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Οι αριθμοί
της ναυτιλίας

137
χώρες συμμετέχουν, μέσω συμφωνιών,
στο «Belt and Road Initiative».

2,7%
ανάπτυξη για το παγκόσμιο εμπόριο
το 2020 προβλέπει ο ΠΟΕ.

64%
αναμένεται να αυξήσει το Κατάρ
την παραγωγή LNG.

$201,8 δις
ήταν η αξία των αμερικανικών
εισαγωγών τον περασμένο Οκτώβριο.
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€1,5 δις
είναι ο προϋπολογισμός του αγωγού
φυσικού αερίου ΤΑP.

207.562
DWT η χωρητικότητα του μεγαλύτερου
bulk carrier που φόρτωσε άνθρακα
από το λιμάνι Bolivar της Κολομβίας.

151.000
επιπλέον βαρέλια πετρελαίου ημερησίως
στέλνει η Saudi Aramco στην Κίνα.

48,7%
ήταν η αύξηση των εξαγωγών
καλαμποκιού από την Αργεντινή
τους πρώτους δέκα μήνες του 2019.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΕΤS για τη ναυτιλία: Η εσπευσμένη
απόφαση της Von der Leyen
Η εισαγωγή της
ναυτιλίας στο
σύστημα εμπορίας
εκπομπών ρύπων
φέρνει τις πρώτες
αντιδράσεις
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Η πρόσφατη είδηση για την πρόθεση των Βρυξελλών να
προχωρήσουν στην «επιβολή» ενός συστήματος εμπορίας
εκπομπών ρύπων για τη ναυτιλία δεν αποτελεί έκπληξη για όσους
παρακολουθούν τα συγκεκριμένα θέματα. Η νέα πρόεδρος της
Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είχε εξάλλου γνωστοποιήσει
από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την επιστολή της προς τον
νέο αντιπρόεδρο, αρμόδιο για θέματα κλιματικής αλλαγής, Frans
Timmermans, ότι οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πολιτικές
για τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές πρέπει να επανεξεταστούν.

Ωστόσο, έκπληξη αποτελεί η επιτάχυνση της συγκεκριμένης
πολιτικής πρόθεσης της νέας προέδρου, πριν καλά καλά ξεκινήσει τη θητεία της. Η κ. Von der Leyen, σε μία από τις πρώτες
ομιλίες της, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στη διάσκεψη του ΟΗΕ
στη Μαδρίτη για την κλιματική αλλαγή, υποσχέθηκε –ή μάλλον δεσμεύτηκε–, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «European
Green Deal», ότι η Ευρώπη θα αποτελέσει την πρώτη «περιβαλλοντικά ουδέτερη» ήπειρο έως το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, τον
ερχόμενο Μάρτιο, η Επιτροπή θα προτείνει την πρώτη ολοκληρωμένη νομοθεσία –πακέτο μέτρων– για το κλίμα (γνωστή ως
European Climate Law). Η προτεινόμενη νομοθεσία θα «εγκαινιάσει», κατά την πρόεδρο της Επιτροπής, μια νέα περίοδο και
ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την Ευρώπη, προς ένα ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η εν λόγω νομοθεσία διαφαίνεται ότι θα συμπεριλαμβάνει την
εμπορία των εκπομπών ρύπων και στον κλάδο των ναυτιλιακών μεταφορών. Η κίνηση όμως της Επιτροπής είναι πιθανό

να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αν και οι
βόρειες χώρες, οι Πράσινοι της Ευρωβουλής και
τα διεθνή ΜΜΕ, επηρεασμένα από περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε
πρώτη επικοινωνία των Ναυτικών Χρονικών με τον
καθηγητή Xαρίλαο Ψαραύτη, βαθύ γνώστη του
συγκεκριμένου θέματος και επί χρόνια εκπροσώπου της Ελλάδος στον ΙΜΟ και σε διεθνή fora, ο
ίδιος σχολίασε:
«H διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου να εντάξουν
τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας ρύπων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) πιθανώς να φαίνεται μια πολιτικά ορθή πράξη, πλην όμως κινείται
στη λάθος κατεύθυνση και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Συμφωνώ ότι υπάρχει επείγουσα
ανάγκη λήψης μέτρων για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ, αλλά το EU ETS είναι ένα σύστημα
φτιαγμένο για χερσαίες εγκαταστάσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει καμία σχέση με τη ναυτιλία. Η τυχόν εφαρμογή του στη ναυτιλία, πολλώ
μάλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι
σε παγκόσμια βάση, θα δημιουργήσει πλείστες
όσες στρεβλώσεις και διοικητικά θα είναι ένας
εφιάλτης για να εφαρμοστεί. Σε τελευταία ανάλυση, δεν θα είναι καθόλου αποτελεσματικό μέτρο
για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από
τη ναυτιλία. Νομίζω ότι η σωστή λύση είναι να
εφαρμοστούν μεν αγοροκεντρικά μέτρα (market
based measures), αλλά όχι ETS. Ένας σημαντικός
φόρος στα καύσιμα ή στις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) είναι νομίζω το πιο σωστό
μέτρο, αλλά μόνο εάν εφαρμοστεί σε παγκόσμια
κλίμακα. Το μέτρο βραχυπροθέσμα θα προκαλέσει μείωση ταχύτητας, άρα και CO2, και μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χρήση των τεχνολογιών εκείνων και
των εναλλακτικών καυσίμων που η χρήση τους είναι απαραίτητη
ώστε να μειωθεί σημαντικά το CO2, αλλά που σήμερα δεν είναι
οικονομικά βιώσιμα. Τέλος, ουδέν κακόν αμιγές καλού. Ελπίζω
ότι η (λάθος) κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιταχύνει τη
σχετική συζήτηση στον ΙΜΟ».
Από την πλευρά του, ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk Management και σύμβουλος τεχνολογικών
θεμάτων των ΝΧ, σχολίασε: «Το περιμέναμε αργά ή γρήγορα.
Αλλά the devil is in the details. Π.χ. μπορεί να το ονομάζουν ETS
αλλά να μην είναι στην πραγματικότητα και τελικά να είναι ένας
σταθερός φόρος. Πάντως, αν εφαρμοστεί κανονικό ETS μονομερώς, θεωρώ ότι η ΕΕ πυροβολεί τα πόδια της. Οι αντιδράσεις από
τις μεγάλες τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Κίνα κ.λπ.) θα είναι τεράστιες.
Φανταστείτε μόνο την COSCO, για να προσεγγίσει την ιδιοκτησία της (ΟΛΠ), να πρέπει να αγοράζει CO2 allowances. Επίσης,
πολλά φορτία θα ξεφορτώνονται σε γειτονικές χώρες, π.χ. στην
Τουρκία, και θα έρχονται στην ΕΕ οδικώς. Ίδωμεν».

ΕΥΠΟΙΙΑ
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Δωρεά οικ. Π. Λασκαρίδη στο ΠΝ:
«Εμείς χρωστάμε στην πατρίδα, η πατρίδα
δεν χρωστάει σε κανέναν»
Με τα παραπάνω λόγια, παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου,
του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ι. Τραγάκη, βουλευτών Πειραιά, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ πτεράρχου
Χρ. Χριστοδούλου, του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Ν. Τσούνη ΠΝ και πλήθος προσωπικοτήτων,
ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη, κ. Π. Λασκαρίδης, δώρισε το πλοίο γενικής υποστήριξης
«ΑΤΛΑΣ Ι» στο Πολεμικό Ναυτικό.
Στον χαιρετισμό του, κατά την τελετή ονοματοδοσίας τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ δήλωσε: «Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο. Σε έναν μικρό
τόπο, αλλά με μεγάλη παράδοση. Η χώρα του Σεφέρη μικρή σε μέγεθος, αλλά
με μεγάλη συνέχεια... Η ιστορία μας, οι νεκροί, οι αγέννητοι» μας καλούν να
είμαστε αντάξιοι αυτής της συνέχειας. Η προσπάθεια είναι δύσκολη, επισήμανε,
«σαν καράβι που παλεύει σε κακοκαιρία», και απαιτεί συλλογική δουλειά με
πραγματικούς μπροστάρηδες, σαν τον Παναγιώτη Λασκαρίδη. Το πλοίο πολλαπλών ρόλων υποστήριξης μονάδων και έργων του στόλου, όπως ο Άτλας της
μυθολογίας, έρχεται να επωμιστεί ένα βάρος σημαντικό – μεταφοράς, εξυπηρέτησης, συνδρομής, ρυμούλκησης, αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, όπως
δήλωσε ο αρχηγός ΓΕΝ.
Ο δωρητής Παναγιώτης Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι επρόκειτο για μια σπουδαία
ημέρα για τον ίδιο και την οικογένειά του, διότι μπόρεσε να προσφέρει στο
Πολεμικό Ναυτικό ένα πλοίο που θα συνδράμει τις αποστολές πιο αποτελεσματικά και πιο οικονομικά. Τόνισε επίσης ότι «η πατρίδα δεν πρέπει
και δεν χρειάζεται να τιμά τους πολίτες της, αλλά οι πολίτες να τιμούν την
πατρίδα τους. Η πατρίδα δεν χρωστάει τίποτα, εμείς όλοι, ως πολίτες, της

χρωστάμε». Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη δήλωσε επίσης ότι «η βοήθεια
(προς την πατρίδα) πρέπει να προέρχεται από
όλους τους Έλληνες και όποιος έχει πολλά πρέπει να δίνει πολλά, όποιος έχει λίγα να δίνει λίγα
και όποιος δεν έχει καθόλου δυνατότητα δεν
χρειάζεται να δίνει καθόλου».
Ο κ. Λασκαρίδης τόνισε επίσης ότι ο εξοπλισμός
του ΠΝ τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί και
πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί. Ωστόσο υπογράμμισε ότι ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, πυλώνας
είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αναφέροντας ότι
«από το προσωπικό του ΠΝ κανείς Έλληνας δεν
έχει παραπάνω, αλλά θα ήμουν πιο ικανοποιημένος να έχω έναν καλό αξιωματικό παρά απλώς ένα
καλό βαπόρι. Καλό βαπόρι βρίσκεις, αλλά καλό
αξιωματικό χρειάζεσαι χρόνια να τον φτιάξεις».
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον χαιρετισμό του υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη μεγάλη δωρεά του

ΕΥΠΟΙΙΑ

κ. Λασκαρίδη αποτελεί την απαρχή της ανανέωσης του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ συμπλήρωσε ότι ελπίζει «η πατριωτική χειρονομία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να αποτελέσει παράδειγμα σε όσους έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να στηρίξουν
τις ένοπλες δυνάμεις σε αυτή τη δύσκολη εποχή, διαβεβαιώνοντας ότι το πλοίο θα τύχει της μέγιστης εκμετάλλευσης για τις
ανάγκες του εθνικού στόλου και της πατρίδας.
Ο υπουργός Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, αφού τόνισε
ότι «οι έννοιες “θάλασσα” και “Ελλάδα” είναι ταυτόσημες», υποστήριξε ότι «τέτοια πλοία είναι μονάδες υψηλής αξίας και πολλαπλασιαστές ισχύος». Ο υπουργός συμφώνησε με τους προλαλήσαντες ότι «μετά από πολύ καιρό εντάσσεται στον στόλο ένα
σύγχρονο πλοίο με σημαντικές προδιαγραφές». Συνεχάρη μάλιστα προσωπικά τον κ. Λασκαρίδη, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «δηλώνει συνεχώς παρών
στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων».
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εμφανώς συγκινημένος
και αναφερόμενος στον κ. Π. Λασκαρίδη, υποστήριξε εμφατικά ότι
«συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των εθνικών ευεργετών», συμπληρώνοντας ότι το πλοίο αυτό αποτελεί ένα δείγμα μόνο της προσφοράς του, αλλά «με τη σεμνότητα που διακρίνει τον κ. Λασκαρίδη και ταιριάζει σε έναν πραγματικό ευπατρίδη, δεν θέλησε ποτέ
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να προβληθεί η συνεχής προσφορά του στις ένοπλες δυνάμεις». Ο κ. Παυλόπουλος ευχήθηκε το
παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν κι άλλοι,
διότι ο τόπος έχει πάντα ανάγκη από αυτούς
που στηρίζουν την πατρίδα, το έθνος και τον
λαό του. Κλείνοντας, εμμέσως πλην σαφώς απαντώντας στις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας,
υπογράμμισε ότι το ΠΝ είναι φύλακας συνόρων
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ΕΕ. «Απέναντι
σε μεγάλες προκλήσεις και αυθαιρεσίες, εμείς οι
Έλληνες αποδεικνύουμε ότι θα είμαστε εγγυητές
της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας και ως
προς τα σύνορα και ως προς την Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι επιβάλλεται ως προς αυτές
τις κατευθύνσεις και η σύμπραξη της ΕΕ, όφελος
της οποίας είναι να διαφυλαχτούν τα σύνορά μας,
τα οποία είναι και σύνορά της.
Το ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ Ι» έχει μήκος 70 μ. και εκτόπισμα άνω των 3.000 τόνων. Είναι ναυπηγημένο
για τον εν πλω ανεφοδιασμό άλλων σκαφών του
στόλου με καύσιμα και εφόδια, αλλά και για εκτέ-

λεση αποστολών υποστήριξης επιχειρήσεων πλατφορμών άντλησης πετρελαίου (Platform Support Vessel) στην ανοικτή θάλασσα. Ανάδοχος του πλοίου ήταν η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη.

Εν
Πλω
Ψίθυροι, σκιές
και σκόπελοι
στην Ακτή
Μιαούλη
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Πώς και γιατί οι Κινέζοι χρωστούν
πολλά στην ελληνική ναυτιλία
Ιδιαίτερα κατατοπιστική ήταν η συνέντευξη που
έδωσε στις 14 Νοεμβρίου ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης,
στους ναυτιλιακούς συντάκτες με αφορμή την
πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά.
Κατά τον υπουργό, η επίσκεψη φανερώνει τη
στρατηγική σημασία του λιμανιού, ενώ δημιουργεί προσδοκίες για ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης παρουσίασε τα συμπεράσματα από τις διεθνείς επαφές και διαβουλεύσεις του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την ηγεσία της Κίνας, εστιάζοντας στη νέα, επενδυτική
δυναμική που παρουσιάζει η Ελλάδα.
Ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρόθεση
της COSCO είναι να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, έτσι ώστε το container terminal
στον Πειραιά να αποκτήσει την ικανότητα διακίνησης 10 εκατ.TEUs τουλάχιστον κατ’ έτος, γεγονός που θα καταστήσει τον Πειραιά ένα από τα
τρία σημαντικότερα λιμάνια διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη».

Επιπλέον, ο υπουργός αναφέρθηκε στη δυναμικότητα δέκα ακόμα ελληνικών λιμένων, οι
οποίοι έχουν σαφείς επενδυτικές προοπτικές
και μπορούν να αποτελέσουν κομβικά σημεία
για τη διαμετακόμιση κινεζικών και γενικότερα
ασιατικών προϊόντων προς τις αγορές της ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα λιμάνια της
Πάτρας, της Κέρκυρας, της Ηγουμενίτσας, του
Ηρακλείου, της Καβάλας, του Βόλου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, της Κέρκυρας
και της Αλεξανδρούπολης. Ο κ. Πλακιωτάκης
δεν δίστασε μάλιστα να επισημάνει πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η αξιοποίηση των
δέκα μεγάλων λιμανιών, καθώς υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε και τη συνεισφορά των Ελλήνων πλοιοκτητών στην οικονομία
της Κίνας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών, οι Έλληνες έχουν
ναυπηγήσει στην Κίνα σχεδόν 1.000 πλοία, η αξία
των οποίων ξεπερνά τα 50 δις. Την ίδια στιγμή, οι
προσεγγίσεις πλοίων ελληνικών συμφερόντων σε
κινεζικούς λιμένες είναι πολυάριθμες. Ενδεικτικά
αναφέρθηκε πως, το 2018, το 35% των πλοίων των
Ελλήνων προσέγγισαν τουλάχιστον μία φορά σε
κινεζικό λιμένα.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε επίσης σε επαφές που πραγματοποίησε με
εκπροσώπους της κινεζικής κυβέρνησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν
οι Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού στα «δυσπρόσιτα»
κινεζικά ναυπηγεία, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε τη διάθεση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να κινηθεί άμεσα προκειμένου να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα προς κάθε κατεύθυνση, θέτοντας
μάλιστα ως κορυφαίες προτεραιότητες τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, αλλά και την ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας, υπογραμμίζοντας πως τα αποτελέσματα των δράσεων του
υπουργείου θα φανούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Έλληνα δόκιμο που απήχθη από
πειρατές στο Τόγκο νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο υπουργός δήλωσε πως το
υπουργείο παρακολουθεί το ζήτημα πολύ στενά και πως ο δόκιμος πλοίαρχος είναι καλά στην υγεία του, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει
περισσότερες πληροφορίες.

σης κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018
προς το 2017.
Να σημειωθεί ότι ως ελληνικός εμπορικός στόλος ορίζεται το σύνολο των εμπορικών πλοίων
που είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν
σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που κατοικούν
στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική σημαία που
φέρουν αυτά τα πλοία δείχνει ότι όλοι οι οικονομικοί και εμπορικοί κανόνες με τους οποίους
διεξάγονται οι θαλάσσιες δραστηριότητές τους,
όπως επιδοτήσεις ναυπηγήσεων, περιορισμοί
φόρτωσης, αποθεματοποιήσεις αποσβέσεων και
άλλες φορολογικές διατάξεις, καθορίζονται από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Άνοδος για τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση
της απαλλαγής των liner εταιρειών για συμπράξεις από τις Αρχές Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμα τέσσερα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός απαλλαγής για
συμπράξεις στη ναυτιλία γραμμών, γνωστός και ως
Consortia Block Exemption Regulation (BER), προοριζόταν να ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου 2020.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου ότι, μετά από μια

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) αυξήθηκε κατά 1,5% τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
του 2018, ενώ σημείωσε μεταβολή -0,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2018 προς το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ
και άνω, τον περασμένο Σεπτέμβριο σημείωσε αύξηση της τάξεως του 0,1%,
συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018. Μείωση κατά 3,9% σημειώθηκε επί-

Liner ναυτιλία: Πράσινο φως από την ΕΕ
για τη συνέχιση συμπράξεων
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«feedback περίοδο» τεσσάρων εβδομάδων έως τις 18 Δεκεμβρίου, το πιο
πιθανό είναι ότι ο κανονισμός απαλλαγής για συμπράξεις θα πάρει παράταση τεσσάρων ακόμα ετών.
Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι κανόνες της
ΕΕ δεν επιτρέπουν σε εταιρείες να συνεργάζονται με τρόπο που να περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ωστόσο, στον χώρο της ναυτιλίας, οι
περιορισμοί αυτοί αίρονται, καθώς είναι απαραίτητο οι εταιρείες να συνεργάζονται προκειμένου η λειτουργία τους να είναι αποδοτική και οικονομικά
βιώσιμη.
Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα ευρήματα μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού,
τον ΟΟΣΑ, την UNCTAD και αρκετούς ακόμα εμπλεκομένους, καταδεικνύουν ότι οι συνθήκες της αγοράς της liner ναυτιλίας προϋποθέτουν την
ύπαρξη κοινοπραξιών. Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο κανονισμός απαλλαγής για
συμπράξεις (Consortia Block Exemption Regulation) επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, σε ναυτιλιακές εταιρείες με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς κάτω
του 30% να δημιουργούν συμμαχίες για την από κοινού παροχή υπηρεσιών
θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων.
BIMCO: Νέα εποχή για τα δεξαμενόπλοια
Η συνεχιζόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο διεθνές εμπόριο
φαίνεται, στην τελευταία έκθεση της BIMCO, να επηρεάζει τη ζήτηση στη
θαλάσσια μεταφορά τόσο για το εναπομείναν διάστημα του 2019 όσο και
για το 2020.
Οι προσδοκίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTΟ) για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου για το 2020 επαναπροσδιορίστηκαν στο 2,7%
σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 3%. H BIMCO υπογραμμίζει πως
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ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δεν επηρεάζει
μόνο τις οικονομίες των δύο χωρών, αλλά και το
ευρύτερο εμπορικό φάσμα, καθώς και το θαλάσσιο εμπόριο.
Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά στις εξελίξεις και
στις προοπτικές της αγοράς των δεξαμενόπλοιων,
επισημαίνοντας πως η ναυλαγορά θα πιεστεί ξανά
στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019, που
θα σημαίνει αυτόματα τη λήξη της εποχικότητας
στη ζήτηση πετρελαίου και την αρχή του κανονιστικού πλαισίου του ΙΜΟ για τις εκπομπές θείου.
Αναφορά γίνεται και στη ραγδαία άνοδο των
ναύλων στα υπερδεξαμενόπλοια τον περασμένο
Οκτώβριο, που οδηγήθηκε από έναν δυναμικό
συνδυασμό γεωπολιτικών γεγονότων (Βενεζουέλα, COSCO και αναταραχές στον Περσικό Κόλπο) όσο και από άνοδο της ζήτησης αργού από
τα διυλιστήρια, με στόχο την παραγωγή καυσίμων
συμβατών στη νέα πραγματικότητα του 2020.
Η ανάπτυξη του στόλου κατά 4,8% το 2019 και
οι χαμηλές διαλύσεις φέρνουν μετριοπάθεια στις
προβλέψεις για την εξέλιξη της ναυλαγοράς.
Από την άλλη, ο OPEC θα μειώσει την παραγωγή του κατά 1 εκατ. βαρέλια, στα 29 εκατ., για το
2020, με την παραγωγή του να περιορίζεται έως
το 2024 (ΙΕΑ). Αυτή η πτώση βέβαια φαίνεται
να εξυπηρετεί τον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς θα
αντισταθμιστεί από την αμερικανική παραγω-

γή, που αυξάνει στην
ουσία την προσφορά
λόγω των μεγαλύτερων
αποστάσεων που προκύπτουν στο εμπόριο
αργού από τις εξαγωγές των ΗΠΑ.
Αν και τα επιπρόσθετα κόστη αναμένονται
δυσβάσταχτα,
είναι
πραγματικότητα
ότι
η αγορά των δεξαμενόπλοιων, και κυρίως
των MRs, είναι ο μόνος
ναυτιλιακός
κλάδος
που φαίνεται να ευνοείται σε πρώτη φάση
από την εφαρμογή των
νέων κανονισμών του
ΙΜΟ τη νέα χρονιά.
Η τεχνητή
νοημοσύνη
«κερδίζει»
τη ναυτιλία
Η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτιλιακής ζωής και ένας αυξανόμενος αριθμός διαχειριστριών εταιρειών στρέφονται σε λύσεις υψηλής
τεχνολογίας για τη βελτίωση της απόδοσής τους
και τη μείωση του χρόνου και του κόστους.
Η Stena Line αποτελεί μία από αυτές τις εταιρείες, καθώς εδώ και κάποιο διάστημα «τρέχει» ένα
πιλοτικό πρόγραμμα για τη χρήση συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την εξεύρεση
τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας από τα πλοία
της. Μάλιστα αποδείχτηκε ότι όντως η χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης είχε ως αποτέλεσμα
να εξοικονομηθεί ενέργεια για τα πλοία που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα.
Η σουηδική εταιρεία πηγαίνει το πιλοτικό project
«Stena Fuel Pilot» ένα βήμα παρακάτω, καθώς
αναμένεται να το εισαγάγει σε πέντε ακόμα πλοία
της το προσεχές διάστημα. Σημειώνεται ότι το
πρώτο πλοίο στο οποίο εφαρμόστηκε η τεχνολογία ήταν το «Stena Scandinavica», που εκτελούσε το δρομολόγιο Γκέτεμποργκ-Κίελο, το 2018.
Σύμφωνα με τη Stena Line, η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων από τα πλοία της –και κατά
συνέπεια των ρύπων CO2 που εκπέμπουν– αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρείας.
Υψηλόβαθμα στελέχη της σουηδικής εταιρείας
σημειώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί επιτυχής λύση για την επίτευξη των περιβαλ-

λοντικών στόχων και προκλήσεων.
Μένει να δούμε πόσες εταιρείες
θα ακολουθήσουν το παράδειγμα
της Stena Line για τη χρήση υψηλής τεχνολογίας εν πλω.
Containerships: Δύσκολο
το 2019, καλύτερες οι
προοπτικές για το 2020
Προβληματισμός επικρατεί στην
αγορά των containers, καθώς,
σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
εκτιμήσεις του οίκου αναλύσεων
Alphaliner, η αύξηση του στόλου σε όρους χωρητικότητας θα
αγγίξει το 3,7% έναντι ανάπτυξης
2,5% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2019.
Στο μεταξύ, η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων (όπως και αυτή
των dry λόγω αμερικανικών σιτηρών) είναι αυτή που έχει πληγεί
βάναυσα από τις εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Σε ό,τι αφορά
τις προοπτικές της αγοράς, η
ναυτιλία γραμμών θα πρέπει να
προετοιμαστεί για μια μεταβλητότητα τόσο σε εμπορικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο.
Οι εκτιμήσεις της Alphaliner για
το 2020 μοιάζουν περισσότερο
αισιόδοξες, καθώς η ανάπτυξη
της ζήτησης για τη μεταφορά
εμπορευμάτων σε containers
εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 2,8%.
Παράλληλα, η ανάπτυξη του
στόλου των containerships θα
αγγίξει το 3,3%, σύμφωνα με τις
ίδιες προβλέψεις. Το γεγονός
ότι ο λόγος του βιβλίου παραγγελιών containerships προς τον
στόλο έχει φτάσει στα πολύ
χαμηλά επίπεδα του 11% μοιράζει
χαμόγελα αισιοδοξίας στις liner
εταιρείες. Η μεγάλη πρόκληση
του sulphur cap είναι πιθανό να
δώσει μία ακόμα ώθηση στην
αγορά το 2020, καθώς αναμένεται να γεφυρώσει το χάσμα προσφοράς-ζήτησης.
Όλα τα παραπάνω αναφέρει η
Yang Ming με αφορμή την ανα-
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κοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων
για το τρίτο τρίμηνο. Ειδικότερα, η ταϊβανέζικη
εταιρεία σημείωσε απώλειες μετά από φόρους
$44,43 εκατ., ενώ συνολικά, κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του 2019, οι απώλειες αυτές άγγιξαν
τα $106,89 εκατ., μειωμένες κατά 50,19% σε σχέση με πέρυσι.
Σημειώνεται τέλος ότι και η Maersk, αναμένει
αύξηση της ζήτησης για containerships μεταξύ
1-2%, ενώ για το 2020 η αντίστοιχη αύξηση εκτιμάται στο 1-3%.

της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και
να σταθεί αρωγός στις ανάγκες της κοινωνίας. Είμαι βέβαιος ότι τα σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για το Λιμενικό
Σώμα».
Ο κ. Βενιάμης εξέφρασε επίσης θερμές ευχαριστίες στους συναδέλφους
εκείνους, μέλη της ΕΕΕ, που με την άμεση ανταπόκρισή τους να αναλάβουν
με χορηγίες την κάλυψη του κόστους της συγκεκριμένης δωρεάς συνετέλεσαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής.
«Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, θα βρίσκεται πάντα δίπλα
στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Βενιάμης.

ΕΕΕ: Δωρεά δέκα ταχύπλοων περιπολικών
σκαφών στο Λιμενικό Σώμα

«Ναι» της Ινδίας στη Σύμβαση
του Χονγκ Κονγκ

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω της
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανταποκρινόμενη με
αίσθημα ευθύνης στις εθνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, προέβη στη δωρεά
προς το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή δέκα
ταχύπλοων περιπολικών σκαφών υψηλών προδιαγραφών και άρτια εξοπλισμένων, που θα καλύψουν
επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος. Η σχετική
σύμβαση υπεγράφη παρουσία του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους κ. Χρήστο Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών, και Ιωάννη Πλακιωτάκη,
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ και
της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, δήλωσε: «H ναυτιλία, ως ένας
από τους κυριότερους παραγωγικούς πυλώνες
του τόπου μας, δηλώνει παρούσα να συνδράμει
ουσιαστικά και πολυδιάστατα στο δύσκολο έργο

Με αργά αλλά σταθερά βήματα προχωρά η διαδικασία επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ, η οποία καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα πλοία που έχουν ολοκληρώσει τον οικονομικό τους κύκλο οδηγούνται σε διάλυση με ασφαλείς και φιλικές προς το
περιβάλλον διαδικασίες ανακύκλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της
Ινδίας έδωσε το πράσινο φως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου για την επικύρωση της Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ. Η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας
τόνισε ότι η επικύρωση της σύμβασης αποτελεί ένα βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων στις γιάρδες ανακύκλωσης.
Όπως αναφέρει το Εconomic Times της Ινδίας, η επικύρωση της Σύμβασης
του Χονγκ Κονγκ για τις ανακυκλώσεις πλοίων ήταν κάτι που υπήρχε στα
πλάνα της κυβέρνησης από τον Αύγουστο και επισημοποιήθηκε τώρα.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΜΟ υιοθέτησε την εν λόγω σύμβαση το 2009, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής ανακύκλωση των πλοίων κατά το τέλος
της ωφέλιμης ζωής τους, παρέχοντας παράλληλα ασφάλεια τόσο για την
ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον.
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Σημειώνεται ότι πλέον ο αριθμός των χωρών που
έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ
ανέρχεται σε δεκατέσσερις, ενώ, για να τεθεί σε
ισχύ, απαιτείται να την επικυρώσουν τουλάχιστον
δεκαπέντε κράτη, τα οποία να αντιπροσωπεύουν
το 40% του παγκόσμιου τονάζ.

2019, τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία εξασφάλισαν παραγγελίες για πλοία
χωρητικότητας άνω του 1 εκατ. CGT.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Κίνα, το αντίπαλον δέος της Νότιας Κορέας,
εξασφάλισε παραγγελίες για οκτώ πλοία, χωρητικότητας 150.000 CGT, και
έπεσε από την κορυφή.
Δημοφιλέστερα γίνονται τα ηλεκτρικά οχήματα

Aσιατικά ναυπηγεία: Αλλαγή σκυτάλης
στις παραγγελίες
H Νότια Κορέα ανέκτησε τα ηνία στις παγκόσμιες παραγγελίες πλοίων τον Οκτώβριο, κυρίως
λόγω των ενισχυμένων παραγγελιών LNG carriers
στα εγχώρια ναυπηγεία.
Ειδικότερα, η Hyundai Heavy Industries εξασφάλισε παραγγελίες για τη ναυπήγηση δεκαεπτά πλοίων συνολικής χωρητικότητας 1,29 compensated
gross tons, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο αριθμός
αυτός (χωρητικότητας) αντιπροσωπεύει το 86%
των παγκόσμιων παραγγελιών, όπως σημειώνει
το νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο,
επικαλούμενο στοιχεία της Clarkson Research
Services. Μάλιστα, για πρώτη φορά εντός του

26

Ο παγκόσμιος στόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανέρχεται σήμερα σε
περισσότερα από 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (International Energy Agency – IEA). Το φράγμα των 5 εκατομμυρίων «έσπασε» με τη βοήθεια των 2 εκατομμυρίων νέων
πωλήσεων το 2018. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των ηλεκτρικών
δικύκλων και των ηλεκτρικών λεωφορείων, αν και μέχρι στιγμής η αύξηση
αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην Κίνα και όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά σενάρια της IEA, οι ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θα παρουσιάσουν σημαντική άνοδο στο εγγύς μέλλον.
Αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις δείχνουν 10 εκατομμύρια πωλήσεις νέων
ηλεκτρικών οχημάτων τον χρόνο έως το 2025, ενώ θα ξεπεράσουν τα 30
εκατομμύρια το 2040.
Την εδραίωση της ηλεκτροκίνησης ευνοεί σημαντικά η δημιουργία κινήτρων
για επενδύσεις, καθώς και ο περιορισμός στην πώληση και στην κυκλοφορία των συμβατικών οχημάτων. Παράλληλα, σπουδαίο ρόλο έχει διαδραματίσει (και θα συνεχίσει να διαδραματίζει στο μέλλον) η μείωση του κόστους
των μπαταριών. Το κόστος της μπαταρίας, από 650 δολάρια ανά κιλοβατώρα

(kWh) πριν από πέντε έτη, αναμένεται να μειωθεί
στα 100 δολάρια ανά κιλοβατώρα (kWh) έως τα
μέσα του 2020. Το γεγονός αυτό αναμένεται να
καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα πιο
ανταγωνιστικά στο μέλλον.
O IMO δείχνει το περιβαλλοντικό
του πρόσωπο
Ο ΙΜΟ φαίνεται ότι τηρεί τις δεσμεύσεις του και
ότι η γραμματεία του διεθνούς οργανισμού ανταποκρίνεται ευφάνταστα και παραδειγματικά στις
κοινωνικές πιέσεις για προστασία των θαλασσών
από τα πλαστικά. Στην κεντρική αίθουσα διασκέψεων οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να πιουν νερό από χάρτινα ανακυκλώσιμα ποτήρια σε σχήμα κώνου. Μια σημαντική καινοτομία,
αν σκεφτεί κανείς ότι λίγα χιλιόμετρα από το
κεντρικό κτίριο στο Albert Embankment, τα τρένα
του πολυτελούς και φιλικού προς το περιβάλλον
Eurostar, από τον σταθμό St Pancras, σερβίρουν
ακόμη νερό σε πλαστικά ποτήρια.

Picture © Alf van Beem

ENERGY SAVER
Are you ready for the IMO 2020 sulphur requirements?
requirements
The easily installed Becker Mewis Duct® for vessels with a high block
coefficient reduces SOX, NOX and CO2 emissions. The device is placed
in front of the propeller, has no moving parts, reduces noise, and
saves energy by 6% on average – 8% or higher is possible.

