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The hydrophobic outer 
shell consists of active sites 
which slow down uptake of 
seawater.

A HydractiveTM particle 
with a hydrophobic outer 
shell.

After prolonged exposure, 
active sites become hydrated 
one after another.

Hydractive particles with 
fully utilized sites become 
hydrophilic and dissolve into 
seawater.

Enhance your vessels’ efficiency  

with the next generation  

in antifouling, based on  

HydractiveTM technology.

MEET THE NEXT GENERATION

Jotun Hellas Ltd.
33, Zeppou str., 166 75 Glyfada, Athens,  Greece
Tel.: +30 210 4285980/1/2, +30 210 4286035/6/7 
fax: +30 210 4285983, +30 210 4287 237
jotun.hellas@jotun.com
www.jotun.com

HydractiveTM particles slow down water uptake to control biocide delivery, without 
excessive buildup of the leach layer.

How does it work?

With a smart double biocide 
package, SeaForce Shield will 
protect your vessel effectively  
for the overall drydocking period 
without exceeding your budget.  

SHIELD

SeaForce Active,  with Hydractive™
technology, delivers a robust 
triple biocide package, 
guaranteeing a cleaner hull  
for longer. 

ACTIVE

SeaForce Active Plus, with 
Hydractive™ technology and 
an even higher overall biocide 
content, offers the best initial idle 
day guarantee in the market.

ACTIVE PLUS





We are pioneering with Nika-Siri® 
High Performance Ropes MEG4 Certification 

UHMWPE, LCP & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes 
Anchors &  Anchor Chains - Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment

KATRADIS MARINE ROPES INDUSTRY

Αpproved by Lloyd’s Register 

KATRADIS Marine Ropes Industry SA follows all the required processes under the framework of MEG4, providing all the 
required data and services to the end users from mooring line selection recommendations to line management plan and 
proper rope usage guidance. It is a great an honor for us to announce that Lloyd’s Register independent inspection agency 
affirms that Siri® High Performance ropes and Nika-Flex Mooring Tails have been successfully approved in accordance 
with MEG4 specifications and are in compliance with the requirements of OCIMF.
For your safer, stronger and simple mooring operations, we are always pioneering! 

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece, T: +30 2104060300
F: +30 2104626268 & +302104619631, E: info@katradis.com - www.katradis.com



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

-



VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY 
AND EFFICIENCY

• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling

• Steam Turbines
• Engine Machinery

• Deck Machinery

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

GREECE-WORKSHOP & OFFICE: info@marine-experts.gr 
Adrianou 7, Piraeus, 18540, Greece 

tel:+30 210 9845780, fax:+30 210 9845783 

CYPRUS-OFFICE: info@marine-experts.com.cy 
2 Vasileos Konstantinou Street. Africa Court 1, Office 52, 

3075, Limassol, Cyprus. tel: +357 25106589,

 www.marine-experts.gr

• Workshop Services

• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service
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Oι αριθμοί της ναυτιλίας

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Ο κορονοϊός «χτυπά»  
(και) την κινεζική οικονομία

Εν Πλω 
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη 

Διεθνή Ύδατα 
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

         Ετήσια Ειδική Έρευνα  
         των Ναυτικών Χρονικών 
         Παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο  
         – Τάσεις και εκτιμήσεις 2020

Εισαγωγικό σημείωμα 
Δημήτρης Α. Τσουκνιδής

Με τη ματιά της αγοράς 
Γράφουν οι: 

Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός

Δρ Ιωάννης Κούστας

Θέμης Α. Πετράκης

Νίκος Τριανταφυλλάκης

Σταμάτης Τσαντάνης

Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Χαράλαμπος Σημαντώνης

Χάρης Βαφειάς

Βαλέντιος Βαλεντής

Νικόλας Τσαλαμανιός

Θαλάσσιο εμπόριο  
– Τάσεις και εκτιμήσεις 2020 
Η Ειδική Έρευνα των Ναυτικών Χρονικών 

Επιστημονική επιμέλεια 

Δημήτρης Α. Τσουκνιδής 

Ερευνητική ομάδα 

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Αλέξανδρος Κατσαρός

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα 
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Αποστολή στις βουλγαρικές ακτές
Η βουλγαρική ναυτιλία αναζητά (και κερδίζει) 
συμμάχους

Νεότευκτα
Kyklades Maritime Corporation: 

«Nissos Rhenia», «Nissos Despotiko»,  

«Nissos Santorini», «Nissos Antiparos»,  

«Nissos Donoussa», «Nissos Kythnos»,  

«Nissos Keros», «Nissos Anafi»

Τεχνολογία και Ναυπηγική

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Είναι επίσημο: Περνάμε στην εποχή της 
ηλεκτροκίνησης
Του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου

Εν Πτήσει 
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΔΝΕ: Η νέα γενιά ενημερώνεται  
για τη ναυτιλία τακτικών γραμμών

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφία εξωφύλλου:  
Alex Perz/unsplash
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Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων
Πάνος Ζαχαριάδης

Ναυτιλιακός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Οικονομικός Αναλυτής 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος 

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας  
και Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς
 

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ

Pixabay, Unsplash

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €

Ναυτικοί & Φοιτητές: 50 €
Εταιρείες – Οργανισμοί: 70 €

Χώρες ΕΕ: 120 €
Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr

Web strategy development by IT Box

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το 
περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για οποια-
δήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρει-
σφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτογραφία 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη άδεια των  
Ναυτικών Χρονικών.

Kωδικός 
Tαχυδρομείου

ISSN

1449

1106-7152

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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 162 
περιστατικά πειρατείας και ένοπλων 
ληστρικών επιθέσεων σε πλοία 
σημειώθηκαν το 2019. 

 1.869,9 εκατ. 
τόνοι ήταν η παγκόσμια παραγωγή  
χάλυβα το 2019. 

 3,3% 
ανάπτυξη για την παγκόσμια οικονομία  
το 2020 βλέπει το ΔΝΤ. 

 800 MW 
είναι η παραγωγική δυναμικότητα 
του πρώτου ηλιακού πάρκου μεγάλης 
κλίμακας του Κατάρ. 

 $140 δις 
είναι η έκθεση των 16 τραπεζών-μελών 
των Poseidon Principles στη ναυτιλιακή 
χρηματοδότηση. 

 43,3 εκατ. 
TEUs διακινήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2019 από το λιμάνι της Σαγκάης. 

 $1 τρις 
επενδύσεις σε χερσαίες και εν πλω 
υποδομές απαιτούνται για τη μείωση 
κατά 50% των GHG από τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. 

 23 
νεότευκτα ULCVs θα παραδοθούν το 2020, 
σύμφωνα με την Drewry. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Το 2020 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για 
την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, που πασχίζει να 
βρει αντίδοτο στον νέο κορονοϊό, ο οποίος εξαπλώνεται με 
τάχιστους ρυθμούς και αποκτά χαρακτήρα πανδημίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί σε 27 χώρες 
(τη στιγμή που γράφεται το κείμενο), με τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα να ανέρχονται σε περίπου 44.000, ενώ τα 
θύματά του έχουν ήδη ξεπεράσει αυτά του SARS, που έκανε 
την εμφάνισή του το 2002.

Ο κορονοϊός «χτυπά»  
(και) την κινεζική οικονομία 

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου 

Ποιες είναι όμως οι συνέπειες του ιού στην οικονομία της Κίνας αλλά και 
παγκοσμίως; Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου οι κινεζικές κεφαλαιαγορές κατέ-
γραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων πέντε ετών και ένα ποσό 
$393 δις εξανεμίστηκε από τον κινεζικό χρηματιστηριακό δείκτη αναφο-
ράς. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης στη Σαγκάη υποχώρησε κατά 8,7%, καθώς, 
εν μέσω μεγάλων ανησυχιών για την εξάπλωση του ιού, οι traders έσπευσαν 
να πωλήσουν. Oι κινεζικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο 
πανικός στις αγορές και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου προχώρησαν σε ένε-
ση ρευστότητας ύψους $170 δις για την αγορά χρεογράφων από επενδυτές 
που εναγωνιωδώς επιζητούν να πωλήσουν, φοβούμενοι περαιτέρω πτώση 
της αγοράς. Παράλληλα η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας μείωσε τα επιτόκια 
των τραπεζών για βραχυχρόνια χορήγηση δανείων.
Το μεγάλο πλήγμα που βιώνει (και ενδέχεται να βιώσει;) η κινεζική οικονομία 
στο σύνολό της απορρέει και από το γεγονός ότι η έξαρση του ιού συμπί-
πτει χρονικά και με τον εορτασμό του νέου κινεζικού έτους, περίοδο κατά 
την οποία όλοι οι πυλώνες της παραγωγής παραλύουν. Μάλιστα, ελέω του 
κορονοϊού, είναι αρκετά πιθανό η συνήθης περίοδος εορτασμού του νέου 
κινεζικού έτους να παραταθεί προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του.
Στον τομέα της ενέργειας, που συμπαρασύρει την απασχόληση των πλοίων 
μεταφοράς πετρελαίου και παραγώγων αυτού, η Goldman Sachs σημειώνει ότι, 

με βάση τις επιπτώσεις του SΑRS, η κινεζική ζήτηση 
για πετρέλαιο βραχυχρόνια είναι πιθανό να μειωθεί 
κατά 260.000 βαρέλια/ημέρα και η τιμή του πετρε-
λαίου να υποχωρήσει κατά $3/βαρέλι. Υπενθυμίζεται 
ότι το 2003 η Κίνα, εξαιτίας του ιού SARS, εισήγαγε 
κατά τι λιγότερο από 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/
ημέρα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των 10 
εκατ., ενώ οι τιμές του μαύρου χρυσού απώλεσαν 
περίπου 20%.  
Σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία της 
Κίνας, αυτή ενδέχεται κατά το πρώτο τρίμηνο να 
μειώσει τη συνολική παραγωγή κατά 2% φέτος, 
αφού η πρόσφατη επιδημία ανάγκασε τις αυτο-
κινητοβιομηχανίες να αναστείλουν τη λειτουρ-
γία τους, σύμφωνα με την S&P Global Ratings. Η 
Ουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας στην κεντρι-
κή επαρχία Χουμπέι, αποτελεί την έδρα για επτά 
μεγάλους εγχώριους και ξένους κατασκευαστές 
αυτοκινήτων, καθώς και για εκατοντάδες προμη-
θευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Η παραγωγή 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



της αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής της χώρας.
Εκτός από την παραγωγή όμως και οι πωλήσεις αυτοκινήτων ενδέχεται να 
μειωθούν κατά τους προσεχείς δύο μήνες, αφού και αντιπρόσωποι αυτοκι-
νήτων καθυστερούν την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ενώ και 
οι κάτοικοι αποφεύγουν την επίσκεψη σε δημόσιους χώρους και εκθέσεις. 
Η συρρίκνωση στην παραγωγή και στις πωλήσεις στην κινεζική αυτοκινη-
τοβιομηχανία έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη βιομηχανία, η οποία 
σημειώνει διαρκώς πτώση των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας 
κυρίως της οικονομικής επιβράδυνσης της Κίνας.
Η εταιρεία κατασκευής iPhone της Apple, ο κατασκευαστής ενδυμάτων 
Lewis Strauss και η αλυσίδα καφέ Starbucks είναι επίσης μεταξύ των εται-
ρειών που αποφάσισαν να κλείσουν προσωρινά όλες τις επιχειρήσεις και 
τα καταστήματά τους στην ηπειρωτική Κίνα, ώστε να βοηθήσουν στην εξά-
λειψη της επιδημίας.
Οι προοπτικές για τους μικρούς κατασκευαστές της Κίνας επιδεινώθηκαν 
τον περασμένο Ιανουάριο, και δεν αφορούν την περίοδο των μέτρων που 
ελήφθησαν για να περιορίσουν τον κορονοϊό. Ο δείκτης Caixin China 
Manufacturing PMI, που αφορά την παραγωγή μικρών, ιδιωτικών κατασκευ-
αστών στην Κίνα, ήταν 51,1 τον Ιανουάριο,  ο χαμηλότερος εδώ και πέντε 
μήνες. Ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 51,5 τον Δεκέμβριο του 2019 και 

ήταν ήδη κάτω από τις προσδοκίες των αναλυ-
τών, οι οποίοι είχαν προβλέψει ότι θα κυμανθεί 
στις 51,3 μονάδες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
γενικότερα μια οριακή αυξητική τάση στα εργο-
στάσια της χώρας, πολύ κάτω όμως από τις 
προσδοκίες του Πεκίνου και των διεθνών επεν-
δυτικών οίκων.
Ωστόσο, τα στοιχεία είναι τελικά πιο δυσοίωνα, 
αφού η παραπάνω έρευνα διεξήχθη πριν από την 
αργία του νέου έτους και δεν καταγράφει την 
παραγωγή την περίοδο της μεγάλης έξαρσης του 
κορονοϊού. Ως γνωστόν πολλά εργοστάσια παρέ-
μειναν κλειστά στην Κίνα μετά την «εντολή» του 
Πεκίνου για παρατεταμένη περίοδο διακοπών 
έως τις 10 Φεβρουαρίου.
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, η Goldman 
Sachs εκτιμά ότι η κινεζική ανάπτυξη θα περιορι-
στεί στο 5,5% φέτος ελέω του κινεζικού ιού, όταν 
το 2019 η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας δεν 
ξεπέρασε το 6,1%. 
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Εν
Πλω

 Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Χορηγία  
6 εκατ. ευρώ για τα δημόσια νοσοκομεία

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών είχε την Τρίτη 21 
Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός, για την υπογραφή 
μνημονίου χορηγίας μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών και του Υπουργείου Υγείας, η οποία 
θα καλύψει όλα τα έξοδα για την ανακαίνιση των 
χώρων υγιεινής των δημόσιων νοσοκομείων της 
1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι-
κής και την αγορά κλινοσκεπασμάτων για το 
σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
Στην έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι πρόκειται «για μια παρέμβαση 
η οποία όχι απλώς θα αλλάξει την καθημερινότη-
τα στα νοσοκομεία, αλλά θα ξαναδώσει και στους 
ασθενείς ένα αίσθημα αξιοπρέπειας».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια της 
ανάληψης συλλογικών πρωτοβουλιών εκ μέρους 
της Ένωσης, που είναι μεγάλης εμβέλειας και κλί-
μακας, όπως η σημερινή πρωτοβουλία, όπως και 
αυτή για την αγορά των νέων σκαφών του Λιμενι-
κού. «Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό αποτύπωμα 
της Ένωσης, με τη συλλογική της ιδιότητα πάνω 
και πέρα από τις ατομικές σας πρωτοβουλίες, το 
οποίο οφείλουμε και να το χαιρετίσουμε και να 
το αναδείξουμε. Και, βέβαια, μεγάλοι ωφελούμε-
νοι θα είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι μέσα 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν χώρους υγιεινής σύγχρονους, 
αξιοπρεπείς, καθαρούς, και θα μπορούμε με 
αυτόν τον τρόπο να αναβαθμίσουμε την ποιό-
τητα παροχής των υπηρεσιών μας και σε κτίρια 
τα οποία, ενδεχομένως, είναι πιο παλιά. Για μένα 
έχει μεγάλη σημασία, το γνωρίζει και η ηγεσία του 
υπουργείου, αυτή η παρέμβαση να γίνει με έναν 
τρόπο ο οποίος να είναι λειτουργικός. Φαντά-
ζομαι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την 
αλληλουχία των παρεμβάσεων και πώς αυτές θα 
πρέπει να γίνουν. Είναι και μια σημαντική προστι-
θέμενη αξία και στον εγχώριο κλάδο, ο οποίος 
θα υποστηρίξει αυτές τις κατασκευαστικές εργα-
σίες. Νομίζω ότι με ένα κόστος το οποίο δεν 
είναι ευκαταφρόνητο, αλλά δεν είναι και τεράστιο, 
αφήνουμε ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα 
του ασθενούς, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντι-
κό. Νομίζω είναι μια πολύ έξυπνη σκέψη και χαί-
ρομαι που ανταποκριθήκατε τόσο γρήγορα στο 
αίτημα του υπουργείου», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιά-
μης, υπογράμμισε: «Ήταν συγκινητικό ότι μέσα 
σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, ομόφωνα, δέχτηκε να αναλάβουμε αυτή 
την παρέμβαση. Προφανώς, θα προσπαθήσουμε 
να το τελειώσουμε πάρα πολύ σύντομα, είναι και 
λίγο δύσκολο να εναρμονίσουμε τους κατασκευ-
αστές με το να μην κλείσουμε και τα νοσοκομεία, 

Ψίθυροι, σκιές 
και σκόπελοι  
στην Ακτή 
Μιαούλη



αλλά θεωρώ ότι, με μια αρμονική συνεργασία μέσα στο έτος, το 2020 θα 
έχουμε ολοκληρώσει όλη αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι εμείς θα 
συνεχίσουμε την κοινωνική προσφορά, την οποία τελευταίως την έχετε 
ζήσει. Υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία δεν τα ανακοινώνουμε, θεωρώ-
ντας πως σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, τον ανθρώπινο πόνο είναι κάτι το 
οποίο δεν θα θέλαμε να δώσουμε δημοσιότητα. Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
είναι ευρύτατο, καλύπτει όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλές δράσεις».
Παρόντες στη συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, 
ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός Οικονομικών 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμό-
διος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος και ο 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
λιος Πέτσας. Από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, παρόντες 
ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Θεόδωρος Βενιάμης και τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Γεώργιος Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Μελίνα 
Τραυλού.

Πόσο ρεαλιστικοί είναι οι στόχοι  
του ΙΜΟ για το 2050;

Επενδύσεις τουλάχιστον $1 τρις σε χερσαίες και εν πλω υποδομές απαι-
τούνται προκειμένου να μειωθούν κατά το ήμισυ οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τη ναυτιλιακή βιομηχανία έως το 2050 και συνεπώς να 
επιτευχθούν οι στόχοι του ΙΜΟ.
Αυτό ήταν το βασικό εύρημα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το 
UMAS και την Energy Transitions Commission για λογαριασμό της συμμαχί-
ας Getting to Zero Coalition. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση 
με αφορμή τη νέα μελέτη, απαιτούνται γενναίες επενδύσεις για την παρα-
γωγή νέων καυσίμων, στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και στην 

ανανέωση του στόλου των εμπορικών πλοίων, 
προκειμένου οι στόχοι του ΙΜΟ με ορίζοντα το 
2050 να είναι ρεαλιστικοί.
Μάλιστα, αναλόγως των διαδικασιών που θα ακο-
λουθηθούν για την παραγωγή νέων, καθαρότερων 
καυσίμων, το κόστος της μετάβασης είναι πιθανό 
να αγγίξει και τα $1,4 τρις ή $70 δις ετησίως για 
την εικοσαετία μεταξύ 2030 και 2050.
Ο δρ Tristan Smith του UCL Energy Institute 
σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τόσο οι υποδομές 
ενέργειας όσο και τα πλοία αποτελούν περιουσι-
ακά στοιχεία εντάσεως κεφαλαίου, που συνήθως 
εξελίσσονται αργά, ωστόσο από την ανάλυση 
προκύπτει ότι τις επόμενες τρεις δεκαετίες απαι-
τούνται ραγδαίες και γρήγορες αλλαγές για την 
επίτευξη μηδενικών εκπομπών από τη ναυτιλία.
Από το σύνολο των επενδύσεων που θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν, κατά τη μελέτη, το 87% 
αφορά χερσαίες υποδομές, και δη μονάδες παρα-
γωγής καυσίμων με χαμηλές εκπομπές, συστήματα 
bunkering και αποθήκευσης ναυτιλιακών καυσίμων. 
Μόλις το 13% επί του συνόλου των επενδύσεων 
αφορούν τον εκσυγχρονισμό των πλοίων.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο πρόσφατο ετήσιο 
συνέδριο του Global Maritime Forum ηγέτες της 
βιομηχανίας πρότειναν την καθιέρωση εισφοράς 
για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της 
ναυτιλίας μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, 
νέα συστήματα πρόωσης για τα πλοία και εναλ-
λακτικά καύσιμα.
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Το Committee στο Λονδίνο ανήσυχο για τις εξελίξεις  
στα διεθνή fora

Παρουσία της Βρετανίδας υφυπουργού Ναυτιλίας, του Έλληνα πρέσβη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, του τέως δημάρχου του Λονδίνου και μέλους της 
Βουλής των Λόρδων και 4ου βαρόνου του Mountevans, Jeffrey Richard de 
Corban Evans, του επίτιμου γ.γ. του ΙΜΟ Sir Ευθύμιου Μητρόπουλου και 
πλήθους προσωπικοτήτων της διεθνούς ναυτιλιακής και ελληνικής επιχει-
ρηματικής κοινότητας του Λονδίνου, τελέστηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρί-
ου η καθιερωμένη κοπή της πίτας της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Committee, Χαράλαμπος Φαφαλιός, 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων τις προκλήσεις του 2020, χωρίς να παραλείψει 
να καυτηριάσει τη νέα νομοθεσία που ήδη εφαρμόζεται για τα ναυτιλιακά 
καύσιμα. Ο πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη νομοθε-
σία είναι «μία ακόμα πλημμελώς σχεδιασμένη νομοθεσία» και δεν δίστασε 
να τη χαρακτηρίσει ως «ατελή». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η άπο-
ψη-προειδοποίηση του κ. Φαφαλιού σχετικά με το νέο ταμείο για έρευνα 
και ανάπτυξη που επιθυμεί να συστήσει ο ΙΜΟ. Όπως εξήγησε στην ολι-
γόλεπτη αλλά περιεκτική ομιλία του, το νέο ταμείο θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικά μελετημένο και σχεδιασμένο, προκειμένου τα κονδύλια που θα 
κατατίθενται να μην οδηγούνται σε ένα «αβαθές πηγάδι, όπου θα γίνεται 
κατάχρηση των οικονομικών πόρων».
Αναφερόμενος στο Brexit, o πρόεδρος εξέφρασε την ευχή ότι στη μετά 
Brexit εποχή, που πλέον διανύουμε, οι μετριοπαθείς εταίροι της ΕΕ θα επι-
θυμούν μια ρεαλιστική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις 
διεθνείς εξελίξεις υπογράμμισε ότι οι επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ θα 
οδηγήσουν σε αβεβαιότητα τις αγορές, αφού όλοι οι υποψήφιοι θα προ-
σπαθήσουν να «κηλιδώσουν» το όνομα του αντιπάλου τους. Για τον Περ-
σικό Κόλπο εξέφρασε την άποψη ότι, λόγω της σημαντικότητάς του για το 
διεθνές εμπόριο, ευτυχώς ακόμα δεν έχει μετεξελιχθεί σε εμπόλεμη ζώνη.
Ως προς τα δικά μας, εθνικά θέματα, ο κ. Φαφαλιός πρότεινε, για μία ακόμα 
φορά, στην ελληνική κυβέρνηση την πιο σθεναρή υποστήριξη της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης και συμπλήρωσε ότι «αν δεν μπορεί να το πράξει, 
τουλάχιστον ας υποστηρίξει τη δημιουργία ιδιωτικών σχολών για να καλύ-
ψει τα όποια κενά». Κλείνοντας την ομιλία του, πρότεινε μια πιο δραστήρια 

εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή νομοθε-
τικά όργανα, και ειδικά στον ΙΜΟ και στα όργανα 
της ΕΕ, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι οι διπλωμα-
τικές αντιπροσωπείες θα πρέπει να έχουν μια πιο 
μακρόχρονη παραμονή σε αυτά τα εξειδικευμένα 
πόστα. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε τον σπου-
δαίο ρόλο του Λιμενικού Σώματος τόσο εντός 
όσο και εκτός Ελλάδος.
Στην ολιγόλεπτη και εξαιρετικά αυθόρμητη ομιλία 
της, η Βρετανίδα υφυπουργός Ναυτιλίας, Nusrat 
Ghani, ανέφερε στην εισαγωγή της ότι μόλις είχε 
αφιχθεί από τα βόρεια της χώρας, όπου ξεναγή-
θηκε στο μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας. 
«Δεν θα έχανα όμως με τίποτα τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση και φοβόμουν μήπως δεν προλάβω 
να έρθω στην ώρα μου», συμπλήρωσε, επιση-
μαίνοντας εμμέσως πλην σαφώς τον ρόλο του 
Committee αλλά και της ελληνικής ναυτιλιακής 
παροικίας στο Λονδίνο. Σχετικά με το Brexit ανέ-
φερε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας «πλέον δεν 
θέλει να συζητείται αυτή η λέξη» αλλά να γίνουν 
όσα βήματα πρέπει για μια ήρεμη μετάβαση, 
όπου η ναυτιλία θα κατέχει έναν σημαντικό ρόλο 
στις εμπορικές σχέσεις της χώρας με τη γηραιά 
ήπειρο. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μεγα-
λύτερη συνεργασία όλων των φορέων της ναυτι-
λίας στον ΙΜΟ. Απευθυνόμενη στον πατέρα Ιωνά, 
που ευλόγησε την πίτα, ανέφερε: «Πέρυσι ο αρχι-
επίσκοπος μου έδωσε την ευλογία του και είχα 
μια καλή χρονιά, εύχομαι και εσείς να μου δώσετε 
την ευχή σας!». Τα λόγια της αυτά προκάλεσαν 
την ευχάριστη έκπληξη όλων των παρευρισκομέ-
νων, αφού η Βρετανίδα πολιτικός έχει καταγωγή 
από το Πακιστάν και είναι η πρώτη γυναίκα μωα-
μεθανή πολιτικός που ανέλαβε υπουργικό πόστο 
στην ιστορία του βρετανικού κοινοβουλίου.

ΕΝ ΠΛΩ
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Kitack Lim: «Επιτυχής η εφαρμογή  
του sulphur cap»

Το sulphur cap, o κανονισμός του ΙΜΟ για τη 
χρήση αποθειωμένων ναυτιλιακών καυσίμων, με 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, εφαρμόζεται επιτυ-
χώς, διεμήνυσε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας 
του Οργανισμού, Kitack Lim.
Ο Νοτιοκορεάτης επικεφαλής του ΙΜΟ εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για την ομαλή, σύμφωνα 
με τον ίδιο, μετάβαση στη νέα εποχή της ναυ-
τιλίας, τονίζοντας ότι, κατά τις τελευταίες είκοσι 
ημέρες έως τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, 
καταγράφηκαν μόλις δέκα περιπτώσεις ανεπάρ-
κειας συμμορφούμενων καυσίμων.
Μάλιστα, ενώ οι τιμές VLSFO και MGO αυξήθη-
καν σημαντικά λίγες ημέρες πριν από την εφαρ-
μογή του κανονισμού, τώρα πια αρχίζουν να στα-
θεροποιούνται, αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση του ΙΜΟ.
«Πιστεύω ότι αποτελεί απόδειξη αφοσίωσης του 
ΙΜΟ, των μελών του, της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
της βιομηχανίας προσφοράς καυσίμων και άλλων 
εμπλεκόμενων μερών το γεγονός ότι μια τόσο 
σημαντική αλλαγή εφαρμόζεται χωρίς στρεβλώ-
σεις τόσο για τη ναυτιλία όσο και για όσους εξαρ-
τώνται από αυτήν», ήταν τα λόγια του Kitack Lim.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η εφαρμογή 
του sulphur cap πραγματοποιείται σχετικά ομαλά 
(με ορισμένες εξαιρέσεις), η ναυτιλιακή βιομηχα-
νία είναι σε εγρήγορση και σε διαρκή αβεβαιότη-
τα για την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συμβα-
τότητα και την επάρκεια των νέων καυσίμων.

Στις διεθνείς κεφαλαιαγορές η Saudi Aramco;

Μπορεί η πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της Saudi Aramco στο χρη-
ματιστήριο του Ριάντ να πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου, ο πετρελαϊκός γίγαντας ωστόσο φαίνεται πως καλοβλέπει την 
εισαγωγή των μετοχών του και στις διεθνείς αγορές.
Tα παραπάνω επιβεβαίωσε πρόσφατα ο Mohammed Al-Jadaan, υπουργός 
Οικονομικών του σαουδαραβικού βασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στο Bloomberg από το Νταβός. «Έχει πέσει στο τραπέζι, το ξεκαθα-
ρίζουμε. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σύντομα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι η Saudi Aramco, στην πρόσφατη δημόσια εγγραφή της, 
άντλησε περίπου $29,4 δις, προσφέροντας περίπου το 2% των μετοχών 
της. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή εταιρείας στις χρηματιστη-
ριακές αγορές δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε οραματιστεί από το 2016 
ο πρίγκιπας Mohammed Bin Salman, ο οποίος προσέβλεπε σε προσφορά 
περίπου του 5% των μετοχών του πετρελαϊκού κολοσσού σε μεγάλες κεφα-
λαιαγορές (Λονδίνο, Νέα Υόρκη) για την άντληση κεφαλαίων $100 δις.

Το νέο στοίχημα της Ουάσιγκτον εναντίον... One Belt One Road

Ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εγκαινιάστηκε πριν από λίγες 
εβδομάδες, προκειμένου να προσφέρει μια «εναλλακτική πηγή» χρηματο-
δότησης σε εταιρείες που εστιάζονται στην κατασκευή και στην εκμετάλ-
λευση υποδομών στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Άπω Ανατολή.
Το US International Development Finance Corporation, η νέα υπηρεσία 
οικονομικής αρωγής και υποστήριξης, με «προίκα» από το Καπιτώλιο 
ύψους $60 δις, αποτελεί την ύστατη προσπάθεια του Λευκού Οίκου και του 
Κογκρέσου να περικόψουν την παντοδυναμία του Πεκίνου στην περιοχή 
του Ειρηνικού, αλλά και να «περιορίσουν» την υπερανάπτυξη του προγράμ-
ματος «One Belt One Road», ειδικά στην Ασία.
Η Ουάσιγκτον ήδη προσεγγίζει τους συμμάχους και τις χώρες-εταίρους των 
ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ασία και στον Ειρηνικό Ωκεανό, προκειμένου να 

υποστηρίξει επενδύσεις σε έργα ζωτικής σημασίας 
για το εμπόριο και τις μεταφορές στην ευρύτερη γεω-
γραφική περιοχή. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του 
DFC, Adam Boehler, ξεκίνησε προς αυτή την κατεύ-
θυνση περιοδεία στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ και στην 
Ινδονησία, για να συναντήσει κυβερνητικούς παρά-
γοντες και δυνητικούς επενδυτικούς εταίρους. «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το DFC πρέπει να αποτελέ-
σει μια ισχυρή επενδυτική εναλλακτική λύση για τα 
συγκεκριμένα έθνη της Ασίας», δήλωσε ο κ. Boehler 
στα τοπικά ΜΜΕ, προσπαθώντας να καταστήσει 
σαφές ότι το Πεκίνο δεν θα αποτελέσει τον απόλυτο 
και μοναδικό στρατηγικό επενδυτή στην Ασία.
Ωστόσο, όπως πολλοί αναλυτές παρατηρούν, η 
πρωτοβουλία του Πεκίνου «One Belt One Road», 
η οποία εγκαινιάστηκε το 2013, έχει ήδη οδηγήσει 
τους Κινέζους σε επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 
τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε έργα υποδο-
μής σε όλο τον κόσμο. Το ποσό αυτό πολλοί ειδι-
κοί θεωρούν ότι είναι εκτός προϋπολογισμού ή και 
ρεαλιστικής πολιτικής επιδίωξης για οποιονδήποτε 
ηγέτη του Λευκού Οίκου.

ΕΝ ΠΛΩ
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Capesizes: Η Vale ίσως ξαναφέρει χαμόγελα

Σημαντική ανάπτυξη στη διά θαλάσσης προσφορά 
iron ore αναμένει για το 2020 η Wood Mackenzie, 
κυρίως λόγω της κανονικότητας που είναι πιθανό 
να επέλθει στις αποστολές από τη Vale.
Πιο συγκεκριμένα, η Wood Mackenzie εκτιμά ότι 
η αύξηση των εξαγωγών της Vale κατά 30 εκατ. 
τόνους σιδηρομεταλλεύματος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους θα πυροδοτήσει μια επιταχυνόμε-
νη ανάκαμψη για τις διά θαλάσσης ροές από το 
πρώτο τρίμηνο του έτους.
Υψηλόβαθμα στελέχη του οίκου παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών τονίζουν ότι, εάν οι 
εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, το 50% των περσινών 
απωλειών ελέω του δυστυχήματος σε ορυχείο 
της Vale θα αποκατασταθεί σε μόλις έναν χρόνο.
Η εξέλιξη αυτή ίσως αποτελέσει καλή είδηση για 
τους διαχειριστές Capesizes, που κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 «χτυπήθηκαν» βάναυσα από 
τη μειωμένη παραγωγή και εξαγωγές iron ore 
της Vale. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι, τον 
Απρίλιο του 2019, ο Baltic Capesize Index υποχώ-
ρησε έως και τις 92 μονάδες, ενώ η Drewry εκτί-
μησε ότι πέρυσι οι στρεβλώσεις στην παγκόσμια 
προσφορά σιδηρομεταλλεύματος στοίχισαν την 
απασχόληση σε τουλάχιστον 35 Capesizes.
Η Wood Mackenzie σημειώνει παράλληλα ότι η 
παραγωγή-ρεκόρ της Vale που σημειώθηκε το 
2018 (385 εκατ. τόνοι iron ore) και η οποία εξαρ-
τάται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από 
ενδεχόμενα «σοκ» στην αγορά (βλ. Brumadinho) 
δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν από το 2021.
Τέλος, εκτιμάται ότι τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα 
πρόκειται να αυξήσουν τις διά θαλάσσης εισαγω-
γές σιδηρομεταλλεύματος, παρέχοντας στήριξη 
στην αγορά.

ΕΝ ΠΛΩ

Ποιο το μέλλον του σταθμού κρουαζιέρας  
του Πειραιά;

Η επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά ώστε να 
δημιουργηθούν δύο θέσεις για πρόσδεση κρουαζι-
ερόπλοιων «νέας γενιάς», μήκους μεγαλύτερου των 
280 μ. και δυναμικότητας 2.500 επιβατών, βρέθηκε 
στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης του 
περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με εκπροσώ-
πους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Πρόκειται 
για έργο ύψους 120 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Θ. Λιάγκος, μέλος ΔΣ 
ΟΛΠ, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε., 
ο Χ. Γερακαράκης, διευθυντής έργων ΟΛΠ Α.Ε., ο 
προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περι-

φέρειας Αττικής,  Δ. Δρόσης, και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.
Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν 
αυτόν τον μήνα, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 32 μήνες.
Με αφορμή τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε ότι δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε έργα που εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή επανεκκί-
νηση στην Αττική και δημιουργούν νέες προοπτικές σε σημαντικούς πυλώ-
νες της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η κρουαζιέρα.
Το έργο, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, αφορά την επέκταση του επιβα-
τικού λιμένα Πειραιά προς τα νότια, ώστε να δημιουργηθούν δύο θέσεις 
για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» μήκους μεγαλύτερου των 
280 μ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή επέκτασης συνολικού εμβαδού 
150.000 τ.μ., καθώς και των απαιτούμενων δικτύων απορροής υδάτων, οπτι-
κών ινών και παροχής ρεύματος και νερού.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι ελληνικές εξαγωγές το 2020

Νέο ιστορικό ρεκόρ, 33,80 δις ευρώ, παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για 
ακόμη μία χρονιά, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου, κόντρα στις αντιξοότητες και 
στα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στο διεθνές εμπόριο (δασμοί Τραμπ, 
BREXIT) την περσινή χρονιά, ο κλάδος κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική 
του πορεία και να κρατήσει το θετικό πρόσημο το 2019. Μάλιστα, τον Δεκέμ-
βριο, ύστερα από δύο διαδοχικούς μήνες πτώσης, επέστρεψαν σε θετικό 
έδαφος, καταγράφοντας σημαντική άνοδο άνω του 10%.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. «Η 
γεωπολιτική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η προστατευτική πολιτική 
που ακολουθούν οι ΗΠΑ, το πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις της ΕΕ με τη 
Μεγάλη Βρετανία μετά το BREXIT και εσχάτως η εξάπλωση του κορονοϊού 
αποτελούν παράγοντες ανησυχίας για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών 
τη νέα χρονιά», όπως αναφέρεται.
Ο ΠΣΕ σημειώνει ότι, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο μέτωπο 
μείωσης της φορολογίας, της επιστροφής του ΦΠΑ, αλλά και της γραφειο-
κρατίας, είναι προφανές ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη 
στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα κρίνεται ότι 
πρέπει να δοθεί στην αύξηση των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣΠΑ, καθώς η 
απορροφητικότητα από τις ΜμΕ παραμένει χαμηλή.
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Διεθνή
Ύδατα

ΝΑΎΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
-

BHP: Κοντά στον δικό της στόλο bulkers κατανάλωσης LNG

O αυστραλιανός κολοσσός BHP θα προβεί σε μια κίνηση-ορόσημο, καθώς αναμέ-
νεται να ναυπηγήσει τον πρώτο στόλο φορτηγών πλοίων που θα κινείται αποκλει-
στικά με τη χρήση LNG.
Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Αυστραλίας, η BHP εξετάζει ήδη δεκαεπτά προτάσεις 
από παραγωγούς φυσικού αερίου, ναυπηγεία και τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου 
να προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί 
στις αρχές Μαρτίου.
Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία ζει τις πρώτες ημέρες μιας μεγάλης πρόκλησης που 
ακούει στο όνομα «sulphur cap», η BHP, που αποτελεί μία εκ των κορυφαίων ναυλω-
τών bulk carriers του κόσμου, προσβλέπει να δημιουργήσει τον δικό της στόλο για 
τη μεταφορά έως και 27 εκατ. τόνων iron ore προς την Ασία.
Ο αντιπρόεδρος της BHP Maritime, Rashpal Bhatti, ανέφερε ότι η πρόωση πλοί-
ων με LNG είναι αποδοτικότερη απ’ ό,τι με diesel για τη μείωση των εκπομπών 
SOx, NOx και CO2. O ίδιος επιβεβαίωσε ότι η BHP έχει έλθει σε επικοινωνία με 
τράπεζες, ναυπηγεία και επιχειρηματίες για τη ναυπήγηση των πλοίων αυτών, με το 
ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Μεταξύ των εταιρειών που καλοβλέπουν το project της 
BHP είναι η Pavilion, η Shell και η Woodside.
Να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν η BHP έχει δείξει το «πράσινο» πρόσωπό της, 
καθώς πρόσφατα υπέγραψε τέσσερα νέα συμβόλαια για την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ορυχεία χαλκού στη Χιλή μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας από το 2021.

