 2017/2018.
2.3.3 Θαλάσσια μεταφορά σιταριού

Η Ρωσία αναµένεται
να αποτελέσει τον
κορυφαίο εξαγωγέα
σιταριού στον κόσµο
για το 2018/2019.

Ο FAO και το IGC εκτιμούν ότι οι παγκόσμιες εμπορευματικές ροές σιταριού
για το 2018/2019 θα υποχωρήσουν στους 172,5 εκατ. τόνους και στους 171,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι εξαγωγές από
τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 2 εκατ. τόνους και να αγγίξουν τους 19,9 εκατ. τόνους48, επίδοση η οποία αναμένεται να
αποτελέσει τη χαμηλότερη των τελευταίων έξι ετών.
Η Ρωσία αναμένεται να αποτελέσει τον κορυφαίο εξαγωγέα σιταριού στον κόσμο για το 2018/2019 και για δεύτερο συνεχή χρόνο, καθώς οι εξαγωγές της
μέσω των κυριότερων λιμένων της –Νovorossiysk, Tuapse, Taman, Rostov– θα
ανέλθουν στους 35 εκατ. τόνους, όπως εκτιμά το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας49. Από την άλλη, το IGC50 εκτιμά ότι οι ρωσικές εξαγωγές σιταριού για
το εν λόγω διάστημα θα κινηθούν στους 32,2 εκατ. τόνους. Σύμφωνα
με την ίδια έκθεση του IGC, θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ, με 30 εκατ. τόνους και κυριότερα λιμάνια εξαγωγών δημητριακών (συμπεριλαμβανομένου του σιταριού) τα Corpus Christi, Galveston, Houston, New Orleans.
Παράλληλα, περίοπτη θέση στις παγκόσμιες εξαγωγές σιταριού εκτιμάται ότι θα καταλάβει ο Καναδάς (23,5 εκατ. τόνοι), μέσω των λιμανιών
Vancouver, Prince Rupert, Thunder Bay, και οι χώρες-μέλη της ΕΕ (22,2 εκατ. τόνοι), με τα λιμάνια των Le Havre, Rouen, Immingham και Constanta.
Όσον αφορά τις εισαγωγές σιταριού, ο FAO51 εκτιμά ότι στην Ασία το 2018/2019
θα αγγίξουν τους 89 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 600.000 τόνους συγκριτικά
με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, η ένταξη του Ιράν, τον Μάιο του
2018, στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Eurasian Economic Union – EAEU) αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω
τις εισαγωγές σιταριού στην Ασία, ενώ για την πλειονότητα των ασιατικών χωρών οι εισαγωγές αναμένεται να κινηθούν πολύ κοντά σε αυτές του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Clarksons Research52, οι εισαγωγές
σιταριού στην Ασία θα αυξηθούν κατά 4% το 2019, ενώ, σύμφωνα με το IGC53,
μόνο η Κίνα αναμένεται να εισαγάγει 4,3 εκατ. τόνους σιταριού το 2018/2019.
Σε ό,τι αφορά άλλες περιοχές, όπου υπάρχει αυξημένη εισαγωγή σιτηρών, όπως είναι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, οι εκτιμήσεις του FAO54 κάνουν
λόγο για αύξηση των εισαγωγών κατά 1 εκατ. τόνους, στους 25 εκατ. τόνους,
με τη Βραζιλία και το Μεξικό να οδηγούν την αύξηση αυτή. Τέλος, για την ή46. 1 bushel ισούται με 25,4 κιλά.
47. FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 6, 2018 (http://www.fao.org/
worldfoodsituation/csdb/en/).
48. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
49. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11.
50. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
51. FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 6, 2018 (http://www.fao.org/
worldfoodsituation/csdb/en/).
52. Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research.
53. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council (IGC).
54. Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, July 1, 2018, Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
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Πίνακας 2.3 Εκτιμήσεις για τους
κορυφαίους εξαγωγείς σιταριού
για το 2018/2019

Χώρα

Εκατ. εξαγώγιμοι τόνοι σιταριού

Αργεντινή

13,8

Αυστραλία

10

Πηγή: Grain Market Report, November
2018, International Grains Council (IGC).

Καναδάς

23,5

EΕ-28

22,2

Καζακστάν

8,5

Ρωσία

32,2

Ουκρανία

16,1

ΗΠΑ

30

Γράφημα 2.10 Εκτιμήσεις για τους
κορυφαίους εξαγωγείς σιταριού
για το 2019
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Πηγή: Grain Market Report, November
2018, International Grains Council (IGC).
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Xώρα

Εκτιμώμενο μερίδιο στις εξαγωγές

Λιμάνια εξαγωγών

Ρωσία

18,8%

Νovorossiysk
Tuapse
Taman
Rostov

ΗΠΑ

17,5%

Corpus Christi

Πίνακας 2.4 Κυριότερα λιμάνια
εξαγωγών δημητριακών* ανά χώρα
Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.
* Περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο σιτάρι και
σόγια, αλλά και αραβόσιτο, κριθάρι και ρύζι.

Galveston
Houston
New Orleans
Καναδάς

13,7%

Vancouver
Prince Rupert
Thunder Bay

EE-28

13,0%

Le Havre
Rouen
Immingham
Constanta

πειρο της Αφρικής εκτιμάται ότι οι εισαγωγές θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, παρά το γεγονός ότι η Αίγυπτος, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο εισαγωγέα παγκοσμίως, θα αυξήσει τις εισαγωγές σε επίπεδα ρεκόρ το 2019, στους
12,5 εκατ. τόνους.
2.3.4 Τιμές σιταριού

Η Παγκόσμια Τράπεζα55 προβλέπει για το 2019 ότι η τιμή του αμερικανικού
σκληρού56 σιταριού θα αγγίξει τα $212 ανά μετρικό τόνο. Όπως φαίνεται στο
γράφημα 2.11, η ονομαστική τιμή του σκληρού σιταριού διαμορφώθηκε στα
$167/μετρικό τόνο το 2016, στα $174/μετρικό τόνο το 2017 και στα $210/μετρικό τόνο το 2018.
Στις ΗΠΑ και στην Κίνα, οι οποίες αποτελούν ιστορικά δύο από τις μεγαλύτερες
χώρες παραγωγής σιταριού, υπάρχουν δύο παραγωγικές περίοδοι, χειμώνας και
άνοιξη. Στις ΗΠΑ κατά τη χειμερινή περίοδο (φύτευση από μέσα Αυγούστου
έως Οκτώβριο και συγκομιδή από μέσα Μαΐου έως μέσα Ιουλίου) παράγονται
τα 3/4 της συνολικής αμερικανικής παραγωγής σιταριού. Οι κυρίως περιοχές είναι το Κάνσας, το Τέξας και η Ουάσιγκτον. Η ανοιξιάτικη περίοδος περιλαμβάνει φύτευση από Απρίλιο μέχρι Μάιο και συγκομιδή από μέσα Αυγούστου έως
μέσα Σεπτεμβρίου και λαμβάνει χώρα κυρίως στη Βόρεια Ντακότα.
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια κάθε έτους παραγωγής παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγή και κατά συνέπεια στα αποθέματα σιταριού. Για παράδειγμα, ακραίες καιρικές συνθήκες ενδεχομένως να
μειώσουν την προσφορά και, δεδομένου ότι η ζήτηση παραμένει σταθερή ή
αυξάνεται, οι τιμές αυξάνονται. Η ζήτηση για σιτάρι είναι σε μεγάλο βαθμό ανελαστική, λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς το σιτάρι είναι βασικό είδος διατροφής παγκοσμίως. Η παρατεταμένη ξηρασία σε πολλά
μέρη παραγωγής σιταριού παγκοσμίως το 2008 είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές
55. Commodities Market Outlook, October 2018, World Bank.
56. Υπάρχουν πολλά είδη σιταριού, ανάλογα με τη χρήση του, όπως για παράδειγμα
το σκληρό σιτάρι, για την παραγωγή ζυμαρικών, και το μαλακό σιτάρι για την παραγωγή
ψωμιού.
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του να αυξηθούν σε ιστορικό υψηλό. Ταυτόχρονα, οι εμπορευματικές ροές
του σιταριού επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και από τις μεταβολές του δολαρίου. Οι ΗΠΑ αποτελούν κορυφαίο εξαγωγέα σιταριού και ένα ενισχυμένο
δολάριο κάνει το εμπόρευμα ακριβό σε σχετικές τιμές, με αποτέλεσμα η ζήτηση για αμερικανικό σιτάρι να μειώνεται.

Γράφημα 2.11 Ετήσια εξέλιξη τιμών αμερικανικού σκληρού και μαλακού σιταριού
(2015-2018)

Σημείωση: Οι τιμές για το σκληρό σιτάρι
(wheat US hard red winter, HRW) και το
μαλακό σιτάρι (wheat US soft red winter,
SRW) αναφέρονται για παράδοση του
σιταριού στον κόλπο των ΗΠΑ
(US Gulf).

h]Сϡμετρικό τόνο

Πηγή: Commodity Market Outlook,
October 2018, World Bank.
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2.4 Σόγια (soybean)
Η σόγια είναι μονοετές φυτό της ανατολικής Ασίας. Το σογιάλευρο είναι μια,
χωρίς λιπαρά, πηγή πρωτεΐνης, χαμηλού κόστους, για προσυσκευασμένα γεύματα και ζωοτροφές. Παραδοσιακή χρήση της σόγιας συνιστά το γάλα σόγιας,
ενώ η σόγια μπορεί να παράγει τουλάχιστον διπλάσια πρωτεΐνη ανά στρέμμα από
οποιαδήποτε άλλη μεγάλη καλλιέργεια φυτών ή δημητριακών. Οι χρήσεις της
είναι ευρείες, καθώς από τη σόγια παρασκευάζονται σήμερα πάνω από 120 διαφορετικά καταναλώσιμα από τον άνθρωπο προϊόντα, μεταξύ των οποίων υποκατάστατα κρέατος, τυριών, γάλακτος, κακάο, βουτύρου, κ.λπ.

2.4.1 Προσφορά σόγιας

Η Βραζιλία εκτιµάται
ότι θα παραγάγει
119,5 εκατ. τόνους
σόγιας το 2019.

Η παγκόσμια παραγωγή σόγιας εκτιμάται σε επίπεδα ιστορικών υψηλών, στους
367,5 εκατ. τόνους, για το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού
Υπουργείου Γεωργίας για το 201857. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής από τον
Καναδά, τη Βραζιλία και τη Νιγηρία προβλέπεται να αντισταθμιστεί εν μέρει
από τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής από Ινδία, Αυστραλία και Μεξικό. Στο
ίδιο μήκος κύματος κινείται και το IGC58, που εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή σόγιας θα αυξηθεί κατά 11% σε ετήσια βάση και θα φτάσει σχεδόν στους
367 εκατ. τόνους, λόγω των αναθεωρημένων προς τα επάνω εκτιμήσεων της
παραγωγής για Κίνα και Καναδά.
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η παραγωγή υπολογίζεται στους 127,6 εκατ. τόνους59,
με τις υψηλότερες συγκομιδές να αντισταθμίζονται από χαμηλότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι σοδειές αναμένεται να αγγίξουν τα 53,1 bushels/acre60,
ενώ οι αυξήσεις στη συγκομιδή από Βόρεια Ντακότα, Νεμπράσκα και Αϊόβα
δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική παραγωγή, καθώς θα αντισταθμιστούν από μειώσεις στην παραγωγή σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.
Για τη Βραζιλία, η οποία μετά τις ΗΠΑ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα
παραγωγής σόγιας στον κόσμο, η παραγωγή αναμένεται να κινηθεί στους 119,5
εκατ. τόνους κατά το 2019, αυξημένη κατά 4,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με
το IGC61. Παρομοίως, το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας62 αναμένει ότι η
57. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11,
US Department of Agriculture.
58. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
59. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
60. 1 acre ισούται με 4,047 τ.μ.
61. Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council.
62. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11,
US Department of Agriculture.
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Βραζιλία θα καταγράψει αυξημένη παραγωγή σόγιας το 2019, κοντά στους 122
εκατ. τόνους, λόγω ενισχυμένης παραγωγικής δραστηριότητας στα κεντρικά
και στα δυτικά της χώρας. Στον αντίποδα, η παραγωγή σόγιας από την Αργεντινή εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 31% σε ετήσια βάση και θα φτάσει κοντά
στους 38 εκατ. τόνους, σύμφωνα με την ίδια έκθεση του IGC63, όταν το 2018
έφτασε σχεδόν τους 55 εκατ. τόνους.
Γράφημα 2.12 Εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή σόγιας το 2019 σε εκατ.
τόνους
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Πηγή: Grain Market Report, November
2018, International Grains Council.
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2.4.2 Ζήτηση για σόγια

Η παγκόσμια κατανάλωση σόγιας εκτιμάται στους 356 εκατ. τόνους το 2019,
όταν το αμέσως προηγούμενο έτος κινήθηκε στους 345 εκατ. τόνους, όπως
αναφέρει το IGC64. Η μερίδα του λέοντος της παγκόσμιας κατανάλωσης σόγιας ανήκει στην Κίνα, με 112,4 εκατ. τόνους, καθώς, πλην των διατροφικών αναγκών του πολύ μεγάλου πληθυσμού της, χρησιμοποιείται και ως πλούσια σε πρωτεΐνη ζωοτροφή για χοίρους. Περαιτέρω, το IGC εκτιμά ότι σημαντικές ποσότητες σόγιας για το 2019 θα καταναλώσουν οι ΗΠΑ (60 εκατ. τόνοι), η Αργεντινή (47,5 εκατ. τόνοι) και η Βραζιλία (43,8 εκατ. τόνοι). Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι τρεις χώρες μαζί θα αποτελέσουν το 43% της παγκόσμιας κατανάλωσης.
Παράλληλα, η κατανάλωση από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως προβλέπει το
IGC, θα ανέλθει στους 18,4 εκατ. τόνους.

Γράφημα 2.13 Εκτιμήσεις
για την παγκόσμια κατανάλωση σόγιας το 2019
σε εκατ. τόνους
Πηγή: Grain Market
Report, November 2018,
International Grains Council.

63.
64.

Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council, σελ. 8.
Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council, σελ. 8.

ΗΠΑ, Βραζιλία και
Αργεντινή αναµένεται
να αποτελέσουν το
43% της παγκόσµιας
κατανάλωσης σόγιας
το 2019.
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2.4.3 Θαλάσσια μεταφορά σόγιας

Οι παγκόσµιες
εξαγωγές σόγιας
εκτιµάται ότι θα
ανέλθουν στους 154,8
εκατ. τόνους το 2019.