Right: Tanker Emerald Shiner
Its Becker Mewis Duct® reduces CO2 by 1,859 t per year
1,070 Becker Mewis Ducts® have reduced CO2 by > 7.8 million t (November 2019). 121 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.
Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

Alternative
Energies

www.becker-marine-systems.com
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Ο κόσμος της
ναυτιλίας αλλάζει
Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια ναυτιλία
βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές
γεωπολιτικές ανακατατάξεις, νομοθετικές
αλλαγές και τεχνολογικές προκλήσεις, που
εν πολλοίς θα διαμορφώσουν και ίσως
καθορίσουν το μέλλον πολλών «παικτών» της.
Mε παρουσία πολλών και σημαντικών
εκπροσώπων της ελληνικής αλλά και της
διεθνούς επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο, μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου, το
9th City of London Biennial Meeting. Το
συμπόσιο, που έλαβε χώρα στην έδρα του
ΙΜΟ, συνέπεσε με τον εορτασμό από τον
καθηγητή Κώστα Γραμμένο των 35 χρόνων
λειτουργίας του Κέντρου Σπουδών στη
Ναυτιλία, στο Εμπόριο
και στα Χρηματοοικονομικά του διεθνώς
διακεκριμένου Cass Business School.
Αποστολή:
Ηλίας Μπίσιας και Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Φωτό:
Duncan Phillips Photography
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Oι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η
ενεργειακή μετάβαση, η τεχνολογία και η καινοτομία στη ναυτιλία, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της αγοράς των bulk carriers και των δεξαμενόπλοιων ήταν μερικά μόνο από τα θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο
με κεντρικό σύνθημα «Ο κόσμος αλλάζει». Στο συνέδριο συμμετείχαν 1.000
εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας και 90 εισηγητές.
Κύριος προσκεκλημένος ομιλητής την πρώτη ημέρα του συνεδρίου ήταν ο
πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος στην
εναρκτήρια ομιλία του τόνισε ότι οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις θα
είναι μια δοκιμή για όλους τους πολίτες του κόσμου και στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών προκειμένου να τεθούν οι προτεραιότητες και να δοθεί έμφαση στα πραγματικά
ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις κοινωνίες.
Αγορά των LNG carriers
Οι τάσεις και οι προκλήσεις στην αγορά των LNG carriers αναλύθηκαν
εκτενώς κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Αρχικά, ο κ.
Πήτερ Λιβανός, πρόεδρος της GasLog, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσου
περιορισμού των ναυπηγήσεων νεότευκτων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και προέτρεψε τους πλοιοκτήτες να χρησιμοποιούν
παλαιότερα πλοία, τα οποία φαίνεται να επιτυγχάνουν τους στόχους του
ΙΜΟ για το 2030. Ο ίδιος, όπως δήλωσε με έμφαση, διατηρεί τις επιφυλάξεις
του για το κατά πόσο τα καινούργια LNG carriers είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές βλέψεις του ΙΜΟ με ορίζοντα το 2050, παρά
το γεγονός ότι, τεχνολογικά, τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια είναι πολύ
πιο προηγμένα σε σχέση με άλλους τύπους πλοίων. «Βρισκόμαστε αρκετά
μακριά από τις μηδενικές εκπομπές, ωστόσο με κάποιες τροποποιήσεις
στην ταχύτητα οι στόχοι του ΙΜΟ για το 2030 μπορούν να επιτευχθούν»,
ήταν τα λόγια του επικεφαλής της GasLog.
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του LNG ως εναλλακτικής πηγής ενέργειας, ο

Έλληνας πλοιοκτήτης σημείωσε ότι πλέον κατέχει σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για τη διά θαλάσσης μεταφορά του. «Είμαστε τα πειραματόζωα που ουσιαστικά οδηγούμε μια
ενεργειακή μετάβαση προς το LNG», σχολίασε χαρακτηριστικά. Ο κ. Λιβανός
δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε νέα projects υγροποιημένου φυσικού αερίου
σε χώρες όπως η Μοζαμβίκη και το Κατάρ, τα οποία θα εγκαινιαστούν το 2025
και ουσιαστικά θα παράσχουν μια επιπλέον στήριξη στη ζήτηση για θαλάσσια
μεταφορά LNG. «Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες νέα routes για το LNG, ενώ
εκτιμώ ότι η spot αγορά θα αναπτυχθεί με μεγαλύτερη ρευστότητα. […] Για να
καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση, θα πρέπει να γίνουν επίσης σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Eρωτηθείς από τον δρα Νικόλα Τσάκο σε ό,τι αφορά την εστίαση του κ.
Λιβανού στη συγκεκριμένη αγορά και την απόδοση των επενδύσεων σε
LNG carriers, ο κ. Λιβανός απάντησε ότι τα LNG carriers είναι για τον ίδιο
και την εταιρεία του μια μακροχρόνια στρατηγική επένδυση. Εξήγησε όμως
ότι, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει υποχώρηση του περιθωρίου κέρδους
στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς αυτή θα προσελκύει διαρκώς νέους παίκτες με παράλογες απαιτήσεις για αποδόσεις στις επενδύσεις τους.
Από την πλευρά του, ο κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής Finance and
Energy Economics του ESCP Europe Business School και αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΑ, υπογράμμισε τη ραγδαία αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο ενεργειακό μείγμα αλλά και τις προσπάθειες πολλών κρατών να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία ευθύνονται εν πολλοίς για τις
εκπομπές CO2. Οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας, κατά τον ίδιο, προκειμένου η καθαρή ενέργεια να καλύπτει τις ανάγκες με χρονικό ορίζοντα
το 2050. «Ο εξηλεκτρισμός ως μέρος της ενεργειακής μετάβασης κρίνεται
αρκετά αποδοτικός», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, και δη η ηλιακή, θα βρεθούν στην κορυφή των νέων επενδύσεων για καθαρή ενέργεια». Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ανέφερε ότι
αποτελεί μια ρεαλιστική λύση αυτή τη στιγμή για τη μείωση των εκπομπών
GHG, καθότι πρόκειται για ένα καύσιμο σε λογικό κόστος, η τεχνολογία

εξόρυξής του είναι διαθέσιμη, ενώ αποδεδειγμένα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα. Ειδικότερα
για το LNG ο ίδιος εκτίμησε ότι, με την έναρξη της λειτουργίας πολλών νέων μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, η παγκόσμια
υπερπροσφορά θα επεκταθεί προς τα τέλη του
2020. Ο κ. Ανδριοσόπουλος δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στον σημαίνοντα ρόλο της Ασίας στο
εμπόριο του LNG, καθώς, σε όρους αύξησης των
εισαγωγών, Κίνα, Νότια Κορέα, Ινδία, Πακιστάν
και Ταϊβάν βρίσκονται στην κορυφή παγκοσμίως.
Στις προοπτικές του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Taimuraz F. Badtiev,
Head of LNG Supply & Trading της EnBW Energie
Baden-Württemberg AG. Ο κ. Badtiev τόνισε ότι
παραδοσιακά η Ευρώπη αποτελεί εισαγωγέα LNG,
καθώς οι ενεργειακές ανάγκες της καλύπτονται
κατά 55% από τις εισαγωγές από άλλες περιοχές
κυρίως από τη Νότια Αφρική, τη Μέση Ανατολή
και τις ΗΠΑ. «Είναι βιώσιμο για την Ευρώπη να
αποτελεί καθαρό εισαγωγέα LNG, ιδιαίτερα σε
μια περίοδο όπου η προσφορά από τη Νορβηγία
και την Ολλανδία μειώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη επωφελείται
από χαμηλότερες τιμές, ωστόσο μακροχρόνια θα
πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση της στην αγορά,
τονίζει ο κ. Badtiev, εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι το
υγροποιημένο φυσικό αέριο θα κυριαρχήσει στην
ευρωπαϊκή αγορά αερίου τα επόμενα χρόνια.
Η παγκόσμια αγορά LNG έχει αναπτυχθεί τις
τελευταίες δεκαετίες, έχοντας διπλασιάσει το
μερίδιό της στο εμπόριο φυσικού αερίου και
έχοντας αυξήσει τη συμμετοχή της στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε αρχικά στην παρουσίασή του
ο καθηγητής Mohsen Ziya, ιδρυτής και Managing
Director της Neptune Energy Trading LLC. Κατά
τον ίδιο, η επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη
σε Κίνα, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία έχει
επιφέρει μια υπερπροσφορά στην εν λόγω αγορά, ενώ την ίδια στιγμή πολλά projects σε Ανατολική Αφρική, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αμερική,
με παραγωγική ικανότητα 140 εκατ. τόνων ανά
έτος έως το 2035, αναμένουν τελική επενδυτική
απόφαση (FID). Ο κ. Ziya εξέφρασε την άποψη
ότι η ύπαρξη νέων προμηθευτών και αγορών, η
ανάπτυξη της τεχνολογίας (FSRUs), η άνοδος της
spot αγοράς στο παγκόσμιο εμπόριο LNG αλλά
και η αυξανόμενη χρήση του ως καυσίμου τόσο
από τη ναυτιλία όσο και από τους άλλους τομείς
μεταφοράς θα αποτελέσουν οδηγό για την εξέλιξη του LNG. Κατά τον ίδιο, πρόκληση αποτελούν
οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, καθώς και το κατά πόσο
οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση
τους στο εξαγωγικό εμπόριο LNG, επηρεάζοντας κατά συνέπεια τιμές και διαδρομές.
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Από πλευράς του, ο κ. Thomas Thorkildsen, SVP,
Sales & Marketing της Höegh LNG, εστίασε
στις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι
οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος και αποτελούν μια νέα εναλλακτική στην ήδη στοχευμένη αγορά του LNG, όπως ο ίδιος ανέφερε. Ο κ.
Thorkildsen τόνισε βέβαια ότι τα συγκεκριμένα
terminals προσώρας διαδραματίζουν μικρό ρόλο
στο εμπόριο σε σχέση με τα πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι
με την προσθήκη νέων τέτοιων μονάδων η ετήσια
εξαγωγική τους ικανότητα σε παγκόσμιο επίπεδο
θα αυξηθεί στα 260 εκατ. τόνους έως το 2026. Ο
κ. Thorkildsen σημείωσε επίσης ότι τα FSRUs θα
βοηθήσουν το LNG να αποτελέσει την κορυφαία
επιλογή καθώς βιώνουμε μιας μεγάλης κλίμακας
ενεργειακή μετάβαση, ενώ δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στα πλεονεκτήματα των μονάδων
αυτών ως κέντρων ανεφοδιασμού για τα πλοία.
Αγορά ξηρού φορτίου
Το πώς διαγράφεται το μέλλον της αγοράς ξηρού
φορτίου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης
μεταξύ σημαντικών εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας την τρίτη ημέρα διεξαγωγής του
συνεδρίου.
Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Θανάσης Μαρτίνος, Managing Director της Eastern
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Mediterranean Maritime Ltd., ανέφερε ότι η ναυτιλία έχει αλλάξει άρδην και
πλέον οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαχειρίζονται στόλους σύγχρονων, ασφαλέστερων και αποδοτικότερων πλοίων: «Κατά τη δεκαετία του ’70, ο μέσος
όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου κινούνταν άνω των 20 χρόνων ενώ
πλέον κινείται στα 10 χρόνια», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρτίνος. «Οι
συμφωνίες ναύλωσης επίσης έχουν αλλάξει, καθώς πλέον τα πλοία ναυλώνονται μέσω διαδικτύου», σημείωσε παράλληλα ο κ. Μαρτίνος, ο οποίος εν
συνεχεία αναρωτήθηκε κατά πόσο η spot αγορά, που προτιμάται από την
πλειονότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών, έχει μέλλον. «Τα LNG carriers είναι
δύσκολο να εμπορεύονται στη spot αγορά, ενώ και οι εισηγμένες εταιρείες προτιμούν εξασφαλισμένες αποδόσεις και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών
χρονοναυλώνουν τα πλοία τους. Ίσως το μέλλον των νέων πλοιοκτητών να
είναι τα joint ventures, προκειμένου να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες συμφωνίες με τους ναυλωτές».
Αναφερόμενος στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο ίδιος τόνισε ότι
πλέον οι λειτουργίες των εταιρειών έχουν αυτοματοποιηθεί και συνεπώς
«το προφίλ των πλοιοκτητών έχει αλλάξει, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακά
και διδακτορικά, όταν στα δικά μου χρόνια οι πλοιοκτήτες του ελληνόκτητου στόλου ήταν καπετάνιοι ή ναυπηγοί που έμαθαν τη δουλειά στη
θάλασσα».
Σε ό,τι αφορά την «εθνικότητα» των στόλων, ο κ. Μαρτίνος διαπιστώνει ότι
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο ασιατικός στόλος (κυρίως Κινέζων, Ιαπώνων και Νοτιοκορεατών) αναπτύσσεται τάχιστα κυρίως λόγω της παγκοσμιοποίησης, των αναδυόμενων ασιατικών οικονομιών και κατά συνέπεια της
αύξησης των τονομιλίων και της ανάγκης για θαλάσσια μεταφορά αγαθών.
Αντιθέτως, «ο εμπορικός στόλος των ΗΠΑ πρακτικά δεν υφίσταται», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Eastern Mediterranean Maritime.
Εν κατακλείδι, ο κ. Μαρτίνος ανέφερε ως κυριότερες προκλήσεις για τη
ναυτιλία την υπερπροσφορά πλοίων από τα ναυπηγεία, η οποία ξεπερνά την
ανάπτυξη της ζήτησης για θαλάσσια μεταφορά αγαθών, αλλά και την άνο-

δο του κινεζικού εμπορικού στόλου. «Μακροχρόνια, ωστόσο, θεωρώ ότι οι
Κινέζοι θα στραφούν σε πιο παραγωγικές βιομηχανίες εντάσεως εργασίας
σε σύγκριση με τη ναυτιλία. Μόνο κρατικές εταιρείες όπως η COSCO επενδύουν σε πλοία όπως VLCCs, διότι δεν θέλουν να εξαρτώνται οι κινεζικές
εισαγωγές πετρελαίου από ξένους στόλους». Τέλος, ερωτηθείς για τις προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς, εκτίμησε ότι για τα επόμενα δύο χρόνια τα
δεξαμενόπλοια θα αποδώσουν καλύτερα σε σχέση με bulk carriers.
Ενδιαφέρον παρουσίασε και η ομιλία της κ. Sadan Kaptanoglu, προέδρου
της BIMCO και Managing Director της HI Kaptanoglu Shipping. Η πρόεδρος
της BIMCO τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνουν
το τοπίο στην αγορά ξηρού φορτίου με σχετικό σκεπτικισμό, σημειώνοντας ως κύρια συνιστώσα την υπερπροσφορά bulk carriers. «Τα τελευταία
δέκα χρόνια, η ανάπτυξη της προσφοράς bulkers ξεπερνά την αντίστοιχη της ζήτησης, με αποτέλεσμα οι ναύλοι να υποχωρούν», σημείωσε η κ.
Kaptanoglu. Η νέα πρόεδρος της BIMCO υπογράμμισε τον ρόλο της Κίνας
για τη συγκεκριμένη αγορά, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι κάθε
χρόνο ο ασιατικός γίγαντας μειώνει κατά 2% τις εισαγωγές iron ore. Δεν
παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στα πολύ χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης του
ΑΕΠ της Κίνας, τα οποία «για μένα είναι ίσως μια νέα νόρμα», όπως σχολίασε χαρακτηριστικά.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η επικεφαλής της HI Kaptanoglu Shipping ανέφερε
ότι το επί ίσοις όροις και δίκαιο εμπόριο αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης για
την παγκόσμια οικονομία. Για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, η ίδια εκτίμησε
ότι «αμφιβάλλω εάν ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας θα επιλυθεί μέχρι το
τέλος του χρόνου, αν και το εύχομαι». Για τη μεγάλη πρόκληση του sulphur
cap, η κ. Kaptanoglu σημείωσε ότι είναι συζητήσιμο το κατά πόσο θα επιμεριστεί το κόστος της μετάβασης αυτής σε ναυλωτές και άλλα εμπλεκόμενα με
τη ναυτιλία μέρη. Η ίδια χαρακτήρισε το sulphur cap ως μοναδική ευκαιρία για
τους ναύλους στα dry τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αλλά επανέλαβε ότι η
υπερπροσφορά στην αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη.

Τις συνιστώσες που διαμορφώνουν το σκηνικό
στα dry τα τελευταία είκοσι χρόνια ανέλυσε ο
κ. Hakki Deval, Managing Director και CEO της
Deval Shipping Group. Ο κ. Deval επίσης στάθηκε
στην υπερπροσφορά bulkers που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά «ταλανίζει»
τη ναυλαγορά, τόνισε όμως ότι το θαλάσσιο
εμπόριο ξηρών φορτίων «έχει κάνει καλά τη δουλειά του», παρουσιάζοντας ανάπτυξη άνω των
3 δις τόνων την τελευταία εικοσαετία. Παράλληλα συμπλήρωσε ότι παρατηρείται μια θετική
συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού,
του παγκόσμιου ΑΕΠ και του διά θαλάσσης
εμπορίου ξηρών φορτίων. Συμπερασματικά, ως
κυριότερες προκλήσεις για την αγορά των dry ο
κ. Deval αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για μείωση της χρήσης άνθρακα, την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα των ναυπηγείων,
τις απρόβλεπτες εξελίξεις στην αγορά, όπως για
παράδειγμα το δυστύχημα σε ορυχείο της Vale,
και την εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων, που επηρεάζει σημαντικά τις εισαγωγές
σόγιας ιδίως από την Κίνα. Αντίθετα, η ενισχυμένη βιομηχανική παραγωγή της Κίνας, η ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας,
οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που κρατούν πίσω
τις παραγγελίες νεότευκτων, όλα μπορούν να
παράσχουν στήριξη στην αγορά.
Από την πλευρά του, ο κ. Ιάκωβος Διαμαντόπουλος, Director της Halkidon Shipping Corporation,
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γήτρια Ελένη Θανοπούλου. Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση,
οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί διαμορφώνουν σήμερα το σκηνικό για τη
ναυτιλία σύμφωνα με τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό. Για τον σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζουν στην αγορά σήμερα οι ναυλωτές, οι οποίοι στρέφονται και στα ξηρά φορτία όχι μόνο στην ιδιοκτησία πλοίων, όπως παλαιότερα οι Oil Majors, αλλά και στις επενδύσεις σε ενδιάμεσους κρίκους της
αλυσίδας μεταφοράς, τόνισε ότι πλέον «η ζήτηση από έναν μικρό αριθμό
ναυλωτών από μία μόνο χώρα μπορεί να μεταβάλει όλη την αγορά, κάτι που
έχουμε δει να συμβαίνει [..] και όλα αυτά σε ένα νέο seasonal pattern διακύμανσης των ναύλων», ανέφερε χαρακτηριστικά. H καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου τόνισε επίσης πως το γεγονός ότι το γεωγραφικό κενό
μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής γεφυρώνεται αποτελεί κακό οιωνό για
τα fundamentals της ναυτιλίας, ενώ, αναφερόμενη στη βελτιστοποίηση της
τεχνολογίας στις υπηρεσίες, σημείωσε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως
ουσιαστικά αυξάνει την προσφορά πλοίων. Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε τους
πλοιοκτήτες να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους για παραγγελίες νέων
πλοίων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα διαπραγματευτικά περιθώρια με
νέες πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι πολύ μικρότερα σε μια πτώση
της αγοράς. Τέλος, η κ. Θανοπούλου επισήμανε, σχετικά με τον ρόλο της
Κίνας στην αγορά των dry, «ότι είναι η Ιαπωνία της δεκαετίας του ’60 και
του ’70, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα».
Η αγορά των δεξαμενόπλοιων

στάθηκε εκτενώς στο εύθραυστο γεωπολιτικό
περιβάλλον που επηρεάζει σήμερα σε μεγάλο
βαθμό την αγορά των dry. «Με ένα tweet τα πράγματα στην αγορά αλλάζουν από μέρα σε μέρα»,
σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Διαμαντόπουλος,
ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η κλιμάκωση των
σχέσεων των ΗΠΑ με την Κίνα και τη Βενεζουέλα
μπορούν να επωφελήσουν τη ναυτιλία. Αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του
ΙΜΟ, σημείωσε ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός
παγόβουνου, καθώς στο εγγύς μέλλον θα τεθούν
σε εφαρμογή πολλοί κανονισμοί, χωρίς ωστόσο η
παρούσα τεχνολογία να μπορεί να τους υποστηρίξει. Ο ρόλος της Κίνας στην αγορά των ξηρών
φορτίων αναλύθηκε επίσης από τον κ. Διαμαντόπουλο, ο οποίος σημείωσε ότι το «Belt and Road
Initiative» και οι πρώτες ύλες (σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας) που απαιτούνται για την επιτυχή
ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού εμπορικού
δικτύου θα αποτελέσουν οδηγό για την πορεία
της εν λόγω αγοράς. Ο διευθυντής της Halkidon
Shipping Corporation στον Πειραιά εκτίμησε
ότι το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα είναι αρκετά
ευμετάβλητο για τα dry, ωστόσο κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους η αγορά θα ορθοποδήσει.
Στην αβεβαιότητα που επικρατεί στη ναυτιλιακή
αγορά δέκα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση που ξέσπασε σε παγκόσμιο επίπεδο και
συμπαρέσυρε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας αναφέρθηκε αρχικά η καθη-
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Η ναυτιλιακή βιομηχανία, της οποίας η συμβολή στο παγκόσμιο εμπόριο
αγγίζει το 90%, κατηγορείται ότι εκπέμπει στην ατμόσφαιρα επικίνδυνα
αέρια, ενώ στην ουσία είναι υπεύθυνη για το 2,5% των συνολικών αέριων
εκπομπών, ανέφερε αρχικά ο κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του
Ιδρύματος Ωνάση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ναυτιλία αποτελεί τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων και σημείωσε
ότι, μεταξύ του 2008 και του 2018, η μέση ταχύτητα με την οποία κινείται
ο παγκόσμιος στόλος ποντοπόρων πλοίων έχει μειωθεί κατά 16%, συμβάλλοντας στη μείωση του (ήδη μικρού) περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Γιώργος Προκοπίου, πρόεδρος της Dynagas
Ltd., τονίζοντας ότι «το όλο θέμα είναι η προσέγγιση, καθώς έχουμε χάσει
τον στόχο και πού θέλουμε να πάμε».
Εν συνεχεία ακολούθησε η ομιλία της κ. Ιωάννας Προκοπίου, CEO της Sea
Traders S.A. Η κ. Προκοπίου αρχικά τόνισε ότι η ναυτιλία είναι ο μοναδικός κινητήριος μοχλός της παγκοσμιοποίησης και συμπλήρωσε ότι αποτελεί τον πλέον φθηνό τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων ως απόρροια του
τέλειου ανταγωνισμού που επικρατεί στην εν λόγω βιομηχανία. Η ίδια αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό στόλο, ο οποίος «δεν προστατεύεται όπως ο
αντίστοιχος των χωρών της Άπω Ανατολής, που λαμβάνει επιδοτήσεις», ενώ
δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι «η πράσινη ατζέντα στη βιομηχανία έχει
εντατικοποιηθεί». Η επικεφαλής της Sea Traders σχολίασε ότι «άλλοι κύκλοι
εκτός ναυτιλίας, στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, αυξάνουν τις φωνές για την περιβαλλοντική ευθύνη της βιομηχανίας». Σε ό,τι αφορά την οδό της μείωσης της ταχύτητας των πλοίων για
τις περιβαλλοντικές βλέψεις του ΙΜΟ, επισήμανε ότι «δεν απαιτεί χρόνο,
είναι ένα μέτρο αποδοτικό και εύκολο να ελεγχθεί, ενώ υποστηρίζεται και
από περιβαλλοντικές οργανώσεις». Η κ. Προκοπίου κατέληξε στο ότι η
ναυτιλία αποτελεί «όχημα ευημερίας» και, για να βελτιωθεί, απαιτείται από
τις διαχειρίστριες εταιρείες να προωθήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα και
να επενδύσουν σε τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων.
Από την πλευρά του, ο κ. Μιχάλης Φωστηρόπουλος, Director της Almi
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Tankers S.A., επικεντρώθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα. Κατά τον ίδιο, η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων σε στεριά και θάλασσα αποτελεί
προτεραιότητα για τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας στρατηγικής μιας εταιρείας, ενώ συνέδεσε τον ανθρώπινο παράγοντα με τις απαιτήσεις του ΤMSA
για τα δεξαμενόπλοια. Ο κ. Φωστηρόπουλος τόνισε ότι η μείωση ατυχημάτων στη θάλασσα τα τελευταία χρόνια αποτελεί απόρροια των σημαντικών
επενδύσεων που πραγματοποιούν πλέον οι διαχειρίστριες εταιρείες για τη
συνεχή εκπαίδευση των πληρωμάτων. Τέλος, ο επικεφαλής της Almi Tankers
ανέφερε ότι η δημιουργία καλής φήμης και ισχυρών δεσμών με ναυλωτές έχει
ως αποτέλεσμα αυτές να βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών για ναυλώσεις πλοίων.
Το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα οι μεσαίες τάξεις να αυξάνουν τη ζήτησή τους
για ενέργεια, ανέφερε στην αρχική της τοποθέτηση η κ. Siri Pettersen
Strandenes, διακεκριμένη καθηγήτρια του Norwegian School of Economics
στο Μπέργκεν. Η μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας είναι
πιθανό να επηρεάσει την ανάπτυξη των ροών πετρελαίου και, καθώς οι
ασιατικές χώρες αποτελούν τους κορυφαίους εισαγωγείς, οι αποστάσεις
και το trading pattern του μαύρου χρυσού επηρεάζονται. Η κ. Strandenes
αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ράλι των ναύλων για τα VLCCs, σημειώνοντας ότι αποτελεί απόρροια της εξόδου ενός σημαντικού αριθμού τονάζ
από την αγορά. Σε μια ρητορική ερώτηση γιατί οι μεγάλοι ναυλωτές πετρελαϊκών φορτίων είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τόσο υψηλούς ναύλους,
η ίδια τόνισε ότι η αμέσως επόμενη εναλλακτική για τη μεταφορά πετρελαίου είναι αρκετά πιο ακριβή, ακόμα και σε περιόδους όπου τα κόστη
μεταφοράς μέσω δεξαμενόπλοιων αγγίζουν τα $300.000/ημέρα. Κατά την κ.
Strandenes, η μείωση της ταχύτητας των πλοίων, η οποία παρατηρήθηκε και
το 2008 λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων, αποτελεί την πιο ρεαλιστική
επιλογή για τις περιβαλλοντικές βλέψεις του ΙΜΟ αυτή τη στιγμή.
Από μεριάς του, ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης, τέως πρέσβης της Ελλάδας για την Ενεργειακή Πολιτική, αναφέρθηκε στη γενικότερη αβεβαιότητα
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που επικρατεί στη ναυτιλιακή κοινότητα για την
ασφάλεια και τη συμβατότητα των νέων καυσίμων
ενόψει 2020, ενώ τόνισε ότι «η βελτιστοποίηση
της ταχύτητας των πλοίων μπορεί να βοηθήσει
προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές της ναυτιλίας και το slow steaming ήρθε για να μείνει».
Παράλληλα φάνηκε αισιόδοξος για τη διαθεσιμότητα αποθειωμένων καυσίμων, καθώς, όπως
σχολίασε, τα διυλιστήρια έχουν την ικανότητα να
παράγουν εγκαίρως καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Ο καθηγητής προέβη σε κάποιες
βραχυχρόνιες προβλέψεις με ορίζοντα δεκαετίας, εκτιμώντας ότι η αυξημένη χρήση LNG θα
αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, συμπλήρωσε
ότι είναι πιθανό να εισαχθούν εισφορές για τη
χρήση άνθρακα και κατέληξε στο ότι θα ενισχυθεί ο τομέας της έρευνας για τα καύσιμα με χαμηλές εκπομπές όπως η αιθανόλη. Τέλος, ο διεθνής
Έλληνας πανεπιστημιακός έδωσε τις εκτιμήσεις
του για τη χρονική περίοδο 2030-2050, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί
θα αναθεωρηθούν, καύσιμα όπως η αμμωνία και
το υδρογόνο θα κυριαρχήσουν όσον αφορά την
κίνηση των πλοίων, ενώ εκτίμησε ότι η αγορά των
δεξαμενόπλοιων θα γνωρίσει μια αναδιάρθρωση
και θα χρειαστούν γενναίες επενδυτικές αποφάσεις ενόψει.
Εάν η τιμή του LNG στην Άπω Ανατολή ($6/mbtu)
συγκριθεί με αυτή του πετρελαίου σε όρους περιεχομένου ενέργειας, τότε η δεύτερη θα έπρεπε να
κινείται στα $33/βαρέλι αντί για $66/βαρέλι που
κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στην Άπω Ανατολή,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Προκοπίου.
«Η έλλειψη υποδομών για τη διαχείριση και τη
διανομή του LNG έχει ως απόρροια τη σημαντική αυτή διαφορά στην τιμή», ανέφερε ο ίδιος και
υπογράμμισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως εξαγωγέα
πετρελαίου πλέον, με αποτέλεσμα χώρες όπως
η Ινδία και η Κίνα να εισάγουν από τη Βραζιλία
και τις ΗΠΑ, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα
τονομίλια τρεις ή τέσσερις φορές. Αναφερόμενος
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κ. Προκοπίου
επισήμανε ότι είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με
τις συμβατικές μορφές. Παράλληλα χαρακτήρισε
το scrapping την πλέον ρυπογόνα δραστηριότητα
της ναυτιλίας, καθώς «ανακυκλώνονται χρήσιμοι
εξοπλισμοί», ενώ ανέφερε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία χρειάζεται μια νομοθεσία για την ταχύτητα
των πλοίων, καθώς «σε καλή αγορά τρέχουμε όσο
το δυνατόν πιο γρήγορα ενώ σε κακή κόβουμε
ταχύτητα». Ο επικεφαλής της Dynagas Ltd. υπογράμμισε ότι, για τους περιβαλλοντικούς στόχους
του ΙΜΟ, εναλλακτικές ιδέες υπάρχουν, ωστόσο
τα συστήματα διανομής στα λιμάνια απαιτούν
αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν.

IMO 2020: We are ready! Are you?
Explore the New Generation of our Fuel Additives
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Έχουμε μείνει πίσω
ως Ευρώπη
Συνέντευξη
του Πάνου Λασκαρίδη,
CEO της Lavinia Corporation/
Laskaridis Shipping Company Ltd.,
στους Χάρη Παππά
και Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Με την ολοκλήρωση της θητείας του ως προέδρου της
European Community Shipowners’ Associations (ECSA),
ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, CEO της Lavinia Corporation/
Laskaridis Shipping Company Ltd., μιλάει για τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε ως πρόεδρος στον σημαντικό
φορέα εκπροσώπησης του ευρωπαϊκού εφοπλισμού, για τις
παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και για το παρόν και το μέλλον
της ελληνικής ναυτιλίας.

Λίγο πριν από τη λήξη μιας δεκαετίας με
έντονες ανακατατάξεις, ποιες θεωρείτε ότι
είναι σήμερα οι κυριότερες προκλήσεις για
τον ευρωπαϊκό εφοπλισμό;
Η πρώτη και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για
μένα, που δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο
θέμα, είναι η διάσταση περιφερειακών και διεθνών κανονισμών, διότι η Ευρώπη έχει το κακό
συνήθειο να νομοθετεί μόνο για λογαριασμό
της και να μην ευθυγραμμίζεται με τους διεθνείς
κανονισμούς. Τρανταχτό παράδειγμα είναι το
θέμα των διαλύσεων των πλοίων. Δεύτερο τρανταχτό παράδειγμα, επίσης, είναι το θέμα της
αντιμετώπισης των αερίων του θερμοκηπίου, το
γνωστό MRV, καθώς η Ευρώπη νομοθέτησε πολύ
νωρίτερα από τον ΙΜΟ. Το παγκόσμιο σύστημα,
με το οποίο έχει νομοθετήσει ο ΙΜΟ, είναι το
λεγόμενο DCS (Data Collection System). Γενικά, η Ευρώπη παρουσιάζεται πάντοτε δήθεν πιο
προοδευτική και βιάζεται, χωρίς να περιμένει να
υπάρξει μια διεθνής προσέγγιση.
Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Να έχουμε υπόψη
μας ότι, παρόλο που ο ευρωπαϊκός στόλος αυξήθηκε, στην ουσία αν συγκρίνουμε την αύξηση
αυτή με την αύξηση του παγκόσμιου στόλου, έχει
μείνει πίσω. Χαρακτηριστικά, για κάθε τρία πλοία,
τα οποία φτιάχνονται και χτίζονται παγκοσμίως
τα τελευταία δέκα χρόνια, τα δύο πηγαίνουν σε
μη ευρωπαϊκά νηολόγια και ένα σε ευρωπαϊκό
νηολόγιο. Έχει αυξηθεί λοιπόν ο ευρωπαϊκός
στόλος, αλλά όχι αναλογικά με τον παγκόσμιο
στόλο. Έχουμε μείνει πίσω ως Ευρώπη. Κατόπιν
τούτου, οι προσπάθειες που κάνει η Ευρώπη και
τα μέσα που έχει για να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό
στόλο όχι μόνο πρέπει να παραμείνουν ως έχουν
αλλά, εάν είναι δυνατόν, να ενισχυθούν. Τα κύρια
εργαλεία που έχει η Ευρώπη για να βοηθάει να
υπάρχει ευρωπαϊκός στόλος είναι οι λεγόμενες
κοινοτικές ενισχύσεις, τα State Aid Guidelines.
Έχουμε διαβεβαιώσεις ότι αυτά δεν θα αλλάξουν
και ότι θα παραμείνουν, αλλά βλέπουμε κινήσεις
από άλλους κύκλους, ενδοναυτιλιακούς αλλά όχι
ενδοεφοπλιστικούς, οι οποίοι θέλουν να εξαρτήσουν αυτή τη βοήθεια, αυτές τις ενισχύσεις, από
το εάν θα χτίσεις πλοία στην Ευρώπη ή εάν θα
αγοράσεις ευρωπαϊκά μηχανήματα. Αυτό είναι
σοβιετικού τύπου ιδεολόγημα και βεβαίως δεν
μπορεί να σταθεί και είναι απολύτως γελοίο.
Έχουμε λοιπόν κάποιες τέτοιες επιρροές, που
φυσικά ο εφοπλισμός δεν μπορεί να τις δεχτεί,
διότι είναι εντελώς ατελέσφορες.
Άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός και η πρόκληση

που υπάρχει σε σχέση με την αριθμητική ύπαρξη
και την ποιοτική εξέλιξη της ναυτεργασίας. Είναι
ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το ξέρουμε από
την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Δεν είναι αρκετοί οι
ναυτεργάτες και θα γίνει πιο σοβαρό πρόβλημα
εάν σιγά σιγά εξαφανιστούν. Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και εκεί
το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος προβάλλει πολλές
φορές ανεδαφικές προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Η Ένωσή μας βγαίνει προς τα
μπροστά με θέσεις, με μελέτες,
με position papers, τα οποία τις
περισσότερες φορές είναι και
πολύ σωστά και πολύ σοβαρά.
Με αφορμή την επερχόμενη ολοκλήρωση της
προεδρίας σας στην ECSA, ποια θα λέγατε ότι
είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα, αλλά και
μαθήματα που πήρατε, κατά τη διάρκεια της
προεδρίας σας;
Κατ’ αρχάς ίσως το «επιτεύγματα» είναι λίγο
πομπώδης έκφραση. Αλλά να σας πω τι πιστεύω
ότι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτα από
όλα καταφέραμε, μετά και από πολύ κόπο, να
φτιάξουμε ένα όραμα στρατηγικής της ECSA και
ένα πρόγραμμα, αναπροσαρμόζοντας παλαιότερες τοποθετήσεις και πολιτικές. Έχουμε αυτή τη
στιγμή ένα σαφές πλάνο της στρατηγικής που
πρέπει να ακολουθήσει η ECSA.
Το δεύτερο είναι ότι κατορθώσαμε να διορθώσουμε πολλά προβλήματα, τα οποία μας είχαν
κληροδοτηθεί από την προηγούμενη διοίκηση
και κυρίως από την προηγούμενη γραμματεία.
Αλλάξαμε γραμματέα και ενισχύσαμε το προσωπικό της ECSA. Κατά συνέπεια, η ECSA τώρα
είναι σε πολύ καλύτερη θέση να ακολουθεί τα
διάφορα θέματα, τους διάφορους φακέλους και
να έχει μια πιο ζωντανή παρουσία.
Το τρίτο θέμα που προσπάθησα πολύ να επιτύχω
και μέσα στην ECSA αλλά κυρίως σε συνεργασία
με τις εθνικές ενώσεις είναι να καταδείξουμε ότι
αυτό που παλαιότερα γινόταν αντιληπτό ως μια
διαμάχη, η οποία συνθηματικά λεγόταν «διαμάχη μεταξύ Βορείων και Νοτίων», στην ουσία δεν
είναι τίποτε άλλο από το ότι η ναυτιλία ορισμένων κρατών είναι διαφορετική από ό,τι άλλων
και κατά συνέπεια οι προτεραιότητές τους είναι
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διαφορετικές. Αυτό κυρίως ισχύει για εκείνη τη
ναυτιλία, εκείνες τις εταιρείες οι οποίες είναι
εγκατεστημένες στην Ευρώπη και τα ενδιαφέροντά τους είναι στην Ευρώπη. Αυτοί λοιπόν πρέπει
να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία από αυτή που
ακολουθούμε εμείς, που τα ενδιαφέροντα του
στόλου μας κινούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Ο
δικός μας στόλος, που είναι ο tramp στόλος, ο
στόλος των μεγάλων αποστάσεων, δεν έχει καμία
ιδιαίτερη προσκόλληση στην Ευρώπη, ούτε καμία
ιδιαίτερη εξάρτηση από πολιτικούς της Ευρώπης, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά
συνέπεια, ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές
εμείς δεν καταλαβαίναμε αυτούς και αυτοί εμάς
είναι διότι έχουμε διαφορετικά συμφέροντα και
άρα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Εμείς το
βάρος το ρίχνουμε στους διεθνείς οργανισμούς,
αυτοί εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τους
Ευρωπαίους και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Συνεπώς πρέπει να είναι πιο μπροστά στο θέμα του
lobbying, πρέπει να είναι πιο μπροστά στο θέμα
των σχέσεων με τους Ευρωπαίους πολιτικούς.
Πράγματα τα οποία εμείς δεν τα θεωρούμε τόσο
χρήσιμα γιατί απλούστατα δεν επηρεάζουν τόσο
πολύ τη δική μας ναυτιλία. Νομίζω ότι κατάφερα
να υπάρχει ένα πνεύμα καλύτερης συνεννόησης
και κατανόησης. Να σας δώσω ένα τυπικότατο
παράδειγμα, που είναι το θέμα του Brexit. Το
θέμα του Brexit για μας είναι παντελώς αδιάφορο, αλλά για πάρα πολλές εταιρείες κυρίως
μικρών αποστάσεων της Βορείου Ευρώπης είναι
θεμελιώδες, καθοριστικό. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν
είναι δικό μας το θέμα. Και φυσικά είπαμε ότι,
παρά το γεγονός ότι δεν μας αφορά, θα σταθού-