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδήσεις  
από τις θάλασσες 
του κόσμου



A.P. Moller-Maersk: Με το βλέμμα στην ξηρά

O δανέζικος κολοσσός στην αγορά των containerships, A.P. Moller-Maersk, 
φαίνεται πως διευρύνει το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του και επικε-
ντρώνεται στη γενικότερη εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αποκάλυψε πρό-
σφατα ο επικεφαλής του, Soren Skou.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Skou παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στη βρε-
τανική εφημερίδα The Financial Times, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της 
εταιρείας του είναι οι επενδύσεις στα χερσαία Logistics. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η A.P. Moller-Maersk έχει προ-
χωρήσει σε αποεπενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, προκειμένου να 
επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Maersk Line, αλλά και στις λιμενικές της 
δραστηριότητες και σε αυτές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάλιστα, για 
πάνω από έναν χρόνο, ο κ. Skou υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία την ανά-
γκη η εταιρεία του να στραφεί σε τομείς όπως η διαχείριση της χερσαίας 
εφοδιαστικής αλυσίδας, η εξαγορά αποθηκών και οι εμπορευματικές ροές 
μέσω φορτηγών. Με αυτόν τον τρόπο η δανέζικη εταιρεία θα καταστεί (και) 
«ένα παγκόσμιο κέντρο διανομής».
Τέλος, στη συνέντευξή του ο κ. Skou έκανε λόγο και για τις οικονομικές επι-
δόσεις της εταιρείας του, τονίζοντας ότι «ο ισολογισμός πλέον είναι αρκετά 
πιο ισχυρός», ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι και οι δανειακές υποχρε-
ώσεις της μειώθηκαν αρκετά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Γ. Οικονόμου – Ι. Μαρτίνος:  
 Ένωση δυνάμεων με το βλέμμα στο μέλλον

Η Signal Maritime Services Ltd. και η Heidmar Inc. προχώρησαν σε μια συμ-
φωνία-ορόσημο, σύμφωνα με την οποία η πρώτη, μέσω των υψηλού επιπέ-
δου τεχνολογικών καινοτομιών που διαθέτει, θα διαχειρίζεται έναν στόλο 
δεξαμενόπλοιων της δεύτερης.
Μάλιστα η Signal θα αναλάβει άμεσα την εμπορική διαχείριση 18 δεξαμενό-
πλοιων τύπου Aframax, τα οποία εντάσσονται στο Sigma Pool της Heidmar. 
Παράλληλα, η Signal θα εργαστεί από κοινού με τη Heidmar για τη διαχεί-
ριση των LR2 πλοίων που είναι ενταγμένα στο Sigma Pool, των Suezmaxes 
που εντάσσονται στο Bluefin Pool και των VLCCs του Seawolf Pool. Όπως 
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Signal Maritime Services, τα πλοία 
αυτά στις εν λόγω κοινοπραξίες θα διατηρήσουν την υπάρχουσα δομή τους, 
απολαμβάνοντας παράλληλα την πρόσβαση στις καινοτομίες της Signal.
Σημειώνεται ότι η Signal Maritime Services με έδρα την Αθήνα αποτελεί 
διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων, επιχειρώντας να συνδυάσει τις βέλτιστες 
πρακτικές της ναυτιλίας με τις τεχνολογίες της νέας εποχής. Η Heidmar 
ιδρύθηκε το 1984 και διαχειρίζεται έναν στόλο 50 δεξαμενόπλοιων, συμπε-
ριλαμβανομένων VLCCs, Suezmaxes, Aframaxes/LR2 and Panamaxes τα 
οποία εντάσσονται σε κοινοπραξίες αποτελούμενες από είκοσι διαφορετι-
κές ναυτιλιακές εταιρείες.
Ο κ. Ιωάννης Μαρτίνος, CEO της Signal Group, σημείωσε με αφορμή τη 
συμφωνία ότι η ένωση δυνάμεων με τη Heidmar προσβλέπει στην παρο-
χή καλύτερων υπηρεσιών στην αγορά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι 
τεχνολογίες της εταιρείας του θα οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις για 
όλους τους εταίρους της.
Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Οικονόμου, μέτοχος της Heidmar, σχολία-
σε ότι η ψηφιοποίηση και οι συμμαχίες αποτελούν κυρίαρχα θέματα για την 
αγορά του σήμερα και αναγκαιότητα για την παροχή ανώτερης ποιότητας 
εξυπηρέτησης πελατών. Ο ίδιος τόνισε, τέλος, ότι η υψηλή τεχνολογία της 
Signal σε συνδυασμό με έναν μεγάλο στόλο θα παράσχουν το κατάλληλο 
μείγμα για ένα επιτυχημένο pool.

Euronav: Με αέρα ανανέωσης το 2020

Η Euronav ανακοίνωσε στις αρχές του έτους 
ότι προέβη σε συμφωνία πώλησης και επαναμί-
σθωσης (sale and leaseback) τριών VLCCs με την 
Taiping & Sinopec Financial Leasing Co. Ltd.
O λόγος για τα «Nautica», «Nectar» και «Noble», 
όλα ναυπηγημένα το 2008 και χωρητικότητας 
307.284 dwt έκαστο. Τα κεφαλαιακά κέρδη της 
Euronav μέσω αυτής της συναλλαγής ανέρχονται 
σε $23 εκατ., ενώ, όπως σημειώνει η εταιρεία 
στην ανακοίνωσή της, η παράδοση των τριών 
VLCCs στους νέους ιδιοκτήτες πραγματοποιή-
θηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2019.
Με αφορμή τη συμφωνία, ο CEO της Euronav, 
Hugo De Stoop, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη συναλλαγή με έναν κινεζικό εταίρο-ηγέτη 
στον χώρο. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η Euronav 
παραμένει πιστή στη στρατηγική ανανέωσης του 
στόλου της, ενώ την ίδια στιγμή εκτίθεται σε μια 
ναυλαγορά που αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρί-
σκεται στα πρώτα στάδια ενός κύκλου αυξημέ-
νων ταμειακών ροών.

Ενίσχυση των συμμαχιών στη liner ναυτιλία 
εν μέσω προκλήσεων

Η Hyundai Merchant Marine Co. (ΗΜΜ) ανακοί-
νωσε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου ότι τον ερχό-
μενο Απρίλιο θα ενταχθεί σε μία εκ των πολλών 
συμμαχιών στην αγορά των containerships.
Πιο συγκεκριμένα, η νοτιοκορεατική εταιρεία 
έλαβε το πράσινο φως από το U.S. Federal 
Maritime Commission για τη συμμετοχή της στη 
«ΤΗΕ Alliance», μία από τις τρεις κορυφαίες συμ-
μαχίες στην αγορά μαζί με τις «2M Alliance» και 
«Ocean Alliance».
Η «ΤΗΕ Alliance» συστήθηκε τον Απρίλιο του 
2017 από τη γερμανική Hapag-Lloyd, την ιαπωνική 
Ocean Network Express και την ταϊβανέζικη Yang 
Ming Marine Transport Corp. Μάλιστα η ΗΜΜ 
συμμετείχε στην «2M Alliance» των Maersk και 
ΜSC, ωστόσο η εν λόγω συμμαχία αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της 
νοτιοκορεατικής εταιρείας, η εξέλιξη αυτή έρχε-
ται για να τονώσει την εικόνα της HMM στην αγο-
ρά και να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις.
Η ΗΜΜ θα παράσχει τις υπηρεσίες της στη συμμα-
χία σε 27 από τις 33 τακτικές γραμμές που εξυπηρε-
τεί προσώρας η «ΤΗΕ Alliance».
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η είσοδος της 
HMM στη συμμαχία θα συμπέσει χρονικά με 
την έναρξη παραλαβής των πρώτων από δώδεκα 
πολύ μεγάλα containerships (24.000 ΤΕUs) που 
αναμένει η νοτιοκορεατική εταιρεία.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
-

Belt and Road Initiative: Η Κίνα προελαύνει

Η αξία των εμπορικών συναλλαγών της Κίνας με 
τις χώρες που συμμετέχουν στο Belt and Road 
Initiative (ΒRI) γνώρισε αξιοσημείωτη άνοδο 
το 2019, παρά τις σημαντικές προκλήσεις στις 
οποίες ήταν εκτεθειμένη η κινεζική οικονομία το 
περασμένο έτος.
Το εμπόριο της Κίνας με τους εταίρους της στο 
BRI ανήλθε σε αξία στα $1,34 τρις, σημειώνοντας 
αύξηση 10,8%, σύμφωνα με στοιχεία της κινεζικής 
Γενικής Διοίκησης Τελωνείων. Το χρονικό διάστη-
μα μεταξύ 2014 και 2019, η αξία των εμπορικών 
συναλλαγών της Κίνας με τις χώρες του «Σύγχρο-
νου Δρόμου του Μεταξιού» υπερέβη τα $6,38 
τρις, με την κατά μέσο όρο ετήσια ανάπτυξη να 
αγγίζει το 6,1%. Κατά τη Γενική Διοίκηση Τελωνεί-
ων, η Κίνα πλέον αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπο-
ρικό εταίρο για 25 χώρες που συμμετέχουν στο 
BRI.
Ανώτατοι αξιωματούχοι της Διοίκησης σημειώ-
νουν ότι, πέραν των παραδοσιακών εμπορικών 
εταίρων, όπως η ΕΕ και οι χώρες της Νοτιοανα-
τολικής Ασίας, η Κίνα πλέον επεκτείνει το εμπο-
ρικό δίκτυό της σε χώρες της Αφρικής και της 
Λατινικής Αμερικής.
Τα παραπάνω στοιχεία δεν προκαλούν έκπληξη 
αν αναλογιστεί κανείς τις διαρκείς προσπάθειες 
του Πεκίνου για οικονομική επέκταση σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. Σύμφωνα με το κινεζι-
κό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, η Κίνα 
έχει εγκαταστήσει επτά τελωνειακά κανάλια για 
την ταχύτερη μεταφορά αγροτικών προϊόντων σε 
χώρες που συνορεύουν με τον ασιατικό γίγαντα 
και συμμετέχουν στο BRI, μεταξύ των οποίων το 
Καζακστάν, το Βιετνάμ και η Μογγολία.

Γιατί ο νέος λιμένας στη Χάιφα προκαλεί 
τόσες αντιδράσεις;

To 2020 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τη λιμενι-
κή πολιτική αλλά και για το διά θαλάσσης εμπό-
ριο του νέου ενεργού συμμάχου της Ελλάδας, 
του Ισραήλ. Τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση 
των δύο κυριότερων λιμένων της χώρας, αλλά και 
η «εισβολή» των Κινέζων στη Χάιφα, δεν αφή-
νουν κανέναν παρατηρητή των εξελίξεων στην 
περιοχή ανεπηρέαστο. Μολονότι πριν από λίγο 
καιρό το μεγαλύτερο και εξαιρετικά σημαντικό 
για τη διεθνή εμπορευματική κίνηση από και 

προς το Ισραήλ λιμάνι του Ashdod δόθηκε προς εκμετάλλευση σε ελβετικό 
conglomerate, η απρόσμενη κίνηση-ματ των Κινέζων στην περιοχή οδηγεί 
πολλούς αναλυτές σε προβληματισμό για τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση μάλι-
στα, προς έκπληξη πολλών αναλυτών και διπλωματών, σκοπεύει να επιτρέ-
ψει την παράλληλη λειτουργία σε τέσσερα εμπορικά λιμάνια στο Ισραήλ, 
μια εξαιρετικά μικρή χώρα, με «κλειστά» σύνορα προς τους γείτονές της.
Ως γνωστόν, το νέο λιμάνι της Χάιφα, το οποίο εξυπηρετεί τις βόρειες 
επαρχίες της χώρας και πιθανώς γειτονικές χώρες όπου σήμερα τα σύνο-
ρα παραμένουν κλειστά, παραχωρήθηκε προς διαχείριση και εκμετάλλευση 
στην ελεγχόμενη από την κυβέρνηση κινεζική εταιρεία SIPG. Η σύμβαση 
παραχώρησης, για την οποία τρίβει τα χέρια του το Πεκίνο αλλά προκαλεί 
εκνευρισμό στην Ουάσιγκτον, θα έχει διάρκεια έως το 2046, ανοίγοντας 
νέους δρόμους για τα κινεζικά προϊόντα στην περιοχή.
Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, το νέο λιμάνι της Χάιφα, με την ονομα-
σία Haifa Bay, θα αποτελέσει το δεύτερο σημαντικότερο διεθνές εμπορικό 
λιμάνι φορτίων. Οι Κινέζοι δεν κρύβουν το γεγονός ότι το νέο λιμάνι της 
Χάιφα, μαζί ή μάλλον παράλληλα με τον Πειραιά, θα αποτελέσει σημαντικό 
συνδετικό κόμβο στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού, ο οποίος στοχεύει στην 
αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής επιρροής της Κίνας. Τα 
ισραηλινά ΜΜΕ, όπως και η τοπική κοινότητα επιχειρηματιών αλλά και πολι-
τικών, διαφαίνονται μοιρασμένοι στη στρατηγική επένδυση των Κινέζων 
στη χώρα τους: οι πιο φιλο-αμερικανοί αντανακλούν την ανησυχία της Ουά-
σιγκτον για τον δυσνόητο επεκτατισμό του Πεκίνου, ειδικά σε μια χώρα 
με σαφή φιλική σχέση με τις ΗΠΑ. Ενδεικτικό των εντάσεων που έχουν 
ήδη προκληθεί είναι η απόφαση του Δήμου της Χάιφα να καταφύγει στη 
διοικητική δικαιοσύνη ώστε να σταματήσουν τα έργα για την κατασκευή 
του νέου λιμένα.
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Αν και οι Κινέζοι φαίνεται ότι δεν επιθυμούν απλώς τη διαχείριση του λιμέ-
να αλλά τον εμπορικό επεκτατισμό τους στην ευρύτερη περιοχή, πολλοί 
στο Τελ Αβίβ υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να βρίσκεται βαθιά 
μέσα στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, γεγονός που θα αποτρέψει αργά ή 
γρήγορα κάθε προσπάθεια της Κίνας να αυξήσει την εμπορική ή διπλωμα-
τική επιρροή της στη χώρα. Ωστόσο, μολονότι πολλά δημοσιεύματα στις 
εφημερίδες της χώρας μετέδιδαν τον εκνευρισμό Αμερικανών αξιωματού-
χων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Αρχής Λιμένων στη χώρα φαίνε-
ται να επιμένουν στην αρχική πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξουν στην 
κυριολεξία τις εμπορικές πύλες της χώρας σε Ανατολή και Δύση.
Δεν είναι όμως μόνο το νέο λιμάνι Haifa Bay στα βόρεια της χώρας που 
δίδεται προς εκμετάλλευση· το παλιό λιμάνι της Χάιφα είναι επίσης ανάμε-
σα στα λιμάνια που μερικώς θα «ιδιωτικοποιηθούν», σύμφωνα με τις βλέψεις 
των Ιεροσολύμων και της σιωπηλής ανοχής του Κνέσετ. Ανεπίσημες πηγές 
αναφέρουν σε τοπικά ΜΜΕ ότι κινεζικές εταιρείες ενδιαφέρονται και γι’ 
αυτόν τον λιμένα, γεγονός που δεν εκπλήσσει κανέναν παρατηρητή, αφού 
και στον διαγωνισμό για τον νέο λιμένα της Χάιφα δεν υπήρξε κανένας 
άλλος πλειοδότης τη συγκεκριμένη περίοδο. Αναλυτές και ΜΜΕ αναφέρουν 
ωστόσο ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια θέση θα λάβει το Υπουργείο Άμυ-
νας του Ισραήλ, ειδικά δεδομένης της παρουσίας ευαίσθητων ισραηλινών 
στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στο λιμάνι. Η νέα τάξη πραγμάτων ωστόσο 
φαίνεται να προκαλεί τριβές στις σχέσεις Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον, αλλά 
και Βρυξελλών, αφού η εξάπλωση των κινεζικών εμπορικών «δυνάμεων» 
στην Ανατολική Μεσόγειο επιφέρει αμηχανία και σκεπτικισμό στη Δύση για 
τις πραγματικές προθέσεις του Πεκίνου στην εύφλεκτη περιοχή.

Συμφωνίες μεγατόνων στον Ινδικό Ωκεανό

Ινδία και Ομάν υπέγραψαν πρόσφατα διμερείς συμφωνίες για την ενίσχυση 
της συνεργασίας τους στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και των 
λιμένων.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν από τον υφυπουρ-
γό Μεταφορών του Ομάν, Said bin Hamdoon 
Al-Harthy, και τον Ινδό πρέσβη στο Ομάν, Munu 
Mahawar.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετα-
φορών του Ομάν, σκοπός των διμερών συμφωνι-
ών είναι η μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία 
εταιρειών των δύο κρατών που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της ναυτιλίας και του εμπορίου. 
Παράλληλα, θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη κοινών 
projects μεταξύ Ινδίας και Ομάν στους τομείς 
της ναυπήγησης, της επισκευής και της ανακύ-
κλωσης πλοίων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότη-
τας λιμενικών δραστηριοτήτων.

Canal Istanbul: Το μεγάλο στοίχημα  
του Ερντογάν στον Βόσπορο

Το νέο κανάλι της Κωνσταντινούπολης θα κατα-
στήσει την Τουρκία ηγέτιδα χώρα και θα την 
προωθήσει στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως δήλω-
σε πρόσφατα στα τοπικά ΜΜΕ ο υπουργός 
Περιβάλλοντος, Μurat Kurum, από την επαρχία 
Ντενιζλί.
Το κανάλι της Κωνσταντινούπολης αποτελεί για 
την κυβέρνηση Ερντογάν το πιο σημαντικό και 
ακριβοθώρητο στρατηγικό και μεγάλο έργο υπο-
δομής της Τουρκίας και παράλληλα ένα σημαντικό 
σχέδιο περιβαλλοντικής προστασίας και διάσω-
σης του Βοσπόρου. Έχει ως στόχο να προσφέρει 
«ανακούφιση» στη θαλάσσια κίνηση μεταξύ της 
Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρ-
μαρά, ιδιαίτερα ως προς τα πετρελαιοφόρα, που 
κινούνται μέσω των στενών του Βοσπόρου.
Το νέο κανάλι θα έχει μήκος 45 χλμ., θα κατα-
σκευαστεί δυτικά του κέντρου της πόλης, στην 
ευρωπαϊκή πλευρά της επαρχίας της Κωνστα-
ντινούπολης, και αναμένεται να εξυπηρετεί έως 
160 πλοία την ημέρα. To κόστος κατασκευής θα 
ξεπεράσει τα 10 δις δολάρια ΗΠΑ. Η λειτουργία 
του σχεδιάζεται για το 2023, έτος-ορόσημο για 
τη χώρα, η οποία θα γιορτάζει την επέτειο των 
100 χρόνων ως τουρκική δημοκρατία.
Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολή, ο κ. 
Kurum υπενθύμισε την περίπτωση του φορτηγού 
πλοίου «Songa Iridium», με σημαία Λιβερίας, το 
οποίο προσάραξε στις 27 Δεκεμβρίου 2019 στα 
στενά του Βοσπόρου. Ο υπουργός τόνισε ότι το 
πλοίο θα μπορούσε να ήταν έμφορτο με κάποιο 
επικίνδυνο φορτίο ή υλικό που θα οδηγούσε σε 
μεγάλη καταστροφή: «Θα μπορούσε να είναι ένα 
πλοίο γεμάτο με πετρέλαιο ή χημικά προϊόντα. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Canal Istanbul είναι 
απαραίτητο για τη χώρα μας», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά.
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ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-

Αρκτικός Ωκεανός: Yπό συζήτηση η χρήση 
του ως θαλάσσιας οδού

Αυξάνεται ο αριθμός των διαχειριστών πλοίων 
αλλά και των ναυλωτών που γυρίζουν την πλάτη 
στον Αρκτικό Ωκεανό ως θαλάσσια οδό για τα 
πλοία, παρά το γεγονός ότι το λιώσιμο των πάγων 
στην περιοχή δημιουργεί ευκαιρίες για πολύ 
συντομότερους πλόες προς την Ασία.
Χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι η δημι-
ουργία, τον περασμένο Οκτώβριο, της συμμαχίας 
Arctic Shipping Corporate Pledge, η οποία συνιστά 
πρωτοβουλία της εταιρείας ενδυμάτων Nike και 
της περιβαλλοντικής ΜΚΟ Ocean Conservancy. 
Πρόσφατα, μάλιστα, η Arctic Shipping Corporate 
Pledge ανακοίνωσε ότι οκτώ ακόμα εταιρείες  
–οι Ralph Lauren Corporation, Kuehne + Nagel, 
PUMA, International Direct Packaging, Allbirds, 
Aritzia, Hudson Shipping Lines και Bureo– εντά-

χθηκαν στο σχήμα, που σκοπό έχει τον περιορι-
σμό της χρήσης της θαλάσσιας οδού του Αρκτι-
κού Ωκεανού.
«Ενώ αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία είναι ζωτικής 
σημασίας τομέας για τις βόρειες κοινωνίες, η 
συμμαχία Arctic Shipping Corporate Pledge καλεί 
ναυτιλιακές εταιρείες και ναυλωτές να μη χρησι-
μοποιούν εκ προθέσεως την εν λόγω θαλάσσια 
οδό για τη μεταφορά εμπορευμάτων», σημειώνει 
σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ Ocean Conservancy.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρωτοστάτες στη συμμα-
χία τον περασμένο Οκτώβριο ήταν οι εταιρείες Asos, 
Bestseller, Columbia, Gap Inc., H&M Group, Kering, 
Li & Fung, PVH Corp., ενώ σημαντικοί παίκτες της 
αγοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως η CMA CGM, 
η Evergreen, η Hapag-Lloyd και η MSC, εξέφρασαν 
ανοιχτά τη στήριξή τους στο εγχείρημα.

Νέο mega-ναυπηγείο προ των πυλών  
στο Μπανγκλαντές

H Gentium-Damen Consortium Group, ένα 
joint venture του ολλανδικού ναυπηγικού ομίλου 
Damen και της αυστραλιανής Gentium Solutions, 
αναμένεται να κατασκευάσει ένα νέο ναυπηγείο 
παγκόσμιας κλάσης στο νότιο Patuakhali, κοντά 
στο λιμάνι Payra, στο Μπανγκλαντές.
Στο πλαίσιο αυτό, η κρατική Bangladesh Steel and 
Engineering Corporation (BSEC) υπέγραψε την 
Τρίτη 14 Ιανουαρίου μνημόνιο συνεργασίας με το 
εν λόγω joint venture προκειμένου να εξεταστεί η 
υλοποιησιμότητα του φιλόδοξου project.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ του Μπανγκλαντές, το νέο ναυπηγείο θα 
εγκατασταθεί σε μια έκταση 420 στρεμμάτων. Ο επικεφαλής της Gentium-
Damen Consortium Group, Ikthedar Hassan Murad, σημειώνει ότι το εν 
λόγω joint venture επενδύει σε ναυπηγεία σε 35 χώρες και ήρθε η ώρα για 
μια πρώτη τέτοια απόπειρα στο Μπανγκλαντές, του οποίου οι προοπτικές 
στη ναυπηγική βιομηχανία είναι μεγάλες. Μάλιστα η χώρα της Νότιας Ασί-
ας διαθέτει 200 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό κλάδο 
και είναι εγκατεστημένες στις πόλεις Dhaka, Chattogram, Narayanganj και 
Khulna. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα 
ξεπεράσει το $1 δις.

Πετρελαϊκές εταιρείες και προστασία του περιβάλλοντος:  
κοινή πορεία

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ένα σχέδιο 
μέτρων και στόχων προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου επί τη βάσει της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι σχετικές ανακοινώσεις της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 
έγιναν από τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
και CEO της ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, κατά την έναρξη των εργασι-
ών στην Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW).
Η ADNOC στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας προσφοράς της στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπογραμμίζοντας την πλήρη συμμόρφωση και 
εκτέλεση των πολιτικών περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, 
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σε συνδυασμό με την αυξημένη ενεργειακή ζήτηση που αναμένεται έως 
το 2030. Επιπλέον, η ADNOC ευθυγραμμίζεται με τους στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, για υπεύθυνη παραγωγή και 
κατανάλωση, δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποι-
κιλότητας και ενίσχυσης των οικονομικών ευκαιριών.
Ως μέρος των στόχων βιωσιμότητας, η ADNOC σχεδιάζει τη μείωση των 
εκπομπών αερίων κατά 25% έως το 2030. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση 
Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, η πετρελαϊκή εταιρεία του 
Άμπου Ντάμπι συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε εταιρειών με τα χαμηλό-
τερα επίπεδα εκπομπών CO2.
Επιπλέον, η ADNOC στοχεύει στο να περιορίσει κάτω από το 0,5% το 
ποσοστό γλυκού νερού που θα χρησιμοποιεί για την παραγωγή της. Ήδη 
σήμερα, πάνω από το 99% του ποσοστού νερού που χρησιμοποιεί προ-
έρχεται από τη θάλασσα, το οποίο χύνεται εκ νέου σε αυτήν αφού έχει 
υποστεί όλες τις διαδικασίες ώστε να έχει καθαριστεί πλήρως.
Τέλος, η ADNOC, ενισχύοντας και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, 
θέτει ως στόχο να φυτευτούν 10 εκατ. μαγκρόβια φυτά στην περιοχή Al 
Dhafra έως τα τέλη του 2022, καθώς αυτού του είδους τα φυτά απορρο-
φούν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η Abu Dhabi National Oil Company αποτελεί μία από τις κορυφαίες εται-
ρείες ενέργειας παγκοσμίως, με την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου να 
ανέρχεται σε 3 εκατ. βαρέλια και την αντίστοιχη του φυσικού αερίου στα 
10,5 δις κυβικά πόδια.

 
Το 2024 η πλήρης χρήση του υδρογόνου  
ως ναυτιλιακού καυσίμου

Οι νορβηγικές Wilhelmsen και NorSea, μαζί με ορισμένες ακόμα εταιρεί-
ες, αναμένεται να λάβουν $3,7 εκατ. σε χρηματοδότηση, προκειμένου να 
αναπτύξουν την προσφορά υγροποιημένου υδρογόνου για τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα της Νορβηγίας.
Η χρηματοδότηση 33,5 εκατ. ΝΟΚ θα προέλθει από το κρατικό νορβη-
γικό σχήμα PILOT-E, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της ταχείας 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
φιλικών προς το περιβάλλον.
Εκτός από τις Wilhelmsen και NorSea, στο σχήμα συμμετέχουν οι Equinor, 
Viking Cruises, Air Liquide και άλλες, με τελικό σκοπό την παροχή για εμπο-
ρική χρήση προς τη ναυτιλία υγρού υδρογόνου έως το πρώτο τρίμηνο του 
2024.
Το υγρό υδρογόνο θεωρείται το κορυφαίο καύσιμο με μηδενικές εκπομπές 
για πλοία με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες. Το πρώτο πλοίο που χρησι-
μοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο στη Νορβηγία, ένα φεριμπότ, θα τεθεί σε 
λειτουργία το 2021.

Ινδία: Πρόσω ολοταχώς για το μεγαλύτερο λιμάνι 
εμπορευματοκιβωτίων

Το υπουργικό συμβούλιο της ινδικής κυβέρνησης, υπό τον πρόεδρο Shri 
Narendra Modi, άναψε το πράσινο φως για την κατασκευή ενός mega-λι-
μανιού στο Βαντχαβάν, 130 χλμ. βόρεια της Βομβάης, στην δυτική πολιτεία 
Μαχαράστρα .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα αγγίξει τα $9,2 δις και για 
την ανάπτυξή του θα συσταθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) με κύριο 

εταίρο την Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). 
Το εν λόγω SPV θα αναλάβει την υποδομή του 
νέου λιμανιού, καθώς και τη συνδεσιμότητα με 
την ενδοχώρα.
Ένα από τα πλεονεκτήματα του νέου λιμανιού 
(όταν αυτό υλοποιηθεί) είναι το μεγάλο του βύθι-
σμα, το οποίο θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση 
πολύ μεγάλων containerships 16.000-25.000 TEUs 
και συνεπώς   τις μεταφορές στην κεντρική και 
τη βορειοδυτική Ινδία και εν τέλει την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας.
Η Ινδία μέχρι στιγμής διαθέτει τα δύο μεγαλύ-
τερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στις δυτικές 
ακτές: το Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) 
στη Μαχαράστρα και το Mundra στο Gujarat με 
βύθισμα 15 και 16 μ. αντίστοιχα.
Από το JNPT, το 28ο πιο πολυσύχναστο λιμάνι 
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, διακινούνται 
ετησίως 5,1 εκατ. TEUs και η ινδική κυβέρνηση 
ευελπιστεί ότι ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί 
έως το 2025. Τέλος, το Δελχί φιλοδοξεί το νέο 
λιμάνι να εισέλθει στην κορυφαία δεκάδα των 
πλέον πολυσύχναστων λιμανιών εμπορευματοκι-
βωτίων, κάτι που μόνο εύκολο δεν κρίνεται, ακόμα
και αν οι προδιαγραφές του ευνοούν κάτι τέτοιο.
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Κρουαζιέρα: Σημαντική άνοδος  
για τις αφίξεις στην Ελλάδα το 2019

Όπως τα τελευταία δέκα χρόνια, έτσι και φέτος, 
η Ένωση Λιμένων Ελλάδος δημοσίευσε την Τρίτη 
7 Ιανουαρίου τα στατιστικά στοιχεία της κρου-
αζιέρας για το 2019 και συγκριτικά στοιχεία των 
τελευταίων πέντε ετών (2015-2019), όσον αφορά 
τον αριθμό αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και επι-
βατών κρουαζιέρας σε 43 καταμετρημένους προ-
ορισμούς στο σύνολο της χώρας μας.
Έτσι, το 2019 οι αφίξεις κρουαζιέρας σημείωσαν 
άνοδο σημαντικά μεγαλύτερη από τις προβλέ-
ψεις. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν στις 
3.899 (από 3.410 το 2018), σημειώνοντας άνοδο 
14,34%, και οι αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας 
ανήλθαν στις 5.537.500 (από 4.788.642 το 2018), 
σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 15,64%.
Στα επιμέρους στοιχεία, οι πρώτοι είκοσι προ-
ορισμοί κρουαζιέρας διατηρούνται οι ίδιοι, με 
κάποιες μικρές ανακατατάξεις. Το λιμάνι του 
Πειραιά συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση 
στους προορισμούς για δέκατη συνεχή χρονιά, 
σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο ως προς 
τις αποβιβάσεις/επιβιβάσεις homeporting (από 
354.398 το 2018 σε 410.512 το 2019, ήτοι ποσοστό 
αύξησης 15,83%).
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στα λιμάνια-προ-
ορισμούς της πρώτης εικοσάδας, κυρίως στα 
λιμάνια της Σαντορίνης, της Σούδας (Χανίων), 
της Ρόδου, του Αγίου Νικολάου Κρήτης και της 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

Carnival Corporation: Δυναμικό «παρών»  
και το 2020

Τέσσερα νέα κρουαζιερόπλοια θα καθελκύσει 
εντός του 2020 μέσω θυγατρικών της εταιρειών η 
Carnival Corporation, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 
7 Ιανουαρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η P&O Cruises UK θα υποδε-
χτεί στον στόλο της το «Iona», η Princess Cruises 
το «Enchanted Princess», η Carnival Cruise Line 
το «Mardi Gras», ενώ το «Costa Firenze» θα εντα-
χθεί στον στόλο της Costa Cruises.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Carnival 
Corporation, το «Iona» της P&O Cruises UK και 
το «Mardi Gras» της Carnival Cruise Line θα απο-
τελέσουν το τέταρτο και πέμπτο από μια σειρά 
έντεκα κρουαζιερόπλοιων που θα καταναλώνουν 
LNG για την πρόωσή τους και θα ενταχθούν στον 

στόλο της Carnival Corporation έως το 2025.
Η κατασκευή του «Enchanted Princess» –βάρους 143.700 τόνων, χωρητικό-
τητας 3.660 επιβατών, με τη δυνατότητα να φιλοξενεί 1.346 μέλη πληρώμα-
τος– θα πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία Fincantieri Monfalcone.
Τέλος, να σημειωθεί ότι, ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Carnival 
Corporation, καθένα από τα τέσσερα αυτά πλοία είναι σχεδιασμένο ώστε 
να διαθέτει καινοτομίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώ-
ματος και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσής του, καλύπτοντας παράλ-
ληλα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για κρουαζιέρα.

Οι βόρειες χώρες επενδύουν στα υβριδικά πορθμεία

Η φινλανδική δημοσίου συμφέροντος ακτοπλοϊκή εταιρεία FinFerries 
παρήγγειλε ένα νέο υβριδικό ηλεκτρικό επιβατηγό πλοίο για την αυτόνομη 
επαρχία Åland της Φινλανδίας. Μετά από μια λεπτομερή διαδικασία επιλο-
γής, το πολωνικό ναυπηγείο Crist έχει λάβει τη σύμβαση κατασκευής του 
νέου πορθμείου, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει ακόμα ένα πορθμείο τους 
επόμενους μήνες.
Το νέο επιβατηγό πλοίο θα «τροφοδοτείται» ενεργειακά κυρίως από μπα-
ταρίες που θα «φορτίζονται» από την ξηρά, ενώ οι γεννήτριες ντίζελ θα 
χρησιμοποιούνται ως εφεδρική ισχύς. Σύμφωνα με τη FinFerries, το νέο 
πλοίο θα έχει μήκος 100,5 μ., πλάτος 17,4 μ. και χωρητικότητα 375 επιβατών 
και 90 επιβατικών αυτοκινήτων.
Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, 
μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιβατηγού πλοίου της χώρας με την 
ονομασία «Elektra». Ο σχεδιασμός του Ε/Γ-Ο/Γ «Elektra» αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τον σχεδιασμό του νέου πορθμείου, όπως ανακοίνωσε η 
FinFerries. Το Ε/Γ-Ο/Γ «Elektra» εξυπηρετεί τη γραμμή Parainen-Nauvo 
από το καλοκαίρι του 2017. Αν και η μεταφορική ικανότητα του σκάφους 
είναι κατά 40% μεγαλύτερη από αυτήν του παλαιότερου σκάφους που λει-
τουργούσε στην ίδια γραμμή, το νέο πλοίο παράγει κατά 60% λιγότερες 
εκπομπές.
Η ενέργεια του «Elektra» προέρχεται κυρίως από μπαταρίες που φορτίζο-
νται στους δύο αντικριστούς λιμένες της γραμμής πριν από τον απόπλου 
του πλοίου. Η χρήση των μηχανών καύσης ντίζελ γίνεται παράλληλα με τις 
μπαταρίες ως εφεδρική πηγή ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνθήκες ισχυρού πάγου ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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INFORMATIONS ET RESERVATONS :

01 40 21 11 02
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

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
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efficient and your investments more 
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Everything we do protects the value
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sensible investment.
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INCREASING CERTAINTY

IMPROVING RETURNS



Παγκόσμιο 
θαλάσσιο εμπόριο

Τάσεις και 
εκτιμήσεις 
2020

Ετήσια Ειδική Έρευνα
των Ναυτικών Χρονικών

Φεβρουάριος 2020

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



36

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Δημήτρης Α. Τσουκνιδής 

Με τη ματιά της αγοράς 
Εκτιμήσεις, σχόλια και προβλέψεις για τις ναυλαγορές

Οι δυνάμεις της αγοράς δεν είναι ευνοϊκές
Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός

Οποιαδήποτε επιβράδυνση της Κίνας  
θα δημιουργήσει αναταραχή σε όλες τις αγορές
Δρ Ιωάννης Κούστας

Πέραν των προκλήσεων, οι προοπτικές για τη ναυλα-
γορά παραμένουν θετικές
Θέμης Α. Πετράκης

Διανύουμε μια περίοδο έντονων μεταβολών
Νίκος Τριανταφυλλάκης

Αναμένουμε εξισορρόπηση  
στη μεταφορά κύριων πρώτων υλών
Σταμάτης Τσαντάνης

Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 2020
Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Οι προβλέψεις για το 2020 είναι θετικές
Χαράλαμπος Σημαντώνης

Τα αστέρια θα ευθυγραμμιστούν  
για την αγορά των pressurized LPG
Χάρης Βαφειάς

Το 2020 ξεκίνησε δυναμικά
Βαλέντιος Βαλεντής

Το 2020 αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά, με αυξη-
μένη ζήτηση για χημικά προϊόντα
Νικόλας Τσαλαμανιός

Θαλάσσιο εμπόριο  
– Τάσεις και εκτιμήσεις
Παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο: Τάσεις και εκτιμήσεις 2020

Ειδική Έρευνα των Ναυτικών Χρονικών 
Επιστημονική επιμέλεια έρευνας: Δημήτρης Α. Τσουκνιδής 

Καταγραφή και ανάλυση χύδην ξηρών φορτίων  
και εμπορευματοκιβωτίων: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος 

Καταγραφή και ανάλυση χύδην υγρών φορτίων:  
Αλέξανδρος Κατσαρός

36

45

38

46

38

48

39

50

40

51

42

44

52

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2020

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ





3836

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΘΑΛΑΣΣΙΌ ΕΜΠΌΡΙΌ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ 2020

Εισαγωγικό σημείωμα
Του Δημήτρη Α. Τσουκνιδή, PhD
Επίκουρου Καθηγητή
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η έκδοση για το 2020 της ειδικής έρευνας των Ναυτικών Χρονικών για το παγκόσμιο θαλάσσιο 
εμπόριο λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό τοπίο για τις αγορές εμπορευμάτων και 
ναυτιλίας. Η περιβαλλοντική νομοθεσία ΙΜΟ 2020 καθώς και οι αυξανόμενες εμπορικές και 
γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (ΗΠΑ, Κίνα), καθώς 
και μεταξύ χωρών σημαντικών για το διεθνές εμπόριο του αργού πετρελαίου (ΗΠΑ, Βενεζου-
έλα, Ιράν), συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία υψηλής αβεβαιότητας. Βέβαια στο 
σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η επίδραση του νέου κορονοϊού, ο οποίος ουσιαστικά έχει 
«βραχυκυκλώσει» την κινεζική οικονομία, με τη ζήτηση της ασιατικής χώρας για διά θαλάσσης 
μεταφορά εμπορευμάτων να έχει πληγεί εξίσου ανεπανόρθωτα. Αν και δεν μπορούμε να γνωρί-
ζουμε κατά πόσο τα παραπάνω γεγονότα θα έχουν μόνιμες ή εφήμερες επιδράσεις στις αγορές 
των εμπορευμάτων και της ναυτιλίας, το παρόν αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών επιχειρεί να 
εστιάσει στα θεμελιώδη. Δηλαδή στην πρωτογενή ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπη-
ρεσία, που προέρχεται από τις αγορές των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα βρει μια διαχρονική και σε βάθος παρουσίαση 
των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης –και των τιμών ισορροπίας– των πιο σημαντι-
κών εμπορευμάτων του θαλάσσιου διεθνούς εμπορίου. Αυτά τα εμπορεύματα διαμορφώνουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπηρεσία και ως 
εκ τούτου θα πρέπει μεσο-/μακροπρόθεσμα να κατέχουν περίοπτη θέση στην ανάλυση των 
ναυτιλιακών αγορών.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020





40

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΘΑΛΑΣΣΙΌ ΕΜΠΌΡΙΌ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ 2020

H ναυλαγορά ξηρού φορτίου δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το 2020. Βρισκόμαστε σχεδόν στα επίπεδα του 
2016, όπου συγκεκριμένες αγορές, όπως των Capesizes, κινού-
νται αυτή τη στιγμή σε αρνητικά επίπεδα (τη στιγμή που γρά-
φεται το κείμενο). Οι αγορές των Kamsarmaxes, Supramaxes 
και Handymaxes δεν είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα.
Οι δυνάμεις της αγοράς δεν είναι ευνοϊκές, δεδομένου ότι ο 

παγκόσμιος στόλος κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ και αναμένουμε 
την παράδοση 100 νεότευκτων Capesize Newcastlemaxes και 

Valemaxes και 120 Kamsarmaxes. Η προσφορά αυτή είναι δύσκολο 
να απορροφηθεί και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ίσος αριθμός πλοίων 

που θα εξέλθουν της αγοράς προκειμένου να αντισταθμίσουν το νέο 
αυτό τονάζ.

