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α Ποσειδώνια, η µεγα-
λύτερη διεθνής έκθεση 
της ναυτιλίας, η οποία 
αποτελεί µοναδική 
προβολή για την Ελ-
λάδα και για έναν από 

τους βασικούς πυλώνες της οικονοµίας 
µας, είναι πλέον γεγονός. Η έκθεση θα α-
νοίξει τις πύλες της στις 6 Ιουνίου στο εκ-
θεσιακό κέντρο Metropolitan Expo και 
θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου.

Με αύξηση του εκθεσιακού χώρου 
που υπερβαίνει το 15%, συνολική έκταση 
που ξεπερνά τα 40.000 τ.µ., πάνω από 
40 συνέδρια και νέα αθλητικά γεγονότα, 
τα φετινά Ποσειδώνια θα είναι τα µεγα-
λύτερα στη σχεδόν πεντηκονταετή ιστο-
ρία τους. Περισσότεροι από 1.800 εκθέ-
τες από 89 χώρες και 20.000 επισκέπτες 
θα δώσουν το «παρών» και στη διάρ-
κειά τους τα πιο διακεκριµένα στελέχη 
του κλάδου της ναυτιλίας απ’ όλο τον 
κόσµο θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή και να κλείσουν επιχειρηµα-
τικές συµφωνίες. Τα Ποσειδώνια έχουν 
πλέον αναγνωριστεί παγκοσµίως ως η βα-
σική πλατφόρµα επικοινωνίας της διε-
θνούς ναυτιλιακής βιοµηχανίας µε την 
ελληνική ναυτιλία, η οποία ελέγχει περί-
που το 20% της χωρητικότητας του πα-
γκόσµιου στόλου. Παράλληλα, η έκθεση 
αναµένεται να συνεισφέρει στην ελλη-
νική οικονοµία έσοδα άνω των 60 εκατ. 
ευρώ, από τη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώ-
πων, κατασκευές περιπτέρων, µεταφορές 
και εκτελωνισµούς, εταιρικές εκδηλώσεις 
και άλλες δραστηριότητες. Αξιοσηµείωτη 
είναι η αυξηµένη συµµετοχή παλαιών και 
νέων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων που 
ερίζουν για την προσέλκυση ελληνόκτη-
των εταιρειών στην επικράτειά τους. Πε-
ρισσότερα από 200 ναυπηγεία, µε σηµα-
ντικότερα αυτά της Κίνας, της Ιαπωνίας 
και της Νότιας Κορέας, που έχουν µακρά 
παράδοση στις ναυπηγήσεις, θα επιχει-
ρήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 
των πλοιοκτητών του µεγαλύτερου στό-
λου παγκοσµίως, σε µια εκδήλωση που 
έχει γίνει συνώνυµο της επίτευξης συµ-
φωνιών για ναυπηγήσεις νέων πλοίων.

Επίσης, θα συµµετάσχουν η Σιγκα-
πούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κύπρος, η 
Μάλτα αλλά και το Λουξεµβούργο, το 
οποίο πραγµατοποιεί παρθενική εµ-
φάνιση, παρουσιάζοντας το Cluster 
Maritime Luxembourgeois. Περίπτερα 
αλλά και road shows έχουν ετοιµάσει το 
Dubai Maritime City από τα Ηνωµένα Α-
ραβικά Εµιράτα, το Shanghai Maritime 
and Finance Excellence Centre από την 
Κίνα και το Vancouver International 
Maritime Centre του Καναδά. Επιπλέον, 
ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στα φε-
τινά Ποσειδώνια η παρουσία του γενι-
κού γραµµατέα του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Ναυτιλίας (IMO) Kitack Lim, 
καθώς και της επιτρόπου Μεταφορών της 
Ε.Ε. Violeta Bulc. Σηµειώνεται ότι η µε-
γαλύτερη συµµετοχή στα φετινά Ποσει-
δώνια είναι αυτή της Κίνας, που ξεπερνά 
τα 1.000 τ.µ.