Είμαστε υπέρ της πράσινης ναυτιλίας.
Τι σημαίνει πράσινη ναυτιλία; Προφανώς
είναι μια ναυτιλία που σέβεται το
περιβάλλον.
με στο πλευρό τους ούτως ώστε το θέμα αυτό
να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα γίνεται. Το αναφέρω αυτό σαν ένα κλασικό παράδειγμα ενός
θέματος που ενδιαφέρει τους Βόρειους και δεν
ενδιαφέρει εμάς τους Νότιους.
Ένα άλλο πράγμα που προσπάθησα να εξηγήσω
εδώ στους δικούς μας συναδέλφους είναι ότι,
επειδή εμείς ως Έλληνες δεν είχαμε την προεδρία για πάρα πολλά χρόνια –πάνω από είκοσι
χρόνια– και γενικά βρισκόμασταν σε μια περίκλειστη βιομηχανία, δεν είχαμε διατυπώσει τις
πολιτικές και στρατηγικές μας θέσεις με αρκε-
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τή ενάργεια, αρκετή σαφήνεια και αρκετή επιθετικότητα προς τα έξω. Γενικά, σε ό,τι αφορά
τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα, η Ένωσή μας
πάντα υπήρξε πρωτοπόρος και διαχρονικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία σε αυτούς τους
τομείς διεθνώς. Είχαμε όμως σχεδόν μηδενική
παρουσία σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής
ναυτιλιακής πολιτικής. Προσπάθησα λοιπόν να
πείσω την Ένωσή μας ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το να προβάλλουμε τις
ελληνικές θέσεις και όχι απλώς να αντιδρούμε
στις θέσεις των άλλων Ενώσεων και κρατών. Με
μεγάλη χαρά βλέπω ότι τώρα πλέον η Ένωσή μας
βγαίνει προς τα μπροστά με θέσεις, με μελέτες,
με position papers, τα οποία τις περισσότερες
φορές είναι και πολύ σωστά και πολύ σοβαρά και
προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, φέρνουμε
τους άλλους στη θέση να σχολιάσουν τις δικές
μας θέσεις αντί να σχολιάζουμε μόνον εμείς τις
δικές τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί
καθώς εισέρχονται στον χώρο νέοι συνάδελφοι.
Δεν έχει κανένα νόημα να σχολιάζουμε τις απόψεις των άλλων και να μην έχουμε τις δικές μας.
Τέλος, νομίζω ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία ότι
ο επόμενος αντιπρόεδρος της ECSA θα είναι ο
Φίλιππος Φιλής, ένας Κύπριος συνάδελφος, το
οποίο σημαίνει ότι, μετά τη δική μου αποχώρηση,
θα υπάρχει στην ουσία πάλι ένας Έλληνας στην
προεδρία της ECSA. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη
ώστε να συνεχίσουμε να προβάλλουμε τις θέσεις
μας, τις θέσεις της tramp ναυτιλίας, όσο καλύτερα μπορούμε.
Εγώ θα αποχωρήσω πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με
τον διάδοχό μου, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος συνάδελφος, ένας Σουηδός, που θα αναλάβει
τώρα τα καθήκοντά του. Νομίζω ότι όλα θα πάνε
πάρα πολύ καλά.
Ορισμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαφαίνεται
ότι υποστηρίζουν τις πολιτικές της γαλάζιας
ανάπτυξης. Η υποστήριξη της ευρωπαϊκής
ναυπηγικής τεχνολογίας όμως ενίοτε διαφαίνεται
ότι δεν συμπίπτει με την ανταγωνιστικότητα
του ευρωπαϊκού στόλου. Πώς θα προτείνατε
να αναπτυχθεί μια θαλάσσια πολιτική στην
ΕΕ που θα θέτει ως στόχο όχι μόνο την
ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού cluster
αλλά και αυτή του ευρωπαϊκού στόλου;
Στα μέσα Οκτωβρίου έλαβε χώρα στην Αθήνα
ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την αειφόρο
γαλάζια ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιήθηκε από μια υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.
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Πρώτα από όλα θα πρέπει να ειπωθεί το εξής:
εμείς οι εφοπλιστές προτιμούμε την «πράσινη
ναυτιλία» και όχι τη «γαλάζια ναυτιλία», καθώς η
γαλάζια ναυτιλία είναι κάτι το γενικό και περιλαμβάνει και την αλιεία, τους βυθούς, τα οποία είναι
μεν αξιόλογα και χρήζουν μεγάλης προσοχής,
αλλά από την άλλη εμείς είμαστε ή μηχανικοί ή
καπετάνιοι και παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι σε ένα θέμα που έχει πραγματικά σημασία.
Είμαστε λοιπόν υπέρ της πράσινης ναυτιλίας. Τι
σημαίνει πράσινη ναυτιλία; Προφανώς είναι μια
ναυτιλία που σέβεται το περιβάλλον. Τα έχουμε
πει πολλές φορές ότι η ναυτιλία από γεννησιμιού
της σέβεται το περιβάλλον και ρυπαίνει πολύ λίγο.
Παρά ταύτα, έχουμε στρατευθεί ότι θα κάνουμε
ό,τι μας αναλογεί και με έναν σωστό τρόπο ώστε
να βοηθήσουμε και ήδη γίνονται πολλές συζητήσεις όχι μόνο για το θέμα των αερίων του θερμοκηπίου. Και για το ballast έχει γίνει μια σοβαρότατη διεθνής σύμβαση, και για το θέμα του θείου
έχει γίνει μια σύμβαση, η οποία τίθεται σε ισχύ
την 1/1/2020, και φυσικά τώρα γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα των αερίων του θερμοκηπίου, όπου έχουν γίνει ήδη προκαταρκτικές
κινήσεις –το MRV ήταν μια κίνηση, το DCS μια
άλλη–, αλλά τώρα θα έρθει πλέον η ολοκληρωτική ρύθμιση από τον ΙΜΟ, την οποία περιμένουμε
μάλλον το καλοκαίρι του 2020 με τη ΜΕPC 75.
Παράλληλα, έχουμε ενδιάμεσα τις λεγόμενες

Το θέμα των scrubbers ήταν και είναι
ένα εμπορικό θέμα, το οποίο όμως έχει
αναδειχθεί σε πεδίο διένεξης. Προσωπικά
είμαι 100% υπέρ των scrubbers.
intersessional συναντήσεις, όπου κατατίθεται
πληθώρα προτάσεων, οι οποίες σιγά σιγά τίθενται υπό επεξεργασία και απορρίπτονται ή γίνονται αποδεκτές. Μία από τις πλέον ευεπίφορες
προτάσεις είναι και η ελληνική πρόταση, η οποία
κατατέθηκε πριν από λίγο καιρό και σε γενικές
γραμμές ομιλεί για έναν περιορισμό στην ισχύ
των μηχανών. Μια πρόταση σοβαρή, μελετημένη,
που συμπίπτει σχεδόν πλήρως με την πρόταση
των Ιαπώνων που είχε κατατεθεί νωρίτερα και
πιστεύουμε ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση.
Εκεί λοιπόν ο ΙΜΟ θα νομοθετήσει. Ξέρουμε
περίπου πώς θα νομοθετήσει και νομίζω ότι θα
το κάνει με έναν γενικό τρόπο, ο οποίος δεν θα
προδιαγράφει μόνον έναν τρόπο, αλλά θα δίνει
τη δυνατότητα στη ναυτιλία να πάρει τις δικές
της αποφάσεις, ωστόσο υπό ορισμένες δεσμευ-
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τικές προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι το αποτέλεσμα που θα έχει θα πρέπει να είναι μετρήσιμο.
Δεύτερον, αυτό να γίνεται σε επαναλαμβανόμενη
βάση και κάθε χρόνο να πιστοποιείται και να γίνει
μέρος ενός υποχρεωτικού συστήματος της κάθε
εταιρείας, δηλαδή μάλλον του ISM. Και από εκεί
και πέρα ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Από το να
αγοράσει καινούργια πλοία, να πηγαίνει με δέκα
μίλια, να φτιάξει άλλη μηχανή. Βέβαια, οι δυνατότητες δεν είναι πάρα πολλές, γι’ αυτό και οι
περισσότερες προτάσεις στρέφονται γύρω από
το θέμα της ταχύτητας, ακόμα και αν η πρόταση
«περιορισμός της ταχύτητας» είναι λίγο επιθετική στα αυτιά πολλών. Τέλος πάντων αυτές είναι οι
ρυθμίσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τα short-term measures που πάνε μέχρι
το 2030. Για παρακάτω δεν γίνεται πολύ σοβαρή
συζήτηση, γιατί κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει τίποτα. Υπάρχουν, φυσικά, οι επιστημονικές μελέτες για τα διάφορα εναλλακτικά καύσιμα,
αλλά σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Γίνονται διάφορες συζητήσεις για υδρογόνο, για
αμμωνία, για μπαταρίες, για ιστιοφορία, οι οποίες
αφενός είναι σε πρώιμη κατάσταση και αφετέρου, ακόμα και να ωριμάσει μια τέτοια τεχνολογία, προς το παρόν, για τα επόμενα είκοσι χρόνια, θα είναι σε πειραματικό στάδιο ή σε πολύ
μικρά πλοία μικρών αποστάσεων. Με αυτές τις
προτάσεις που υπάρχουν τώρα δεν μπορεί να
δει κανείς μεγάλα ποντοπόρα πλοία να κινούνται με μπαταρίες, με άνεμο ή με αμμωνία. Άρα
απέχουμε πάρα πολύ από την τεχνολογία, και
αυτό που πρέπει να κάνει η τεχνολογία είναι να
καυτηριάσει όλους εκείνους τους αιθεροβάμονες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η τεχνολογία είναι
around the corner. H τεχνολογία έχει βρεθεί στα
εργαστήρια σε έναν απολύτως σπαργανώδη και
θεωρητικό τρόπο. Τώρα βέβαια, αν είσαι πολιτικός, ο οποίος δεν θα υπάρχεις σε δύο χρόνια,
ή περιβαλλοντολόγος-οραματιστής ή ποιητής ή
απλώς καλός άνθρωπος και θέλεις να σωθεί ο
πλανήτης, τότε μπορείς να συζητάς γι’ αυτά. Εάν
όμως είσαι μηχανικός ή καπετάνιος, τότε βλέπεις
ότι όλες αυτές οι προτάσεις απέχουν πολύ ακόμη και πράγματι για το 2050 δεν έχουμε αυτή τη
στιγμή λύσεις.
Η Σύμβαση του 2020, που ψηφίστηκε πριν από
δέκα χρόνια και επί εννέα δεν κάναμε τίποτα,
όπως συνήθως γίνεται στις συμβάσεις (π.χ. Ballast
Water), έχει μια σειρά από θέματα που είναι στο
μυαλό του καθενός: οι προδιαγραφές του καυσίμου, η διαθεσιμότητά του, οι τεχνικές προδιαγραφές του, το αν θα έχει αποκτηθεί η εμπειρία για τη
χρήση του στις μηχανές, κ.λπ. Συνεπώς όλα αυτά
τα θέματα πρέπει να τεθούν επί τάπητος και να

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

κυνηγηθούν. Αυτό το οποίο
είναι απαράδεκτο είναι αυτή
η ανησυχία να έχει καταλήξει σε έναν «πόλεμο»
μεταξύ διαφόρων μερίδων
πλοιοκτητών για το θέμα
των scrubbers. Το θέμα των
scrubbers ήταν και είναι ένα
εμπορικό θέμα, το οποίο
όμως έχει αναδειχθεί σε
πεδίο διένεξης μεταξύ
αυτών που βάζουν και αυτών
που δεν βάζουν στα πλοία
τους. Προσωπικά είμαι
100% υπέρ των scrubbers.
Δεν μπορώ να καταλάβω
πού εδράζεται η κριτική
ότι τα scrubbers βλάπτουν
το περιβάλλον όταν ακόμα
και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι είναι χίλιες φορές
καλύτερα να διοχετεύεις το
wash water του scrubber
στη θάλασσα από το να
εκπέμπεις ζωντανό θείο
στην ατμόσφαιρα. Αρκεί
να δει κανείς την πρόσφατη μεγάλη μελέτη του CE
DELFT, η οποία σαφέστατα
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίδραση των
αποβλήτων των scrubbers
στα νερά των λιμανιών είναι
εντελώς ασήμαντη. Νομίζω
ότι αυτό, δηλαδή για ποιο
λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν
θέλουν τα scrubbers, έχει
από πίσω του καθαρά οικονομικά και επιχειρησιακά
συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό ο
ΙΜΟ έχει δημιουργήσει ένα
ειδικό working group και θα
δώσει μια περίοδο δύο χρόνων για να παρουσιαστούν
επιστημονικές μελέτες για
τα scrubbers που δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι
θα είναι πλήρως αθωωτικές. Σε κάθε περίπτωση,
ό,τι και να κάνει ο ΙΜΟ, θα προστατευθούν οι early
movers με το λεγόμενο grandfathering principal,
σύμφωνα με το οποίο όποιος έβαλε έβαλε και
από εδώ και μπρος, εάν αλλάξει η νομοθεσία, θα
ισχύει αυτή.
Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα
αναλάβει σε λίγο, τα μέλη της διατυμπανίζουν ότι
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το πρώτο μέλημά τους είναι το περιβάλλον. Είμαστε σύμφωνοι και εμείς ως ναυτιλία για το θέμα
αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα
θέλαμε όμως το θέμα αυτό να μπλέξει με πολιτικές δεσμεύσεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, έχουν
αναδειχθεί από την πρόεδρο. Ας μην ξεχνάμε
ότι η πρόεδρος εξελέγη και από τις ψήφους
των Ευρωπαίων Πρασίνων και εκτιμούμε ότι έχει
δώσει υποσχέσεις διάφορες προς τη συγκεκριμένη παράταξη. Δυστυχώς, η πρώτη της ενέργεια σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία ήταν να προτείνει
την ένταξη της ναυτιλίας στο Emission Trading
Scheme (ETS). Προ δύο τριών ετών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει επιθετικά να συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο ETS και καταφέραμε με
τρομερούς αγώνες να στείλουμε το θέμα στον
ΙΜΟ, ο οποίος θα νομοθετήσει το 2021 για να
εκτιμηθεί το 2023 το αποτέλεσμα και να δούμε τι
θα γίνει. Η πρώτη εντολή της προέδρου προς την
επίτροπο Μεταφορών είναι να εισέλθει η ναυτιλία
στο ΕΤS. Άρα το πρώτο σημάδι είναι πολύ άσχημο και μάλλον θα έχουμε μεγάλη αντίθεση με την
Επιτροπή.
Το speed limit θα είναι μέρος της λύσης
προς το 2050;
Οπωσδήποτε. Είναι η μόνη λύση που αυτή τη
στιγμή μπορεί να δώσει μια μεγάλη και σημαντική μείωση των ρύπων. Μέχρι πριν από δύο χρόνια το θέμα δεν συζητείτο καθόλου. Το ξεκίνησαν δυο τρεις άνθρωποι παγκοσμίως. Ο Γιώργος
Προκοπίου, εγώ και ο Louis Dreyfus. Βλέπετε,
λοιπόν, ότι αυτά τα δύο χρόνια αυτή η συζήτηση
απέκτησε δυναμική και σχεδόν έληξε η συζήτηση ότι με ορισμένες τεχνολογικές βελτιώσεις (θα
φτιάξουμε τη γάστρα, την προπέλα, τη μηχανή)
θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Αυτά όλα
έχουν φτάσει σχεδόν στο όριο της εξέλιξής τους
και μπορούμε να περιμένουμε 1%, 2-2,5% μείωση
των ρύπων και τέλος. Από τη μείωση της ταχύτητας όμως μπορούμε να περιμένουμε και 20%
και 30% και 40% μειώσεις. Είναι προφανές και γι’
αυτό πλέον όλες οι προτάσεις έχουν στραφεί σε
αυτό. Κανείς πλέον δεν προτείνει κάτι ούτε για
προπέλες ούτε για μηχανές ούτε για ιστιοφορία.
Όλοι προσπαθούν να βρουν μια βιώσιμη λύση
γύρω από το θέμα της ταχύτητας.
Με το speed limit δεν θα έχουν θέμα
οι ναυλωτές; Υπάρχουν προϋποθέσεις
για την εφαρμογή του;
Κοιτάξτε, αν το πάμε σαν θέμα των ναυλωτών ή
των πλοιοκτητών, από τους οποίους άλλοι έχουν

γρήγορα πλοία και δεν θέλουν να κόψουν ταχύτητα και άλλοι έχουν αργά πλοία και θέλουν να
κόψουν, άλλοι έχουν καινούργια και αποδοτικά
πλοία και άλλοι παλιά και μη αποδοτικά, θα υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει
να γίνει ένας διεθνής κανονισμός και, όπως οι
ναυλωτές σέβονται όλους τους διεθνείς κανονισμούς, έτσι θα σεβαστούν και αυτόν. Μπορεί
ο κανονισμός να προβλέπει ότι, εάν μεταφέρεις
ευπαθή εμπορεύματα, θα έχεις τροποποιήσεις.
Αλλά θα είναι διεθνής κανονισμός. Μπορεί να μην
αρέσει στους ναυλωτές, γιατί θα πρέπει να γίνουν
και περισσότερα πλοία, αλλά μήπως αρέσει στους
εφοπλιστές; Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
Νωρίτερα αναφερθήκατε στα scrubbers.
Είστε αισιόδοξος καθώς πρόσφατα, στο πλαίσιο
του Maritime Cyrpus, εκπρόσωπος της DG
Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέτρεψε να
τηρήσουμε στάση αναμονής διότι ίσως τα openloop scrubbers τελικά απαγορευτούν σε κάποια
λιμάνια;
Πρέπει να καταλάβουμε το εξής: Όταν είμαι
πολιτικός, μέλος περιβαλλοντικής οργανώσεως,
όταν έχω λόγο που δεν θέλω κάτι, είναι πολύ
εύκολο να σηκώνομαι και να λέω ανοησίες. Όταν
επίσης είμαι ένα λιμάνι, που συνήθως τα λιμάνια
είναι απείρως πιο βρόμικα από τα απόβλητα των
scrubbers, είναι πολύ εύκολο να καβαλήσω το
περιβαλλοντικό τρένο, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μελέτες,
εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ανησυχίες, ποιου
η μελέτη είναι καλύτερη κ.λπ. Εμείς οι εφοπλιστές δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα.
Το ότι ήρθε ένας εκπρόσωπος μιας επιτροπής
που δεν ξέρουμε τι σκέφτεται και από ποιον
επηρεάζεται δεν λέει πολλά πράγματα. Αρκετά
λιμάνια πράγματι τώρα έχουν μια υπεροψία ότι
δεν θέλουν open-loop scrubbers. Θα πρέπει να
ξέρετε ότι το ποσοστό της κατανάλωσης των
πλοίων στα λιμάνια είναι περίπου 1-1,5% από τη
συνολική. Κατά συνέπεια, γι’ αυτό το ποσοστό
μιλάμε. Θα δούμε τι θα γίνει και προφανώς το
θέμα θα κριθεί όταν θα γίνουν οι κατάλληλες
επιστημονικές μελέτες και θα συγκριθεί το αποτέλεσμα του να εκπέμπεις θείο στην ατμόσφαιρα με το να ρίχνεις το θείο στη θάλασσα. (Βλέπε, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, την πρόσφατη
μελέτη της CE DELFT.)
Πρόσφατο δημοσίευμα στα διεθνή ΜΜΕ
έκανε λόγο για έναν φόρο στα ναυτιλιακά
καύσιμα στην Ευρώπη, τον οποίο πρότεινε
ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών. Θεωρείτε

ότι οι περιβαλλοντικοί αυτοί κανονισμοί
είναι απόρροια πιέσεων ενός lobbying
(κατασκευαστές, ναυπηγεία, διυλιστήρια
κ.λπ.); Εισακούγεται η φωνή των πλοιοκτητών;
Θεωρείτε ότι οι πλοιοκτήτες είναι στο
στόχαστρο;
Κατ’ αρχάς η φωνή των πλοιοκτητών πράγματι δεν
ακούγεται πολύ, διότι είναι πολύ λίγοι και δεν έχουν
πολλές ψήφους, άρα δεν έχουν πολιτική δύναμη. Η
ευρύτερη ναυτιλία, το cluster, ακούγεται λίγο περισσότερο, διότι έχει περισσότερες ψήφους, και αυτό
δεν το είχαμε καταλάβει εμείς στην Ελλάδα, όπου
ναυτιλία λέγαμε μόνο τον εφοπλισμό. Τώρα καταλάβαμε, και νομίζω έχω συμβάλει και εγώ σε αυτό, ότι
το cluster είναι επίσης σημαντικό.
Οι συζητήσεις αυτές, και δεν είναι μόνο αυτός
ο φόρος, είναι και το ETS, είναι εργαλεία αύξησης των φόρων για τη
ναυτιλία. Αναφέρω το Το speed limit είναι η μόνη λύση
ΕΤS, διότι η καινούργια Επιτροπή επιχειρεί που αυτή τη στιγμή μπορεί να
να το επαναφέρει. Το δώσει μια μεγάλη και σημαντική
έχουμε μελετήσει πολλές φορές και το έχου- μείωση των ρύπων.
με συζητήσει με ξένους
και Έλληνες πολιτικούς. Ιδίως οι ξένοι μάς έχουν
πει πάρα πολλές φορές ότι οποιοιδήποτε φόροι
εφαρμόζονται για θέματα περιβαλλοντικά θα
πηγαίνουν στο ταμείο του εκάστοτε κράτους. Και
αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο
ενιστάμεθα για το ETS.
Σε ό,τι αφορά τον συνασπισμό ναυπηγείων, ευρωπαϊκών κατασκευαστών κ.λπ., εκφράζεται από
όλους αυτούς τους φορείς η άποψη ότι σωστή
είναι μεν η υποστήριξη προς την ευρωπαϊκή ναυτιλία, αλλά με την υποχρέωση ότι θα χρησιμοποιεί
ευρωπαϊκά ναυπηγεία και ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς και μηχανήματα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή το
πρόσφατο report του International Maritime
Bureau (IMB) για την έκρυθμη κατάσταση
στον Κόλπο της Γουινέας, η ECSA κάλεσε τους
Ευρωπαίους policymakers να αναλάβουν δράση
για την αύξηση της ασφάλειας τόσο για τα
πληρώματα όσο και για τα πλοία. Ποια μέτρα
θα προτείνατε προς αυτή την κατεύθυνση;
Η κατάσταση στον Κόλπο της Γουινέας είναι
αρκετά διαφορετική από ό,τι ήταν παλαιότερα
στη Σομαλία. Εδώ μιλάμε κυρίως για απαγωγές
πληρωμάτων, τα οποία συνήθως δεν τα κακομεταχειρίζονται αλλά απελευθερώνονται για λύτρα,
και καμιά φορά σε ορισμένα δεξαμενόπλοια το
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Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη αποτελεί φάρο πολιτισμού
και σημείο συνάντησης της
πνευματικής ζωής στο μεγάλο
λιμάνι της χώρας.

φορτίο γίνεται αντικείμενο κλοπής. Μια θεμελιώδης διαφορά είναι ότι εδώ δεν επιτρέπεται η
χρήση οπλισμένων φρουρών μη τοπικών κρατών.
Υπάρχουν οπλισμένοι φρουροί, οι οποίοι ως επί
το πλείστον είναι Νιγηριανοί και η αξιοπιστία
τους είναι αμφισβητήσιμη. Προσωπικά έχουμε
υποστεί δύο φορές απαγωγές πληρωμάτων, οι
οποίες έληξαν μετά από λίγο. Η αντιμετώπιση
δεν είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στη Σομαλία.
Οι καλύτερες πρακτικές είναι η απομάκρυνση τη
νύχτα από την περιοχή, οι ένοπλοι φρουροί έστω
και τοπικών κρατών και η συνειδητή εφαρμογή
του ότι δεν προσεγγίζουμε και δεν αγκυροβολούμε στα λιμάνια όταν δεν ξέρουμε πότε θα
πέσουμε δίπλα, πότε θα ξεφορτώσουμε κ.λπ. Δεν
είναι δυνατόν να εντοπίσεις ούτε στη Νιγηρία
ούτε στο Καμερούν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Συνήθως απελευθερώνονται τα πληρώματα
χωρίς να γνωρίζουμε τους απαγωγείς.
Βλέπετε προοπτικές για το ελληνικό νηολόγιο;
Υπάρχουν προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα
μπορούσε το ελληνικό νηολόγιο να αναπτυχθεί
και να γίνει ανταγωνιστικό;
Ο λόγος για τον οποίο δεν αναπτύσσεται το
ελληνικό νηολόγιο είναι ένας και μοναδικός: η
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έλλειψη αξιωματικών. Τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να
σας πω λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζω ότι γίνονται
προσπάθειες πολλές μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή εφοπλισμού, υπουργείου και ναυτεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Εάν μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε το θέμα των αξιωματικών, να
είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει μια ισχυρή αύξηση
του νηολογίου. Ξέρω ότι γίνονται κινήσεις ώστε
το ελληνικό νηολόγιο να γίνει πιο ελκυστικό και
ελπίζω οι κινήσεις αυτές να ευοδωθούν.
Επιχειρηματικά δραστηριοποιείστε σε αρκετούς
τομείς εκτός ναυτιλίας. Υπάρχουν κάποια
ανησυχητικά δείγματα ότι οδεύουμε προς μια
παγκόσμια ύφεση, ίσως όχι τόσο εκτενή όσο
προ δεκαετίας. Πώς βλέπετε τις προοπτικές
της παγκόσμιας οικονομίας;
Υπάρχουν τέτοιοι φόβοι. Εγώ πιστεύω ότι οι
φόβοι αυτοί είναι πιο πολύ πολιτικοί, δηλαδή τι
είπε ο Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος κ.λπ. Η πρόσφατη εκτίμηση είναι για μια ανάπτυξη 2,3-2,4%
του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2019, το οποίο δεν είναι
ούτε άσχημο αλλά ούτε και καλό. Αν λοιπόν οι
πολιτικοί κίνδυνοι περιοριστούν, πιστεύω πως τα
πράγματα θα είναι πολύ πιο αισιόδοξα.
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
Ναυτική εκπαίδευση, κουλτούρα ασφαλείας και ψυχική υγεία των ναυτικών:
Σκέψεις για συζήτηση
Η ναυτική εκπαίδευση σήμερα παρέχεται στους ναυτικούς σε δύο επίπεδα, σύμφωνα με τη διεθνή
σύμβαση για τα πρότυπα των αξιωματικών που εκτελούν φυλακή γέφυρας και μηχανοστασίου. Το
πρώτο επίπεδο αφορά τις λειτουργίες και τη σωστή χρήση των βοηθημάτων και γενικότερα της
σύγχρονης τεχνολογίας στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο, ενώ το δεύτερο επίπεδο αφορά την
εκπαίδευσή τους στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού –όπως τη διαχείριση ομάδων–, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας και εν γένει την εκμετάλλευση όλων των ανθρώπινων πόρων με γνώμονα
την ασφάλεια, την αποφυγή ατυχημάτων και δυσάρεστων περιστατικών και, τέλος, την προστασία του
περιβάλλοντος.
Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των αξιωματικών στο πρώτο επίπεδο, η ναυτική εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες παρέχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού σε αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης (Model course) και κρίνεται γενικά επαρκής
αναφορικά με τη χρήση και την ασφαλή λειτουργία των μέσων και των επιχειρησιακών λειτουργιών
του πλοίου.
Τι γίνεται όμως με την εκπαίδευση σε δεύτερο επίπεδο; Γιατί είναι δύσκολο να αποτυπωθεί η εκπαίδευση στο επίπεδο της διαχείρισης προς τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλείας ώστε να δημιουργηθεί η βάση για τη διείσδυση της εκπαίδευσης στο μυαλό και στην καρδιά των εκπαιδευομένων.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία, ώστε οι ναυτικοί
να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, όπως η μελέτη περιπτώσεων, οι
προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις και η εκπαίδευση με ανάθεση ρόλων.
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•

•

Να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη λεγόμενη
«βελτίωση της ποιότητας ζωής» στο πλοίο, με την
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, βελτιώνοντας παράλληλα
την κοινωνικοποίηση των ομάδων του πλοίου, με τελικό
στόχο το πλοίο να αποκτήσει οικογενειακή δομή.
Παρακολούθηση της σταθερότητας στην απόδοση
των ναυτικών, ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως κάθε
σύμπτωμα συνολικής κόπωσης.

Αγώνας των bulk carriers να είναι εφοδιασμένα με
καύσιμα χαμηλού θείου λίγες ημέρες πριν από το 2020

Οι εταιρείες, αλλά και όλοι οι φορείς, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους το πολύ ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον στο πλοίο,
την κοινωνική απομόνωση των ναυτικών και, τέλος, τις ασφυκτικές εμπορικές πιέσεις που ασκούνται σε καθημερινή βάση
από τους εμπλεκομένους στη λειτουργία του πλοίου (ναυλωτές, port state control, oil companies), ιδιαίτερα στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης στο πλοίο. Λειτουργώντας σε ένα
τέτοιο δύσκολο περιβάλλον, ο ναυτικός περιμένει από τους
ανθρώπους της εταιρείας του βοήθεια και υποστήριξη σε επίπεδο λειτουργικό αλλά και ψυχολογικό.
Είναι επιβεβλημένο, εκτός από συμβουλές για τη διαχείριση των
διαφόρων καταστάσεων, οι ναυτικοί να κατανοούν ότι υπάρχει
στήριξη, συμπαράσταση και παραίνεση να συνεχίσουν την καλή
τους δουλειά, ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς έτσι.
Τελευταία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατά περίπτωση επιβάρυνση των ναυτικών από τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των πλοίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συνυπολογίζεται η συνολική κόπωση των ναυτικών και, αν είναι δυνατόν,
να λαμβάνεται μέριμνα αντικατάστασής τους πριν φτάσουν
στο επίπεδο του burn out, ανεξάρτητα από τις επιταγές του
σημερινού θεσμικού πλαισίου.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, στον δρόμο για την επίτευξη του
μέγιστου επιπέδου ασφαλείας, θα πρέπει:
•
Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς τη δημιουργία
κουλτούρας ασφαλείας, αξιοποιώντας νέα εργαλεία
εκπαίδευσης.
•
Η παρεχόμενη εκπαίδευση να συνοδεύεται από
τη συναντίληψη του ναυτικού ότι είναι χρήσιμη,
διαφορετικά δεν θα αποδώσει.
•
Να αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης, με συμμετοχή
των εκπαιδευομένων.
•
Η υποστήριξη από το γραφείο να παρέχεται με τρόπο
που να εκλαμβάνεται ως τέτοια από τον ναυτικό.

Τα πλοία μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων (σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας και σιτηρά) δίνουν αγώνα δρόμου για να καταφέρουν να εφοδιαστούν με τα προβλεπόμενα καύσιμα χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο, ώστε, μετά από δοκιμές στην απόδοση των μηχανών, να είναι έτοιμα να ταξιδέψουν ασφαλώς. Σε
αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με τον κίνδυνο να μείνουν ανενεργά και να γνωρίσουμε πάλι την περίοδο των άτυπων παροπλισμών του 2016.
Τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην tramp ναυτιλία, στην
οποία ανήκουν τα πλοία που δεν εκτελούν μεταφορές σε τακτικές γραμμές, έχουν άμεση ανάγκη και χρειάζονται επειγόντως
τη διασφάλιση της πρόσβασης στα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί, σύμφωνα με δήλωση του κ. Δημητρίου Φαφαλιού, προέδρου της
INTERCARGO (Διεθνής Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου). Η INTERCARGO εκπροσωπεί περίπου το ένα τέταρτο των
παγκόσμιων μεταφορών άνθρακα, μεταλλεύματος και σιτηρών.
Η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου εμπορικού στόλου
θα πρέπει να ξεκινήσει τη χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα
θείου όχι πάνω από 0,5% από 1η Ιανουαρίου 2020, ενώ ο διεθνής θεσμικός φορέας της ναυτιλίας έχει απορρίψει επανειλημμένως αιτήσεις για παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής των
νέων κανόνων. Τα διυλιστήρια και οι πλοιοκτήτες έριξαν δισεκατομμύρια δολάρια για να προετοιμαστούν, όμως ακόμα και αν τα
καύσιμα τελικά είναι διαθέσιμα παγκοσμίως (δεν υπάρχει καμία
εγγύηση γι’ αυτό), αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος ταξιδιού
δεν θα είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ η συμβατότητα του
καυσίμου με την απόδοση στην πρόωση του πλοίου δεν έχει
ακόμη επιβεβαιωθεί. Η περιεκτικότητα των σημερινών καυσίμων
σε θείο είναι στο 3,5%, ενώ πλήρως αποθειωμένα είναι το gas
oil και η βενζίνη. Το νέο καύσιμο παράγεται χωρίς παγκόσμιες
προδιαγραφές, γεγονός που αφήνει αρκετό χώρο για αμφιβολίες όσον αφορά τη συμβατότητά του.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy
Agency) στο Παρίσι αναφέρει ότι οι σημαντικότεροι κόμβοι
ανεφοδιασμού στον κόσμο πρέπει αρχικά να είναι επαρκώς
εφοδιασμένοι με τα νέα καύσιμα, ενώ οι τιμές των καυσίμων
αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό στον εφοδιασμό με συμμορφούμενα καύσιμα.
Μεταξύ περίπου 50.000 εμπορικών πλοίων, υπάρχουν πάνω
από 11.000 φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και περίπου 7.000 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο
και προϊόντα πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σε αντίθεση με τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα
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πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και τα
δεξαμενόπλοια δεν έχουν σταθερές εμπορικές
οδούς, οι φορτωτές δεν φορτώνουν/εκφορτώνουν σε συγκεκριμένα τερματικά, και αυτό αποτελεί μεγαλύτερη δυσκολία στον εφοδιασμό με
συμμορφούμενα καύσιμα.
Η Sadan Kaptanoglu, πρόεδρος της BIMCO, δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες
στην προσφορά με την εφαρμογή των κανονισμών.
Οι κανονισμοί του ΙΜΟ θα προσθέσουν πάνω
από $60 δις στο κόστος των μεταφορών παγκοσμίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια σύμφωνα με
την Kroll Bond Rating Agency, πιστωτικό ίδρυμα
αξιολόγησης που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Το
κόστος των εμπορευματικών μεταφορών για διαδρομές μακρινών αποστάσεων μπορεί να φτάσει
πάνω από το 20% της αξίας ενός φορτίου, ανάλογα με την τιμή του καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, από περίπου 15% σήμερα.
Τα κέρδη των bulk carriers θα επηρεαστούν σημαντικά από τους νέους κανονισμούς και λογικά η
βιομηχανία ζητάει πίστωση χρόνου, στην πρώτη
περίοδο εφαρμογής, και από τις επιθεωρήσεις των
port state control, εφόσον μέσα από αυτές τις
επιθεωρήσεις τα πλοία αποδεικνύουν την πραγματική τους δέσμευση προς την εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Τέλος, ίσως επαληθευτούν οι προβλέψεις μεσιτών ότι τα πλοία που είναι εφοδιασμένα με
scrubbers, τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο
της εφαρμογής των κανόνων, θα παρουσιάζονται
ανταγωνιστικότερα, ειδικότερα στα χρονοναυλωμένα πλοία μικρής διάρκειας αλλά και στις ναυλώσεις κατά ταξίδι στην κατηγορία των VLCCs.