Το μόνο θετικό από την πλευρά της προσφοράς είναι ότι αναμένεται ένας 
καλός αριθμός VLOCs, που έχουν προκύψει από τη μετατροπή VLCCs, να σταλεί 

για scrapping. Προς το παρόν εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει ένα boom νεότευκτων στην εν 
λόγω αγορά, εκτός και αν σημαντικά ναυπηγεία μειώσουν τις τιμές τους ή προσφέρουν ελκυ-
στικά οικονομικά πακέτα.
Στο μέτωπο της ζήτησης, το παγκόσμιο εμπόριο αναπτύσσεται, ωστόσο με την ύπαρξη όλων 
αυτών των εμπορικών πολέμων που λαμβάνουν χώρα, η ανάπτυξη αυτή είναι ανεπαρκής για να 
απορροφήσει τη νέα χωρητικότητα.
Σημείο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος αποτελεί η αγορά των FFAs. Καθώς αυτή η σημαντική 
συνιστώσα της αγοράς των dry «ζει και πεθαίνει» από τη μεταβλητότητα, είναι πιθανό κατά τη 
διάρκεια του χρόνου να έχουμε πολλά ups and downs για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των 
FFAs.
Το πόσο μεγάλη θα είναι η μεταβλητότητα αυτή εξαρτάται από την εποχική ζήτηση, τους γεω-
πολιτικούς παράγοντες και ίσως τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα.
Σε αυτά θα πρέπει να εστιάσουμε όσον αφορά τη ναυλαγορά στο εγγύς μέλλον.

Οι δυνάμεις της αγοράς  
δεν είναι ευνοϊκές
Του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού, 
Πρόεδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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Με τη ματιά της αγοράς

Όλες οι εκτιμήσεις για την ετήσια ειδική έρευνα δόθηκαν προς δημοσίευση έως τις 24 Ιανουαρίου 2020



H νέα χρονιά άρχισε με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για παγκόσμια ανά-
πτυξη, αλλά πολύ γρήγορα απρόβλεπτοι παράγοντες όπως η επιδημία του 

κορoνoϊού έθεσαν σε αμφιβολία την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας, η οποία 
όμως είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο και οποιαδήποτε επιβρά-

δυνση θα δημιουργήσει αναταραχή σε όλες τις αγορές.
Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η αυξημένη τιμή του πετρελαίου λόγω του ΙΜΟ 2020. 
Αυτή η αύξηση θα οδηγήσει σε μειωμένες ταχύτητες για εξοικονόμηση καυσίμου.
Αυτό όμως που θα επηρεάσει πολύ την αγορά μεσοπρόθεσμα είναι οι αποφάσεις σχετικά με 
τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η δεκαετία αυτή θα χαρακτηριστεί από τον μετασχηματι-
σμό της ναυτιλίας προς μηδενικές εκπομπές, πράγμα το οποίο θα χρειαστεί μεγάλα ερευνητικά 
κονδύλια και πολλές νέες επενδύσεις.
Είμαστε στο ίδιο σημείο όπου τα ατμόπλοια αντικατέστησαν τα ιστιοφόρα προς το τέλος του 
19ου αιώνα. Χρειάζεται εγρήγορση ώστε να μη βρεθούμε εκτός παιχνιδιού.

Οποιαδήποτε επιβράδυνση 
της Κίνας θα δημιουργήσει 
αναταραχή σε όλες τις αγορές
Του Δρος Ιωάννη Κούστα, 
President & CEO της Danaos Corporation
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Εκτιμήσεις, σχόλια και προβλέψεις για τις ναυλαγορές
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Όπως μας έχει συνηθίσει η αγορά ξηρού φορτίου, η αρχή του 
έτους βρίσκει την αγορά ξηρού φορτίου να ξεκινά με αρκετές 
δυσκολίες.

Στις αργίες της Κίνας –οπότε και, συνήθως, επιβραδύνονται οι 
μετακομιδές φορτίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο– 

προστίθενται επίσης το carry-over των προβλημάτων εξαγωγής 
σιδηρομεταλλεύματος από τη Vale μετά την καταστροφή στις υποδο-

μές της τον Φεβρουάριο του ’19 (οι εξαγωγές ενδέχεται να ομαλοποιη-
θούν προς το δεύτερο μισό του 2020), αλλά και η εκτόξευση των τιμών του 

νέου πετρελαίου κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (LSFO).
Στο ξεκίνημα του νέου έτους είδαμε όλοι τη διαφορά τιμής ανάμεσα στον προηγούμενο 

τύπο πετρελαίου (HSFO) και τον νέο (LSFO) να ανέρχεται στα $350/$400 ανά τόνο. Θα είναι 
θετικό για την αγορά οι έχοντες πλοία με scrubbers να διεκδικήσουν «υπεραξία» για την επέν-
δυσή τους, παρά να διαμορφωθούν συνθήκες τέτοιες που θα οδηγήσουν την πλειονότητα του 
στόλου που δεν έχουν scrubbers να επιχειρεί σε μη βιώσιμα επίπεδα (κάτω από τα opex). Να 
σημειωθεί ότι μόνο το 6-7% του στόλου ξηρού φορτίου έχει εξοπλιστεί με scrubbers, ενώ το 
ποσοστό αυτό φτάνει το 18% στα πλοία τύπου Capesize, όπου προβλέπονται και τα μεγαλύτε-
ρα οφέλη λόγω της υψηλής καταναλώσεώς τους.
Πέραν των όποιων προκλήσεων, προσωπικά θεωρώ ότι οι προοπτικές μεσο-/μακροπρόθεσμα 
παραμένουν θετικές. Η κυριότερη εξέλιξη που προσδοκούμε είναι η τελική επίτευξη μιας ολο-
κληρωμένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την οποία αναμένεται να απορ-
ροφήσει αρκετό τονάζ, επιδρώντας θετικά στη ναυλαγορά.

Πέραν των προκλήσεων,  
οι προοπτικές για τη 
ναυλαγορά παραμένουν 
θετικές

Του Θέμη Α. Πετράκη, 
Αντιπροέδρου της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.
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Είναι κοινά αποδεκτό ότι διανύουμε μια περίοδο έντονων μεταβο-
λών, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παγκόσμι-
ας οικονομίας, γεγονότα που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και 
αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο.
Η παγκόσμια οικονομία αυξάνεται σε μικρότερους ρυθμούς 
από ό,τι στο παρελθόν, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκβιο-
μηχανοποιημένες χώρες έχουν δώσει μεγαλύτερο βάρος στις 
επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, εν αντιθέσει με την 
πρώιμη παραγωγή. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην οικονομία της Κίνας, 
που αποτελεί και την κινητήριο δύναμη της φορτηγού ναυτιλίας. 

Tο γεγονός αυτό εξηγεί, εν μέρει, την πτώση του ρυθμού αύξη-
σης του ΑΕΠ στη χώρα αυτή, σε σχέση με τους ρυθμούς που είχαμε 

συνηθίσει έως σήμερα.
Η βαριά βιομηχανία της Κίνας έχει μετατοπιστεί στη ΝΑ Ασία, όπου το 

εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο και όπου η διακίνηση πρώτων υλών και 
κατεργασμένων προϊόντων έχει βελτιωθεί, κυρίως λόγω των εκτεταμένων επενδύσεων 

που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε υποδομές.
Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, το τόξο των χωρών που περικλείονται από τον Ινδικό Ωκεανό 
(από την ανατολική ακτή της Αφρικής, τη Μέση Ανατολή, την Ινδική χερσόνησο έως Βιετνάμ, 
Μαλαισία, Φιλιππίνες) θα παρουσιάσει τον μεγαλύτερο και ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και 
ζήτησης πρώτων υλών τα επόμενα χρόνια.
Αυτό θα επιφέρει αλλαγές τόσο στα φορτηγά πλοία όσο και στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα 
πλοία μεταφοράς container: αλλάζουν οι αποστάσεις, οι ποσότητες και οι γραμμές που θα 
διακινούνται τα φορτία.
Οι προοπτικές της ναυλαγοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη σχέση προσφοράς και 
ζήτησης: ο ρυθμός αύξησης του στόλου των φορτηγών πλοίων το 2019 (+4%) υπερέβη κατά 
πολύ τον ρυθμό αύξησης του εμπορίου (+1%), και αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημερινή χαμηλή 
ναυλαγορά.

Διανύουμε μια περίοδο 
έντονων μεταβολών
Του Νίκου Τριανταφυλλάκη, 
Γενικού Διευθυντή της W Marine



Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος, με ηπιότερους μεν ρυθμούς, 
επιβραδύνοντας όμως περαιτέρω την ανάκαμψη των ναύλων.
Το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με μικρότερους ρυθμούς καθιστά την 
προσφορά τονάζ τον πλέον σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των ναύλων.
Η τρέχουσα χαμηλή ναυλαγορά στα φορτηγά πλοία δύναται να δικαιολογηθεί λόγω των κατω-
τέρω γεγονότων:
• Υπερβάλλουσα προσφορά τονάζ (ο μεγαλύτερος αριθμός νέων πλοίων αναμένεται να 

παραδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020). 
• Εποχιακοί παράγοντες. 
• Γεωπολιτικοί παράγοντες – εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας (με την 

περιρρέουσα αβεβαιότητα να αποτελεί τροχοπέδη σε νέες επενδύσεις).
• Οικολογικοί παράγοντες (η στροφή στην καύση πετρελαίων χαμηλής περιεκτικότητας 

σε θειάφι επέφερε σημαντικές αναταράξεις και διαστρεβλώσεις, τόσο λόγω αδυναμίας 
κάλυψης της ζήτησης σε νέου τύπου πετρέλαια όσο και λόγω υπερβολικών τιμών) και 
αναμένεται να τηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον κατά το πρώτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους.

Αντίβαρα στην επικείμενη αύξηση του προσφερόμενου τονάζ θα είναι η αυξημένη προσφορά 
για την απόσυρση πλοίων (scrap), όπως και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις νεότευκτων 
πλοίων.
Παρήγορο το γεγονός ότι οι παραγγελίες νέων φορτηγών πλοίων παραμένουν σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τα φορτία, στο σιδηρομετάλλευμα θα παίξει σημαντικό ρόλο:
• Η εξομάλυνση των εξαγωγών από τη Βραζιλία στην Κίνα (θετικό για τα Capesizes).
• Tο ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου χάλυβα (scrap) στις βιομηχανίες της Κίνας, σε 

σχέση με την πρωτογενή παραγωγή χάλυβα (επηρεάζοντας αντίστοιχα εισαγωγές coking 
coal και σιδηρομεταλλεύματος).

• H αύξηση εισαγωγών από την Ινδία. 

Στο κάρβουνο:
• Αναμένεται αυξημένη ζήτηση θερμικού κάρβουνου στις χώρες της ΝΑ Ασίας, κυρίως 

λόγω του μεγάλου αριθμού νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας που τίθενται σε 
λειτουργία.

• Αύξηση εξαγωγών από τη Ρωσία/Ουκρανία προς την Κίνα/ΝΑ Ασία (θετική επίδραση 
στα tonne miles).

• Αύξηση παραγωγής/εξόρυξης κάρβουνου στην Κίνα (αρνητικό για εισαγωγές). 

Στα αγροτικά προϊόντα:
• Αμφίβολη η αύξηση εισαγωγών σόγιας στην Κίνα από τις ΗΠΑ στον βαθμό που 

έχει δεσμευτεί η πρώτη, κυρίως λόγω της ρήτρας περί τιμών ελεύθερης αγοράς που 
προβλέπει η πρόσφατη συμφωνία.

• Πολύ πιθανός ο καταμερισμός εισαγωγών σόγιας στην Κίνα από τη Βραζιλία/ΗΠΑ κατά 
το πρώτο/δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος έτους αντίστοιχα.

• Αυξημένη ζήτηση αναμένεται από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, λόγω βελτίωσης του βιοτικού 
τους επιπέδου.

Με βάση τα ανωτέρω, πιθανότερο σενάριο είναι να βιώσουμε μια χαμηλή ναυλαγορά μέχρι και 
τον Απρίλιο, με σταδιακή ανάκαμψη, κυρίως, κατά το δεύτερο ήμισυ της χρονιάς.
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H Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι η μοναδική εταιρεία εισηγ-
μένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο NASDAQ που δραστηριοποιεί-

ται αποκλειστικά στην κατηγορία πλοίων Capesize.
Το 2019 ήταν μια χρονιά με σημαντικά γεγονότα, τα οποία είχαν ιδιαίτερη επί-

πτωση στην αγορά μεταφορών ξηρού φορτίου και ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέ-
θη, όπως τα Capesizes. Στις αρχές του χρόνου, το δυστύχημα στο ορυχείο Brumadinho 

της Βραζιλίας σε συνδυασμό με άλλα ατυχή γεγονότα στην Αυστραλία οδήγησαν σε μείωση 
της παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι σχετικοί 
ναύλοι υπέστησαν μεγάλη μείωση. Η παραγωγή εκ των υστέρων ανέκαμψε και οι ναύλοι σημεί-
ωσαν σημαντική αύξηση, σε επίπεδα πολλαπλάσια εκείνα του πρώτου εξαμήνου.
Επίσης, το 2019 ήταν η χρονιά της προετοιμασίας για τις δομικές αλλαγές που επήλθαν στον 
τομέα των ναυτικών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ 
2020. Στη Seanergy προετοιμαστήκαμε εγκαίρως για τις αλλαγές αυτές και εγκαταστήσαμε 
συστήματα καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers») σε μέρος του στόλου μας. Η επένδυση 
αυτή έγινε σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές, οι οποίοι κατέβαλαν το σύνολο 
του σχετικού κόστους.
Για το 2020 αναμένουμε πως η εξισορρόπηση στη μεταφορά κύριων πρώτων υλών (σιδηρομε-
ταλλεύματος και κάρβουνου) σε συνδυασμό με τη μείωση μεταφορικής ικανότητας ως αποτέ-
λεσμα των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των ναύλων.
Τέλος, η ομαλοποίηση στις διεθνείς σχέσεις και η επίλυση των εμπορικών διαφορών θα οδη-
γήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και κατ’ επέκταση των θαλάσσιων 
μεταφορών.

Αναμένουμε εξισορρόπηση στη 
μεταφορά κύριων πρώτων υλών
Του Σταμάτη Τσαντάνη, 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings Corp.
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Στο ξεκίνημα του 2020, πέραν του ισοζυγίου προσφοράς πλοί-
ων ξηρού φορτίου σε συνδυασμό με τη ζήτηση μεταφοράς 
ξηρού φορτίου παγκοσμίως, η εφαρμογή του νέου κανονισμού 

του ΙΜΟ αναφορικά με τον έλεγχο εκπομπών των διοξειδίων 
του θείου από ποντοπόρα πλοία, γνωστού και ως ΙΜΟ 2020, και 

οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένεται να αποτελέσουν τις κύριες 
συνιστώσες που θα επηρεάσουν τη ναυλαγορά.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση μεταφοράς ξηρού φορτίου, η πολυαναμενό-
μενη «Πρώτη Φάση» της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας 

θα περιορίσει τις αναταράξεις στην αγορά του ξηρού φορτίου, υποστηρίζο-
ντας τη ζήτηση, αν και εκφράζονται φόβοι για τον σοβαρό επηρεασμό της, λόγω 

της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Κίνα από τον κορονοϊό. 
Η πρόσφατη εφαρμογή του περιβαλλοντικού κανονισμού ΙΜΟ 2020 θα αποτελέσει έναν ακό-
μα καθοριστικό παράγοντα για τη ναυτιλία. Οι διαμορφωμένες πλέον συνθήκες, με τα ακριβό-
τερα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καύσιμα, αναμένεται να ευνοήσουν τα πλοία που έχουν 
εγκαταστήσει scrubbers, καθώς επίσης και τα μοντέρνου σχεδιασμού πλοία με χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου, γνωστά και ως eco-ships, που δεν διαθέτουν scrubbers. H Safe Bulkers Inc. 
ολοκληρώνει την εγκατάσταση scrubbers σε είκοσι πλοία, δηλαδή περίπου στα μισά πλοία του 
στόλου της, ενώ διαθέτει και έντεκα πλοία eco-ships με χαμηλές καταναλώσεις στα οποία δεν 
τοποθετούνται scrubbers. Η αξιοπιστία και η κατάλληλη υποστήριξη των πλοίων με scrubbers, 
αλλά και των λοιπών πλοίων που θα καίνε καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, είναι υψί-
στης σημασίας σε αυτό το νέο περιβάλλον του IMO 2020.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, επίσης, παραδοσιακά επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την αγορά ξηρού 
φορτίου.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ναυτιλία, μετά τους κανονισμούς για το BWTS και τον έλεγχο των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου και θείου, εισέρχεται σταδιακά στη νέα δεκαετία σε ένα και-
νούργιο περιβάλλον, που σχετίζεται με τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του 
διοξειδίου του άνθρακα. 
Εμείς στη Safe Bulkers Inc. παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι κυρίως για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, δίνοντας έμφαση στη σημασία κατανόησης του εύρους των επιχειρησιακών 
προκλήσεων, της διαρκούς εμβάθυνσης της γνώσης σε τεχνικό επίπεδο και των επενδύσεων 
που πιθανώς θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου οι πλοιοκτήτριες εταιρείες να 
είναι σε θέση να επωφεληθούν από  τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν 
τη ναυτιλία.

Παραμένουμε συγκρατημένα 
αισιόδοξοι για το 2020
Του Πόλυ Β. Χατζηωάννου, 
CEO της Safe Bulkers Inc.
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Παρόλο που δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι BDI δείκτες που να 
αφορούν την παρακολούθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστά-
σεων, οι προβλέψεις για το 2020 είναι θετικές. Η βελτίωση του 
ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της Ευρώπης αναμένε-
ται ότι θα έχει θετική επίδραση, σε όρους διακινούμενων όγκων, 
και θα ενισχύσει τη ναυλαγορά. Ενδεικτικό της μεγέθυνσης του 

κλάδου είναι η τάση των ευρωπαϊκών λιμένων –ιδιαίτερα στον 
ευρωπαϊκό βορρά– να επενδύουν συστηματικά σε υποδομές 

εξειδικευμένες για να εξυπηρετήσουν τη shortsea ναυτιλία. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης κίνησης –τόσο σε 

εισαγωγές όσο πλέον και σε εξαγωγές φορτίων– με πλοία container, το 
μέγεθος των οποίων σταδιακά αυξάνεται, συναγωνιζόμενα τις μεταφορές 

με τα παραδοσιακά Ro-Pax πλοία. Επιπλέον, η τάση αυτή των λιμένων έρχεται 
να ευθυγραμμιστεί με τη γενικότερη τάση για την ενίσχυση της αειφορίας της μεταφο-

ρικής αλυσίδας και τη μετατόπιση φορτίων από την ξηρά στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, από την 
πλευρά των εταιρειών, παρατηρείται τάση συγχωνεύσεων για την παροχή ολοκληρωμένων και 
σταθερών γραμμών και λοιπών υπηρεσιών logistics.
Όσον αφορά δε την εφαρμογή του sulphur cap 2020, η εκτίμηση είναι ότι οι επιπτώσεις θα είναι 
περιορισμένες, καθώς η εσωτερική ευρωπαϊκή ναυτιλία χρησιμοποιεί ήδη gas oil ως καύσιμο 
και ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ιδιαίτερα στον βορρά, καθώς ένας 
μεγάλος αριθμός λιμανιών έχουν ήδη επενδύσει σε κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις. 
Ωστόσο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, παρατηρούνται ιδιαιτερότητες, εξαιτίας των 
επικρατουσών οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών. Μια τέτοια είναι η ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, η οποία παρουσιάζει έντονη αστάθεια. Το 2020 προβλέπεται χρονιά 
πολιτικών ανακατατάξεων, το πρόσημο των οποίων εκκρεμεί και κατ’ επέκταση η επίδραση 
αυτών στα οικονομικά μεγέθη των χωρών και στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Η στα-
θεροποίηση του περιβάλλοντος αναμφισβήτητα θα έχει θετική επίδραση λόγω των αναγκών 
ανοικοδόμησης. 
Αντίστοιχα, η ύπαρξη εμπορικών κυρώσεων δεν επηρεάζει τη shortsea ναυτιλία, όσο την 
ποντοπόρο, παρά μόνο έμμεσα και στον βαθμό που αυτές μπορούν να επιδράσουν στο εξω-
τερικό εμπόριο της ευρωπαϊκής ηπείρου συνολικά.
Όσον αφορά τη χώρα μας, αναμένεται μια θετική χρονιά, ωστόσο εξακολουθούν να εκκρεμούν 
θέματα θεσμικής και νομοθετικής φύσεως, γεγονός που περιορίζει τη δυναμική περαιτέρω 
ανάπτυξης του κλάδου ενδοελλαδικά αλλά και την προοπτική να αποτελέσει η χώρα μας κόμ-
βο logistics στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη 
shortsea ναυτιλία και η παροχή κινήτρων για τη μετατόπιση ροών από την ξηρά στη θάλασσα 
είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση του κλάδου.

Οι προβλέψεις για το 2020  
είναι θετικές
Του Χαράλαμπου Σημαντώνη, 
Προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων



Your lifecycle -  
our responsibility
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Αρκετά χρόνια έχουν περάσει από τότε που είδαμε μια ισχυρή 
και με διάρκεια αγορά των pressurized LPG. Θα πρέπει να ανα-

τρέξουμε στην περίοδο 2005-2008 για να εντοπίσουμε το τελευ-
ταίο πραγματικά boom της εν λόγω αγοράς. Ωστόσο, η κατάσταση 

φαίνεται πως αλλάζει για τους πλοιοκτήτες που εμπλέκονται στην 
αγορά των pressurized LPG. Με ένα από τα χαμηλότερα orderbooks 

μεταξύ όλων των τύπων πλοίων, που αυτή τη στιγμή κινείται στο 3-4%, 
και με ένα σημαντικό μέρος του στόλου να αγγίζει το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του, θεωρούμε ότι μια «σφιχτή» αγορά είναι πιθανή στο μέλλον. Από τα 
πλοία που πλησιάζουν προς το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, το 5% είναι άνω των 

28 ετών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό είναι άνω των 25 ετών. Επιπλέον, το 15% του στόλου των 
μικρών semi-ref πλοίων έχουν ηλικία περίπου 28 ετών, και είναι πολύ πιθανό τα pressurized 
LPG carriers να αναλάβουν μέρος του εμπορίου που πραγματοποιούν τα semi-ref πλοία, με 
δεδομένο ότι το orderbook τους κινείται στο 2% και τα pressurized LPG προσφέρουν πιο 
οικονομική μεταφορά. 
Επιπροσθέτως, τα pressurized LPG carriers αποτελούν έναν κλάδο που προσελκύει λιγότερο 
το ενδιαφέρον των τρίτων επενδυτών σε σχέση με τα μεγαλύτερου μεγέθους LPG carriers. 
Συνεπώς, η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια που βιώνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στον 
κλάδο σημαίνει ότι είναι απίθανο να δούμε σύντομα σημαντική δραστηριότητα στις ναυπηγή-
σεις νεότευκτων, εξέλιξη που και αυτή θα παρατείνει την περίοδο ανάκαμψης.
Από την πλευρά της ζήτησης, έχουμε δει σημαντικό όγκο LPG να εισέρχεται στην αγορά τα 
τελευταία χρόνια, ειδικά από το US Gulf, ενώ αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις. O μεγαλύτερος 
όγκος φορτίου LPG από το US Gulf μεταφέρεται σε VLGC, και, καθώς μεταφέρεται από μεγα-
λύτερους κόμβους εισαγωγών σε μικρότερα λιμάνια με περιορισμένες υποδομές και βύθισμα, 
αυτό οδηγεί σε break bulk operations.
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των θετικών παραγόντων, φαίνεται ότι τα αστέρια τελικά 
πρόκειται να ευθυγραμμιστούν για τα pressurized LPG και τα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα 
επιφέρουν μια μακρόχρονη ανάκαμψη στην αγορά για τους πλοιοκτήτες και, ενδεχομένως, 
αυτή μπορεί να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα. 

Τα αστέρια θα ευθυγραμμιστούν 
για την αγορά των pressurized 
LPG

Του Χάρη Βαφειά,
Ιδρυτή και CEO της Stealthgas Inc.
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Συναρπαστική η χρονιά που έφυγε, με κύριο χαρακτηριστικό 
τις έντονες διακυμάνσεις των ναύλων. Ενδεικτικά, η spot αγορά 
κατά μέσο όρο (East & West) κινήθηκε σε ένα εύρος από 6.000 
έως 20.000 USD!
Το 2020 ξεκίνησε δυναμικά και οι προοπτικές για τον κλάδο 
διαφαίνονται ευοίωνες. Προσδοκούμε μια, αν όχι καλύτερη, 

τουλάχιστον πιο σταθερή ναυλαγορά, καθώς όλα τα δεδομένα 
και οι εκτιμήσεις προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση.

• Η ζήτηση, κατά τον ΙΕΑ, θα κυμανθεί στο +3% περίπου 
γι’ αυτή τη χρονιά. 

• Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού κανονισμού ΙΜΟ 2020 θα έχει 
θετικές συνέπειες για τον κλάδο. Αναμένουμε ότι οι αποθηκευμένες 

ποσότητες πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO) στα 
λιμάνια πετρέλευσης ανά τον κόσμο θα αρχίσουν σύντομα να μειώνονται, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση. 
• Η Κίνα ανήγγειλε τον διπλασιασμό των εξαγωγών προϊόντων διύλισης για την επόμενη 

χρονιά. 
• Η πλήρης λειτουργία (100%) των νέων και χαμηλότερου κόστους διυλιστηρίων 

(Hengli & Zhejiang στην Κίνα, RAPID στη Μαλαισία, JASAN στη Σαουδική 
Αραβία, HENGYI στο Μπρουνέι κ.ά.) θα προσθέσουν 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα  
στην παραγωγή, το περισσότερο από το οποίο θα παραχθεί με εξαγωγικό σκοπό.

• Η 2η φάση επέκτασης της παραγωγής πετρελαίου στο Permian Basin των ΗΠΑ θα 
αυξήσει μέχρι το 2024 τη συνολική παραγωγή από 15,5 σε 20 εκατ. βαρέλια/ημέρα και 
θα προκαλέσει τον διπλασιασμό των εξαγωγών της από 4,5 σε 9 εκατ. βαρέλια/ημέρα, 
γεγονός που θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις εξαγωγές σε προϊόντα διύλισης. Ας 
σημειώσουμε εδώ ότι η διαφαινόμενη λήξη του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας-
ΗΠΑ με την καταρχήν συμφωνία που επετεύχθη (Phase 1) θα έχει θετικές συνέπειες  
για πολλούς κλάδους της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. 

• Στα θετικά στοιχεία πρέπει να αναφέρουμε και τις ελάχιστες καινούργιες παραγγελίες  
για τον κλάδο αλλά και τις αυξημένες αναφερθείσες διαλύσεις.  

• Τέλος, οι απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να επιφέρουν αβεβαιότητα  
στην αγορά, αλλά και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. 

Θερμές ευχές για τη νέα χρονιά και δεκαετία σε όλους τους αναγνώστες/αναγνώστριές σας 
καθώς και σε όλους τους εργαζομένους στο σεβαστό έντυπό σας.

Το 2020 ξεκίνησε 
δυναμικά
Του Βαλέντιου Βαλεντή, 
President και CEO της Pyxis Tankers Inc.



Το 2020 ξεκίνησε στον απόηχο ενός ισχυρού 2019, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε από έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές ανα-

ταραχές τους τελευταίους μήνες. Η άνοδος των ναύλων τόσο για 
το αργό όσο και για τα «καθαρά» προϊόντα παρέσυρε και τα πλοία 

μικρότερου μεγέθους, δημιουργώντας ένα κύμα το οποίο έχει οδη-
γήσει σε υψηλότερα επίπεδα όλο τον κλάδο και έχει συντελέσει σε μια 

ισχυρή αγορά για τα δεξαμενόπλοια μικρών αποστάσεων. Οι παραγγελίες 
νεότευκτων χημικών και «καθαρών» πλοίων μέχρι 20.000 dwt παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα, το οποίο, σε συνδυασμό με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας του στό-
λου, οδηγεί σε μία ακόμα πιο δυναμική αγορά στον συγκεκριμένο κλάδο.
Αν λάβουμε, βέβαια, υπόψη μας την επιτακτική ανάγκη για στροφή της ναυτιλίας σε μια πιο 
«πράσινη» και φιλική για το περιβάλλον προσέγγιση τις επόμενες δεκαετίες, καθώς και τη 
χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτικότητας σε θείο (0,5%) από την 1η Ιανουαρίου 
2020, διαπιστώνουμε σημαντική άνοδο των λειτουργικών εξόδων του στόλου, γεγονός που 
εξισορροπεί μερικώς την άνοδο της ναυλαγοράς.
Το 2020 αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά, με περαιτέρω αυξημένη ζήτηση για χημικά προϊό-
ντα και κυρίως για προϊόντα διύλισης. Οι νέοι διεθνείς κανονισμοί που έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή από το 2020 απαιτούν αποτελεσματικότερη λειτουργία των πλοίων, με τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών και καυσίμων, που θα συμβάλουν σε περιβαλλοντική αριστεία, αειφορία του ναυ-
τιλιακού κλάδου και, συνεπώς, αποδοτικότερα αποτελέσματα για πλοιοκτήτες και ναυλωτές.

Το 2020 αναμένεται να συνεχίσει 
δυναμικά, με αυξημένη ζήτηση  
για χημικά προϊόντα

Του Νικόλα Τσαλαμανιού, 
Co-Ceo Seaven Management Inc & Mylaki Shipping Agency LTD.
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Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου αναλύει εκτενώς 
τα πολλαπλά οφέλη των χωρών που συμμετέχουν 
σε αυτό. Ωστόσο, η συμμετοχή τους δεν θα 
ήταν εφικτή χωρίς την αλματώδη ανάπτυξη της 
μεταφορικής υπηρεσίας διά θαλάσσης, την οποία 
παρέχει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία1. 
Λογική συνέπεια αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η 
ναυτιλία συνιστά τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου 
εμπορίου, καθώς περισσότερο από τα 4/5 αυτού 
σε όρους όγκου πραγματοποιείται διά θαλάσσης 
(Review of Maritime Transport 2019, UNCTAD).

Το βασικό πλεονέκτημα της θαλάσσιας μεταφοράς είναι το 
πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες μορφές μεταφο-
ράς ανά μονάδα μεταφερόμενου φορτίου. Αυτό είναι εφικτό 
λόγω της ύπαρξης των οικονομιών κλίμακας, δηλαδή της μείω-
σης του μακροχρόνιου μέσου συνολικού κόστους όταν αυξά-
νεται η ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου. Ωστόσο, η 
κατασκευή και η χρήση όλο και μεγαλύτερων πλοίων έχει κατα-
στεί εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας στην κατα-
σκευή των πλοίων και στις μεγάλες επενδύσεις σε λιμενικές 
υποδομές. Οι σύγχρονοι λιμένες μπορούν να «φιλοξενήσουν» 
μεγάλου μεγέθους πλοία, αλλά και να μειώσουν αισθητά τους 
χρόνους μεταφόρτωσής τους διαμέσου της χρήσης τεχνολο-
γικά προηγμένου εξοπλισμού (γερανοί, προβλήτες, κ.λπ.). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η ναυτιλιακή βιομηχανία επιτρέπει στα κράτη 
την αξιοποίηση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος όπως 
αυτό αναλύεται στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, με τελικό 
αποτέλεσμα την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου. Στο παρα-
κάτω γράφημα αντανακλάται η μεγάλη σημασία του θαλάσσι-
ου εμπορίου, καθώς από το 1970 έως και το 2018 (τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία) αυξάνεται διαρκώς, με μόνη εξαίρεση το 
έτος 2009, οπότε η τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε 
και τη ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων. 
Το οικονομικό μοντέλο της ναυτιλιακής αγοράς χαρακτηρίζε-
ται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης για τη 
θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία, καθώς και της τιμής ισορρο-
πίας τους, τα ναύλα. Στο φετινό αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονι-
κών επιχειρείται μια πλήρης καταγραφή και ανάλυση των δυνά-

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

Επιστημονική επιμέλεια έρευνας:  
Δρ  Δημήτρης Α. Τσουκνιδής

Καταγραφή και ανάλυση χύδην ξηρών φορτίων  
και εμπορευματοκιβωτίων:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος 

Καταγραφή και ανάλυση χύδην υγρών φορτίων: 
Αλέξανδρος Κατσαρός
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Ετήσια Ειδική Έρευνα
των Ναυτικών Χρονικών



μεων της προσφοράς και της ζήτησης για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης 
αλλά και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Περαιτέρω, γίνονται αναφορές και στις παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία, όπως είναι οι προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η παραγωγική 
ικανότητα των ναυπηγείων.

Γράφημα  
Διαχρονική εξέλιξη  
του διεθνούς θαλάσσιου 
εμπορίου σε όρους όγκου 
(εκατ. τόνοι)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport 2019, UNCTAD

Σημείωση: Μέχρι και το 2006, 
τα κύρια ξηρά φορτία περι-
λάμβαναν τα σιτηρά, το σιδη-
ρομετάλλευμα, τον άνθρακα, 
τον βωξίτη/αλουμίνα και το 
φωσφορικό άλας. Από το 
2006 και μετά, ο βωξίτης/
αλουμίνα και το φωσφορικό 
άλας συγκαταλέγονται στα 
δευτερεύοντα ξηρά φορτία. 

Το διεθνές διά θαλάσσης εμπόριο και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο ναυτιλιακός κλάδος ήταν και 
είναι συνδεδεμένα με πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η συμφωνία 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, η συμφωνία για διμερείς επενδύσεις 
ΕΕ-Σιγκαπούρης και η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την αφρικανική ήπειρο, αλλά και η 
επιβολή εμπορικών δασμών και άλλων μέτρων προστατευτισμού μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας, 
Ευρώπης, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Τροχοπέδη για το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο 
αποτελούν οι κατά καιρούς γεωπολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα 
οι αλλεπάλληλες εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, 
οι οποίες αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στις εμπορευματικές ροές που μεταφέρονται διά 
θαλάσσης, όπως είναι η σόγια, ο χάλυβας, το αλουμίνιο κ.λπ.

1. Θαλάσσιο εμπόριο χύδην ξηρών φορτίων (dry-bulk cargo)

Από το 1995 έως σήμερα, το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, 
όπως προκύπτει και από το γράφημα 1.2. Χαρακτηριστικό της δραστηριότητας των bulk 
carriers αλλά και γενικότερα της ναυτιλίας είναι οι λεγόμενοι κύκλοι της αγοράς2, οι οποίοι τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζονται συντομότεροι σε διάρκεια. Το 2020 συνιστά έτος-ορόσημο 
για την ποντοπόρο ναυτιλία και αναμφίβολα (και) φέτος η πορεία της ναυλαγοράς αποτελεί 
γρίφο, καθώς η ναυτιλιακή αγορά έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες εξελίξεις, όπως η περι-
βαλλοντική νομοθεσία του IMO 2020 και οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, 
Κίνας, Μέσης Ανατολής (Ιράν) και Βενεζουέλας. Ωστόσο, διαχρονικά, η ναυλαγορά καθορίζεται 
και από τα θεμελιώδη, δηλαδή τη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά ξηρού και υγρού χύδην 
φορτίου και την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τις παραγγελίες νέων πλοίων από πλευράς 
πλοιοκτητών. Η προσφορά της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας μπορεί να μεταβληθεί από 
τις αποφάσεις των πλοιοκτητών να προχωρήσουν σε κατασκευή νέων πλοίων ή σε διάλυση 

2.  Shipping market cycles. In Maritime economics, Stopford, M. (2009), σελ. 93-101.

 

Καταγραφή και ανάλυση  
χύδην ξηρών φορτίων: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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παλιών, ενώ η ζήτηση για τη θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία είναι σε μεγάλο βαθμό εξωγενής, 
καθώς επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και το 
γεωπολιτικό ρίσκο.
Με τη σειρά του, ο στόλος των εμπορικών πλοίων ξηρού φορτίου (bulk carriers) ακολουθεί την 
τάση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, και αυτό φαίνεται στα γραφήματα 1.1 και 1.2. Πιο 
συγκεκριμένα, το 1995 υπήρχαν περίπου 5.000 πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων, ενώ σήμερα ο 
αριθμός τους ανέρχεται στα 12.000 περίπου, συνολικής χωρητικότητας 874 εκατ. dwt.

Γράφημα 1.1 Εξέλιξη του 
στόλου των bulk carriers 
σε όρους χωρητικότητας 
(1995-2018)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport, UNCTAD

Γράφημα 1.2 Εξέλιξη  
του θαλάσσιου εμπορίου 
ξηρών φορτίων (1995-2018)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport, UNCTAD

Η μεγάλη σημασία των bulk carriers στο παγκόσμιο εμπόριο έγκειται στο γεγονός ότι είναι υπεύ-
θυνα περίπου για το 56,6% των παγκόσμιων τονο-μιλίων. Σε όρους χωρητικότητας, τo μερίδιο των 
bulkers στο παγκόσμιο τονάζ ξεπερνά πλέον αυτό των tankers και αντιπροσωπεύει το 42,5%. 
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων, η Clarksons Research εκτιμά ότι θα 
ανέλθει στους 5.393 εκατ. τόνους το 2020 έναντι 5.281 εκατ. τόνων το 2019. Και το 2020, το σιδη-
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ρομετάλλευμα θα βρεθεί στην κορυφή των εμπορευματικών ροών ξηρού φορτίου, με 1.486 εκατ. 
τόνους, ενώ θα ακολουθήσει ο άνθρακας (μεταλλουργικός και θερμικός) με 1.263 εκατ. τόνους και 
τα σιτηρά με 473 εκατ. τόνους. Τέλος, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν εμπορεύματα όπως τα 
προϊόντα χάλυβα, ο βωξίτης, το αλουμίνιο, είδη δασοκομίας και το νικέλιο.   