4%

3% 2%

Οι προοπτικές για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο σόγιας παραμένουν αβέβαιες για το 2019, καθώς στο νότιο ημισφαίριο η εποχή φύτευσης ξεκινά τον
Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν απόλυτα σαφείς ενδείξεις μέχρι τη στιγμή εκπόνησης του παρόντος αφιερώματος για το πώς θα κινηθούν
οι εμπορευματικές ροές διεθνώς. Σε κάθε περίπτωση, το International Grains
Council65 εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές σόγιας θα ανέλθουν στους 154,8
εκατ. τόνους, παρά την πιθανή μείωση των ροών σόγιας προς την Κίνα. Οι εξαγωγές από τις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγούς σόγιας (ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή) θα ανέλθουν στους 137,8 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 88% των
παγκόσμιων εξαγωγών.
Γράφημα 2.14 Εκτιμώμενο ποσοστό
συμμετοχής των κυριότερων εξαγωγέων
σόγιας στις παγκόσμιες εξαγωγές σόγιας
για το 2019
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Πηγή: Grain Market Report, November
2018, International Grains Council.
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Σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο εμπόριο σόγιας αποτελεί η επιβολή εμπορικών κυρώσεων από το Πεκίνο στις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας ως απάντηση στα μέτρα εμπορικού προστατευτισμού που προωθεί η Ουάσιγκτον
εις βάρος της Κίνας. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις εισαγωγές σόγιας για την Κίνα, η οποία πλέον θα εστιαστεί σε εισαγωγές σόγιας από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Πιο συγκεκριμένα, ο ασιατικός γίγαντας υπολογίζεται ότι κατά το 2019 θα εισαγάγει 91,5 εκατ. τόνους σόγιας έναντι 93 εκατ. τόνων το 2018. Περαιτέρω, οι εισαγωγές από τα 28 κράτη-μέλη
της ΕΕ αναμένεται να ανέλθουν στους 15,9 εκατ. τόνους το 2019 έναντι 14 εκατ. τόνων το 2018.
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Πηγή: Grain Market Report, November
2018, International Grains Council.
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Γράφημα 2.15 Εκτιμώμενο ποσοστό
συμμετοχής των κυριότερων εισαγωγέων
σόγιας στις παγκόσμιες εισαγωγές 2019

Άλλες χώρες

Grain Market Report, November 22, 2018, International Grains Council, σελ. 8.
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2.4.4 Τιμές σόγιας

Για το 2019 οι τιμές αμερικανικής σόγιας εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ
$320 και $360/τόνο, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας66. Από
την άλλη, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει σε έκθεσή της67 ότι μια τιμή κοντά
στα $41968/τόνο είναι πιθανή69.
Γράφημα 2.16 Ετήσια εξέλιξη της τιμής
σόγιας σε δολάρια ανά τόνο για τα έτη
2015-2018 και εκτίμηση για το 2019
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Πηγή: Commodity Market Outlook,
October 2018, World Bank.
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2.5 Βωξίτης, αλουμίνα και αλουμίνιο (bauxite, alumina
and aluminium)
Ο βωξίτης είναι πέτρωμα, δηλαδή συνδυασμός ορυκτών, και αποτελεί το κυριότερο μετάλλευμα αργιλίου. Ο βωξίτης είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμίνας και κατ’ επέκταση αλουμινίου. Η αλουμίνα είναι το οξείδιο του αλουμινίου και είναι βιομηχανικό προϊόν που παράγεται από βωξίτη.
Το αλουμίνιο παράγεται από την ηλεκτρόλυση της άνυδρης αλουμίνας. Η μεταφορά βωξίτη διά θαλάσσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς, αν ο βωξίτης υγροποιηθεί, τότε οδηγεί σε απώλεια της σταθερότητάς του, με κίνδυνο
για την ευστάθεια του πλοίου. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος, ο International Maritime Organization (ΙΜΟ) έχει εκδώσει πολλάκις σχετική προειδοποίηση.

2.5.1 Βωξίτης
2.5.1 α) Προσφορά βωξίτη

Η παγκόσμια παραγωγή βωξίτη προβλέπεται70 ότι θα φτάσει τους 359 εκατ.
τόνους το 2019, καταγράφοντας αύξηση 7,1% συγκριτικά με το 2018. Αυτή η αναμενόμενη ενίσχυση της παραγωγής αποδίδεται κυρίως στη συμβολή της Αυστραλίας, λόγω, μεταξύ άλλων, των φιλόδοξων projects Bauxite Hill και Amrun.
66. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-584, December 11,
US Department of Agriculture.
67. Commodities Market Outlook, October 2018, World Bank.
68. Constant US dollar.
69. Soybeans (Brazil), from 2015, c.i.f. Rotterdam, spot. Previously (US), c.i.f. Rotterdam.
70. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.

Η παγκόσµια παραγωγή
βωξίτη προβλέπεται
ότι θα φτάσει τους 359
εκατ. τόνους το 2019.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019

Κορυφαίες
παραγωγούς χώρες
βωξίτη αποτελούν
η Αυστραλία,
η Βραζιλία, η Κίνα,
η Γουινέα, η Ινδία
και η Τζαµάικα.

Κορυφαίες παραγωγούς χώρες βωξίτη αποτελούν η Αυστραλία, η Βραζιλία, η
Κίνα, η Γουινέα, η Ινδία και η Τζαμάικα. Στο γράφημα 2.17 παρουσιάζονται η ετήσια εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής βωξίτη σε εκατ. μετρικούς τόνους
για τα έτη 2014-2017, καθώς επίσης και ο καταμερισμός της παραγωγής στις
σημαντικότερες παραγωγούς χώρες.
Αντιθέτως, η προσφορά βωξίτη από τη Μαλαισία αναμένεται να συρρικνωθεί,
εφόσον τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση εξόρυξης από μεταλλουργεία της χώρας,
προκαλώντας αβεβαιότητα στην αγορά. Στην Αυστραλία, η παραγωγή αλουμίνας, αλουμινίου και βωξίτη προβλέπεται ότι το 2019 θα αγγίξει τους 20,3 εκατ.
τόνους, 1,57 εκατ. τόνους και 107,8 εκατ. τόνους αντίστοιχα71.

Ί

Γράφημα 2.17 Ετήσια εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής βωξίτη σε εκατ.
μετρικούς τόνους για τα έτη 2014-2017
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Πηγή: Commodity Market Outlook,
World Bank.
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2.5.1 β) Ζήτηση για βωξίτη

Στη Γουινέα (Δυτική Αφρική), η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη χώρα
παραγωγής βωξίτη –πίσω από την Αυστραλία και την Κίνα–, αναμένεται μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση βωξίτη λόγω των σχεδίων της χώρας για ανάπτυξη της διακίνησης βωξίτη μέσω αγωγών διαμετακόμισης. Ζωτικής σημασίας επίσης είναι τα γαλλικά projects Alliance Minière Responsable και Société
Minière de Boké, που αναπτύσσονται στη Γουινέα και τα οποία στοχεύουν
στην εμπορική εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη περίπου 430 εκατ. τόνων
κοντά στην περιοχή Boké.

Η παγκόσµια παραγωγή
αλουµινίου το 2019
εκτιµάται ότι θα
αγγίξει τους 62,5 εκατ.
µετρικούς τόνους, ενώ η
παγκόσµια κατανάλωση
αναµένεται να φτάσει
τους 62,3 εκατ.
µετρικούς τόνους.
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2.5.2 Αλουμίνιο
2.5.2 α) Προσφορά αλουμινίου

H παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου το 2019 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τους 62,5
εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση αναμένεται να φτάσει
τους 62,3 εκατ. μετρικούς τόνους72. Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται σε πιθανές μειώσεις της παραγωγής αλουμινίου από την Κίνα, λόγω αναστολής της
λειτουργίας της πλειονότητας των κινεζικών μεταλλουργείων αν δεν καταφέ71. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
72. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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ρουν να συμμορφωθούν με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία του Πεκίνου.
Ταυτόχρονα, σημαντικές αρνητικές πιέσεις στην κινεζική παραγωγή αλουμινίου ασκούν και οι εμπορικοί δασμοί που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει στην Κίνα.

2.5.2 β) Ζήτηση για αλουμίνιο

Η Κίνα επιδεικνύει τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλουμινίου παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 54% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η χρήση αλουμινίου από την Κίνα αναμένεται να αναπτυχθεί με σταθερό ρυθμό για τα
έτη 2019 και 2020, οπότε και αναμένεται να ανέλθει στους 35 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στο γράφημα
2.18 παρουσιάζεται το πώς κινήθηκε η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση
αλουμινίου τα έτη 2017 και 2018, καθώς επίσης και εκτιμήσεις για το 2019.

Έ΅

Γράφημα 2.18 Ετήσια εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης
αλουμινίου (σε εκατ. τόνους) για τα έτη
2017-2018 και εκτιμήσεις για το 2019
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Πηγές: ABS (2018), International Trade in
Goods and Services, Australia and AME
Group (2018).
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2.5.3 Αλουμίνα
2.5.3 α) Προσφορά αλουμίνας

Σύμφωνα με το World Bureau of Metal Statistics (2018), η παγκόσμια παραγωγή αλουμίνας προβλέπεται ότι θα ανέλθει στους 128 εκατ. τόνους το 2019,
με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποτελούν σημαντικές χώρες παραγωγής τα επόμενα έτη. Συνολικά, η παγκόσμια κατανάλωση αλουμίνας
εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 2,1% τα επόμενα δύο έτη και το
2020 θα αγγίξει τους 120 εκατ. τόνους.

2.5.3 β) Ζήτηση για αλουμίνα

Συνολικά, η παγκόσμια κατανάλωση αλουμίνας προβλέπεται73 ότι θα αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 2,1% τα επόμενα δύο έτη, αγγίζοντας τους 118 εκατ. τόνους το 2019 και τους 120 εκατ. τόνους το 2020.

73. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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2.5.4 Θαλάσσια μεταφορά βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου

Σύμφωνα με την Clarksons Research74, για το 2019 οι διά θαλάσσης εμπορευματικές ροές βωξίτη θα ανέλθουν στους 126 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές βωξίτη
από τη Γουινέα, την Αυστραλία και την Ινδονησία προβλέπονται στους 61, 35
και 12 εκατ. τόνους αντίστοιχα75. Από την άλλη, η Κίνα αναμένεται να εισαγάγει
92 εκατ. τόνους το 2019 και να αποτελέσει τον μεγαλύτερο εισαγωγέα βωξίτη
παγκοσμίως, σύμφωνα με την Clarksons Research.
Σε ό,τι αφορά το αλουμίνιο και την αλουμίνα, το 87% της παραγωγής της Αυστραλίας θα εξαχθεί προς ξένες αγορές το 2019. Αυτές οι εξαγωγές αναμένεται να διαμορφωθούν στους 1,4 εκατ. τόνους για το αλουμίνιο και 18 εκατ.
τόνους για την αλουμίνα76 και θα λάβουν χώρα κυρίως διαμέσου των λιμένων
Bunbury, Gladstone και Fremantle της Αυστραλίας. Σημαντική εμπορική ευκαιρία για τις εξαγωγές αλουμινίου και αλουμίνας της Αυστραλίας προς τις ΗΠΑ
αποτελεί το γεγονός ότι προς το παρόν εξαιρείται (Αυστραλία) από τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις παγκοσμίως. Αντιθέτως, πρόκληση για την αυστραλιανή βιομηχανία αλουμινίου και αλουμίνας θα αποτελέσουν οι παραγωγοί άλλων χωρών, που στοχεύουν σε παραγωγή με πολύ χαμηλό κόστος και
συνεπακόλουθα χρεώνουν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα
κέρδη της Αυστραλίας από τις συνολικές εξαγωγές αλουμίνας, αλουμινίου και
βωξίτη αναμένεται να μειωθούν από τα $14 δις του 2018 στα $13 δις το 201977.

2.5.5 Τιμές βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου

Στη διαμόρφωση των τιμών της αλουμίνας, του αλουμινίου και του βωξίτη καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι δυνάμεις που επηρεάζουν την προσφορά αυτών των εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα οι πιο αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί, οι οποίοι επιτάσσουν μειωμένη ή/και πιο κοστοβόρα παραγωγική δραστηριότητα, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
της βιομηχανίας. Μεταξύ 2012 και 2014, η αλουμίνα διαπραγματευόταν σε ένα
εύρος μεταξύ $306 και $358/τόνο78. Ωστόσο, στα μέσα του 2015, η αγορά «α74. Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research.
75. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
76. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
77. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
78. Fob Australia.
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ντέδρασε» στην υπερπροσφορά και στη χαμηλότερη ζήτηση για αλουμίνα, με
αποτέλεσμα οι τιμές αλουμίνας να υποχωρήσουν κάτω των $300/τόνο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, έως τον Μάρτιο του 2018, η κορυφαία εταιρεία εξόρυξης αλουμίνας στον κόσμο, η βραζιλιάνικη Alunorte, είχε μειώσει την παραγωγή της κατά 50%, λόγω περιβαλλοντικών κανονισμών. Παράλληλα, οι εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ προς τη βιομηχανία της Ρωσίας και συνεπακόλουθα
προς την κορυφαία ρωσική εταιρεία παραγωγής αλουμινίου Rusal είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή αλουμινίου περαιτέρω και συνεπακόλουθα να αυξηθούν οι τιμές. Από την άλλη, οι πολυήμερες απεργιακές
κινητοποιήσεις στην εταιρεία Alcoa, με έδρα στη Δυτική Αυστραλία, διέκοψαν
την παραγωγή αλουμίνας και αύξησαν τις τιμές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018.
Σύμφωνα με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών79, η τιμή του αλουμινίου (spot) για το 2019 στο London Metal Exchange
(LME) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα $2.093/τόνο, ενώ η
τιμή της αλουμίνας αναμένεται να διαμορφωθεί στα $363/τόνο το 2019 και στα
$354/τόνο το 2020. Παρά τις εκτιμήσεις για κατά μέσο όρο μειωμένες τιμές αλουμινίου και αλουμίνας για τα έτη 2019 και 2020, οι τιμές αυτές είναι αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
΄ϛ·

Γράφημα 2.19 Εκτιμήσεις για τις
τιμές αλουμίνας και αλουμινίου
σε δολάρια ανά τόνο για κάθε
τρίμηνο του 2019
h]$/τόνο

Πηγές: ABS (2018) International
Trade in Goods and Services,
Australia, Cat. No. 5368.0;
LME; London Bullion Market
Association; The Ux Consulting
Company; US Department of
Energy; Metal Bulletin; Japan
Ministry of Economy, Trade and
Industry; Department of Industry,
Innovation and Science (2018).
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3. Χύδην υγρά φορτία (wet-bulk cargo)
Τα κυριότερα υγρά φορτία που μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες
με πλοία (χύδην), και συγκεκριμένα με δεξαμενόπλοια (tankers), είναι κυρίως
προϊόντα υδρογονανθράκων: το ακατέργαστο πετρέλαιο (ή αλλιώς αργό πετρέλαιο – crude oil), οι διάφοροι τύποι βενζίνης, όπως για παράδειγμα η βενζίνη για κινητήρες αεροπλάνων (jet fuel), η βενζίνη για κινητήρες αυτοκινήτων
(petrol gasoline) κ.λπ., τα πετρέλαια καύσης, όπως τα fuel oil, diesel oil, gas oil,
kerosene, το κάρμπον μπλακ (carbon black), ένα παχύρρευστο κατάλοιπο του
πετρελαίου, η άσφαλτος (asfalt), τα λιπαντικά έλαια (lubricating oils), τα φυτικά
έλαια (vegetable oil) και ψαρέλαια (fish oil) και οι μελάσες (molasses). Στα υγρά φορτία περιλαμβάνονται επίσης τα υγραέρια, τα οποία μεταφέρονται σε
υγρή κατάσταση. Τα φορτία αυτά μεταφέρονται, ανάλογα με το είδος τους,
με πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα και υδροφόρα πλοία. Η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση των παραπάνω φορτίων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
λόγω της επικινδυνότητάς τους. Η μεταφορά των περισσοτέρων εξ αυτών γίνεται υπό σταθερή θερμοκρασία, που επιτυγχάνεται με ειδικό δίκτυο θέρμανσης που φέρουν τα πλοία στις δεξαμενές φορτίου.
79. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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3.1 Αργό πετρέλαιο (crude oil)
3.1.1 Προσφορά αργού πετρελαίου