ρίζονται το νερό έρματος, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά υδρόβιων ειδών και η εξάπλωσή τους σε ξένα νερά, όπου δεν υπάρχουν φυσικοί
εχθροί, δημιουργώντας τεράστιες ανισορροπίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ειδικό σχέδιο
διαχείρισης του έρματος του πλοίου (Ballast Water Management Plan) και να
τηρούν βιβλίο έρματος, εισάγοντας όλες τις εργασίες που αφορούν σε αυτό
(ανταλλαγή, επεξεργασία, ερματισμός, αφερματισμός, δειγματοληψία).
Επίσης, τα πλοία πρέπει να διαχειρίζονται το νερό έρματος ώστε να πληρούν είτε το πρότυπο D-1, που αφορά την ανταλλαγή έρματος, είτε το
πρότυπο D-2, που αφορά την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος πάνω
στο πλοίο με την εξουδετέρωση όλων των ειδών που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν απειλή σε ξένα νερά. Οι τροποποιήσεις που ισχύουν από 13
Οκτωβρίου 2019 επισημοποιούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μετάβασης από το πρότυπο D-1 στο πρότυπο D-2, το οποίο φτάνει έως τις
8 Σεπτεμβρίου 2024 (διάγραμμα 1).
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις καθιστούν υποχρεωτικό τον Κώδικα Πιστοποίησης των Συστημάτων Επεξεργασίας Υδάτινου Έρματος, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο επιθεώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης των συστημάτων
BWM που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του D-2.
Οι τροποποιήσεις της σύμβασης BWM εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2018.
Στην ουσία, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή σημαίνει ότι η συμμόρφωση με το D-2 πρότυπο που ορίζεται στη σύμβαση θα είναι σταδιακή σε
βάθος χρόνου για μεμονωμένα πλοία, έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Με την
πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερα πλοία θα συμμορφώνονται με
το πρότυπο D-2, με την τοποθέτηση συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος. Σήμερα υπάρχουν πολλά τέτοια εγκεκριμένα συστήματα στην
αγορά, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους εξουδετέρωσης των
θαλάσσιων οργανισμών στο έρμα, όπως το υπεριώδες φως ως η πλέον φυσική μέθοδος εξουδετέρωσης των οργανισμών, η ηλεκτρόλυση και τα χημικά.
Τα τελευταία ελέγχονται διεξοδικά, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, για το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μετά την απόρριψη του έρματος.
Σύμφωνα με την άποψη πολλών διαχειριστών και εκ του αποτελέσματος,
πολλά συστήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κώδικα που τίθεται σε ισχύ
δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στη λειτουργία τους. Επιπροσθέτως,

Διαχείριση έρματος:
Τροποποιήσεις στην πιστοποίηση
συστημάτων επεξεργασίας
Στις 13 Οκτωβρίου 2019 τέθηκαν σε
ισχύ τροποποιήσεις της διεθνούς
σύμβασης διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος (Ballast Water Management
– BWM), με στόχο την πρόληψη
της εξάπλωσης ειδών που μπορεί να
εισβάλουν σε ξένα νερά μεταφερόμενα στο έρμα των πλοίων, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
Η διεθνής σύμβαση για τον έλεγχο
και τη διαχείριση του ύδατος του
έρματος των πλοίων και των ιζημάτων
(σύμβαση BWM) τέθηκε σε ισχύ στις
8 Σεπτεμβρίου 2017.
Έκτοτε, τα πλοία χρειάστηκε να διαχει-
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Διάγραμμα 1: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μετάβασης από D-1 σε D-2.
Πηγή: DNV GL (https://www.dnvgl.com/news/mepc-71-agrees-to-implementation-dates-for-ballastwater-treatment-systems-96659)
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τα πληρώματα που καλούνται να εκτελέσουν την επεξεργασία χρειάζονται
χρόνο εξοικείωσης με τη λειτουργία των
συστημάτων και πιθανώς εκπαίδευση
από τους κατασκευαστές αυτών. Στο
μεταξύ, και μέχρι να αποκατασταθεί η
αξιοπιστία των συγκεκριμένων συστημάτων, τα πλοία εφαρμόζουν τη διαδικασία
D-1 για να αποφύγουν καθυστερήσεις
και πρόστιμα στα λιμάνια, ενώ έχουν
εγκαταστήσει συστήματα αξίας κάποιων
εκατομμυρίων χωρίς την αποτελεσματικότητα της εξουδετέρωσης των επικίνδυνων ειδών, όπως ευαγγελίζεται ο IMO.

Νέες διαδικασίες από τον ΙΜΟ
για τη συντήρηση και τον έλεγχο
των σωστικών μέσων από 1/1/2020
Μελέτη που δημοσίευσε η Επιτροπή
Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ έδειξε
ότι η συντριπτική πλειονότητα των ατυχημάτων που αφορούν τον χειρισμό και
τη συντήρηση των σωστικών λέμβων
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον
θάνατο μελών του πληρώματος είναι:
•
Η αστοχία του μηχανισμού
απελευθέρωσης.
•
Η τυχαία χρήση του μηχανισμού
απελευθέρωσης.
•
Η ανεπαρκής συντήρηση των
σωστικών λέμβων, του εξοπλισμού
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καθαίρεσης και των καπονιών.
Έλλειψη ή κακή επικοινωνία.
Η έλλειψη εξοικείωσης με τις
σωσίβιες λέμβους και τον σχετικό
εξοπλισμό.
•
Μη ασφαλείς διαδικασίες κατά τη
διάρκεια επιθεωρήσεων σωστικών
λέμβων και των γυμνασίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας, η επιτροπή
ασφαλείας του ΙΜΟ (Maritime Safety
Committee), τον Μάιο του 2016, κατά
την 96η σύνοδο της επιτροπής του
IMO (MSC 96), ενέκρινε τις τροποποιήσεις των κανονισμών III/3 και III/20 της
•
•

SOLAS σχετικά με τα σωστικά μέσα
του πλοίου. Οι τροποποιήσεις αυτές θα
τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020
και εισάγουν νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη συντήρηση και την επιθεώρηση των σωστικών λέμβων (life boats),
των λέμβων διάσωσης (rescue boats),
των λέμβων ταχείας διάσωσης (fast
rescue boats), των μηχανισμών καθαίρεσης (launching appliances) και των μηχανισμών απελευθέρωσης (release gear).
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, το προσωπικό που θα χειρίζεται τους παραπάνω μηχανισμούς πρέπει να πιστοποιείται
για τις δεξιότητες που απαιτούνται για
τους εν λόγω χειρισμούς.
Οι νέες διατάξεις αφορούν την πρόλη-

ψη ατυχημάτων κατά τους χειρισμούς
καθέλκυσης, εισόδου στο νερό και
ανάταξης στη θέση ετοιμότητας των
σωστικών λέμβων, καθώς και τη δημιουργία νέων προτύπων πιστοποίησης
της επάρκειας των χειριστών, με στόχο
την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου
ασφαλείας κατά τους χειρισμούς.
Οι νέες απαιτήσεις αφορούν τα εξής:
•
Σωσίβιες λέμβους
(συμπεριλαμβανομένων των
σωστικών λέμβων ελεύθερης
πτώσης, των λέμβων διάσωσης
και των λέμβων ταχείας διάσωσης).
•
Μέσα απελευθέρωσης
(συμπεριλαμβανομένων κύριου
και δευτερεύοντος για σωσίβιες
λέμβους ελεύθερης πτώσης,
λέμβων διάσωσης, λέμβων ταχείας
διάσωσης και σωσίβιων λέμβων).
Οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες επιθεωρήσεις, όπως και η συνήθης συντήρηση αυτού του εξοπλισμού, πρέπει να
διενεργούνται από το προσωπικό του
πλοίου με την παρακολούθηση και τον
συντονισμό από ανώτερο αξιωματικό,
σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης.
Οι ετήσιες επιθεωρήσεις και οι δοκιμές,
αλλά και οι εργασίες επισκευής, πρέπει να διεξάγονται από πιστοποιημένο
προσωπικό είτε του κατασκευαστή είτε
αναγνωρισμένου από τη σημαία παρόχου. Η πενταετής επιθεώρηση και ανανέωση του πιστοποιητικού, όπως και οι
ενδεχόμενες εργασίες αντικατάστασης
μερών των μηχανισμών απελευθέρωσης,
πρέπει να εκτελούνται από επίσης αναγνωρισμένο από τη σημαία πάροχο ή
από τους κατασκευαστές.
Οι αναγνωρισμένοι, πάλι, πάροχοι από
τη σημαία πρέπει να πιστοποιούν το
προσωπικό τους για την επάρκεια
συντήρησης και χειρισμού του συγκεκριμένου τύπου σωστικών μέσων.
Οι διαχειριστές των πλοίων οφείλουν να
προετοιμαστούν για τις νέες απαιτήσεις,
επικαιροποιώντας τις διαδικασίες επί
του πλοίου και προχωρώντας σε συμφωνίες με τους κατασκευαστές ή αναγνωρισμένους από τη σημαία παρόχους,
πριν από την έναρξη ισχύος της απαίτησης, την 1η Ιανουαρίου 2020.
Οι νέες τροποποιήσεις πιθανώς να οδηγήσουν σε μείωση των ατυχημάτων, και
αυτό μένει να αποδειχθεί από την 1η

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

ενώ το όφελος στην ασφάλεια και στην υγεία του πληρώματος θα είναι
πολλαπλάσιο του κέρδους της όποιας συντήρησης ρουτίνας.
Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων:
Η περίπτωση των αλκοολών, του βιομεθανίου και της αμμωνίας

Ιανουαρίου 2020. Εμείς, βέβαια, δεν πιστεύουμε
ότι οι ναυτικοί στερούνται εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων. Η κυριότερη αιτία είναι η έλλειψη ιεράρχησης των προτεραιοτήτων πάνω στο πλοίο, με
αποτέλεσμα την προχειρότητα της εκτέλεσης
των γυμνασίων μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθεί
η συμμόρφωση του πλοίου με το θεσμικό πλαίσιο και τις διατάξεις των συμβάσεων, αλλά και η
έλλειψη προθυμίας από τα πληρώματα για την
εκτέλεση των γυμνασίων όταν εκκρεμούν άλλες
εργασίες, όπως η συντήρηση των μηχανημάτων.
Η αρχή πρέπει να γίνει, λοιπόν, από την αλλαγή
στις προτεραιότητες. Είναι προτιμότερο να τίθεται μία ολόκληρη εργάσιμη ημέρα τον μήνα στη
διάθεση του πλοιάρχου για την εκτέλεση γυμνασίων και ασκήσεων εξοικείωσης του πληρώματος
με τα σωστικά μέσα και όλα τα μέσα ασφαλείας,
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Οι επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι τα καύσιμα που μπορούν, μετά από
έρευνα και επεξεργασία, να έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων στο
περιβάλλον είναι οι αλκοόλες, το βιομεθάνιο και η αμμωνία.
Σύμφωνα με νέα μελέτη, που διεξήχθη με χρηματοδότηση του δανικού ναυτιλιακού κολοσσού Maersk και του αγγλικού νηογνώμονα Lloyd’s Register,
οι μεγαλύτερες δυνατότητες της ναυτιλίας στην απαλλαγή της από καύσιμα
του άνθρακα βρίσκονται στην εξεύρεση νέων πηγών βιώσιμης ενέργειας.
Η ενεργειακή απόδοση θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη
μείωση των εκπομπών CO2, όμως για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών
απαιτείται μια συνολική αλλαγή στην προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο
κινούνται τα ποντοπόρα πλοία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει καύσιμα χωρίς άνθρακα και νέες τεχνολογίες πρόωσης.
«Οι τεχνολογικές αλλαγές στα πλοία είναι μικρές σε σύγκριση με τις νέες
τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και τα καύσιμα που πρέπει να
παραχθούν και να μπορέσουν να καλύψουν με πηγές βιώσιμης ενέργειας
την παγκόσμια ζήτηση. Χρειάζεται να έχουμε ένα εμπορικά βιώσιμο πλοίο
ουδέτερου άνθρακα σε υπηρεσία έντεκα χρόνια από τώρα», σύμφωνα με
τη Maersk.
Τα τρία καύσιμα που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν περίπου την ίδια πρόβλεψη κόστους, αλλά με διαφορετικά εμπόδια και ευκαιρίες. Αναλυτικότερα:
Οι αλκοόλες δεν είναι εξαιρετικά τοξικό καύσιμο, με διάφορους πιθανούς
τρόπους παραγωγής, όπως απευθείας από βιομάζα, μέσω ανανεώσιμου
υδρογόνου σε συνδυασμό με άνθρακα, από βιομάζα και από δέσμευση
άνθρακα. Οι υπάρχουσες λύσεις για τον χειρισμό του χαμηλού σημείου
ανάφλεξης (flash point) για την καύση αλκοολών έχουν αποδειχθεί και
σήμερα στο εμπόριο. Η αιθανόλη και η μεθανόλη αναμειγνύονται πλήρως
στις δεξαμενές καυσίμων, μειώνοντας τις εκπομπές στα καύσιμα.
Ωστόσο, η μετάβαση της βιομηχανίας σε λύσεις με βάση το αλκοόλ δεν
έχει ακόμη καθοριστεί. Το βιομεθάνιο, από την άλλη πλευρά, έχει μια πιθανή
ομαλή μετάβαση, δεδομένης της υπάρχουσας τεχνολογίας και υποδομής. Η
απειλή, ωστόσο, είναι η εκπομπή αδιάλυτου μεθανίου.
Η αμμωνία δεν περιέχει άνθρακα και μπορεί να παραχθεί από ανανεώσιμη
ηλεκτρική ενέργεια. Ο ρυθμός μετατροπής ενέργειας αυτού του συστήματος είναι υψηλότερος από αυτόν των συστημάτων που βασίζονται σε
βιοϋλικά. Η κύρια πρόκληση για την αμμωνία είναι ότι είναι ιδιαίτερα τοξική
και ακόμα και μικρά ατυχήματα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για το πλήρωμα και το περιβάλλον. Η μετάβαση από τις σημερινές
σε μελλοντικές εφαρμογές αποτελεί επίσης τεράστια πρόκληση για την
αμμωνία.
Σύμφωνα επίσης με τις εταιρείες Maersk και Lloyd’s Register, οι μπαταρίες και οι κυψέλες καυσίμου είναι απίθανο να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο
στην εφαρμογή εμπορικά βιώσιμων, ουδέτερων από άνθρακα, λύσεων για
τα ποντοπόρα πλοία.
Η ναυτιλία είναι υπεύθυνη για το 2-3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (GHG), επομένως η βιομηχανία στην ξηρά, και μάλιστα σε
χώρες όπου ο άνθρακας χρησιμοποιείται ως βασική πηγή ενέργειας, πρέπει
σε πρώτο χρόνο να βρει τις απαιτούμενες λύσεις για την απαλλαγή από τον
άνθρακα των πηγών ενέργειας, που με τη σειρά τους θα υιοθετήσουν τα
πλοία μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια.

43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr
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H SRH Marine SΑΙΤ εγκαινιάζει την ηλεκτρονική
πλατφόρμα απεικόνισης και παραγγελίας
ηλεκτρονικών χαρτών SRHNAV
Οι νέοι κανονισμοί
του ΙΜΟ ωθούν
ολοένα και
περισσότερο τους
πλοιοκτήτες να
εγκαταστήσουν
νέες τεχνολογικές
εφαρμογές
ψηφιακής
πλοήγησης
στα πλοία τους.

H SRH Marine SΑΙΤ, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό
και την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης ηλεκτρονικών χαρτών, δημιούργησε την πλατφόρμα
SRHNAV.
Το SRHNAV είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
απεικόνισης και παραγγελίας ηλεκτρονικών χαρτών, η οποία προσφέρει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών για την επίτευξη ασφαλέστερης και αποδοτικότερης πλοήγησης, παρέχοντας τις παρακάτω
λειτουργίες:
•
Παραγγελία Ηλεκτρονικών Χαρτών (AVCS).
•
Απεικόνιση και παραγγελία eNPs (Βιβλία
Πιλότων) απευθείας από το SRHNAV.
•
Απεικόνιση και παραγγελία των ADPs
(Radio Signals-Total Tide-List of Lights)
ανά πορεία πλοίου.
•
Πληροφορίες για Navarea Warnings.
•
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Χαρτών.
•
Επιλογή απευθείας εγκατάστασης
Ηλεκτρονικών Χαρτών (Base 0) και
ενημερώσεων/διορθώσεων από το
διαδίκτυο (UKHO Weekly Updates).
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•
•
•
•

Απεικόνιση Ηλεκτρονικών Χαρτών, όπως
στο επίσημο ECDIS (Virtual ECDIS Viewer).
Σύστημα προσδιορισμού θέσης (Fleet
Tracking with Historical Logs).
Απεικόνιση MARPOL and ECA περιοχών.
Επιλογή Anti-Piracy που αποτρέπει, όπου
αυτό είναι δυνατό, την πλοήγηση σε
επικίνδυνες για πειρατεία περιοχές.

H πλατφόρμα SRHNAV παρέχει επίσης τη δυνατότητα βελτιστοποίησης διαχείρισης στόλου με πληροφορίες και δεδομένα μέσα από ένα εύκολο, μοντέρνο, γρήγορο και φιλικό προς τον χρήστη μενού.
Επιπλέον, μια πολύ βασική λειτουργία της πλατφόρμας είναι η αυτόματη δημιουργία πορείας
πλοίου με απλή εισαγωγή Λιμάνι Α & Λιμάνι Β
μέσω σημείου Γ (A to B via C) με πολύ μεγάλη
βάση δεδομένων λιμανιών και τερματικών σταθμών φορτοεκφόρτωσης.
Επιπροσθέτως, αξίζει να τονιστεί πως το SRHNAV
παρέχει μετεωρολογικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων μετεωρολογικών συμβόλων για

ανέμους, ύψος και κατεύθυνση κυμάτων, πάγους,
τυφώνες κ.λπ. (Based on weekly forecasts).
Εξάλλου, δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης διαφόρων συμπληρωματικών ναυτιλιακών πληροφοριών, όπως ενδεικτικώς οδηγίες προς ναυτιλλομένους, στοιχεία φαροδεικτών, port entrance, pilot
book και port facilities.
Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει
συμπληρωματικές πληροφορίες με την απεικόνιση σημείων, γραμμών και περιοχών που ορίζονται
με κλειστές πολυγωνικές γραμμές, καθώς και διάφορες σημειώσεις, όπως No Go Areas.
Η πλατφόρμα προσφέρει επιλεκτική εμφάνιση
του πλήθους των απεικονιζόμενων χαρτογραφικών πληροφοριών (π.χ. απεικόνιση μόνο της
ισοβαθούς ασφάλειας, απεικόνιση ή απόκρυψη
χαρακτηριστικών και τομέων φανών κ.λπ.).

Εν συνεχεία, υπάρχει η λειτουργία χρήσης ειδικού
συμβολισμού και περισσότερων χρωμάτων για την
ευκρινέστερη παρουσίαση των χαρτογραφικών
πληροφοριών στην οθόνη [π.χ. απεικόνιση υδάτων ασφαλούς πλεύσης (safety contour) με εντονότερο χρώμα, εμφάνιση της αβαθούς περιοχής
μεταξύ της ακτογραμμής και της περιοχής υδάτων
ασφαλούς πλεύσης με έντονο μπλε φόντο, απεικόνιση σημαντήρων και φανών με πιο ευδιάκριτα
σύμβολα – Four Shadows Color / Depth Control].
Το SRHNAV παρέχει δυνατότητα εξαγωγής της
πορείας του πλοίου σε συμβατή μορφή αρχείου
για εισαγωγή στο ECDIS και αντίστροφα.
Τέλος, η πλατφόρμα SRHNAV μπορεί να συνδεθεί στο GPS και στο AIS του πλοίου, προκειμένου
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τρίτο ανεπίσημο ECDIS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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Η
επόμενη
		
μέρα
για τα
δεξαμενόπλοια

Ένας ιδιαίτερος χρόνος κλείνει, ένας ακόμη
πιο ιδιαίτερος έρχεται στο προσκήνιο.
Το 2019 φτάνει στο τέλος του και η γεύση που θα αφήσει για
τους δρώντες στην αγορά των δεξαμενόπλοιων θα πρέπει
να χαρακτηριστεί ως γλυκόπικρη. Σημαντικά, πολυποίκιλα
και διαφορετικής φύσεως ήταν τα θέματα που απασχόλησαν
τη ναυτιλιακή κοινότητα, και ιδίως τους διαχειριστές
δεξαμενόπλοιων, το 2019. Ορισμένα εξ αυτών θα βρουν
την απάντησή τους την ερχόμενη χρονιά, το κομβικό δηλαδή
έτος για τη ναυτιλία 2020.
Στο φετινό ειδικό αφιέρωμα παρουσιάζονται οι απόψεις
και οι επισημάνσεις ναυτιλιακών προσωπικοτήτων που
παρακολουθούν στενά το ναυτιλιακό γίγνεσθαι στην αγορά
του μαύρου χρυσού, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα
επιχειρούν στη διά θαλάσσης μεταφορά του, γνωρίζοντας
τις πραγματικές προκλήσεις της λειτουργικής διαχείρισης
των δεξαμενόπλοιων στη μετά TMSA 3 εποχή.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά στο αφιέρωμα γίνεται στις ανακατατάξεις που
έχουν ήδη εντοπιστεί στο εμπόριο και στις διαδρομές του αργού
πετρελαίου, ειδικά ως προς την αγορά των υπερδεξαμενόπλοιων
(VLCCs) και των πετρελαϊκών παραγώγων. Η αλλαγή του ενεργειακού αλλά και του πολιτικού ρόλου των ΗΠΑ σε παραγωγό πετρελαίου δημιουργεί νέα δεδομένα, αλλά και σημαντικές εμπορικές
ευκαιρίες.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος
είναι ένα ακόμα σημαντικό θέμα για την αγορά των δεξαμενόπλοιων.
Οι πλοιοκτήτες καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα
«συμμορφωθούν» προς τις καινούργιες συνθήκες, είτε αυτές λέγονται scrubbers είτε συμβατά καύσιμα είτε ακόμα και μηχανές διπλού
καυσίμου. Βέβαια, εκτός από απαραίτητες επιλογές κόστους που θα
χρειαστεί να γίνουν από τους πλοιοκτήτες, αναμένεται από την άλλη
μεριά να φανεί αν η ζήτηση πετρελαίου μπορεί να τονωθεί ως επακόλουθο του ίδιου κανονισμού. Οι εξελίξεις που αφορούν το εμπόριο πετρελαϊκών ειδών διαφαίνεται ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων ή στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων
εμπορικών διαδρομών και ροών.
Η ζήτηση αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα συζήτησης σε όλα τα ναυτιλιακά fora, αλλά δεν είναι μια συνθήκη που μπορεί να επηρεάσει
άμεσα η πλοιοκτησία, η προσφορά όμως; Αντικείμενο συζήτησης
ήδη αποτελεί το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών των νεότευκτων,
όπως επίσης οι απαιτούμενες στρατηγικές ανάπτυξης που ακολουθούνται. Ωστόσο πλανάται το ερώτημα αν οι διαλύσεις θα αυξηθούν,
καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο «τέλος» των πρώτων δεξαμενόπλοιων διπλού τοιχώματος, αλλά και η αλληλεξαρτώμενη με τις διαλύσεις δραστηριότητα στην αγορά των μεταχειρισμένων.
Η ακολουθούμενη στρατηγική, λοιπόν, των πλοιοκτητών και των διαχειριστών σε αυτό το χρονικό σημείο-καμπή για τη ναυτιλία επηρεάζεται και αντανακλά το ομιχλώδες εξωτερικό περιβάλλον, και ειδικά
ως προς τον πυλώνα των κρατικών πολιτικών Δύσης και Ανατολής.
Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι παρεμβατικές πολιτικές που επηρεάζουν τον κλάδο που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε ένα παγκόσμιο
laissez-faire. Οι γεωπολιτικές αλλαγές, οι εντάσεις μεταξύ εμπορικών
γιγάντων όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά και η επιβολή κυρώσεων
–βλέπε Ιράν, Βενεζουέλα και Κίνα– θεωρούνται ο πιο απρόβλεπτος
και συνάμα συναρπαστικός παράγοντας του παιχνιδιού. Κίνα, βέβαια,
και COSCO είναι ένα επιπλέον κεφάλαιο για την αγορά των wet,
αφού το πιθανό «ξεπάγωμα» στα δεξαμενόπλοια του κινεζικού γίγαντα θα αλλάξει και πάλι το ήδη εύθραυστο σκηνικό.
Τέλος, το διαρκές self-regulation της συγκεκριμένης αγοράς, που
αντανακλάται στα πρότυπα του TMSA 3, ήδη απασχολεί τα αρμόδια
τμήματα των διαχειριστριών εταιρειών πλοίων με τα νέα απαιτητικά
πρότυπα λειτουργιών και διαδικασιών τους.

Επιμέλεια αφιερώματος:
Αλέξανδρος Κατσαρός
και Χάρης Παππάς
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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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Oι ανάγκες για αργό πετρέλαιο θα αυξάνονται,
καθώς η ζήτηση των διυλιστηρίων κορυφώνεται

Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας μιλάει
στα Ναυτικά Χρονικά για τη φωνή
των Ελλήνων πλοιοκτητών στα διεθνή
fora, τις προοπτικές της ναυλαγοράς
για τα πλοία μεταφοράς πετρελαϊκών
παραγώγων, αλλά και για τη μεγάλη
πρόκληση του Sulphur Cap 2020.
Πρόσφατα το Ελληνομεσογειακό Forum
της INTERTANKO συναντήθηκε στη Λεμεσό
της Κύπρου. Ποια ήταν τα κυριότερα θέματα
που απασχόλησαν τα μέλη του; Πόσο δυνατή
είναι η φωνή των Ελλήνων πλοιοκτητών στη
συγκεκριμένη Ένωση;

Συνέντευξη του Βασίλη Μπακολίτσα,
Προέδρου του Hellenic Mediterranean Panel
της INTERTANKO και Director της Sea Pioneer
Shipping Corporation
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Το Ελληνομεσογειακό Πάνελ της INTERTANKO
(HMP) συναντήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στην
Κύπρο με σκοπό να συμπέσει με το Cyprus
Maritime event. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το HMP αποφάσισε η συνάντησή του να
μη λάβει χώρα στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο.
Την απόφαση αυτή χαιρέτισαν τόσο τα κυπριακά μέλη του πάνελ όσο και οι κυπριακoί φορείς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα των διεργασιών των ειδικών επιτροπών της INTERTANKO. Συζητήθηκαν
επίσης θέματα όπως οι τελευταίες εξελίξεις με
αντικείμενο την πειρατεία, το κανονιστικό πλαίσιο του IMO για το 2020 καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται υπό εξέταση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Στο κλείσιμο
της συνάντησης, εκπρόσωπος του κυπριακού Υπουργείου Ναυτιλίας πραγματοποίησε μια σύντομη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που της χώρας
του ως προς την προσέλκυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Η σημαντικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών στην IΝΤΕRTANKO επιβεβαιώθηκε προσφάτως, καθώς άλλαξε το καταστατικό και πλέον στο Συμβούλιό
της (και ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων) επιτρέπεται σε κάθε μέλος να
έχει εκπροσώπηση και δικαίωμα ψήφου. Το γεγονός αυτό ενδυναμώνει τη
φωνή της χώρας μας, καθώς αυξάνει τις ψήφους της σε 70, σε σχέση με το
προηγούμενο όριο των 16 ψήφων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια και Νότια Αμερική πόσο έχουν
επηρεάσει τον κλάδο ως προς τη γενικότερη ναυλαγορά, αλλά και το
εμπόριο πετρελαϊκών παραγώγων;
Είναι σαφές ότι στο σύνολό της η αγορά των δεξαμενόπλοιων επωφελείται
από τη γεωπολιτική αστάθεια, όπως και από τις επερχόμενες αλλαγές στην
αύξηση της ζήτησης LSFO. Σύντομα, καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας
σε θείο θα πρέπει να μεταφέρονται από τα διυλιστήρια όπου παράγονται
σε άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς, με σκοπό
τη διαθεσιμότητά τους στα διάφορα σημεία τροφοδοσίας καυσίμων ανά
τον κόσμο. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για αργό πετρέλαιο θα συνεχίσουν να
αυξάνονται, καθώς η ζήτηση των διυλιστηρίων κορυφώνεται. Τα δύο αυτά
γεγονότα θα δημιουργήσουν ένα νέο σενάριο στην αγορά δεξαμενόπλοιων
(storm scenario). Εάν συνυπολογίσουμε τον περιορισμό του στόλου των
VLCCs λόγω της απαγόρευσης των ιρανικών υπερδεξαμενόπλοιων και της
εξίσου σημαντικής και ξαφνικής απόφασης των Αμερικανών για απαγόρευση του κινεζικού στόλου της COSCO Dalian, μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό πως μια μικρή αλλαγή στην προσφορά των VLCCs μπορεί να επιφέρει
κέρδη στον κλάδο της τάξεως των $200Κ-$300Κ ημερησίως. Στους ανωτέρω παράγοντες ήρθε να προστεθεί και η slow steaming πολιτική, που φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή, διαμορφώνοντας ένα ακόμα ευνοϊκότερο μέλλον.
Πού ανιχνεύετε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά των
πετρελαϊκών παραγώγων (products); Ποια trade routes πιστεύετε
ότι θα εμφανίσουν καλές προοπτικές και, συνεπακόλουθα, ποιοι τύποι
πλοίων θα ευνοηθούν;
Όπως προαναφέρθηκε, η αυξανόμενη ζήτηση για δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών παραγώγων (MRs, LR1, ακόμα και LR2) αποτελεί ήδη
γεγονός. Επί του παρόντος, οι ναύλοι στη spot αγορά των MRs, τόσο στη
«Λεκάνη» του Ατλαντικού όσο και στην Άπω Ανατολή, κυμαίνονται στην
περιοχή των mid USD 20k, ενώ αντίστοιχα σημειώθηκε μικρή αύξηση και
στην αγορά των χρονοναυλώσεων για τα πλοία μεταφοράς καθαρών πετρελαϊκών παραγώγων (CPP). Θεωρούμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και
εντός του 2020 και πιστεύουμε ότι η πιθανή διόρθωση της αγοράς προς τα
κάτω μπορεί να επέλθει μόνο όταν οι δευτερεύοντες λιμένες τροφοδότησης καυσίμων θα είναι σε θέση να προμηθεύονται από τα τοπικά διυλιστήρια τις απαιτούμενες ποσότητες LSFO χωρίς να χρειάζεται η μεταφορά σε
αυτά καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων για τις έως τώρα απαραίτητες μείξεις, με στόχο την παραγωγή συμβατών στη νέα πραγματικότητα καυσίμων.
Ποιες ήταν οι βασικές συνιστώσες που επηρέασαν τις διακυμάνσεις στις
τιμές των δεξαμενόπλοιων εντός του 2019; Θα υπάρξει βελτίωση στις
τιμές το 2020 και σε ποιες κατηγορίες ή τύπους πλοίων;
Οι αξίες των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού έχουν αυξηθεί σημαντικά
το τελευταίο διάστημα και αξίζει να αναφερθούμε στα μεγαλύτερης ηλικίας
πλοία, που απολαμβάνουν υπεραποδόσεις στην αξία τους. Οι τιμές για τα
δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαϊκών παραγώγων δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη ανάλογη άνοδο, όμως υπάρχει η αίσθηση ότι στην αγορά των
σύγχρονων MRs οι αξίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει
την αγορά των αγοραπωλησιών είναι ο σκεπτικισμός που επικρατεί όσον
αφορά τις νέες παραγγελίες πλοίων (N/B). Η στάση αυτή πηγάζει από
τους περιορισμούς για τις εκπομπές των ρύπων που έχει ανακοινώσει ο

IMO για το 2030. Η υπάρχουσα τεχνολογία και
τα είδη των καυσίμων που υπάρχουν στην αγορά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα
κατώτερα όρια που θα ισχύσουν από το 2030, γι’
αυτόν τον λόγο θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο για
τους πλοιοκτήτες να αρχίσουν να τοποθετούν
μαζικά παραγγελίες για πλοία που θα παραδοθούν την επόμενη διετία, πράγμα που σημαίνει
πως θα είναι περίπου εννέα ετών όταν θα ισχύσει
το νέο κανονιστικό πλαίσιο, με το μέλλον τους να
προδιαγράφεται αβέβαιο. Πιθανότατα λοιπόν και
αυτός ο παράγοντας θα επηρεάσει τις τιμές στην
αγορά μεταχειρισμένων.
Οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νομοθεσίες
πόσο επηρεάζουν τη βιωσιμότητα ναυτιλιακών
εταιρειών με μικρό αριθμό πλοίων; Μπορεί μια
μικρή σε μέγεθος οικογενειακή επιχείρηση να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας;
Οι πρόσφατοι κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές ρύπων δεν θα επηρεάσουν πραγματικά τις
μικρότερες ναυτιλιακές εταιρείες. Όλες οι εταιρείες θα κληθούν να επιλέξουν είτε εγκατάσταση
scrubbers είτε χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, που είναι ήδη διαθέσιμα στην
αγορά. Επομένως, δεν πιστεύω πως οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την
ευημερία των μικρομεσαίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
εταιρείες δεξαμενόπλοιων, οι οποίες είναι συνηθισμένες στην προσαρμογή και στη συμμόρφωση
με νέες τεχνολογίες αλλά και με νέες νομοθεσίες.
Οι συνεχείς εξελίξεις, άλλωστε, έχουν εξέχουσα
θέση στην ατζέντα των πετρελαϊκών κολοσσών
εδώ και χρόνια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

«Adopt or die»
(1859, Κάρολος Δαρβίνος)
Ο κόσμος μας εξελίσσεται και
αλλάζει, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να αλλάζουν οι συνθήκες και το
πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται και
επιχειρούν οι ελληνικές ναυτιλιακές
εταιρείες. Οι προκλήσεις με τις
οποίες έρχονται αντιμέτωπες είναι
πολλές και πολύπλοκες και οδηγούν
στην αναπροσαρμογή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους προκειμένου
να αντεπεξέλθουν.