Αδιαµφισβήτητη είναι η πρωτοκα-
θεδρία της ελληνικής ναυτιλίας, 
καθώς, παρά την κρίση και τις δυ-
σµενείς συνθήκες µε τις οποίες 
ήρθε αντιµέτωπος ο ελληνικός ε-

φοπλισµός, εξακολουθεί να παραµένει πρώτη δύ-
ναµη στην παγκόσµια ναυτιλία, σύµφωνα µε την 
Clarksons Research, αλλά και τα στοιχεία που πα-
ρατίθενται στην Ετήσια Έκθεση της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών.

Λίγες ηµέρες πριν από τα Ποσειδώνια 2016 ο 
ελληνόκτητος στόλος αποτελεί το 18% του παγκό-
σµιου στόλου µε 333 εκατ. τόνους dwt στο νερό 
και επιπλέον 40 εκατ. τόνους dwt σε παραγγε-
λίες πλοίων. Με όρους gt, ο υπό ελληνική πλοι-
οκτησία στόλος ανέρχεται σε 196 εκατ. gt µε ένα 
µερίδιο αγοράς 16% (σε gt),ακολουθούµενος από 
τον γιαπωνέζικο στόλο (13%),τον κινέζικο (11%)
και τον γερµανικό (7%).Το 2015 ο ελληνόκτητος 
στόλος αυξήθηκε κατά 7%, το υψηλότερο ποσο-
στό από οποιονδήποτε άλλο στόλο.

Την πρωτοκαθεδρία 
της, τόσο αριθµητικά 
όσο και ποιοτικά, 
διατήρησε η 
ελληνική ναυτιλία, 
παρά το εξαιρετικά 
δυσµενές οικονοµικό 
περιβάλλον σε 
διεθνές επίπεδο, 
µε τον πλήρως 
ανανεωµένο ηλικιακά 
και τεχνολογικά 
στόλο της.

Επίσης, η µεγαλύτερη ναυτιλιακή ζώνη «πλοι-
οκτησίας» στον κόσµο βρίσκεται στο πλέγµα Αθή-
νας-Πειραιά, η οποία συνδέεται στενά µε την εθνική 
ιδιοκτησιακή βάση της, σε αντίθεση µε παρεµφε-
ρείς πλοιοκτητικές ζώνες, όπως η Σιγκαπούρη και 
το Λονδίνο, που προσελκύουν µια πλοιοκτητική 
βάση προερχόµενη από την υφήλιο. Οι Έλληνες 
εφοπλιστές, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιο-
ποίησε ο οίκος Clarksons, ο µεγαλύτερος ναυλοµε-
σιτικός οίκος, αναδεικνύονται σε «κερδισµένους» 
της κρίσης των τελευταίων ετών, στην παγκόσµια 
αλλά και στην ελληνική οικονοµία, καθώς από το 
2009 µέχρι σήµερα έχουν κατορθώσει να εδραι-
ώσουν την κυριαρχία τους στην παγκόσµια ναυ-
τιλία, τη στιγµή που άλλες χώρες έκαναν βήµατα 
προς τα πίσω. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες ελέγχουν το 18% του παγκόσµιου στό-
λου µε βάση τη µεταφορική ικανότητα (σε τόνους 
dwt), καθώς ο ελληνόκτητος στόλος ανέρχεται σε 
333 εκατ. τόνους dwt, πλέον 40 εκατ. τόνων dwt 
πλοίων που βρίσκονται υπό ναυπήγηση.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009 έως σή-
µερα το µέγεθος του ελληνικού στόλου έχει αυξη-
θεί κατά 70%, δείγµα των τεράστιων επενδύσεων 
που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Clarksons, οι Έλλη-
νες ελέγχουν πλοία 196 εκατ. gt, µέγεθος που α-
ντιπροσωπεύει το 16% του παγκόσµιου στόλου, 
ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία µε µερίδιο 13% και η 
Κίνα µε µερίδιο 11%. Στην τέταρτη θέση κατατάσ-
σεται η Γερµανία, η οποία έχει υποστεί και τις µε-
γαλύτερες απώλειες από το 2009 µέχρι σήµερα. 
Το µερίδιο των Γερµανών πλοιοκτητών στον πα-
γκόσµιο στόλο δεν ξεπερνά σήµερα το 7%, ενώ 
το 2009 βρισκόταν στο 9% και η χώρα ήταν στην 
τρίτη θέση, πάνω από την Κίνα. Ωστόσο, στα χρό-
νια που ακολούθησαν και µέχρι το 2012 η Κίνα κα-
τόρθωσε να διπλασιάσει τον δικό της στόλο, κα-
τακτώντας την τρίτη θέση παγκοσµίως, όπου πα-
ραµένει µέχρι και σήµερα.