Η παραγωγή από τα μέλη του ΟΠΕΚ80, αλλά και η συνολική παγκόσμια παραγωγή, αναμένεται να ανέλθουν το 2019 στα 38,32 και στα 101,84 εκατ. βαρέλια/ημέρα αντίστοιχα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΙΑ. Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΙΑ προβλέπει στην ίδια έκθεση81 ότι η παραγωγή αργού από
τα μη μέλη του ΟΠΕΚ θα ανέλθει στα 63,52 εκατ. βαρέλια/ημέρα, με την αμερικανική παραγωγή να εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στα 12,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
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Γράφημα 3.1 Εκτιμήσεις των ΕΙΑ και
ΟΠΕΚ για την παραγωγή αργού πετρελαίου σε εκατ. βαρέλια ημερησίως από
τις χώρες-μέλη και μη μέλη του ΟΠΕΚ
για το 2019
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Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα μη μέλη του ΟΠΕΚ, εκτιμάται ότι η προσφορά
αργού θα αγγίξει κατά μέσο όρο τα 62,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Η αύξηση
της προσφοράς από τα μη μέλη του ΟΠΕΚ το 2019 θα οδηγηθεί εν πολλοίς από τις ΗΠΑ (1,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα), τη Βραζιλία (0,36 εκατ. βαρέλια/
80. Δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον το Κατάρ, μετά την αποχώρησή του από τον Οργανισμό τον περασμένο Ιανουάριο. Τα υπόλοιπα μέλη του ΟΠΕΚ είναι τα εξής: Αλγερία,
Ανγκόλα, Κονγκό, Εκουαδόρ, Γκαμπόν, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βενεζουέλα, Ισημερινή Γουινέα.
81. Short-Term Energy Outlook, December 11, 2018, Energy Information Administration
(ΕΙΑ).

116

ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ · ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ημέρα), τη Ρωσία (0,11 εκατ. βαρέλια/ημέρα), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,1 εκατ.
βαρέλια/ημέρα) και τον Καναδά (0,07 εκατ. βαρέλια/ημέρα). Στον αντίποδα, η
Νορβηγία (-0,04 εκατ. βαρέλια/ημέρα) και το Μεξικό (-0,14 εκατ. βαρέλια/ημέρα) αναμένεται να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην προσφορά
αργού το 201982.
Γράφημα 3.2 Εκτιμήσεις για την ετήσια
μεταβολή της προσφοράς αργού πετρελαίου (σε εκατ. βαρέλια/ημέρα) για
πετρελαϊκές χώρες εκτός ΟΠΕΚ το 2019

Βραζιλία
Ρωσία
Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρα

Πηγή: Monthly Oil Market Report,
December 2018, ΟPEC.
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Εκατ. βαρέλια ημερησίως

Παράλληλα, αναμένεται πως η προσφορά από τα μέλη του ΟΟΣΑ θα αγγίξει
τα 29,72 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καταγράφοντας αύξηση 1,72 εκατ. βαρελιών
ημερησίως σε σχέση με το 2018. Στη Ρωσία η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,02 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 11,17 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ
στην Κίνα, μετά και τις παραινέσεις του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την αύξηση
της παραγωγής απέναντι στις κυρώσεις της Ουάσιγκτον, η προσφορά θα κυμανθεί στα 4,02 εκατ. βαρέλια/ημέρα (+0,05 εκατ. βαρέλια/ημέρα).
3.1.2 Ζήτηση για αργό πετρέλαιο

Για το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) – Organisation of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC)83 εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση (κατανάλωση) για αργό πετρέλαιο
θα αυξηθεί κατά 1,29 εκατ. βαρέλια/ημέρα από το τελευταίο τρίμηνο του 2018
και θα ανέλθει στα 100,08 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο. Η ΙΕΑ έχει
δημοσιεύσει παρόμοιες εκτιμήσεις84 για το έτος 2019 και συγκεκριμένα ότι η
παγκόσμια ζήτηση αργού πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Σχεδόν το 50% αυτής της ζήτησης (48,12 εκατ. βαρέλια) εκτιμάται ότι θα προέλθει από τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) – Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD)85. Ταυτόχρονα, η ζήτηση από τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ αναμένεται να
παραμείνει ισχυρή κατά τη διάρκεια του 2019, παρά την όποια αβεβαιότητα
για το ελεύθερο διεθνές εμπόριο εγείρουν οι εκατέρωθεν εμπορικές κυρώσεις (δασμοί) μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (ΗΠΑ, Κίνα).
Περαιτέρω, η ζήτηση (κατανάλωση) αργού πετρελαίου αναμένεται να επηρεα82. Monthly Oil Market Report, ΟPEC, December 2018, σελ. 45.
83. Monthly Oil Market Report, OPEC, December 12, 2018.
84. Oil Market Report, International Energy Agency, December 13, 2018.
85. Οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισλανδία, Τουρκία, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιταλία, Ιαπωνία,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Τσεχία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία,
Χιλή, Σλοβενία, Ισραήλ, Εσθονία, Λετονία.

ϖ·

Η προσφορά αργού
πετρελαίου από τα
µέλη του ΟΟΣΑ θα
αγγίξει τα 29,72 εκατ.
βαρέλια ηµερησίως
το 2019.
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στεί σε παγκόσμια κλίμακα και από την ενδεχόμενη ανατίμηση του δολαρίου
και υποτίμηση των νομισμάτων των υπόλοιπων χωρών που εμπλέκονται στους
«πολέμους» εμπορικών κυρώσεων. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις 14 χώρες-μέλη
του ΟΠΕΚ, οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση της ζήτησης
κατά 0,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα συγκριτικά με το 2018, στα 32,1 εκατ. βαρέλια/
ημέρα. Τέλος, οι προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο για παγκόσμια κατανάλωση αργού η οποία θα αυξηθεί περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως και το 2018 και θα οδηγηθεί από χώρες της Ασίας, όπως η Κίνα και η Ινδία.
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Γράφημα 3.3 Εκτιμώμενη παγκόσμια
ζήτηση για αργό πετρέλαιο ανά τρίμηνο
το 2019
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Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση για αργό στην Κίνα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περί
τα 450.000 βαρέλια το 2019 και θα ανέλθει στα 13,05 εκατ. βαρέλια/ημέρα, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρότερο ρυθμό αύξησης συγκριτικά με εκείνον του
2018. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η ζήτηση για αργό πετρέλαιο θα καθοριστεί σε
μεγάλο βαθμό από το επίπεδο δραστηριότητας του βιομηχανικού κλάδου και
του κλάδου των μεταφορών, όπως επίσης και από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας γενικότερα (ΑΕΠ). Στη Λατινική Αμερική, οι προβλέψεις του
ΟΠΕΚ για αύξηση του ΑΕΠ συγκριτικά με το 2018 δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με τη ζήτηση για τον «μαύρο χρυσό». Για παράδειγμα, η ζήτηση αργού πετρελαίου στη Βραζιλία αναμένεται να αυξηθεί κατά
23% για το 2019, κυρίως λόγω των αυξανόμενων αναγκών για καύσιμα.

3.1.3 Θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου

Οι συνολικές
εµπορευµατικές ροές
αργού πετρελαίου
αναµένεται να ανέλθουν
στους 2.075 εκατ.
τόνους το 2019.

Η ζήτηση για τη θαλάσσια μεταφορά αργού με πετρελαιοφόρα (tankers) εκτιμάται από την Clarksons86 ότι θα αυξηθεί συνολικά κατά 3,8% το 2019. Αυτή η
αύξηση θα προκύψει από τις αυξημένες εισαγωγές πετρελαίου από την Κίνα
και τις εξαγωγές από τη λεκάνη του Ατλαντικού (Atlantic Basin), οι οποίες αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τις εκτιμώμενες μειώσεις στις ροές αργού
πετρελαίου από το Ιράν όσο και από τη Βενεζουέλα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οίκο Clarksons87, οι συνολικές εμπορευματικές
ροές αργού πετρελαίου αναμένεται να ανέλθουν στους 2.075 εκατ. τόνους για
το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2% σε ετήσια βάση. Ωστόσο,
οι εξαγωγές από το Ιράν αναμένεται να κατρακυλήσουν περαιτέρω και ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2018 συρρικνώθηκαν κατά 40%. Ταυτόχρονα, η Βενεζουέλα αναμένεται να σημειώσει σημαντικά μειωμένες εξαγωγές αργού, απόρ86.
87.
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ροια κυρίως της πρωτόγνωρης και διαρκούς οικονομικής και ανθρωπιστικής
κρίσης που μαστίζει τη χώρα.
Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για μεταφορά προϊόντων πετρελαίου με πλοία υγρού χύδην φορτίου (product tankers), αυτή προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης 3,3% για το 2019, λόγω της αυξημένης παραγωγικής ικανότητας των διυλιστηρίων διεθνώς. Σημαντικό ρόλο στο διά θαλάσσης εμπόριο αργού πετρελαίου διαδραματίζουν σαφώς τα Στενά του Ορμούζ, δηλαδή ο πορθμός ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο, από
όπου μεταφέρονται περίπου 17 εκατ. βαρέλια αργού παραγωγής Σαουδικής
Αραβίας. Οι σημαντικότεροι τερματικοί σταθμοί αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας είναι οι ακόλουθοι: Αl Juaymah, Jubai, Ras Tanura.
Συνολικά, για το 2019, οι χώρες της Μέσης Ανατολής προβλέπεται88 ότι θα εξαγάγουν 916 εκατ. τόνους αργού, καταγράφοντας μείωση 2% συγκριτικά με
το 2018. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό το 2019, αγγίζοντας τους 118 εκατ. τόνους, κυρίως
από τους τερματικούς σταθμούς του Oakland (San Francisco), του Portland
και του Houston, προς την Ασία – παρά τις εμπορικές διενέξεις με την Κίνα.
Παράλληλα, οι χώρες της Δυτικής Αφρικής εκτιμάται από την Clarksons ότι θα
εξαγάγουν συνολικά 203 εκατ. τόνους αργού το 2019, παρουσιάζοντας ετήσια
αύξηση 4%. Μεγάλη θα είναι και η συμβολή των πολυσύχναστων Στενών της
Μάλακκα στην αύξηση των διά θαλάσσης μεταφορών αργού πετρελαίου, που
συνδέουν τον Ινδικό Ωκεανό με τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, καθώς είναι
γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πετρελαιοφόρων παγκοσμίως κατευθύνεται προς την Κίνα και την Ιαπωνία.
Για το 2019, η Clarksons89 εκτιμά ότι η Κίνα θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού, καθώς αναμένεται να εισαγάγει 427 εκατ. τόνους, ενώ θα ακολουθήσουν Ινδία και Νότια Κορέα, με τις εισαγωγές τους να προβλέπονται
στους 242 και 154 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Το λιμάνι του Ningbo-Zhoushan αποτελεί το πιο πολυσύχναστο λιμάνι εισαγωγών αργού της Κίνας. Για τη Ρωσία,
η οποία κατέχει πολύ υψηλά αποθέματα αργού πετρελαίου, το σημαντικότερο
λιμάνι αργού είναι εκείνο του Novorossiysk, το οποίο αποτελεί «παράθυρο»
εξαγωγών από τη Μαύρη Θάλασσα προς τον υπόλοιπο κόσμο.

88.
89.

Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research.
Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research, σελ. 6.

Η Κίνα εκτιµάται ότι
θα αποτελέσει τον
κορυφαίο εισαγωγέα
αργού το 2019, µε τις
Ινδία και Νότια Κορέα
να ακολουθούν.
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3.1.4 Τιμές αργού πετρελαίου

Στα $67/βαρέλι
προβλέπεται
η κατά µέσο όρο
τιµή του αργού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 201990, οι τιμές
αργού θα διαμορφωθούν στα $67 ανά βαρέλι κατά μέσο όρο, όταν το 2018
και το 2017 κινήθηκαν κατά μέσο όρο στα $68,3/βαρέλι και στα $52,8/βαρέλι
αντίστοιχα.
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Πηγή: Commodity Market Outlook,
October 2018 / Global Economic Prospects
Darkening Skies, January 2018, World Bank.
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Η τιμή του πετρελαίου για το 2019 αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο
βαθμό από την εκ νέου επιβολή εμπορικών κυρώσεων της Ουάσιγκτον προς
το Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έδωσαν απαλλαγή 180 ημερών σε Κίνα,
Ελλάδα, Ινδία, Τουρκία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν αναφορικά με
τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Ταυτόχρονα, σημαντικά μειωμένη αναμένεται η παραγωγική δραστηριότητα της Βενεζουέλας (υψηλότερα αποθέματα
αργού παγκοσμίως) και είναι ενδεικτικό ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου έφτασε το 2018 σε ιστορικά χαμηλό, εξαιτίας των έντονων κοινωνικών και οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα.