Tου Βασιλείου Τερζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου της Queensway
Navigation Co. Ltd, Α΄ Αντιπροέδρου ΕΕΝΜΑ
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Έχει διαπιστωθεί ότι, μετά την κρίση του 2008, το
πλήθος των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών έχει
μειωθεί σημαντικά. Η εξέλιξη που σημειώνουν οι
μεγάλες εταιρείες, εισηγμένες σε διάφορα χρηματιστήρια ή βοηθούμενες από μεγάλα επενδυτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα που επενδύουν
συνεχώς και τις γιγαντώνουν, έχει ως επακόλουθο
τη συμπίεση των μικρομεσαίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κάτι που νομοτελειακά θα οδηγήσει
στην εξαφάνισή τους, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλους κλάδους.
Στο ίδιο περιβάλλον εντοπίζεται ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα, που απασχολεί και θα συνεχίσει να
απασχολεί τη ναυτιλία, και δεν είναι άλλο από
την επέλαση, θα έλεγε κανείς, των κρατικών και
ημι-κρατικών εταιρειών της Κίνας, οι οποίες, ενισχυόμενες οικονομικά από κρατικά κεφάλαια,
επιχειρούν με όρους αθέμιτου ανταγωνισμού, στρεβλώνοντας την αγορά.
Είναι σχεδόν αδύνατο για μια ιδιωτική ναυτιλιακή επιχείρηση να ανταγωνιστεί την τιμολογιακή πολιτική που διαμορφώνει μια κρατική εταιρεία, με το
μεγάλο περιθώριο απωλειών, προκειμένου να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές.
Είναι βέβαιο ότι η συρρίκνωση των ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών
προς όφελος των ασιατικών θα πλήξει τον ηγεμονικό ρόλο της ευρωπαϊκής
ναυτιλίας και θα επηρεάσει, σαφώς, το μέλλον του ευρωπαϊκού cabotage. Η
Ευρώπη θα χρειαστεί ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης αυτής της επέλασης
τόσο για τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και για τη ναυπηγική και τεχνολογι-

κή βιομηχανία, που είναι συνυφασμένες με τον κλάδο.
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις οφείλουν
Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν
–και οφείλουν– να διερευνήσουν τις πιθανότητες συγνα μελετήσουν τις γεωπολιτικές αλλαγές
χωνεύσεων και συνεργασιών, ώστε να καταφέρουν να
στη διακίνηση του πετρελαίου και να
αντισταθούν και να παραμείνουν στο παιχνίδι.
Παράλληλα με το νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει
προσαρμοστούν αναλόγως.
διαμορφωθεί, η ναυτιλία έρχεται αντιμέτωπη και με τη
μετάλλαξη του περιβάλλοντος διακίνησης των ορυκτών
καυσίμων (crude oil, LNG, products κ.λπ.). Όπως όλοι ξέρουμε, τα τελευταία στους οποίους η αγορά παρουσιάζει υστέρηση,
χρόνια η Αμερική έχει καταφέρει να αντιστρέψει τον ρόλο της και από εισα- ώστε να υπάρχει προοπτική ανάπτυξης. Παρ’ όλα
γωγέας πετρελαίου είναι πλέον εξαγωγέας τόσο πετρελαίου όσο και LNG αυτά, η αγορά δείχνει ότι οι παραγγελίες και οι
προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρατηρείται επίσης μεγάλη ανάπτυξη των χερ- παραδόσεις νεότευκτων πλοίων συνεχίζονται,
σαίων δικτύων διακίνησης crude oil και LNG (pipelines), που και αυτά με τη αυξάνοντας τη χωρητικότητα, δημιουργώντας
σειρά τους μεταβάλλουν σημαντικά το περιβάλλον της ναυτιλίας, εισάγοντας συνθήκες ασφυξίας και οδηγώντας τη ναυλαγορά
σε χαμηλά επίπεδα. Ένα παράδειγμα αυτής της
νέους προορισμούς και διαφορετικές απαιτήσεις μεγεθών φορτίων.
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις οφείλουν να μελετήσουν τις γεωπολιτικές αλλα- επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να
γές στη διακίνηση του πετρελαίου και να προσαρμοστούν αναλόγως. Εξάλ- είναι και η αυξημένη προτίμηση που παρατηρείλου, η προσαρμοστικότητα και η διορατικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών ται στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG, κάτι
διαχρονικά υπήρξαν από τα μεγαλύτερα όπλα στη φαρέτρα τους και σήμερα που πιθανώς να επιφέρει κορεσμό στη χωρητικόκαλούνται να τα χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική τητα και αυτού του ειδικού τύπου πλοίου.
και γεωπολιτική συγκυρία, όπως έχουν κάνει με επιτυχία κι άλλες φορές στο Πολλές και πολύπλοκες, λοιπόν, οι προκλήσεις
με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι ναυτιλιακές
παρελθόν.
Δεν είναι όμως μόνο το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και το μοτίβο επιχειρήσεις. «Adopt or die» έγραψε το 1859 ο
διακίνησης του πετρελαίου που αλλάζουν και διαμορφώνουν νέες συνθή- Δαρβίνος και παραμένει οδυνηρά επίκαιρος στο
κες. Σε λίγες ημέρες από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τίθεται κατώφλι του 2020.
σε ισχύ ο κανονισμός νέων καυσίμων του ΙΜΟ,
αλλάζοντας άρδην και το κανονιστικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν πλέον οι
ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο νέος κανονισμός θα
έχει άμεσο αντίκτυπο στο εμπόριο του πετρελαίου μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της
Μεσογείου, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει
ανοδική πορεία, καθώς τα πετρέλαια της Μαύρης
Θάλασσας από τη φύση τους έχουν μικρότερη
περιεκτικότητα σε θείο. Ως συνέπεια αναμένεται
αύξηση της μετακίνησης φορτίων από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες σε πετρέλαιο χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο.
Κλείνοντας, δεν θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά σε μία ακόμα σημαντική πρόκληση που
καλούνται να διαχειριστούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πλεονάζουσα χωρητικότητα, που διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια σε
όλους τους τύπους πλοίων και προκαλεί μεγάλο
ανταγωνισμό και πίεση της ναυλαγοράς και των
αξιών των πλοίων προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα
αυτών των δυνάμεων είναι η μεταβλητότητα των
τιμών των ναυλώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα
ήταν αυτονόητο οι επενδύσεις σε πλοία να επικεντρώνονται στα μεταχειρισμένα, ώστε να επέλθει
ισορροπία στην προσφορά και στη ζήτηση, με
τη βοήθεια της απόσυρσης κάποιων πλοίων λόγω
παλαιότητας. Ακόμα, οι νέες ναυπηγήσεις θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες, σε τύπους πλοίων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Ο ρόλος των ΗΠΑ στο εμπόριο πετρελαίου
και η επίδραση στη ναυτιλία
Οι ενεργειακές πολιτικές και ανάγκες
των ΗΠΑ αποτελούσαν ανέκαθεν
έναν αδιαμφισβήτητα σημαντικό
παράγοντα διαμόρφωσης των ροών
του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό
που παρουσιάζει, όμως, εξαιρετικό
ενδιαφέρον σήμερα είναι πως η
ναυτιλιακή αγορά είναι αυτόπτης
μάρτυρας μιας σημαντικής μεταβολής
στα fundamentals του παγκόσμιου
εμπορίου: οι ΗΠΑ έχουν πλέον
μεταλλαχθεί –με φρενήρεις ρυθμούς–
από παραδοσιακό εισαγωγέα
πετρελαίου στην πρώτη παραγωγό
χώρα του κόσμου, ενώ οι εξαγωγές
πετρελαίου της εξακολουθούν να
αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η αλήθεια είναι πως τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου δεν αποτελούν είδηση, καθώς
οι ΗΠΑ ανέκαθεν κατείχαν υψηλά αποθέματα.
Η μέχρι πρότινος στρατηγική των ΗΠΑ ήταν η
διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου, για
την κάλυψη τυχόν αναγκών αλλά και για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσε να
επιφέρει ένας εμπορικός πόλεμος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πετρελαϊκή κρίση
το 1973 και οι τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με
τις παραδοσιακές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες,
κυρίως με τη Σαουδική Αραβία.
Οι προϋποθέσεις για τη «μετάλλαξη» των ΗΠΑ

Του Καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου,
Managing Director της Nereus Shipping S.A.

66

Η σημαντικότερη παράμετρος που δικαιολογεί την απότομη «μετάλλαξη» των ΗΠΑ από εισαγωγέα στον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου του
κόσμου είναι η τεχνολογία. Σαφώς και οι ΗΠΑ γνώριζαν για τα τεράστια
αποθέματα σχιστολιθικού πετρελαίου. Η τεχνολογία όμως άντλησης του
συγκεκριμένου πετρελαίου προϋπέθετε πολύ υψηλό κόστος και καθιστούσε την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων εμπορικά μη βιώσιμη. Ιδίως μάλιστα
όταν υπάρχουν ήδη πολύ οικονομικότερες λύσεις, όπως η εισαγωγή αργού
πετρελαίου από χώρες του Περσικού, της Δυτικής Αφρικής και της Βενεζουέλας, μέχρι και την επιβολή κυρώσεων, η διαδικασία άντλησής του δεν
επιχειρούνταν.
Σήμερα, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών που προηγήθηκαν
την τελευταία πενταετία, η εξόρυξη του σχιστολιθικού γίνεται με τρόπο
αποδοτικότερο, μειώνοντας παράλληλα το κόστος που απαιτείται για μια
τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν καθιστούν

τα σχιστολιθικά κοιτάσματα σε πολλές περιπτώσεις ευκολότερα –και άρα
οικονομικότερα– εκμεταλλεύσιμα σε σχέση με τα παραδοσιακά κοιτάσματα των ΗΠΑ (WTI – West Texas Intermediate). Ταυτόχρονα, οι νέες
τεχνολογίες εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου δημιούργησαν σημαντικά
οφέλη και για τα παραδοσιακά κοιτάσματα, καθιστώντας τα αποδοτικότερα,
με αποτέλεσμα βέβαια τη ραγδαία αύξηση της αμερικανικής παραγωγής
πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον Αύγουστο του 2019, η παραγωγή
αργού πετρελαίου ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ και συγκεκριμένα στα 12.600
εκατ. βαρέλια/ημέρα (U.S. Energy Information Administration), αφήνοντας
πίσω τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία. Στο ακόλουθο γράφημα φαίνεται η
μεγαλειώδης αύξηση παραγωγής πετρελαίου από το 2017 έως το 2019 μεταξύ των προαναφερθεισών χωρών.
Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν εντάσσονται στον OPEC (Organization of the
Petroleum Exporting Countries) δίνει το
δικαίωμα στις ΗΠΑ να διαμορφώνουν την
παραγωγή τους αλλά και τις τιμές τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει
σημαντικά και το εκτεταμένο δίκτυο εγχώριων αγωγών πετρελαίου που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.
Το ίδιο δίκτυο διαδραματίζει σήμερα έναν
αμφίδρομο ρόλο, καθώς όχι μόνο μεταφέρει το πετρέλαιο από τις ακτές στην ενδοχώρα με στόχο την κατανάλωση, αλλά με
τις απαραίτητες προσαρμογές στους προορισμούς μπορεί να λειτουργήσει και προς
την αντίθετη κατεύθυνση, εξυπηρετώντας
έτσι τις εξαγωγές του ορυκτού πλούτου
της χώρας (παράδειγμα αποτελούν τα διυλιστήρια του Χιούστον).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν
ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσει κάτι
που στο, όχι και τόσο μακρινό, παρελθόν
θα φάνταζε απίστευτο. Το γεγονός είναι πως οι ΗΠΑ έδειξαν ότι κατέχουν πλέον όλες τις προϋποθέσεις για εξαγωγές, έχοντας στη διάθεσή τους
κοιτάσματα, τεχνολογία και το κατάλληλο δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά έλειπαν
βασικά κομμάτια στο όλο παζλ, όπως αυτό της νομοθεσίας. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επέτρεπε τις εξαγωγές αμερικανικού αργού από τη χώρα
σύμφωνα με τη διάταξη που υπήρχε λόγω της πάντοτε μεγάλης ανησυχίας
για την ενεργειακή αυτάρκεια των Αμερικανών σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2015, η προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα κατάργησε
αυτόν τον περιορισμό.
Οι λιμενικές εγκαταστάσεις
Τελευταίο μεγάλο εμπόδιο στο μεγαλεπήβολο αμερικανικό σχέδιο αποτελούσαν οι λιμενικές εγκαταστάσεις. Η χώρα μπορεί βέβαια να χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά διευρυμένο δίκτυο ποταμών (π.χ. Μισισιπής,
Delaware), που εξυπηρετεί τη μεταφορά πετρελαϊκών παραγώγων, ωστόσο
αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ακατέργαστου
πετρελαίου λόγω των περιορισμών στο βύθισμα των πλοίων. Το πρόβλημα
λοιπόν της προσέγγισης των μεγάλων δεξαμενόπλοιων (ULCC, VLCC και
Suezmax) είναι καίριο, καθώς έχουν δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες για
να ξεκινήσει η χώρα να εξάγει. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται τώρα η κυβέρ-

νηση. Σε πρώτη φάση φαίνεται να εκμεταλλεύεται την περιοχή LOOP (Louisiana Offshore Oil
Port), που είναι το παραδοσιακό λιμάνι για τις
αμερικανικές εισαγωγές. Να σημειωθεί ότι στις
ΗΠΑ υπάρχουν λιμάνια, όπως στη Νέα Υόρκη, τα
οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν
μεγάλα δεξαμενόπλοια κυρίως λόγω υποδομών.
Η Φιλαδέλφεια επίσης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αντιθέτως, αξιόλογες προοπτικές για τη
δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων κατάλληλων
για εξαγωγές πετρελαίου παρουσιάζουν τα νότια

λιμάνια του Corpus Christi και του Χιούστον. Η
περιοχή του Corpus Christi εμφανίζει υψηλές
προοπτικές λόγω θέσης, μορφολογίας της περιοχής (προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί
άμεσα βυθοκόρηση), σύστασης των υδάτων και
μειωμένης ναυτιλιακής δραστηριότητας. Από την
άλλη, το Χιούστον δεν μπορεί να αναπτυχθεί ιδιαίτερα για εξαγωγές αργού λόγω φυσικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως λόγω της ήδη μεγάλης
εμπορικής δραστηριότητας και συμφόρησης
(εμπόριο πετροχημικών-παραγώγων, κοντέινερ,
bulkers).
Έτσι, το διαχρονικό πρόβλημα εξυπηρέτησης
υπερδεξαμενόπλοιων (VLCCs), που συνεχίζει να
υπάρχει, μπορεί να λυθεί εν μέρει με την ανάπτυξη του Corpus Christi. Η πλήρης φόρτωση ενός
VLCC θα εξακολουθήσει να είναι μια δυνατή
πρόκληση για την περιοχή αυτή. Ο τρόπος που
θα επιτευχθεί αυτό είναι να ακολουθήσει το αντίθετο παράδειγμα του Long Βeach, που εδώ και
χρόνια φιλοξενεί VLCC τάνκερ εφαρμόζοντας τη
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διαδικασία της μερικής εκφόρτωσης (lightening)
πριν από την προσέγγιση του λιμένα (all fastberthing). VLCCs θα μπορούν να φορτώνουν
σε τερματικό σταθμό του Corpus Christi, μέχρι
1,4-1,5 εκατ. βαρέλια και με reverse-lightering να
συμπληρώνουν πλήρες φορτίο για την Άπω Ανατολή.
Τι οδηγεί τις ΗΠΑ στις εξαγωγές πετρελαίου;
Για τη ναυτιλία όλα τα παραπάνω μεταφράζονται
σε σοβαρό εξαγωγικό εμπόριο πετρελαίου από
τις ΗΠΑ, ενώ αντίθετα, πριν από μερικά χρόνια, η
χώρα διενεργούσε σοβαρό εισαγωγικό εμπόριο
πετρελαίου. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η παραγωγή
πετρελαίου των ΗΠΑ θα έχει ανοδική τάση για
τα επόμενα δύο έτη, σύμφωνα με το ακόλουθο
διάγραμμα.

Το ερώτημα που εύλογα γεννάται είναι γιατί οι
ΗΠΑ πασχίζουν τώρα να εξαγάγουν το πλεονάζον παραγόμενο πετρέλαιό τους, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο όπου η τιμή του διεθνώς είναι χαμηλή.
Η απάντηση κρύβεται στο γεγονός ότι ο μαύρος
χρυσός δεν αποτελεί το μέλλον της ενέργειας,
κάτι το οποίο γνωρίζουν προφανώς οι ΗΠΑ.
Η παγκόσμια τάση για στροφή σε εναλλακτικές
πηγές ενέργειας ή τουλάχιστον σε συμμετοχικούς και πιο βιώσιμους τρόπους παραγωγής
ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, ακόμα και η παραγωγή
μέσω υδρογόνου, αμμωνίας και επεξεργασίας του
ατόμου, έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη εδώ και χρόνια στη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής. Πόσω μάλλον μετά τους τόσους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που έχουν προκύψει και
συνεχώς νομοθετούνται με σκοπό τη μείωση του
οικολογικού αποτυπώματος παγκοσμίως.
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Ένας ακόμα εξαιρετικής σημασίας παράγοντας διαμόρφωσης της αλλαγής
πλεύσης της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών. Η τεχνολογία πλέον καλπάζει και οι αλλαγές σε επίπεδο αποδοτικότητας των μηχανών είναι εντυπωσιακές. Για να πειστεί κάποιος, αρκεί μόνο
να σκεφτεί πόσο έχει αλλάξει η απόδοση των κύριων μηχανών μόλις την
τελευταία πενταετία. Διαπιστώνεται ήδη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
και αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανών, χωρίς ακόμη να έχουν μπει
τόσο δυναμικά στην αγορά οι μηχανές διπλού ή τριπλού καυσίμου, που
αναμένονται να είναι αποδοτικότερες. Ο ρόλος του πετρελαίου φαίνεται
να υποβαθμίζεται μελλοντικά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο μαύρος
χρυσός θα συνεχίσει να μην κατέχει εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα σε μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου
Η παγκόσμια ζήτηση στην αγορά του αργού πετρελαίου αναμένεται να διατηρηθεί σε καλά επίπεδα, καθώς ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να
αναπτύσσεται. Η απεξάρτηση από τον άνθρακα θα δώσει στήριξη στην
αγορά πετρελαίου, καθώς οι χώρες που τώρα
χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον άνθρακα
για την παραγωγή ενέργειας θα στραφούν
προς το πετρέλαιο στην πρώτη φάση της
μετάβασής τους για καθαρότερο περιβάλλον.
Το πετρέλαιο αναμένεται πως θα λειτουργήσει
ως άμεση επιλογή στις κοινωνίες αυτές, έχοντας ήδη τις υποδομές και μη δοθείσης της
ευκαιρίας για άμεση εφαρμογή πιο πράσινων
μορφών ενέργειας, όπως για παράδειγμα το
φυσικό αέριο και το υδρογόνο. Η Ελλάδα και
η μετάβασή της από την εποχή του λιγνίτη
αποτελεί ένα απτό παράδειγμα.
Η παγκόσμια ζήτηση σε ενέργεια θα συνεχίσει να είναι ισχυρή, έχοντας ως πυλώνα την
Κίνα (China factor), που δίνει πλέον βάση
στην ανάπτυξη της αχανούς ενδοχώρας της,
συνεχίζοντας να διατηρεί υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης έστω και με την επιβράδυνση που τελευταία παρουσιάζει.
Παράλληλα, η Αφρική και η ενδεχόμενη ανάπτυξή της κατέχει μια επίσης
βαρύνουσας σημασίας θέση στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Κορυφαία
παραδείγματα αποτελούν η Νιγηρία, η Αγκόλα, το Κονγκό, το Τόγκο και
οι γειτονικές και λεγόμενες ενδοσαχάριες χώρες, που έχουν μακρύ μέλλον μπροστά τους. Θα πρέπει πρώτα, ωστόσο, να επιλύσουν τα ζωτικής
σημασίας προβλήματα κοινωνικής και πολιτικής φύσεως που τους ταλανίζουν και αποτελούν τροχοπέδη στην ενδεχόμενη αναπτυξιακή τους πορεία.
Η ακόλουθη φωτογραφία απεικονίζει το άλμα των ενεργειακών εξαγωγών
(πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα) των ΗΠΑ έως το 2040 σύμφωνα με το BP
Outlook 2019.
Σημαντικός παράγοντας και εδώ όμως είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι, με την
αμεσότητα που τους χαρακτηρίζει στη λήψη των επιχειρηματικών τους
αποφάσεων, φαίνεται να ρίχνουν το βάρος τους για νέες επενδύσεις στην
αφρικανική ήπειρο. Μέσω του τρόπου αυτού και των οικονομικών επενδύσεων, είναι αρκετά πιθανό σιγά σιγά να επέλθει μια αλλαγή στάσης από τους
γηγενείς των κρατών αυτών απέναντι στις αποικιοκρατικές ανεπτυγμένες
χώρες. Το σκηνικό παρουσιάζεται να αλλάζει και το χαμένο έδαφος των
Ευρωπαίων θα ευνοήσει τους Κινέζους.
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Πέραν όλων των άλλων, αυτό που παρατηρείται είναι ότι η Ευρώπη, που
παραδοσιακά εισάγει αμερικανικό diesel (EU’s, «go diesel» initiative mid –
1990s), πλέον εισάγει και σημαντικές ποσότητες αμερικανικού αργού πετρελαίου. Πολιτικά οι ΗΠΑ επιχειρούν να κλονίσουν προς όφελός τους τις
σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας, έχοντας γνώση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από
τα ρωσικά ενεργειακά αποθέματα, αλλά και Ευρώπης-Σαουδικής Αραβίας,
αποδεικνύοντας, μετά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, ότι μπορούν να αναπληρώσουν το δημιουργηθέν
έλλειμμα.
Τι συμβαίνει με τα διυλιστήρια;
Το αμερικανικό πετρέλαιο φαντάζει αυτή τη στιγμή ελκυστικότερο για έναν
κυρίως λόγο: οι διαφορετικές ποικιλίες αργού που προκύπτουν από τα πολλά διαφορετικά κοιτάσματα της χώρας σε σχέση με τα αντίστοιχα των
χωρών της Μέσης Ανατολής και της δυτικής Αφρικής. Το γεγονός αυτό
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα διυλιστήρια και τα παράγωγα
που μπορούν να εξαχθούν από την επεξεργασία τους.
Τα αμερικανικά διυλιστήρια, λόγω της παλαιότητάς τους, είναι δύσκολο
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες διύλισης τόσων ποικιλιών ακατέργαστου
πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, η ανοικοδόμηση καινούργιων είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για λόγους
τεράστιου κόστους. Η κατάσταση αυτή μας κάνει να εστιάσουμε στα πιο
σύγχρονα διυλιστήρια, όπως της Κίνας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην Ινδία, καθώς εκεί συναντάμε τα πλέον αποδοτικότερα
διυλιστήρια. Με τον όρο «αποδοτικότερα» αναφερόμαστε σε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, με καλύτερες προδιαγραφές, δηλαδή μεγαλύτερο εύρος
επεξεργασίας και παραγωγής πετρελαϊκών παραγώγων, χαμηλότερου μέσου
κόστους ανά μονάδα παραγωγής και χαμηλότερη παραγωγή ατμοσφαιρικών
ρύπων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η απόφαση του μεγαλύτερου
πετρελαϊκού και κρατικού κολοσσού Saudi Aramco να επενδύσει 100 δις
USD σε καινούργια διυλιστήρια, υποδομές, πετροχημικά και τεχνογνωσία
εξόρυξης μεταλλευμάτων στην Ινδία. Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει αναπτύξει
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τα τελευταία χρόνια σύγχρονες μονάδες διύλισης και επεξεργασίας πετρελαίου, ωστόσο αυτές
πάσχουν όσον αφορά τις υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές λόγω διαφορετικού καθεστώτος.
Πώς επηρεάζουν οι αμερικανικές κυρώσεις
την αγορά πετρελαίου;
Η γεωπολιτική στρατηγική έχει άμεση επιρροή
στα πετρελαϊκά δρώμενα, επηρεάζοντας τον
σταθερό κανόνα της αγοράς, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Οι πολιτικές αποφάσεις
είναι πρωτεύουσας σημασίας και μπορούν να
αλλάξουν το σκηνικό που παρατηρείται επανειλημμένως όλα αυτά τα χρόνια. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της αγοράς των VLCCs, όπου,
στις αρχές Οκτωβρίου, μέσα από μια καθαρά
πολιτική απόφαση, τέθηκε εκτός αγοράς το 10%
του παγκόσμιου στόλου (των VLCCs), δημιουργώντας μια αλματώδη αύξηση της τάξεως του
300-470% στους ναύλους της προαναφερθείσας
αγοράς.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αμερικανικών
κυρώσεων που επηρεάζουν τον παγκόσμιο χάρτη μεταφοράς πετρελαίου, καθώς και τις τιμές
του, είναι αυτές προς τη Βενεζουέλα και το Ιράν.
Οι εξελίξεις ωθούν τις συγκεκριμένες χώρες να
βρουν άλλους προμηθευτές μαύρου χρυσού,
προκαλώντας άμεση αναπροσαρμογή των ταξιδιών των δεξαμενόπλοιων. Δηλαδή η Βενεζουέλα
θα πρέπει να βρει άλλους πελάτες για να προμηθεύσει το πετρέλαιό της, καθώς έχασε τον μεγα-
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ση, αλλά η επίδραση στην αγορά πετρελαίου ήταν και παραμένει μεγάλη.
Επιπροσθέτως, οι πρόσφατες πολιτικές
αποφάσεις για κυρώσεις μεταξύ των
δύο μεγαλύτερων παγκοσμίως πόλων
εμπορίου επηρεάζουν σαφέστατα την
αγορά των δεξαμενόπλοιων και είναι
σημείο αναφοράς. Πίσω από αυτό το
σκηνικό, προφανώς, πολύ μεγάλο ρόλο
έχει η γεωπολιτική στρατηγική. Το γνωστό project «One Belt One Road» έχει
προσελκύσει τα παγκόσμια βλέμματα, και πόσω μάλλον των Αμερικανών.
Όπως έγραψε και ο John J. Mearsheimer
(2001), οι μεγάλες δυνάμεις χαρακτηρίζονται από επιθετικό ρεαλισμό, δηλαδή
οι σχέσεις τους με άλλες μεγάλες δυνάμεις χαρακτηρίζονται από μια ορθολογική επιθυμία για ηγεμονία σε έναν κόσμο
ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Αν συνδυαστούν όλα αυτά μαζί, φαίνεται άμεσα
η αλλαγή στον χώρο των εμπορευμάτων
και κυρίως του πετρελαίου.
Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι
αυτές οι κυρώσεις και ο ανελέητος
εμπορικός πόλεμος, στον οποίο έχουν
επιδοθεί η Αμερική και η Κίνα, συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διαπραγμάτευσης. Πιθανή επίτευξη μέρους
των στόχων που έχει θέσει η αμερικανική κυβέρνηση θα σημάνει χαλάρωση
των κυρώσεων και αποκλιμάκωση του
εμπορικού πολέμου.
Σίγουρα υφίσταται, βεβαίως, η πιθανότητα αρκετών καταλοίπων αυτής της
πολιτικής (nothing will be like before),
όμως θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο
μυαλό μας την αλλαγή του υπάρχοντος
σκηνικού, ενόψει των επερχόμενων αμερικανικών εκλογών.
λύτερό της πελάτη (τις ΗΠΑ). Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να προσεγγίσει άλλες μεγάλες αγορές,
όπως η Κίνα και η Ινδία, κάνοντας ταυτόχρονα
και «γενναίες εκπτώσεις» για να το επιτύχει και
«περιορίζοντας» και τον ρόλο των κρατών του
Αραβικού Κόλπου και της Ρωσίας. Από την άλλη
μεριά, οι ΗΠΑ ήδη αντικατέστησαν ένα μεγάλο
μέρος της Βενεζουέλας από τον Καναδά. Με το
ίδιο σκεπτικό λειτουργούν και οι κυρώσεις προς
το Ιράν. Η συγκεκριμένη περίπτωση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στις κυρώσεις συμπεριλήφθηκαν και αρκετές άλλες χώρες που είχαν
εμπορική συνεργασία με το Ιράν. Η εφεύρεση
των «waivers» πήγε να εξομαλύνει την κατάστα-
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Οι προοπτικές για τα VLCCs
Ενώ τα τελευταία χρόνια το VLCC είχε περιοριστεί στο trade, και συγκεκριμένα στις διαδρομές Περσικός προς Κίνα-Κορέα-Ιαπωνία, πλέον, με την
εξέλιξη των ΗΠΑ στο εξαγωγικό εμπόριο πετρελαίου, αυτό φαίνεται ότι
αλλάζει. Και πάλι το VLCC δεν θα αποτελέσει το μέλλον του εμπορίου
πετρελαίου, κατά την άποψή μου, ωστόσο φαίνεται ότι θα κερδίσει έδαφος
σε σχέση με δύο τρία χρόνια πριν. Βέβαια, ο συγκεκριμένος τύπος πλοίου
είναι ιδιαίτερος, καθώς για την αγορά του απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια
και προσεκτική παρακολούθηση του βιβλίου παραγγελιών (orderbook). Εάν
τα VLCCs πλοία φεύγουν από το US Gulf και τη Λατινική Αμερική πλήρως
έμφορτα, τότε η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει σημαντικά το trading pattern
πετρελαίου και ιδίως από τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και του Αραβικού
Κόλπου.

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.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Οι απαιτήσεις των Oil Majors
στη νέα εποχή

Του Διονύση Πέππα,
HSQE Manager της Pantheon Tankers
Management Ltd.

Είναι γεγονός πως οι απαιτήσεις των μεγάλων εταιρειών
πετρελαιοειδών έχουν μετατοπιστεί από την τεχνική και
λειτουργική κατάσταση του πλοίου προς τα διοικητικά
συστήματα ασφαλούς διαχείρισης και, ακόμα πιο πρόσφατα,
προς τον ανθρώπινο παράγοντα, γεγονός που σηματοδοτεί
μια νέα εποχή για τα δεξαμενόπλοια.

Τελευταία, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
ανθρώπινου εγκεφάλου αλλά και στην ψυχολογική
υποστήριξη των ναυτικών. Θα εξετάσουμε πολύ
σύντομα τις παρακάτω έννοιες, όπως έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο μιας μεγάλης πρωτοβουλίας
για την εξάλειψη των ατυχημάτων, που συντονίζεται από μεγάλη εταιρεία πετρελαιοειδών:
I. Αποτελεσματική παρατήρηση
(Observing Differently)
II. Ψυχική υγεία (Mental Health)
Η πρώτη έχει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς, από
την ανάλυση πολυάριθμων ατυχημάτων, προκύπτει
ότι στην καθημερινότητά τους τα πληρώματα, κατά
κύριο λόγο, αλλά και τα στελέχη του γραφείου δεν
δείχνουν την απαιτούμενη παρατηρητικότητα ώστε
να αναδείξουν νωρίς προβλήματα που μόλις άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους (Weak Signals).
Αξίζει εδώ να εισαγάγουμε ακόμα μία έννοια, το
εμπόδιο (Barrier). Barriers είναι όλοι οι τρόποι
που προβλέπονται από ένα σύστημα ασφαλούς
διαχείρισης για να εμποδίσουμε έναν κίνδυνο να
εξελιχθεί σε ατύχημα. Τα Barriers είναι εταιρικές
πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες, εκπαίδευση αλλά
και τρόπος μηχανολογικού σχεδιασμού. Διακρίνουμε Barriers πρόληψης και Barriers καταστολής. Τα πρώτα εμποδίζουν έναν κίνδυνο να γίνει
ατύχημα, ενώ τα δεύτερα είναι σχεδιασμένα να
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μειώνουν την έκταση και τις επιπτώσεις ενός
ατυχήματος που έχει ήδη συμβεί, π.χ. συστήματα
πυρόσβεσης.
Δυστυχώς κανένα Barrier δεν είναι τέλειο, γι’
αυτό και έχουμε πολλά στη σειρά. Τα Weak
Signals είναι προειδοποιήσεις ότι ένα Barrier
πρόκειται να καταρρεύσει.
Για την αποτελεσματική παρατήρηση, λοιπόν,
είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε μια στάση εγρήγορσης (Chronic Unease) σε αντίθεση με στάση
εφησυχασμού (Complacency).
Ενώ λοιπόν είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, είναι
απαραίτητο να μπορούμε:
1. Nα αναγνωρίσουμε και να αντιδράσουμε αποτελεσματικά στα Weak Signals.
II. Να εκτιμήσουμε με ακρίβεια μια κατάσταση
και να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα μας βοηθήσει το να επιστρατεύσουμε τον «αργό τρόπο
σκέψης». Αυτή είναι μια καινούργια προσέγγιση,
που έχει πρoταθεί από τον νομπελίστα Daniel
Kahneman στο βιβλίο του Thinking Fast and Slow.
Η γρήγορη σκέψη μάς βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το 90% των καταστάσεων της καθημερινότητάς μας, βασίζεται στη διαίσθηση και
χρησιμοποιείται ακόμα και από ειδικούς για να
λύσουν δύσκολα προβλήματα, για παράδειγμα
διαγνώσεις από έμπειρους γιατρούς. Η αργή σκέ-

ψη χρειάζεται προσπάθεια, χρησιμεύει
για δύσκολους υπολογισμούς ή για την
εκτίμηση πολύπλοκων καταστάσεων.
Λόγω της πολυπλοκότητας των συνθηκών πάνω στο πλοίο, είναι απαραίτητο
να συνηθίσουμε να παίρνουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να σκεφτόμαστε
καλά μια κατάσταση πριν αποφασίσουμε
πώς θα ενεργήσουμε.
Διακατεχόμενοι λοιπόν από διαρκή ανησυχία και χρησιμοποιώντας τον αργό
τρόπο σκέψης, παρατηρούμε προσεκτικά για Weak Signals. Η αυξημένη παρατηρητικότητα είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης ατυχημάτων και
παρατηρήσεων σε κάθε είδους επιθεωρήσεις.
Αναφορικά με το θέμα της ψυχικής
υγείας, η ενδυνάμωση της ψυχικής αντοχής (resilience) των εργαζομένων για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αλλά
και καθημερινών δυσκολιών είναι θέμα

εκπαίδευσης για τα
Η γρήγορη σκέψη μάς βοηθάει
τελευταία πέντε χρόνα αντιμετωπίσουμε το 90% των
νια. Με συστηματικό
τρόπο, παρουσιάζοκαταστάσεων της καθημερινότητάς
νται στους ναυτικούς
μας, βασίζεται στη διαίσθηση και
τρόποι (modules) για
να δυναμώσουν την
χρησιμοποιείται ακόμα και από
αντοχή τους και να
ειδικούς για να λύσουν δύσκολα
αντεπεξέρχονται σε
δύσκολες καταστάπροβλήματα, για παράδειγμα
σεις.
διαγνώσεις από έμπειρους
Αυτοί οι τρόποι περιλαμβάνουν: προσοχή
γιατρούς.
στη σωματική υγεία,
έλεγχο στη σκέψη
ώστε να αποφεύγουμε
αρνητικούς συνειρμούς για τους συνα- των συναδέλφων τους, με σκοπό να τους
δέλφους, χρήση του κοινωνικού δικτύου, βοηθήσουν πριν αυτοί βυθιστούν στην
κατάθλιψη.
καθημερινή αισιοδοξία κ.ά.
Τους τελευταίους μήνες, όμως, γίνεται Με τη φροντίδα των P&I clubs έχουν
ξεκάθαρη αναφορά στην ψυχική υγεία. δημιουργηθεί γραμμές στήριξης, όπου οι
Οι ναυτικοί τώρα καλούνται να αναγνω- ναυτικοί ή οι οικογένειές τους μπορούν
ρίσουν Weak Signals στη συμπεριφορά να μιλήσουν με έναν ειδικό.

Hempaguard MaX
The new peak for
efﬁciency in dry
dock and at sea

Our new, most advanced hull coating system is applied in
just three coats: Hempaguard X8 with patented Actiguard®
technology for extraordinary antifouling performance, Nexus II
and Hempaprime Immerse 900 for less time in the dry dock.
Together with SHAPE (Systems for Hull and Propeller Efﬁciency),
it offers outstanding fuel efﬁciency at sea. With 2020 SOx
restrictions now imminent, there’s never been a better
time to upgrade.

hempaguardmax.hempel.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Η εξέλιξη του στόλου
των τάνκερ και οι
προτιμήσεις των
επενδυτών

Της Εύας Τζίμα,
Research Director
της Intermodal Shipbrokers Co.

Με την έντονη μεταβλητότητα που έχει δει η κερδοφορία
των δεξαμενόπλοιων τους τελευταίους μήνες του χρόνου,
η ζήτηση και το πώς αυτή θα εξελιχθεί τους επόμενους
μήνες έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την αγορά, με την ένταση
στον Κόλπο, τις κυρώσεις της Αμερικής ανά τον κόσμο,
την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Αμερικής
και Κίνας, την εφαρμογή του IMO 2020 αλλά και το πώς η
στρατηγική του OPEC τον επόμενο χρόνο θα διαμορφώσει
την τιμή του πετρελαίου να είναι στο μικροσκόπιο.