Όπως αναφέρει η Clarksons, η περιοχή της Α-
θήνας και του Πειραιά είναι και το πρώτο ναυτιλι-
ακό κέντρο παγκοσµίως, µε βάση τις εγκατεστηµέ-
νες ναυτιλιακές εταιρείες και τον στόλο που αυτές 
ελέγχουν, ενώ ακολουθούν το Τόκιο (Ιαπωνία), το 
Αµβούργο (Γερµανία), η Σιγκαπούρη και το Χονγκ 
Κονγκ, που συµπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του ελληνικού στό-
λου, προκύπτει ότι το 47% αυτού αφορά φορτηγά 
πλοία, µε το υπόλοιπο 35% να είναι δεξαµενόπλοια 
διαφόρων ειδών και µεγεθών. Συνολικά, δηλαδή, 
το 85% του στόλου αφορά τις δύο αυτές κατηγο-
ρίες, µέγεθος σχετικά σταθερό κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων δύο δεκαετιών. Παράλληλα, το 
µερίδιο των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκι-
βωτίων ανέρχεται πλέον σε 11%, ενώ των πλοίων 
µεταφοράς υγραερίου και υγροποιηµένου φυσι-
κού αερίου (LPG/LNG) αγγίζει το 4%. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σε ελληνικά χέρια βρίσκεται το 
21% του παγκόσµιου στόλου φορτηγών πλοίων ή 
συνολικά 167 εκατ. τόνοι dwt, ποσοστό ανάλογο 
µε εκείνο της Ιαπωνίας, ενώ έπεται µε µερίδιο 16% 
η Κίνα. Στα δεξαµενόπλοια, η Ελλάδα επίσης κα-
τέχει τα πρωτεία µε 127 εκατ. τόνους dwt και µε-
ρίδιο 25%, µακράν της δεύτερης Κίνας, που δια-
θέτει µερίδιο 8%.

Ενδεικτικό των σηµαντικών επενδύσεων που 
πραγµατοποιούν τα ελληνικά συµφέροντα είναι 
ότι και το 2015 παρέµειναν στην κορυφή των αγο-
ραστών, αλλά και των πωλητών, στην αγορά µετα-
χειρισµένων πλοίων. Αντιθέτως, έχουν αρχίσει να 
περιορίζουν την έκθεσή τους σε νεότευκτα πλοία, 
µειώνοντας τις παραγγελίες τους στα ναυπηγεία. 
Το 2015 το σχετικό ποσό δεν ξεπέρασε τα 7 δισ. 
δολάρια (περίπου 6,3 δισ. ευρώ), έναντι 13,1 δισ. 
δολαρίων που επένδυσαν οι Ιάπωνες πλοιοκτήτες 
και 10,7 δισ. δολάρια παραγγελιών που υπέβαλαν 
οι Κινέζοι πλοιοκτήτες.

Την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας, 

Η ελληνική ναυτιλία 
συνεισφέρει άνω 
του 7% του ΑΕΠ, 
παρέχει απασχόληση 
σε 200.000 άτοµα 
και καλύπτει άνω του 
30% του ελλείµµατος 
του εµπορικού 
ισοζυγίου.