1.1 Χάλυβας (steel) – Σιδηρομετάλλευμα (iron ore)

1.1.1 Διάφοροι τύποι χάλυβα

Ο χάλυβας/ατσάλι αποτελεί το πιο διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό μετά το σκυρόδεμα και 
το ξύλο. Κατά τη Διεθνή Ένωση Χάλυβα, υπάρχουν πάνω από 3.500 grades χάλυβα, τα οποία 
διαθέτουν μοναδικές χημικές και φυσικές ιδιότητες. Στην ουσία, ο χάλυβας αποτελείται από σίδη-
ρο και άνθρακα και είναι το επίπεδο κράματος αυτό που καθορίζει τις ιδιότητες κάθε grade. Η 
περιεκτικότητα άνθρακα στον χάλυβα κυμαίνεται από το 0,1% στο 1,5%, αλλά το πιο σύνηθες είναι 
ο χάλυβας να περιέχει μόλις 0,1-0,25% άνθρακα. Στοιχεία όπως το μαγγάνιο, ο φώσφορος και το 
θείο βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα grades χάλυβα, αλλά, ενώ το μαγγάνιο διαθέτει θετικές ιδιότη-
τες, ο φώσφορος και το θείο δρουν αρνητικά στην ανθεκτικότητα του χάλυβα. 
Γενικότερα, με βάση τη χημική του σύνθεση, ο χάλυβας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παρακάτω: 
• Carbon Steels
• Alloy Steels
• Stainless Steels
• Tool Steels

1.1.2 Ζήτηση και προσφορά iron ore

Ζήτηση

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Short Range Outlook (SRO) της Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα 
για το 2019 και το 2020, η παγκόσμια ζήτηση για χάλυβα (64 κυριότερες χώρες παραγωγής) θα 
αυξηθεί κατά 1,7% το 2020, στους 1.805,7 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω της κατά 1% αύξησης της 
κινεζικής ζήτησης για χάλυβα. Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες χώρες θα αυξήσουν τη ζήτησή τους 
κατά 2,5%. 
Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 48% της παγκόσμιας κατανάλωσης χάλυβα, ενώ συνολικά οι ασι-
ατικές χώρες καλύπτουν το 68% της παγκόσμιας ζήτησης. Η Ινδία παρουσιάζει χαμηλή κατά 
κεφαλήν χρήση iron ore, ωστόσο το γεγονός ότι η κυβέρνηση στρέφεται στη βιομηχανοποί-
ηση της χώρας ωθεί τα εγχώρια χαλυβουργεία να αυξάνουν τη ζήτησή τους για το εγχώρια 
παραγόμενο iron ore.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα (Εurofer) προβλέπει, από την πλευρά της, ότι από το 2020 και 
έπειτα θα επέλθει μεγαλύτερη ισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, παρά το γεγονός ότι 
οι στρεβλώσεις στις εισαγωγές αλλά και η συνεχής υπερπροσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
συνεχίσουν να ασκούν σημαντικές πιέσεις. Συνεπώς, η Eurofer εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή κατανά-
λωση (apparent consumption)3 θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4%, στους 160 εκατ. τόνους4.
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές iron ore που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή χάλυ-
βα, τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες στρέφονται στη χρήση scrap steel για την παραγωγή 
χάλυβα αντί του καλύτερης ποιότητας iron ore από τη Βραζιλία και την Αυστραλία. Ουσια-
στικά, οι διά θαλάσσης ροές σιδηρομεταλλεύματος καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την 
παραγωγή χάλυβα της Κίνας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τις κυβερνητικές πολιτι-
κές και τις στρατηγικές ανάπτυξης. Οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας ανήλθαν σε 
επίπεδα-ρεκόρ το 2017, στους 1.075 εκατ. τόνους, με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών να εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα κινηθούν στους 1.047 εκατ. 
τόνους το 2020 και στους 1.029 εκατ. τόνους το 2021. 

3.  Είναι το άθροισμα της παραγωγής και των εισαγωγών αφαιρώντας τις εξαγωγές.  Δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα αρχικά αποθέματα.

4.  Εconomic and Steel Market Outlook-Quarter 4, 2019, Eurofer, σελ. 20. 

Σε ό,τι αφορά τις 
εισαγωγές iron ore, τα 
τελευταία χρόνια πολλές 
χώρες στρέφονται στη 
χρήση scrap steel για την 
παραγωγή χάλυβα αντί 
του καλύτερης ποιότητας 
σιδηρομεταλλεύματος  
από τη Βραζιλία και  
την Αυστραλία.
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Οι 28 χώρες της ΕΕ εκτιμάται ότι θα εισαγάγουν 152 εκατ. τόνους iron ore το 2020, παρου-
σιάζοντας ισχνή αύξηση σε σχέση με το 2018 και το 2019. Παράλληλα, η Ινδία θα παραμείνει 
καθαρός εισαγωγέας iron ore από το 2020 και μετά, καθώς η κυβέρνηση της χώρας προω-
θεί φιλόδοξα σχέδια για την εγχώρια παραγωγή χάλυβα, καθιστώντας την ίδια στιγμή αρκετά 
αυστηρό το πλαίσιο στην εγχώρια αγορά σιδηρομεταλλεύματος.

Γράφημα 1.3 Εξέλιξη των 
εισαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος για τα έτη 2018 
και 2019 –και εκτιμήσεις 
για το 2020– σε εκατ. 
τόνους για τις εξής πέντε 
χώρες: Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία, 
Νότια Κορέα, Ινδία

Παράλληλα, οι κοινωνικές πιέσεις για τον περιορισμό του μεγάλου ζητήματος της κλιματικής 
αλλαγής έχουν ως αποτέλεσμα κυβερνήσεις χωρών όπως η Κίνα να λαμβάνουν αυστηρότερα 
περιβαλλοντικά μέτρα. Απόρροια αυτού είναι η Κίνα να παρουσιάζει μια σταθερή κάθοδο στη 
βιομηχανική της παραγωγή, η οποία μάλιστα τον Ιούλιο του 2019 υποχώρησε σε χαμηλά δεκαε-
πτά ετών. Σαφώς και η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας δεν αποτελεί προϊόν 
μόνο των περιβαλλοντικών κανονισμών, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις έκρυθμες σχέσεις 
με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά δείχνει μια τάση που προφανώς συμπαρασύρει προς τα 
κάτω τη ζήτηση (και τις εισαγωγές;) για εμπορεύματα όπως iron ore και άνθρακα.

 



Προσφορά 

H παγκόσμια αγορά iron ore «ταλανίστηκε» το 
2019 από την κατάρρευση φράγματος στο ορυχείο 
Brumadinho της Vale. Σύμφωνα με τα όσα ανακοί-
νωσε ο βραζιλιάνικος μεταλλευτικός κολοσσός το 
2019, οι απολεσθείσες πωλήσεις του iron ore άγγι-
ξαν τους 90 εκατ. τόνους (περίπου το 1/4 της παρα-
γωγής της), καθώς μετά το τραγικό δυστύχημα 
πολλές μονάδες παραγωγής διέκοψαν τη λειτουρ-
γία τους εξαιτίας των ανησυχιών για ελλιπείς προ-
διαγραφές ασφαλείας. Η Vale επιχειρεί να αυξήσει 
την παραγωγή από μονάδες της στα βόρεια της 
Bραζιλίας, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδα-
φος, ωστόσο για τα επόμενα τρία χρόνια εκτιμάται 
ότι η ετήσια παραγωγή της θα κινείται κάτω από 
τον μέσο όρο των 350 εκατ. τόνων.
Κατά το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών, η παραγωγή σιδηρο-

μεταλλεύματος της Αυστραλίας θα κινηθεί το 2019-2020 στους 901 εκατ. τόνους έναντι 913 
εκατ. τόνων το 2018-2019, κυρίως λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στα δυτικά της χώρας, 
που επηρέασαν την παραγωγή μεταλλευτικών κολοσσών, όπως η Fortescue Metals και η BHP. 
Σε πρόσφατη ανάλυση της Fitch Solutions αναφέρεται ότι η ετήσια παραγωγή της Αυστραλίας 
μεταξύ 2019 και 2028 θα αναπτύσσεται με ρυθμό 0,4%, όταν την προηγούμενη δεκαετία το 
ποσοστό αυτό άγγιζε το 10,4%. Μάλιστα, για το 2020, αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις 
της για την αυστραλιανή παραγωγή, στους 882 εκατ. τόνους.
Αναφορικά με τον ρόλο της Ινδίας στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, το αυστραλιανό υπουρ-
γείο βλέπει μια ετήσια αύξηση 6,8% έως το 2021, στους 130 εκατ. τόνους, δεδομένου ότι η ινδική 
κυβέρνηση ενέκρινε, στον προϋπολογισμό του 2019-2020, $63 δις που προορίζονται για υπο-
δομές παραγωγής χάλυβα. Μάλιστα η παραγωγή χάλυβα της Ινδίας ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 
παγκοσμίως το 2019, ξεπερνώντας αυτή της Ιαπωνίας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Ινδία θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στη ζήτηση όσο και στην παραγωγή χάλυβα.
Η Κίνα, από την πλευρά της, θα σταθεροποιήσει την παραγωγή χάλυβα κατά τα επόμενα δύο 
χρόνια περίπου στους 930 εκατ. τόνους, σύμφωνα με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών. Ιδιαίτερα για το 2019, το υπουργείο αναφέρει ότι άγγιξε τους 902 
εκατ. τόνους. Στην πραγματικότητα, η κινεζική παραγωγή γνωρίζει πιεστικές τάσεις από τη μει-
ωμένη εγχώρια κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση Οverview of the Steel and Iron Ore 
Market του Deloitte CIS Research Center αναφέρεται ότι η παραγωγή χάλυβα της Κίνας θα 
μειωθεί το 2020 κατά 1,5%.
Η παραγωγή σε ΕΕ και Ιαπω-
νία γνώρισε πιέσεις το 2019, 
με δεδομένο ότι η παραγωγή 
χάλυβα συνδέεται άρρηκτα 
με την πορεία της παγκόσμι-
ας οικονομίας και συνεπώς 
με τη βιομηχανική παραγωγή. 
Ένας από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους για την παγκόσμια 
αγορά χάλυβα, αναμφίβολα, 
είναι οι εμπορικές διενέξεις 
και η υιοθέτηση πολιτικών 
εμπορικού προστατευτισμού.
Μετά λοιπόν τις σημαντικές 
προκλήσεις στην προσφορά 
από Αυστραλία και Βραζιλία, 
η Αφρική εισέρχεται δυναμι-
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H Ινδία θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο τόσο  
στη ζήτηση όσο και  
στην παραγωγή χάλυβα.
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κά στο παιχνίδι και τα επόμενα χρόνια νέες μονάδες παραγωγής στην ήπειρο θα διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το joint venture των Glencore και 
Zanga στη Δημοκρατία του Κονγκό, που αναμένεται να αυξήσει την προσφορά iron ore καλής 
ποιότητας κατά 2 εκατ. τόνους το 2020, ενώ μεγάλοι μεταλλευτικοί όμιλοι καλοβλέπουν τις 
προοπτικές του κοιτάσματος Simandou στη Γουινέα. Παράλληλα η Sagro Group απέστειλε στα 
μέσα Ιουνίου του 2019 το πρώτο φορτίο iron ore (65% Fe) στην Κίνα, με την ίδια την εταιρεία 
να εκτιμά ότι θα αυξήσει την παραγωγή της στους 12 εκατ. τόνους έως το 2022.  

1.1.3 Τιμή σιδηρομεταλλεύματος

Το 2019, η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο κυρίως λόγω της 
μειωμένης προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα μέσα Ιουνίου, η τιμή του αυστραλιανού 
iron ore ανήλθε σε υψηλά πενταετίας, στα $110,2/τόνο, στον δείκτη IODEX του S&P Platts. 
Βεβαίως, αργότερα μέσα στον χρόνο, υπήρξε διόρθωση στη βραζιλιάνικη παραγωγή αλλά και 
στα κινεζικά αποθέματα, με την τιμή να υποχωρεί στα $80/τόνο. O χρηματοπιστωτικός όμιλος 
ING Group εκτιμά στην έκθεσή του 2020 FX Outlook ότι η τιμή σιδηρομεταλλεύματος θα κινη-
θεί στα $81,2/τόνο το 2020, με την προοπτική ότι η παραγωγή και συνεπώς οι εξαγωγές της Vale 
δεν θα επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν.
Η Citi Group εκτιμά ότι το 2020 η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος με 62% περιεκτικότητα σε 
σίδηρο και παράδοση στην Κίνα θα αγγίξει τα $80/τόνο. Αντίστοιχα για το iron ore με 65% 
περιεκτικότητα σε σίδηρο, η Citi Group βλέπει ότι η τιμή του θα κινηθεί υψηλότερα, στα $91/
τόνο, σε χαμηλότερα ωστόσο επίπεδα από τα $107/τόνο το 2019. 
Με δεδομένη μια ισχυρή ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας, καθώς η κυβέρνηση επιζητά να 
διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η Fitch Solutions προβλέπει επίσης ότι η τιμή 
του σιδηρομεταλλεύματος θα φτάσει στα $80/τόνο.
Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, οι τιμές σιδηρομεταλλεύματος θα υποχωρήσουν το 2020 κατά 
11,8%, στα $81,3/dmt, σε σχέση με την κατά 32,2% αύξηση των τιμών το 2019 ($88,8/τόνο). 
Παράλληλα το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών σημειώνει 
στην έκθεσή του ότι η τιμή σιδηρομεταλλεύματος (62% Fe, spot price fob Australia) θα κινηθεί 
στα $60/τόνο.

Γράφημα 1.4 Εξέλιξη  
της τιμής σιδηρομεταλλεύ-
ματος

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

Σημειώσεις: 
1. CFR – Cost and Freight: Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα πάνω στο πλοίο και υποχρεούται 
να πληρώσει το κόστος και τον ναύλο για τη μεταφορά των προϊόντων στο λιμάνι προορισμού.
2. Free on Board – Ελεύθερο Επί του Πλοίου: Ο πωλητής ετοιμάζει τα προϊόντα για τη μετα-
φορά και είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση πάνω στο πλοίο που έχει ορίσει ο αγοραστής στο 
καθορισμένο λιμάνι φόρτωσης.
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1.1.4 Ζήτηση και προσφορά για τα πλοία μεταφοράς iron ore

Ζήτηση

Δεδομένου ότι η ζήτηση για μεταφορική υπηρεσία είναι παράγωγος ζήτηση, δηλαδή δημιουρ-
γείται αρχικά για το εμπόρευμα και όχι για το πλοίο που αποτελεί το μέσο μεταφοράς, η ανάλυ-
ση εδώ εστιάζεται σαφώς στις κορυφαίες χώρες εισαγωγών και εξαγωγών iron ore.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Clarksons Research5, το διά θαλάσσης εμπόριο σιδηρομεταλ-
λεύματος θα παρουσιάσει ανάπτυξη 2% το 2020, στους 1.486 εκατ. τόνους, εφόσον βέβαια 
υπάρξει σταθερότητα στην παγκόσμια προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στρεβλώσεις 
από Αυστραλία και Βραζιλία είχαν ως απόρροια το θαλάσσιο εμπόριο iron ore να καταγράψει 
μείωση 2%, την πρώτη μετά από πολλά χρόνια.
Όπως αναφέρθηκε, η κατάρρευση φράγματος σε ορυχείο της Vale επέδρασε αρνητικά όχι 
μόνο στην παραγωγή της Βραζιλίας αλλά και στις εξαγωγές της σε ό,τι αφορά το iron ore. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι βραζιλιάνικες εξαγωγές iron ore παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 12,3% 
το πρώτο δεκάμηνο του 20196. Συνολικά η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα εξαγάγει 396 εκατ. τόνους 
iron ore το 2020, καταγράφοντας, όπως είναι λογικό, αύξηση σε σχέση με το 2019, χρονιά η 
οποία σημαδεύτηκε από το δυστύχημα της Vale.  
Η Αυστραλία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιδηρομεταλλεύματος μακράν του 
δευτέρου, το περασμένο έτος γνώρισε επίσης στρεβλώσεις στην προσφορά και στις εξαγωγές 
iron ore μετά τον κυκλώνα «Βερόνικα», που έπληξε τα δυτικά της χώρας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η διά θαλάσσης αγορά «έχασε» 6% μετά τα περιστατικά 
σε Βραζιλία και Αυστραλία, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας7. Το 2019, οι εξα-
γωγές της Αυστραλίας παρουσιάστηκαν επίσης μειωμένες, γύρω στους 830 εκατ. τόνους, με 
το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών να εκτιμά ότι η χώρα θα 
εξαγάγει 862 εκατ. τόνους το 2020, εάν αποφευχθούν φαινόμενα τύπου «Βερόνικα».

Γράφημα 1.5 Εξέλιξη των 
εξαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος για τα έτη 2018 
και 2019 –και εκτιμήσεις 
για το 2020– σε εκατ. 
τόνους για τις εξής τέσ-
σερις χώρες: Αυστραλία, 
Βραζιλία, Ουκρανία, Ινδία
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5.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 15.

6.  BIMCO December Market Outlook: Dry Bulk Shipping, 26 Nov. 2019.

7.  Commodities Market Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 32.
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Προσφορά 

Έχει αποδειχθεί σε πολλές εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας ότι οι προηγού-
μενες επιδόσεις δεν αποτελούν «εγγύηση» για το μέλλον, και η ναυτιλία δεν θα μπορούσε 
να αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, η καταγραφή κάποιων σημαντικών εξελίξεων, όπως αυτή που 
προηγήθηκε, σίγουρα μπορεί να σκιαγραφήσει τις προσδοκίες για το 2020. Όπως αναφέρθηκε 
νωρίτερα, η ναυτιλιακή αγορά έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες εξελίξεις το έτος 2020. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του ΙΜΟ 2020, 
η οποία επιβάλλει ένα όριο στην περιεκτικότητα σε θείο του καυσίμου των εμπορικών πλοίων 
(bunker sulphur cap). Γενική αίσθηση αναλυτών και κύκλων της ναυτιλιακής αγοράς είναι ότι το 

sulphur cap θα δράσει ευεργετικά για τη ναυ-
λαγορά (τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα), καθώς 
πολλά πλοία θα εξέλθουν της αγοράς, ενώ για 
τα παλαιότερα, που φτάνουν στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής τους, ενδεχομένως να είναι 
οικονομικά επωφελέστερο για τους πλοιο-
κτήτες να τα στείλουν για διάλυση (scrap).
Σαφώς, πέραν της ζήτησης για τη διά θαλάσ-
σης μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, σημα-
ντικό ρόλο διαδραματίζει και η προσφορά 
πλοίων που το μεταφέρουν. Για το 2019, η 
ανάπτυξη της προσφοράς Capesizes (παρα-
δόσεις) ξεπέρασε την αντίστοιχη της ζήτη-
σης για μεταφορά iron ore, εξέλιξη που 
παρατηρείται τα δύο τρία τελευταία χρόνια 
για τα bulk carriers. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Clarksons Research8, το 2020 αναμένεται να 
παραδοθούν Capesizes 23 εκατ. dwt έναντι 

18,6 εκατ. dwt το 2019, ενώ οι ανακυκλώσεις θα παρουσιαστούν οριακά πιο υψηλά, στα 5,4 εκατ. 
dwt. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι ο στόλος των Capesizes είναι αρκετά νέος 
σε ηλικία. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 50% του στόλου, δηλαδή 885 
πλοία, είναι μεταξύ 5 και 9 ετών. Παράλληλα, υπάρχει ένα 22% (394 πλοία), των οποίων η ηλικία 
κινείται μεταξύ 0-4 ετών και συνεπώς το 72% του στόλου (1.279 Capesizes) είναι κάτω των  
9 ετών.

1.2 Άνθρακας

Ο άνθρακας, για αρκετές δεκαετίες, αποτελεί τον πρωταγωνιστή στο ενεργειακό μείγμα λόγω 
της αφθονίας του ως φυσικού πόρου, του χαμηλού κόστους του και της υψηλής θερμικής 
απόδοσής του. Μάλιστα, στον συνδυασμό άνθρακα και οξυγόνου στο διοξείδιο του άνθρακα 
της ατμόσφαιρας της Γης περιέχονται (συνολικά) περίπου 810 δις τόνοι άνθρακα. Παράλληλα, 
στα βεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου περιέχονται περίπου άλλοι 105 δις τόνοι άνθρακα, 
αλλά εκτιμάται ότι υπάρχουν επίσης 900 δις τόνοι στα μη βεβαιωμένα (ακόμη) κοιτάσματα 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου και του σχιστολιθικού φυσικού αερίου (shale oil gas). 
Για τη ναυτιλία, ο άνθρακας μεταφράζεται ως το δεύτερο σημαντικότερο ξηρό φορτίο που 
μεταφέρεται διά θαλάσσης και κατά μέσο όρο αντιπροσωπεύει το 25% του διά θαλάσσης 
εμπορίου ξηρών φορτίων.
Τα δύο κύρια είδη άνθρακα είναι ο μεταλλουργικός (coking coal), o οποίος χρησιμοποιείται στη 
διαδικασία επεξεργασίας οπτάνθρακα για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, και ο θερμικός 
(thermal ή steam coal), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η πορεία των τιμών θερμικού και μεταλλουργικού 
άνθρακα από το 2009 έως το 2018.

8.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 15.
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1.2.1 Ζήτηση και προσφορά άνθρακα

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις σε παγκόσμιο επί-
πεδο και συνεπώς γίνεται αντικείμενο διακρατικών διαβουλεύσεων και αντικείμενο συζήτησης 
στα διεθνή fora. Παρά το γεγονός ότι ο θερμικός άνθρακας εξακολουθεί να αποτελεί τον 
κυριότερο μέχρι στιγμής πόρο για την ηλεκτροπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, εντούτοις 
πολλές χώρες επιχειρούν να απεξαρτηθούν από αυτόν λόγω του υψηλού περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος, δηλαδή της υψηλής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με διοξείδιο του άνθρακα 
ως υποπροϊόν της καύσης άνθρακα για την παραγωγή κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι κοινωνικές πιέσεις για περιορισμό της χρήσης άνθρακα διαμορφώνουν το σκηνικό της 
παγκόσμιας ζήτησης. Είδαμε μάλιστα το περασμένο έτος την παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα 
να υποχωρεί, καθώς ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ γυρίζουν την πλάτη στον άνθρακα για την ηλεκτρο-
παραγωγή και στρέφονται σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο. Σύμφωνα 
με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), το 2019 η ζήτηση μειώθηκε μετά από μια 
διετή αναζωπύρωση της χρήσης του. Κατά την ΙΕΑ, η ζήτηση για άνθρακα θα αυξάνεται μεταξύ 
2020 και 2024 κατά λιγότερο από 1% ετησίως, με αποτέλεσμα το μερίδιό του στο ενεργειακό 
μείγμα να υποχωρεί στο 35% το 2024 από το 38% το 2018. H ΒP σε έκθεσή της9 σημειώνει ότι 
έως το 2040 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ξεπεράσουν τον άνθρακα στο ενεργειακό 
μείγμα.
Χαρακτηριστικό της τάσης αυτής είναι το γεγονός ότι η Ινδία, που παραδοσιακά βασίζεται στον 
άνθρακα και εισάγει μεγάλες ποσότητες, παρά τις διεθνείς πιέσεις, πέρυσι μείωσε την ηλεκτρο-
παραγωγή άνθρακα κυρίως λόγω της ανόδου της υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Η Ιαπωνία, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγών θερμικού άνθρακα, τα τελευ-
ταία χρόνια επίσης στρέφεται σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, και μάλιστα η Ινδονησία και 
η Αυστραλία, οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την ασιατική χώρα, έχασαν μερίδιο αγοράς το 
2019, το οποίο ανακτήθηκε από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Για τους πρώτους 
μήνες του 2020, το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών10 εκτιμά 
ότι οι εισαγωγές της Ιαπωνίας θα βιώσουν μια προσωρινή ώθηση, καθώς οι αυξημένες από 
τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του βορείου ημισφαιρίου θα 
αυξήσουν τη ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρισμού.

9.  BP Energy Outlook: 2019 edition. 

10.  Resources and Energy Quarterly, September 2019, Australian Government Department of Industry, Innovation 
and Science, σελ. 47.
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Αναφορικά με τη Νότια Κορέα, η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να καταστείλει τη λει-
τουργία του 1/4 των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Μαρτί-
ου 2020 θα ασκήσει πίεση στις εισαγωγές.
Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα αποτελούν τους μεγαλύτερους καθαρούς εισαγωγείς11 
άνθρακα του κόσμου και συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν το 57% των εισαγωγών. Κατά το 
αυστραλιανό υπουργείο12, η Κίνα θα εισαγάγει το 2020 199 εκατ. τόνους σε σχέση με τους 213 
εκατ. τόνους το 2019, ενώ η Ινδία θα παρουσιάσει ελαφρώς αυξημένες εισαγωγές, στους 200 
εκατ. τόνους (197 εκατ. τόνοι το 2019). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Ιαπωνία και Νότια Κορέα θα 
εισαγάγουν 140 και 105 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Γράφημα 1.7 Εξέλιξη των 
εισαγωγών θερμικού 
άνθρακα (2018-2019) και 
εκτίμηση για το 2020 για 
τις εξής χώρες: Κίνα, Ινδία, 
Ιαπωνία και Νότια Κορέα 
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Προσφορά 

H Kίνα αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό άνθρακα του κόσμου, και μάλιστα κατά τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του 2019 έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη της λειτουργίας σαράντα νέων 
μονάδων εξόρυξης, εγείροντας τις αντιδράσεις περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Συνεπώς διαφαίνεται 
μια τάση από πλευράς Πεκίνου να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή άνθρακα, παρά τα μέτρα 
που έχει λάβει για τον περιορισμό της χρήσης του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κινεζικό 
πρόγραμμα «blue sky».
Για το 2020, η US Energy Information Administration (ΕΙΑ)13 εκτιμά ότι το μερίδιο του άνθρα-
κα στην ηλεκτροπαραγωγή των ΗΠΑ θα πέσει στο 22% από το 25% το 2019. Σε ό,τι αφορά 
την αμερικανική παραγωγή, αυτή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει επίσης κατά 14%, στους 601 
εκατ. short tonnes, αντανακλώντας τη διακοπή της λειτουργίας πολλών μονάδων εξόρυξης στη 
χώρα. Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, η αμερικανική παραγωγή θα έχει καταγράψει 
πτώση 27% τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά 
την ΕΙΑ, αμερικανικές μονάδες εξόρυξης άνθρακα παραγωγικής ικανότητας 17 GW ηλεκτρικής 
ισχύος θα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους έως το 2025.  Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι απέλπιδες 
προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρα-
κα πέφτουν στο κενό, δεδομένων των σύγχρονων επιταγών για μειωμένη χρήση τα επόμενα 
χρόνια. 

11.  Οι εισαγωγές τους ξεπερνούν τις εξαγωγές τους.

12.  Resources and Energy Quarterly, September 2019, Australian Government Department of Industry, Innovation 
and Science, σελ. 53. 

13.  Short-Term Energy Outlook, US Energy Information Administration, December 10, 2019. 

 



Γράφημα 1.8 Εκτίμηση 
για τη μηνιαία πορεία της 
αμερικανικής παραγωγής 
άνθρακα το 2020

Πηγή: Energy Information 
Administration

Από την άλλη, το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών προβλέπει 
ότι η αυστραλιανή παραγωγή θερμικού άνθρακα θα αγγίξει τους 273 εκατ. τόνους, ενώ η αντί-
στοιχη μεταλλουργικού θα ανέλθει στους 193 εκατ. τόνους. 
H κυβέρνηση της Ινδίας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα άνθρακα 
μετά την Κίνα, προωθεί ένα σχέδιο για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και την πρό-
σκληση ξένων συμφερόντων εταιρειών να επιχειρήσουν στη χώρα. Μέχρι στιγμής, μόνο η Coal 
India και άλλη μία κρατική εταιρεία είχαν άδεια για εξόρυξη και πώληση άνθρακα στην ασιατική 
χώρα. Σκοπός της κυβέρνησης Μόντι είναι η αύξηση της εγχώριας παραγωγής άνθρακα και η 
μείωση των εισαγωγών. Η εξέλιξη αυτή, λοιπόν, ενδεχομένως να επηρεάσει την ινδική παραγωγή.

1.2.2 Τιμή

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η τιμή άνθρακα θα μειωθεί το 2020, λόγω των εκτιμήσεων για 
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπώς της ζήτησης λόγω εξασθενημένης βιομη-
χανικής παραγωγής. Ειδικότερα, η Παγκόσμια Τράπεζα βλέπει μια τιμή αυστραλιανού άνθρακα14 
στα $67,2/τόνο15 από τα $77/τόνο το 2019.

1.2.3 Ζήτηση και προσφορά πλοίων μεταφοράς άνθρακα

Ζήτηση

Κατά την Clarksons Research, το διά θαλάσσης εμπόριο θερμικού και μεταλλουργικού άνθρακα 
θα αγγίξει τους 1.023 εκατ. τόνους και 277 εκατ. τόνους αντίστοιχα16. 
Mε διαφορά από τους υπολοίπους, Αυστραλία και Ινδονησία αποτελούν τους κορυφαίους 
καθαρούς εξαγωγείς άνθρακα, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της IEA, συνδυαστικά αντιπρο-
σωπεύουν το 54% των εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
του αυστραλιανού Υπουργείου Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών, οι εξαγωγές θερμικού 
άνθρακα της Ινδονησίας θα αγγίξουν τους 440 εκατ. τόνους έναντι 455 εκατ. τόνων το 2019. Να 
σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει σε ισχύ ποσοστώσεις επί της συνολικής ετήσι-
ας παραγωγής άνθρακα της τάξεως του 25%, προκειμένου να προστατευτεί η εγχώρια αγορά. 
Τα μέτρα αυτά της ινδονησιακής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα κόστη που θα 

14.  Fob Newcastle 6.000 kcal/kg spot price.

15.  Constant prices.

16.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 7-8. 
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κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς της χώρας, εν μέρει δικαιολογούν τις εκτιμήσεις για 
μειωμένες αποστολές.
Θα ακολουθήσει η Αυστραλία, οι εξαγωγές της οποίας θα εμφανιστούν αυξημένες κατά 3,3%, 
στους 213 εκατ. τόνους, ενώ Ρωσία και Νότια Αφρική εκτιμάται ότι θα εξαγάγουν 183 εκατ. και 
78 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Ιδιαίτερα για τη Ρωσία, οι εκτιμήσεις για αποδυναμωμένο ρούβλι και 
η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμένων στα ανατολικά της χώρας θα δώσουν 
ώθηση στις ρωσικές εξαγωγές. Στη Νότια Αφρική, οι μονάδες εξόρυξης στρέφονται προς την 
εγχώρια παραγωγή, δεδομένου ότι τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής είναι διατεθειμένα να 
πληρώσουν αρκετά περισσότερο από τις διεθνείς αγορές, και αυτό διότι η περιορισμένη προ-
σφορά εντός της χώρας οδηγεί τα εργοστάσια αυτά να συνάπτουν βραχυχρόνιες συμφωνίες 
με υψηλό κόστος. Συνεπώς εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια οι αποστολές θερμικού άνθρακα 
από τη Νότια Αφρική προς τις διεθνείς αγορές θα μειωθούν.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι ο περαιτέρω περιορισμός των κινεζικών εισαγωγών 
αυστραλιανού άνθρακα είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2020, καθώς το Πεκίνο επιθυμεί να 
υψώσει «τείχος προστασίας» για τους εγχώριους παραγωγούς και τις τιμές, εξέλιξη που θα 
αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά του θερμικού άνθρακα.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές μεταλλουργικού άνθρακα, οι εξελίξεις είναι λίγο διαφορετικές. Η 
Αυστραλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενώ ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία και Μογγολία ακολου-
θούν. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των εξαγωγών μεταλλουργικού άνθρακα 
από τις χώρες αυτές και η εκτίμηση για το 2020.

Πίνακας 1. Εξέλιξη των 
εξαγωγών μεταλλουργικού 
άνθρακα (2018-2019) και 
εκτίμηση για το 2020 για 
τις εξής χώρες: Αυστραλία, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, 
Μογγολία

Πηγή: Resources and Energy 
Quarterly, September 2019, 
Australian Government 
Department of Industry, 
Innovation and Science

Σημείωση: Οι αριθμοί αναφέ-
ρονται σε εκατ. τόνους.

Προσφορά 

Για τη μεταφορά του άνθρακα από την Αυστραλία προς την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια 
Κορέα επιστρατεύονται κυρίως Panamaxes και δευτερευόντως Capesizes. Από την άλλη, μικρό-
τερου μεγέθους bulkers, όπως Handies ή Supramaxes, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άνθρακα από την Αυστραλία προς την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία.
Σύμφωνα με την Clarksons Research17, το 2020 αναμένεται να παραδοθούν Capesizes 23 εκατ. dwt 
έναντι 18,6 εκατ. dwt το 2019, με τη συνολική χωρητικότητα του στόλου των εν λόγω πλοίων να 
αυξάνεται κατά 5,1%, στα 366,1 εκατ. dwt. Από την άλλη, ο στόλος των Panamaxes θα αγγίξει τα 226,5 
εκατ. dwt, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4%. Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
του ΙΜΟ, ο ναυλομεσιτικός οίκος (Clarksons) εκτιμά ότι περίπου 0,8% του τονάζ των bulkers θα 
εξέλθει της αγοράς για την εγκατάσταση scrubbers, ενώ η μείωση της ταχύτητας των πλοίων αυτών 
για την επίτευξη των περιβαλλοντικών βλέψεων του ΙΜΟ θα δράσει θετικά για την αγορά.

17.  Dry Bulk Trade Outlook,  Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research. 

Tο Πεκίνο επιθυμεί 
να υψώσει «τείχος 
προστασίας» για τους 
εγχώριους παραγωγούς 
και τις τιμές, εξέλιξη 
που θα αλλάξει τις 
ισορροπίες στην αγορά 
του θερμικού άνθρακα.

Χώρα Ποσοστό μεταβολής

2018 2019 2020* 2019/2018 2020*/2019

Αυστραλία 179 185 195 3,4% 5,3%

ΗΠΑ 56 51 45 -8,6% -11,8%

Καναδάς 29 31 32 7,2% 3,2%

Ρωσία 26 28 30 6,0% 7,1%

Μογγολία 26 31 31 20,6% 0,0%



Θετικό, επίσης, για τη ναυλαγορά των bulk carriers είναι το γεγονός ότι στα τέλη του 2019 το 
orderbook κινούνταν στο 10% της χωρητικότητας του στόλου, αριθμός ο οποίος είναι οριακά 
πάνω από το 9% (χαμηλό ιστορικό 15ετίας) που σημειώθηκε στα μέσα του 201718. Τέλος, σε ό,τι 
αφορά τις ανακυκλώσεις πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αυξημένη 
δραστηριότητα, καθώς Capesizes περίπου 5,4 εκατ. dwt (5,2 εκατ. dwt το 2019) και Panamaxes 
3,4 εκατ. dwt (0,5 εκατ. dwt το 2019) θα σταλούν στα ναυπηγεία διάλυσης.

1.3 Σιτηρά

Tα σιτηρά αποτελούν παραδοσιακά το τρίτο σημαντικότερο χύδην ξηρό φορτίο που μεταφέ-
ρεται διά θαλάσσης, μετά το σιδηρομετάλλευμα και τον άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, το 2018 
μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης 1.476 εκατ. τόνοι σιδηρομεταλλεύματος, 1.263 εκατ. τόνοι άνθρακα 
και 471 εκατ. τόνοι σιτηρών, σύμφωνα με την έκθεση Review of Maritime Transport της UNCTAD 
για το 2019. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, τα σιτηρά που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης είναι το 
σιτάρι και τα coarse grains (κριθάρι, καλαμπόκι, σόργο, κ.λπ.), καθώς και η σόγια. 

Κατά την εμπορική περίοδο 2019/2020, ο FAO των Ηνωμένων Εθνών19 εκτιμά ότι η παραγωγή 
και το εμπόριο σιτηρών θα κινηθούν σε 2.714 και 416 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Από την άλλη, το 
International Grains Council εκτιμά ότι η παραγωγή σιτηρών θα κινηθεί τους 2.162 εκατ. τόνους, 
ενώ το εμπόριο σιτηρών θα αγγίξει τους 375 εκατ. τόνους, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη 
το εμπόριο ρυζιού.

1.3.1 Σόγια

Η σόγια αποτελεί ένα φυτό πλούσιο σε πρωτεΐνη, με κύρια χρήση ως τροφή τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα, κυρίως τους χοίρους. Επίσης το σογιέλαιο είναι ευρέως δια-
δεδομένο στις διεθνείς αγορές και για τον λόγο αυτό στη βιβλιογραφία και στις εκθέσεις από 
διεθνείς οργανισμούς υπάρχουν ξεχωριστές αναλύσεις για την πορεία της τιμής της σόγιας ως 
τροφής και του σογιέλαιου. 
Για το 2019 παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στις τιμές τόσο του σογιέλαιου όσο και της σόγιας ως 
τροφής, κάτι που βέβαια δεν προκαλεί εντύπωση, δεδομένης της μειωμένης ζήτησης από την 
Κίνα λόγω τόσο των εμπορικών διενέξεων με τις ΗΠΑ όσο και της εξάπλωσης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων.

18.  Dry Bulk Trade Outlook,  Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 14.

19.  FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 5, 2019 (http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/). 
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Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια σόγιας έχει μοναδικές χρονικές περιό-
δους φύτευσης, ανάπτυξης και συγκομιδής για κάθε κράτος. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η καλλι-
έργεια σόγιας λαμβάνει χώρα από τα τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο και η συγκομιδή της από τα 
τέλη Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου. Στη Βραζιλία, από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα 
Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η φύτευση, ενώ από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους έως 
τον Μάιο η συγκομιδή. Σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, οι εγχώριοι 
καλλιεργητές φυτεύουν σόγια μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου και η συγκομιδή γίνεται από 
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκτίμησης 
της παραγωγής και συνεπώς των ροών (εισαγωγών-εξαγωγών) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, 
καθώς κάθε κράτος έχει τη δική του καλλιεργητική και εμπορική περίοδο. 