Η πολυπλοκότητα καθεμιάς από τις παραπάνω παραμέτρους καθιστά εξαιρετικά δύσκολο
τον έστω και κατά προσέγγιση υπολογισμό της
ζήτησης/προσφοράς πετρελαίου τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά την προσφορά του
τονάζ και την εξέλιξη του στόλου των τάνκερ,
τα δεδομένα είναι πάντα πιο μετρήσιμα, με τον
ρυθμό διαλύσεων, παραδόσεων και παραγγελιών
να δίνουν πάντα μια πιο κατατοπιστική εικόνα για
την εξέλιξη των εκάστοτε στόλων.
Ξεκινώντας από την αγορά των διαλύσεων, το
πρώτο δεκάμηνο του έτους παρατηρούμε τεράστια μείωση της τάξεως του 73% σε αριθμό πλοίων, ενώ σε εκατομμύρια τονάζ η μείωση ανέρχεται
στο 82%, με τη σημαντική αυτή διαφορά να εντοπίζεται στη μειωμένη δραστηριότητα σε τάνκερ
μεγαλύτερου μεγέθους. Χαρακτηριστικά, στα
μεγέθη VLCC, Suezmax και Aframax/LR2, το πρώτο δεκάμηνο του περασμένου έτους πουληθήκαν προς διάλυση 54, 22 και 43 πλοία αντίστοιχα, ενώ η φετινή δραστηριότητα είναι μειωμένη κατά 86%, 73% και 93% αντιστοίχως.
Σε μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά ποσοστά υπολογίζεται και η μείωση στις διαλύσεις
για τα μεγέθη MR και Handysize, όπου 42% και 60% λιγότερα πλοία πουλήθηκαν φέτος για
παλιοσίδερα αντίστοιχα. Η σαφώς βελτιωμένη πορεία των ναύλων τους τελευταίους δύο
μήνες, σε συνδυασμό με τις μειωμένες τιμές πώλησης πλοίων για παλιοσίδερα που επικρατούν από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου έως και σήμερα, φαίνεται πως ενθάρρυνε
πολλούς πλοιοκτήτες μεγαλύτερης ηλικίας τονάζ να παρατείνουν τη δραστηριότητά τους.
Μάλιστα, η επικείμενη εφαρμογή των νέων κανονισμών του ΙΜΟ 2020 κατά τα φαινόμενα δεν επηρέασε σχεδόν καθόλου την κινητικότητα στην αγορά των διαλύσεων, παρά
το γεγονός πως κύκλοι της αγοράς περίμεναν αυξημένη δραστηριότητα όσο πλησίαζε η
καταληκτική ημερομηνία του νέου κανονισμού.
Προχωρώντας στην αγορά των νεότευκτων πλοίων, παρατηρούμε μια πολύ μικρή μείωση
της τάξεως του 6% στον αριθμό των παραγγελιών το πρώτο δεκάμηνο του έτους, η οποία
οφείλεται στο ελαφρώς μειωμένο ενδιαφέρον για τα μεγέθη VLCC και MR. Αξιοσημεί-
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ωτη ωστόσο είναι η προτίμηση που έχουν δείξει οι
Οι τιμές των νεότευκτων πλοίων, που
πλοιοκτήτες στα μεγέθη Suezmax και Aframax/LR2, με
την αύξηση στις παραγγελίες να υπολογίζεται στο 91% παρέμειναν στα ίδια επίπεδα από την αρχή
και στο 61% αντίστοιχα, ενώ, μετά την παντελή έλλειψη
του χρόνου, όπως προκύπτει, συντήρησαν
παραγγελιών σε Handysize tankers το πρώτο δεκάμησφορά επί
τωνεφοπλιστών
ετήσιων εσόδων του
ΟΛΠ,
η οποία εκτιμάται
σχέδιο
το πώς
θα «τρέξει» φαίνεται
και θα ολοκληρωθεί
υφιστάνο τουγια
2018,
το ενδιαφέρον
και εδώ να ο
έχει
την όρεξη
των
για
επενδύσεις
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
μενος
σχεδιασμός.
Αντί
να κλείνουν
εκκρεμότητες,
παρατηαυξηθεί.
Οι τιμές των
νεότευκτων
πλοίων,
που παρέμεισε πλοία
τεχνολογίας.
από το καινούργιας
ισχύον να κατευθύνεται
ρούμε
η ίδια
η κυβέρνηση
δημιουργεί
νέες, ανοίγοντας
στους δήμους πέριξ του λιμένα
ναν σταότιίδια
επίπεδα
από την αρχή
του χρόνου,
όπως
πολλαπλά
που θέτουν
κίνδυνο
όλη διαδικασία,
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
προκύπτει,μέτωπα
συντήρησαν
την σε
όρεξη
τωντην
εφοπλιστών
εκτός
και αν αυτός
ο τελικός
στόχος.
διαμορφωθεί
και σίγουρα
δεν έχει αποτελέσει
αντικείμενο
διαστην αγορά
των μεταχειρισμένων
πλοίων,
εντυπωσιακή
για επενδύσεις
σεείναι
πλοία
καινούργιας
τεχνολογίας, συμβατής Τέλος,
Παρακάτω
αναφέρονται
ορισμένα
επιζηβούλευσης
είτε δημόσιας
είτεδραστηριότητας,
μεταξύ των δύο που
συμβαλλομέη συνολική
αύξηση της
στο δεκάμε τους νέους
κανονισμούς,
ακόμαζητήματα
και κατάτατηοποία
διάρκεια
του είναι
τούν
άμεση
λύση,
ο διαγωνισμός
ναναύλων
μην κατανων μερών.
Εκτός εάν
ελληνικό
Δημόσιο
προχωρήσει
σε
υπολογίζεται
στο το
39%.
Ωστόσο,
η αύξηση
αυτή οφείλεπρώτου
μισού
τουπροκειμένου
χρόνου, οπότε
η πορεία των
ήταν μηνο
λήξει
ένα ακόμη φιάσκο
μονομερείς
ενέργειες
και, έχοντας
την πλειοψηφία
των μετοστο πολύπαθο
πρόγραμμα
κυρίως στη
μεγαλύτερη
κινητικότητα
στα πλοία μεταφοράς
αρκετάσεαπογοητευτική.
Όσον αφορά
τις παραδόσεις
νεότευ- ται
χών μέσω του
ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει
ψήφο
τηςταγενικής
ιδιωτικοποιήσεων,
οποίο
ξεκίνησε το 2011στις
στοχεύοντας
πετρελαίου,
ενώ VLCC τη
καιθετική
Aframax
κατά
φαινόκτων πλοίων που το
ήταν
προγραμματισμένες
αρχές του προϊόντων
συνέλευσης
στην
είσπραξη
€50 δισ.
και έως περίπου
σήμερα το
έχουν
του οργανισμού
και φέρει
τη νέα σύμβαση
είχαν μικρότερη
απήχηση
στουςέπειτα
αγοραστές
σε σχέση
χρόνου
για το πρώτο
δεκάμηνο,
83%εισπραχθεί
φαίνεται να μενα
μόλις
€3,5 δισ. ενώ υπολογίζεται πως συνολικά για το 2019 με
προς
ψήφιση
από τη Βουλή.
Ένα τόσογια
σοβαρό
θέμα,
όμως,
πέρυσι.
Ο καινούργιος
κανονισμός
καύσιμα
χαμηλότεέχει παραδοθεί,
Σύμβαση
ελληνικού
Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
δεν μπορεί
και δεν πρέπει
να αποτελεί
αντικείμενο
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Η ανασκόπηση της αγοράς
των δεξαμενόπλοιων

Της Rebecca Galanopoulos Jones,
Commercial Analyst της Alibra Shipping Ltd.

Η ανωτέρω εξέλιξη ήταν απόρροια της
μεγάλης αύξησης των spot ναύλων των
crude tankers στα τέλη του γ΄ τριμήνου,
η οποία με τη σειρά της προήλθε από
έναν συνδυασμό παραγόντων, που οδηγήσαν την προσφορά σε συρρίκνωση: οι
αμερικανικές κυρώσεις σε πλοία κινεζικών συμφερόντων με την κατηγορία ότι
παρανόμως μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, η αβεβαιότητα που επικράτησε
στη Μέση Ανατολή τις εβδομάδες μετά
τις επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας
και η έξοδος πολλών πλοίων από την
αγορά για την εγκατάσταση scrubbers.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων περιορισμού της προσφοράς
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Οι ναύλοι για χρονοναυλωμένα δεξαμενόπλοια παρέμειναν
σε ισχυρά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019.
Ειδικότερα, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019, οι μέσοι ναύλοι για
χρονοναυλωμένα VLCCs ετήσιας διάρκειας ήταν αυξημένοι
κατά 53% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2018 και επίσης
αυξημένοι κατά 5% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019,
στα $32.464/ημέρα.

δεξαμενόπλοιων ήταν οι spot ναύλοι
των dirty tankers να ανέλθουν σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ υπήρξαν και αναφορές
για ναυλώσεις VLCCs άνω των $300.000/
ημέρα.
Όλα τα παραπάνω συμπαρέσυραν τις
χρονοναυλώσεις, με τους ναύλους ετήσιας διάρκειας των VLCCs να αυξάνονται κατά 171% τον Οκτώβριο σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2018,
στα $65.000/ημέρα. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αποτελεί τον υψηλότερο
από το 2011, οπότε και η Alibra ξεκίνησε να αξιολογεί την πορεία της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων. Καθώς η
ναυλαγορά για τα VLCCs βελτιώθηκε,
την ίδια πορεία ακολούθησαν οι ναύλοι

των δεξαμενόπλοιων μικρότερης χωρητικότητας, όπως των Suezmaxes και
Aframaxes. Ενδεικτικά, οι ναύλοι για τα
Suezmaxes ανήλθαν στα $39.500/ημέρα,
αυξημένοι κατά 46% σε ετήσια βάση.
Μετά τη σημαντική αυτή αύξηση, οι ναύλοι τόσο στη spot αγορά όσο και στις
χρονοναυλώσεις γνώρισαν μια διόρθωση
και υποχώρησαν σε πιο σταθερά επίπεδα. Με τον χειμώνα να βρίσκεται μπροστά μας, υπάρχει αισιοδοξία ότι οι ναύλοι
θα παραμείνουν σταθεροί καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, κυρίως
λόγω των καθυστερήσεων εξαιτίας των
καιρικών συνθηκών αλλά και των κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ναύλοι
παρουσιάζουν μία ακόμα ανοδική τάση,
καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες για την
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ
βασικά οικονομικά μεγέθη ανήλθαν σε
επίπεδα-ρεκόρ, ωθούμενα από τις ελπίδες για επίλυση του εμπορικού πολέμου
ΗΠΑ-Κίνας. Μια διαφαινόμενη τέτοια
εξέλιξη θα πυροδοτήσει, με τη σειρά της,
αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο.
Λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά
δεξαμενόπλοιων, διαφαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου προσφορά και ζήτηση δείχνουν να εξισορροπούν. Με λίγες μόνο ημέρες να απομένουν για την εφαρμογή του sulphur cap,
η προσφορά έχει περιοριστεί, καθώς
ένας αριθμός πλοίων εξέρχεται της
αγοράς προκειμένου να εγκαταστήσει

scrubbers, τα οποία θα τους επιτρέψουν να συμμορφωθούν
με τους κανονισμούς του ΙΜΟ καταναλώνοντας ταυτόχρονα
καύσιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο.
Το βιβλίο παραγγελιών κινείται στο 8% του στόλου. Ο λόγος
του βιβλίου παραγγελιών προς τον στόλο των VLCCs κινείται στο 10% και είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των άλλων τύπων
δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, η αγορά των VLCCs γνωρίζει τον
μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων, καθώς μέχρι στιγμής εντός
του 2019 έχουν παραδοθεί 53 τέτοια πλοία ενώ 20 βρίσκονται υπό παραγγελία για το εναπομείναν χρονικό διάστημα
του έτους. Το μικρότερο βιβλίο παραγγελιών παρατηρείται για
την αγορά των LR1/Panamax, καθώς έχουν παραδοθεί μόλις
εννέα τέτοια πλοία μέχρι στιγμής το 2019, με 26 να βρίσκονται
υπό παραγγελία. Αντιθέτως, έχουν πραγματοποιηθεί 70 παραδόσεις MRs, ενώ το βιβλίο παραγγελιών αριθμεί 139 πλοία με
παράδοση μεταξύ 2019 και 2023.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alibra, υπάρχουν πάνω από 430
δεξαμενόπλοια που προορίζονται για παράδοση τα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Το 38% αυτού του βιβλίου παραγγελιών θα
ναυπηγηθεί στη Νότια Κορέα, ενώ ακολουθεί η Κίνα, που αντιπροσωπεύει το 31% του βιβλίου παραγγελιών. Η Ιαπωνία έχει
υποχωρήσει στην τρίτη θέση, καλύπτοντας το 19% των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων.

Διεθνή
Ύδατα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

Ειδήσεις
από τις θάλασσες
του κόσμου

Ινδία: Το δημοσιονομικό κενό οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις-μαμούθ

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

80

Σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια προχωρά η κυβέρνηση της Ινδίας, καθώς αναμένεται να παράσχει σε ιδιωτικά
χέρια τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών τριών κρατικών εταιρειών, σε μια
προσπάθεια για άντληση σημαντικών κεφαλαίων.
Ειδικότερα, η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ινδίας έδωσε το πράσινο φως, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, για την πώληση
όλου του ποσοστού που κατείχε το ινδικό κράτος στην Bharat Petroleum,
το δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο της χώρας. Παράλληλα, σε
ιδιωτικά χέρια θα περάσει και η μεγαλύτερη κρατική ναυτιλιακή εταιρεία
της Ινδίας, η Shipping Corp. of India, ενώ μέρος της Container Corp. of India
θα ιδιωτικοποιηθεί.
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση Μόντι επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια-ρεκόρ,
ύψους $14,6 δις, από αυτές τις κρατικοποιήσεις, καθώς εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης η Ινδία αδυνατεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έσοδα
(κυρίως από φορολογία).

Sovcomflot: Συμφωνία για το πρώτο LNG carrier
του Arctic LNG 2
Στις αρχές Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε, επήλθε συμφωνία
ανάμεσα στη Sovcomflot και στο ρωσικό χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα VEB.RF Group για τη χρηματοδότηση του πρώτου από
μια σειρά παγοθραυστικών πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, με σκοπό την υλοποίηση του ενεργειακού έργου Arctic
LNG 2.
Παράλληλα, η ρωσική εταιρεία υπέγραψε μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση για το πρώτο αυτό πλοίο με τον όμιλο
Novatek. Το πλοίο θα κατασκευαστεί στο ρωσικό ναυπηγείο
Zvezda Shipbuilding Complex με προδιαγραφές για πραγματοποίηση μεταφορών όλο τον χρόνο, καθώς θα έχει τη δυνατότητα πλεύσης σε ακραίες συνθήκες (σε πάγο πάχους έως 2 μ.).
Να σημειωθεί ότι όλα τα νέα LNG carriers θα υπάγονται στο
ρωσικό νηολόγιο και θα βρίσκονται υπό την τεχνική επίβλεψη
του κρατικού νηογνώμονα.

Εuronav: Νέες αγορές πλοίων μέσω συνεργασιών
H Euronav ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο joint ventures με
θυγατρικές της Ridgebury Tankers και πελάτες της Tufton
Oceanic για την εξαγορά δύο Suezmax δεξαμενόπλοιων.
Και στα δύο joint ventures η Euronav θα συμμετάσχει κατά 50%,
ενώ το εναπομείναν 50% θα ανήκει σε καθένα από τα προαναφερθέντα μέρη. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση
της Euronav, το συνολικό κόστος εξαγοράς των δύο πλοίων θα
ανέλθει στα $40,6 εκατ., ενώ η παράδοσή τους αναμένεται κατά
τη χειμερινή περίοδο της spot αγοράς του 2019/2020.
Η κίνηση αυτή αποτελεί δείγμα του ισχυρού ισολογισμού της
Euronav αλλά και της ευελιξίας της να ανταποκρίνεται άμεσα
στις συνθήκες της ναυλαγοράς των crude tankers, σημειώνεται
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Tέλος, η διαχειρίστρια εταιρεία βελγικών συμφερόντων αναφέρει ότι, μέσα από τα δύο νέα πλοία, θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τα πρώτα στάδια μιας εκτιμώμενης ανοδικής ναυλαγοράς, όταν αυτά βρεθούν στο νερό.
Petrobras: Σκαρφαλώνει
στο Νο 1 των εισηγμένων εταιρειών
παραγωγής πετρελαίου
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Rystad Energy, η βραζιλιάνικη εταιρεία Petrobras αναμένεται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου ανάμεσα στις εισηγμένες στα
διεθνή χρηματιστήρια εταιρείες έως το 2030.
Η εταιρεία φαίνεται να αφήνει πίσω της τα σκάνδαλα διαφθοράς των περασμένων ετών και είναι πλέον η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη πετρελαϊκή εταιρεία παγκοσμίως. Έχει πλέον
υπό την πλήρη διαχείρισή της το κοίτασμα Buzios των 8 δις
βαρελιών και μια ενδεχόμενη, όπως συζητείται, επένδυση της
τάξεως των $70 δις μεταξύ του 2020 και του 2025 θα έχει
καθοριστική επίδραση στην πορεία της εταιρείας.

Η αντιπρόεδρος της Rystad Energy σημείωσε πως από τις
εγγεγραμμένες εταιρείες μόνο η Petrobras μπορεί να αυξήσει
την παραγωγή της μέσα στην επόμενη δεκαετία πάνω από τα
1,3 εκατ. βαρέλια. Φέτος ο βραζιλιάνικος παραγωγός πετρελαίου ανέβηκε στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με τις
PetroChina και Rosneft να προηγούνται μεν, να παρουσιάζουν
ωστόσο μικρότερες προοπτικές από την ίδια.
Συμπερασματικά, η έρευνα αναφέρει πως η παραγωγή της Βραζιλίας θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 5,5 εκατ. βαρέλια
έως το 2030 σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα των 2,8 εκατ.
βαρελιών, ωθούμενη από ενδεχόμενη μέγιστη εκμετάλλευση
όλων των πόρων.
Maersk Tankers: Σημαντική αύξηση
του υπό διαχείριση στόλου
O υπό διαχείριση στόλος της Maersk Tankers αυξάνεται κατά
έντεκα πλοία, μετά τη νέα συμφωνία του δανέζικου κολοσσού
με τις BP Shipping και ICBC Financial Leasing.
Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει τη διαχείριση εκ μέρους
της Maersk Tankers 3 Suezmax, 3 MR και 5 Handysize πλοίων, όλα ναυπηγημένα στη Νότια Κορέα μεταξύ 2016 και 2017,
όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Η συμφωνία ορίζει ότι η Maersk Tankers θα αναλάβει τη συμφωνία bareboat ναύλωσης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και
εν συνεχεία θα χρονοναυλώσει τα πλοία για τρία χρόνια με
την BP.
Ο δανέζικος κολοσσός, ο υπό διαχείριση στόλος του οποίου
αριθμεί πλέον 198 πλοία από 30 διαφορετικούς εταίρους, θα
αναλάβει συνεπώς την τεχνική διαχείριση και τους λειτουργικούς κινδύνους των έντεκα πλοίων.
Τrafigura και blockchain μαζί στη νέα εποχή
Μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η DBS, και ο commodity trader Trafigura εγκαινίασαν πρόσφατα μια νέα πλατφόρμα trading με τη χρήση του blockchain
στη Σιγκαπούρη, προς περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών και βελτίωση των εμπορευματικών ροών.
Το πρώτο trade αφορά την αποστολή σιδηρομεταλλεύματος
από την Αυστραλία στην Κίνα, αξίας $20 εκατ., που πραγματοποιήθηκε μέσα στον Νοέμβριο, όπως ενημέρωσε σχετικά
η DBS.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο φιλόδοξο αυτό project συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και το International Chamber of Commerce,
όπως αναφέρει το Reuters.
Υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας σημειώνουν ότι ο συνδυασμός των γνώσεων στους τομείς του εμπορίου και των
χρηματοοικονομικών και από τις δύο πλευρές θα έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να λαμβάνουν τα εμπορεύματά τους
στον μισό χρόνο και με λιγότερες διαδικασίες διεκπεραίωσης.
Σημειώνεται, τέλος, ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πλατφόρμα θα είναι σε θέση να λαμβάνουν, να αποστέλλουν και να
λειτουργούν ως όργανα trading σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανταλλαγής εγγράφων.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Όχι» των BRICS στον εμπορικό
προστατευτισμό
Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας,
της Κίνας και της Νότιας Αφρικής εκφράζουν την
υποστήριξή τους στις πολυμερείς προσεγγίσεις
και στο ελεύθερο εμπόριο, ενώ καταδικάζουν τον
προστατευτισμό.
Σε κοινή διακήρυξή τους μετά το πέρας της διήμερης συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS, η
οποία έλαβε χώρα στα μέσα Νοεμβρίου, οι πέντε
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στάθηκαν
στη «θεμελιώδη σημασία» που έχει το «διεθνές
εμπόριο» το οποίο είναι «βασισμένο σε κανόνες,
διαφανές, χωρίς διακρίσεις, ανοικτό, ελεύθερο
και χωρίς αποκλεισμούς».
«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στο κέντρο του. Έχει κρίσιμη σημασία όλα
τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ να αποφεύγουν τη λήψη
μονομερών μέτρων προστατευτισμού, τα οποία
αντίκεινται στο πνεύμα και στους κανόνες του»,
συνεχίζει το κείμενο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε
το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ομάδα των BRICS αναγνώρισε ταυτόχρονα ότι
είναι σημαντικό να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις
στον τρόπο λειτουργίας του ΠΟΕ, προκειμένου
να εξασφαλιστεί ότι θα είναι πιο «αποτελεσματικός» και σε θέση να «αντιμετωπίσει επαρκώς
σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις». Είναι
επίσης ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε
άλλους διεθνείς θεσμούς, όπως ο ΟΗΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.ά., πρόσθεσαν.
Η Διακήρυξη της Μπραζίλια υπεγράφη από τον
πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, τον
πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, τον
πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και
τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αραβικός Κόλπος στο επίκεντρο
συμμαχιών
Μια γαλλική ναυτική βάση στο Άμπου Ντάμπι θα
φιλοξενήσει την ευρωπαϊκή αποστολή της οποίας μέριμνα θα αποτελέσει η ασφαλής ναυσιπλοΐα
στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε την
Κυριακή 24 Νοεμβρίου το γαλλικό Υπουργείο
Άμυνας.
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Η Γαλλία ηγείται μιας προσπάθειας ευρωπαϊκών χωρών για ασφαλείς πλόες
στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ, μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε
τάνκερ νωρίτερα μέσα στον χρόνο και για την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν.
Το εν λόγω κέντρο επιχειρήσεων θα φιλοξενεί δώδεκα αξιωματούχους
χωρών που θα συμμετέχουν στην αποστολή, με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, Florence Parly, να ευχαριστεί τα ΗΑΕ για τη συνδρομή και την υποστήριξή τους.
Η ίδια σημείωσε, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ότι στην εν λόγω αποστολή, η
οποία θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, θα συμμετέχουν δέκα ευρωπαϊκές και
μη κυβερνήσεις, που αναμένουν την τελική έγκριση από τα κοινοβούλιά τους.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι ανεξάρτητη της αμερικανικής, για την οποία πολλά ευρωπαϊκά κράτη, το περασμένο καλοκαίρι, εξέφρασαν φόβους ότι θα
οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν.
Με σπασμένα φρένα o Νέος Δρόμος του Μεταξιού
Έως τα τέλη Οκτωβρίου, η Kίνα είχε υπογράψει 197 συμφωνίες για το «Belt
and Road» με 137 χώρες και 30 διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τα όσα
δημοσιοποίησε πρόσφατα η China’s National Development and Reform
Commission.
Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η αξία του εμπορίου μεταξύ
της Κίνας και των χωρών που συμμετέχουν στο «Belt and Road» ανήλθε
στα $950 δις, ενώ οι άμεσες κινεζικές επενδύσεις στις χώρες αυτές έχουν
αγγίξει τα $10 δις.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η κατασκευή των σιδηροδρομικών δικτύων Κίνα-Λάος, Κίνα-Ταϊλάνδη, Ουγγαρία-Σερβία, καθώς επίσης
και της σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων Τζακάρτα-Μπαντούνγκ, σημειώνει
σταθερή πρόοδο. Παράλληλα, τα λιμενικά projects σε Χαμπάντοτα, Χαλίφα, Πειραιά και Γκουάνταρ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, αναφέρει
η Επιτροπή.
To Γκουάνταρ αποτελεί λιμάνι βαθέων υδάτων του Πακιστάν στην Αρα-

βική Θάλασσα και εντάσσεται στο «China-Pakistan Economic Corridor».
Μάλιστα, πρόσφατα ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών, Shah Mahmood
Qureshi, εξήρε την κινεζική πρωτοβουλία του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για το μοναδικό και πλέον
αποδοτικό όργανο διεθνούς συνεργασίας και παγκοσμιοποίησης». Ο ίδιος
επισήμανε ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το «Belt and Road» συνδέει τρεις ηπείρους και 4 δις ανθρώπους που ζουν σε αυτές.
Από την άλλη, αναλυτές εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για τα σχέδια επέκτασης των Κινέζων στο Πακιστάν (και όχι μόνο), καθώς θεωρούν
ότι, μέσω της επένδυσης στο λιμάνι Γκουάνταρ, ο ασιατικός γίγαντας προσβλέπει στην εγκατάσταση ναυτικής βάσης.
Σε κάθε περίπτωση, η εξάπλωση του Κινεζικού Δράκου αγγίζει όλα τα μήκη
και πλάτη της Γης. Στις 28 Νοεμβρίου, μάλιστα, εγκαινιάστηκε μια νέα τακτική
γραμμή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ του Βουχάν, πρωτεύουσας
της επαρχίας Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, και της Ιαπωνίας.
Προειδοποίηση Ουάσιγκτον για την αποφυγή φαινομένων COSCO
Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως συνεχίζουν ακάθεκτες την πολιτική
προστατευτισμού που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.
Στα μέσα Νοεμβρίου, μάλιστα, ο Ντέιβιντ Πέιμαν, Deputy Assistant
Secretary of State for Counter Threat Finance and Sanctions, προειδοποίησε άλλες ναυτιλιακές εταιρείες πλην της COSCO ότι θα μπορούσαν να
πέσουν «θύματα» κυρώσεων αν διαπιστωθεί ότι μεταφέρουν παρανόμως
ιρανικό πετρέλαιο.
Ο ίδιος τόνισε ότι οι πρόσφατες κυρώσεις σε πλοία της COSCO αποτελούν ένα καλό μάθημα για όποιες εταιρείες θεωρούν ότι είναι τόσο μεγάλες
ώστε να μην υποστούν τις συνέπειες και πρόσθεσε πως θα γίνει ό,τι είναι
δυνατόν προκειμένου να διασφαλιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα.
Τέλος, Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι συνομιλίες με την COSCO
για την άρση των κυρώσεων συνεχίζονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφή εικόνα για το πότε θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Η εμπορική διπλωματία σε Ευρώπη και Ασία
στο προσκήνιο
Την επιθυμία τους να ενισχύσουν τις πολιτικές για
τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου εξέφρασαν η Κίνα με τη Ρωσία και τις άλλες χώρες
της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU), σε
κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Εκφράζουμε τη δέσμευσή μας σε μια ανοικτή,
σταθερή και αναμενόμενη εμπορική πολιτική,
η οποία προϋποθέτει την αποκλειστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών χωρίς
διακρίσεις. Ανακοινώνουμε ότι η συμφωνία της
εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ
της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχει ήδη τεθεί σε
ισχύ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Εξάλλου, στα τέλη Οκτωβρίου υπεγράφη στη
Μόσχα η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα
στη Σερβία και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση,
σύμφωνα με την οποία η Σερβία θα έχει δικαίωμα
να προωθεί σχεδόν το 100% των προϊόντων που
παράγει σε μια αγορά 183 εκατομμυρίων. Εξαιρέθηκαν τα αυτοκίνητα που παράγονται στη Σερβία από
την ιταλική βιομηχανία Fiat. Η εν λόγω συμφωνία
εκτιμάται ότι θα ευνοήσει ιδιαίτερα τον αγροτικό
τομέα και την κτηνοτροφία, με δεδομένο ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα αυτών των
κλάδων, κυρίως από τη Ρωσία, εξαιτίας των κυρώσεων που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπορικές συναλλαγές της Σερβίας με τις χώρες-μέλη
της EAEU το 2018 ανήλθαν στα $3,4 δις.
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Το Ρότερνταμ και η ολλανδική κυβέρνηση
στρέφονται στις πράσινες λύσεις
Σε έκκληση προς την κυβέρνηση για εύρεση κινήτρων επενδύσεων με άξονα τη χρήση υδρογόνου
προχώρησε προσφάτως ο «πράσινος» συνασπισμός που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι του
Ρότερνταμ από την Greenpeace και τη Λιμενική
Αρχή.
Το υδρογόνο αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση του λιμανιού
στο πλαίσιο των διαφόρων εγχειρημάτων που
έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την εκμηδένιση των
ρύπων του λιμένα μέσα στην επόμενη 30ετία.
Σε συνδυασμό με τον ηλεκτρισμό, αποτελεί την
καλύτερη επιλογή για τη μείωση των εκπομπών
CO2 και εναλλακτική επιλογή της χρήσης φυσικού αερίου.
Η ανάπτυξη των έργων που βασίζονται στη χρήση υδρογόνου προχωρά με αργούς ρυθμούς, και
αυτός είναι ο λόγος που ο συνασπισμός δημοσιοποίησε το αίτημά του προς την κυβέρνηση για
χορήγηση οικονομικών πόρων και επιδοτήσεων,
με στόχο τη συγκρότηση ενός «οδικού χάρτη»
ανάπτυξης των πράσινων σχεδίων έως το 2030.
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Ένας νέος ναυπηγικός γίγαντας γεννάται
Το Πεκίνο ανακοίνωσε, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, τη δημιουργία του κρατικού ναυπηγικού ομίλου China Shipbuilding Group, του νέου σχήματος που
προέκυψε από τη συγχώνευση των China State Shipbuilding Co. (CSSC) και
China Shipbuilding Industry Co. (CSIC).
Το τηλεοπτικό δίκτυο China Central Television (CCTV) μετέδωσε τη
δημιουργία του νέου ναυπηγικού ομίλου, που θα περιλαμβάνει 147 κέντρα
έρευνας, περιουσιακά στοιχεία 790 δις γουάν και θα απασχολεί 310.000
εργαζομένους. Το China Shipbuilding Group θα εξυπηρετεί ναυπηγήσεις
ενός μεγάλου εύρους πλοίων, από αεροπλανοφόρα έως εμπορικά πλοία
μεταφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Μετά τη συγχώνευση των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων Hyundai Heavy
Industries (ΗΗΙ) και Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.
(DSME), Κίνα και Νότια Κορέα θα κονταροχτυπηθούν για τα ηνία στην
παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι το 1999, China State Shipbuilding Co. (CSSC) και
China Shipbuilding Industry Co. αποτελούσαν conglomerate, οπότε και προχώρησαν σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους.
Η θάλασσα το... καταφύγιο της Σαουδικής Αραβίας
H Σαουδική Αραβία υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία την ανάγκη ανάπτυξης
της ναυτιλιακής της βιομηχανίας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη γαλάζια
οικονομία.
Ειδικότερα, ο δρ Rumaih Al-Rumaih, πρόεδρος της Αρχής Δημοσίων Μεταφορών της χώρας, ανέφερε στις αρχές Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Sustainable Marine Development Towards 2030 and Beyond», ότι η
ενίσχυση του ρόλου των μεταφορών, και δη της ναυτιλίας, για την οικονομία
του Βασιλείου είναι ζωτικής σημασίας.
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To Ριάντ πολλάκις έχει εκφράσει τις φιλοδοξίες
του για τη διαφοροποίηση της σαουδαραβικής
οικονομίας από το πετρέλαιο και στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται το «Vision 2030». Μάλιστα, στις
αρχές του 2019, η σαουδαραβική κυβέρνηση ενέκρινε τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο
οι τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των
logistics αναμένεται να λάβουν οικονομική ενίσχυση $8,8 δις.
Στις 11 Φεβρουαρίου, το λιμάνι King Abdullah,
το πρώτο στη Σαουδική Αραβία υπό ιδιωτική διαχείριση, εγκαινιάστηκε από τον πρίγκιπα
Mohammed bin Salman. Παράλληλα, νορβηγικές
εταιρείες φαίνεται πως σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν το πρώτο ιχθυοτροφείο σολομού στη
Σαουδική Αραβία, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές, καθώς οι διατροφικές συνήθειες
αλλάζουν άρδην και προωθείται ένας υγιεινός
τρόπος ζωής.

Όπως όλα δείχνουν, σκοπός του Βασιλείου είναι η διείσδυση σε νέους
τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εν μέσω σημαντικών προκλήσεων για
την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
Nέος τερματικός iron ore στην Ινδία
H JSW Infrastructure ανακοίνωσε στις 25 Nοεμβρίου την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου τερματικού iron ore στο λιμάνι Παραντίπ στην Οντίσα
της Ινδίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο νέος τερματικός είναι σε θέση
να διαχειρίζεται έως 18 εκατ. τόνους φορτίου ετησίως, με τη συμφωνία με
την Paradip Port Trust να ορίζει ότι η JSW Infrastructure θα διαχειρίζεται
τον τερματικό για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
Ο Arun Maheshwari, Managing Director της JSW Infrastructure, ανέφερε σε
ΜΜΕ της Ινδίας ότι η τοποθεσία του λιμένα Παραντίπ καθίσταται ελκυστική
για τη διά θαλάσσης μεταφορά iron ore και πλέον, μέσω του νέου τερματικού, η Ινδία θα εξυπηρετεί Capesizes.
Η Κίνα επενδύει στη λιμενική βιομηχανία της Νότιας Αμερικής
H Kίνα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στη Νότια Αμερική,
καθώς ετοιμάζει μια mega-επένδυση μέσω της China Communications
Construction Company στο βραζιλιάνικο λιμάνι Σάο Λουίς.
Η μεγάλη επένδυση ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου των BRICS, που
πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας.
Ενδεικτική αυτής της εξέλιξης είναι η δήλωση του υπουργού Οικονομικών
της Βραζιλίας, Paulo Guedes, σύμφωνα με την οποία η χώρα της Νότιας
Αμερικής επιδιώκει μεγαλύτερη συνεργασία με την Κίνα. «Προς το παρόν
έχουμε μια τεράστια εμπορική ατζέντα, που δεν περιλαμβάνει ωστόσο
σημαντικές επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις αυξάνονται», ήταν τα
λόγια του κ. Paulo Guedes.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο η China Communications Construction
Company θα επενδύσει για την επέκταση του βραζιλιάνικου λιμένα ή θα
εξαγοράσει κάποια τοπική επιχείρηση.
Το λιμάνι του Σάο Λουίς καθίσταται ελκυστικό για τις φιλόδοξες κινεζικές
βλέψεις, καθώς βρίσκεται στα βόρεια της πολιτείας Maranhao, εξυπηρετεί
τις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της Βραζιλίας, ενώ συνδέεται με
το σιδηροδρομικό δίκτυο Norte-Sul/Carajas.
Διώρυγα του Σουέζ: Ρεκόρ μηνιαίων εσόδων
Τα υψηλότερα μηνιαία έσοδά της κατέγραψε η Διώρυγα του Σουέζ τον
Οκτώβριο, όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του εν λόγω Οργανισμού,
Οσάμα Ραμπία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα έσοδα της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ
έφτασαν τα $515,1 εκατ. τον Οκτώβριο, με καθαρό μηνιαίο φορτίο 108,9 εκατ.
τόνων. Ο επικεφαλής του ζωτικού αυτού φορέα για την αιγυπτιακή οικονομία
χαρακτήρισε τα εν λόγω έσοδα «χωρίς προηγούμενο», όπως αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Να σημειωθεί ότι η Διώρυγα του Σουέζ αποτελεί την ταχύτερη ναυτιλιακή
διαδρομή που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία και είναι η κύρια πηγή ξένου
νομίσματος της Αιγύπτου.
Τέλος, αναφέρεται ότι τα έσοδα από το κανάλι του Σουέζ σημείωσαν ετήσιο
ρυθμό αύξησης 5,4% το οικονομικό έτος 2018/2019, φτάνοντας τα $5,9 δις,
από $5,6 δις που ήταν το οικονομικό έτος 2017/2018.
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το οποίο τόσο η γέφυρα όσο και η ομάδα των
αξιωματικών θα αποτελούνται αποκλειστικά από
γυναίκες.
Μάλιστα, το ιστορικό ταξίδι θα γίνει από το
«Celebrity Edge» στις 8 Μαρτίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η πλοίαρχος McCue
και 26 ακόμα γυναίκες-ναυτικοί από 17 διαφορετικές χώρες θα συστήσουν το καθ’ όλα γένους
θηλυκού πλήρωμα του πλοίου.
Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση της Celebrity
Cruises, υψηλόβαθμα στελέχη υπογραμμίζουν τις
μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από
την εταιρεία για τη φυλετική ισότητα και την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στη ναυτιλιακή
βιομηχανία.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Δύο νέα πολυτελή κρουαζιερόπλοια
για την Ponant
Tα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τον σχεδιασμό
και τη ναυπήγηση δύο πολυτελών κρουαζιερόπλοιων εξερεύνησης για λογαριασμό της γαλλικής διαχειρίστριας εταιρείας Ponant.
Για την επισημοποίηση της εν λόγω συμφωνίας,
που περιλαμβάνει την επιλογή ναυπήγησης ενός
τρίτου όμοιου κρουαζιερόπλοιου, εκκρεμούν
κάποιες τεχνικές και οικονομικές αδειοδοτήσεις.
Μάλιστα, τα δύο πολυτελή κρουαζιερόπλοια,
αξίας $330 εκατ., θα ναυπηγήσει η νορβηγική
θυγατρική της Fincantieri, Vard, και αναμένεται να
παραδοθούν στην Ponant το 2022.
Τέλος, να σημειωθεί ότι τα εν λόγω κρουαζιερόπλοια θα φιλοξενούν 230 επιβάτες έκαστο, ενώ θα
είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες που θα τους επιτρέπουν να επιχειρούν στο
σημείο ελλιμενισμού χωρίς τη χρήση των μηχανών.
Κρουαζιερόπλοια κατά της... ναυτίας

Το πρώτο ταξίδι με πλήρωμα γένους...
αποκλειστικά θηλυκού
Είναι γεγονός ότι η γυναικεία παρουσία στη ναυτιλία είναι περιορισμένη, καθώς μόλις το 2% των
ναυτικών σε παγκόσμια κλίμακα είναι γένους
θηλυκού. Τη νόρμα αυτή επιχειρεί να περιορίσει η
Celebrity Cruises, θυγατρική της Royal Caribbean
Cruises, μέσω της εκστρατείας #BRIDGEthegap.
Η εταιρεία που πρόσφατα μονοπώλησε το ενδιαφέρον του ναυτιλιακού Τύπου, καθώς προσέλαβε
την πρώτη γυναίκα πλοίαρχο κρουαζιερόπλοιου
(Kate McCue) και εν συνεχεία ανακοίνωσε ότι το
22% των γεφυρών πλοίων της θα αποτελούνται
από γυναίκες, προέβη σε ένα ακόμα επίτευγμα.
Πιο συγκεκριμένα, η Celebrity Cruises ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει το πρώτο ταξίδι κατά

88

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το επιβατικό κοινό όταν
ταξιδεύει με πλοίο είναι η ναυτία που, ενδεχομένως, προκαλεί η κίνησή του.
Το ζήτημα αυτό έρχεται να επιλύσει η σειρά κρουαζιερόπλοιων X-Bow.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το νορβηγικό ναυπηγείο Ulstein, το
οποίο έχει αναλάβει τη ναυπήγηση αυτών των πλοίων, υπόσχεται ένα πιο
εύκολο ταξίδι για τους επιβάτες που υποφέρουν από ναυτία.
Σε αντίθεση με την κίνηση των παραδοσιακών πλοίων, η σειρά X-Bow θα
«τρυπά» τα κύματα και θα κατανέμει ισομερώς την ενέργεια στα πλάγια.
Παράλληλα, τα συγκεκριμένα κρουαζιερόπλοια θα ελαχιστοποιούν το «χτύπημα» που αισθάνεται κάποιος όταν τα πλοία αυτά έρχονται σε επαφή με
μεγάλα κύματα.
Το πρώτο διαθέσιμο προς εμπορική χρήση πλοίο της σειράς X-Bow είναι το
«Greg Mortimer» της Aurora Expeditions, το οποίο ειδικεύεται στις κρουαζιέρες εξερεύνησης στην περιοχή της Ανταρκτικής. Το «Greg Mortimer»,
το οποίο πήρε το όνομά του από έναν από τους πρώτους Αυστραλούς που
αναρριχήθηκαν στο Έβερεστ, ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ουσουάια
της Αργεντινής στις 31 Οκτωβρίου.