3.2 Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατόμων άνθρακα και αποτελεί καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής
βιομηχανίας. Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο, αόρατο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά, ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Η καύση του φυσικού αερίου είναι περιβαλλοντικά φιλικότερη σε σχέση
με αυτήν άλλων καυσίμων, όπως ο γαιάνθρακας ή το πετρέλαιο, καθώς παράγει μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.
Η μεταφορά του φυσικού αερίου σε αέρια κατάσταση γίνεται με αγωγούς υπό
υψηλή πίεση (pipes), ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοία (LNG).
Όταν το φυσικό αέριο ψύχεται στους -162°C, μεταπίπτει από την αέρια στην
υγρή φάση και ο όγκος του μειώνεται κατά 600 φορές περίπου. Με αυτόν τον
τρόπο μεταφέρεται ευκολότερα σε μεγάλες ποσότητες με δεξαμενόπλοια, σε
μεγάλες αποστάσεις, ή με ειδικά φορτηγά οχήματα στην ξηρά. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου επιτυγχάνεται σε εξειδικευμένες παραγωγικές μονάδες (LNG liquefaction terminals), συνήθως σε σχετικά μικρή απόσταση από
τα πεδία παραγωγής.
90.
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3.2.1 Προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η παγκόσμια προσφορά LNG για το 2019 αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής σε Κατάρ, Αυστραλία, Ρωσία, Καναδά, ΗΠΑ και Παπούα Νέα Γουινέα, με τη συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα αυτών των μονάδων να ανέρχεται στους 22 εκατ. τόνους
LNG. Ενδεικτικά, εντός του 2019 αναμένεται η κατασκευή τριών μονάδων υγροποίησης αερίου στον τερματικό σταθμό του Sabine Pass στη Λουιζιάνα.
Παράλληλα, oι τρεις αυτές μονάδες του Yamal LNG project εκτιμάται ότι θα εφοδιάζουν τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές με 16,5 εκατ. τόνους LNG ετησίως, ενώ το Κατάρ, η κορυφαία παραγωγός χώρα LNG στον κόσμο, σχεδιάζει να επεκτείνει τις υποδομές παραγωγής του LNG κατά περίπου 1/3, προκειμένου αυτές να ανέλθουν σε πάνω από 100 εκατ. τόνους ετησίως έως το
2023-2024. Για το 2019, το ιαπωνικό Institute of Energy Economics προβλέπει
ότι η παγκόσμια συνολική προσφορά για LNG θα αυξηθεί κατά 30,6 εκατ. τόνους συγκριτικά με το 201891.
3.2.2 Ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο

Σε έκθεσή του ο ενεργειακός κολοσσός Shell92 εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση
για LNG μεταξύ 2019 και 2035 θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 4% κατά
μέσο όρο. Για το 2019, το ιαπωνικό Institute of Energy Economics93 προβλέπει
ότι η παγκόσμια συνολική ζήτηση για LNG θα αυξηθεί κατά 22,2 εκατ. τόνους
συγκριτικά με το 2018, κυρίως λόγω της αύξησης της ζήτησης από την Ασία
και ιδιαίτερα από την Κίνα. Η Ιnternational Energy Agency94 σε έκθεσή της αναφέρει ότι η κινεζική ζήτηση για φυσικό αέριο αναμένεται να εκτιναχθεί κατά
60% και να ανέλθει στα 376 δις κυβικά μέτρα έως το 2023, κυρίως ως απόρροια της κυβερνητικής στρατηγικής για αύξηση της συμμετοχής του αερίου
στο ενεργειακό μείγμα κατά 10% τα επόμενα έτη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι
η ζήτηση του LNG ως καυσίμου για ενέργεια-θέρμανση χαρακτηρίζεται από
διακριτή εποχικότητα, δηλαδή η ζήτηση αυξάνεται όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες στις διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

91. Japanese and Global Energy Outlook up to 2019, Institute of Economics, Japan, August
3, 2018, σελ. 1.
92. Shell LNG Outlook 2018.
93. Japanese and Global Energy Outlook up to 2019, Institute of Economics, Japan, August
3, 2018, σελ. 1.
94. Gas 2018, International Energy Agency (IEA).
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Μεταξύ 2000 και 2017
οι εµπορευµατικές ροές
LNG τριπλασιάστηκαν,
από τους 100 στους
300 εκατ. τόνους.

Το εμπόριο του φυσικού αερίου γνωρίζει πρωτόγνωρο ρυθμό ανάπτυξης σε
σχέση με όλα τα υπόλοιπα κύρια εμπορεύματα του διεθνούς εμπορίου. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 έως 2017 οι εμπορευματικές ροές LNG
παγκοσμίως τριπλασιάστηκαν, από τους 100 στους 300 εκατ. τόνους. Να σημειωθεί ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτές τις ροές LNG λαμβάνει χώρα
διαμέσου αγωγών. Το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και
Επιστημών95 προβλέπει ότι οι παγκόσμιες εμπορευματικές ροές LNG για το
2019 θα ανέλθουν στους 346,9 εκατ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 7% συγκριτικά με το 2018. Από την άλλη, ο οίκος Clarksons96 εκτιμά
ότι οι εμπορευματικές ροές LNG θα κινηθούν στους 354 εκατ. τόνους (ή
770 εκατ. κυβικά μέτρα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση ίση με 8%. Κορυφαίους εξαγωγείς LNG αποτελούν παραδοσιακά το Κατάρ (τερματικοί σταθμοί:
Rasgas, QatarGas – Ras Laffan), η Αυστραλία (τερματικοί σταθμοί: Australia
Pacific, Wheatstone, Darwin), η Ινδονησία και οι ΗΠΑ. Οι κυρίως χώρες εισαγωγής LNG είναι οι: Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα και Ινδία.

Χώρα

Τερματικοί σταθμοί

Κατάρ

Rasgas LNG

Πίνακας 3.1 Κυριότεροι τερματικοί
σταθμοί εξαγωγών LNG

Qatargas – Ras Laffan
Αυστραλία

Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.

Darwin LNG
Australia Pacific
Wheatstone LNG

Πηγή: Seaborne Trade
Monitor, December 2018,
Clarksons Research.
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Γράφημα 3.5 Εξαγωγές LNG
σε εκατ. κυβικά μέτρα για
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Η Αυστραλία εκτιµάται
ότι θα εξαγάγει 77
εκατ. τόνους LNG
το 2019.

Κατάρ

Αυστραλία

Μαλαισία

Ινδονησία

Νιγηρία

2016

174,7

94,1

51,8

42,8

39,4

Αλγερία
25,3

2017

171,4

123,2

56,8

41,1

45

27,3

Η Αυστραλία αναμένεται το 2019 να εξαγάγει 77 εκατ. τόνους LNG97, εφόσον μια σειρά από σχετικές επενδύσεις ολοκληρωθούν εντός του έτους, οι οποίες θα δώσουν ώθηση τόσο στην παραγωγή όσο και στις εξαγωγές. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να διαδραματίσει η απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης να μην επιβάλει περιοριστικά μέτρα για
τις εξαγωγές LNG το 2019, όπως ανακοίνωσε ο Αυστραλός υπουργός Πόρων
Matt Canavan. Τα οικονομικά οφέλη της χώρας από τις εξαγωγές LNG εκτι95. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
96. Seaborne Trade Monitor, December 2018, Clarksons Research.
97. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
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μάται ότι θα ανέλθουν στα $42,4 δις για το 201998. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές
LNG από τις ΗΠΑ, αυτές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν κατά μέσο όρο στα 5,25
δις κυβικά πόδια/ημέρα, όπως αναφέρει η ΕΙΑ σε έκθεσή της99.
Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των παγκόσμιων εισαγωγών εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει τόσο για το 2019 όσο και για το 2020. H Κίνα αναμένεται να αποτελέσει τον κορυφαίο εισαγωγέα φυσικού αερίου για το 2019, σύμφωνα με έκθεση της ΙΕΑ100. Μάλιστα, εντός του 2019, η Κίνα αναμένεται να προσπεράσει
την Ιαπωνία, η οποία για πολλά χρόνια ήταν ο κορυφαίος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι έως το 2023 οι κινεζικές εισαγωγές LNG θα ανέλθουν στα 93 δις κυβικά μέτρα, όταν το 2017 διαμορφώθηκαν
στα 51 δις κυβικά μέτρα.
΄

Εκατ. κυβικά μέτρα
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Ιαπωνία

Κίνα

Νότια Κορέα

Ινδία

2016

172,5

59,9

75,5

42,2

2017

180,7

86,9

84,3

42,7

98. Resources and Energy Quarterly, December 2018, Australian Government
Department of Industry, Innovation and Science.
99. Short-Term Energy Outlook, December 11, 2018, Energy Information Administration.
100. Gas 2018, Analysis and Forecasts to 2023, International Energy Agency (ΙΕΑ).

Γράφημα 3.6 Εισαγωγές LNG σε εκατ.
κυβικά μέτρα το 2016 και το 2017
Πηγή: Seaborne Trade Monitor, December
2018, Clarksons Research.
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3.2.3 Τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Οι τιμές εισαγωγών LNG της Ιαπωνίας αναμένεται να κινηθούν, κατά μέσο
όρο, στα $10,9/MMBtu101 το 2019, ενώ οι τιμές εξαγωγών LNG από την Αυστραλία εκτιμώνται στα $9,7/ΜΜΒtu, σύμφωνα με το S&P Platts102.
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Γράφημα 3.7 Ετήσια εξέλιξη τιμών σε
δολάρια ανά MMBtu (Japan CIF) για τα
έτη 2015 έως 2017
Πηγή: EDMC Energy Trend, S&P Global
Platts 2018.
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3.3 Υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (LPG)
Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) αποτελείται από ελαφρά κλάσματα
αργού πετρελαίου, τα οποία είναι αέρια όταν βρίσκονται υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις, ενώ
τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κ.ο.κ.). Ουσιαστικά, το LPG είναι μείγμα προπανίου και βουτανίου,
το οποίο προέρχεται είτε από αργό είτε από την ξήρανση του φυσικού αερίου.
3.3.1 Προσφορά υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά του LPG παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, λόγω
της έντονης αστικοποίησης και της αύξησης του πληθυσμού ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.
Όπως αναφέρει η ESAI Energy103, τα επόμενα δύο χρόνια νέα projects LPG σε
Μέση Ανατολή, Ρωσία και Αυστραλία θα δώσουν ώθηση στην προσφορά, ενώ
μια ισόποση αύξηση της ζήτησης θα φέρει ισορροπία στην αγορά.
3.3.2 Ζήτηση για υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις της Κίνας, της Ινδίας
και της Ινδονησίας για την αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων, όπως
η κηροζίνη και ο άνθρακας, με υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), μέσω
της παροχής επιδοτήσεων, θα οδηγήσουν επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς
στο εγγύς μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, στην Ινδία το 18% του πληθυσμού χρησιμοποιεί καύσιμο LPG, ωστόσο η κυβέρνηση της χώρας προωθεί διαρκώς
πρωτοβουλίες προκειμένου επιπλέον 50 εκατ. νοικοκυριά να χρησιμοποιούν
LPG εντός του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, η International Energy Agency104 εκτιμά
ότι μεταξύ 2016 και 2022 η ζήτηση για LPG από την Ινδία θα αυξηθεί κατά
350.000 βαρέλια/ημέρα.
101.
102.
103.
104.
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MMBtu: million British thermal units.
EDMC Energy Trend, S&P Global Platts 2018.
Global NGL Two-Year Outlook, ESAI Energy.
Gas 2018, Analysis and Forecasts to 2023, International Energy Agency.
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3.3.3 Θαλάσσια μεταφορά υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου

Για το 2019, ο οίκος Clarksons προβλέπει ότι οι εμπορευματικές ροές LPG θα
αυξηθούν κατά 6%, στους 100 εκατ. τόνους. Παράλληλα εκτιμάται ότι μεταξύ
2017 και 2019 οι εμπορευματικές ροές LPG θα αυξηθούν κατά 13 εκατ. τόνους,
με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον κορυφαίο εξαγωγέα. Από το 2012, οι ΗΠΑ αποτελούν καθαρό εξαγωγέα LPG και πλέον εξάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες
LPG παγκοσμίως. Στο γράφημα 3.8 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη των αμερικανικών εξαγωγών LPG το διάστημα 2014-2017.

΅

Γράφημα 3.8 Ετήσια εξέλιξη εξαγωγών
LPG από τις ΗΠΑ κατά τα έτη 2014-2017
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Πηγή: Seaborne Trade Monitor, December
2018, Clarksons Research.
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Κύριους εισαγωγείς αμερικανικού LPG αποτελούν χώρες της Ασίας, καθώς και
της Ευρώπης, και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016 στάλθηκαν από τις ΗΠΑ
προς την Ασία και την Ευρώπη το 44% και το 18% των εξαγωγών LPG αντίστοιχα, σύμφωνα με το S&P Platts.
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές LPG, οι χώρες της Ασίας αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των παγκόσμιων εισαγωγών, με την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδία να αποτελούν τους κορυφαίους εισαγωγείς. Σύμφωνα με στοιχεία της
Clarksons, από το 2015 και μετά η Κίνα έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία στην κατάταξη με τις κορυφαίες εισαγωγικές χώρες LPG παγκοσμίως.
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Το 2016 στάλθηκαν
από τις ΗΠΑ προς την
Ασία και την Ευρώπη
το 44% και το 18%
των εξαγωγών LPG
αντίστοιχα.
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Επιμέλεια έρευνας αγοράς
εμπορευματοκιβωτίων:
Αγγελική Κολιομίχου

4. Εμπορευματοκιβώτια (containers)
4.1 Η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων
Η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί μια «ιδιαίτερη» αγορά, καθώς το
μεταφερόμενο διά θαλάσσης εμπόρευμα αποτελείται κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα και όχι από βασικές πρώτες ύλες για τους κλάδους των κατασκευών (σιδηρομετάλλευμα), της διατροφής (σιτάρι) και της ενέργειας (λιγνίτης, αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου). Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορεί να είναι (ενδεικτικά): είδη ρουχισμού, ηλεκτρονικά είδη, μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστικά, είδη οικιακής χρήσης, προϊόντα τεχνολογίας κ.ά. Καθώς τα εμπορευματοκιβώτια συνήθως περιέχουν μια πλειάδα μεταποιημένων
εμπορευμάτων ή ακόμα και συνδυασμούς αυτών ανά εμπορευματοκιβώτιο,
σε αυτή την ενότητα αναφερόμαστε μόνο στην προσφορά και στη ζήτηση
της θαλάσσιας μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή στις εισαγωγές-εξαγωγές τους, και όχι στα επιμέρους εμπορεύματα που μπορεί να περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια – για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικά διαθέσιμα στοιχεία. Για τον ίδιο λόγο, δεν εστιάζουμε στις τιμές των προϊόντων
που περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια αλλά στις τιμές μεταφοράς (ναύλοι)
ανά εμπορευματοκιβώτιο.

4.1.1 Προσφορά εμπορευματοκιβωτίων

Από πλευράς προσφοράς της μεταφορικής υπηρεσίας για εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Clarksons Research105, οι συνεχείς παραδόσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο εξάμηνο του 2018
(deliveries), σε συνδυασμό με τον μειωμένο ρυθμό ανακύκλωσης (scrapping),
οδήγησαν σε εκτιμήσεις για αύξηση της προσφοράς της μεταφορικής υπηρεσίας κατά 5,6% εντός του 2018. Ωστόσο, ο ρυθμός παράδοσης νέων πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επιβραδύνθηκε στα τέλη του 2018, κυρίως
λόγω της παράδοσης πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (mega containerships).
Σε ό,τι αφορά το 2019, η προσφορά σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% συγκριτικά με το 2018, ενώ, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της Clarksons Research106, θα καταγραφεί υψηλότερος ρυθμός ανακυκλώσεων (διαλύσεων) πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, λόγω και
των επερχόμενων διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών. Περαιτέρω, με βάση
στοιχεία του Container Intelligence Monthly (Δεκέμβριος 2018) της Clarksons
Research107 με ορίζοντα το 2020, η εφαρμογή διεθνών κανονισμών, όπως ο περιορισμός της περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα (sulphur cap), αναμένεται
να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την αγορά μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων, κυρίως μέσω του ρυθμού ανακύκλωσης των παλαιότερης τεχνολογίας πλοίων, της μείωσης στις ταχύτητες πλεύσης των πλοίων (slow steaming),
του αδρανούς χρόνου λειτουργίας των πλοίων λόγω ανακατασκευών τους. Η
ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της ναυτιλιακής μεταφορικής υ105. Container Intelligence Quarterly, Third Quarter 2018, Clarksons Research, σελ. 2.
106. Container Intelligence Monthly, December 2018, Clarksons Research, σελ. 1.
107. Container Intelligence Monthly, December 2018, Clarksons Research, σελ. 3.
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πηρεσίας για εμπορευματοκιβώτια αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω το
2019, με τον δείκτη προσφοράς/ζήτησης στα εμπορευματοκιβώτια να παραμένει σχετικά σταθερός108.
Από τη μεριά τους, αναλυτές της Drewry109 εκτιμούν ότι η μειωμένη πρόθεση για τη ναυπήγηση mega containerships αναμένεται να επιφέρει βελτίωση στην ισορροπία προσφοράς-ζήτησης στην αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το 2019, ενώ μέχρι το 2022 αναμένεται μια καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά των containerships, μολονότι η υπερπροσφορά θα συνεχίσει να ταλανίζει την εν λόγω αγορά.
Για το 2019, σύμφωνα με την Drewry, αναμένεται αύξηση κατά 2,5% στον
ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου στόλου containerships, αριθμός που αποτελεί το ήμισυ της αντίστοιχης αύξησης του 2018, λόγω των μειωμένων ναυπηγήσεων και του υψηλότερου ρυθμού στις ανακυκλώσεις που θα καταγραφεί το νέο έτος.