τόσο αριθµητικά όσο και ποιοτικά, παρά το εξαι-
ρετικά δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον σε διε-
θνές επίπεδο, επισηµαίνει και η Ετήσια Έκθεση 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Οικονοµία και ελληνική ναυτιλία
Παρά τη δεινή οικονοµική κατάσταση, η ναυτι-
λία παραµένει ένας από τους δύο πυλώνες της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Οι εισροές από τη ναυτιλία 
στο ισοζύγιο πληρωµών ανέρχονται περίπου στα 
142 δισ. ευρώ για τα έτη 2006-2015. Η ελληνική 
πλοιοκτησία διά της υπογραφής συνυποσχετικού 
οικειοθελούς συνεισφοράς µε το ελληνικό ∆ηµό-
σιο ξεκίνησε το 2014 να εισφέρει ποσό ύψους 420 
εκατ. ευρώ, η καταβολή του οποίου θα ολοκληρω-
θεί σε τέσσερα χρόνια.

Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση 
των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους 
κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο για την ελληνική 
οικονοµία. Η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από 
τους τελευταίους εναποµείναντες αληθείς επιχει-
ρηµατικούς τοµείς που αποτελείται κατά βάση από 
µικροµεσαίες µη εισηγµένες ιδιωτικές εταιρείες, 
κυρίως οικογενειακής δοµής. Είναι σηµαντικό τα 
ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του επιχειρηµατικού 
µοντέλου να κατανοηθούν και να υποστηριχθούν.

Τα οφέλη της Ελλάδας από τη ναυτιλία
Ο τοµέας της ελληνικής ναυτιλίας προσφέρει πο-
λυδιάστατα οφέλη στην Ελλάδα, οικονοµικής, κοι-
νωνικής και στρατηγικής σηµασίας. Σύµφωνα µε 
τις µελέτες του Boston Consulting Group (BCG) 
και του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανι-
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2013), η ελληνική ναυτιλία 
συνεισφέρει άνω του 7% του ΑΕΠ, παρέχει απα-
σχόληση σε 200.000 άτοµα και καλύπτει άνω του 
30% του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου.

Είναι επίσης σηµαντικό το γεγονός ότι η ελ-
ληνική ναυτιλία δεν ήταν ποτέ µέρος της κρίσης 
χρέους του ελληνικού κράτους. Αντίθετα, η συνε-
πής συµβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικο-
νοµία και στο ισοζύγιο πληρωµών κατά τα τελευ-
ταία 35 χρόνια υπήρξε ουσιαστική και αναντικα-
τάστατη, ιδιαίτερα µετά τον επαναπατρισµό των 
ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, που άρχισε τη 
δεκαετία του 1980.

Παρά το εξαιρετικά δυσµενές οικονοµικό πε-
ριβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσµίως, η ελλη-
νική ναυτιλία διατήρησε την ηγετική της θέση.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραµένει στην πρώτη 
θέση διεθνώς, καθώς ο στόλος ανέρχεται σε 4.585 
πλοία (πλοία άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 
341,17 εκατ. τόνων deadweight (dwt) –αύξηση πε-
ρίπου 22% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος–, 
που αντιπροσωπεύει το 19,63% του παγκόσµιου 
στόλου σε dwt και το 49,96% του στόλου της Ε.Ε.

Αµφότερα τα ποσοστά παρουσιάζουν ανοδική 
πορεία συγκρινόµενα µε τα προηγούµενα έτη. Το 

2015 η ελληνική σηµαία αριθµούσε 770 πλοία 
(άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 41,37 εκατ. gt. 
Η ελληνική σηµαία κατέχει την έβδοµη θέση δι-
εθνώς και τη δεύτερη στην Ε.Ε. (σε dwt).

Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει 
το 30,14% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενό-
πλοιων, το 21,18% του παγκόσµιου στόλου φορ-
τηγών πλοίων χύδην φορτίων και το 16,61% του 
παγκόσµιου στόλου πλοίων µεταφοράς χηµικών 
και παραγώγων προϊόντων πετρελαίου.

Νεότερα και µεγαλύτερα πλοία  
από τους εφοπλιστές
Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν την ανανέ-
ωση του στόλου τους επενδύοντας σε σύγχρονα, 
τεχνολογικά προηγµένα, αποδοτικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον πλοία, µε µια τάση προς µε-
γαλύτερα πλοία κατά µέσο όρο.

Παρά τη συρρίκνωση της χρηµατοδότησης 
και την ασταθή ναυλαγορά, οι παραγγελίες νεό-
τευκτων πλοίων ελληνικών συµφερόντων ανήλ-
θαν σε 407 πλοία (άνω των 1.000 gt), αντιπρο-
σωπεύοντας 44,83 εκατ. dwt σε σύνολο 3.507 
παραγγελιών, χωρητικότητας 260,35 εκατ. dwt, 
νέων πλοίων µέχρι το τέλος του 2015. Από αυτά 
τα πλοία, 221 ήταν δεξαµενόπλοια, που αντιστοι-
χούν στο 25,88% της παγκόσµιας χωρητικότητας 
(dwt) υπό παραγγελία, στα οποία περιλαµβάνο-
νται και 63 πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου α-
ερίου LNG/LPG, που ανέρχονται στο 19,72% της 
παγκόσµιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγε-
λία, 153 πλοία µεταφοράς χύδην φορτίων, που 
αντιστοιχούν στο 14,39% της παγκόσµιας χωρη-
τικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 30 πλοία µετα-
φοράς εµπορευµατοκιβωτίων, που αντιστοιχούν 
στο 6,12% της παγκόσµιας χωρητικότητας (dwt) 
υπό παραγγελία, και 3 άλλα σκάφη.

Το 2015 οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν επίσης 
δραστήριοι στις αγοραπωλησίες µεταχειρισµένων 
πλοίων, καθώς συµµετείχαν σχεδόν στο 50% όλων 
των αναφερόµενων συναλλαγών σε δεξαµενόπλοια 
και φορτηγά είτε ως αγοραστές είτε ως πωλητές.

Η παρατεταµένη περίοδος εξαιρετικά χαµη-
λών ναύλων, ειδικά στον τοµέα των πλοίων µε-
ταφοράς ξηρών χύδην φορτίων, είχε ως αποτέ-
λεσµα τη σηµαντική αύξηση των παροπλισµένων 
πλοίων. Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής ση-
µαίας το 2015 ήταν 13,2 έτη και του ελληνόκτη-
του στόλου 11,2 έτη, ενώ ο µέσος όρος ηλικίας 
του παγκόσµιου στόλου ήταν 14,4 έτη. Ο ελληνι-
κός στόλος παραµένει στη λίστα του Qualship 21 
των ΗΠΑ, στη Λευκή Λίστα του ∆ιεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισµού (International Maritime 
Organization - ΙΜΟ) και στη Λευκή Λίστα του 
Paris Memorandum of Understanding (MOU), 
ενώ είναι από τους πιο ασφαλείς στόλους παγκο-
σµίως, µε λιγότερα από 1% µικρά ναυτικά ατυχή-
µατα καταγεγραµµένα για το 2015.



Around the clock, against the elements, Thenamaris delivers a
wide variety of cargoes for clients worldwide: safely, securely
and efficiently. Combining fresh energy with over 40 years of
shipping experience, we manage a world-class fleet of ocean
going vessels – ensuring high quality performance and a service
you can trust. Find out more about us at www.thenamaris.com

Quality around the clock
and against the elements

Thenamaris. How shipping should be.