Bureau Veritas global services
for the marine industry
Classification - Certification - Training & Advisory services
For further details please contact us:
Bureau Veritas Hellas A.E.
23, Etolikou Str. - 185 45 PIRAEUS
Tel: +30 (210) 40 63 000
Email: grc_lpr@gr.bureauveritas.com
Visit us on: www.bureauveritas.com
www.bureauveritas.gr
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Οι BRICS
ανταποκρίθηκαν
στις προσδοκίες;
Θυμάται κανείς τις BRICS; Πέρασαν
ακριβώς δέκα χρόνια από τότε που
πέντε χώρες, εκ των κυριότερων
αναπτυσσόμενων οικονομιών
του πλανήτη, αποφάσισαν να
συγκροτήσουν την ομάδα BRICS
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια
Αφρική – από τα αρχικά τους).
Πρόσφατα διεξήχθη η 11η Σύνοδος
Κορυφής των BRICS στην Μπραζίλια,
ενώ νωρίτερα φέτος, τον Ιούνιο,
οι ηγέτες των χωρών συναντήθηκαν
άτυπα στη Σύνοδο των G20 στην
Οσάκα της Ιαπωνίας, καθώς και οι
πέντε χώρες αποτελούν μέλη της G20.
Του Μιχάλη Νικολάου
Κοινή αίσθηση είναι ότι οι BRICS ουσιαστικά δεν υφίστανται πλέον ως ομάδα. Ωστόσο, αυτή είναι μάλλον η μισή αλήθεια. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής
των BRIC που έγινε το 2009 στη Ρωσία (χωρίς τη Νότια Αφρική τότε, η
οποία προστέθηκε το 2011, οπότε και προστέθηκε το «S») απέφερε μια
μικρή διακήρυξη 15 δεσμεύσεων, η οποία με την πάροδο των ετών έφτασε
τις 125 δεσμεύσεις, που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος πρακτικών: από
την παύση των μεταξύ τους εμπορικών διενέξεων έως την παροχή ασφάλειας στη Συρία, ακόμα και την υλοποίηση κινηματογραφικών ταινιών.
Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον αυτές οι δεσμεύσεις
έχουν τηρηθεί. Στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο λειτουργεί μια ομάδα έρευνας η οποία, πριν από κάθε Σύνοδο Κορυφής των BRICS, ελέγχει τον βαθμό τήρησης των υπεσχημένων για κάθε χώρα. Στην τελευταία έρευνα, που
έγινε τον περασμένο Μάιο, το ποσοστό αυτό φτάνει το 76% κατά μέσο
όρο, με την Κίνα να επιτυγχάνει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεών της
και την Ινδία το χαμηλότερο ποσοστό (κυρίως λόγω μικρότερης εμπλοκής
της σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στη Συρία και την προώθηση
των υποδομών σε χώρες της Αφρικής). Κατ’ αντιπαραβολή, οι χώρες που
συγκροτούν την ομάδα G7 δεν απέχουν και πολύ περισσότερο σε σχέση
με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.
Στην τελευταία σύνοδο που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας,
οι ηγέτες των πέντε χωρών, επαληθεύοντας την επιθυμία τους να αποτελέσουν το αντίπαλον δέος έναντι των ΗΠΑ (και δευτερευόντως της ΕΕ),
υποστήριξαν εκ νέου την αντίθεσή τους στις πολιτικές προστατευτισμού
και την υποστήριξή τους στις πολυμερείς προσεγγίσεις και στο ελεύθερο
εμπόριο. Επιπλέον, τέθηκε για πρώτη φορά η ιδέα της ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος πληρωμών, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους
από το αμερικανικό δολάριο και να προωθήσουν τη χρήση των εθνικών
νομισμάτων τους στις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις.
Χωρίς αμφιβολία, οι οικονομίες των BRICS τροφοδότησαν την παγκόσμια
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ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και αναμένεται
να συνεχίσουν να το κάνουν και την επόμενη,
πλαισιωμένες από ορισμένες χώρες-δορυφόρους (Μεξικό, Τουρκία, Αίγυπτος, Ταϊλάνδη κ.ά.).
Μελέτες προβλέπουν ότι, τουλάχιστον έως και
το 2030, το άθροισμα των πέντε χωρών της
ομάδας BRICS θα αποτελούν πάνω από το 50%
της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι
ηγέτες τους προσανατολίζονται στη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων προώθησης και ενίσχυσης
του εξωτερικού εμπορίου και παράλληλα στις
δομικές μεταρρυθμίσεις στον εσωτερικό τρόπο
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λειτουργίας των κρατών τους. Σε κάθε ευκαιρία δηλώνουν τη στήριξή τους
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στηρίζοντας και υλοποιώντας συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ενώ προωθούν την άρση των εμποδίων στις
εμπορικές συναλλαγές και τις πολιτικές απομονωτισμού, φωτογραφίζοντας
άμεσα τις πολιτικές των ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.
Το 2015 συνέστησαν τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) με έδρα τη
Σαγκάη ως εναλλακτική επιλογή στην Παγκόσμια Τράπεζα, ώστε το μπλοκ
των BRICS να έχει μεγαλύτερο λόγο στη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
οικονομική τάξη που έχουν δημιουργήσει οι δυτικές δυνάμεις. Η NDB, με
κεφαλαιακή «προίκα» $100 δις, έχει χορηγήσει έως τώρα δάνεια που φτάνουν συνολικά τα $10 δις, αποσκοπώντας στο να αντιμετωπίσει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό των υποδομών στις χώρες-μέλη, όπου κατοικεί
σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός και όπου παράγεται περίπου το
ένα πέμπτο του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι συμμερίζονται κάποιους αναπτυξιακούς
στόχους, απέχουν ακόμη πολύ από το να είναι ενωμένες. Τρανή απόδειξη
αποτελούν οι συχνές διενέξεις Κίνας-Ινδίας στις συνοριακές γραμμές των
Ιμαλαΐων, καθώς επίσης και οι πολιτικές επιφυλάξεις που υπάρχουν για τη
δέσμευση της Κίνας στην NDB, δεδομένης της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας «Belt and Road» και της υπό κινεζική ηγεσία Ασιατικής Επενδυτικής
Τράπεζας Υποδομών.
Η δυναμική αυτών των χωρών, οι οποίες έχουν κατά βάση συγκεντρωτικά
κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων, είναι αδιαμφισβήτητη. Η πολιτική
βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας προκειμένου να δημιουργηθεί το
αντίπαλον δέος των αναπτυσσόμενων οικονομιών απέναντι στις δυτικές
οικονομίες (ΗΠΑ, ΕΕ) είναι επίσης δεδομένη. Οι διαφορές που υπάρχουν
δεν είναι πάντα αγεφύρωτες, καθώς, σε όρους στρατηγικής, οι «win-win»
συμφωνίες είναι πάντα προτιμητέες.
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EvEry momEnt
is a dEstination
A cruise with Celestyal Cruises is an unforgettable experience. Because it takes you
not only to all the must-see destinations but also to all the hidden gems of Greece,
while enjoying overnight stays in Mykonos and Santorini on selected itineraries.
Awarded by the world-renowned Cruise Critic platform with Best Service & Best
Value awards for the excellent services on board and the more intimate experience
of our mid-sized vessels, the Celestyal All-Inclusive Experience is certified to offer
you the best Greece has to offer in one single price, with no extra charges.

celestyalcruises.com

INFORMATIONS ET RESERVATONS :
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

01 40 21 11 02

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Maran Gas
Maritime Inc.:
«Maran Gas
Andros»
Η Maran Gas Maritime Inc.
παρέλαβε την Πέμπτη
14 Νοεμβρίου 2019 το νεότευκτο
LNG carrier «Maran Gas Andros».
Το πλοίο ναυπηγήθηκε από την
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME) στη
Νότια Κορέα και αποτελεί το έκτο
από τα δεκατρία πλοία που θα
παραδοθούν στη Maran Gas από
τα ίδια ναυπηγεία μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια.
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Το νεότευκτο «Maran
Gas Andros» της
Maran Gas Maritime Inc.
Η χωρητικότητα φορτίου ανέρχεται σε 173.400
κυβικά μέτρα, ενώ το πλοίο είναι το πρώτο
εφοδιασμένο με ALS (Air Lubrication System),
σύστημα που μειώνει την αντίσταση τριβής της
γάστρας με το νερό, προωθώντας συμπιεσμένο
αέρα στο πρωραίο τμήμα της γάστρας, επιτυγχάνοντας κατʹ αυτόν τον τρόπο σημαντική
μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.
Σημειώνεται πως και τα 32 πλοία που διαχειρίζεται η Maran Gas Maritime Inc. φέρoυν
την ελληνική σημαία και είναι στελεχωμένα
με Έλληνες αξιωματικούς.

Όνομα πλοίου
Maran Gas Andros
Τύπος πλοίου
LNG carrier
Ναυπηγείο
Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering
(DSME)
Έτος παραλαβής
2019
Σημαία
Ελληνική

Νηογνώμονας
Lloyd’s Register
of Shipping
IMO Νo
9810379
DWT (θερινό)
94481.2 T/173.400 CBM
GRT
113.793
Μηχανές πρόωσης
MAN B&W 5G70MEC9.5-GI x 2 sets

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Capital Ship Management Corp.:
«AΜPHION», «AMYNTAS»,
«ANDRONIKOS», «AGITOS»
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Τα τέσσερα νεότευκτα
υπερδεξαμενόπλοια
της Capital Ship
Management
Με τέσσερα υπερσύγχρονα νεότευκτα εμπλούτισε τον στόλο VLCC η Capital του Ευάγγελου
Μαρινάκη τον τελευταίο χρόνο. Τα eco-type πλοία
μεταφοράς αργού πετρελαίου «AMPHION»,
«AMYNTAS», «ANDRONIKOS» και «AGITOS»
θα εξοπλιστούν με scrubbers και ναυπηγήθηκαν
στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Samsung Heavy
Industries. Έχουν χωρητικότητα 320.000 DWT,
μήκος 333 μ. και πλάτος 60 μ.
Η τετράδα των υπερδεξαμενόπλοιων είναι εγγεγραμμένη στο νηολόγιο Λιβερίας και έχει ταξινομηθεί στον Αμερικανικό Νηογνώμονα ABS.
Ο στόλος του Ομίλου της Capital αποτελείται
σήμερα από 80 πλοία, με συνολική χωρητικότητα
9 εκατομμυρίων τόνων DWT: 48 δεξαμενόπλοια
μεταφοράς πετρελαίου, 19 πλοία μεταφοράς containers, 7 πλοία Ονόματα πλοίων
μεταφοράς LNG και «AΜPHION»,
6 πλοία μεταφοράς «AMYNTAS»,
«ANDRONIKOS»,
ξηρού φορτίου.
«AGITOS»
Τύπος
VLCC Crude Oil
Carrier
Έτος παραλαβής
2019
Ναυπηγείο
Samsung Heavy
Industries
Νηογνώμονας
ABS
Xωρητικότητα
320.784 MTS
Μήκος
332,98 μ.
Πλάτος
60 μ.
Σημαία
Λιβερία

Τεχνολογία
και Ναυπηγική
Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης

Οι ανεμοθώρακες στα πλοία
και η συμβολή τους στο περιβάλλον
Η ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
(MOL) και η Samsung Heavy Industries, Co. έλαβαν μια Έγκριση επί της Αρχής (AIP) από τον
νηογνώμονα DNV GL για έναν νέο ανεμοθώρακα
πλώρης (bow wind-shield), ο οποίος σχεδιάστηκε για ένα ultra-large container carrier.
Ο νέος αυτός ανεμοθώρακας μειώνει την αντίσταση του αέρα όταν το πλοίο ταξιδεύει και αναμένεται να επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά
περίπου 2-4% σε ένα πλοίο κατηγορίας ultra-large
container carrier. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε από κοινού από τις MOL και SHI.
Η MOL έχει ήδη αναπτύξει και εγκαταστήσει
από το 2015 έναν ανεμοθώρακα σε ένα μεσαίου
μεγέθους πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει επιβεβαιώσει μείωση στις εκπομπές
CO2 της τάξεως του 2% σε πραγματικές συνθήκες ταξιδιού.
Η MOL, μέσω του προγράμματος «ISHIN NEXT
– MOL SMART SHIP PROJECT», συνεχίζει να
επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι
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οποίες στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλοίων και προσφέρουν
ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες θαλάσσιων
μεταφορών.
Η Havyard επενδύει στην ανάπτυξη
συστημάτων καύσιμου υδρογόνου
Η εταιρεία Havyard πραγματοποιεί ένα σημαντικό
βήμα προς την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος για μεγάλα πλοία το οποίο θα χρησιμοποιεί καύσιμο υδρογόνο. Η εταιρεία εισέρχεται στη
φάση της έγκρισης και έχει υπογράψει συμφωνίες
με τις εταιρείες Linde Engineering και PowerCell
Sweden AB για την προμήθεια δεξαμενών καύσιμου υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.
Σύμφωνα με τη Havyard, οι υπάρχουσες λύσεις
μπαταριών δεν μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου τα μεγάλα πλοία
να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ταξίδια
μεγάλων αποστάσεων με υψηλές ταχύτητες
πλεύσης και με μηδενικές εκπομπές. Οι κυψέλες
καυσίμου που χρησιμοποιούν καύσιμο υδρογόνο αποτελούν μια πιθανή λύση και ο όμιλος

Havyard πραγματοποιεί πρωτοποριακό
έργο πάνω στην ανάπτυξη ενός τέτοιου
συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το
μεγαλύτερο του είδους του για χρήση
πάνω σε πλοία.
Η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος
αποτελεί μέρος του προγράμματος
PilotE, στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες του ομίλου Havyard και τα ερευνητικά ιδρύματα Sintef και Prototech.
Το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι σχεδιασμένο σε ενότητες και μπορεί να
εγκατασταθεί τόσο σε υπάρχοντα όσο
και σε νεότευκτα πλοία διαφόρων κατηγοριών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων
αποστάσεων με μηδενικές εκπομπές.
Νέες συσκευές προς βελτίωση
της επικοινωνίας με τα πλοία
Η IEC Telecom παρουσίασε, κατά τη
διάρκεια της έκθεσης Europort, που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο
Ρότερνταμ, τον τερματικό εξοπλισμό
δορυφορικών τηλεπικοινωνιών Thuraya
MarineStar.
Το Thuraya MarineStar συνδυάζει έναν
αξιόπιστο σχεδιασμό με μια πρωτοφανή
λειτουργικότητα, παρέχοντας φωνητικές
επικοινωνίες υψηλής ποιότητας με δυνατότητα εντοπισμού στις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές του κόσμου. Η
εν λόγω συσκευή αποτελεί πλέον μέρος
του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου δορυφορικών υπηρεσιών της IEC Telecom και
παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δορυφορικών κλήσεων σε σταθερά,
κινητά και άλλα δορυφορικά τηλέφωνα,
ενώ μπορεί ακόμη να συνδεθεί και σε ένα
κοινό αναλογικό τηλέφωνο ως επέκταση
ή σε ένα PBX.
O Nabil Ben Soussia, αντιπρόεδρος του
ναυτιλιακού τμήματος της IEC Telecom,
ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάσαμε το συγκεκριμένο προϊόν μαζί με την Thuraya,
τον στρατηγικό εταίρο μας. Το Thuraya
MarineStar είναι τόσο ευέλικτο και αποδοτικό από πλευράς κόστους, ώστε να
καθιστά διαθέσιμη σε όλους τους διαχειριστές τη ζωτικής σημασίας επικοινωνία με τα πλοία, κάτι που θα μπορέσει να
εξαλείψει τους κινδύνους που ενέχει η
μη δυνατότητα επικοινωνίας με τα πλοία
που ταξιδεύουν».

Σιγκαπούρη: Τα «έξυπνα» ρυμουλκά
στο προσκήνιο
Ο όμιλος Wärtsilä, σε συνεργασία με
την εταιρεία διαχείρισης ρυμουλκών
PSA Marine και με την υποστήριξη της
Ναυτιλιακής και Λιμενικής Αρχής της
Σιγκαπούρης (MPA), έχουν σημειώσει
σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια
ανάπτυξης αυτόνομων ρυμουλκών στο
πλαίσιο του προγράμματος IntelliTug.
Μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση
ενός πρωτοποριακού συστήματος δυναμικής τοποθέτησης (DP) στο ρυμουλκό
«PSA Polaris», διεξάγονται δοκιμές του
συστήματος υπό πραγματικές συνθήκες
στο λιμάνι της Σιγκαπούρης.
Το νέο σύστημα δυναμικής τοποθέτησης, γνωστό και ως Joystick Maneuvering
System (JMS), προσφέρει καλύτερο
έλεγχο των κινήσεων του ρυμουλκού,
ενώ αποτελεί και βασικό κομμάτι του
προγράμματος IntelliTug, επιτρέποντας
τη μετάδοση ψηφιακών εντολών πλοήγησης στα συστήματα πρόωσης του
πλοίου. O νηογνώμονας Lloyd’s Register
έχει επικυρώσει την ασφάλεια και την
αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος,
εκδίδοντας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης για τη σημείωση DP.
Βασικός στόχος του προγράμματος
IntelliTug είναι η ανάπτυξη ενός «έξυπνου» ρυμουλκού για την επίτευξη
ασφαλών και βιώσιμων επιχειρήσεων
αυτόνομης ρυμούλκησης στο συνεχώς
εξελισσόμενο λιμάνι της Σιγκαπούρης,
το οποίο αναμένεται να διπλασιάσει τη
χωρητικότητά του έως το 2040.
Οι προοπτικές της μεθανόλης ως
εναλλακτικού καυσίμου για τα πλοία
Η Proman Stena Bulk Ltd., μια κοινοπραξία των εταιρειών Stena Bulk και Proman
Shipping, προχώρησε σε συμφωνία με το
κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard
International (GSI) για τη ναυπήγηση δύο
τελευταίας τεχνολογίας IMOIIMeMAX
δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας 49.900
DWT, τα οποία θα χρησιμοποιούν ως
καύσιμο μεθανόλη.
Τα πλοία της σειράς IMOIIMeMAX, η
οποία αναπτύχθηκε μετά από εκτεταμένες δοκιμές που πραγματοποίησαν από
κοινού οι εταιρείες GSI και Stena Bulk,
βρίσκονται ανάμεσα στα πλέον ενεργει-

ακά αποδοτικά δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους που υπάρχουν σήμερα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της
Proman Shipping να υποστηρίξει μια πιο
βιώσιμη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, τα δύο πλοία θα διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες διπλού καυσίμου και θα μπορούν να χρησιμοποιούν
ως καύσιμο μεθανόλη.
Η μεθανόλη αποτελεί μια βιώσιμη και
οικονομικά αποδοτική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο, χαρακτηρίζεται από
χαμηλές εκπομπές, ενώ είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από εκατό λιμάνια
παγκοσμίως. Διαθέτοντας σημαντικά
πλεονεκτήματα ως προς το κόστος και
την ασφάλεια σε σχέση με άλλα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το LNG, η μεθανόλη μπορεί να επιτύχει τους στόχους
περί μείωσης των εκπομπών του ναυτιλιακού κλάδου που έχει θέσει ο ΙΜΟ,
αφού, σε σύγκριση με τα συνήθη ναυτιλιακά καύσιμα, προσφέρει μείωση κατά
περισσότερο από 95% στις εκπομπές
οξειδίων του θείου (SOx) και σωματιδίων, καθώς και μείωση κατά 60% στις
εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx).
Τα πρώτα ferries κατανάλωσης
LNG της Ιαπωνίας
H ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL)
και η θυγατρική της, Ferry Sunflower
Limited, ανακοίνωσαν την Τετάρτη 20
Νοεμβρίου τα σχέδιά τους για τη ναυπήγηση των δύο πρώτων πορθμείων κατανάλωσης LNG στην Ιαπωνία, των «Sunflower
Kurenai» και «Sunflower Murasaki».
Η MOL αναμένεται να παραγγείλει
τα εν λόγω πλοία από τη Mitsubishi
Shipbuilding Co., Ltd. κατά τη διάρκεια
του Δεκεμβρίου. Μετά την παράδοσή
τους, η Ferry Sunflower θα ναυλώσει τα
πλοία, τα οποία θα πραγματοποιούν το
ταξίδι Osaka-Beppu από τα τέλη του
2022 έως τα μέσα του 2023. Τα δύο
πορθμεία θα είναι εξοπλισμένα με μηχανές διπλού καυσίμου υψηλής αποδοτικότητας, ενώ την ίδια στιγμή θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους επιβάτες τους. Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση της MOL, μέσω της χρήσης
του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου, θα
επιτευχθεί υψηλή περιβαλλοντική αποδοτικότητα, μειώνοντας τις εκπομπές
CO2 κατά 20%.

Προ των πυλών το πρώτο FSRU
της Ταϊλάνδης
Η κρατική εταιρεία Electricity Generating Authority
of Thailand (EGAT) σχεδιάζει να αναπτύξει την
πρώτη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) της χώρας.
Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ταϊλάνδης, μέσω του
συγκεκριμένου τερματικού –προϋπολογισμού
$810 εκατ.–, η ασιατική χώρα θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει LNG από το 2020. Η μονάδα
θα είναι εγκατεστημένη σε ακτίνα 20 χλμ. στην
παράκτια περιοχή του Κόλπου της Ταϊλάνδης.
Αφού εγκαινιαστεί η λειτουργία του FSRU, η
EGAT θα προχωρήσει σε spin-off των δραστηριοτήτων της που αφορούν το LNG, προσβλέποντας σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του φιλόδοξου
project προτού δώσει το πράσινο φως για την
υλοποίησή του.

Ενέργεια
και Φυσικοί
Πόροι
Νέο κοίτασμα πετρελαίου
στη Μέση Ανατολή
Επιμέλεια:
Γιάννης
Θεοδωρόπουλος
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Προσφάτως έγινε γνωστό από τον Ιρανό υπουργό Πετρελαίου, Bijan Zanganeh, ότι ανακαλύφθηκε νέο μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου νότια της
περιοχής Χουζεστάν. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
ότι ο αριθμός των 53 δις βαρελιών που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ροχανί ανταποκρίνεται
στο σύνολο των αποθεμάτων που βρέθηκαν σε
αυτή την περιοχή, στην οποία το Ιράν είχε ήδη
εντοπίσει πέντε κοιτάσματα συνολικών αποθεμάτων 31 δις βαρελιών πετρελαίου.
Επομένως προστίθενται 22 δις βαρέλια στο σύνολο των υπολογισθέντων αποθεμάτων αργού της
χώρας. Ωστόσο, σε ομιλία του ο Ιρανός υπουργός
δήλωσε ότι από την ανωτέρω ποσότητα μόνο το
ένα δέκατο –2,2 δις βαρέλια– μπορεί να εξορυχθεί άμεσα, λόγω τεχνολογικών περιορισμών.
Το όνομα του κοιτάσματος είναι Namavaran και
πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο που έχει
εντοπιστεί στη χώρα. Όπως αναφέρθηκε, το
κοίτασμα εκτείνεται σε μια περιοχή 2.400 τ.χλμ.,
βάθους 80 μ., ανάμεσα στις πόλεις Μποστάν και
Ομιντιγέχ.

Έντονο φλερτ ΟPEC-Βραζιλίας
Την ένταξη της Βραζιλίας στον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟPEC)
φαίνεται πως επιθυμεί ο πρόεδρος της χώρας,
Ζαΐχ Μπολσονάρου.
Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος
ανέφερε, στο πλαίσιο επενδυτικού συνεδρίου
στο Ριάντ, που διεξήχθη στις αρχές Νοεμβρίου,
ότι θα ήθελε η χώρα του να συμμετάσχει στον
Οργανισμό και εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση θα
προσέφερε σταθερότητα στις τιμές πετρελαίου.
Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι έλαβε επίσημη πρόταση από Σαουδάραβες αξιωματούχους προκειμένου η χώρα του να συμμετάσχει στον OPEC και
πρόσθεσε ότι, πριν ληφθεί η τελική απόφαση, θα
πρέπει να συμβουλευτεί τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών.
Μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δεν
επιβεβαιώνουν το φλερτ Βραζιλίας-ΟPEC, ωστόσο σημειώνουν ότι Ριάντ και Μπραζίλια αναζητούν
τρόπους σύσφιξης των διμερών επενδύσεών τους.
Από την πλευρά τους, αναλυτές τονίζουν ότι ο
Μπολσονάρου βλέπει θετικά την προοπτική του
ΟPEC, καθώς η αλληλεπίδραση με τις άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες θα είχε σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του κλάδου
της ενέργειας στη χώρα της Νότιας Αμερικής.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ΟPEC αποτελείται από
14 χώρες κυρίως από τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική, ενώ από τη Νότια Αμερική συμμετέχουν
η Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ, με την τελευταία
να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης.
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Chevron: Παράταση τριών μηνών για την παρουσία της
στη Βενεζουέλα
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως
στη Chevron για την παράταση κατά τρεις μήνες της παρουσίας της στη
Βενεζουέλα.
Ειδικότερα, η Chevron, η οποία ουσιαστικά αποτελεί την τελευταία εταιρεία ενέργειας των ΗΠΑ που επιχειρεί στη Βενεζουέλα, θα συνεχίσει τις
γεωτρήσεις εξόρυξης έως τις 22 Ιανουαρίου 2020, μετά την απόφαση του
υπουργείου της 21ης Οκτωβρίου.
Μάλιστα, η παραμονή ή όχι της Chevron στη Βενεζουέλα υπήρξε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στους κόλπους της κυβέρνησης Τραμπ. Από
τη μία, υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ
Πομπέο, ο οποίος θεωρεί ότι η παρουσία ενός πετρελαϊκού κολοσσού
στη Βενεζουέλα, όπως η Chevron, αποτελεί ένα asset για την ταχύτερη
ανάκαμψη της χώρας μετά από μια ενδεχόμενη –και πολυπόθητη για τους
Αμερικανούς– απομάκρυνση του Μαδούρο από την κυβέρνηση. Από την
άλλη, αριθμός αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ τονίζουν ότι η συνέχιση της παρουσίας της Chevron στη χώρα της Νότιας Αμερικής θα αυξήσει
την παραγωγή πετρελαίου και θα δώσει το δικαίωμα στον Μαδούρο να
αποπληρώσει μερικώς τα πολύ υψηλά χρέη της χώρας, δίνοντάς του την
ευκαιρία να κερδίσει χρόνο.
Υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron σημείωσαν στο Reuters ότι η εταιρεία
παραμένει εστιασμένη στις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες υποστηρίζουν 8.800 εργαζομένους και τις οικογένειές τους.
Tέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του αμερικανικού κολοσσού στη
Βενεζουέλα αγγίζει τα εκατό χρόνια ζωής, ενώ μέσω των κοινοπραξιών της
με την κρατική πετρελαϊκή PDVSA παράγονται καθημερινά 200.000 βαρέλια
πετρελαίου.
Το Μαρόκο βάζει πλώρη
για τα αιολικά πάρκα
Ως μέρος του στρατηγικού του σχεδίου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή, το Μαρόκο οδεύει
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προς την κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου.
Ειδικότερα, στις 19 Νοεμβρίου, το National Office
of Εlectricity and Drinking Water (ONEE) και το
Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN)
υπέγραψαν συμφωνίες με την κοινοπραξία της
Moroccan Nareva Holding με την ιταλική Enel
Green Power για την κατασκευή του αιολικού
πάρκου Boujdour στα νότια του Μαρόκου.
Οι εργασίες κατασκευής του φιλόδοξου αυτού
project, το οποίο εντάσσεται στο Integrated
Wind Energy Project ισχύος 850 MV, θα ξεκινήσουν το 2021, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου
θα αγγίξει τα $1,22 δις. Μάλιστα πρόκειται για το
δεύτερο αιολικό πάρκο που λαμβάνει το πράσινο φως από τα συνολικά πέντε που εντάσσονται
στο Integrated Wind Energy Project.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινοπραξίας
που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Boujdour,
η ηλεκτροπαραγωγή μέσω του Integrated Wind
Energy Project (όταν αυτό ολοκληρωθεί) θα μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 2.380.000 τόνους
ετησίως, όσοι ρύποι δηλαδή παράγονται από μία
πόλη του μεγέθους της Καζαμπλάνκα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η ενεργειακή στρατηγική
του Μαρόκου περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 52% από τις ΑΠΕ έως το
2030.
Με το βλέμμα στην ενεργειακή αυτάρκεια
το Άμπου Ντάμπι
H κρατική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου
Ντάμπι (Abu Dhabi National Oil Company –
ADNOC) ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποκτήσει, μέσω της θυγατρικής της, δώδεκα νέα
γεωτρύπανα (onshore και offshore), προκειμένου
να υποστηρίξει τα πλάνα της για την αύξηση της
παραγωγής πετρελαίου.
H ADNOC απέκτησε πρόσφατα τέσσερα γεωτρύπανα για την onshore εξόρυξη πετρελαίου,
συνολικής αξίας άνω των $100 εκατ., ενώ σχεδιάζει να αποκτήσει δώδεκα ακόμα, συμπεριλαμβανομένων και θαλάσσιων, έως το 2025.
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου της ADNOC Drilling,
Abdulmunim Saif Al Kindy, ανέφερε ότι τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας του αντανακλούν
τις επιδιώξεις της να μεγιστοποιήσει τα οφέλη
από τους τεράστιους πόρους υδρογονανθράκων
που κατέχει το Άμπου Ντάμπι. Ο ίδιος τόνισε ότι
στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και συνεπώς η μεγαλύτερη
ενεργειακή αυτάρκεια για τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η ADNOC
είναι ιδιοκτήτρια είκοσι jackup rigs.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Ιράν: Νέα στρατηγική
απεγκλωβισμού από
τις αμερικανικές κυρώσεις

Του Μιχάλη Νικολάου
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Οι πολιτικές και εμπορικές κινήσεις του Ιράν το τελευταίο
διάστημα δείχνουν μια εμφανή προσπάθεια της Τεχεράνης να
απεγκλωβιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα
από τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη
χώρα, παρά το δυσμενές κλίμα που δημιουργήθηκε μετά τις
επιθέσεις του Σεπτεμβρίου στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
της Aramco, για τις οποίες ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία
κατηγόρησαν ευθέως το Ιράν.

Οι συνεργασίες με γειτονικά κράτη αυξάνονται, η χώρα πέτυχε την
εξαίρεσή της από τη συμφωνία του
OPEC για μείωση της παραγωγής,
οι εξαγωγές πετρελαίου σημείωσαν
άνοδο, ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου,
το οποίο θα αυξήσει κατά 22 εκατ.
βαρέλια τα αποθέματα του Ιράν.
Αξιωματούχοι του καθεστώτος της
Τεχεράνης δηλώνουν την ετοιμότητα του Ιράν να επανέλθει στην κανονικότητα αμέσως μόλις αρθούν οι
αμερικανικές κυρώσεις, ενώ την ίδια
ώρα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια
τίθενται επί τάπητος.
Στη σύνοδο των χωρών-μελών του
OPEC που διεξήχθη στη Βιέννη
τον Ιούλιο, η Τεχεράνη εξαιρέθηκε
της συμφωνίας για περικοπή της
παραγωγής αργού πετρελαίου κατά
800.000 βαρέλια ημερησίως. Η απόφαση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο,
καθώς οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου τους θερινούς μήνες υπήρξαν
σημαντικά αυξημένες, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για
500.000 βαρέλια πετρελαίου/ημέρα
τον Αύγουστο και 400.000 βαρέλια
τον Ιούλιο. Τα γειτονικά Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα κρατούν τη μερίδα του λέοντος, εισάγοντας πάνω
από 230.000 βαρέλια μαύρου χρυσού, με έσοδα σχεδόν $300 εκατ.,
ενώ έκθεση της ιρανικής κρατικής
εταιρείας πετρελαίου έδειξε ότι οι
πωλήσεις προς την Κίνα αυξήθηκαν
κατά 8% τον Ιούλιο.
Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός
Πετρελαίου, Bijan Namdar Zanganeh,
δήλωνε πως η χώρα του έχει τη
δυναμική να επανέλθει γρήγορα στην κανονικότητα εφόσον
αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη διπλασίασε την παραγωγική ικανότητά της
από το 2013, προσθέτοντας ότι στόχος είναι το 2021 η παραγωγή μαύρου χρυσού να ξεπεράσει τον στόχο των 100 εκατ.
τόνων ετησίως.
Αλλά και πέραν της διπλωματίας του πετρελαίου, οι ηγέτες
των Φρουρών της Επανάστασης δείχνουν να επιδιώκουν τη
σύναψη νέων συνεργασιών, επανεπιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Κατά
το πρόσφατο πρώτο Οικονομικό Φόρουμ της Κασπίας, που
διεξήχθη στην πόλη Αβάζα του Τουρκμενιστάν, Ιρανοί και
Τουρκμένιοι αξιωματούχοι συμφώνησαν στην ίδρυση απευθείας ναυτικής σύνδεσης των δύο χωρών, προκειμένου να ενι-

σχυθούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η άρση των υφιστάμενων εμποδίων και η ανάπτυξη οικονομικών συνεργασιών στην
Κασπία από βορρά προς νότο.
Σε άλλη διπλωματική κίνηση, που άπτεται της ιρανικής γεωστρατηγικής της Κασπίας, ο Ιρανός πρέσβης στη Μόσχα,
Mehdi Sanai, επισκέφτηκε πρόσφατα τη ρωσική πόλη Ντεμπέρτ, στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, ώστε να διερευνηθεί
η θαλάσσια σύνδεσή της με το Ιράν. Στις συνομιλίες που διεξήχθησαν, τέθηκε επί τάπητος μεταξύ άλλων και η απευθείας
αεροπορική σύνδεση της γειτονικής πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά, με την Τεχεράνη, αποτυπώνοντας τις
στενές σχέσεις Ρωσίας και Ιράν.
Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πρόσφατα την
πρόθεση της χώρας του να ξεκινήσουν μέσα στο 2020 συνομιλίες με τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης,
ώστε σε ορίζοντα τριετίας να επιτευχθεί διμερής συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου.
Και όλα αυτά ενόσω το κλίμα που δημιουργούν ΗΠΑ και
Σαουδική Αραβία εναντίον της Τεχεράνης διατηρεί με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο έντονες τις διεθνείς ανησυχίες για τη Μέση
Ανατολή, με φωνές εκατέρωθεν να κάνουν λόγο ακόμα και για
πολεμικές επιχειρήσεις. Η πολιτική Τραμπ ασφαλώς κινείται
στο πλαίσιο υποστήριξης των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, με προφανή στόχο –όπως
είναι άλλωστε γνωστό– τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη, από την άλλη, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει στο εσωτερικό, διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση
ότι επιθυμεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην εύφλεκτη
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Commodities
Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή
στη διακίνηση και στην κατανάλωση
Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
Άνθρακας
Πρωταγωνιστής στο ενεργειακό μείγμα
της ΝΑ Ασίας στο μέλλον
Στις αρχές Νοεμβρίου, η International Energy
Agency (IEA) εξέδωσε την έκθεση «Southeast
Asia Energy Outlook», επιχειρώντας να σκιαγραφήσει το ενεργειακό τοπίο στην ευρύτερη
περιοχή. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι
η ζήτηση για ενέργεια τα τελευταία χρόνια έχει
αυξηθεί σημαντικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι
το 1/10 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στη ΝΑ
Ασία, μια περιοχή όπου η βιομηχανική παραγωγή
ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς.
Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω έκθεση και
λαμβάνοντας υπόψη το Stated Policies Scenario,
έως το 2040 η ενεργειακή ζήτηση στη ΝΑ Ασία
θα ενισχυθεί κατά 60%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
το ότι, ενώ αυξάνονται οι φωνές για μείωση της
χρήσης άνθρακα, η ΙΕΑ εκτιμά ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια θα στηριχτεί εν πολλοίς
στον συγκεκριμένο ορυκτό πόρο, το κόστος
εξόρυξης του οποίου στην περιοχή είναι μικρό.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του άνθρακα για τη
μεγαλύτερη χρήση του στη ΝΑ Ασία είναι το
γεγονός ότι αποτελεί πρώτη ύλη για την παρα-
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γωγή τσιμέντου και χάλυβα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, καθώς οι χώρες
της ΝΑ Ασίας θα αυξήσουν την παραγωγή χάλυβα και τσιμέντου, ιδίως το
Βιετνάμ, θα αυξάνεται αντίστοιχα η ζήτηση για άνθρακα.
Τέλος, η ΙΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της τεχνολογίας για τη
μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από την καύση άνθρακα.
Νέα «κόκκινη κάρτα» της Κίνας στην Αυστραλία
O περιορισμός των κινεζικών εισαγωγών αυστραλιανού άνθρακα είναι πιθανόν να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, καθώς το Πεκίνο επιθυμεί να υψώσει «τείχος προστασίας» για τους εγχώριους παραγωγούς και τις τιμές.
Κατά συνέπεια, οι ελπίδες της Καμπέρα για την παύση των (ανεπίσημων)
κινεζικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές άνθρακα από την Αυστραλία φαίνεται να εξανεμίζονται, καθώς αναλυτές και traders σημειώνουν ότι το Πεκίνο θα ακολουθήσει την ίδια εμπορική πολιτική το προσεχές διάστημα.
Μάλιστα, η άποψη αυτή κύκλων της αγοράς ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς
τα σημαντικά λιμάνια των Guangzhou και Fuzhou στα νότια της Κίνας απαγόρευσαν τις αφίξεις άνθρακα στις αρχές Νοεμβρίου.
Παράλληλα, αναλυτές σημειώνουν ότι οι εισαγωγές άνθρακα έχουν κινηθεί
σε υψηλότερα του αναμενομένου επίπεδα φέτος, κάτι το οποίο σημαίνει
ότι ο Κινεζικός Δράκος θα επιζητήσει τη μείωσή τους, προκειμένου να προστατευτούν οι εγχώριοι παραγωγοί. Οι ίδιοι προβλέπουν ότι, εάν η Κίνα δεν
περιορίσει τις εισαγωγές άνθρακα τους προσεχείς μήνες, αυτές θα αγγίξουν
τους 340 εκατ. τόνους, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 20%. Φέτος ο ασιατικός γίγαντας εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα από Μογγολία
και Ρωσία.
Να σημειωθεί ότι τόσο το αυστραλιανό δολάριο όσο και οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης υποχώρησαν νωρίτερα μέσα στον χρόνο, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απαγόρευση των εισαγωγών άνθρακα από
σημαντικά λιμάνια της βορειοανατολικής Κίνας. Πιθανώς αυτή η εξέλιξη να
επηρεάσει (όπως ήδη επηρεάζει) τη ρότα που διαγράφουν τα bulkers και
μένει να δούμε σε τι βαθμό θα συμβεί αυτό.
Στα $12,3 δις οι ρωσικές εξαγωγές
Σύμφωνα με τη ρωσική Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, οι εξαγωγές
άνθρακα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 παρέμειναν στο
ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αγγίζοντας τα $12,355 δις.
Από άποψη τάξης μεγέθους, οι εξαγωγές άνθρακα κατά την αναφερόμενη
περίοδο αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι, στους 153,488 εκατ.
τόνους.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές άνθρακα το
ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 1,9%, στα $286 εκατ.
Μιλώντας με πραγματικά νούμερα, οι εισαγωγές
ελαττώθηκαν κατά 2,4%, στους 16,032 εκατ. τόνους.