Η ανισορροπία µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης
της ναυτιλιακής
µεταφορικής υπηρεσίας
για εµπορευµατοκιβώτια
αναµένεται να περιοριστεί
περαιτέρω το 2019.

4.1.2 Ζήτηση για εμπορευματοκιβώτια

Σύμφωνα με την Clarksons Research110, οι παγκόσμιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων διά θαλάσσης αναμένεται να ανέλθουν περί τα 210 εκατ. TEUs
το 2019, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4% σε σχέση με το 2018 (κοντά στα
201 εκατ. TEUs), ενώ και το 2018 αυξήθηκαν κατά περίπου 4% σε σχέση με το
2017. Ωστόσο, οι προβλέψεις της UNCTAD111 είναι πιο αισιόδοξες, καθώς κάνουν λόγο για αύξηση της ζήτησης για μεταφορές containers κατά 6% ετησίως κατά μέσο όρο για την περίοδο 2018-2023. Σύμφωνα με στοιχεία της
Clarksons Research112, οι παγκόσμιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων για το
2018 ήταν 1,916 δις τόνοι, αυξημένες κατά περίπου 4,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ η συγκεκριμένη αγορά αντιπροσωπεύει το 16% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών.
Αυτές οι ευνοϊκές εκτιμήσεις για την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων απορρέουν από τον σταθερό ρυθμό αύξησης της συμβολής των αναπτυσσόμενων
χωρών στο διεθνές εμπόριο. Για παράδειγμα, οι δευτερεύουσες θαλάσσιες
διαδρομές (αναφερόμαστε στις δευτερεύουσες εμπορικές διαδρομές Ανατολής-Δύσης, διαδρομή Βορρά-Νότου, ενδοπεριφερειακό εμπόριο) των εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να καταγράψουν εντός του 2019 μεγάλη αύξηση,
λόγω της ενισχυμένης ζήτησης για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Σιγκαπούρη, κ.λπ. Αντιθέτως, ο ρυθμός ανάπτυξης στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ Ανατολής και Δύσης για τα εμπορευματοκιβώτια αναμένεται να μετριαστεί, αγγίζοντας το 2,3% το 2018 από το 5,4% του 2017, σύμφωνα με την Clarksons
Research113. Επιπλέον, οι ευνοϊκές εκτιμήσεις έρχονται ως φυσικό επακόλουθο
της μετριοπαθούς οικονομικής ανάκαμψης που καταγράφεται παγκοσμίως και
η οποία, σύμφωνα με την UNCTAD, συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των
θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Παράλληλα, θετικά συνέβαλαν η αύξηση της κατανάλωσης μεταποιημένων προϊόντων στις
ΗΠΑ, οι βελτιωμένες τιμές σε ορισμένα εμπορεύματα, η αύξηση της ζήτησης
για εισαγωγές από την Κίνα και η αύξηση της δραστηριότητας στο ενδοασιατικό εμπόριο.
108. Container Intelligence Quarterly, Third Quarter 2018, Clarksons Research, σελ. 8.
109. https://www.drewry.co.uk/news/battle-for-the-supply-chain-to-aide-container-supplydemand-balance (23/1/2019).
110. Seaborne Trade Monitor, January 2019, Clarksons Research, σελ. 12.
111. Developments in International Seaborne Trade, Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD, σελ. 16.
112. Seaborne Trade Monitor, January 2019, Clarksons Research, σελ. 2.
113. Container Intelligence Quarterly, Third Quarter 2018, Clarksons Research, σελ. 4.
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4.1.3 Θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ο ρυθμός αύξησης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 2,3% περίπου το 2018 από 5,4%
το 2017, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στην Κίνα αλλά και της αβεβαιότητας που δημιουργούν αυτές οι κυρώσεις για τυχόν επέκτασή τους στο άμεσο
μέλλον. Τα μεταποιημένα προϊόντα της Κίνας τα οποία επηρεάζονται πρωτίστως από τις αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, είδη ρουχισμού, μεταλλικές κατασκευές, μηχανολογικό εξοπλισμό, κ.λπ. Τα συγκεκριμένα φορτία μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια από
την ανατολική Ασία προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ διαμέσου της διαδρομής
Ειρηνικού Ωκεανού (Trans-Pacific route) και αντιπροσωπεύουν περίπου το 3%
του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον, οι περιοχές στις οποίες διακινούνται μεγάλες ποσότητες εμπορευματοκιβωτίων είναι η Ασία, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική.
Σύμφωνα με στοιχεία του Review of Maritime Transport 2018 της UNCTAD114,
κατά τη διάρκεια του 2017 η διαδρομή του Ειρηνικού υπήρξε εκείνη με τον μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς, αγγίζοντας τα 27,6 εκατ. TEUs, ενώ ακολούθησε η
διαδρομή Ασίας-Ευρώπης, με 24,8 εκατ. TEUs, και η υπερατλαντική διαδρομή,
με 8,1 εκατ. TEUs (ΗΠΑ-Ευρώπη).
Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από/προς τις χώρες της Βόρειας Αμερικής εκτιμάται ότι ανήλθε σε 60 εκατ. TEUs το 2018, αύξηση κατά 4,7% σε
σχέση με το 2017, ενώ εντός του 2019 θα αυξηθεί κατά 4,5%, φτάνοντας τα
63 εκατ. TEUs. Στην Ευρώπη η διακίνηση εκτιμάται ότι έφτασε τα 120 εκατ.
TEUs το 2018, αύξηση κατά 3%, ενώ το 2019 η αύξηση θα είναι της τάξεως
του 3,9%. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, την κυρίαρχη δύναμη στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, οι εκτιμήσεις της Clarksons Research κάνουν λόγο για αύξηση της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων κατά 6,2%
το 2018, αγγίζοντας τα 246 εκατ. TEUs, ενώ και για το 2019 αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά 6,8%. Αναφορικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας, η
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται πως τελικά αυξήθηκε το 2018 κατά
114. Developments in International Seaborne Trade, Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD, σελ. 12.
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6,6%, φτάνοντας τα 191 εκατ. TEUs, ενώ αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 4,8%
το 2019115.
Πιο συγκεκριμένα, για τις βασικές θαλάσσιες διαδρομές, οι εμπορευματικές
ροές κατά τη διάρκεια του 2017 στη διαδρομή Βόρειας Αμερικής-Άπω Ανατολής ανήλθαν σε 8 εκατ. ΤEUs και αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα
για τα έτη 2018 και 2019. Η διαδρομή Άπω Ανατολής-Βόρειας Αμερικής είχε διακίνηση 17 εκατ.TEUs για το 2017, ενώ αυξήθηκε σε 18 εκατ.TEUs το 2018 και εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα το 2019. Η εμπορευματική κίνηση στη διαδρομή Ευρώπης-Άπω Ανατολής άγγιξε το 2017 τα 8 εκατ. TEUs,
ενώ για τη διαδρομή της επιστροφής (Άπω Ανατολή-Ευρώπη) τα 16 εκατ. TEUs,
παρουσιάζοντας σημαντική ανισορροπία στα δύο σκέλη αυτής της γραμμής. Οι
ροές αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα για το 2018 και το 2019.
Οι εμπορευματικές ροές στη διαδρομή Ευρώπης-Βόρειας Αμερικής ανήλθαν σε
5 εκατ.TEUs το 2017, ενώ άγγιξαν τα 3 εκατ.TEUs για την αντίστροφη διαδρομή.
Στα ίδια επίπεδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν το 2018 και το 2019.
Αναφορικά με τις δευτερεύουσες θαλάσσιες διαδρομές, οι εμπορευματικές
ροές στις μη βασικές διαδρομές μεταξύ Ανατολής και Δύσης ανήλθαν το 2017
σε 25 εκατ. TEUs, το 2018 καταγράφηκε αύξηση κατά 3%, ενώ αναμένεται αύξηση της τάξεως του 5% το 2019. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες διαδρομές Βορρά-Νότου, οι εμπορευματικές ροές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 37 εκατ.TEUs
το 2019, αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2018.
Τέλος, οι εμπορευματικές ροές στο ενδοπεριφερειακό θαλάσσιο εμπόριο υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε 83 εκατ. TEUs το 2018 και ότι θα φτάσουν στα 88
εκατ. TEUs το 2019, συγκριτικά με τα 79 εκατ. TEUs του 2017, σύμφωνα με τα
στοιχεία Ιανουαρίου του 2019 της Clarksons Research116.

115.
116.

Container Intelligence Monthly, December 2018, Clarksons Research, σελ. 3.
Seaborne Trade Monitor, January 2019, Clarksons Research, σελ. 12.
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Δευτερεύουσες θαλάσσιες διαδρομές

Πίνακας 4.1 Η
ετήσια εξέλιξη των
εμπορευματικών
θαλάσσιων μεταφορών
εμπορευματοκιβωτίων
(2010-2018) και
εκτιμήσεις για το 2019
Πηγή: Seaborne Trade
Monitor, January 2019,
Clarksons Research.
Σημείωση: Οι τιμές για
το 2019 στηρίζονται σε
εκτιμήσεις των αναλυτών
της Clarksons Research.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων, οι ασιατικές χώρες το 2017
και το 2018 εισήγαγαν 25 εκατ. TEUs και 24 εκατ. TEUs αντίστοιχα, ενώ στα ίδια
περίπου επίπεδα εκτιμάται ότι θα κυμανθούν το 2019. Οι εισαγωγές από την Ευρώπη ανήλθαν το 2017 σε 25 εκατ. TEUs και το 2018 σε 26 εκατ. TEUs, ενώ το
2019 αναμένεται ότι θα αυξηθούν σε 27 εκατ. TEUs. Το 2019 εκτιμάται ότι οι εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων από την ευρωπαϊκή αγορά θα αυξηθούν κατά
3% συγκριτικά με το 2018. Επιπλέον, οι εισαγωγές της Βόρειας Αμερικής ανήλθαν
σε 25 εκατ.TEUs το 2017 και σε 27 εκατ.TEUs το 2018, ενώ το 2019 οι συγκεκριμένες εισαγωγές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% την περίοδο 2018/2019 σύμφωνα με στοιχεία του
Ιανουαρίου 2019 της Clarksons Research117. Οι εισαγωγές των χωρών της Μέσης Ανατολής/ISC (Ινδία, Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Μαλδίβες, Σρι Λάνκα) ανήλθαν το 2017 και το 2018 σε 19 εκατ. TEUs/έτος, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι θα κυμανθούν σε 20 εκατ.TEUs. Το 2019 οι εισαγωγές της Μέσης Ανατολής/ISC θα έχουν αυξηθεί κατά 4% συγκριτικά με το 2018. Οι εισαγωγές των χωρών του νότιου ημισφαιρίου ανήλθαν το 2017 σε περίπου 21 εκατ. TEUs, ενώ την περίοδο
2018/2019 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 6%, καθώς το 2018 αναμένεται ότι άγγιξαν τα 22 εκατ. TEUs, ενώ το 2019 τα 23 εκατ. TEUs. Στο ενδοπεριφερειακό εμπόριο, οι εισαγωγές το 2017 ήταν περίπου 78 εκατ. TEUs, αυξήθηκαν σε 83 εκατ. TEUs το 2018, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι θα κυμανθούν σε 87 εκατ. TEUs,
που σημαίνει αύξηση της τάξεως του 6% για την περίοδο 2018/2019.
Αναφορικά με τις εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων από την Ευρώπη, εξήχθησαν το 2017 περίπου 23 εκατ. TEUs και το 2018 περίπου 24 εκατ. TEUs, ενώ το
2019 εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το 2018. Για την περίοδο
2018/2019 εκτιμάται αύξηση της τάξεως του 3%. Οι εξαγωγές από τη Βόρεια
Αμερική ανήλθαν σε 15 εκατ.TEUs/έτος το 2017 και το 2018, ενώ και το 2019 αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα. Για την περίοδο 2018/2019
εκτιμάται αύξηση κατά 2%. Το 2017 από την Ασία εξήχθησαν 55 εκατ.TEUs και
το 2018 περίπου 57 εκατ.TEUs, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι οι εξαγωγές θα ανέλθουν σε 59 εκατ. TEUs, που σημαίνει αύξηση της τάξεως του 4% για την περίοδο 2018/2019. Οι εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων από τη Μέση Ανατολή/
χώρες ISC ανήλθαν σε 8 εκατ. TEUs το 2017 και σε 9 εκατ. TEUs το 2018, ενώ
για το 2019 προβλέπονται περίπου 10 εκατ. TEUs, δηλαδή αύξηση κατά 6% για
τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι εξαγωγές από τις χώρες του νότιου ημισφαιρίου κυμάνθηκαν το 2018 σε 13 εκατ. TEUs, ενώ το 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 14 εκατ. TEUs, αύξηση κατά 5% την περίοδο 2018/2019, ενώ οι εξαγωγές containers το 2017 είχαν αγγίξει τα 13 εκατ. TEUs118.
117.
118.
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Seaborne Trade Monitor, January 2019, Clarksons Research, σελ. 12.
Seaborne Trade Monitor, January 2019, Clarksons Research, σελ. 12.
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Η παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μέσω λιμένων εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 6% το 2017, τρεις φορές περισσότερο συγκριτικά με το 2016,
σύμφωνα με το Review of Maritime Transport 2018 της UNCTAD119, αγγίζοντας τα 752,2 εκατ. TEUs.
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Τα κυριότερα λιμάνια διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εκείνα της Σαγκάης (40,23 εκατ. TEUs120), της Σιγκαπούρης (33,67
εκατ. TEUs121), της Σεντσέν (25,21 εκατ. TEUs122), του Ningbo-Zhoushan (24,61
εκατ. TEUs123), του Μπουσάν (21,40 εκατ. TEUs124), του Χονγκ Κονγκ (20,76
εκατ. TEUs125) κ.ά.
Εκτός Ασίας, οι μεγαλύτεροι λιμένες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων είναι
του Ρότερνταμ (13,60 εκατ. TEUs126), της Αμβέρσας (10,45 εκατ. TEUs127), του
Λος Άντζελες (9,34 εκατ. TEUs128), του Αμβούργου (9,60 εκατ. TEUs129).
Αναφορικά με το 2019, εκτιμάται ότι θα καταγραφεί επιβράδυνση στην αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από τους λιμένες παγκοσμίως,
σύμφωνα με την Drewry130. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να
αυξηθεί κατά 4% το 2019, συγκριτικά με το 4,7% του 2018, αντιπροσωπεύο120. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017).
121. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Το
2018 εκτιμάται ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τον λιμένα της Σιγκαπούρης
ανήλθε σε 36,54 εκατ. TEUs. Πηγή: https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/maritimesingapore/port-statistics (18/1/2019).
122. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017).
123. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017).
124. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017).
125. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Το
2018 εκτιμάται ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τον λιμένα του Χονγκ Κονγκ
ανήλθε σε 19,64 εκατ. TEUs. Πηγή: https://www.hkmpb.gov.hk/document/HKP_KTCT-stat.pdf
(18/1/2019).
126. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Από
τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018 εκτιμάται ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε σε 10,7 εκατ. TEUs. Πηγή: https://www.portofrotterdam.com/en/news-andpress-releases/quarterly-figures-containers-segment-continues-to-grow-decrease-in-bulk
(18/1/2019).
127. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Για
το 2018 εκτιμάται ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε σε 11 εκατ. TEUs. Πηγή:
https://www.portofantwerp.com/en/news/2018-record-year-port-antwerp (18/1/2019).
128. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Για
το 2018 εκτιμάται ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε σε 9,45 εκατ. TEUs. Πηγή:
https://www.portoflosangeles.org/references/news_011619_2018_teus (18/1/2019).
129. Ports, Review of Maritime Transport 2018, UNCTAD, σελ. 73 (στοιχεία 2017). Το
πρώτο εννιάμηνο του 2018 εκτιμάται ότι διακινήθηκαν 5,8 εκατ.TEUs. Πηγή: https://www.
hafen-hamburg.de/en/news/strong-growth-in-railborne-seaport-hinterland-transport---36079
(18/1/2019).
130. https://www.drewry.co.uk/maritime-research-opinion-browser/what-does-2019-holdfor-the-container-port-industry (23/1/2019).
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ντας αύξηση κατά 30 εκατ. TEUs. Ωστόσο, οι προβλέψεις για το 2019 είναι αβέβαιες, λόγω του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας και του Brexit. Η παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μέσω λιμένων αναμένεται να ξεπεράσει
τα 800 εκατ. TEUs το 2019.
Χώρα