1.3.1.1 Ζήτηση και προσφορά σόγιας

Ζήτηση

H Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγής σόγιας προκειμένου να καλύψει τις υψηλές 
διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της. Παράλληλα η σόγια χρησιμοποιείται και ως πλούσια 
σε πρωτεΐνη ζωοτροφή για χοίρους. Το 2019, τόσο η εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων όσο και οι ραγδαίες εμπορικές διενέξεις επέφεραν σημαντική πτώση στη ζήτηση και 
στις εισαγωγές της Κίνας. Όπως αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα, οι Κινέζοι εισαγωγείς αντι-
κατέστησαν το 2019 τη σόγια ως ζωοτροφή με καλαμπόκι και το σογιέλαιο με φοινικέλαιο. 
Ωστόσο, προς τα τέλη του χρόνου, το Πεκίνο ανακοίνωσε τη μερικώς άρση των δασμών για τις 
εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ, ως ένδειξη καλής θέλησης για τον τερματισμό του εμπορικού 
πολέμου μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Γεωργίας της Κίνας εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές σόγιας 
το 2019/2020 θα αυξηθούν κατά 6%, με δεδομένο ότι θα επέλθει ηρεμία στις σχέσεις Ουάσι-
γκτον-Πεκίνου. Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα20, οι κινεζικές εισαγωγές θα κινηθούν στους 85 
εκατ. τόνους το 2019/2020, με τις χώρες της ΕΕ και το Μεξικό να ακολουθούν, με τις ίδιες εκτι-
μήσεις να κάνουν λόγο για εισαγωγές 15,1 εκατ. τόνων και 5,8 εκατ. τόνων αντίστοιχα. Συνολικά 
η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σόγιας θα αγγίξουν τους 148,1 εκατ. 
τόνους.
To International Grains Council (ΙGC), από την άλλη, βλέπει ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σόγιας 
θα κινηθούν στους 151,1 εκατ. τόνους, με αυτές της Κίνας να αγγίζουν τους 88 εκατ. τόνους, 
οριακά αυξημένες από τους 86 εκατ. τόνους το 2018/2019. Οι χώρες της ΕΕ και το Μεξικό θα 
εισαγάγουν 15,4 και 6,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα, σύμφωνα με το IGC.

Γράφημα 1.9 Εκτιμήσεις 
για τις εισαγωγές σόγιας 
το 2019/2020

Πηγές: International Grains 
Council, Παγκόσμια Τράπεζα

20.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 

 

Στην Αργεντινή, 
οι καλλιεργητές 
στράφηκαν το 2019 
στην καλλιέργεια της 
πολύ φθηνότερης 
σόγιας έναντι αυτής 
του καλαμποκιού.



Προσφορά 

Το 2019 υπήρξε δύσκολο για τις αμερικανικές καλλιέργειες σιτηρών, καθώς οι ακραίες καιρι-
κές συνθήκες, με αποκορύφωμα τις χιονοθύελλες στα βόρεια της χώρας, μείωσαν αισθητά τις 
συγκομιδές για τους Αμερικανούς παραγωγούς. Αν στο παραπάνω συνυπολογίσει κανείς τις 
εύθραυστες εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, γίνεται αντιληπτό ότι το περασμένο έτος υπήρξε 
ένα από τα δυσκολότερα για την παραγωγή της πρώτης.
Ιδιαίτερα σε Βόρεια Ντακότα και Μινεσότα, που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος της παρα-
γωγής σόγιας στις ΗΠΑ και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ 
δεδομένου ότι βασίζουν πολλά στις εξαγωγές τους προς την Ασία, παρατηρήθηκαν σημαντικές 
καθυστερήσεις.
Από την άλλη, στην Αργεντινή, οι καλλιεργητές, εν μέσω έντονων οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα, στράφηκαν το 2019 στην καλλιέργεια της πολύ φθη-
νότερης σόγιας έναντι αυτής του καλαμποκιού, προκειμένου να μειώσουν τα κόστη τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η καλλιέργεια σόγιας είναι κατά 70% φθηνότερη από αυτήν του καλαμπο-
κιού, καθώς η καλλιέργεια του τελευταίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις σε λιπάσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, το IGC σε report21 του εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή σόγιας θα κινη-
θεί στους 341,2 εκατ. τόνους, με αυτήν από τις ΗΠΑ να παρουσιάζεται μειωμένη στους 96,6 
εκατ. τόνους το 2019/2020 έναντι 120 εκατ. τόνων το 2018/2019. Στο ίδιο μήκος κύματος και 
το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας22, που εκτιμά ότι η αμερικανική παραγωγή θα κινηθεί στα 
3.550 bushels23, ήτοι 96,6 εκατ. τόνοι. Η μειωμένη παραγωγή από τις ΗΠΑ ενδεχομένως να 
αντισταθμιστεί από την παραγωγής τόσο της Αργεντινής όσο και της Βραζιλίας. Συνεπώς η 
Αργεντινή εκτιμάται από το ΙGC ότι θα παραγάγει 53,5 εκατ. τόνους σόγιας το 2019/2020, με 
την Παγκόσμια Τράπεζα να σημειώνει σε έκθεσή της24 ότι η παραγωγή της θα κινηθεί στους 53 
εκατ. τόνους. H κρατική εταιρεία της Βραζιλίας Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
βλέπει ότι κατά την περίοδο 2019/2020 η χώρα της Νότιας Αμερικής θα παραγάγει ποσότη-
τες-ρεκόρ της τάξεως των 120,9 εκατ. τόνων, αριθμός αυξημένος κατά 5,1% σε σχέση με το 
2018/2019. Το IGC εκτιμά, από την πλευρά του, στο ίδιο report ότι η παραγωγή σόγιας της 
Βραζιλίας θα κινηθεί στους 121,5 εκατ. τόνους.

Γράφημα 1.10 Εξέλιξη 
της παραγωγής σόγιας 
(2017/2018, 2018/2019)  
και εκτιμήσεις για  
το 2019/2020

Πηγή: International  
Grains Council

21.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

22.  World Agricultural Supply and Demand Estimates-595, December 10, 2019, United States Department  
of Agriculture. 

23.  Bushel Equivalents Per Tonne για τη σόγια = 36,744. 

24.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 
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1.3.1.2 Τιμή σόγιας

To Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρει σε έκθεσή του25 ότι η κατά μέσο όρο τιμή αμερι-
κανικής σόγιας θα αγγίξει το 2019/2020 τα $8,85/bushel, δηλαδή $325,2/τόνο. Κατά την Παγκό-
σμια Τράπεζα, η τιμή της σόγιας θα κινηθεί σε ένα εύρος $355 και $365/τόνο. Στα $385/τόνο 
κατά μέσο όρο βλέπει την παγκόσμια τιμή σόγιας ο Food Agricultural Organization των Ηνω-
μένων Εθνών26 για το 2019/2020.

1.3.1.3 Ζήτηση και προσφορά για τα πλοία μεταφοράς σόγιας

Ζήτηση

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι το 2019/2020 θα 
κινηθούν στους 149 εκατ. τόνους, αναθεωρώντας προς τα κάτω από τις προηγούμενες εκτι-
μήσεις του κατά 600.000 τόνους. Από την άλλη, το IGC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές 
σόγιας θα κινηθούν στους 151,1 εκατ. τόνους, με τις Βραζιλία, ΗΠΑ και Αργεντινή να εξαγάγουν 
συνδυαστικά 132,6 εκατ. τόνους. Πιο συγκεκριμένα, κατά το IGC, η Βραζιλία θα παραμείνει στην 
κορυφή των εξαγωγών, με εκτιμώμενες αποστολές 74,6 εκατ. τόνων, ενώ ΗΠΑ και Αργεντινή 
πρόκειται να ακολουθήσουν με εξαγωγές 49,5 και 8,5 εκατ. τόνων αντίστοιχα.
149,4 εκατ. τόνοι θα εξαχθούν συνολικά το 2019/2020 κατά την Παγκόσμια Τράπεζα27, με τις 
Βραζιλία, ΗΠΑ και Αργεντινή να εκτιμάται ότι θα αποστείλουν στις ξένες αγορές 76,5, 48,3 και 
8 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Γράφημα 1.11 Εκτιμήσεις 
για τις εξαγωγές σόγιας  
το 2019/2020

Πηγές: International Grains 
Council, Παγκόσμια Τράπεζα

Προσφορά 

Σύμφωνα με στοιχεία της BIMCO, έως τον Νοέμβριο του 2019 είχαν παραγγελθεί 65 νέα Panamaxes, 
με τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου να γνωρίζει τη μεγαλύτερη δημοφιλία μεταξύ των παραγγελιών 
bulk carriers. Η BIMCO εκτιμά ότι και το 2020 η αύξηση του τονάζ θα ξεπεράσει την αντίστοιχη 
της ζήτησης, εξέλιξη που δεν θα ευνοήσει τη ναυλαγορά για τα Panamaxes, που μεταφέρουν κυρί-
ως άνθρακα και σιτηρά. Μάλιστα εκτιμά ότι ο στόλος των bulk carriers θα αυξηθεί κατά 3%.

25.  World Agricultural Supply and Demand Estimates-595, December 10, 2019, United States Department  
of  Agriculture, σελ. 2. 

26.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019).

27.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 

 



Από την άλλη, η Clarksons Research28 εκτιμά ότι, στα τέλη του 2020, ο στόλος των Panamaxes 
θα κινείται στα 226,5 εκατ. dwt (+4%), καθώς θα έχουν παραδοθεί περίπου 12,1 εκατ. dwt. Ανα-
φορικά με τα Handymaxes, θα παραδοθούν 8,4 εκατ. dwt, με τη χωρητικότητα του στόλου των 
Handymaxes να ανέρχεται το 2020 στα 213,6 εκατ. dwt (+2,7%). Στο μέτωπο των ανακυκλώσε-
ων, Panamaxes χωρητικότητας 3,4 εκατ. dwt και Handymaxes χωρητικότητας 2,8 εκατ. dwt θα 
εξέλθουν της αγοράς. Οι αντίστοιχοι αριθμοί το 2019 ήταν 0,5 και 0,8 εκατ. dwt.

1.3.2 Σιτάρι

Δύο είναι τα κυριότερα είδη σιταριού: το Τriticum durum ή σκληρό σιτάρι, που χρησιμοποιείται 
στη μακαρονοποιία, και το Triticum aestivum ή μαλακό σιτάρι, που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή ψωμιού. Το είδος σίτος ο σκληρός αποτελεί το κυρίως καλλιεργούμενο σκληρό 
σιτάρι και καλλιεργείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, στη Ρωσία, στην Ινδία και στις παραμεσό-
γειες χώρες, κ.λπ.
Να σημειωθεί επίσης ότι στις ΗΠΑ και στην Κίνα, οι οποίες αποτελούν ιστορικά δύο από τις 
μεγαλύτερες χώρες παραγωγής σιταριού, υπάρχουν δύο παραγωγικές περίοδοι, χειμώνας και 
άνοιξη. Στις ΗΠΑ κατά τη χειμερινή περίοδο (φύτευση από μέσα Αυγούστου έως Οκτώβριο 
και συγκομιδή από μέσα Μαΐου έως μέσα Ιουλίου) παράγονται τα 3/4 της συνολικής αμερικα-
νικής παραγωγής σιταριού. Οι κυρίως περιοχές είναι το Κάνσας, το Τέξας και η Ουάσιγκτον. Η 
ανοιξιάτικη περίοδος περιλαμβάνει φύτευση από Απρίλιο μέχρι Μάιο και συγκομιδή από μέσα 
Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου και λαμβάνει χώρα κυρίως στη Βόρεια Ντακότα. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια κάθε έτους παραγωγής παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην παραγωγή και κατά συνέπεια στα αποθέματα σιταριού.

1.3.2.1 Ζήτηση και προσφορά σιταριού

Ζήτηση

Το IGC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σιταριού θα κινηθούν ελάχιστα πιο υψηλά από 
τα επίπεδα του 2018/2019. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αναμένεται να ανέλθουν στους 173,1 εκατ. 
τόνους έναντι 168,9 εκατ. τόνων το 2018/201929. Κυριότερους εισαγωγείς αποτελούν η Αίγυπτος, 
η Ινδονησία, η Ιαπωνία και οι χώρες της ΕΕ. Κατά το IGC, η Αίγυπτος θα εισαγάγει 12,5 εκατ. 
τόνους, η Ινδονησία 11,4 εκατ. τόνους, η Ιαπωνία 6,1 εκατ. τόνους και η ΕΕ 5,5 εκατ. τόνους. Στο 
σημείο αυτό να τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα δεν 
συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους εισαγωγείς, καθώς ο ασιατικός γίγαντας αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους παραγωγούς και καλύπτει επαρκώς τις τεράστιες διατροφικές ανάγκες 
του πληθυσμού του.
Από την άλλη, ο FAO30 σημειώνει σε έκθεσή του ότι οι εισαγωγές σιταριού θα κινηθούν σε 
ελαφρά πιο υψηλά επίπεδα (+2,3%), στους 172 εκατ. τόνους. Στην εν λόγω έκθεση, ειδική μνεία 
γίνεται στην Αλγερία και στην απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τις εισαγωγές μαλακού 
σιταριού από τις διεθνείς αγορές στους 4 εκατ. τόνους. Παράλληλα, το Καζακστάν, που αποτε-
λεί έναν παραδοσιακά σημαντικό εξαγωγέα σιταριού, αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές του 
στα ελάχιστα επίπεδα των 1,4 εκατ. τόνων, λόγω μειωμένης παραγωγής.  

28.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 3.

29.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council.

30.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019).
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Γράφημα 1.12 Εξέλιξη των 
εισαγωγών σιταριού για 
τους κορυφαίους εισαγω-
γείς (2017/2018, 2018/2019) 
και εκτίμηση για το 
2019/2020

Πηγή: Ιnternational  
Grains Council

Προσφορά

Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στους 761,8 εκατ. τόνους έναντι 733 
εκατ. τόνων το 2018/201931. Oι χώρες της ΕΕ θα βρεθούν στην κορυφή της παραγωγής (153,6 
εκατ. τόνοι), ενώ θα ακολουθήσει η Κίνα (132 εκατ. τόνοι), η Ινδία (102,2 εκατ. τόνοι) και η Ρωσία 
(74,5 εκατ. τόνοι), σύμφωνα με τα στοιχεία του IGC. Σε ό,τι αφορά τις χώρες της ΕΕ, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, με έκθεσή της32, εκτιμά ότι η παραγωγή για τις 28 χώρες της Ένωσης θα αγγίξει 
τους 143,5 εκατ. τόνους.
Από την άλλη, η Παγκόσμια Τράπεζα33 εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή θα φτάσει στα επί-
πεδα-ρεκόρ των 765 εκατ. τόνων, σημειώνοντας αύξηση 5%, καθώς οι συνθήκες ξηρασίας που 
έπληξαν τη συγκομιδή της Αυστραλίας θα αντισταθμιστούν από βελτιωμένες συγκομιδές σε 
ΗΠΑ, ΕΕ και Κεντρική Ασία.
Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας βλέπει μειωμένες συγκομιδές για Αργεντινή (19 εκατ. 
τόνοι) και Αυστραλία (16,1 εκατ. τόνοι), λόγω μιας μακράς περιόδου ξηρασίας που έπληξε τις 
καλλιέργειες στις δύο αυτές χώρες. Ιδιαίτερα για την Αυστραλία, εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός 
αυτός, τότε θα πρόκειται για τις μικρότερες συγκομιδές από το 2007/2008. Τέλος, στους 766,4 
εκατ. τόνους εκτιμά την παγκόσμια παραγωγή ο FAO34.

31.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

32.  Short-Term Outlook for EU Agricultural Markets in 2019 and 2020, Edition No. 24, European Commission.  

33.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 25. 

34.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019). 
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1.3.2.2 Τιμή σιταριού

Αναμφίβολα η τιμή του σιταριού επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες στις 
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή, καθώς ουσιαστικά κρίνουν εν πολλοίς την παγκόσμια προ-
σφορά. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την τιμή του σιταριού να επηρεάζεται από 
τις ραγδαίες εμπορικές διενέξεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ενώ πέρυσι 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που εξαπλώθηκε τάχιστα στην 
Ασία. Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, η τιμή του σκληρού σιταριού35 εκτιμάται στα $203/τόνο, 
όταν το 2019 άγγιξε τα $199/τόνο.

Γράφημα 1.15 Εξέλιξη της 
τιμής σκληρού σιταριού 
(2016-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

1.3.2.3 Ζήτηση και προσφορά πλοίων μεταφοράς σιταριού

Ζήτηση

Αίγυπτος, Ινδονησία, Ιαπωνία και ΕΕ αποτελούν τους κορυφαίους εισαγωγείς σιταριού. Ποιες 
χώρες όμως αποστέλλουν στις διεθνείς αγορές τα περισσότερα φορτία σιταριού και συνεπώς 
παίζουν σημαίνοντα ρόλο στο διά θαλάσσης εμπόριο του εν λόγω εμπορεύματος; Η Ρωσία, 
παραδοσιακά, αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα σιταριού, με το IGC36 να προβλέπει ότι το 
2019/2020 θα εξαγάγει 34,2 εκατ. τόνους. Όπως αναφέρει το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, 
οι μειώσεις των εξαγωγών από Αυστραλία, Αργεντινή και Καναδά θα αντισταθμιστούν από 
αυξήσεις από Ρωσία (εκτίμηση για 34,5 εκατ. τόνους) και ΗΠΑ. Μάλιστα στην ίδια έκθεση ανα-
φέρεται ότι οι ΗΠΑ καθίστανται πλέον αρκετά ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές σε όρους 
τιμών και η χώρα θα αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της κατά το δεύτερο μισό της εμπορικής 
περιόδου λόγω μειωμένου ανταγωνισμού.
Αναφορικά με τις προοπτικές της Ρωσίας, το αμερικανικό υπουργείο εκτιμά ότι θα αυξήσει 
τις εξαγωγές, ωστόσο πέραν των ΗΠΑ, θα δεχτεί πιέσεις από Ουκρανία και Γαλλία, οι οποίες 
καλλιέργησαν περισσότερο σιτάρι σε σχέση με άλλα χρόνια και συνεπώς οι εξαγωγές τους 
θα αυξηθούν. Εκτιμάται ότι, συνδυαστικά, Ρωσία και Ουκρανία θα αποτελέσουν το 30% των 
εξαγωγών σιταριού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν παράγοντες όπως ένα ισχυρότε-
ρο ρωσικό ρούβλι, αρκετά διοικητικά κωλύματα του ρωσικού κράτους αλλά και υψηλά κόστη 
μεταφοράς σιτηρών από τη χώρα, σίγουρα υψηλότερα σε σχέση με αυτά από την Αυστραλία 

35.  Αναφέρεται για παράδοση του σιταριού στον Κόλπο των ΗΠΑ. 

36.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

 



ή την Ουκρανία. Δεδομένου του υψηλού κόστους μεταφοράς, η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει 
νέα μέτρα προκειμένου να το μειώσει και να αναδειχθεί σε απόλυτο κυρίαρχο του θαλάσσιου 
εμπορίου σιταριού. Στην πραγματικότητα, το ρωσικό κράτος επιδιώκει να εισέλθει σε νέες 
αγορές. Για παράδειγμα, πρόσφατα η αγορά της Σαουδικής Αραβίας άνοιξε τις πύλες της στις 
ρωσικές εξαγωγές, και μάλιστα εκτιμάται ότι κάθε χρόνο η χώρα της Μέσης Ανατολής θα εισά-
γει 1 εκατ. τόνους ρωσικού σιταριού.
Σύμφωνα με στοιχεία του IGC, οι εξαγωγές των χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της 
Αργεντινής και του Καναδά θα κινηθούν αντίστοιχα στους 27,7 εκατ. τόνους, 26 εκατ. τόνους, 
9,5 εκατ. τόνους, 13,8 εκατ. τόνους και 24 εκατ. τόνους. Εν κατακλείδι, όλες οι εκτιμήσεις συνη-
γορούν στο ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές σιταριού θα εμφανιστούν αυξημένες σε σχέση με το 
έτος 2018/2019.  

 

Γράφημα 1.16 Εκτιμώμενο ποσοστό 
συμμετοχής των κυριότερων  
εξαγωγών χωρών σιταριού για  
το 2019/2020
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Προσφορά 

Για το 2020, η Sea Europe37, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ναυπηγείων και Κατασκευαστών Ναυτιλιακών 
Εξοπλισμών, εκτιμά ότι το διά θαλάσσης εμπόριο ξηρών φορτίων θα αυξηθεί με ρυθμό 2,2% 
(3,2% σε τονο-μίλια), με την αντίστοιχη αύξηση του στόλου να υποχωρεί κάτω του 1%, δίνοντας 
έτσι στήριξη στη ναυλαγορά. Μάλιστα πολλοί πλοιοκτήτες είναι πιθανό να επιλέξουν την οδό 
της μείωσης της ταχύτητας πλεύσης του πλοίου (slow steaming) για να αντιμετωπίσουν την 
περιβαλλοντική νομοθεσία ΙΜΟ 2020 (sulphur cap), οδηγώντας σε μειώσεις των ταχυτήτων με 
τις οποίες κινούνται τα bulk carriers και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά της 
θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας μετρημένης σε τονο-μίλια (tonnes-miles) των πλοίων. Θετι-
κή εξέλιξη για τη ναυλαγορά αποτελεί το γεγονός ότι από το 2020 το 20% των bulk carriers θα 
είναι άνω των 15 ετών και συνεπώς τα πλοία αυτά θα είναι τα πρώτα υποψήφια για ανακύκλωση, 
ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τους νέους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς ενώ και οι τιμές ανακύκλωσης θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Sea Europe, 130 Panamaxes (10,8 εκατ. dwt), που κατά κύριο λόγο μεταφέρουν 
σιτάρι, παραγγέλθηκαν το 2018 (μειωμένες παραγγελίες σε σχέση με το 2017 κατά 10%) και, 
δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου ενάμισι με δύο χρόνια για τη ναυπήγησή τους, ένας σημα-
ντικός αριθμός αυτών θα παραδοθεί το 2020.

37.  SEA Europe WG MF, 2019/IHS Fairplay, 2018. 



2. Θαλάσσιο εμπόριο χύδην υγρών φορτίων (wet-bulk cargo)

Τα κυριότερα υγρά φορτία που μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες με πλοία  (χύδην), και 
συγκεκριμένα με δεξαμενόπλοια (tankers), είναι κυρίως προϊόντα υδρογονανθράκων, όπως για 
παράδειγμα: το ακατέργαστο πετρέλαιο (ή αλλιώς αργό πετρέλαιο – crude oil), οι διάφοροι 
τύποι βενζίνης, όπως η βενζίνη για κινητήρες αεροπλάνων (jet fuel), η βενζίνη για κινητήρες 
αυτοκινήτων (petrol gasoline) κ.λπ., τα πετρέλαια καύσης, όπως τα fuel oil, diesel oil, gas oil, 
kerosene, το κάρμπον μπλακ (carbon black), το οποίο είναι ένα παχύρρευστο κατάλοιπο του 
πετρελαίου, η άσφαλτος (asfalt), τα λιπαντικά έλαια (lubricating oils), τα φυτικά έλαια (vegetable 
oil) και ψαρέλαια (fish oil), οι μελάσες (molasses) και το νερό. Στα υγρά φορτία περιλαμβάνονται 
επίσης υγραέρια, τα οποία μεταφέρονται σε υγρή κατάσταση. Τα φορτία αυτά μεταφέρονται, 
ανάλογα με το είδος τους, με πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα και υδροφόρα πλοία. Η φόρτωση, 
η μεταφορά και η εκφόρτωση των παραπάνω φορτίων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της 
επικινδυνότητάς τους. Η μεταφορά των περισσοτέρων εξ αυτών γίνεται υπό σταθερή θερμο-
κρασία, που επιτυγχάνεται με ειδικό δίκτυο θέρμανσης που φέρουν τα πλοία στις δεξαμενές 
φορτίου.

2.1 Αργό πετρέλαιο (crude oil)

Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αργού πετρελαίου –και προϊόντων πετρελαίου– παραμένει με 
διαφορά το πιο σημαντικό ενεργειακό εμπόρευμα, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί ραγδαία 
οι ανησυχίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι δύο πιο γνωστοί τύποι πετρελαίου, που 
αποτελούν και καθοριστικούς δείκτες αναφοράς της τιμής του, είναι το Brent και το West 
Texas Intermediate (WTI). Το Brent χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και προέρχεται από 
τη Βόρεια Θάλασσα, ενώ το WTI είναι γνωστό σαν ελαφρύ και γλυκό (light-sweet) πετρέλαιο, 
που παράγεται στην Αμερική. Περαιτέρω, υπάρχει και το πετρέλαιο που ονομάζεται «OPEC 
basket», το οποίο αποτελεί έναν συνδυασμό διαφόρων τύπων πετρελαίου, με στόχο η τιμή 
του ανά βαρέλι να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την αγορά πετρελαίου. Τέλος, το 
σχιστολιθικό πετρέλαιο που παράγουν τα τελευταία αρκετά χρόνια οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχει 
αυξήσει τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και έχει μειώσει την εξάρτησή τους από τις εισαγω-
γές πετρελαίου από τρίτες χώρες. 
Ο οργανισμός που ελέγχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου είναι ο 
Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ΟΠΕΚ (OPEC), στον οποίο συμμετέχουν οι δεκα-
τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως. Ο OPEC ελέγχει, σύμ-
φωνα με στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, το 79,4% των πετρελαϊκών αποθεμάτων παγκο-
σμίως. Ωστόσο, υπάρχουν και χώρες που έχουν σημαντική παραγωγή πετρελαίου αλλά δεν 
συμμετέχουν στον OPEC, όπως είναι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Ένας άλλος παράγοντας 
που επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου είναι η ποιότητα και η ευκολία διύλισής του, καθώς μπο-
ρούν να προκύψουν 161 διαφορετικοί τύποι ανάλογα με την πυκνότητα, τη χημική τους σύσταση 
καθώς και τον τρόπο χρήσης τους.

2.1.1 Ζήτηση και προσφορά αργού πετρελαίου

Ζήτηση

H παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να φτάσει τα 101,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το 2020, αγγί-
ζοντας μια αύξηση κοντά στο 1,3% y-o-y, σύμφωνα με την Clarksons Research38. Οι χώρες του 
OECD αναμένεται να αυξήσουν τις ανάγκες τους για πετρέλαιο κατά 0,07 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα, ενώ αντίστοιχα τα non-OECD μέλη θα καταγράψουν αύξηση κατά 1,01 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως. Η Κίνα και οι υπόλοιπες ασιατικές χώρες αναμένεται να αποτελέσουν το μεγαλύτε-
ρο στήριγμα στη ζήτηση, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,68 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ένας από 
τους κυριότερους παράγοντες που αναμένεται επίσης να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της πετρελαϊκής ζήτησης είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο του IMO από 1η Ιανουαρίου 

38.  Oil & Tanker Trades Outlook, Clarksons Research, December 2019, σελ. 17.
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Καταγραφή και ανάλυση  
χύδην υγρών φορτίων: 
Αλέξανδρος Κατσαρός

Ο OPEC ελέγχει το 
79,4% των πετρελαϊκών 
αποθεμάτων παγκοσμίως.
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2020, καθώς οι ανάγκες για παραγωγή πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε ρύπους θα 
αυξήσουν τη ζήτηση του αργού πετρελαίου από τα διυλιστήρια ανά τον κόσμο.

Γράφημα 2.1 Μηνιαία 
εξέλιξη της κατανάλωσης 
πετρελαίου για χώρες 
εντός και εκτός ΟOΣΑ 
(2017-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

Προσφορά

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου το 2020 αναμένεται να καταγράψει αύξηση κατά 1,7%, 
φτάνοντας τα 102,29 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την ΕΙΑ. Συγκεκριμένα, στο market 
report του OPEC για τον μήνα Νοέμβριο σημειώνεται πως οι non-OPEC χώρες αναμένεται να 
αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 2,17 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Νορβη-
γία, ο Καναδάς, το Καζακστάν και η Αυστραλία θα είναι οι κύριες χώρες που θα οδηγήσουν την 
ανάπτυξη, με το Μεξικό, την Ινδονησία, την Αίγυπτο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κολομβία 
να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στην παραγωγή τους. Από την άλλη, η Clarksons 
Research αναφέρει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα κινηθεί στα 102,1 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 1,7%, από τα 100,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2019.
Όσον αφορά τα μέλη του OPEC, η παραγωγή τους προβλέπεται για το 2020 να αυξηθεί κατά 
0,03 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, κατά τη συνάντηση του OPEC+ ανακοι-
νώθηκε περικοπή της παραγωγής έως τον Μάρτιο του 2020 κατά μισό εκατομμύριο βαρέλια, με 
στόχο τον έλεγχο της τιμής του.
Οι πρόσφατες εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν, στον απόηχο της δολοφονίας του Ιρανού υποστράτηγου 
Κασέμ Σουλεϊμανί από αμερικανικές δυνάμεις, δημιουργούν ένα μάλλον αβέβαιο και εύθραυστο 
σκηνικό για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ήδη (τη στιγμή που γράφεται 
το κείμενο) διαχειρίστριες εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Petrobras και η Bahri, αποφάσισαν να 
διακόψουν τους πλόες τους στα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας.

 



 

Γράφημα 2.2 Εξέλιξη της 
ετήσιας παραγωγής πετρε-
λαίου (σε εκατ. βαρέλια/
ημέρα) και εκτίμηση για  
το 2020 για τις χώρες 
εντός και εκτός OPEC

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

2.1.2 Ζήτηση και 
προσφορά για πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου

Ζήτηση

Διακυμάνσεις παρουσίασε η αγορά των δεξαμενόπλοιων κατά το 2019, κάτι αναμενόμενο 
φυσικά, καθώς η συγκεκριμένη αγορά είναι πλήρως εκτεθειμένη στους γεωπολιτικούς κινδύ-
νους. Μια σειρά από παράγοντες επηρέασαν τη ναυλαγορά, με τους σημαντικότερους να είναι 
οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα και Ιράν, καθώς και η απαγόρευση προς τον κινεζικό 
ναυτιλιακό κολοσσό COSCO, που έθεσε περίπου 50 VLCCs εκτός αγοράς. Όσον αφορά τις 
εκτιμήσεις για το 2020, το θαλάσσιο εμπόριο αργού πετρελαίου αναμένεται να βελτιωθεί. Η 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων και του δικτύου των διυλιστηρίων στην ασιατική ήπειρο, και 
ειδικά σε Κίνα και Μαλαισία, θα υποστηρίξει περισσότερες εισαγωγές, αυξάνοντας το εμπόριο 
πετρελαίου. Ιδιαίτερα για την κινεζική παραγωγή, εκτιμάται ότι εντός του 2020 θα αυξηθεί κατά 
3%, δεδομένων των μεγάλων αναγκών για παραγωγή πετροχημικών, όπως πλαστικών. Ωστόσο, 
και φέτος οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα διαδραματίσουν τον σημαντικότερο ρόλο για 
την πορεία των εισαγωγών. Τέλος, επίπτωση αναμένεται να έχει και το προαναφερόμενο κανο-
νιστικό πλαίσιο του ΙΜΟ 2020, δημιουργώντας νέες εμπορικές διαδρομές και επιπλέον ζήτηση.

Προσφορά

Από την πλευρά της προσφοράς χωρητικότητας, τα δεδομένα είναι σαφώς πιο αποθαρρυντικά, 
καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η BIMCO, ο στόλος των VLCCs 
αυξήθηκε εντός του 2019 κατά 8,1%. Τα 65 υπερδεξαμενόπλοια που παραδόθηκαν έως τον 
Νοέμβριο αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων από το 1976. Σε όρους χωρητι-
κότητας, προστέθηκαν 19 εκατ. dwt στο παγκόσμιο τονάζ, ενώ οι διαλύσεις περιορίζονται σε 
μόλις 1 εκατ. dwt. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία στους ναυτιλιακούς κύκλους για πιθανή 
ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης.
Κατά την Clarksons Research, o στόλος των δεξαμενόπλοιων θα αυξηθεί με έναν πιο ήπιο 
ρυθμό της τάξεως του 2-3% σε σχέση με την κατά 5% αύξηση του στόλου το 2019. Οι νέοι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί του ΙΜΟ θα οδηγήσουν περίπου 1,8% του τονάζ των VLCCs εκτός 
αγοράς για την εγκατάσταση scrubbers.
Στο μέτωπο των Suezmaxes, μπορεί η αύξηση προσφοράς και ζήτησης να κινήθηκαν δυσα-
νάλογα (4,5% και 0,5% αντίστοιχα) το 2019, δημιουργώντας ασφυξία στην αγορά, ωστόσο το 
2020 φαντάζει περισσότερο ευοίωνο, με τον στόλο να αυξάνεται περίπου 3% και τη ζήτηση να 

ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Οι νέοι περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί του ΙΜΟ θα 
οδηγήσουν περίπου 1,8% 
του τονάζ των VLCCs 
εκτός αγοράς για την 
εγκατάσταση scrubbers.
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ενισχύεται κατά 3,7%39. Από την άλλη, για τα Aframaxes η αύξηση της προσφοράς νέου τονάζ 
εκτιμάται στα ίδια επίπεδα με το 2019, ενώ οι αυξημένες εξαγωγές των ΗΠΑ ελέω της «επανά-
στασης των σχιστολιθικών πεδίων» θα παράσχουν στήριξη στη ζήτηση, αυξάνοντάς την κατά 
2,7%
Με τα τάνκερ κατά το κλείσιμο του 2019 να απολαμβάνουν μια ναυλαγορά σε καλά επίπεδα, το 
μέλλον φαντάζει αβέβαιο, καθώς μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του πετρελαϊκού 
εμπορίου, αλλά παράλληλα η προσφορά δεξαμενόπλοιων αυξάνεται και στη γωνία παραμονεύει 
η πιθανή επίλυση των εμπορικών διαφορών ΗΠΑ-Κίνας, που θα επαναφέρει το τεχνηέντως 
αποκλεισμένο τονάζ της COSCO.

2.1.3 Τιμή πετρελαίου

Για το 2020, η Παγκόσμια Τράπεζα40 εκτιμά ότι η τιμή του πετρελαίου κατά μέσο όρο θα αγγίξει 
τα $58/βαρέλι, όταν το 2017 κινήθηκε στα $52,8/βαρέλι, το 2018 στα $68,3/βαρέλι και το 2019 
στα $61,4/βαρέλι.
Από την άλλη, η Energy Information Administration (ΕΙΑ) βλέπει μια τιμή στα $55 για το WTI 
και μια τιμή κοντά στα $60,5/βαρέλι για το αργό, καθώς εκτιμά ότι η πρόσφατη απόφαση του 
OPEC+ (OPEC και Ρωσία) για επιπρόσθετες περικοπές ύψους μισού εκατομμυρίου βαρελιών 
στην ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς θα προσφέρει στή-
ριξη στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.

Γράφημα 2.3 Μηνιαία  
εξέλιξη της τιμής WTI 
(2017-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, λόγω της υψηλής εμπορευσιμότητάς του, το πετρέ-
λαιο είναι ισχυρά εκτεθειμένο σε μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, οι οποίες από την 
πλευρά τους υπόκεινται, για παράδειγμα, σε γεωπολιτικά γεγονότα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
τιμή του Brent από τα $56/βαρέλι τον Αύγουστο του 2019 κινήθηκε βιαίως στα $69/βαρέλι στα 
μέσα Σεπτεμβρίου, λόγω των ανησυχιών για στρεβλώσεις στην προσφορά από τη Σαουδική 
Αραβία μετά τις επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.
Ένα επίσης ενδεικτικό παράδειγμα του παραπάνω ισχυρισμού είναι η πρόσφατη αύξηση του 
πετρελαίου στον απόηχο των κλιμακούμενων εντάσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Πιο συγκεκρι-
μένα, την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου η τιμή του Brent στο Λονδίνο ξεπέρασε τα $71/βαρέλι, ενώ 
η τιμή του αργού στη Νέα Υόρκη υπερέβη τα $67/βαρέλι. 

39.  Oil & Tanker Trades Outlook, Clarksons Research, December 2019, σελ. 7.

40.  Commodity Markets Outlook,  World Bank.

 



2.1.4 ΙΜΟ και VLSFO

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα ναυτιλιακά καύσιμα (bunkers), τα οποία 
αποτελούν υποπροϊόν του αργού πετρελαίου, έχει λάβει χώρα από 1η Ιανουαρίου του 2020. 
Αυτό συμβαίνει καθώς έχει τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (International Maritime Organization) IMO 2020, ο οποίος, σε μια συντονισμένη 
προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) παγκοσμίως, επιβάλλει στα 
εμπορικά πλοία είτε τη χρήση του νέου και πιο ακριβού καυσίμου με περιορισμένη περιεκτι-
κότητα σε θείο (0,5%) VLSFO (very low sulphur fuel oil) είτε την εγκατάσταση μιας ιδιαίτερα 
δαπανηρής συσκευής περιορισμού των εκπομπών ρύπων (scrubber), σε περίπτωση που τα 
πλοία επιλέξουν τη συνέχιση της χρήσης του μέχρι πρότινος παγκοσμίως χρησιμοποιούμενου 
καυσίμου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο HSFO (high sulphur fuel oil). Σύμφωνα με την ΙΕA, 
η ζήτηση για HSFO θα πέσει από τα 3,5 εκατ. βαρέλια στα 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Πηγές 
της αγοράς αναφέρουν ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα επιλέξουν τελικά το Marine gas oil 
(MGO) αντί του VLSFO, παρά την υψηλότερη τιμή του. Η ποσότητα VLSFO σε αρχικό στάδιο 
θα περιοριστεί στα 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω έλλειψης απαραίτητων για την παραγω-
γή του χαμηλών σε θείο υλικών πρόσμειξης. Επιπλέον, πολλοί πλοιοκτήτες αναμένεται να μην 
υιοθετήσουν άμεσα το VLSFO και να πάνε στη δοκιμασμένη λύση του gas oil μέχρι να είναι 
απολύτως σίγουροι τόσο για την αποδοτικότητά του όσο και για τη διαθεσιμότητά του στους 
σταθμούς τροφοδοσίας καυσίμων.  

2.2 Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατό-
μων άνθρακα και αποτελεί καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Το φυσικό αέριο 
είναι άχρωμο, αόρατο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά, ώστε να γίνεται 
αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Η καύση του φυσικού αερίου είναι περιβαλλοντικά φιλικότερη σε 
σχέση με αυτήν άλλων καυσίμων, όπως ο γαιάνθρακας ή το πετρέλαιο, καθώς παράγει μικρότε-
ρες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Μεταφέρεται 
προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας. 

2.2.1 Ζήτηση και προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου

Ζήτηση

Καθώς το παγκόσμιο ενεργειακό εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, ο κλάδος του LNG θα συνε-
χίσει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη λόγω της αυξανόμενης ζήτησης της Κίνας. Ωστόσο, οι 
ρυθμοί ανάπτυξης της ζήτησης από την πλευρά της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, δηλαδή 
τον πρώτο και τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου στον κόσμο, έχουν πέσει 
αισθητά. Η παγκόσμια ζήτηση LNG για το 2020 θα αυξηθεί σε 365 εκατ. τόνους, λόγω της Κίνας 
και των υπόλοιπων ασιατικών αναπτυσ-
σόμενων χωρών καθώς και της στήριξης 
μέσω της ευρωπαϊκής αγοράς.
Οι εισαγωγές της Ιαπωνίας, που αποτελεί 
τον νούμερο ένα εισαγωγέα LNG στον 
κόσμο, μειώθηκαν κατά 7,9% y-o-y για το 
πρώτο εννεάμηνο του 2019. Οι εισαγω-
γές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 6 
εκατ. τόνους για το 2021, στους 75 εκατ. 
τόνους, οδηγούμενες τόσο από πτώση 
της ζήτησης στον ενεργειακό τομέα 
της χώρας όσο και από την παραγωγή 
ενέργειας μέσω πυρηνικών και βιώσιμων 
ενεργειακών προγραμμάτων.

ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Καθώς το παγκόσμιο 
ενεργειακό εμπόριο 
συνεχίζει να αυξάνεται, 
ο κλάδος του LNG θα 
παρουσιάζει ισχυρή 
ανάπτυξη.
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Προσφορά

Η παγκόσμια προσφορά LNG θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση το 2020, πλησιάζοντας τους 388 
εκατ. τόνους41, καθώς διάφορα αμερικανικά και αυστραλιανά έργα εξόρυξης LNG θα εισέλθουν στην 
τελική φάση παραγωγής εντός του έτους. O ρυθμός αύξησης της προσφοράς αναμένεται να μειωθεί 
δραστικά το 2021, καθώς τα περισσότερα έργα αναφορικά με το LNG ολοκληρώνονται εντός του 2020 
και ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013.
Το Κατάρ και η Αυστραλία αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου, με τις τελευ-
ταίες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αυστραλία θα είναι στην πρώτη θέση των εξαγωγέων για το 
2019, με περίπου 78 εκατ. τόνους42. Οι αυστραλιανές εξαγωγές LNG παρουσιάστηκαν υπερδιπλα-
σιασμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ –την πλέον ραγδαία εξελισσόμενη δύναμη στην 
αγορά του LNG–, καθώς το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας εκτιμά ότι οι εν λόγω ροές έφτασαν 
στους 34,3 εκατ. τόνους το περασμένο έτος. Παρά το γεγονός ότι τα επίσημα στοιχεία για τις εξα-
γωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο για εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν τους 75 εκατ. τόνους. Τον περασμένο Νοέμβριο, 
το Κατάρ ανακοίνωσε τα σχέδια της χώρας για δύο νέα έργα αναφορικά με την παραγωγή LNG, 
που αναμένεται να αυξήσουν κατά 64% την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, αγγίζοντας τους 
126 εκατ. τόνους το 2027. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα καταστεί και πάλι πρώτη δύναμη στα 
τέλη της δεκαετίας.

Γράφημα 2.4 Εξέλιξη του 
εμπορίου LNG και των 
αυστραλιανών εξαγωγών 
(2018-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Australia Government 
Department of Industry, 
Innovation and Science

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εξαγωγές LNG Αυστραλίας προβλέπεται να αυξηθούν το 2021 στους 
81 εκατ. τόνους43. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η παραγωγή φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί 
κατά μέσο όρο το 2020 στα 95,1 Bcf/d (billion cubic feet per day)44, παρουσιάζοντας μειωμένους 
ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2019, οπότε η παραγωγή έφτασε τα 92,1 Bcf/d. σημειώνοντας 
ανάπτυξη κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2018. Η σχετική προβλεπόμενη επιβράδυνση φαίνε-
ται να οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση προσαρμογής των δραστηριοτήτων εξόρυξης με την 
πτώση των τιμών του φυσικού αερίου στο γ΄ τρίμηνο του 2019.  Από πλευράς αποθεμάτων, η EIA45 
στην τελευταία της ενεργειακή έκθεση σημειώνει πως το σύνολο των αμερικανικών αποθεμάτων 
φυσικού αερίου αναμένεται στα τέλη Μαρτίου του 2020 περί τα 1,9 τρις κυβικά πόδια, δηλαδή 8% 
υψηλότερα από τον μέσο όρο της πενταετίας 2015-2019.

41.  Japanese and Global Energy Outlook up to 2020, Institute of Economics, Japan. 

42.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science.

43.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science. 

44.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, Energy Information Administration. 

45.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, Energy Information Administration.

 



2.2.2 Ζήτηση και προσφορά για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η Κίνα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG. Παρά τους επιβραδυνόμενους ρυθ-
μούς ανάπτυξης της χώρας, η κατανάλωση φυσικού αερίου υπολογίζεται να αυξηθεί τα επόμενα 
χρόνια, καθώς οι προσπάθειες για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος ολοένα και εντεί-
νονται. Το μερίδιο του φυσικού αερίου στο κινεζικό μείγμα παραγωγής ενέργειας αναμένεται 
να φτάσει έως και το 10% για το 2020, την ώρα που το 2017 βρισκόταν στο 7,3%. Για το 2021 η 
εκτιμώμενη κατανάλωση LNG αναμένεται να ανέλθει στα 364 bcm, πολύ υψηλότερα δηλαδή 
από τα 280 bcm του 2018. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές LNG για το 2021 θα πλησιάσουν τους 72 
εκατ. τόνους (98 bcm), σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με του 57 εκατ. τόνους 
εισαγωγών LNG το 2019. Πιθανότατα στα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας η Κίνα να γίνει ο 
μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου, ξεπερνώντας την Ιαπωνία.
Η Νότια Κορέα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG και από την τρέχουσα χρονιά 
αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές της, φτάνοντας το 2021 τους 41 εκατ. τόνους. Καταλυτικό 
ρόλο στην τάση αυτή θα παίξει η χαμηλότερη φορολογία στις εισαγωγές φυσικού αερίου που 
έφερε η νοτιοκορεατική κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2019, σε συνδυασμό με αύξηση της φορο-
λογίας στις εισαγωγές άνθρακα.
Σύμφωνα με την ΙΕΑ46, η αγορά του LNG θα υποστεί ριζικές αλλαγές έως το 2024. Η Κίνα και η 
Ινδία θα παρουσιαστούν ως οι μεγαλύτεροι αγοραστές φυσικού αερίου και μαζί με την Ευρώπη 
θα στηρίξουν την πλευρά της ζήτησης. Με την ευρωπαϊκή κατανάλωση να παραμένει σταθερή 
για τα επόμενα χρόνια και την εγχώρια παραγωγή να υποχωρεί κατά 3,55 εκατ. τόνους τον 
χρόνο, λόγω της σταδιακής μείωσης στην Ολλανδία και της φθίνουσας παραγωγής της Βόρειας 
Θάλασσας, εμφανίζονται νέες προοπτικές από την πλευρά της ζήτησης.
Σε έκθεσή του ο ενεργειακός κολοσσός της Shell47 εκτιμά πως η παγκόσμια ζήτηση για LNG 
μεταξύ 2020 και 2035 θα τρέξει με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης (μέσος όρος >4%). Σε αυτό 
συμφωνεί και η τελευταία ενεργειακή έκθεση της IEA το 2019, όπου σημειώνονται προβλέψεις 
για αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση στον κλάδο του LNG τις επόμενες δεκαετίες και στα τρία 
εξεταζόμενα σενάρια. Συγκεκριμένα, στο μέσο σενάριο, το οποίο βασίζεται στις ήδη υιο-
θετημένες περιβαλλοντικές πολιτικές, προβλέπεται ότι το 50% της προστιθέμενης ζήτησης 
ενέργειας θα παρασχεθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 35% θα καλύπτεται από 
φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Clarksons Research το 2019, οι θαλάσσιες μεταφορές LNG 
υπολογίζονταν να αυξηθούν στα 344 εκατ. τόνους το 2019, από 318 εκατ. τόνους το 2018, ενώ 
για το 2020 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση, στους 369 εκατ. τόνους.

2.2.3 Τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Οι διαφαινόμενες διαμορφωθείσες συνθήκες προφοράς και ζήτησης αναμένεται να οδηγήσουν 
το 2020 τις τιμές της spot αγοράς LNG στην αγορά της Ανατολικής Ασίας εντός του εύρους 
των $5,5-6/MMBtu (million British thermal units)48. Σημαντική πρόκληση, από την πλευρά των 
αγοραστών LNG, θα αποτελέσει η διαπραγμάτευση των τιμών για τα μακροπρόθεσμα συμβό-
λαια, που προσαρμόζονται κατά βάση στην εξέλιξη των τιμών του αργού πετρελαίου.
Οι τιμές των αυστραλιανών εξαγωγών LNG θα μειωθούν ελαφρώς για το 2020-2021, σύμφωνα 
με την ενεργειακή έκθεση της αυστραλιανής κυβέρνησης49. Ως αποτέλεσμα, η αξία των εξαγω-
γών της χώρας αναμένεται να μειωθεί στα $47 δις για το 2020-2021.
Τέλος, η τιμή του Henry Hub50, ο οποίος είναι δείκτης αναφοράς στο παγκόσμιο εμπόριο φυσι-
κού αερίου, προβλέπεται από την EIA να φτάσει κατά μέσο όρο τα $2,45/MMBtu το 2020, όπερ 
σημαίνει 14 σεντς χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2019.

46.  Gas 2019,  Analysis and Forecasts to 2023, International Energy Agency (IEA).

47.  Shell LNG Outlook 2019, 68th Edition. 

48.  Japanese and Global Energy Outlook up to 2020, Institute of Economics, Japan. 

49.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science.

50.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, US Energy Information Administration. 

ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η χαμηλότερη φορολογία 
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3. Θαλάσσιο εμπόριο σε εμπορευματοκιβώτια (containers)

Η αγορά των containers αποτελεί μια «ιδιαίτερη» αγορά, καθώς το μεταφερόμενο διά θαλάσ-
σης εμπόρευμα αποτελείται κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα και όχι από βασικές πρώτες 
ύλες για τους κλάδους των κατασκευών (σιδηρομετάλλευμα), της διατροφής (σιτάρι) και της 
ενέργειας (λιγνίτης, αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου). Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορεί 
να είναι (ενδεικτικά): είδη ρουχισμού, ηλεκτρονικά είδη, μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστι-
κά, είδη οικιακής χρήσης, προϊόντα τεχνολογίας κ.ά. Εφόσον τα εμπορευματοκιβώτια μπορεί 
να περιέχουν μια πλειάδα μεταποιημένων εμπορευμάτων ή ακόμα και συνδυασμούς αυτών 
ανά εμπορευματοκιβώτιο, σε αυτή την ενότητα αναφερόμαστε μόνο στην προσφορά και στη 
ζήτηση της θαλάσσιας μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή στις εισαγωγές-εξαγωγές 
τους, και όχι στα επιμέρους εμπορεύματα που μπορεί να περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια 
– για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικά διαθέσιμα στοιχεία. Για τον ίδιο λόγο, δεν εστιάζουμε 
στις τιμές των προϊόντων που περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια αλλά στις τιμές μεταφοράς 
(ναύλα) ανά εμπορευματοκιβώτιο.
Η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί την πλέον πολύπαθη (ίσως μαζί με αυτή των ξηρών 
φορτίων) από τις εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας την τελευταία διετία. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στη δυτική ακτή των ΗΠΑ σημείωσε πτώση το 
2019 για πρώτη φορά από το 2011. Παρά το γεγονός ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο εντατικοποιούν 
τις συνομιλίες τους για την επίτευξη συμφωνίας, η BIMCO εκτιμά πως ο εμπορικός πόλεμος θα 
συνεχίσει να υφίσταται το 2020, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται αύξηση των ροών containers. 
To περασμένο έτος, η παγκόσμια ζήτηση στην αγορά της ναυτιλίας γραμμών αυξήθηκε κατά μόλις 
1% το πρώτο εννεάμηνο, συγχρόνως πάντα με την ανάπτυξη του στόλου κατά 3,7%, προκαλώντας 
ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο και των εμπορευ-
ματοκιβωτίων αναμένονται μετά το πέρας των αμερικανικών εκλογών, τον Νοέμβριο, όπου μια 
επανεκλογή Τραμπ θα σημάνει προφανώς τη συνέχιση της ίδιας εμπορικής πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά την προσφορά, μία άλλη τάση που συναντάται στην αγορά είναι ηγέτιδες δυνά-
μεις να βλέπουν θετικά την προοπτική της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων τους δια-
μέσου σημαντικών επενδύσεων στη χερσαία εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τόσο η COSCΟ όσο και η Maersk επενδύουν διαρκώς σε χερσαία terminals, αποθήκες κ.λπ. 
Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μνεία και στο γεγονός ότι η μεταφορά εμπορευ-
ματοκιβωτίων αλλά και γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζονται και από εξωγενείς 
παράγοντες, όπως είναι οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, τα 
τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός τυφώνων ανέστειλε τη λειτουργία αρκετών λιμα-
νιών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ιδιαίτερα η αγορά, καθώς πολλά φορτία είναι ευπαθή και 
απαιτούν έγκαιρη φόρτωση-εκφόρτωση. Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που οι φτωχές 
βροχοπτώσεις στη Διώρυγα του Παναμά ανάγκασαν τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε νέα 
όρια βυθίσματος για τα πλοία, προκαλώντας καθυστερήσεις-στρεβλώσεις στις μεταφορές. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη και στον ποταμό Ρήνο το 2018, καταδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το 
σημαντικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Ζήτηση και προσφορά εμπορευματοκιβωτίων

Παρά τις σχετικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά 
και το αβέβαιο μέλλον στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, η Clarksons Research51 εκτιμά ότι η θαλάσσια 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε όρους TEU-miles θα αναπτυχθεί κατά 2,6% σε σχέση με το 
2% που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι εντός 2020 οι διά 
θαλάσσης μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων θα ανέλθουν σε 204 εκατ. TEUs (198 εκατ. TEUs 
το 2019) και σε όρους TEU-miles στα 1.012 δις.
Δεδομένου ότι το μεταφερόμενο διά θαλάσσης εμπόρευμα στην εν λόγω αγορά αποτελείται 
κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα και προϊόντα τεχνολογίας, η αγορά των εμπορευματο-
κιβωτίων συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τη βιομηχανική 
παραγωγή. 

51.  Container Intelligence Monthly, December 2019, σελ. 1. 
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Γράφημα 3.1 Εξέλιξη του 
παγκόσμιου κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ αλλά και για ΗΠΑ, 
Κίνα, ΕΕ (2010-2019) και 
εκτιμήσεις για τα έτη 
2020-2024

Πηγή:  Διεθνές  
Νομισματικό Ταμείο

Με βάση τις εκτιμήσεις για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 
Κίνα, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, όπως αυτές αναπαρίστανται στο παραπάνω διάγραμμα, είναι πιθα-
νό τα επόμενα χρόνια οι ροές εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν. Βέβαια, το γεγονός ότι ένα 
μακροοικονομικό μέγεθος φαίνεται να παρουσιάζει ανάπτυξη δεν συνιστά απαραίτητα εγγύηση 
ότι το διά θαλάσσης εμπόριο σε containers θα γνωρίσει άνθηση ούτε ότι οι ναύλοι για τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθούν. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου καταδεικνύουν απλώς μια τάση για την πορεία της παγκόσμιας οικονο-
μίας και συνεπώς της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. 

Ζήτηση και προσφορά containerships

Η Clarksons Research είναι αρκετά αισιόδοξη για την πορεία της προσφοράς των πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, και αυτό διότι το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για την παγκό-
σμια ναυτιλία λόγω του κανονισμού του ΙΜΟ για τη μείωση του ορίου θείου των ναυτιλιακών 
καυσίμων στο 0,5%. Υπάρχει συνεπώς η γενικότερη αίσθηση ότι οι πλοιοκτήτες και στην εν 
λόγω αγορά θα διατηρήσουν μια στάση αναμονής για τις παραγγελίες νεότευκτων. Σύμφωνα 
με τον ναυλομεσιτικό Οίκο52, το 2019 το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση 
scrubbers στα containerships έθεσε εκτός αγοράς το 1,5% της χωρητικότητας, ενώ για το 2020 

52.  Container Intelligence Monthly, December 2019, σελ. 3.
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το αντίστοιχο ποσοστό θα αγγίξει το 2,1%. Συνολικά, ο στόλος των containerships αναμένεται 
να αγγίξει το 3,4% το 2020 έναντι 3,7% το 2019. Οι παραδόσεις κατέγραψαν σημαντική πτώση 
το 2019, στα 1,01 εκατ. ΤEUs (-22%), έναντι 1,298 εκατ. TEUs το 2018, ενώ σε ό,τι αφορά το 2020 
θα υπάρξει μια ελαφρά αύξηση στα 1,1 εκατ. ΤΕUs, που ωστόσο κρίνεται διαχειρίσιμη. 

Γράφημα 3.2. Ποσοστιαίες 
μεταβολές της προσφοράς 
και της ζήτησης για την 
αγορά των εμπορευμα-
τοκιβωτίων την περίοδο 
2016-2019 και εκτιμήσεις 
για το 2020

Πηγή: Container Intelligence 
Monthly, December 2019

Σημείωση: Η ζήτηση αναπα-
ρίσταται σε TEU-miles.

Στο μέτωπο των ανακυκλώσεων, και εδώ οι ενδείξεις είναι θετικές, καθώς η Clarksons Research 
εκτιμά ότι 282.000 TEUs θα σταλούν στα διαλυτήρια, αριθμός που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί 
τον υψηλότερο από το 2017.
Αυτό που ίσως προκαλεί έναν γενικό σκεπτικισμό για την πορεία της ναυλαγοράς από το 
μέτωπο της προσφοράς είναι το γεγονός ότι μεγάλοι διαχειριστές προβαίνουν σε επενδύσεις 
σε πολύ μεγάλα containerships. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 η MSC πρόσθεσε στον στόλο 
της τέσσερα νέα ultra large container vessels (ULCVs), μεταφορικής ικανότητας 23.756 ΤΕUs 
έκαστο. Από την άλλη, τον περασμένο Οκτώβριο, η Evergreen προέβη στην παραγγελία έξι 
νέων containerships μεταφορικής ικανότητας 23.000 ΤΕUs έκαστο, ενώ τον Νοέμβριο ο νέος 
κινεζικός ναυπηγικός όμιλος China State Shipbuilding Group εξασφάλισε από την ταϊβανέζικη 
εταιρεία παραγγελίες για ακόμα τέσσερα ίδια τέτοια πλοία. Ουσιαστικά μένει να δούμε την 
απάντηση της COSCO, η οποία τον περασμένο χρόνο έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν 
τον κινεζικό κολοσσό να προβαίνει στην παραγγελία ultra large containerships χωρητικότητας 
25.000 ΤΕUs. Συνεπώς, καθώς οι μεγαλύτεροι διαχειριστές containerships επιζητούν τις οικο-
νομίες κλίμακας μέσω των ναυπηγήσεων mega-containerships, τα πολύ μεγάλα αυτά πλοία ίσως 
αποτελέσουν τη νόρμα για τα χρόνια που έρχονται, πονοκεφαλιάζοντας ωστόσο τους κύκλους 
της αγοράς. 
Από την πλευρά της ζήτησης, και το 2020 η Ασία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δια-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων, δεδομένων των υψηλών αναγκών των χωρών της για προϊόντα 
που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια. Μάλιστα, το 2019, οι πέντε από τις δέκα καλύ-
τερες συνδεδεμένες οικονομίες παγκοσμίως, όπως αυτές προκύπτουν από τον δείκτη Liner 
Shipping Connectivity της UNCTAD, είναι ασιατικές. Σημειώνεται ότι ο δείκτης Liner Shipping 
Connectivity της UNCTAD παρέχει μια ένδειξη της θέσης της κάθε χώρας στο παγκόσμιο 
δίκτυο της liner ναυτιλίας. Σύμφωνα με την UNCTAD, συνδέεται στενά με τα κόστη μεταφοράς 
και την ανταγωνιστικότητα, ενώ αντικατοπτρίζει τόσο τις αλλαγές στη ζήτηση όσο και τις απο-
φάσεις που λαμβάνουν οι μεταφορείς των containers.
Έτσι, η Κίνα αποτελεί, μακράν της δεύτερης, την καλύτερα συνδεδεμένη χώρα και από το 2006 
έως το 2019 έχει βελτιώσει τη liner συνδεσιμότητά της κατά 51%. Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η 
Νότια Κορέα, η Μαλαισία, οι ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Ισπανία.

 







Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα

Ο νέος κορονοϊός, οι επιπτώσεις του στη ναυτιλία και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν  
για την αντιμετώπισή του

Ένα νέο στέλεχος του ιού Corona (novel Coronavirus 2019-nCoV) συνεχίζει να εξαπλώνεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς στην Κίνα, ενώ στις 28 Ιανουαρίου ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις αρχές 
της Κίνας, είχε ξεπεράσει τους 1000, με περισσότερα από 44.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας 
ασθένειας. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων αφορούν την περιοχή της Κεντρικής Κίνας, 
ωστόσο ο ιός έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 24 χώρες παγκοσμίως.

Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Είναι γεγονός ότι ο τρόπος μετάδοσης 
του ιού (άγγιγμα – σωματίδια από την 
αναπνοή) από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και ο αριθμός των νεκρών έχουν θέσει 
σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας παγκοσμίως, με πρώ-
το τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
ο οποίος έχει εκδώσει οδηγίες αντι-
μετώπισης της εξάπλωσης σε πρώτο 
χρόνο και καταπολέμησης του ιού σε 
δεύτερο χρόνο. 
Είναι απαραίτητο, πριν ασχοληθού-
με με τις επιπτώσεις του κινδύνου 
εξάπλωσης του ιού, να αναφερθού-
με στο χρονικό του εντοπισμού του 
στελέχους του ιού στον άνθρωπο. Τα 
πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν τον 
Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη Ουχάν, 
με τις κινεζικές αρχές να αναφέρουν 
ότι υπήρχαν σχεδόν 300 κρούσματα 
και τέσσερις θάνατοι. Τα συμπτώμα-
τα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, 
βήχα, δύσπνοια, δυσκολίες στην ανα-
πνοή και στη συνέχεια ο ιός προκαλεί 
βαριάς μορφής πνευμονία.
Αν και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
είναι συγκεντρωμένα στην Ουχάν, νέα 
κρούσματα αναφέρθηκαν μέσα σε 
λίγες ημέρες στο Πεκίνο, στη Σαγκάη 
και στη Σεντσέν, καθώς και στην 
Ιαπωνία, στην Ταϊλάνδη και στη Νότια 
Κορέα, ενώ οι κινεζικές αρχές επιβε-
βαίωσαν ότι ο κορονοϊός μπορεί να 
μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Ως 
εκ τούτου, υπάρχουν ανησυχίες ότι η 
ασθένεια θα μπορούσε να εξαπλωθεί 
με μεγάλη ταχύτητα, καθώς οι άνθρω-

ποι αρχίζουν να ταξιδεύουν από και προς την Κίνα για τον εορ-
τασμό του νέου έτους.
Με δεδομένο ότι η Κίνα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτε-
ρη ίσως θαλάσσια εμπορική δραστηριότητα, η ναυτιλία για μία 
ακόμα φορά βρίσκεται στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τον νέο κίνδυνο για την παγκόσμια υγεία μετά 
την έκρηξη της Φουκουσίμα και τον ιό Ebola στη Δυτική Αφρι-
κή. Ποιοι οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλία 
και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν;
Οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτι-
λία εξαιτίας του νέου ιού είναι:
• Η πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου από τα λιμάνια 

της Κίνας προς τα υπόλοιπα λιμάνια. 
• Η διασφάλιση της καλής υγείας των ναυτικών (όχι μόνο 

των υπηρετούντων στο πλοίο αλλά και των ναυτικών 
που πρόκειται να ναυτολογηθούν και αυτών που 
επαναπατρίζονται). 

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα πλοία 
που ταξιδεύουν στις περιοχές που έχουν προσβληθεί από τον 

ιό, σύμφωνα με οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού και των 
P&I Clubs, είναι τα ακόλουθα:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης σχετικά με:
• Το πώς να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. 
• Ρυθμίσεις καραντίνας και διάθεση ή περιορισμό ιατρικού 

υλικού.
• Ξεχωριστές τουαλέτες και εγκαταστάσεις λουτρών για 

μολυσμένα άτομα. 
• Απολύμανση επιφανειών και περιοχών που έχουν 

μολυνθεί. 
• Καλή τήρηση αρχείων για κάθε ενέργεια που έχει γίνει, 

καθώς και για τις κινήσεις του πληρώματος και των 
επισκεπτών από και προς το πλοίο. 

Εφαρμογή καλών πρακτικών υγιεινής:
• Πλύσιμο των χεριών τακτικά με σαπούνι και ζεστό 

καθαρό νερό. Στη συνέχεια, χρήση αλκοόλης ή 
αντισηπτικών διαλυμάτων. 

• Άτομα με συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης να 
απομακρύνονται από το πλοίο.

• Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο 
κατά τον βήχα ή το φτάρνισμα, απόρριψη σε κλειστό 
δοχείο απορριμμάτων μετά τη χρήση και πλύσιμο των 
χεριών.  

• Χειρισμός των ωμών και των μαγειρεμένων τροφών 
ξεχωριστά – χρήση διαφορετικών μαχαιριών και 
επιφανειών κοπής.

• Το κρέας και τα αυγά πρέπει να είναι καλά μαγειρεμένα. 

Έλεγχος πρόσβασης στο πλοίο:
• Αν κάποιος προσπαθήσει να επιβιβαστεί στο πλοίο και 

παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου, τότε η είσοδος δεν 
πρέπει να επιτραπεί.

• Αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας όταν το πλοίο 
βρίσκεται σε πληγείσες περιοχές, μην επιτρέποντας την 
είσοδο στο πλοίο στο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

• Περιορισμός της πρόσβασης στα καταλύματα του 
πλοίου – όλες οι πόρτες κλειδωμένες.

• Χρήση αλκοολούχου διαλύματος στην κλίμακα από 
όποιον επιβιβάζεται στο πλοίο. 

Ασφάλεια κατά τη διάρκεια παραμονής σε λιμάνι πληγείσας 
περιοχής: 
• Ο πλοίαρχος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά αν θα 

επιτρέψει την έξοδο του πληρώματος σε λιμάνια που 
έχουν προσβληθεί.

• Ενημέρωση για την κατάσταση του λιμανιού σε σχέση 
με τη νόσο από τον πράκτορα.

• Αποφυγή της αλλαγής του πληρώματος στα λιμάνια 
χωρών υψηλού κινδύνου.

• Παραλαβή τροφίμων και αναλωσίμων από λιμάνια και 
περιοχές που δεν έχουν πληγεί από το ιό. 

Μάθετε καλά τα συμπτώματα:
• Πυρετός, βήχας, δύσπνοια και δυσκολίες στην αναπνοή.
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

• Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις: πνευμονία, 
σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και 
νεφρική ανεπάρκεια.

• Εάν ένα μέλος του πληρώματος παρουσιάζει 
συμπτώματα της νόσου, ο πλοίαρχος 
πρέπει να ζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια 
και να προβεί πάραυτα στη λήψη μέτρων 
εξάπλωσης σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό.

Μην αγγίζετε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο:
• Καμία φυσική επαφή με άρρωστα άτομα 

χωρίς ειδική προστασία (μάσκα, γάντια, ειδική 
στολή).

• Καμία επαφή με αντικείμενα, ρούχα, σεντόνια 
ή σωματικά υγρά του μολυσμένου προσώπου. 

• Καμία επαφή με ζώντα ζώα και επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή με τα ζώα. 

Η λήψη των παραπάνω μέτρων θα βοηθήσει τα 
πλοία να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου 
σε ό,τι αφορά τα πληρώματα, αλλά και μέσω των 
πληρωμάτων σε άλλες χώρες και λιμάνια. Τι γίνε-
ται όμως με τα μεταφερόμενα φορτία και ειδικά 
αυτά που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια 
και συσκευάζονται μέσα σε αυτά από ανθρώπινα 
χέρια; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξουδε-
τερωθεί ο ιός στην ελεύθερη ατμόσφαιρα; Πολλά 
ερωτήματα μένουν να απαντηθούν μέχρι να επι-
βεβαιωθούν οι πρακτικές και οι διαδικασίες που 
εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις από τη νέα αυτή 
ασθένεια, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφά-
λεια της υγείας των ναυτικών και όσων ασχολού-
νται με τη θαλάσσια δραστηριότητα. Μέχρι τότε, 
όμως, οι ναυτικοί μας πρέπει να τηρούν απόλυτα 
τις οδηγίες και τα μέτρα που προτείνονται από 
τους αρμόδιους φορείς στο δόγμα «σχεδιάζουμε 
για το χειρότερο αναμένοντας το καλύτερο».

Ασφάλεια χειρισμών φορτίου σε 
δεξαμενόπλοια χημικών: Η περίπτωση  
του «Stolt Groenland»

Τον Δεκέμβριο του 2019 δόθηκε στη δημοσιότητα 
το πρώτο πόρισμα (interim report) των εκρήξεων 
που σημειώθηκαν στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 
χημικών «Stolt Groenland» από τον Κλάδο Ναυτι-
κών Ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου (Marine 
Accident Investigation Branch – MAIB). Σύμφωνα 
με το πόρισμα, η έκρηξη ήταν αιτία της ρήξης του 
καταστρώματος κάτω από τo σημείο σύνδεσης των 
αγωγών φόρτωσης (manifold area). Τι οδήγησε όμως 
στη ρήξη του καταστρώματος και στη συνέχεια στις 
δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο πλοίο; 
Αυτή την απάντηση θα προσπαθήσουμε να δώσου-
με, εστιάζοντας στην ασφάλεια των χειρισμών φορ-

τίου στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών αλλά 
και στην αναγκαιότητα τήρησης του σχεδιασμού 
ασφαλούς φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ας δούμε 
όμως το ιστορικό του ταξιδιού του πλοίου από τη 
φόρτωση μέχρι τη στιγμή της διπλής έκρηξης.
Στις 17 Αυγούστου 2019, το υπό σημαία Νήσων Κέι-
μαν «Stolt Groenland» απέπλευσε από το Χιούστον 
στις ΗΠΑ για το λιμάνι Κόμπε της Ιαπωνίας μέσω 
της διώρυγας του Παναμά. Το δεξαμενόπλοιο μετέ-
φερε 20 διαφορετικά χημικά φορτία σε 37 από τις 
39 δεξαμενές φορτίου (τα χημικά δεξαμενόπλοια 
μπορούν να μεταφέρουν πλήρως διαχωρισμένα, 
σε όσες δεξαμενές διαθέτουν, διαφορετικά χημικά 
φορτία, λόγω ιδιαίτερης κατασκευής του συστή-
ματος φορτοεκφόρτωσής τους με καταδυόμενες 
αντλίες και ξεχωριστό δίκτυο σωληνώσεων σε 
κάθε δεξαμενή). Μετά την απόλυτα επιτυχημένη 
εκφόρτωση τεσσάρων δεξαμενών στο Κόμπε στις 
23 Σεπτεμβρίου και έξι δεξαμενών φορτίου στον 
τερματικό Odfjell στο λιμάνι Ουλσάν της Νότιας 
Κορέας, μεταξύ 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το «Stolt 
Groenland» προσέδεσε στον προβλήτα Yeompo 
στο ίδιο λιμάνι.
Δύο επιπλέον δεξαμενές φορτίου εκφορτώθη-
καν με εκφόρτωση από πλοίο σε πλοίο (ship to 
ship) με το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών 
«Stolt Voyager». Μετά την επιτυχημένη επιχείρη-
ση, το «Stolt Voyager» προσέδεσε στον προβλήτα 
μπροστά από την πλώρη του «Stolt Groenland». 
Περίπου στις 06.00 στις 28 Σεπτεμβρίου, το υπό 
σημαία Σιγκαπούρης δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 
παραγώγων και χημικών «Bow Dalian» προσέδε-
σε στη δεξιά πλευρά του «Stolt Groenland». Ακο-
λούθησε η πλήρωση των δεξαμενών φορτίου του 
«Bow Dalian» με άζωτο, με στόχο την αδρανοποί-
ησή τους, ώστε το πλοίο να μπορέσει ασφαλώς να 
δεχτεί φορτίο από το «Stolt Groenland». 
Στις 10.43 ενεργοποιήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας 
ανακούφισης (PV Valve) της δεξιάς δεξαμενής νού-
μερο 9 του «Stolt Groenland» (9Starboard – 9S), 
η οποία περιείχε μονομερές στυρολίου (styrene 
monomer). Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ενεργο-
ποιήθηκε στην ίδια δεξαμενή ο συναγερμός (alarm) 
υψηλής στάθμης φορτίου στο 95% του όγκου στην 
ίδια δεξαμενή, ενώ αμέσως ακολούθησε ο συναγερ-
μός επιπέδου υπερχείλισης στο 98% του όγκου της 
δεξαμενής. Οι υπεύθυνοι των χειρισμών φορτίου 
παρατήρησαν την αστραπιαία αύξηση στην πίεση 
της δεξαμενής και, πριν προλάβουν να αντιδράσουν, 
στις 10.50, σημειώθηκε έκρηξη ακολουθούμενη από 
μια δεύτερη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στον 
χώρο σύνδεσης αγωγών φόρτωσης πάνω από τη 
δεξαμενή 9S. Η γλώσσα φωτιάς της έκρηξης πέρα-
σε λίγα μέτρα από τη γέφυρα πάνω από τον προ-
βλήτα ενώ κινούνταν οχήματα πάνω σε αυτήν.



Τα πληρώματα και των δύο πλοίων απελευθέρωσαν χημικό αφρό ως μέσο 
καταπολέμησης της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη προς 
τον χώρο σύνδεσης των αγωγών σύνδεσης των πλοίων (manifolds), ενώ 
στο «Bow Dalian» ενεργοποιήθηκε το σύστημα καταιονισμού (drencher 
system) στον ίδιο χώρο. Η πυρκαγιά στο «Stolt Groenland» ήταν πολύ 
έντονη, το πλοίο καλύφθηκε γρήγορα από μαύρο παχύ καπνό και τελικά το 
πλήρωμά του εγκατέλειψε το πλοίο με τη χρήση της σωσίβιας λέμβου ελεύ-
θερης πτώσης στην πρύμνη, ενώ το πλήρωμα του «Bow Dalian» ανέλαβε να 
παραλάβει η κορεατική ακτοφυλακή.
Η πυρκαγιά καταπολεμήθηκε από ξηράς και ελέγχθηκε το πρωί της επομέ-
νης. Η ζημιά στα manifold και στις δεξαμενές 9S και 9 κεντρική (9C) ήταν 
εκτεταμένη, τραυματίστηκαν δε οι ναύτες που είχαν βάρδια στα manifolds 
των δύο πλοίων και αρκετοί εργαζόμενοι στον προβλήτα, συμπεριλαμβανο-
μένων των πυροσβεστών και των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της κατά-
σβεσης της πυρκαγιάς.
Μετά την έρευνα από τους εκπροσώπους του MAIB, διαπιστώθηκαν τα 
κάτωθι:
• Το βασικό αίτιο της έκρηξης ήταν η ρήξη του καταστρώματος στη 

δεξαμενή 9S και η απελευθέρωση αέριου στυρολίου μονομερούς,  
το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

• Πηγή θερμότητας για την ανάφλεξη μπορεί να θεωρηθεί η ρήξη  
των ανοξείδωτων ελασμάτων. 

• Τι προκάλεσε όμως τη ρήξη του καταστρώματος; Η αιτία φαίνεται να 
βρίσκεται στην ιδιότητα του συγκεκριμένου φορτίου να πολυμερίζεται 
και να αυξάνεται ο όγκος και συνεπώς η θερμοκρασία του, που οδηγεί 
στην επίσπευση της διαδικασίας. Η τεράστια αύξηση, λοιπόν, της 
πίεσης μέσα στη δεξαμενή οδήγησε στη ρήξη του καταστρώματος, 
στην απελευθέρωση των αερίων του μονομερούς και σε συνδυασμό 
με τη θερμότητα που απελευθερώθηκε από τη ρήξη των ελασμάτων 
στην έκρηξη.