Δημητριακά
ΣΙΤΑΡΙ
Εκτιμήσεις για παραγωγή, κατανάλωση
και εμπορία
Τις εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών την περίοδο 2019/2020
δημοσιοποίησε με πρόσφατη έκθεσή του το
International Grains Council (ΙGC). Ειδικότερα,
οι νέες εκτιμήσεις είναι αναθεωρημένες προς τα
επάνω κατά 5 εκατ. τόνους σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες, κυρίως λόγω βελτιώσεων στην
παραγωγή καλαμποκιού.
Συνεπώς, το IGC εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή
σιτηρών θα ανέλθει στους 2.162 εκατ. τόνους, αντανακλώντας καλύτερες του αναμενομένου συγκομιδές για το αμερικανικό καλαμπόκι, παρά το γεγονός
ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι ελαφρά μειωμένες. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την παραγωγή
σόγιας, αυτή εκτιμάται από το Council στους 341
εκατ. τόνους, σημειώνοντας μείωση κατά 5%, ελέω
κυρίως της μειωμένης παραγωγής από τις ΗΠΑ.
Από την άλλη, η παγκόσμια κατανάλωση εκτιμάται
στους 2.188 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 1% σε
σχέση με πέρυσι, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα
σιτηρών θα γνωρίσουν μείωση στα χαμηλότερα
επίπεδα πενταετίας, στους 594 εκατ. τόνους (-26
εκατ. τόνους), σύμφωνα με το IGC, κυρίως λόγω της
πτώσης των αποθεμάτων καλαμποκιού σε ΗΠΑ,
Κίνα και ΕΕ.
Τέλος, το ΙGC βλέπει ότι το εμπόριο σιτηρών θα
ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ, στους 375 εκατ. τόνους,
λόγω αυξημένων ροών σιταριού, καλαμποκιού, κριθαριού, σόργου και βρόμης.

Σιδηρομετάλλευμα – Χάλυβας
Αυστραλία: Ρεκόρ για τις εξαγωγές ενόψει;
Oι αποστολές σιδηρομεταλλεύματος από το μεγαλύτερο λιμάνι εξαγωγών
χύδην φορτίου της Αυστραλίας, αυτό του Hedland, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε επίπεδα-ρεκόρ κατά το οικονομικό έτος το οποίο ολοκληρώνεται
τον Ιούνιο του 2020.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, οι εγχώριοι παραγωγοί iron
ore αυξάνουν σημαντικά την παραγωγή στην καρδιά των εξορύξεων μεταλλευμάτων της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα κύκλοι της αγοράς να προβλέπουν ενισχυμένες εξαγωγές.
Το τελευταίο διάστημα, οι παγκόσμιες ροές σιδηρομεταλλεύματος έχουν
ανέλθει σε υψηλά επίπεδα μετά τις στρεβλώσεις που είχαν δημιουργηθεί
στην αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι οποίες προήλθαν
από την κατάρρευση φράγματος της Vale στη Βραζιλία και από δυσμενείς
καιρικές συνθήκες στην Αυστραλία. Μάλιστα, το αυστραλιανό λιμάνι του
Hedland σημείωσε εξαγωγές-ρεκόρ τον περασμένο Αύγουστο.
Αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή ασκεί σημαντικές πιέσεις στις τιμές τους τελευταίους μήνες και ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση της
υπερπροσφοράς τα επόμενα χρόνια.
Τέλος, ο CEO του Pilbara Ports Authority, Roger Johnston, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στο Bloomberg ανέφερε ότι, καθώς οι κινεζικές μονάδες
παραγωγής χάλυβα αντικαθιστούν το iron ore με scrap metal, η παγκόσμια παραγωγή θα αναπτύσσεται μεν αλλά με μικρότερο ρυθμό τα επόμενα
δεκαπέντε χρόνια.
Αιγυπτιακό ενδιαφέρον για εισαγωγές
από τη Ρωσία
Τοπικός αξιωματούχος αποκάλυψε πρόσφατα το
ενδιαφέρον της Αιγύπτου να αγοράσει ρωσικό
σιτάρι μέσω των λιμανιών της Κριμαίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tass.
O Georgy Muradov, αναπληρωτής πρωθυπουργός
της Κριμαίας, δήλωσε ότι, κατόπιν συνάντησής
του με Αιγύπτιους αξιωματούχους, εκφράστηκε η
επιθυμία από την πλευρά της βορειοαφρικανικής
χώρας για απόκτηση ρωσικού σιταριού, δεδομένου ότι οι λιμένες της Κριμαίας αποτελούν ιδανικό
κέντρο φόρτωσης.
Τα λιμάνια του Κερτς και της Ευπατορίας συνιστούν
σημαντικά διαμετακομιστικά κέντρα προώθησης
των εξαγωγών τόσο της Ρωσικής Ομοσπονδίας
όσο και της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας,
εξοπλισμένα με τις αναγκαίες υποδομές, προκειμένου να καλύψουν στο έπακρο και την εκπεφρασμένη ζήτηση σιτηρών εκ μέρους της Αιγύπτου.
Επιπλέον, ο Ρώσος πολιτικός σημείωσε τις προοπτικές τουριστικής συνεργασίας με τις αφρικανικές
χώρες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καθώς η
βόρεια Αφρική βρίσκεται στις υπώρειες της ερήμου, πιστεύουμε ότι, κατά τη θερμή περίοδο του
έτους, πολλοί κάτοικοι αυτών των περιοχών θα επιθυμούσαν να έρθουν σε θέρετρα της Κριμαίας για
τις διακοπές τους».
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Κίνα: Καθοδική πορεία για τις εισαγωγές
Οι κινεζικές εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος μειώθηκαν τον Οκτώβριο για
πρώτη φορά το τελευταίο τετράμηνο, καθώς τα μειωμένα περιθώρια κέρδους για τις μονάδες παραγωγής χάλυβα της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα
να μειωθεί η ζήτηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της κινεζικής Γενικής Αρχής Τελωνείων
που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, η Κίνα παρέλαβε τον
περασμένο Οκτώβριο 92,86 εκατ. τόνους iron ore. Ο αριθμός αυτός είναι
μειωμένος κατά 6,5% σε σύγκριση με τις εισαγωγές του Σεπτεμβρίου αλλά
αυξημένος σε σχέση με τις αντίστοιχες του Οκτωβρίου του 2018, οι οποίες
κινήθηκαν στους 88,4 εκατ. τόνους.
Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2019, οι εισαγωγές iron ore της Κίνας
εμφανίζονται μειωμένες, στους 877 εκατ. τόνους έναντι 891 εκατ. τόνων το
αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Αναλυτές σημειώνουν ότι οι μειωμένες εισαγωγές της Κίνας αποτελούν
απόρροια και του γεγονότος ότι ακόμη δεν έχει επέλθει η κανονικότητα
στην παγκόσμια προσφορά iron ore μετά τη διακοπή της λειτουργίας πολλών ορυχείων στη Βραζιλία το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Τέλος, να σημειωθεί ότι εκφράζονται ανησυχίες στους κόλπους της αγοράς
των dry για το γεγονός ότι ουσιαστικά κινεζικές μονάδες παραγωγής χάλυβα αντικαθιστούν το σιδηρομετάλλευμα από Βραζιλία ή Αυστραλία με scrap
metal, κάτι που επηρεάζει τα τονομίλια και άρα την απασχόληση πολλών
bulk carriers, ιδίως Capesizes.
Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής
Η μεταλλευτική παραγωγή της Νότιας Αφρικής ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ
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τον περασμένο Σεπτέμβριο κυρίως λόγω της ενισχυμένης παραγωγής iron ore.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής της Νότιας Αφρικής, στο σύνολό της
η παραγωγή μεταλλευμάτων αυξήθηκε οριακά
κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο, όταν έναν μήνα πριν
παρουσίαζε καθοδική πορεία κατά 3%.
Μάλιστα, η ενισχυμένη παραγωγή τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε τις προσδοκίες αναλυτών της
αγοράς, που έκαναν λόγο για μείωση κατά 2,2%.
Αναμφίβολα, η κατά 8,2% αύξηση της παραγωγής
σιδηρομεταλλεύματος έδωσε σημαντική ώθηση
στη συνολική παραγωγή της Νότιας Αφρικής, η
οποία ταλανίζεται από ένα μη ευνοϊκό ρυθμιστικό
πλαίσιο εξόρυξης αλλά και από μειωμένες επενδύσεις στον κλάδο.
Νωρίτερα μέσα στον χρόνο, το Επιμελητήριο
Εξορύξεων της χώρας ανέφερε ότι η μεταλλευτική βιομηχανία έχει τη δυναμική να προσφέρει
σημαντικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας.
Ωστόσο, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει με κάθε
ευκαιρία την ανάγκη προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κάτι το οποίο απαιτεί ένα σταθερό και
ανταγωνιστικό περιβάλλον δράσης.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
Αργό Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ στην παραγωγή
Η παραγωγή αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έφτασε εντός του Νοεμβρίου
σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της IEA. Οι ΗΠΑ,
ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως, είδαν τις εξορύξεις
τους να σημειώνουν άνοδο κατά 8.000 βαρέλια την ημέρα στην Αλάσκα
και 200.000 βαρέλια την ημέρα στις υπόλοιπες περιοχές εκτός Χαβάης, με
το τελικό νούμερο παραγωγής να προσεγγίζει τα 12,6 με 12,8 εκατ. βαρέλια
ημερησίως.
Στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται αύξηση κατά 0,5% στα αποθέματα του
αργού πετρελαίου που προορίζονται για εμπορική χρήση, ήτοι 2,2 εκατ.
βαρέλια, στα 449 εκατ. βαρέλια, σαφώς μεγαλύτερη του αναμενομένου (1,6
εκατ. βαρέλια).
Αναφορικά με τα αποθέματα βενζίνης, παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις της
αγοράς για μείωσή τους κατά 1,2 εκατ. βαρέλια, σημειώθηκε αύξηση της
τάξεως του 0,9%, στα 219,1 εκατ. βαρέλια.
Συμπερασματικά, η αμερικανική παραγωγή αργού συνεχίζει να εκπλήσσει
τόσο τις αγορές όσο και τους επενδυτές, εξακολουθώντας να αποδίδει άνω
του αναμενομένου, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους στον
παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
Ρωσία: Εκτιμήσεις για αύξηση των εξαγωγών εντός της πενταετίας
Ανοδική πορεία θα έχουν οι ρωσικές πετρελαϊκές εξαγωγές, σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Alexander Novak, τις οποίες
μεταδίδει το πρακτορείο Tass.
Τα αισιόδοξα σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση κατά 20-25 εκατ. τόνους,
φτάνοντας τους 280 εκατ. τόνους, σε ετήσια βάση. Αντίστοιχη πορεία αναμένεται και για τις εξαγωγές φυσικού αερίου, με τις προβλέψεις να δείχνουν
αύξηση κατά 40-45 δις κυβικά μέτρα, αγγίζοντας τα 300 δις κυβικά μέτρα
έως το 2022.
Εξάλλου, το 2018 οι ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου παρουσίασαν
ετήσια ανάπτυξη κατά 2,9% σε σχέση με το 2017, ενώ οι αντίστοιχες του
φυσικού αερίου άγγιξαν το +4,9%.
Αμετάβλητες οι προβλέψεις για την τιμή το 2020
Σε έκθεσή του η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη 13 Noεμβρίου παρουσίασε τις προβλέψεις για την τιμή πετρελαίου το ερχόμενο
έτος, διατηρώντας αμετάβλητη στάση.
Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο
στα $60 το βαρέλι το 2020, ενώ κατ’ αντιστοιχία η τιμή του WTI (West
Texas Intermediate) αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο στα $54,50 το
βαρέλι.
Όσον αφορά τις τιμές κλεισίματος για το 2019, το Brent φαίνεται να κλείνει
στα $63,50 το βαρέλι, ενώ το WTI προβλέπεται ότι θα κλείσει στα $56,50
το βαρέλι.
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COMMODITIES - ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

Η έκθεση αναφέρει ότι, από την πλευρά της ζήτησης, η οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα, εμφανίζει επιβραδυνόμενους
ρυθμούς ανάπτυξης.
Ωστόσο, η IEA αναμένει ότι η διαφαινόμενη εξυπηρετική νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και τα χαμηλότερα επιτόκια θα ενισχύσουν
και πάλι τον τομέα των επενδύσεων.
Saudi Aramco: Ενισχύει τη θέση της στην Κίνα
Η Saudi Aramco υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες πώλησης αργού πετρελαίου για το 2020 με πέντε κινεζικές εταιρείες, αυξάνοντας τον συνολικό
όγκο πωλήσεων προς την Κίνα κατά 151.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση
με τις αντίστοιχες συμβάσεις προμήθειας του 2019. Το γεγονός αυτό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως κορυφαίου προμηθευτή αργού
πετρελαίου της Κίνας.
Οι πέντε νέες συμφωνίες υπογράφηκαν ξεχωριστά, στο πλαίσιο του πρόσφατου China International Import Expo (CIIE), της μεγαλύτερης εμπορικής έκθεσης που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν για μία ακόμα φορά ξεκάθαρη την προσπάθεια της Saudi Aramco να ενισχύσει τη θέση της στην Κίνα και, σύμφωνα με
εκπρόσωπο της εταιρείας, να στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας στον τομέα της
διύλισης και των πετροχημικών, καθώς και τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια.

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)
Η προέλαση των ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει τα υψηλότερα συμβόλαια (σε όρους όγκου) εξαγωγών LNG καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2019, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο αγοράς 67%, σύμφωνα με στοιχεία του οίκου
αναλύσεων GlobalData.
Η άφθονη παραγωγή σχιστολιθικού αερίου παρέχει τη δυνατότητα στη χώρα να εξάγει σημαντικές
ποσότητες LNG στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα
λοιπόν με την GlobalData, εντός του 2019 αμερικανικές εταιρείες ενέργειας έχουν υπογράψει
πέντε μακροχρόνια συμβόλαια για τις συνολικές
εξαγωγές 22,3 εκατ. τόνων LNG ανά έτος. Από
τον προαναφερθέντα όγκο, η συμφωνία μεταξύ
Golden Pass Products και Ocean LNG Limited
περιλαμβάνει την εξαγωγή 15,6 εκατ. τόνων LNG
ετησίως μεταξύ 2024 και 2044 από τον τερματικό
σταθμό LNG Golden Pass II LNG στο Τέξας.
Επίσης, σημαντική συμφωνία είναι αυτή μεταξύ των Driftwood LNG και Total Gas & Power
North America για την εξαγωγή 2,5 εκατ. τόνων
LNG ετησίως μεταξύ 2023 και 2038.
Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της GlobalData,
η Μοζαμβίκη έχει υπογράψει τα δεύτερα υψηλότερα συμβόλαια εξαγωγών LNG (9,7 εκατ. τόνοι/
χρόνο), δείγμα της μεγάλης δυναμικής της αφρικανικής χώρας στο διεθνές εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου.
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Κατάρ: Προσβλέπει σε σημαντική αύξηση
της παραγωγής
Το Κατάρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου
ότι στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή του LNG
κατά 64%, στους 126 εκατ. τόνους τον χρόνο, έως
το 2027.
Όπως σημειώνει το Reuters, ο CEO της Qatar
Petroleum, Saad al-Kaabi, ανέφερε σε δημοσιογράφους στην Nτόχα ότι οι εκτιμήσεις για τη
σημαντική αυτή αύξηση στην παραγωγή LNG
έρχονται μετά την επέκταση του δικτύου πεδίων εξόρυξης στο North Field project. Μάλιστα,
αρχικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου ξεπερνούν τα 1,760 τρις κυβικά πόδια.
«Τα αποτελέσματα από τα νέα πεδία θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες εργασίες για δύο νέες μονάδες LNG, με συνδυασμένη
ετήσια παραγωγική ικανότητα 16 εκατ. τόνων»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της
Qatar Petroleum.
Nα σημειωθεί, τέλος, ότι με την κίνηση αυτή θα
ενισχυθεί επίσης η παραγωγή πετρελαίου του
Κατάρ στα 6,7 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα για τα επόμενα οκτώ έτη, από τα
τωρινά επίπεδα των 4,8 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα.

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

Εν
Πτήσει
Επικαιρότητα
από τον χώρο των
αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος
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Το ρεκόρ μεγαλύτερης πτήσης
καταρρίπτει η Qantas
Το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια πτήσης κατέρριψε πρόσφατα η αεροπορική εταιρεία Qantas. Σκοπός της αυστραλιανής εταιρείας, μέσω του Project Sunrise, είναι η απευθείας
σύνδεση της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας
(Μελβούρνη, Σίδνεϊ κ.ά.) με τη Νέα Υόρκη και το
Λονδίνο. Προς το παρόν αυτό δεν είναι εφικτό,
τόσο λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων των
αεροσκαφών όσο και λόγω της μεγάλης διάρκειας της πτήσης.
Προκειμένου να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο
στο μέλλον, η Qantas ξεκίνησε τη διενέργεια
δοκιμαστικών πτήσεων, με σκοπό να παρατηρήσει τις επιπτώσεις του τζετ λαγκ στους επιβάτες.
Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστεί τη δημιουργία
τακτικών εμπορικών δρομολογίων έως το 20222023, οπότε αναμένονται καινούργια μοντέλα
αεροσκαφών, ικανά για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι
χωρίς ανεφοδιασμό.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο πειραματικές πτήσεις, μία τον Οκτώβριο (Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ) και μία τον Νοέμβριο (Λονδίνο-Σίδνεϊ).
Στις πιλοτικές αυτές πτήσεις συμμετείχε μικρός
αριθμός επιβατών και με μικρό φορτίο, ώστε να
καταστεί δυνατή η πτήση με τα ήδη υπάρχοντα
αεροσκάφη. Οι επιβάτες ακολούθησαν συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής τις ημέρες πριν από
την αναχώρηση και κλήθηκαν να κρατήσουν ημε-

ρολόγιο σχετικά με την υγεία τους πριν αλλά και
μετά την πτήση. Οι υπεύθυνοι είχαν την ευκαιρία
να αξιολογήσουν νέες μεθόδους βελτίωσης των
συμπτωμάτων του τζετ λαγκ, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.
Οι επιβάτες βίωσαν μια διαφορετική εμπειρία,
καθώς άλλαξε εντελώς το συνηθισμένο πρόγραμμα της πτήσης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές
καθοδήγησαν τους επιβάτες για το ποιες ώρες
να κοιμηθούν και δημιούργησαν ένα συγκεκριμένο μενού αποκλειστικά για τις ανάγκες της
πτήσης. Το μενού ήταν άλλοτε πικάντικο, για την
αφύπνιση των επιβατών, και άλλοτε πλούσιο σε
υδατάνθρακες για την επαγωγή του ύπνου. Ταυτόχρονα άλλαξε και ο φωτισμός της καμπίνας,
ενώ οι επιβάτες παρακινήθηκαν να σηκωθούν και
να πραγματοποιήσουν στον αέρα συγκεκριμένες ασκήσεις. Επιπλέον, οι πιλότοι των πτήσεων
ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα διατροφής και
εξοπλίστηκαν με συσκευές παρακολούθησης της
εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα ευρήματα από τις
εν λόγω συσκευές, σε συνδυασμό με τον έλεγχο
των επιπέδων της μελατονίνης των ούρων (της
ορμόνης που επάγει τον ύπνο), θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των
μαραθώνιων πτήσεων στην εγρήγορση και στη
συγκέντρωση των πιλότων.
Τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά αισιόδοξα,
με τους επιβάτες να δηλώνουν πιο ξεκούραστοι
και με ηπιότερα συμπτώματα από το τζετ λαγκ. Η

τελευταία πειραματική πτήση έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Οι μαραθώνιες πτήσεις,
αν και διήρκεσαν πάνω από 19 ώρες η καθεμία,
είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό να γίνουν πραγματικότητα σύντομα.
Το Boeing 737 Max επιστρέφει
τον Ιανουάριο

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το πότε θα ξεκινήσει η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ούτε οι όροι της. Το πιθανότερο είναι η εφαρμογή ελάχιστου ποσού για την αξιοποίησή της και ο περιορισμός της σε επιβάτες
από τις ΗΠΑ (τουλάχιστον στα αρχικά στάδια).
Η United και η Uplift, μέσω της συνεργασίας τους, προσπαθούν να δώσουν
λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των αεροπορικών ταξιδιών: την άμεση πληρωμή ενός μεγάλου χρηματικού ποσού.
Συνεχίζει να «πετάει» ο ΔΑΑ

Η Boeing ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου ότι
αναμένει την επιστροφή του μοντέλου 737 Max
στους αιθέρες μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, έως
τα τέλη Δεκεμβρίου το αεροσκάφος θα έχει λάβει
την πιστοποίηση για εκτέλεση πτήσεων από τη
Federal Aviation Administration (FAA), με επόμενο στάδιο την επανέναρξη των εμπορικών πτήσεων τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε
βασικά βήματα (milestones) που πρέπει να ολοκληρωθούν για την πιστοποίηση αεροσκάφους, εκ
των οποίων έχει ολοκληρωθεί μόνο το ένα.
Παρά τις εκτιμήσεις της Boeing για επιστροφή
του Max μέχρι τον Ιανουάριο, η FAA έχει επιλέξει
να μη δώσει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Στο
παρελθόν, βέβαια, έχει δηλώσει ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον τριάντα ημέρες από τη στιγμή
της πιστοποίησης του αεροσκάφους μέχρι την
επανέναρξη των πτήσεων.
Αρκετές αεροπορικές, από την πλευρά τους,
θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα της Boeing δεν
θα τηρηθεί και ότι τελικά θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την επανεκπαίδευση των πιλότων και την αναβάθμιση λογισμικού των αεροσκαφών. Πιο συγκεκριμένα, η American Airlines
και η Southwest Airlines πρόσφατα ανακοίνωσαν
την επαναφορά πτήσεων του 737 Max στις αρχές
Μαρτίου. Το τοπίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο τους επόμενους μήνες.
United Airlines: Ταξίδεψε τώρα,
πλήρωσε μετά
Η United Airlines θα επιτρέπει στους επιβάτες
μελλοντικά να κάνουν πληρωμή του εισιτηρίου
τους σε δόσεις, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση
του ταξιδιού τους.
Η παροχή της συγκεκριμένης δυνατότητας θα
γίνεται σε συνεργασία με την Uplift Inc. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία θα προσφέρει την
επιλογή της μηνιαίας αποπληρωμής του κόστους
(έως έντεκα μήνες) του ταξιδιού μέσω της Uplift,
η οποία θα προσφέρει ένα είδος δανείου. Ο επιβάτης θα επιλέγει τον χρόνο αποπληρωμής και
τη μηνιαία δόση και θα προχωρά στην αγορά του
εισιτηρίου.

Άνοδο σημείωσε η επιβατική κίνηση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών
«Eλευθέριος Βενιζέλος» την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Συνολικά, στο δεκάμηνο του έτους, οι επιβάτες που διακινήθηκαν στο αεροδρόμιο ανήλθαν στους 22,27 εκατ., με την κίνηση, τόσο του εσωτερικού
όσο και του εξωτερικού, να παρουσιάζει αύξηση 1,3% και 8,6% αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο, σημειώθηκε αύξηση 4,3%, με τους επιβάτες
να φτάνουν τα 2,3 εκατ., εκ των οποίων τα 1,63 εκατ. ήταν επιβάτες εξωτερικού, με αύξηση 7,2%. Η κίνηση εσωτερικού συνέχισε, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, να είναι μειωμένη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι,
δηλαδή 669.000 επιβάτες, λιγότεροι κατά 2,2% (684.924 επιβάτες).
Ο αριθμός των πτήσεων το δεκάμηνο του έτους ανήλθε σε 196.665, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 4,7%. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο
και αυτές εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 6% και 3,7% αντίστοιχα.
Ένα βήμα πιο κοντά στο ηλεκτρικό αεροπλάνο
Την παρθενική του πτήση έκανε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου το
πρώτο ηλεκτρικό αεροπλάνο κινεζικής κατασκευής από τη νοτιοανατολική
πόλη Σενγιάνγκ. Πρόκειται για το αεροσκάφος RX4E, τεσσάρων θέσεων,
βάρους μόλις 1.200 κιλών και εμβέλειας 300 χλμ. με μία φόρτιση.
Η Κίνα έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη ηλεκτρικών αεροπλάνων και τη
χρήση τους για εμπορικές πτήσεις μικρών αποστάσεων, εκπαίδευση νέων
πιλότων και πτήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.
Το ηλεκτρικό αεροπλάνο, αν καταστεί στο μέλλον οικονομικά και εμπορικά βιώσιμο, αναμένεται να αλλάξει τελείως το τοπίο των αερομεταφορών,
καθώς έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου και χαμηλές εκπομπές ρύπων.
Σαγκάη-Αθήνα: Πτήσεις non stop
Απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Σαγκάη θα αποκτήσει η Αθήνα, μετά
και την απευθείας σύνδεσή της με το Πεκίνο. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν
τον Ιούλιο του 2020, μετά το έντονο ενδιαφέρον της κινεζικής αεροπορικής
εταιρείας Juneyao Air.
Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη συνάντηση του
προέδρου της εταιρείας, Zeal Hong Laing, με τον γενικό γραμματέα τουρισμού, Κωνσταντίνο Λούλη, και τον γενικό πρόξενο Βασίλη Κονιάκο, όπως
μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συμφωνία θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς θα
επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας κυρίως στους τομείς του
τουρισμού και του εμπορίου.
Ήδη η Juneyao Air έχει έρθει σε επαφή με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος», ενώ υπάρχει –με πολύ μεγάλη επιτυχία– αεροπορική σύνδεση
της Αθήνας με το Πεκίνο, με τρία δρομολόγια την εβδομάδα.

ΗΜΕΡΊΔΑ «ΕΠΙΛΈΓΩ ΝΑΥΤΙΛΊΑ» ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ

ΑΕΝ Μακεδονίας:
Οι σπουδαστές
συναντούν τους
πρωταγωνιστές
της ναυτιλίας

Η πρωτοβουλία Isalos.net διοργάνωσε,
για τρίτη χρονιά, ημερίδα-συνάντηση
των σπουδαστών της ΑΕΝ Μακεδονίας
με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Μακεδονίας στη
Νέα Μηχανιώνα.

Επιμέλεια:
Χάρης Παππάς
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Η ενδέκατη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» διοργανώθηκε την
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 από την Isalos.net, με χορηγό επικοινωνίας τα Ναυτικά Χρονικά, και προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον και
την ενεργό συμμετοχή 700 πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ –400 εκ των
οποίων φοιτούν στο πρώτο έτος και 300 στο τέταρτο έτος–, καθώς και
τη συμμετοχή 25 ναυτιλιακών εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε
ειδικά περίπτερα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, αλλά και της διοίκησης και της διεύθυνσης των
σχολών, δόθηκε στους παρευρισκόμενους σπουδαστές η δυνατότητα να
υποβάλουν ερωτήσεις και να συνομιλήσουν με τους συμμετέχοντες-εκπροσώπους των εταιρειών για θέματα που αφορούν τη ναυτιλιακή καθημερινότητα, καθώς και να εξερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης.
Κατά την ημερίδα πραγματοποίησαν εναρκτήριους χαιρετισμούς ο διοικητής της ΑΕΝ Μακεδονίας, αντιπλοίαρχος ΛΣ Παναγιώτης Γ. Τζουάνος,
ο κ. Γεώργιος Γκοτζαμάνης, διευθυντής σπουδών της Σχολής Μηχανικών,
καθώς και ο καπτ. Νικόλαος Τσούλης, διευθυντής σπουδών της Σχολής
Πλοιάρχων.
Η ημερίδα περιλάμβανε δύο θεματικά πάνελ, όπου συμμετέχοντες εισηγητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με
την προσαρμογή των δοκίμων κατά το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, τη ζωή
στο πλοίο και την ασφάλεια εν πλω, ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες ερωτήσεις από το εξαιρετικά ενεργό και ενδιαφερόμενο κοινό. Συντονιστής
των πάνελ ήταν ο καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης από την Isalos.net.

Ο διοικητής της ΑΕΝ Μακεδονίας,
αντιπλοίαρχος ΛΣ Παναγιώτης Γ. Τζουάνος.

Ο διευθυντής σπουδών της Σχολής Πλοιάρχων
της ΑΕΝ Μακεδονίας, καπτ. Νικόλαος Τσούλης.

Ο διευθυντής σπουδών της Σχολής Μηχανικών
της ΑΕΝ Μακεδονίας, Γεώργιος Γκοτζαμάνης.

Τα πάνελ της εκδήλωσης
Το πρώτο μπάρκο: Τι πρέπει να γνωρίζουν
οι φερέλπιδες πλοίαρχοι ΕΝ

Το πρώτο μπάρκο: Τι πρέπει να γνωρίζουν
οι φερέλπιδες μηχανικοί ΕΝ

Καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος,
Manning Manager, Springfield Shipping Co.

Σπύρος Βλάχος,
Εκπρόσωπος Carras (Hellas) S.A.

Βασίλειος Κακαμούκας,
Claims Manager, The Britannia Steam Ship Insurance
Association Limited

Στέφανος Κόντρας,
Crewing Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Κώστας Κατσουλιέρης,
Senior Executive (Claims), North of England P&I Club
Καπτ. Χρήστος Τσίγκης,
Crew Manager, Tsakos Columbia Shipmanagement “TCM” S.A.
Καπτ. Ευστράτιος Τσουκάρης,
Crew Manager, Sun Enterprises Ltd.
/ S. Livanos Hellas

Καπτ. Θεόδωρος Λάλας,
Fleet Operations Manager,
International Registries, Inc.
Νικόλαος Τουμαζάτος,
Assistant Crew Manager,
Latsco Marine Management Inc.
Διονύσιος Δάνδης,
Α΄ Μηχανικός, Tsakos Columbia Shipmanagement “TCM” S.A.

ΗΜΕΡΊΔΑ «ΕΠΙΛΈΓΩ ΝΑΥΤΙΛΊΑ» ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν θεματικά workshops για τους τεταρτοετείς πλοιάρχους και μηχανικούς, τα οποία είχαν ως
κύριο θέμα τη συντήρηση και τη λειτουργία των μηχανών, την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, καθώς και τη διαχείριση
του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στιγμιότυπο από το Workshop για τη συντήρηση και τη λειτουργία
των μηχανών. Από Α-Δ: Ευάγγελος Σφακιωτάκης, τεχνικός διευθυντής,
TMS Tankers Ltd., Γιώργος Δρόσσος, Head of New Sales and
Promotion, MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd.

Στιγμιότυπο από το Workshop για την αποφυγή συγκρούσεων στη
θάλασσα. Από Α-Δ: Καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Manning
Manager, Springfield Shipping Co., Gordon Robertson, Director
Greece, North of England P&I Club.

Στιγμιότυπο από το Workshop για την αποφυγή συγκρούσεων στη
θάλασσα. Από Α-Δ: Καπτ. Ευστράτιος Τσουκάρης, Crew Manager, Sun
Enterprises Ltd. / S. Livanos Hellas, Βασίλειος Κακαμούκας, Claims
Manager, The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited.

Στιγμιότυπο από το Workshop για τον ανθρώπινο παράγοντα στη
ναυτιλία. Από Α-Δ: Κώστας Κατσουλιέρης, Senior Executive (Claims),
North of England P&I Club, Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing
Director, Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.
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TMS Cardiff Gas Ltd. / TMS Tankers Ltd.

Carras (Hellas) S.A.

Alpha Bulkers Shipmanagement Inc.

Maran Gas Maritime Inc.

Maran Dry Management Inc.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Sealink Navigation Ltd.

S. Livanos Hellas S.A.

Seaven

Andriaki Shipping Co. Ltd.

Marichem Marigases Worldwide Services

City University of London

Costamare Shipping Company S.A.

GasLog LNG Services Ltd.

Springfield Shipping Co Panama S.A.

SQLearn

North of England P&I Club
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Pantheon Tankers Management Ltd.

ΗΜΕΡΊΔΑ «ΕΠΙΛΈΓΩ ΝΑΥΤΙΛΊΑ» ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ

Latsco Shipping Ltd.

Ocean Freighters Ltd

Kyklades Maritime Corporation

The Tsakos Group

Η Isalos.net ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και συνομιλεί με τους νέους ναυτέλληνες,
με την πολύτιμη υποστήριξη και την αρωγή των ακόλουθων φορέων, ιδρυμάτων και εταιρειών:
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