Λιμάνια

Κίνα

Σαγκάη
Σεντσέν
Ningbo-Zhoushan
Guangzhou (Nansha)
Τσινγκτάο
Τιεντσίν
Σιαμέν

Πίνακας 4.2 Οι κυριότεροι λιμένες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως

Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη

Ν. Κορέα

Μπουσάν

Χονγκ Κονγκ

Χονγκ Κονγκ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ντουμπάι

Ολλανδία

Ρότερνταμ

Μαλαισία

Port Klang

Βέλγιο

Αμβέρσα

ΗΠΑ

Λος Άντζελες
Long Beach

Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.

Γερμανία

Αμβούργο

Ωστόσο, μία από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά
των εμπορευματοκιβωτίων είναι οι εμπορικές διενέξεις κυρίως μεταξύ Κίνας
και ΗΠΑ, οι οποίες προς το παρόν επηρεάζουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των
παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων αλλά δημιουργούν
σαφή αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω κυρώσεων
στο μέλλον. Η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων χαρακτηρίζεται, επίσης, τα
τελευταία χρόνια από ένα κύμα ενοποιήσεων, συγχωνεύσεων και στρατηγικών
συμμαχιών (mergers, acquisitions, alliances). Αυτή η τάση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας, του χαμηλού λειτουργικού κόστους, της βελτιωμένης αποδοτικότητας
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Εταιρεία

Μερίδιο αγοράς (%)

A.P. Moller-Maersk

15,3

Mediterranean Shipping Company

12,3

CMA CGM

10,1

China Ocean Shipping (Group) Company

7,8

Hapag-Lloyd

6,1

Ocean Network Express

6,1

Evergreen

4,4

Orient Overseas Container Line

2,7

Yang Ming

2,4

Pacific International Lines

1,5

Πίνακας 4.3 Οι δέκα μεγαλύτερες
εταιρείες στη ναυτιλία γραμμών
Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.

και των μειώσεων των διακυμάνσεων των τιμών των ναύλων. Ωστόσο, ταυτόχρονα με τα παραπάνω οφέλη, αναμένεται να μειώσει τον ανταγωνισμό και είναι πιθανό να δημιουργήσει ισχυρές ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά.
Ενδεικτικά, οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των containerships, η
A.P. Moller-Maersk, η Mediterranean Shipping Company (MSC) και η CMA
CGM, κατείχαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNCTAD131, τον Ιούνιο του 2018
μερίδιο αγοράς της τάξεως του 37,7% στην παγκόσμια ναυτιλία γραμμών.
4.1.4 Τιμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ναύλοι)

Το 2017 οι τιμές των ναύλων παρουσίασαν βελτίωση, μετά τα χαμηλά επίπεδα
του 2016, λόγω επίτευξης μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων σε όλες τις θαλάσσιες διαδρομές καθώς και της αυξημένης ζήτησης για εμπορευματοκιβώτια σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ναύλοι στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές σημείωσαν αύξηση το 2017, παρά το ότι παρατηρήθηκαν επιμέρους διακυμάνσεις, με μείωση
να σημειώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω επιβράδυνσης στην
αύξηση της ζήτησης. Η άνοδος των τιμών επήλθε, σύμφωνα με στοιχεία της
UNCTAD132, λόγω των θετικών επιδόσεων στις αγορές των ανεπτυγμένων χωρών. Κατά τη διάρκεια του 2017, οι ΗΠΑ και η ΕΕ σημείωσαν οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερη ζήτηση για εισαγωγές.
Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ο δείκτης SCFI (Shanghai Containerized Freight
Index) σημείωσε πτώση 6% συγκριτικά με το 2017, παρέμεινε ωστόσο σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το 2016. Οι ναύλοι, σύμφωνα με το
Container Intelligence Quarterly του τρίτου τριμήνου του 2018 της Clarksons
Research133, υποχώρησαν σημαντικά στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2018,
κυρίως στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές, ωστόσο ξεκίνησαν να ανακτούν έδαφος εντός του δεύτερου τριμήνου.
Οι ναύλοι της spot αγοράς για τη διαδρομή Ειρηνικού αυξήθηκαν κατά 17%, με
τη διαδρομή Σαγκάης-Δυτ. Ακτής των ΗΠΑ να κυμαίνεται στα US$1.485/FEU
(Forty-foot equivalent unit) το 2017, ενώ υπολογίζεται ότι αυξήθηκαν κατά 14%
εντός του 2018. Οι ναύλοι για τη διαδρομή Σαγκάης-Ανατ. Ακτής των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17%, φτάνοντας τα US$2.457/FEU το 2017, ενώ εκτιμάται ότι σημείωσαν αύξηση κατά 12% εντός του 2018. Στη διαδρομή Σαγκάης-Βόρειας Ευ131. Structure, ownership and registration of the world fleet, Review of Maritime
Transport 2018, UNCTAD, σελ. 32.
132. Freight rates and maritime transport costs, Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD, σελ. 45.
133. Container Intelligence Quarterly, Third Quarter 2018, Clarksons Research, σελ. 10.
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ρώπης οι ναύλοι αυξήθηκαν κατά 27%, αγγίζοντας τα US$876/TEU (Twentyfoot equivalent unit) το 2017, ενώ εντός του 2018 εκτιμάται ότι επήλθε μείωση
της τάξεως του 8%. Στη διαδρομή Σαγκάης-Μεσογείου οι ναύλοι κυμάνθηκαν
στα US$817/TEU το 2017, αύξηση κατά 20% περίπου, σύμφωνα με στοιχεία της
Clarksons Research134, σε αντίθεση με το 2018, οπότε εκτιμάται ότι οι ναύλοι μειώθηκαν κατά 5%. Στις δευτερεύουσες θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές καταγράφηκε αύξηση των τιμών των ναύλων, οι οποίες σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο το 2017, παρουσιάζοντας υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση τις βασικές εμπορικές διαδρομές. Σε ό,τι αφορά τις διαδρομές Βορρά-Νότου, οι ναύλοι
στη διαδρομή Σαγκάης-Νότιας Αφρικής (Ντέρμπαν) κυμάνθηκαν στα US$1.555/
TEU το 2017, αύξηση της τάξεως του 99% σε σχέση με το 2016. Το 2018 καταγράφηκε μείωση κατά 23%. Οι ναύλοι στη διαδρομή Σαγκάης-Νότιας Αμερικής
(Σάντος) άγγιξαν το 2017 τα US$2.679/TEU, αύξηση κατά 63% σε σχέση με το
2016, ενώ για το 2018 εκτιμάται ότι καταγράφηκε μείωση κατά 33%.

h]Сϡεμπορευματοκιβώτιο
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ΣαγκάηЀΔυτ. Ακτή ΗΠΑ
ΣαγκάηЀΒόρεια Ευρώπη
ΣαγκάηЀΝ. Αμερική (Σάντος)
ΣαγκάηЀΔ. Αφρική (Λάγος)
ΣαγκάηЀΝΑ Ασία (Σιγκαπούρη)

Container Intelligence Monthly, December 2018, Clarksons Research, σελ. vi.

΄Έ

΄Ή

ΣαγκάηЀΑνατ. Ακτή ΗΠΑ
ΣαγκάηЀΜεσόγειος
ΣαγκάηЀΑυστραλία/Νέα Ζηλανδία
ΣαγκάηЀΝ. Αφρική (Ντέρμπαν)

Οι ναύλοι στη διαδρομή Σαγκάης-Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας ανήλθαν σε
US$677/TEU το 2017 (αύξηση 29%), ενώ για το 2018 εκτιμήθηκε αύξηση της
τάξεως του 36%. Στη διαδρομή Σαγκάης-Δ. Αφρικής (Λάγος) οι ναύλοι κυμάνθηκαν σε περίπου US$1.770/TEU το 2017, αύξηση κατά 49%, ενώ το 2018 εκτιμάται ότι καταγράφηκε μείωση 3%. Αναφορικά με το ενδοασιατικό εμπόριο, η
διαδρομή Σαγκάης-ΝΑ Ασίας (Σιγκαπούρη) ανήλθε σε US$148/TEU το 2017,
αύξηση κατά 112% σε σχέση με το 2016, ενώ εντός του 2018 εκτιμάται ότι οι
ναύλοι κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο σε US$146/TEU. Η συγκεκριμένη αύξηση
οφείλεται στη συνεχιζόμενη θετική πορεία της κινεζικής οικονομίας και των αναδυόμενων ασιατικών οικονομιών.
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Γράφημα 4.4 Η πορεία των ναύλων στις
βασικές και δευτερεύουσες θαλάσσιες
διαδρομές εμπορευματοκιβωτίων την
περίοδο 2010-2018
Πηγή: Container Intelligence Monthly,
December 2018, Clarksons Research.
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Η αύξηση των ναύλων
στη διαδροµή ΣαγκάηςΝΑ Ασίας οφείλεται
στη συνεχιζόµενη
θετική πορεία της
κινεζικής οικονοµίας
και των αναδυόµενων
ασιατικών οικονοµιών.

4.1.5 Δείκτης Συνδεσιμότητας (Liner Shipping Connectivity)

Ο δείκτης Liner Shipping Connectivity της UNCTAD παρέχει μια ένδειξη της
θέσης της κάθε χώρας στο παγκόσμιο δίκτυο της liner ναυτιλίας. Σύμφωνα με
την UNCTAD, συνδέεται στενά με τα κόστη μεταφοράς και την ανταγωνιστικότητα, ενώ αντικατοπτρίζει τόσο τις αλλαγές στη ζήτηση όσο και τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι μεταφορείς των containers. Στη συνέχεια μπορεί να
προσδιοριστεί τόσο η στρατηγική απασχόληση των πλοίων μεταφοράς των
εμπορευματοκιβωτίων όσο και οι υπό αξιολόγηση επενδύσεις σε λιμάνια διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Ο συγκεκριμένος δείκτης για τη μέτρησή του
λαμβάνει υπόψη πέντε παράγοντες: τον αριθμό των πλοίων που προσεγγίζουν
τα λιμάνια της κάθε χώρας, τη συνολική μεταφορική ικανότητα των συγκεκριμένων πλοίων, τον αριθμό των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών
γραμμών, τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και το μέγεθος του μεγαλύτερου πλοίου που προσεγγίζει τους λιμένες.
Το 2018, οι χώρες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη Liner
Shipping Connectivity, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2017, ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (+179,1%), οι Μαλδίβες (+124,9%), η Μαυριτανία (+77,1%), η Ερυθραία (+73,3%) κ.ά., ενώ οι χώρες που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις ήταν, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία (-60,6%), η Αλβανία (-48,6%), το Μαυροβούνιο (-47,6%), η Νέα Ζηλανδία (-42,9%)135. Οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη
συνδεσιμότητα στη liner ναυτιλία ήταν η Κίνα με δείκτη 187,8, η Σιγκαπούρη
με 133,9, η Νότια Κορέα με 118,8, το Χονγκ Κονγκ με 113,5 και η Μαλαισία με
109,9. Ακολουθούν η Ολλανδία (98), η Γερμανία (97,1), οι ΗΠΑ (96,7), το Ηνωμένο Βασίλειο (95,6) και το Βέλγιο (91,1).

Χώρες με τον υψηλότερο
δείκτη Liner Shipping
Connectivity

Δείκτης Liner Shipping
Connectivity (2018)

Χώρες με τον χαμηλότερο
δείκτη Liner Shipping
Connectivity

Δείκτης Liner Shipping
Connectivity (2018)

Κίνα

187,8

Νόρφολκ

0,6

Σιγκαπούρη

133,9

Νήσος των Χριστουγέννων

0,9

Ν. Κορέα

118,8

Νήσοι Κέιμαν

1,2

Χονγκ Κονγκ

113,5

Βερμούδες

1,5

Μαλαισία

109,9

Τουβαλού

1,6

Ολλανδία

98

Ουαλίς και Φουτουνά

1,6

Γερμανία

97,1

Ναουρού

1,9

ΗΠΑ

96,7

Νήσοι Κουκ

2

Ηνωμένο Βασίλειο

95,6

Γροιλανδία

2,3

Βέλγιο

91,1

Ανατολικό Τιμόρ

2,5

Πίνακας 4.4 Δείκτης Liner Shipping
Connectivity (2018)
Πηγή: Review of Maritime Transport 2018,
UNCTAD.