• Προς αποφυγή του πολυμερισμού στη δεξαμενή φορτίου πριν από 
τη φόρτωση διαχέονται καταλύτες οι οποίοι διατηρούν σταθερή τη 
θερμοκρασία στη διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με τα εγχειρίδια 
ασφαλούς μεταφοράς του φορτίου (Material Safety Data Sheets 
– MSDS). Στη συνέχεια παρέχεται στο πλοίο πιστοποιητικό ότι οι 
καταλύτες θα είναι ενεργοί σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το «Stolt 
Groenland» ήταν εφοδιασμένο με τέτοιο πιστοποιητικό, όμως δεν είχε 
λάβει μέριμνα για εφοδιασμό με επιπλέον ποσότητα καταλύτη για να 
συμπληρώσει στις δεξαμενές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επομένως, μέχρι να καταλήξει η έρευνα και να έχουμε το τελικό πόρισμα 
για τα ακριβή αίτια, μπορούμε να εστιάσουμε στα παρακάτω μέτρα προκει-
μένου να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά:
• Τήρηση με λεπτομέρεια όλων των προτεινόμενων μέτρων χειρισμού 

των φορτίων από τα εγχειρίδια ασφαλούς χειρισμού.
• Συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας των δεξαμενών που έχουν 

φορτωθεί φορτία που παρουσιάζουν τον κίνδυνο του πολυμερισμού.
• Εφοδιασμός με επιπρόσθετη ποσότητα καταλυτών προκειμένου να 

διασφαλιστεί η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του μονομερούς. 
• Η επιπρόσθετη εκπαίδευση των αξιωματικών και των πληρωμάτων 

δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών στον χειρισμό φορτίων για τα 
οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος πολυμερισμού.
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Scrubbers vs Very Low Sulphur Fuel Oil:  
Η πλάστιγγα θα αργήσει να πάρει κλίση

Είναι σαφές ότι από τις πρώτες εβδομάδες εφαρ-
μογής των νέων μέτρων για τα ναυτιλιακά καύσιμα 
από τον ΙΜΟ για το 2020 δεν μπορούν να εξα-
χθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, φαίνεται 
ότι μέχρι τώρα οι πλοιοκτήτες που επέλεξαν τα 
συστήματα scrubbers για την αποθείωση των καυ-
σαερίων αποκομίζουν μεγαλύτερο όφελος.
Το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
scrubbers δεν προήλθε τόσο από τη συνεχόμενη 
βελτίωσή τους, όσο από την αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου λόγω της πολιτικής έντασης μεταξύ Ιράν 
και Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτή η άνοδος των τιμών προκάλεσε την αναπό-
φευκτη αύξηση της τιμής των ναυτιλιακών καυσί-
μων, παρασύροντας σε πολύ υψηλές τιμές τα νέα 
καύσιμα, που πληρούν τις προδιαγραφές του 2020, 
έναντι των καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε 
θείο. Μια διαφορά $300 δις μεταξύ των καυσίμων 
υψηλής περιεκτικότητας και των νέων για το 2020, 
δίνοντας ένα ισχυρό προβάδισμα στα πλοία που 
είναι εφοδιασμένα με scrubbers.
Μέχρι και τα τέλη του περασμένου έτους, ένας 
μικρός μόνο αριθμός πλοιοκτητών ενδιαφέρθηκαν 
να τοποθετήσουν scrubbers στα πλοία τους και 
κατά συνέπεια οι προμηθευτές ναυτιλιακών καυσί-
μων θα στραφούν αναγκαστικά στα νέα καύσιμα, 
μειώνοντας την παραγωγή των καυσίμων με υψηλή 
περιεκτικότητα μέχρι τελικά την κατάργησή τους 
λόγω μειωμένης ζήτησης. Οι τελευταίες έρευνες 
ωστόσο φαίνεται να διαμορφώνουν διαφορετι-

κές τάσεις. Επί του παρόντος, τα scrubbers έχουν 
τοποθετηθεί ή τοποθετούνται στο 12% της χωρη-
τικότητας του παγκόσμιου στόλου, με τον αριθμό 
να αυξάνεται συνεχώς, ενώ πολλοί αναλυτές ανα-
μένουν ότι θα φτάσουν στο 20% της παγκόσμιας 
χωρητικότητας. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ κοντά 
στο μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα παράγω-
γα Marine Diesel Oil (MDO) και Marine Gas Oil 
(MGO). Είναι επομένως αρκετό να διατηρήσουν το 
καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO) 
στην αγορά των ναυτιλιακών καυσίμων. Πολλοί 
ισχυρίζονταν ότι τα scrubbers αφορούν μόνο 
τα μεγάλα πλοία και ότι ο περιορισμένος χώρος 
που ήταν διαθέσιμος στα μικρότερα πλοία απέ-
κλειε τη χρήση τους. Αυτό ήρθε να το αλλάξει 
μια ολλανδική εταιρεία, η  Value Maritime (VM), η 
οποία κατασκεύασε επιτυχώς scrubbers για πλοία 
νεκρού βάρους 8.000 τόνων. Αν μάλιστα αναλογι-
στεί κανείς ότι τα πλοία αυτού του μεγέθους χρη-
σιμοποιούν MGO, η προοπτική της τοποθέτησης 
scrubbers πιθανόν να λειτουργήσει υπέρ της χρή-
σης του HSFO.
Η χρήση των scrubbers ισχυροποιήθηκε μέσα 
στον Ιανουάριο από μια έκθεση που δημοσιεύ-
τηκε από τον DNV και τη MAN Energy Solutions. 
Η έκθεση αφορά την έρευνα για τις επιπτώσεις 
του μαύρου άνθρακα στο περιβάλλον της Αρκτι-
κής. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, το Very Low 
Sulphur Fuel Oil (VLSFO) που αναπτύχθηκε για 
να ανταποκριθεί στους κανονισμούς του ΙΜΟ 
2020 για το θείο περιέχει υψηλές ποσότητες 
αρωματικών υδρογονανθράκων. Δεν παρουσιά-
ζουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά την τήρηση των 
κανόνων SOx 2020, αλλά το αυξημένο επίπεδο 
των αρωματικών ουσιών σημαίνει ότι αυξάνονται 
ο μαύρος άνθρακας και τα αιωρούμενα σωματίδια 
(Particulate Matter – PM), ενώ στον αντίποδα τα 
συστήματα scrubbers επιτρέπουν την τήρηση των 
κανόνων SOx και των εκπομπών ρύπων PM και 
μαύρου κάρβουνου.
Μετά τα παραπάνω, φαίνεται ότι η επιλογή για την 
τοποθέτηση scrubbers δίνει ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα, παρά τα προβλήματα εγκατάστασης και 
χρήσης, όσο το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη 
σε ό,τι αφορά την ευρεία χρήση των νέων ναυτι-
λιακών καυσίμων. Το τοπίο όμως δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει όσον αφορά τη συνέχεια στις πολιτικές του 
ΙΜΟ και τα επόμενα μέτρα σχετικά με τη μείωση 
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, του 
μαύρου άνθρακα (αιθάλης) και των αιωρούμενων 
σωματιδίων. Είναι πιθανό να ζητηθεί η τοποθέτη-
ση συστημάτων scrubbers και ειδικών φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου μιας άλλης τεχνολογίας, με 
την αγορά να αιφνιδιάζεται συνεχώς, ενώ το πλε-
ονέκτημα τελικά μεταφέρεται στις εταιρείες κατα-
σκευής των κατάλληλων συστημάτων.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Η Βουλγαρία, παρότι αποτελούσε ανέκαθεν δυναμι-
κό ναυτικό και ναυτιλιακό «σύμμαχο» της πάλαι ποτέ 
κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης και των κρατών-μελών 
της, τις τελευταίες δεκαετίες έχει λησμονήσει το 
ένδοξο θαλασσινό παρελθόν της. Τη δεκαετία του 

1950, και ειδικά το 1960, ο βουλγαρικός μεσογειακός στόλος είχε εκτοπίσει 
στην κυριολεξία τους στόλους μεσογειακών χωρών, ενώ τις μετέπειτα δεκα-
ετίες τόσο η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα όσο και 
η λιμενική άνθηση της Βάρνας και του Μπουργκάς προσέλκυαν το διεθνές 
ενδιαφέρον, ακόμα και των Ελλήνων. 
Σήμερα οι κύριοι λιμένες της χώρας διοικούνται από ιδιωτικά conglomerates, 
βουλγαρικών κυρίως συμφερόντων, ενώ οι ελάχιστες πλέον βουλγαρικές 
ναυτιλιακές εταιρείες είτε διαχειρίζονται μεγαλύτερης ηλικίας φορτηγά νηο-
λογημένα στο βουλγαρικό νηολόγιο είτε πιο σύγχρονα, που όμως νηολο-
γούνται κυρίως στη Μάλτα. Όσο για τη ναυτική εκπαίδευση, η ιστορική και 
περίφημη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας έχει μετεξελιχθεί σε ένα διεθνές 
πανεπιστήμιο ναυτιλιακών και ναυτικών σπουδών, που προσελκύει το ενδια-
φέρον όχι μόνο σπουδαστών από όλη τη Μεσόγειο, την ανατολική Ευρώπη 
και την Αφρική, αλλά και ασιατικές ναυτιλιακές εταιρείες, που πασχίζουν 
να ναυτολογήσουν νέους αξιωματικούς στους υπεράριθμους σύγχρονους 
στόλους τους. 
Σε επίσκεψη των Ναυτικών Χρονικών στη γειτονική χώρα, παρακολουθήσα-
με τις ναυτιλιακές εξελίξεις, ενώ επισκεφτήκαμε τη Σόφια, τη Βάρνα και το 
Μπουργκάς, όπου εστιάζεται και η ναυτιλιακή δραστηριότητα της χώρας.
To λιμάνι του Μπουργκάς αποτελεί ακόμα και σήμερα, μετά την ένταξη 

Αν και το βουλγαρικό νηολόγιο σήμερα 
αριθμεί κάτω από δέκα εμπορικά πλοία, 
η βουλγαρική κυβέρνηση και πολλές 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς δεν 
έχουν λησμονήσει ότι η θάλασσα, και 
ειδικά η Μαύρη Θάλασσα, αποτελεί βασικό 
συνδετικό κρίκο για το διεθνές εμπόριο της 
γείτονος χώρας και πηγή εισοδηματικής 
ευημερίας για τoν πληθυσμό στις 
ανατολικές περιφέρειές της.

Η βουλγαρική ναυτιλία αναζητά 
(και κερδίζει) συμμάχους

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Του Ηλία Μπίσια



στην ΕΕ, σημαντικό κόμβο για το εμπόριο μεταξύ της Βουλγαρίας και 
λιμένων στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το 
λιμάνι, υπό τη διαχείριση της MMF Port Burgas EAD, αποτελεί τον μεγά-
λο οικονομικό «τροφοδότη» της πόλης, εξασφαλίζοντας καλοπληρωμέ-
νες και σταθερές θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό, που ασχο-
λείται κυρίως εποχιακά με τον τουρισμό. Λόγω του βυθίσματός του, της 
σύνδεσής του με τη σιδηροδρομική γραμμή της πόλης με τη Σόφια και 
της γειτνίασής του με τα Στενά του Βοσπόρου, οι εμπορευματικές ροές 
παραμένουν εξαιρετικά αυξημένες, κατά κύριο λόγο σε containers, αλλά 
τα τελευταία χρόνια και σε χύδην ξηρά φορτία. Δεν είναι τυχαίο το ενδια-
φέρον Ασιατών επενδυτών, και φυσικά Κινέζων, για τα λιμάνια της χώρας. 
Η σχέση του λιμένα με τη γειτονική Θεσσαλονίκη αλλά και τον Πειραιά 
τελεί ακόμη «υπό εξέταση», αν και οι συμπράξεις θα ήταν προς όφελος 
και των δύο πλευρών. Δυστυχώς, ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, 
που κάποτε αποτελούσε σε διπλωματικό, ενεργειακό και επιχειρηματικό 
επίπεδο πεδίο σύγκλισης μεταξύ Αθηνών και Σόφιας, φαίνεται ότι έχει 
πλέον αγνοηθεί και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να μη διαφαίνε-
ται, τουλάχιστον άμεσα, ένα σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των 
λιμενικών συστημάτων των δύο χωρών. 
Οι διαχειριστές του λιμένα επενδύουν –και θα συνεχίσουν να επενδύουν– 
στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση του λιμένα, ενώ άνω των 132 εκατ. 
ευρώ θα έχουν δαπανηθεί για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό στα 35 χρόνια 
της σύμβασης παραχώρησης. H MMF –ως διαχειρίστρια εταιρεία από το 
2012 του τερματικού σταθμού Burgas East 2 και από το 2013 του τερματικού 
σταθμού Burgas West (το οποίο ήταν το αλιευτικό λιμάνι της πόλης)– κατά 

την πρώτη πενταετία επένδυσε πάνω από 51 εκατ. 
ευρώ για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού των τερματικών σταθμών. Πλέον 
το BMF Port Burgas διαθέτει τη μοναδική εξειδι-
κευμένη εγκατάσταση επεξεργασίας LPG (υγρο-
ποιημένο αέριο πετρελαίου, προπάνιο, βουτάνιο) 
στη Βουλγαρία και ένα τεχνολογικά προηγμένο 
σιλό σιτηρών χωρητικότητας 83.000 κυβικών 
μέτρων. Ο επίσης τελευταίας τεχνολογίας τερμα-
τικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει χωρη-
τικότητα 200.000 TEUs ετησίως, ενώ παρουσιάζει 
αύξηση κατά 35% της διακίνησης containers τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Αν και στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ λιμέ-
νων οι προοπτικές είναι θετικές, αλλά όχι σαφώς 
προσδιορισμένες και ανιχνεύσιμες, στη ναυτική 
εκπαίδευση οι γείτονες Βούλγαροι έχουν προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών Ελλήνων. Η 
περίφημη Ακαδημία της Βάρνας ξεκίνησε ως 
τεχνική σχολή το 1881 και μετεξελίχθηκε σε ναυ-
τικό λύκειο και μετέπειτα σε ναυτική ακαδημία. 
Το 1949 μετονομάστηκε σε «Ναυτική Ακαδημία 
του Nikola Vaptsarov» (Nikola Vaptsarov Naval 
Academy – NVNA), τιμώντας τη μνήμη ενός 
Βουλγάρου ποιητή και επαναστάτη, αποφοίτου 
της ναυτικής σχολής της πόλης. Ήδη τη δεκαετία 
του 1950 η διεθνής φήμη της ακαδημίας τοποθε-
τούσε τη Βάρνα στον παγκόσμιο ναυτιλιακό αλλά 
και ακαδημαϊκό χάρτη ως κέντρο αριστείας για 
ναυτικές σπουδές. Από τη συγκεκριμένη στρα-
τιωτική ακαδημία αποφοιτούσαν όλοι οι αξιωμα-
τικοί του πολεμικού και εμπορικού ναυτικού της 
Βάρνας, ενώ παράλληλα φοιτούσαν σπουδαστές 
από χώρες-συμμάχους της Βουλγαρίας κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Με την κατάρ-
ρευση της ΕΣΣΔ, η ακαδημία από το 1999, ως 
σχολή πανεπιστημίου πλέον, έθεσε νέους στό-
χους και ακολούθησε τη φιλοσοφία «ή αλλάζου-
με ή βουλιάζουμε», όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ρε ο υπεύθυνος της ακαδημίας. 
Σήμερα η ακαδημία προσφέρει, ως ναυτικό πανε-
πιστήμιο, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα συνα-
φή με τη ναυτιλία, ενώ δεν τηρεί τους αυστηρούς 
στρατιωτικούς κανόνες και την πειθαρχία προ-
ηγούμενων δεκαετιών. «Τα προηγούμενα είκοσι 
χρόνια προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε, τώρα 
εστιάζουμε σε συνεργασίες και προσβλέπουμε 
σε αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος», δήλω-
σαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Το διεθνές ενδιαφέρον για τη σχολή πράγματι 
υφίσταται, αφού από τους 350 προπτυχιακούς 
φοιτητές οι 100 είναι Έλληνες, οι 50 Τούρκοι και 
πάνω από 100 είναι από την Πολωνία, την Ανγκό-
λα και τη Ρουμανία. Στο πανεπιστήμιο φοιτούν 
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περισσότεροι από 3.000 φοιτητές συνολικά, ενώ 
οι 800 είναι πρωτοετείς. Αρκετοί σπουδαστές 
από την Ελλάδα μάς ανέφεραν ότι προτίμησαν να 
σπουδάσουν στη συγκεκριμένη ακαδημία λόγω 
του συνολικού κόστους εκπαίδευσης και διαβί-
ωσης, των διεθνών προοπτικών σταδιοδρομίας, 
αλλά και της διδασκαλίας στα αγγλικά.
Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας στον 20ό αιώνα, ειδικά σε θέματα 
ναυτιλίας, ήταν πάντα ανταγωνιστικές. Σε τεύ-
χη των Ναυτικών Χρονικών από τη δεκαετία του 
1930 μέχρι και τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, ο 
σημερινός αναγνώστης εντοπίζει σπάνιες περι-
πτώσεις ναυτιλιακής συνεργασίας ανάμεσα στις 
δύο πλευρές, και αυτές με πρωταγωνιστές κυρί-
ως πρωτοπόρους Έλληνες επιχειρηματίες, που 
οδηγούσαν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 
Σήμερα οι δύο γειτονικές χώρες, μέλη πλέον της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ, μπορούν (και ίσως πρέπει) να 
βρουν νέους διαύλους συνεργασίας και να ανι-
χνεύσουν τις προοπτικές κοινής εκμετάλλευσης 
των διεθνών μεταφορών από, προς αλλά και 
εντός της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στην εποχή 

των συνδυασμένων μεταφορών, των Logistics και 
κυρίως των «ανοικτών συνόρων» στην Ευρώπη, οι 
προοπτικές είναι διαφορετικές, αν και όχι ακόμη 
ευρέως αντιληπτές. Είναι επίσης η πρώτη φορά, 
μετά από δεκαετίες, που τα Βαλκάνια περνούν 
μια φάση γεωπολιτικής νηνεμίας και οι θαλάσσιες 
οδοί, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, προσδίδουν 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, λόγω 
της θέσης τους, κομβικό ρόλο για τις συνδυασμέ-
νες μεταφορές μεταξύ τριών ηπείρων. 
Οι θαλάσσιες και λιμενικές συνεργασίες μπορούν 
να φέρουν τους δύο λαούς πιο κοντά προς όφε-
λος των επιχειρήσεων αλλά και των λαών τους, 
ειδικά στις άγονες –και γεωπολιτικά ασταθείς– 
περιοχές της Ροδόπης, που μαστίζονται από 
ανεργία και εγκατάλειψη. Οι αλληλοσυμπληρωμα-
τικές δράσεις με ξεκάθαρες προοπτικές και ορθά 
μελετημένες αποδόσεις τόσο για τις επενδύσεις 
όσο και για την απασχόληση μπορούν και πρέπει 
να είναι εφαλτήριο προβληματισμού μεταξύ Αθή-
νας και Σόφιας, αλλά και πεδίο κοινών δράσεων 
μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας των δύο 
λαών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Kyklades Maritime Corporation: 
«Nissos Rhenia», «Nissos Despotiko», «Nissos Santorini»,  
«Nissos Antiparos», «Nissos Donoussa», «Nissos Kythnos»,  
«Nissos Keros», «Nissos Anafi»



Οκτώ νεότευκτα δεξαμενόπλοια στον Όμιλο Αλαφούζου  
μέσα σε διάστημα μόλις 8 μηνών

H Kyklades Maritime Corporation, η οποία έχει το Ship 
Management των πλοίων που ανήκουν στον Όμιλο συμφε-
ρόντων Οικογένειας Αλαφούζου (όπως είναι η εισηγμένη 
Okeanis Eco Tankers), αναμένει την παράδοση έξι ακόμα 
νεότευκτων Suezmaxes (χωρητικότητας 157.974 dwt) από τα 

ναυπηγεία Hyundai Samho 
Heavy Industries μεταξύ 
του γ΄ τριμήνου του 2020 
και του β΄ τριμήνου του 
2021. 

Τα υπό διαχείριση πλοία της Kyklades σήμερα είναι 3 Aframaxes, 
ναυπηγημένα το 2012, 4 Αframaxes, χωρητικότητας 114.270 dwt 
έκαστο και κατασκευής 2015, 4 Suezmaxes, χωρητικότητας 158.000 
dwt και κατασκευής 2016-2018, και 8 νεότευκτα VLCCs στα 
Hyundai Heavy Industries, χωρητικότητας 319.000 dwt το καθένα. 
Τα επτά εξ αυτών των  VLCCs παραδόθηκαν σταδιακά στην εται-
ρεία εντός του 2019, ενώ το «Nissos Anafi» προστέθηκε στον στό-
λο της Kyklades στις 3 Ιανουαρίου 2020. Ακολουθώντας την εται-
ρική παράδοση, όλα τα πλοία διαχείρισης της Kyklades Maritime 
Corporation φέρουν ονομασίες από νησιά των Κυκλάδων.

Οι πρόσφατες παραλαβές 
της εταιρείας (όλα 318.744 
dwt, ναυπηγεία HHI) έχουν 
ως εξής:

Μάιος 2019
VLCC «Nissos Rhenia» 

Ιούνιος 2019
VLCC «Nissos Despotiko»

Ιούλιος 2019
VLCC «Nissos Santorini»
VLCC «Nissos Antiparos»

Αύγουστος 2019
VLCC «Nissos Donoussa» 

Σεπτέμβριος 2019
VLCC «Nissos Kythnos» 

Οκτώβριος 2019
VLCC «Nissos Despotiko»

Ιανουάριος 2020
VLCC «Nissos Anafi»
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Τεχνολογία 
και Ναυπηγική

H κυβερνοασφάλεια εν πλω σε πρώτο πλάνο

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä έλαβε από τον 
νηογνώμονα Lloyd’s Register (LR) μια πιστοποί-
ηση για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων στα 
οποία ενσωματώνονται τα κύρια και τα βοηθη-
τικά μηχανήματα της Wärtsilä. Η πιστοποίηση 
ShipRight SAFE AL2 του LR, η οποία αναφέρεται 
στη Μονάδα Συλλογής Δεδομένων της Wärtsilä 
(WDCU), αποτελεί μία Έγκριση επί της Αρχής 
(AiP) για ολόκληρο το δίκτυο της Wärtsilä και όχι 
για κάθε μεμονωμένο στοιχείο αυτού. Πρόκειται 
για μία από τις πρώτες στο είδος της πιστοποιή-
σεις η οποία απονέμεται παγκοσμίως.
Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες και οι τεχνο-
λογίες πάνω στα πλοία συνδέονται μεταξύ τους, 
η οικοδόμηση ανθεκτικότητας ενώπιον απειλών, 
όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, οι απο-
τυχίες λογισμικού και οι επιθέσεις στα συστήμα-
τα των πλοίων, αποτελεί βασική προτεραιότητα. 
Επομένως, η εν λόγω πιστοποίηση του LR έχει 
μεγάλη σημασία για τη Μονάδα Συλλογής Δεδο-
μένων της Wärtsilä (WDCU), η οποία, ως μέρος 
της λύσης Data Bridge της εταιρείας, χρησιμοποι-
είται για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά λει-
τουργικών δεδομένων στο cloud, για την απομα-
κρυσμένη παρακολούθηση των συστημάτων των 
πλοίων.
Το Data Bridge είναι μια πλατφόρμα δεδομένων η 
οποία αναπτύχθηκε από την Wärtsilä και η οποία 

παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης προ-
ηγμένων αναλύσεων, από τις οποίες προκύπτουν 
σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την από-
δοση του πλοίου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότη-
τα περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργιών και της 
τεχνικής αποτελεσματικότητας.

ClassNK: Νέες κατευθυντήριες γραμμές 
για τα αυτόνομα πλοία

Ο νηογνώμονας ClassNK εξέδωσε νέα έκθεση 
με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για αυτομα-
τοποιημένη/αυτόνομη λειτουργία πλοίων – Σχεδι-
ασμός, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων 
αυτοματοποιημένων λειτουργιών και συστημάτων 
απομακρυσμένων λειτουργιών».
Στον ναυτιλιακό κλάδο, η έρευνα και η ανάπτυ-
ξη τεχνολογιών για αυτόνομα πλοία (Maritime 
Autonomous Surface Ships – MASS) γίνονται με 
στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της πρό-
ληψης των λαθών που οφείλονται στον ανθρώπινο 
παράγοντα και τη βελτίωση των εργασιακών συνθη-
κών μέσω της μείωσης του φόρτου εργασίας των 
πληρωμάτων, ενώ αρκετές δοκιμές τέτοιων τεχνο-
λογιών γίνονται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις γύρω από τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για 
αυτόνομα πλοία, ο ClassNK εξέδωσε το 2018 
τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδια-
σμό αυτοματοποιημένων/αυτόνομων λειτουργιών 
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πλοίων». Η ασφάλεια των τεχνολογιών 
που αφορούν τα αυτόνομα πλοία πρέ-
πει όμως να ελέγχεται όχι μόνο κατά 
τον σχεδιασμό των συστημάτων, αλλά 
και κατά τη φάση της εγκατάστασής 
τους, ενώ πρέπει ακόμα να διευκρινίζο-
νται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που 
αφορούν τη συντήρηση και τη διαχείρι-
ση των συστημάτων κατά τη λειτουργία 
τους.
Σκοπός, επομένως, των νέων κατευθυ-
ντήριων γραμμών είναι να συμπεριλη-
φθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατά-
σταση και τη συντήρηση των αυτομα-
τοποιημένων συστημάτων κατά τη λει-
τουργία τους.

Eπέκταση της Wärtsilä  
στην κινεζική αγορά

Το σύστημα καθαρισμού καυσαερί-
ων (EGC) του ομίλου Wärtsilä έλα-
βε Έγκριση Τύπου από τον Κινεζικό 
Νηογνώμονα (CCS) έπειτα από μια 
παραγγελία που έγινε από το ναυπη-
γείο Dalian Shipbuilding Industry για την 
εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος 
στο υπό κατασκευή VLCC πλοίο «New 
Treasure». Το πλοίο ναυπηγείται για την 
Associated Maritime Company, η οποία 
εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ και αποτε-
λεί μέρος του ομίλου China Merchants 
Energy Shipping, που διαθέτει τον μεγα-

λύτερο στόλο VLCC 
πλοίων στην Κίνα.
Μετά την εγκατά-
σταση του συστήμα-
τος στο πλοίο «New 
Treasure», πραγμα-
τοποιήθηκαν δοκιμές 
πλήρους κλίμακας και 
τα σχετικά δεδομέ-
να ελέγχθηκαν από 
το Dalian Maritime 
University. Η διαδικα-
σία περιλάμβανε, μετα-
ξύ άλλων, τον έλεγ-
χο του σχεδιασμού 
καθώς και της διαδικα-
σίας κατασκευής του 
πύργου του scrubber, 
προκειμένου να εξα-
κριβωθεί ότι όλα είναι 
σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του CCS.

Με τη συγκεκριμένη έγκριση, η Wärtsilä 
κάνει ένα σημαντικό βήμα για την εισα-
γωγή του εν λόγω συστήματος καθαρι-
σμού καυσαερίων στην κινεζική αγορά. 
Ο Jan Othman, διευθυντής του τμήμα-
τος Exhaust Treatment της Wärtsilä 
Marine, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται 
για μια επιτυχία η οποία επικυρώνει την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα 
των συστημάτων καθαρισμού καυσαε-
ρίων της Wärtsilä. Έχοντας πλέον την 
Έγκριση Τύπου από τον CCS, μπορούμε 
να εγκαταστήσουμε το εν λόγω προϊόν 
σε οποιοδήποτε πλοίο είναι ταξινομη-
μένο στον CSS, χωρίς να χρειάζεται να 
πραγματοποιούνται περαιτέρω δοκιμές 
εκπομπών».

 Ένα καινοτόμο σύστημα 
συγκράτησης φορτίου LNG

Η εταιρεία Saga LNG Shipping παρέ-
λαβε στις αρχές Ιανουαρίου το νεό-
τευκτο πλοίο «Saga Dawn», το πρώτο 
στον κόσμο πλοίο μεταφοράς LNG το 
οποίο διαθέτει ένα καινοτόμο σύστημα 
συγκράτησης φορτίου που βασίζεται 
στις απαιτήσεις του ΙΜΟ για ανεξάρτη-
τες δεξαμενές τύπου Α. Το χωρητικό-
τητας 45.000 κ.μ. πλοίο, το οποίο είναι 
ταξινομημένο στον ABS, ναυπηγήθηκε 
από την China Merchants Heavy Indus-
try στην Κίνα.
Το σύστημα LNT A-BOX® που διαθέτει 

το πλοίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
LNT Marine. Περιλαμβάνει ανεξάρτητες 
πρισματικές δεξαμενές φορτίου τύπου 
Α, οι οποίες υποστηρίζονται από στη-
ρίγματα φύλλων ξύλου από κόντρα πλα-
κέ και από ένα θερμομονωτικό υλικό το 
οποίο συνδέεται με το εσωτερικό του 
κύτους και λειτουργεί ως ανεξάρτητο 
δευτερεύον μέσο μόνωσης.
Ο Eric Kleess, αντιπρόεδρος του τμή-
ματος Eastern Hemisphere Operations 
του ABS, ανέφερε σχετικά: «Ο ABS 
έχει προϊστορία στη συνεργασία με 
καινοτόμους του κλάδου του φυσικού 
αερίου παγκοσμίως, και είμαστε υπε-
ρήφανοι που το έργο αυτό εντάσσεται 
στη λίστα των επιτυχημένων έργων. Η 
καινοτομία είναι απαραίτητη για την 
εξέλιξη του κλάδου μας και αποστολή 
μας είναι να συνεργαζόμαστε με τους 
σχεδιαστές και τους κατασκευαστές, 
προκειμένου να εκμεταλλευόμαστε τα 
οφέλη των νέων σχεδιασμών, δίνοντας 
παράλληλα προτεραιότητα στην ασφά-
λεια.

Γεγονός τα πρώτα πράσινα πλοία 
μεταφοράς γαιάνθρακα

Η ιαπωνική Kyushu Electric Power Co., 
Inc. (Kyuden) υπέγραψε στις αρχές του 
έτους συμφωνία με τις ναυτιλιακές εται-
ρείες Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 
(NYK) και Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) 
για τη ναύλωση των πρώτων παγκοσμίως 
πλοίων μεταφοράς γαιάνθρακα τα οποία 
θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG. 
Τα πλοία, τα οποία θα διαχειρίζονται οι 
MOL και NYK, θα χρησιμοποιηθούν για 
την εισαγωγή γαιάνθρακα στις μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
καύση άνθρακα της Kyuden.
Η χρήση του LNG ως καυσίμου δύνα-
ται να εξαλείψει τις εκπομπές οξειδίων 
του θείου (SOx) και να μειώσει κατά 
περίπου 80% τις εκπομπές οξειδίων 
του αζώτου (NOx), καθώς και το 30% 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2), σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
καύσιμα πλοίων.
Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, οι τρεις 
εταιρείες συμβάλλουν στην προσπάθεια 
για την απεξάρτηση της ναυτιλίας από 
τον άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της θαλάσ-
σιας μεταφοράς γαιάνθρακα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Ενέργεια  
και Φυσικοί 
Πόροι

Συγχωνεύσεις και εξαγορές:  
Τι μέλλει γενέσθαι το 2020

To 2019 η αξία των συγχωνεύσεων και των εξα-
γορών στον ενεργειακό κλάδο των ΗΠΑ ανήλθε 
στα $92 δις, αυξημένη σημαντικά από τον κατά 
μέσο όρο των $78 δις τα τελευταία δέκα χρόνια, 
σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Enverus.
Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ουσιαστικά μονοπω-
λήθηκε από μία μόνο μεγάλη εξαγορά –αυτή της 
Αnadarko από την Occidental Petroleum έναντι 
$57 δις–, δείγμα του ότι όλες οι υπόλοιπες συμ-
φωνίες κινήθηκαν σε ρηχά νερά το περασμένο 
έτος, παρά τις εκτιμήσεις ότι η προαναφερθείσα 
συμφωνία των δύο πετρελαϊκών κολοσσών θα 

έφερνε σωρεία συγχωνεύσεων και εξαγορών. 
Αναλυτές σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή ίσως 
αποτελεί απόρροια του γεγονότος ότι οι επεν-
δυτές στους τομείς της ενέργειας επέλεξαν εται-
ρείες που διανέμουν μέρισμα. Όπως σημειώνει 
ωστόσο η Enverus, στα τέλη του 2019 υπήρξε 
έντονη δραστηριότητα στον κλάδο της ενέργειας 
των ΗΠΑ, με τις προοπτικές για το 2020 να είναι 
περισσότερο αισιόδοξες.
Η Enverus εκτιμά ότι το 2020 θα υπάρξει έντονη 
δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών για 
εταιρείες με μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση 
που δραστηριοποιούνται στη λεκάνη Permian, 
στην οποία εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κοιτά-
σματα σχιστολιθικού πετρελαίου.
Τέλος, σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή 
της Enverus, Andrew Dittmar, εταιρείες ενέργει-
ας-στόχοι για εξαγορές και συγχωνεύσεις το 2020 
ίσως αποτελέσουν οι εξής: Centennial Resource 
Development (CDEV), Matador Resources 
(MTDR), QEP Resources (QEP), SM Energy (SM), 
WPX Energy (WPX), Laredo Petroleum (LPI) και 
Halcon Resources.

Νέο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου  
στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια χώρα ήδη 
πλούσια σε πετρέλαιο, ανακοίνωσαν στις αρχές 
Φεβρουαρίου την ανακάλυψη ενός σημαντικού 
κοιτάσματος φυσικού αερίου, που θα βοηθήσει το 
κράτος του Κόλπου να προσεγγίσει την αυτάρκεια 
σε αυτό το καύσιμο.
Η κρατική εταιρεία Abu Dhabi National Oil Co. 
(ADNOC) διευκρίνισε πως το νέο κοίτασμα, που 
περικλείει περίπου 2.200 δις κυβικά μέτρα αερίου, 
βρίσκεται ανάμεσα στα εμιράτα του Ντουμπάι και 
του Άμπου Ντάμπι, των δύο μεγαλύτερων μελών 
της ομοσπονδίας.
«Αυτή η νέα ανακάλυψη ενισχύει τον στόχο του 
έθνους να φτάσει την αυτάρκεια σε αέριο», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της η ADNOC.
Τον Νοέμβριο του 2019, το Άμπου Ντάμπι είχε 
ανακοινώσει την ανακάλυψη κοιτασμάτων 7 δις 
βαρελιών πετρελαίου και περίπου 1.600 δις κυβι-
κών μέτρων αερίου.
Οι ανακαλύψεις αυτές θα ανεβάσουν το σύνολο 
των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των Εμιράτων 
στα 105 δις βαρέλια, με αποτέλεσμα να γίνει η έκτη 
χώρα στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου, πιο 
πάνω από το Κουβέιτ.
Το αέριο του νέου κοιτάσματος θα παρέχεται 
στο Ντουμπάι, το οποίο τώρα καλύπτει το μεγα-
λύτερο μέρος των αναγκών του με εισαγωγές 
από το Κατάρ, παρά το μποϊκοτάζ που επέβαλαν 
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στη χώρα αυτή οι γείτονές της, περιλαμβανομέ-
νων των ΗΑΕ.
Η ADNOC προβλέπει αύξηση της παραγωγής 
αερίου, προκειμένου η ικανότητα παραγωγής 
αργού πετρελαίου να φτάσει τα 4 εκατ. βαρέλια 
την ημέρα το 2020 και τα 5 εκατ. βαρέλια δέκα 
χρόνια αργότερα.

Trafigura: «Πράσινη» επένδυση στο Μάλι

Ένας από τους σημαντικότερους commodity 
traders παγκοσμίως, η Trafigura, πραγματοποίη-
σε την πρώτη της επένδυση σε ένα ηλιακό πάρ-
κο στο Μάλι, στο πλαίσιο των προσπαθειών να 
αναπτύξει το αποτύπωμά της στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.
Το εν λόγω project έξω από την πρωτεύουσα του 
Μάλι, Μπαμακό, έχει δυνητική παραγωγική ικανό-
τητα ηλεκτρισμού της τάξεως των 50 megawatts 
(MW), όταν η κατασκευή του ολοκληρωθεί, αργό-
τερα μέσα στον χρόνο.
Η Trafigura κατέχει το 49,9% του project μέσω 
της PASH Global, της οποίας ο commodity trader 
κατέχει το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο. Μάλι-
στα η Trafigura έχει αναπτύξει εσωτερικά μια 
ειδική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή και τη 
μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, 
δεδομένων των κοινωνικών πιέσεων για μείωση 
της χρήσης άνθρακα.

Αποεπενδύσεων συνέχεια για την BP

Η BP συνεχίζει το πρόγραμμα αποεπενδύσεων, 
με στόχο έως τα τέλη του 2020 να αποκομίσει 
έσοδα που θα φτάσουν τα $10 δις.
Ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε την πώλη-
ση των μεριδίων σε πετρελαϊκές μονάδες στη 
Βόρεια Θάλασσα στην Premier Oil. Η αγορα-
πωλησία αφορά μία πλατφόρμα εξόρυξης καθώς 
επίσης και τα δικαιώματα εξόρυξης σε πέντε 
οικόπεδα στα ανοιχτά της Σκωτίας, 140 μίλια 
βορειοανατολικά του Αμπερντίν. Το τίμημα της 
πώλησης ανέρχεται σε $625 εκατ.
Η δραστηριοποίηση της BP στη συγκεκριμένη 
περιοχή ξεκίνησε από το 1996, με τη μέση παρα-
γωγή πετρελαίου να ανέρχεται σε 25.000-30.000 
βαρέλια/ημέρα.

LNG: Συμφωνία-ορόσημο  
στον Περσικό Κόλπο

Η Qatar Petroleum και η Kuwait Petroleum 
Corporation (KPC) προχώρησαν σε μακροχρό-
νια συμφωνία για την προμήθεια έως και 3 εκατ. 
τόνων LNG ετησίως στο Κουβέιτ.

Μέσω της 15ετούς συμφωνίας, το Κουβέιτ θα αρχίσει να δέχεται τα εν λόγω 
φορτία LNG στον τερματικό σταθμό του λιμένα Al-Zour από το 2022, προ-
κειμένου να καλύψει τις μεγάλες ενεργειακές του ανάγκες.
Mε αφορμή τη συμφωνία των δύο κρατικών εταιρειών, ο υπουργός σε θέμα-
τα Ενέργειας του Κατάρ και επικεφαλής της Qatar Petroleum, Saad Sherida 
Al-Kaabi, σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή επεκτείνει τη μακροχρόνια σχέση 
των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας και υπογραμμίζει τη δέσμευση 
του Κατάρ για την κάλυψη των αναγκών του Κουβέιτ.
Από την πλευρά του, ο δρ Khaled Al-Fadhel, υπουργός Πετρελαίου, Ηλε-
κτρισμού και Υδάτων του Κουβέιτ και πρόεδρος του ΔΣ της KPC, σχολίασε 
ότι η χώρα προσβλέπει σε οικονομική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί καθαρότε-
ρες πηγές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, που συντελεί στη μείωση των 
επιβλαβών αέριων εκπομπών.

Βρετανία: Τα ορυκτά καύσιμα σε δεύτερη μοίρα

Η Βρετανία, που παραδοσιακά στηρίζεται στον άνθρακα για την ηλεκτρο-
παραγωγή, για πρώτη φορά το 2019 παρήγαγε περισσότερο ηλεκτρισμό 
από άλλες μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και η πυρηνική, 
αφήνοντας στο παρασκήνιο τον άνθρακα, σύμφωνα με στοιχεία του 
National Grid.
Ο άνθρακας για πολλά χρόνια κυριαρχούσε στο ενεργειακό μείγμα της Βρε-
τανίας, στην οποία τη δεκαετία του 1880 κατασκευάστηκε η πρώτη μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα στον κόσμο. Οι κοινωνικές πιέσεις, ωστόσο, 
για τη μείωση των επιβλαβών αέριων εκπομπών κατέστησαν τη Βρετανία 
πρωτοπόρο μεταξύ των χωρών του G7 σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της 
για τον εκμηδενισμό των εκπομπών έως το 2050.
«Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα δεκαετία, η εξέλιξη αυτή είναι ιστορική», 
σημειώνουν υψηλόβαθμα στελέχη του National Grid. Σύμφωνα με τα διαθέ-
σιμα στοιχεία, η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η πυρηνική ενέργεια 
ήταν υπεύθυνες για το 48,5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του άνθρακα και του φυσικού 
αερίου ήταν 43%.
Καθώς ο αριθμός των παράκτιων αιολικών πάρκων αυξάνεται, η απεξάρ-
τηση από τον άνθρακα θεωρητικά θα συνεχιστεί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι 
το μεγαλύτερο τέτοιο πάρκο στον κόσμο, το Orsted’s Walney Extension, 
φιλοξενείται στις βορειοδυτικές ακτές της Αγγλίας.