Σ
αφείς προειδοποιήσεις προς την 
Κοµισιόν για τον κίνδυνο φυγής 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων από 
την Ευρώπη, εξαιτίας των θεσµι-
κών αλλαγών που αξιώνει η τελευ-
ταία, απηύθυνε ο πρόεδρος της Έ-

νωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάµης.
Στο µήνυµά του για τα Ποσειδώνια 2016 ο κ. 

Βενιάµης αναφέρει: «Το νέο ρεκόρ συµµετοχών 
στα φετινά Ποσειδώνια, που αποτελούν διαχρο-
νικό θεσµό διεθνούς κύρους, πιστοποιεί ότι η Ελ-
λάδα, ως παραδοσιακή ναυτιλιακή δύναµη, µπο-
ρεί και θα πρέπει να παραµείνει η καρδιά της δι-
εθνούς ναυτιλίας που είναι συνυφασµένη µε την 
παγκόσµια πρόοδο και ευηµερία».

«Τοιουτοτρόπως, και η ελληνική ναυτιλία µπο-
ρεί και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει στην ε-
θνική αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονοµία, διατη-
ρώντας την ανταγωνιστικότητά της» συνεχίζει και 
προειδοποιεί πως πρόκειται για «µια ανταγωνιστι-
κότητα που σήµερα διακυβεύεται εξαιτίας πρό-
σφατων άστοχων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, µε κίνδυνο να προκληθεί φυγή όχι µόνο 
του ελληνόκτητου στόλου αλλά και του ευρύτε-
ρου ευρωπαϊκού εκτός Ε.Ε., µε µετεγκατάσταση 
σε πιο φιλόξενα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Και 
ίσως είναι σκόπιµο να διατηρούµε άσβηστο στη 
µνήµη µας το στοιχείο ότι η ναυτιλία µεταφέρει 
περισσότερο από το 90% του διεθνούς εµπορίου 
και τη σηµασία αυτού».

«Τα Ποσειδώνια 2016 λαµβάνουν χώρα σε µια 
περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τη ναυτιλία δι-
εθνώς. Η ναυτιλία έχει περάσει και στο παρελ-
θόν δύσκολες καταστάσεις και µεταπτώσεις και 
πάντοτε βρίσκει τον δρόµο της επιβίωσης και α-
νάκαµψης. Προοπτική που τόσο έχει ανάγκη η 
εθνική, η ευρωπαϊκή αλλά και γενικότερα η πα-
γκόσµια οικονοµία, καθρέφτη της οποίας αποτε-
λούν οι ναυτιλιακές δραστηριότητες.

»Τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα µάς επιτρέ-
πουν να είµαστε συγκρατηµένα αισιόδοξοι για τη 
ναυτιλία µας, που αποτελεί ισχυρή κινητήριο δύ-
ναµη για την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, 

«Η ελληνική 
ναυτιλία µπορεί 
και πρέπει να 
συνεχίσει να 
προσφέρει στην 
εθνική αλλά και 
στην ευρωπαϊκή 
οικονοµία, 
διατηρώντας την 
ανταγωνιστικό-
τητά της». 
Θ. Βενιάµης

εκπροσωπώντας σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ, προ-
σφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ξηρά και 
θάλασσα και αναλαµβάνοντας διαχρονικά κοινωνι-
κές και ανθρωπιστικές δράσεις ανά την επικράτεια.

»Μέσα στο δυσµενές οικονοµικό διεθνές περι-
βάλλον, η ναυτιλία των Ελλήνων απέδειξε για µία 
ακόµη φορά την παραδοσιακή, ισχυρή αντοχή της 
και την ικανότητα προσαρµογής της στις µεταβαλ-
λόµενες περιστάσεις. Ο στόλος της αριθµεί 4.585 
πλοία, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της 
παγκόσµιας χωρητικότητας σε deadweight, ενώ στην 
Ευρώπη κατέχει το 50% του κοινοτικού στόλου. 
Σηµειωτέον ότι και τα δύο ποσοστά παρουσιάζουν 
ανοδική πορεία σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.