135. Structure, ownership and registration of the world fleet, Review of Maritime
Transport 2018, UNCTAD, σελ. 33.
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Με τη ματιά της αγοράς

Εκτιμήσεις, σχόλια και προβλέψεις για τις ναυλαγορές
Προσδοκίες για σημαντική
βελτίωση της αγοράς
των product tankers

Του Βαλέντιου Γ. Βαλεντή

President και CEO της Pyxis Tankers Inc.
Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τις εταιρείες που διαχειρίζονται πετρελαιοφόρα, με εξαίρεση
τους τελευταίους μήνες.
Για το 2019 υπάρχει η προσδοκία για σημαντική βελτίωση
της αγοράς των πλοίων που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά παραγώγων πετρελαίου (product tankers). Ο κανονισμός IMO 2020 θα αποτελέσει σημαντικό καταλύτη
για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθότι από 1/1/2020 η μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου στόλου θα καταναλώνει
ως καύσιμο πετρέλαια με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο
(LSFO ή MGO) και μόνο 2.500 πλοία επί συνόλου 70.000
θα εγκαταστήσουν scrubbers. Η αύξηση της ζήτησης αυτών των παραγώγων υπολογίζεται στα 3,5 εκατ. βαρέλια/
ημέρα και ο κύριος τρόπος μεταφοράς τους θα είναι τα
product tankers.
Από το δεύτερο εξάμηνο του 2019, λόγω των προετοιμασιών των σταθμών πετρέλευσης με τις απαιτούμενες
προμήθειες, αναμένουμε μεγάλη κινητικότητα σε φορτία
LSFO/MGO. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τις χαμηλές παραλαβές νεόκτιστων, το αυξημένο scrapping και την
προβλεπόμενη χαμηλότερη ταχύτητα κίνησης των πλοίων
(slow steaming), λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων,
θα οδηγήσει την αγορά σε μακροχρόνια βελτίωση και
ισορροπία.

Ευμετάβλητες
οι τιμές πετρελαίου
το 2019

Του Καπτ. Δημητρίου Ματθαίου

CEO της Arcadia Shipmanagement και της Aegean Bulk,
Προέδρου του Green Award Foundation
Το 2018, το Brent κινήθηκε σε επίπεδα κατά μέσο όρο
34% υψηλότερα σε σχέση με το 2017, γεγονός που επηρέασε τα επίπεδα της παγκόσμιας κατανάλωσης (Gibson
Report). Για το 2019 αναμένεται μια βραδύτερη ανάπτυξη,
λόγω της αύξησης των τιμών αλλά και λόγω του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.
Τα στοιχεία για το 2018 κατέδειξαν τις αρνητικές επιπτώσεις του προαναφερθέντος εμπορικού πολέμου, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις
των κινεζικών αρχών και δείχνουν την ανάγκη για προσφορά ισχυρότερων και μεγαλύτερων οικονομικών κινήτρων, με στόχο τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης. Καθώς
η ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνθηκε, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου μειώθηκε.
Τον Μάιο, όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν την απόσυρσή τους
από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και επανέφεραν τις
κυρώσεις, το Brent σημείωσε άνοδο, αγγίζοντας τα επίπεδα των $80/b. Ο ΟΠΕΚ, μολονότι συμφώνησε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, δεν έδειξε προθυμία να μειώσει την παραγωγή αρκετά, προκειμένου να τεθεί ένα κατώτατο όριο τιμής. Τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ δεν θέλουν
να χάσουν μερίδιο αγοράς από τις αμερικανικές εταιρείες.
Με την παγκόσμια ζήτηση να αυξάνεται με βραδύτερο
ρυθμό απ’ ό,τι αναμενόταν και με τον κανονισμό του IMO
2020 Sulphur Cap να περιορίζει τις εκπομπές ρύπων από
τα ποντοπόρα πλοία, η μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου καθιστά δύσκολες τις ακριβείς προβλέψεις.
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Παρά την πρόβλεψη για
επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομίας, αρκετές ευκαιρίες
για τους πλοιοκτήτες είναι ορατές

Του Φίλιππου Προκοπάκη

Commercial Manager Chartering/Sale & Purchase
της Danaos Shipping Co. Ltd.
Παρά την αρχική αισιοδοξία που παρατηρήθηκε το πρώτο
τρίμηνο του 2018, μετά τη σταδιακή ισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, το κλίμα άρχισε πάλι να δυσχεραίνει η συνεχής συζήτηση που αφορά τους εμπορικούς
δασμούς σε ποικίλα προϊόντα μεταξύ Αμερικής και Κίνας·
μια συζήτηση που έχει επηρεάσει άρδην τη ναυλαγορά, με
τους περισσότερους ναυλωτές να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι το 2019 και που τους έχει κάνει να μην προχωρούν σε μαζικές ναυλώσεις – και όταν αυτές είναι υπαρκτές, είναι μόνο σύντομης χρονικής
διάρκειας.
Η εκτίμησή μου είναι ότι, μόλις επέλθει μια κανονικότητα
και συμφωνία στην παραπάνω διένεξη, η αγορά θα είναι σε
θέση και πάλι να γυρίσει στη συνήθη κυκλικότητα και άρα
περιμένουμε το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του χρόνου να
κινηθεί ανοδικά, όπως συνήθως, αλλά πάντα με κάποια επιφύλαξη, λόγω απρόβλεπτων γεωπολιτικών εξελίξεων.
Παρόλο που η πρόβλεψη για επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομίας δεν βοηθά καθόλου την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, που είναι άμεσα συναρτώμενη με αυτήν, το γεγονός ότι έρχεται η μεγάλη αλλαγή στα καύσιμα χαμηλού
θείου, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2020, και σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά μεγάλα πλοία του κλάδου θα μεταβούν στα ναυπηγεία για εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίου –τα οποία συμβάλλουν στην ελάττωση των εκπομπών οξειδίων του θείου–, πιθανότατα θα
δημιουργήσει τεχνητή ζήτηση, που θα οδηγήσει τη ναυλαγορά ανοδικά και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, που διαχρονικά δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Βέβαια, θα
πρέπει να δούμε αν αυτή η ζήτηση μπορεί να παραμείνει μακροπρόθεσμη αντί για βραχυπρόθεσμη.
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Εποχιακή μεταβλητότητα
στην αγορά ξηρού φορτίου

Του Πέτρου Κεφαλωνίτη

Management Executive, Super Eco Management
Αναλόγως του ποιον αναλυτή παρακολουθεί κανείς, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου ξηρού φορτίου διαφέρουν από 3,1% έως 4,5% σε όρους τόνων-μιλίων. Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών στέκεται στο
10,5%, με το μισό από αυτό να αναμένεται προς παράδοση μέσα στο 2019.
Θεωρητικά, λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να στοιχειοθετήσει μια επιχειρηματολογία περί ισορροπίας στην αγορά.
Και εκεί κάποιος άλλος θα μπορούσε να παραθέσει τον
Μαρκ Τουέιν, λέγοντας πως υπάρχουν «ψέματα, καταραμένα ψέματα και στατιστικά στοιχεία».
Τα γεγονότα είναι η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας στα επίπεδα του 2002, όταν πρωτομπήκε στον ΠΟΕ.
Το ίδιο και οι βιομηχανικοί δείκτες τόσο εντός όσο και
εκτός της χώρας. Επιπροσθέτως, έχουμε πτώση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης των χρηματαγορών και, βέβαια, τις διμερείς εμπορικές κυρώσεις Αμερικής-Κίνας.
Και όλα αυτά σε μια αγορά από την οποία λείπει ένας
θεμελιώδης καταλύτης, ο οποίος θα τραβήξει την αγορά
προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ενδεχομένως αυτός
ο καταλύτης να έρθει εν είδει IMO 2020, αλλά, δεδομένης της στάσης που κρατά η αγορά επ’ αυτού, ενδεχομένως να έχουμε μια επανάληψη της φρούδας ελπίδας του
BWMC.
Δεδομένων όλων των παραπάνω, θα μπορούσε κάποιος
να διατηρήσει ένα πολύ συντηρητικό προφίλ ως προς την
αγορά του ξηρού φορτίου, με εστίαση, κυρίως, στην εποχιακή μεταβλητότητα του κλάδου.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πώς αυξημένα αποθεματικά και
ΟΠΕΚ διαμορφώνουν τις τιμές
πετρελαίου

Της Εύας Τζίμα

Ανοδικά θα κινηθεί το εμπόριο
LPG και τα προσεχή χρόνια

Του Χρήστου Τριανταφυλλίδη

Research Director της Intermodal Shipbrokers Co.

Oil and Gas Broker της Stealthgas

Μετά τη βουτιά των τιμών τον περασμένο Νοέμβριο, κάποια σταθερότητα φαίνεται να έχει επιστρέψει προς το
παρόν στην αγορά του πετρελαίου, μετά και την τελευταία
παρέμβαση του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής κατά 1,2
εκατ. βαρέλια την ημέρα, που εφαρμόστηκε από τις αρχές
του χρόνου. Είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος εάν αυτή
η στήριξη θα καταφέρει να αποτρέψει περαιτέρω αποδυνάμωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς οι συνήθεις εποχικές διακυμάνσεις φαίνεται πλέον να μην ισχύουν.
Η μεγάλη αύξηση παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου
από τις ΗΠΑ, αλλά και εκείνη της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων, όπως η αιθανόλη, μαζί με ένα σταθερά δυνατό αμερικανικό νόμισμα, φαίνεται πως δημιουργούν ένα
ταβάνι στις μέχρι τώρα προσπάθειες του ΟΠΕΚ αλλά και
άλλων μεγάλων παραγωγών, όπως η Ρωσία, για σημαντική
ενδυνάμωση της τιμής. Το εμπάργκο των ΗΠΑ στο Ιράν
αναμένεται να αντισταθμίσει σε μικρό βαθμό την υπερπροσφορά, καθώς μέρος της ιρανικής παραγωγής θα παραμένει εκτός αγοράς, με περισσότερη στήριξη να προβλέπεται ωστόσο από την αναμενόμενη αύξηση των αποθεματικών ανά τον κόσμο, που ήδη έχει αυξήσει τη ζήτηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.
Συνολικά, αναμένουμε τις τιμές να παραμείνουν κοντά
στα σημερινά επίπεδα τους επόμενους μήνες, ενώ, αν ο
ΟΠΕΚ δεν παρατείνει τη μείωση της παραγωγής μετά το
τέλος του Ιουνίου, περιμένουμε να δούμε και πάλι μια διόρθωση τότε. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή του νέου κανονισμού του ΙΜΟ 2020, που θα επιβάλει όριο στη μείωση
του ποσοστού θείου στα καύσιμα στο 0,5%, αναμένεται
να δημιουργήσει εκ νέου πίεση στην τιμή του αργού από
το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και μέχρι να υπάρξει μια ομαλοποίηση στην αγορά των καυσίμων μετά
το πρώτο «σοκ» που θα προκαλέσει ο καινούργιος αυτός κανονισμός.

H ζήτηση για LPG και αιθάνιο κυμαίνεται γύρω στο 12,5%
της συνολικής ζήτησης πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ η αύξηση της ζήτησης για LPG είναι περίπου τέσσερις φορές
μεγαλύτερη από τη συνολική αύξηση της ζήτησης πετρελαϊκών προϊόντων. Από το 2008 το εμπόριο LPG έχει αυξηθεί
6% ετησίως, μια αύξηση που αναμένεται να συνεχιστεί για τα
επόμενα δέκα χρόνια. Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια αγορά υγραερίου «αναταράσσεται» από την άφιξη τεράστιων όγκων
σχιστολιθικού υγραερίου από τις ΗΠΑ και ακόμα μεγαλύτερου όγκου από νέα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή. Tα
ναύλα για τα VLGCs σχεδόν διπλασιάστηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου –σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018– και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο σε δύο χρόνια, ενώ εκτιμάται
ότι φέτος τα έσοδα θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα.
Οι συνολικές παραγγελίες καινούργιων καραβιών LPG ισοδυναμούν με το 27% του σημερινού στόλου, ωστόσο προβλέπεται ότι περίπου 350 πλοία θα πάνε για «scrap» τα επόμενα δέκα χρόνια, αύξηση κατά 46% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Μερικοί από τους παράγοντες που θα
επηρεάσουν την αγορά: 1) νέοι κανονισμοί για καύσιμα μειωμένου θείου, 2) κυρώσεις εξαγωγών από το Ιράν και 3) κινεζικοί δασμοί στο υγραέριο που προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Το μεταφορικό έργο
της Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων στην Ελλάδα

Των Μαρίας Λεκάκου,
Ευαγγελίας Στεφανιδάκη,
Γιώργου Ρεμούνδου,
Γιάννη Κατσούνη,
Γιώργου Αρβανιτάκη1

1. Η Μαρία Λεκάκου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
Διοίκησης. Οι δρ Εύα Στεφανιδάκη, Γιώργος Ρεμούνδος και Γιάννης
Κατσούνης είναι ερευνητές του
ΕΔΙΝΑΛΕ στο Τμήμα Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο Γιώργος Αρβανιτάκης είναι
τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών ΝΑΜΕ.
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Εισαγωγή
Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) συνδέει, εδώ και αιώνες, λιμάνια σε
όλο τον κόσμο, με τις ρίζες της να εντοπίζονται στην ακτοπλοΐα. Τα πλοία που
εξυπηρετούσαν αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές διέθεταν μικρή χωρητικότητα,
ενώ η μετακίνηση των επιβατών και η μεταφορά των φορτίων γίνονταν κυρίως
μεταξύ γειτονικών λιμένων (Lombardo, 2004). Σήμερα, αυτή η παραδοσιακή
ναυτιλιακή δραστηριότητα έχει μετεξελιχθεί σε σημαντική μεταφορική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία συμβάλλει σημαντικά στην
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή των κρατών-μελών της.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ΝΜΑ (1999) ορίζεται «η θαλάσσια
μετακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων γεωγραφικά
στην Ευρώπη ή μεταξύ αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκόμενων σε μη
ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις έγκλειστες θάλασσες που συνορεύουν με την Ευρώπη». Λόγω της φύσης της ΝΜΑ, υπάρχει δυσκολία στον ορισμό των ορίων των δραστηριοτήτων της σε σχέση με
τις αγορές, τις υπηρεσίες και το μέγεθος των πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η
ΝΜΑ ορίζεται βάσει της απόστασης, με την αφετηρία και τον προορισμό να
αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια για τον ορισμό των μεταφορών ΝΜΑ. Επίσης, η ΝΜΑ μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς ως προς
τις οδικές μεταφορές, είτε συμπληρωματική δραστηριότητα των πολυτροπικών μεταφορών.
Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην Ελλάδα
Η στρατηγική θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, την καθιστά σημαντικό κόμβο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών (Sambracos, 2001).
Ο Σαμπράκος (1999) κατηγοριοποιεί τους ελληνικούς θαλάσσιους λιμένες ως
«σημεία τελικού προορισμού» για τα ποντοπόρα πλοία και ως «σημεία μεταφόρτωσης εμπορευμάτων» για τα πλοία της ΝΜΑ.
Τα οφέλη του κλάδου της ΝΜΑ δεν έχουν γίνει ευρέως κατανοητά στην Ελλάδα, σε σύγκριση με την ποντοπόρο ναυτιλία, κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων δεδομένων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι μελέτες που σχετίζονται με την οικονομική συμβολή της ναυτιλίας εκτιμούν την επίπτωση της
ναυτιλίας στην οικονομία, εστιάζοντας στην ποντοπόρο και στην επιβατηγό
ναυτιλία, με αποτέλεσμα η συμβολή της ΝΜΑ στην εθνική και τοπική οικονομία να υποεκτιμάται διαχρονικά (ΙΟΒΕ, 2016).
Σύμφωνα με την ανάλυση για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (2012), η ΝΜΑ είναι η τρίτη
πιο σημαντική οικονομική θαλάσσια δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η προστιθέμενη αξία της υπολογίζεται σε 3,63 δις ευρώ, ενώ σε αυτήν εργάζονται άμεσα ή έμμεσα περίπου 17.500 άτομα.
Η αποβιομηχανοποίηση της Ελλάδας και η πρόσφατη χρηματοπιστωτική
κρίση έχουν αναδείξει ακόμα περισσότερο τον κλάδο της ναυτιλίας ως μια
σημαντική δραστηριότητα, που συμβάλλει αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η εύρυθμη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων στην Ελλάδα (ειδικότερα η
ΝΜΑ και οι λιμένες) αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη συνοχή της χώρας, αφού έτσι διευκολύνονται η μεταφορά προϊόντων και η μετακίνηση
επιβατών.