Αποεπένδυση της Petrobras από την Αφρική

Η βραζιλιάνικη Petrobras ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του 
μεριδίου που κατείχε σε θυγατρική της εταιρεία που δραστηριοποιείται στη 
Νιγηρία.
Η πώληση στην Petrovida Holding του 50% της Petrobras Oil & Gas B.V. 
(PO&GBV) θα αποφέρει στην Petrobras ποσό $1,454 δις, μόλις ολοκληρω-
θούν οι σχετικές διαδικασίες και αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της 
Νιγηρίας.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Petrobras αποσύρεται πλήρως από 
τις δραστηριότητές της στην αφρικανική ήπειρο, στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής επαναπροσδιορισμού του χαρτοφυλακίου της.
Οι δραστηριότητες της PO&GBV στην Αφρική εδράζονταν σε δύο οικόπεδα 
εξόρυξης πετρελαίου, με παραγωγή περίπου 34.000 βαρελιών ημερησίως.
Η Petrovida συστήθηκε από την Africa Oil Corp. και την κρατική καναδική 
εταιρεία εξόρυξης και παραγωγής. Η Africa Oil δραστηριοποιείται ήδη στη 
Νιγηρία, ενώ διατηρεί μονάδες και στην Κένυα και στη Γουιάνα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (EIA), 
το 2018 πραγματοποιήθηκαν 2 εκα-
τομμύρια νέες πωλήσεις ηλεκτρικών 
οχημάτων και πλέον ο παγκόσμιος 
στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. 
Οι εκτιμήσεις για το μέλλον, μάλι-
στα, δείχνουν κατακόρυφη αύξηση 
του αριθμού αυτού στο εγγύς μέλ-
λον. Αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις 
δείχνουν 10 εκατομμύρια πωλήσεις 
νέων ηλεκτρικών οχημάτων τον χρό-
νο έως το 2025, ενώ θα ξεπεράσουν 
τα 30 εκατομμύρια το 2040. Η αύξη-
ση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα 
ηλεκτρικά δίκυκλα και λεωφορεία. 
Την εδραίωση της ηλεκτροκίνησης 
ευνοεί σημαντικά η δημιουργία κινή-
τρων για επενδύσεις, καθώς και ο 
περιορισμός στην πώληση και στην 
κυκλοφορία των συμβατικών οχημά-
των. 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.

Οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως συστρα-
τεύονται και επενδύουν εξαιρετικά μεγάλα χρηματικά ποσά, 
με στόχο να καταστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανταγωνι-
στικά και να γίνει εφικτή η μαζική παραγωγή τους. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η επένδυση-μαμούθ που ετοι-
μάζει ο όμιλος Volkswagen τα επόμενα χρόνια. Ο γερμανικός 
κολοσσός ανακοίνωσε πρόσφατα την επένδυση 60 δις ευρώ 
την επόμενη πενταετία για τη μετατροπή των υπαρχόντων 
εργοστασίων, ώστε να καταστεί δυνατή η μαζική παραγωγή 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη δημι-
ουργία 75 νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και 60 υβριδι-
κών έως το 2028.
Την προτίμησή τους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φαίνεται να δεί-
χνουν και οι καταναλωτές. Το ηλεκτροκίνητο Model 3 της Tesla 
είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει 
στην άνοδο της παραγωγής από την Tesla και έχει προκαλέσει 
πλήγμα σε εταιρείες-κολοσσούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, 
όπως η Toyota και η ΒΜW. Παρόμοια πορεία –προς την ηλε-
κτροκίνηση– φαίνεται να ακολουθούν και άλλες αυτοκινητοβιο-
μηχανίες στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία.
Παράλληλα, το «ηλεκτροκίνητο» μέλλον φαίνεται να επηρε-
άζει και την αεροπορική βιομηχανία. Η Boeing και η Airbus 
έχουν ήδη καταστήσει σαφή τον στόχο τους για μείωση των 
εκπομπών αέριων ρύπων, ερευνώντας ρεαλιστικές εναλλακτι-
κές λύσεις για τα σημερινά συμβατικά αεροσκάφη. Η ισρα-
ηλινή Eviation, μάλιστα, έφτασε ένα βήμα παραπέρα, συστή-
νοντας στον κόσμο το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αεροπλάνο 
εννέα θέσεων, με εμβέλεια άνω των 1.000 χλμ., σχεδιασμένο 
για πτήσεις μικρών αποστάσεων. 
Η πλήρης μετάβαση σε ένα καθαρό, ηλεκτροκίνητο μέλλον θα 
χρειαστεί αρκετά χρόνια ακόμα. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι 
η μετάβαση σε αυτή την εποχή έχει ξεκινήσει.

Είναι επίσημο: Περνάμε στην εποχή  
της ηλεκτροκίνησης
Η ηλεκτροκίνηση 
δεν είναι κάτι που 
ακούγεται πρώτη 
φορά. Το όραμα 
για τη δημιουργία 
ηλεκτροκίνητων 
μέσων μεταφοράς 
υπάρχει εδώ και 
αρκετά χρόνια. 
Η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και 
η παγκόσμια 
προσπάθεια για 
την καταπολέμηση 
της κλιματικής 
αλλαγής έχουν 
συμβάλει ιδιαίτερα 
στην επιτάχυνση 
της μετάβασης 
στην «πράσινη» 
ηλεκτροκίνητη 
εποχή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου
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Εν 
Πτήσει

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα ελληνικά 
αεροδρόμια

Νέο ρεκόρ κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 
αεροδρόμια της χώρας το 2019. Πιο συγκεκριμέ-
να και σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, κατά το χρονικό διάστη-
μα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, ο αριθμός των 
διακινηθέντων επιβατών άγγιξε τα 65.385.004, 
σημειώνοντας άνοδο 5% συγκριτικά με το 2018, 
οπότε είχαν διακινηθεί 62.292.191 επιβάτες.
Προκύπτει, συνεπώς, ότι οι διακινούμενοι επιβά-
τες το 2019 ήταν περισσότεροι κατά 3.092.813.  
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά 
αεροδρόμια ανήλθε στις 538.956 (από τις οποί-
ες 213.098 εσωτερικού και 325.858 εξωτερικού), 
παρουσιάζοντας άνοδο 3,7% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2018, οπότε είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 519.548 πτήσεις.
Στα επιμέρους στοιχεία για το περασμένο έτος, ο 
αερολιμένας που εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσο-
στό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι το αερο-
δρόμιο Ιωαννίνων, με άνοδο 23% (διακινήθηκαν 
134.011 επιβάτες το 2019 έναντι 108.932 το 2018).
Το αεροδρόμιο Νάξου κατέγραψε άνοδο επιβα-
τικής κίνησης κατά 21% (103.463 επιβάτες έναντι 
85.503 το περσινό διάστημα), ενώ 20,3% αύξηση 
επιβατών είχε το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καθώς 
διακινήθηκαν 333.455 επιβάτες το δωδεκάμηνο 
του 2019 έναντι 277.266 επιβατών το 2018.

Οι πιο αξιόπιστοι αερομεταφορείς

Η OAG, ο κορυφαίος διεθνής πάροχος ταξιδιω-
τικών δεδομένων και πληροφόρησης σε θέματα 

αερομεταφορών, έδωσε στη δημοσιότητα τα 
αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας συνέπειας 
και αξιοπιστίας προγραμματισμένων πτήσεων 
(Punctuality League 2020). Η έρευνα αποτελεί την 
πιο ολοκληρωμένη κατάταξη της απόδοσης όλων 
των μεγάλων σε αριθμό στόλου αερομεταφορέ-
ων και αεροδρομίων ως προς την ακρίβεια και τη 
συνέπεια στην προγραμματισμένη ώρα απογείω-
σης και προσγείωσης αεροσκαφών. Οι αεροπορι-
κές εταιρείες Ασίας-Ειρηνικού κυριάρχησαν για μία 
ακόμα χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη, αφού 9 
από τις 20 αεροπορικές εταιρείες έχουν ως βάση 
τους τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία.
Η Garuda Indonesia κατέλαβε την πρώτη θέση 
παγκοσμίως, με συνέπεια στις προγραμματισμένες 
πτήσεις που άγγιξε το 95,01%. Η Copa (ο επίσημος 
αερομεταφορέας του Παναμά) κατέλαβε τη δεύ-
τερη θέση με 92,01%, η Skymark Airlines της Ιαπω-
νίας κατέλαβε την τρίτη θέση με 90,12%, η Hawaiian 
των ΗΠΑ την τέταρτη θέση με 87,4%. Ακολουθούν 
η LATAM (με βάση τη Χιλή), η Aeroflot (με έδρα 
τη Ρωσία), η All Nippon (με βάση την Ιαπωνία), η 
Jet Star Asia (με βάση τη Σιγκαπούρη), η Singapore 
Airlines (επίσης με βάση και έδρα τη Σιγκαπούρη) 
και η Thai AirAsia (με βάση την Ταϊλάνδη). Η μόνη 
αεροπορική εταιρεία με έδρα χώρα της ΕΕ που 
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα είναι η Iberia της 
Ισπανίας, που κατέλαβε την 11η θέση, με ποσοστό 
αξιοπιστίας πτήσεων 84,06%.
Το αεροδρόμιο της Oσάκα, Osaka Itami (ITM), κατέ-
λαβε για δεύτερη χρονιά την πρώτη θέση με πτήσεις 
on-time που άγγιξαν το 88,03%. Το Tokyo Haneda 
(HND) κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 86,60% και το 
αεροδρόμιο της Μόσχας Sheremetyevo (SVO) την 
τρίτη θέση με ποσοστό 86,87%.

Επικαιρότητα  
από τον χώρο των 
αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος



συνολικά, πετώντας περισσότερο κυρίως στις αρχές και στο τέλος της 
παραδοσιακής τουριστικής περιόδου. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην 
επέκταση της τουριστικής περιόδου, όσο και στην προσφορά αναβαθ-
μισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, γιατί αυτό είναι το απαραίτητο διπλό 
στοίχημα για βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό και στη χώρα».

Οι στρατηγικοί στόχοι της Qatar Airways στην Ελλάδα

Επέλαση… στην Ελλάδα σχεδιάζει η Qatar Airways αυτό το καλοκαίρι, 
εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της πτήσεις από τη Σαντορί-
νη προς την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Οι συγκεκριμένες πτήσεις, 
μάλιστα, αποτελούν τις πρώτες και μοναδικές τακτικές πτήσεις ασιατικού 
αερομεταφορέα από και προς τη Σαντορίνη, καθώς και τις μοναδικές απευ-
θείας τακτικές πτήσεις από το πολυσύχναστο νησί των Κυκλάδων προς την 
Ασία. Η νέα σύνδεση θα ξεκινήσει τον Μάιο και θα συνδέει τη Σαντορίνη 
με την Ντόχα έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού.
Η Qatar Airways ήδη συνδέει, όλο τον χρόνο, την Ντόχα με την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι έχουν εγκαινιαστεί οι 
απευθείας τακτικές πτήσεις και από τη Μύκονο προς το Κατάρ. Η πολυ-
βραβευμένη αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το καλοκαίρι του 
2020 θα εγκαινιάσει μία ακόμα καθημερινή πτήση από την Αθήνα προς την 
Ντόχα, συνδέοντας πλέον τις δύο πόλεις με τέσσερις πτήσεις την ημέρα.

Boeing: Η αποτυχία της κοστίζει θέσεις εργασίας

Η καθήλωση του Boeing 737 ΜΑΧ λόγω της πτώσης δύο αεροπλάνων, που 
κόστισαν τη ζωή 346 ανθρώπων, είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη απο-
τυχία της Boeing στην ιστορία της. Η παγκόσμια κατακραυγή είχε ως απο-
τέλεσμα την έναρξη ερευνών όχι μόνο για τα λάθη που συνέβησαν, αλλά 
και για τον λόγο που δεν εντοπίστηκαν νωρίτερα. Η αποτυχία της Boeing 
αποτέλεσε και αποτυχία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ 
(FAA), καθώς γέννησε ερωτήματα για τον τρόπο πιστοποίησης της αξιο-
πλοΐας του εν λόγω αεροσκάφους.
Μετά από δέκα μήνες καθήλωσης και ζημιές που ξεπερνούν τα $10 δις, η 
Boeing ανακοίνωσε την πλήρη διακοπή της παραγωγής του 737 MAX, καθώς 
διαθέτει ήδη stock 400 αεροσκαφών, χωρίς όμως σαφή χρονικό ορίζοντα 
επιστροφής του συγκεκριμένου μοντέλου στους αιθέρες. Η συγκεκριμένη 
κίνηση ήταν αναμενόμενο να έχει επιπτώσεις γενικότερα στον αεροπορικό 
κλάδο, τόσο στις αεροπορικές εταιρείες που είναι πελάτες της Boeing όσο 
και σε εταιρείες και ανθρώπους που συμμετέχουν στη γραμμή παραγωγής 
του αεροσκάφους. Πρόσφατα, η Spirit AeroSystems, ένας από τους βασι-
κότερους προμηθευτές εξαρτημάτων αεροπλάνων της Boeing, ανακοίνωσε 
την απόλυση 2.800 εργαζομένων.
Η ανακοίνωση της εταιρείας ήρθε μία ημέρα μετά τη δημοσίευση εσωτε-
ρικών εγγράφων της Boeing. Στα εν λόγω έγγραφα εκφράζεται η δυσπιστία 
των υπαλλήλων για την ασφάλεια του 737 MAX, που αργότερα επιβεβαιώ-
θηκε από τα δύο δυστυχήματα. Το μόνο βέβαιο πλέον είναι ότι η αβεβαι-
ότητα έχει ταυτιστεί με την εταιρεία και ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολλές 
και απρόβλεπτες.

Aegean Airlines: «Απογείωση»  
για την επιβατική κίνηση το 2019

Mε ένα νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση, αγγί-
ζοντας το όριο των 15 εκατ. επιβατών, ολοκλή-
ρωσε την περασμένη χρονιά η AEGEAN, κατα-
γράφοντας αύξηση 7% στη συνολική επιβατική 
κίνηση για το 2019, επισφραγίζοντας παράλληλα 
με τη σημαντική αυτή επιτυχία τα είκοσι χρόνια 
λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, το 2019 η εταιρεία 
μετέφερε 14,99 εκατ. επιβάτες, ένα εκατομμύριο 
περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, προσφέροντας συνολικά 17,85 εκατ. θέσεις.
Η αύξηση προήλθε από την αυξημένη επένδυση 
στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να απο-
τελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης, με 8,7 εκατ. 
επιβάτες και 11% αύξηση. Η αύξηση αυτή συντε-
λέστηκε τόσο από τη βάση της Αθήνας (+11%), 
που αποτελεί τον κύριο κόμβο του δικτύου, όσο 
και από τις βάσεις της περιφέρειας –Θεσσαλο-
νίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος, Καλαμάτα (+8%)–, 
που σημειώνουν αύξηση σημαντικά μεγαλύτερη 
από τη γενική τάση της χώρας, η οποία δείχνει 
σημάδια επιβράδυνσης.
Οριακά ανοδική πορεία κατά 3% κατέγραψε και 
η κίνηση εσωτερικού, παρά τη σημαντική επιβά-
ρυνση από τη διατήρηση του ΦΠΑ επιβατικών 
μεταφορών στο 24% για τέσσερα συνεχή έτη 
(2016-2019).
Συνολικά ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε 
κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα βάσης και 
από 83,9% το 2018 ανήλθε σε 84,8% το 2019.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβου-
λος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά: «Πετύχαμε 
11% ανάπτυξη στην κίνηση εξωτερικού και 7% 
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Την εκδήλωση ενημέρωσης της νέας γενιάς για τη 
liner ναυτιλία, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη 21 Ιανουαρίου 2020 στο Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, χαιρέτισε ο πρόεδρος της Διεθνούς 
Ναυτικής Ένωσης και Managing Director της Arkas 
Hellas S.A., Φίλιππος Κωστόπουλος, ενώ σύντομο 
χαιρετισμό απηύθυνε και η κ. Χριστιάνα Καλογήρου, 

γενική γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην αρχική της αναφορά σημείωσε ότι τα λιμάνια βρίσκονται ψηλά στην 
ατζέντα του υπουργείου και, πέραν των λιμένων του Πειραιά και της Θεσ-
σαλονίκης, ακόμα δέκα περιφερειακά λιμάνια θα ενταχθούν εντός του 2020 
σε πρόγραμμα μετεξέλιξης σε ατμομηχανές περιφερειακής αλλά και εθνι-
κής οικονομικής ανάπτυξης. Η κ. Καλογήρου πρόσθεσε ότι πλέον τα ελλη-
νικά λιμάνια αποκτούν κομβικό ρόλο, καθώς συνδέουν τις θαλάσσιες τακτι-
κές μεταφορές με τα δίκτυα διανομών της ΕΕ, της Ανατολικής Ευρώπης, της 
Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Η γενική γραμματέας του ΥΝΑΝΠ, 
απευθυνόμενη στους νέους συμμετέχοντες στην ημερίδα, κατέληξε ότι 
«όπως σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι και στις τακτικές διά 
θαλάσσης μεταφορές ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει έναν ξεχωριστό και 
μοναδικό ρόλο».

H σημασία της ναυτιλίας τακτικών γραμμών 
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, 
ο ρόλος του ναυτιλιακού πράκτορα, οι 
προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών 
λιμένων σε ένα ανταγωνιστικό και 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους 
νέους αποτέλεσαν τα κύρια θέματα 
συζήτησης κατά την ενημερωτική εκδήλωση 
που συνδιοργάνωσαν η Διεθνής Ναυτική 
Ένωση (ΔΝΕ) και η Isalos.net, με θέμα 
«Liner Shipping & Agency».

ΔΝΕ: Η νέα γενιά ενημερώνεται 
για τη ναυτιλία τακτικών 
γραμμών

HMEΡΙΔΑ ΔΝΕ & ΙSALOS.NET

Φωτογραφία:  Tο πρώτο πάνελ με θέμα «Liner Ναυτιλία: Agency, Port & Logistics». Α-Δ: Νίκος Ροδόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
OnLine Data και πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Αναστάσιος Βαμβακίδης, εμπορικός διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά Α.Ε., Κωνσταντίνος Αχλαδίτης, Managing Director της Golden Cargo S.A. και Β΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Φίλιππος Κωστόπουλος, πρόεδρος της 
Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) και Managing Director της Arkas Hellas S.A., και ο κ. Μηνάς Τσαμόπουλος.



Τα πάνελ που ακολούθησαν συντόνισε ο δημοσιογράφος 
Μηνάς Τσαμόπουλος.
Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν σημαντικοί εισηγητές και 
εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας από το ναυτιλιακό 
πλέγμα του Πειραιά. Ο κ. Κωνσταντίνος Αχλαδίτης, Managing 
Director της Golden Cargo S.A. και Β΄ αντιπρόεδρος του 
ΕΒΕΠ, ο κ. Αναστάσιος Βαμβακίδης, εμπορικός διευθυντής 
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε., ο κ. Φίλιπ-
πος Κωστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένω-
σης (ΔΝΕ) και Managing Director της Arkas Hellas S.A., και 
ο κ. Νίκος Ροδόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της OnLine Data και πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας 
Logistics, παρέθεσαν τις σκέψεις τους για το μέλλον των ελλη-
νικών λιμένων σε συνάρτηση με την ανάγκη μετεξέλιξης της 
χώρας μας σε αρτηρία συνδυασμένων μεταφορών και logistics.

Η liner ναυτιλία και ο ρόλος 
του ναυτιλιακού πράκτορα

Στην εναρκτήρια εισήγησή του ο κ. Φ. Κωστόπουλος, ως πρό-
εδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, στάθηκε στον κομβικό 
ρόλο του ναυτιλιακού πράκτορα τόσο στη liner ναυτιλία όσο 
και στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ επισήμανε πως η ναυτιλία 
τακτικών γραμμών είναι η υπηρεσία μεταφοράς που προσφέ-
ρεται από τις ναυτιλιακές γραμμές μέσω των πλοίων μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει δύο βασικά χαρακτηριστι-
κά: την τακτική βάση των δρομολογίων αλλά και το σταθερό 
χρονοδιάγραμμα. «Ο ναυτιλιακός πράκτορας αποτελεί τον 
τοπικό εκπρόσωπο των ναυτιλιακών γραμμών και επομένως 
η ευθύνη του είναι σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές», 
τόνισε ο κ. Κωστόπουλος και συμπλήρωσε ότι στα βασικά 
καθήκοντα ενός πράκτορα είναι η διαχείριση του πλοίου στα 
τοπικά λιμάνια καθώς επίσης η προσέλκυση και η διαχείριση 
του τοπικού φορτίου.
Σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τάσεις στη ναυτιλία γραμμών, ο 
κ. Κωστόπουλος τόνισε ότι οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά 
είναι πλέον πολύ λιγότεροι και έχουν προχωρήσει σε συμ-
μαχίες μέσω κοινοπραξιών ώστε να εμπλουτίσουν το παγκό-
σμιο ναυτιλιακό τους δίκτυο αλλά και να επιτύχουν μείωση 
του κόστους σε πλοία και λιμάνια μέσω οικονομιών κλίμακας. 
Έτσι εξηγείται, ανέφερε, η ναυπήγηση ολοένα και μεγαλύτερων 
containerships από τους κολοσσούς της αγοράς τα τελευταία 
δέκα χρόνια.
Επιπλέον επισήμανε ότι οι εταιρείες αυτές προσβλέπουν στην 
καθετοποίηση των δραστηριοτήτων τους, επενδύοντας σε 
λιμάνια, logistics αλλά ακόμα και στα πρακτορεία, προκειμένου 
να προσφέρουν ολοκληρωμένες end to end υπηρεσίες μετα-
φορών. Επιπλέον, ο Managing Director της Arkas Hellas S.A. 
υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί σημαντι-
κή ευκαιρία για τις Διεθνείς Τακτικές Γραμμές, καθώς οδηγούν 
στην αυτοματοποίηση και στην απλοποίηση των διαδικασιών 
αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επίσης, ο κ. Κωστόπουλος παρουσίασε στους νέους τις προο-
πτικές αλλά και τις προκλήσεις απασχόλησης στο επάγγελμα 

του ναυτικού πράκτορα, ενώ ενημέρωσε τους παρευρισκομέ-
νους για τη συμμετοχή της ΔΝΕ, από το 2019, στην παγκό-
σμια Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων (FONASBA) αλλά 
και στην αρμόδια ευρωπαϊκή της επιτροπή, την ECASBA. Επι-
πλέον, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε την αποκλειστικότητα που 
πέτυχε η διοίκηση της ΔΝΕ μέσω της συνεργασίας αυτής στην 
παροχή διεθνώς αποδεκτού «πιστοποιητικού ποιότητας ναυ-
τικής πρακτόρευσης» αλλά και του μοναδικού διεθνώς ανα-
γνωρισμένου «διπλώματος Πράκτορα».
«Η ναυτιλία αποτελεί έναν ακόμα κρίκο της μεγάλης εφοδι-
αστικής αλυσίδας, που ουσιαστικά εξυπηρετεί τη διακίνηση 
των εμπορευμάτων, των πρώτων υλών από το σημείο παρα-
γωγής στο σημείο τελικής κατανάλωσης», ανέφερε κατά την 
αρχική του εισήγηση ο κ. Ν. Ροδόπουλος. Ο ίδιος επισήμανε 
ότι η ναυτική πρακτόρευση, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, διαδρα-
ματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση 
όλων των μεγάλων Οίκων που προσβλέπουν στη διείσδυση σε 
κεντρικές αγορές. Η ναυτιλία γραμμών είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή για τη χώρα μας, δεδομένου ότι «η Ελλάδα είναι ο κεντρι-
κός κόμβος εισόδου των διεθνών εμπορευματικών ροών», 
όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Ροδόπουλος, ο οποί-
ος επίσης συμπλήρωσε ότι «από τότε που η παραγωγή μετα-
κινήθηκε στην Ασία με κέντρο την Κίνα, όλα τα εμπορεύματα 
έρχονται από εκείνα τα μέρη του κόσμου για να κατακτήσουν 
τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».

Τα logistics και οι προοπτικές 
ανάπτυξης του λιμανιού του 
Πειραιά
Η γεωγραφική θέση του Πειραιά αποτελεί τον κυριότερο γνώ-
μονα για την επιλογή του ως κέντρου μεταφόρτωσης, παρο-
χής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και κέντρου διανομής 
(distribution) για την ευρύτερη περιοχή, επισήμανε αρχικά ο 
κ. Α. Βαμβακίδης. «Ο Πειραιάς αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό 
λιμάνι, μετά το Σουέζ, που έχει διασύνδεση με το οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης. […] Για εμάς υπάρχει η 
πεποίθηση χρόνων ότι τα logistics θα πρέπει να είναι η πρώτη 
βιομηχανία της χώρας».
Ο εμπορικός διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτί-
ων Πειραιά Α.Ε. επιχείρησε να συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες 
χώρες, ως κέντρα logistics, τονίζοντας ότι «μελετητές αναφέ-
ρουν ότι το 60% του ΑΕΠ της Ολλανδίας αφορά υπηρεσίες 
logistics και προστιθέμενης αξίας σε φορτία με προορισμό 
χώρες εκτός Ολλανδίας. Εάν η Ελλάδα καταφέρει να πάρει το 
1/3 αυτού του φορτίου, τότε τα έσοδα της χώρας μόνο από 
τους δασμούς θα αγγίξουν τα 1,6 δις ευρώ».
Ο κ. Βαμβακίδης στάθηκε και στις υπηρεσίες μεταποίησης και 
μεταφόρτωσης, η αναγκαιότητα των οποίων εδράζεται στο 
γεγονός ότι τα μεγέθη των πλοίων αυξάνονται διαρκώς για να 
επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι 
τα φορτία μεταφόρτωσης έχουν κόστος και αφήνουν μικρά 
περιθώρια κέρδους για οποιοδήποτε λιμάνι: «Αυτό που πρέπει 
να σκεφτούμε είναι το πώς θα φέρουμε φορτία εδώ, πώς θα 
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παραμένουν και θα εξυπηρετούνται από εδώ, έτσι ώστε να 
παραχθεί μεγαλύτερο έσοδο για την τοπική και την εθνική 
οικονομία», επισήμανε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμ-
μισε την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον Προ-
βλήτα 4 του λιμανιού του Πειραιά, προκειμένου αυτό να εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των μεγάλων συμμαχιών στη liner ναυτιλία, 
όπως οι 2M, OCEΑN3 και ΤΗΕΑ. Η ροή των containers με 
σιδηρόδρομο από και προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω του 
Πειραιά διπλασιάστηκε το 2019, σημείωσε επίσης, και αναφε-
ρόμενος στη σιδηροδρομική σύνδεση με την Ευρώπη τόνισε 
ότι «είναι δεδομένο ότι το τρένο δεν μπορεί να ανταγωνι-
στεί το πλοίο […] τα φορτία που στοχεύουμε και μπορού-
με να διαχειριστούμε από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη 
προς την Κεντρική Ευρώπη είναι τα ακριβά φορτία, αυτά για 
τα οποία το κόστος του χρήματος είναι σημαντικότερο από 
το κόστος μεταφοράς».
Ο Πειραιάς είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα λιμάνια της 
Ολλανδίας σε θέματα logistics, δεδομένης της γεωγραφικής 
του θέσης, «το θέμα είναι πώς και σε τι βαθμό», σημείωσε 
αρχικά ο κ. Κ. Αχλαδίτης. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι 
η θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο 
ώστε να ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης και την εξωστρέ-
φεια της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας επίσης την ανά-
γκη να αλλάξει το νομοθετικό περιβάλλον αλλά και να υπάρξει 

κίνητρο ώστε να ενισχυθεί ο εφοδιασμός των πλοίων (υλικά, 
πετρέλαια, μηχανήματα κ.λπ.) και συνεπώς να εμφανιστούν και 
να αναπτυχθούν νέες εταιρείες γύρω από το μεγαλύτερο λιμά-
νι της χώρας. «Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον 
Πειραιά ως το κύριο λιμάνι εφοδιασμού της ναυτιλίας». «Η 
μεταποίηση είναι το βήμα για τη μεγάλη ανάπτυξη […] η ροή 
εμπορίου καθορίζει την ανάπτυξη του κάθε λιμανιού».
Ο Managing Director της Golden Cargo S.A. και Β΄ αντιπρόε-
δρος του ΕΒΕΠ σχολίασε με καυστικό τρόπο ότι το τελωνει-
ακό θεσμικό πλαίσιο δεν είναι ελκυστικό αυτή τη στιγμή για 
τη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων και πρόσθεσε ότι θα πρέ-
πει να δοθεί κίνητρο στις ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν 
αλλά και σε αυτές που έφυγαν στο εξωτερικό να επιστρέ-
ψουν, καθώς η πρωτογενής παραγωγή εκλείπει στη χώρα μας. 
Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις γύρω από τα logistics, 
σημείωσε ότι υπάρχει η τάση από τους μεγάλους παίκτες της 
αγοράς να ελέγχουν την παραγωγή και την κατανάλωση, ενώ 
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα ανέφερε ότι 
απαιτείται συνέργεια, δεδομένου ότι η χώρα είναι εξαρτώμενα 
εισαγωγική.
Στις πρόσφατες εξελίξεις για το κέντρο logistics του Θριασίου 
αναφέρθηκε από την πλευρά του ο κ. Ροδόπουλος, τονίζοντας 
ότι είναι απαραίτητος ένας στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και 
η επικαιροποίηση των συμβάσεων προκειμένου μεγάλες εται-
ρείες να αποθηκεύουν τα φορτία τους και εν συνεχεία αυτά 
να μεταφέρονται στην Ευρώπη. «Χρειάζεται ένα cluster που 
θα μπορέσει να βοηθηθεί από όλες τις υγιείς δυνάμεις της 
επιχειρηματικότητας και θα προσελκύσει φορτία», σημείωσε 
χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, ο ίδιος αναφέρθηκε στο φιλό-
δοξο κινεζικό σχέδιο του «Belt and Road Ιnitiative» και στην 
επίδρασή του στον Πειραιά, τονίζοντας ότι, καθώς εντείνεται 
ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας και τα κινεζικά συμφέροντα 
καλοβλέπουν τις αγορές της Ευρώπης, η Ελλάδα δύναται να 
βγει σημαντικά κερδισμένη από τα logistics. Και ο κ. Ροδό-
πουλος στάθηκε στην ανάγκη μεταποίησης, σημειώνοντας ότι 
πρέπει να γίνουμε cargo owners, καθώς από τα 5 εκατ. TEUs 
που διακινήθηκαν το 2019 από το λιμάνι του Πειραιά, ούτε τα 
350.000 ΤΕUs δεν ήταν ελληνικά.

Η παρουσία της COSCO 
στον Πειραιά δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία για  
την ελληνική οικονομία;
Σε ερώτηση για το κατά πόσο η παρουσία της COSCO στον 
Πειραιά είναι προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονο-
μία, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες και αντικρουόμενες απόψεις, 
καθώς μερίδα εισηγητών θεωρούν ότι υπάρχουν άμεσα και 
έμμεσα οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας (θέσεις εργασίας, 
εισφορές κ.λπ.), ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι, καθώς 
τα φορτία έρχονται και φεύγουν άμεσα, ο θετικός αντίκτυπος 
του κινεζικού κολοσσού δεν είναι αυτός που θα μπορούσε να 
είναι εάν υπήρχαν υποδομές στην ενδοχώρα, για να εκμεταλ-
λευτούν την αύξηση των διερχόμενων φορτίων.

O κ. Φίλιππος Κωστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης 

(ΔΝΕ) και Managing Director της Arkas Hellas S.A.
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Οι προκλήσεις της στελέχωσης 
και οι δυνατότητες εξέλιξης στη 
ναυτιλία

Οι προκλήσεις της στελέχωσης και οι δυνατότητες εξέλιξης 
στη ναυτιλία ήταν το θέμα συζήτησης του δεύτερου πάνελ, 
στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Σωτήρης Θεοφάνης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσα-
λονίκης, ο κ. Ανακρέων Ματαράγκας, διευθύνων εταίρος της 
Linergents Shipping Ltd. και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Διεθνούς 
Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), ο κ. Κωνσταντίνος Μούσκος, γενι-
κός διευθυντής της GAC Greece και γενικός γραμματέας της 
Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), και η κ. Έλπη Πετράκη, 
ENEA Management, Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΕΝΜΑ και αντι-
πρόεδρος της WISTA Hellas.
Κατά την αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Σ. Θεοφάνης εστιάστη-
κε στις απαραίτητες δεξιότητες με τις οποίες οι νέοι απόφοι-
τοι αλλά και οι ήδη εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδια-
σμένοι για να σταδιοδρομήσουν στη λιμενική βιομηχανία. Ο κ. 
Θεοφάνης σημείωσε ότι, πέραν των όποιων επενδύσεων, είναι 
αναγκαία η σύνδεση των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία, ανα-
φερόμενος και στο παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου η εκπαίδευση 
των νέων γίνεται με την παρουσία μελών της αγοράς. Κατά 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., υπάρ-
χουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στον εν λόγω κλάδο, 
καθώς τώρα ουσιαστικά ανθίζει στη χώρα μας. «Το να χτίσεις 
στελέχη δεν είναι εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεο-
φάνης, που επικεντρώθηκε και στο Εθνικό Ινστιτούτο Λιμενι-
κής Κατάρτισης «ΕΞΑΝΤΑΣ», το οποίο ουσιαστικά αποτελεί 
μια προσπάθεια κατάρτισης των στελεχών του ΟΛΘ, που θα 
επεκταθεί από τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Για τη διείσδυση της τεχνολογίας στον κλάδο, ενστερνιζόμε-
νος την άποψη συναδέλφου του στις ΗΠΑ, τόνισε ότι «μπορεί 
να έχουμε αυτοματοποιημένα ή ημι-αυτοματοποιημένα λιμά-
νια, αλλά αυτόνομα λιμάνια δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ, για-
τί είναι τέτοια η πολυπλοκότητα της λήψης των αποφάσεων, 

που δεν μπορείς να περάσεις σε μια αυτορρυθμιζόμενη γραμ-
μή». Παράλληλα σημείωσε ότι αλλάζουν πλέον οι δεξιότητες 
της εργασίας λόγω της ψηφιοποίησης και των καινοτομιών 
που συναντώνται σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής ζωής.
Από την πλευρά του ο κ. Α. Ματαράγκας εξέφρασε την άποψη 
ότι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης στη ναυτιλιακή πρακτό-
ρευση διεθνών τακτικών γραμμών εξακολουθούν να υφίστα-
νται, όπως υπήρχαν στο παρελθόν, με την ειδοποιό διαφορά 
ότι το πλαίσιο λειτουργίας και οι απαιτήσεις μεταβάλλονται, 
λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Υπογράμμισε 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες 
πρακτόρευσης διεθνών τακτικών γραμμών λογίζονται μεταξύ 
των κορυφαίων παγκοσμίως. Αναφορικά με τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για τη σταδιοδρομία των νέων στον εν λόγω 
κλάδο, ο κ. Ματαράγκας ανέφερε ότι «η υπομονή και η επι-
μονή δεν λογίζονται ως δεξιότητες, ωστόσο στον χώρο μας 
καθίστανται απαραίτητες». Ο ίδιος παρότρυνε τους νέους που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση να επιδιώξουν πάση δυνάμει να 
(μα)θητεύσουν δίπλα σε εκλεκτούς ανθρώπους και επαγγελ-
ματίες. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες αξιωματικούς του Εμπο-
ρικού Ναυτικού, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΝΕ εξέφρασε 
την αισιοδοξία πως η εταιρική κουλτούρα σταδιακά αλλάζει, 
με αιχμή του δόρατος τις ναυτιλιακές εταιρείες στις οποίες 
ηγούνται γυναίκες.
Στο επάγγελμα του ναυτικού πράκτορα στάθηκε αρχικά ο 
κ. Κ. Μούσκος, ο οποίος ανέφερε ότι ένας πράκτορας είναι 
υπεύθυνος για διαδικασίες ελλιμενισμού, για το πρόγραμμα 
φόρτωσης-εκφόρτωσης και για την εξασφάλιση των σχε-
τικών αδειών. Ακόμη σημείωσε ότι η δουλειά του πράκτορα 
είναι υβριδική, καθώς λειτουργεί και ως booking agent, να βρει 
δηλαδή φορτία για λογαριασμό του εκάστοτε πλοιοκτήτη. Ο 
γενικός γραμματέας της ΔΝΕ ανέφερε ότι οι νέοι που επιθυ-
μούν να εισέλθουν στον κλάδο θα πρέπει να ψάχνουν διαρκώς 
πληροφορίες αλλά και να τις αμφισβητούν, καθώς επίσης και 
να συνομιλούν με ανθρώπους του χώρου. Κατά τον κ. Μού-
σκο, η τεχνολογία αναπτύσσεται με τάχιστους ρυθμούς και 
δημιουργεί νέα δεδομένα, αλλά από την άλλη εγκυμονεί και 

Στιγμιότυπο από το 2ο πάνελ με θέμα «Οι προκλήσεις της στελέχωσης και δυνατότητες εξέλιξης στη Ναυτιλία». Α-Δ: Κωνσταντίνος Μούσκος, γενικός διευθυντής της GAC 

Greece και γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), Έλπη Πετράκη, ENEA Management, Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΕΝΜΑ και αντιπρόεδρος της WISTA 

Hellas, Ανακρέων Ματαράγκας, διευθύνων εταίρος της Linergents Shipping Ltd. και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), Σωτήρης Θεοφάνης, πρό-

εδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, και ο κ. Μηνάς Τσαμόπουλος. 
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Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

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 2310 223932

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

38, Spyrou Kyprianou St., 4042 Germasogeia, Limassol
T: +357 25 833300 / F: +357 25 833301

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

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek and Cypriot ports through our local correspondence.
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κινδύνους, μπροστά στους οποίους οι εταιρείες θα πρέπει να 
προετοιμάζουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους. 
Έκρουσε παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τις προ-
κλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και την επίδρασή της στον 
ανθρώπινο παράγοντα, παρατηρώντας ότι ο άνθρωπος οφείλει 
να έχει κρίση και να μην υπακούει «τυφλά» σε ό,τι επιτάσσει 
η τεχνολογία.
Πλέον καθίσταται πιο εύκολο για μια γυναίκα να ανελιχθεί 
στη στεριά, και σε αυτό έχει συμβάλει αρκετά ο ΟΗΕ με τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στους οποίους περιλαμβάνε-
ται η ισότητα και η διαφορετικότητα, τόνισε η κ. Ε. Πετράκη 
αρχικά. Η συνεχής εκπαίδευση σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο 
περιβάλλον είναι αναγκαία κατά την κ. Πετράκη, που σημείωσε 

επίσης ότι είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να αποδείξει ότι 
είναι σοβαρή στη δουλειά της. Η ίδια πρόσθεσε ότι η εκμάθη-
ση βασικών νομικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τους αυριανούς πρωταγωνιστές της ναυτιλίας, ενώ, αναφε-
ρόμενη στην τεχνολογία, υπογράμμισε ότι «οφείλουμε όλοι να 
είμαστε ενημερωμένοι». H Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΕΝΜΑ και 
αντιπρόεδρος της WISTA Hellas συμπλήρωσε ότι η τεχνολο-
γία έχει «εξαφανίσει» κάποια επαγγέλματα της θάλασσας και 
ότι σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η μορφή της 
εργασίας αλλάζει άρδην, απαιτούνται νέα ταλέντα και δεξιότη-
τες. Κατέληξε ωστόσο ότι «στα γραφεία είμαστε για να εξυ-
πηρετούμε το καράβι, να το βοηθήσουμε και όχι να απαιτούμε 
από αυτό».

Η κ. Χριστιάνα Καλογήρου, γενική γραμματέας 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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