»Τα Ποσειδώνια 2016 παρέχουν την ευκαιρία 
να προωθήσουµε περαιτέρω την πολιτική, που α-
ποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον ελληνικό εφο-
πλισµό, σφυρηλάτησης συµµαχιών µε σηµαντι-
κούς εµπορικούς και ναυτιλιακούς εταίρους στα 
διεθνή ναυτιλιακά δρώµενα και να θέσουµε υ-
ψηλότερους κοινούς στόχους για τον ναυτιλιακό 
τοµέα. Μια πολιτική που η Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών έχει υπηρετήσει µε µεγάλη επιτυχία και 
απτά αποτελέσµατα εδώ και 100 χρόνια, καθώς το 
2016 η Ένωσή µας κλείνει έναν αιώνα ύπαρξης 
από την ίδρυσή της, το 1916. Εκατό χρόνια δυνα-
µικής πορείας, η οποία αποδεικνύει έµπρακτα τη 
σηµασία της συλλογικότητας για την προάσπιση 
των θεσµικών συµφερόντων της ναυτιλίας µας.

»Τέλος, αποτελεί σηµαντική ευκαιρία στα Πο-
σειδώνια, τη γιορτή της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, 
να παρουσιαστούν σε όλα τα επίπεδα οι αιχµές των 
τεχνολογικών και άλλων εφαρµογών, η υιοθέτηση 
των οποίων ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές 
απαιτήσεις για θαλάσσιες µεταφορικές υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών» καταλήγει ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Άλλωστε ο ίδιος, µιλώντας στο πλαίσιο του 
Shipping Industry Conference Gala, που έλαβε 
χώρα στη Λεµεσό πριν από περίπου δύο εβδοµά-
δες, έκανε επίσης λόγο για κίνδυνο απογύµνωσης 
της Ευρώπης από τη ναυτιλία της, την ώρα που η 
Ασία γιγαντώνεται. Τόνισε µάλιστα πως το ελλη-
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νικό φορολογικό καθεστώς της ποντοπόρου είναι, 
έπειτα και από τις πρωτοβουλίες των τελευταίων 
ετών, το ακριβότερο ενδεχοµένως στον κόσµο και 
σίγουρα πιο ακριβό από πολλά άλλα ναυτιλιακά 
κράτη της Γηραιάς, µε ό,τι σηµαίνει αυτό για την 
ανταγωνιστικότητα.

Υπενθυµίζεται πως το όλο θέµα έχει ανακύ-
ψει από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να επιδιώξει αλλαγές του φορολογικού κα-
θεστώτος της ναυτιλίας στην Ελλάδα, που θεωρεί 
πως δεν συνάδουν µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
περί κρατικών ενισχύσεων στις θαλάσσιες µετα-
φορές της Ε.Ε.

Με δεδοµένο πως η Ε.Ε. έχει δηλώσει πως οι 
αλλαγές που θα γίνουν στην Ελλάδα θα αποτελέ-
σουν µοντέλο για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, συνά-
γεται και ο κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ναυτιλία 
συνολικά. «Οι πολιτικοί της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν 
διλήµµατα σχετικά µε τις προοπτικές της Ευρώ-
πης, αλλά και οι ναυτιλιακές αντιµετωπίζουν δι-
λήµµατα» ανέφερε στο κυπριακό φόρουµ.