Δεδομένα ΝΜΑ
Η συλλογή δεδομένων για τη ΝΜΑ συναντά δυσκολίες, καθώς το βασικό
κριτήριο για τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας σε σχέση με την ποντοπόρο ναυτιλία είναι ο τελικός προορισμός του φορτίου και όχι το μέγεθος του πλοίου. Δεδομένου ότι οι λιμενικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν ξεχωριστά στατιστικά δεδομένα κίνησης πλοίων ΝΜΑ, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν την κίνηση των δεκαεννέα κύριων ελληνικών λιμένων διακίνησης φορτίων για το έτος 2016. Τα στοιχεία αφορούν ξηρό φορτίο, υγρά και εμπορευματοκιβώτια και δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητα επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων (Ro-Pax).
Η ΝΜΑ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 77% των φορτίων που μεταφέρονται
μέσω θαλάσσης στην Ελλάδα και περισσότερο από το 5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς μεταφέρονται πάνω από 100 εκατ. τόνοι ετησίως.
Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των διακινούμενων φορτίων από τη
ΝΜΑ στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2016. Η κατηγοριοποίηση έχει γίνει βάσει του διακινούμενου όγκου φορτίων.
Όπως φαίνεται, οι διακινούμενες ποσότητες δεν παρουσιάζουν μεγάλες
διακυμάνσεις την περίοδο αναφοράς, παρόλο που παρατηρείται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5% στα φορτία που εκφορτώθηκαν στους ελληνικούς λιμένες. Επιπλέον, όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ των φορτίων που φορτώθηκαν
και εκφορτώθηκαν, παρατηρείται μια σχετικά σταθερή διαφορά από άποψη όγκου, της τάξεως περίπου του 30%.
Γράφημα 1 Διακινούμενο φορτίο από/
προς την Ελλάδα (2014-2016)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).

30%
80

25%
20%

60

15%

40

10%
20
0

5%
2014
Εκφορτωθέντα

2015
Φορτωθέντα

Όπως φαίνεται στα γραφήματα 2 και 3, ο Πειραιάς αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι στην Ελλάδα για τη ΝΜΑ, αφού εκεί διακινούνται πάνω από 28
εκατ. τόνοι φορτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πειραιάς είναι ένα από τα είκοσι μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη, κατέχοντας μεγάλο μερίδιο στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Άλλοι σημαντικοί λιμένες για τη ΝΜΑ είναι αυτοί των Αγίων Θεοδώρων, των Μεγάρων, της Θεσσαλονίκης, της Ελευσίνας και
του Βόλου. Οι Άγιοι Θεόδωροι, τα Μέγαρα και η Ελευσίνα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά, δημιουργώντας έτσι ένα σύμπλεγμα
(cluster) λιμένων ΝΜΑ γύρω από την πρωτεύουσα και εντείνοντας τη συγκέντρωση των ροών σε επίπεδο περιφέρειας.
Γράφημα 2 Κύρια ελληνικά λιμάνια ΝΜΑ
(εκφορτωθείσες ποσότητες 2016)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Γράφημα 3 Κύρια ελληνικά λιμάνια ΝΜΑ
(φορτωθείσες ποσότητες 2016)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Όσον αφορά τα είδη του μεταφερόμενου φορτίου (γράφημα 4), το χύδην υγρό φορτίο αποτελεί το κυριότερο εξ αυτών, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τον
μισό όγκο του συνολικά μεταφερόμενου φορτίου το έτος 2016. Έπονται τα
εμπορευματοκιβωτια (25%), το χύδην ξηρό φορτίο (14%) και τα οχήματα σε
Ro-Ro (12%). Σημειώνεται ότι αυτά τα δεδομένα παρουσιάζουν αντίστοιχη κατανομή με τα ευρωπαϊκά, όπου τα χύδην υγρά φορτία αντιπροσωπεύουν το
45% του συνολικού όγκου που μεταφέρεται από τη ΝΜΑ προς και από τα λιμάνια της ΕΕ, τα εμπορευματοκιβώτια το 15%, το χύδην ξηρό φορτίο το 20%
και το φορτίο Ro-Ro το 12%.
Γράφημα 4 Είδη φορτίων
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Όπως φαίνεται στα γραφήματα 5 και 6, ο μεγαλύτερος όγκος διακινηθέντων φορτίων σε ελληνικά λιμάνια μεταφέρεται με πλοία που φέρουν ελληνική σημαία. Τα πλοία υπό ελληνική σημαία αντιπροσωπεύουν περίπου το 25%
του συνόλου των πλοίων της ΝΜΑ το 2016, ενώ ένας αξιοσημείωτος αριθμός
πλοίων φέρει σημαίες ανοικτών νηολογίων. Ένας από τους κύριους λόγους που
τόσο μεγάλος αριθμός πλοίων φέρει την ελληνική σημαία είναι η εφαρμογή ειδικών εθνικών διατάξεων στα εσωτερικά δρομολόγια. Οι διατάξεις αυτές αφορούν ιδίως θέματα σύνθεσης πληρώματος και εφαρμόζονται κυρίως σε πλοία
μεταφοράς υγρών φορτίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στις νησιωτικές μεταφορές.
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Γράφημα 5 Τόνοι εκφορτωθέντων φορτίων σε κύριους ελληνικούς λιμένες ανά
σημαία (2016)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).

Έϛϛ

Γράφημα 6 Τόνοι φορτωθέντων φορτίων
σε κύριους ελληνικούς λιμένες ανά
σημαία (2016)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Όσον αφορά το μέγεθος των πλοίων ΝΜΑ που προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια, παρατηρείται ότι ο σύγχρονος στόλος της ΝΜΑ αυξάνεται σταδιακά
από άποψη χωρητικότητας. Η αντίληψη ότι η ΝΜΑ αποτελείται από μικρά
πλοία έχει αλλάξει. Βάσει των δεδομένων, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ένα τυπικό πλοίο ΝΜΑ έχει μεταφορική ικανότητα μεταξύ 25.000 και 50.000 τόνων
ωφέλιμου φορτίου (dwt). Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας (50.000 έως
75.000 dwt ή και παραπάνω) είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούνται ως feeder
liners (γραφήματα 7 και 8).
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Γράφημα 7 Εκφορτωθέντα φορτία ανά
μέγεθος πλοίου (2016)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Γράφημα 8 Φορτωθέντα φορτία ανά
μέγεθος πλοίου (2016)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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Γράφημα 9 Προέλευση μεταφερόμενου
φορτίου (2016)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).



Γράφημα 10 Προορισμοί μεταφερόμενου
φορτίου (2016)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 (επεξεργασία δεδομένων από τους συγγραφείς).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2019
Όπως φαίνεται στο γράφημα 9, τα κύρια κράτη προέλευσης των μεταφερόμενων αγαθών είναι η Ρωσία (Μαύρη Θάλασσα), το Ιράκ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έρχονται περισσότερα φορτία από χώρες εκτός ΕΕ και μόνο ένας μικρός όγκος φορτίων προέρχεται από χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Από την
άλλη, οι κύριοι προορισμοί προς τους οποίους μεταφέρονται φορτία απο ελληνικά λιμάνια (γράφημα 10) είναι η Ιταλία (12%) και η Τουρκία (11%).

Παρατηρήσεις
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας καθιστά τους ελληνικούς
λιμένες, και ειδικότερα τον Πειραιά, κόμβους προσέλκυσης
και διανομής κίνησης της ΝΜΑ στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα,
ενώ παράλληλα η εκτεταμένη ακτογραμμή και η πληθώρα
των νησιών καθιστούν τη ΝΜΑ καθοριστική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ακτοπλοϊκών συνδέσεων, δεν ισχύει το ίδιο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Οι τακτικές γραμμές που συνέδεαν την Ελλάδα με τα λιμάνια της Βόρειας Αφρικής και της Μαύρης
Θάλασσας δεν υπάρχουν πλέον. Οι κύριοι λόγοι είναι η πολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, η συρρίκνωση
των εμπορευματικών ροών στην περιοχή αυτή, όπως επίσης ο ανταγωνισμός και η πίεση που δέχονται οι μικρές εταιρείες ΝΜΑ τακτικών γραμμών από διεθνείς παίκτες, οι
οποίοι μπορούν να εξασφαλίζουν την τακτική μεταφορά
μεγάλου όγκου φορτίων. Επίσης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, παρατηρείται επιδείνωση της θέσης
των εταιρειών του κλάδου των τακτικών γραμμών ΝΜΑ,
καθώς και μια τάση μετατόπισης προς τις αγορές χύδην. Η
μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών ΝΜΑ είναι μικρομεσαίες και ως εκ τούτου οι διεθνείς συνθήκες έχουν
επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία και την
οικονομική απόδοσή τους.
Σχετικά με την ελληνική αγορά, ένας από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα
πλοία ΝΜΑ είναι οι διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση των
πληρωμάτων τους. Το κόστος επάνδρωσης είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές σημαίες, καθιστώντας την ελληνική σημαία λιγότερο ανταγω-

νιστική. Ένας άλλος ανασχετικός παράγοντας είναι ο γραφειοκρατικός φόρτος που σχετίζεται με τις διαδικασίες
νηολόγησης πλοίων υπό ελληνική σημαία.
Επιπλέον, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί επιβάλλουν ένα
πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διαθέσιμοι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Η
κωδικοποίηση και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αναδεικνύονται σε αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου. Η σύσταση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (One-stop-shop) και διαδικτυακών υπηρεσιών είναι σημαντικές ενέργειες για την απλοποίηση
των διαδικασιών εγγραφής στο ελληνικό νηολόγιο και πιθανόν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της ελληνικής
σημαίας.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής η πλήρης ενσωμάτωση της ΝΜΑ στο εθνικό δίκτυο μεταφορών. Οι κύριοι λόγοι είναι η έλλειψη επαρκών και αποκλειστικής χρήσης υποδομών για τη ΝΜΑ σε σύγκριση με τα
βόρεια ευρωπαϊκά κράτη και η έλλειψη ειδικών τιμολογιακών πολιτικών. Επιπλέον, η απουσία συστηματικής συνεργασίας με τις κύριες εφοδιαστικές και διαμεταφορικές υπηρεσίες φανερώνει μια ελλιπή σύνδεση στη μεταφορική αλυσίδα.
Τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν την
κύρια πρόκληση για τη ΝΜΑ και η ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου να συμμορφωθεί με τους επερχόμενους κανονισμούς θα καθορίσει το μέλλον του κλάδου. Μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθοριστεί όρια για την περιεκτικότητα
σε θείο των καυσίμων ναυσιπλοΐας που καταναλώνονται στα
πλοία. Στόχος είναι το γενικό όριο περιεκτικότητας σε θείο
να μειωθεί από 3,5% σε 0,5% το 202021, κάτι που σημαίνει ότι
είτε τα πλοία θα πρέπει να καταναλώνουν ακριβότερα καύσιμα είτε να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες. Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν στη διασφάλιση του βιώσιμου και πράσινου χαρακτήρα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά συγχρόνως μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη ναυτιλία της ΕΕ αν
δεν γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως π.χ. η ανανέωση
του ευρωπαϊκού στόλου. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι η μέση
ηλικία του στόλου της ΕΕ είναι τα 20 έτη, ενώ η αντίστοιχη
μέση ηλικία του στόλου της νότιας Ευρώπης είναι 25 χρόνια (HSSA, 2018). Σε αυτόν τον βαθμό, η ύπαρξη χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του κλάδου, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στην Ευρώπη.
2. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/75/air-andnoise-pollution
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Αντί συμπερασμάτων

Οι μελλοντικές ναυτιλιακές προκλήσεις
και οι επιδράσεις τους στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο
Του
Δρος Δημήτρη Α. Τσουκνιδή

Η

ανάλυση που προηγήθηκε εστιάστηκε στα πρόσφατα ιστορικά στοιχεία και στις εκτιμήσεις για το
2019 σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης για το εμπόριο των κύριων εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης. Ωστόσο, σημαντικό παράγοντα
για τη διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα αποτελούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, η έκθεση της Maritime UK 2050 φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει τις σημαντικότερες προκλήσεις/αλλαγές της παγκόσμιας ναυτιλίας, ώστε να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο
να χαράξει μια αποτελεσματική στρατηγική για τον ναυτιλιακό κλάδο μέχρι και το 2050.
Αυτές οι προκλήσεις για την παγκόσμια ναυτιλία είναι:
Διεθνές εμπόριο: Το εμπόριο μετρημένο σε όρους όγκου με πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια
(containerships) και οχηματαγωγά πλοία (roll-on/roll-off)
επιδεικνύει αξιοσημείωτη αύξηση, ενώ τα εμπορεύματα
χύδην ξηρού (dry-bulk) και χύδην υγρού φορτίου (oil
tankers) μετριοπαθή μείωση.
Περιβάλλον: Η περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO)
επιβάλλει ανώτατο όριο θείου στα καύσιμα των πλοίων
(sulphur cap for bunkers) από το 2020, σε μια προσπάθεια

περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή
η νομοθεσία ευθυγραμμίζεται και με την παγκόσμια πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής της Συμφωνίας του
Παρισιού, που υπογράφηκε από 196 χώρες ήδη από τις 22
Απριλίου του 2016 και θα τεθεί σε ισχύ από το 2020.
Τεχνολογία (ψηφιοποίηση): Τα πλοία που θα πλοηγούνται αυτόνομα είναι προ των πυλών. Τέτοιας τεχνολογίας
πλοία χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, με πολύ διαφορετικό προφίλ από αυτό των σημερινών στελεχών ναυτιλίας στο πλοίο (on-board maritime crew).
Υποδομές: Η ύπαρξη αποτελεσματικών λιμένων (efficient
ports) μεταφράζεται παγκοσμίως σε οικονομική ευρωστία. Η διεθνής πρακτική είναι οι επενδύσεις/πολιτικές
που στοχεύουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα –της οποίας ο λιμένας αποτελεί ένα μικρό κομμάτι– και όχι απαραίτητα στον ίδιο τον λιμένα. Οι λιμένες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές του όγκου μεταφερόμενου φορτίου και του προφίλ (μείγμα) των προϊόντων
των εισαγωγών/εξαγωγών της εκάστοτε χώρας.
Άνθρωποι: Αυξανόμενη ανάγκη για καταρτισμένα στελέχη ναυτιλίας τόσο στη στεριά όσο και στο πλοίο. Οι
ναυτικοί που απασχολούνται στα πλοία βαίνουν μειούμενοι και χρειάζονται διαφορετική εκπαίδευση από αυτήν
που λαμβάνουν μέχρι σήμερα, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία/λιμάνια (τεχνολογία της θάλασσας).
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