Τέλος, µε γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στο ίδιο 
θέµα ο κ. Βενιάµης στον χαιρετισµό του στην Ε-
τήσια Έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, 
τονίζοντας: «Οι τελευταίες ηµέρες του 2015 επεφύ-
λασσαν στην ελληνική ναυτιλία µια δυσάρεστη έκ-
πληξη. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια ανεπίσηµης 
διερεύνησης του φορολογικού της πλαισίου από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της 
οποίας δόθηκαν όλες οι αιτούµενες διευκρινίσεις, 
η ελληνική κυβέρνηση ενηµερώθηκε ότι ορισµέ-
νες πτυχές του ελληνικού συστήµατος φόρου χω-
ρητικότητας θεωρούνται µη συµβατές µε τις κοι-
νοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στις θαλάσσιες µεταφορές και εποµέ-
νως θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργη-
θούν. Μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη για τη 
ναυτιλία µας, που, αντί να παραµένει επικεντρω-
µένη στην αντιµετώπιση της παγκόσµιας ύφεσης 
στις θαλάσσιες µεταφορές και της κατάρρευσης των 
ναύλων, καλείται επειγόντως να προασπίσει απο-
τελεσµατικά το δικαίωµά της να παραµείνει αντα-
γωνιστική στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές. Και 
αποτελεί πράγµατι ειρωνεία να πρέπει να υπερα-
σπιστούµε τώρα ένα θεσµικό πλαίσιο, πρωτοπο-
ριακό για την εποχή που υιοθετήθηκε, πριν από 
περίπου 50 χρόνια, το οποίο αποτέλεσε πρότυπο 
για τη διαµόρφωση ανάλογων και ίσως και πιο ε-
ξελιγµένων και ευνοϊκών φορολογικών πλαισίων 
από κράτη εντός αλλά και εκτός της Ε.Ε. Η κατο-
χύρωση βασικών διατάξεων του θεσµικού πλαι-
σίου της ναυτιλίας στο Σύνταγµα της Ελλάδας του 
1975 αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από την 
πολιτεία της σηµασίας που είχε και έχει ο τοµέας 
αυτός ως ένας από τους θεµελιώδεις, διαχρονικά 
παραγωγικούς πυλώνες της εθνικής οικονοµίας 
µε ευρύτερες στρατηγικές διαστάσεις για την ευ-
ηµερία και το κύρος της χώρας µας.

»Για τον λόγο αυτό, η ελληνική πολιτεία ε-
µπράκτως διαφυλάσσει το εθνικό κεφάλαιο της 
εµπορικής ναυτιλίας της. Με κοινό στόχο µια δι-
εθνώς ανταγωνιστική εµπορική ναυτιλία, που τα 
οφέλη της θα αποτελούν και οφέλη για την οικο-
νοµία και την κοινωνία, ελληνικό κράτος και ναυ-
τιλία µε εµπεριστατωµένες θέσεις θα αντιµετωπί-
σουν και τη νέα αυτή πρόκληση. Με δεδοµένο ότι 
το 50% της κοινοτικής ναυτιλίας ανήκει σε Έλλη-
νες επιχειρηµατίες, η πρόκληση αυτή αφορά και 
την ευρωπαϊκή ναυτιλία».

Προειδοποιήσεις προς 
την Κοµισιόν σχετικά 

µε τη ναυτιλία από 
τον Θ. Βενιάµη





Τη σηµασία για την ελληνική ναυτιλία 
αλλά και γενικότερα για την οικονο-
µία και την προβολή της χώρας που 
παίζει η έκθεση Ποσειδώνια 2016, 
η οποία αναµένεται να είναι η µεγα-

λύτερη στην ιστορία της έκθεσης, αναλύει ο Θεό-
δωρος Βώκος, εκτελεστικός διευθυντής των Εκθέ-
σεων Ποσειδώνια Α.Ε.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου µιλήσετε για τα 
Ποσειδώνια 2016 από άποψη αριθµών. Πόσους 
συµµετέχοντες στην έκθεση περιµένετε και πό-
σους επισκέπτες;
Τα Ποσειδώνια 2016 είναι η µεγαλύτερη διοργά-
νωση στην ιστορία της έκθεσης, γεγονός που επι-
σφραγίζει τον ρόλο τους ως της σηµαντικότερης δι-
εθνούς ναυτιλιακής έκθεσης, χάρη στη µοναδική 
κληρονοµιά και τη µακρόχρονη παράδοσή τους 
στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών 
σε δύσκολες αγορές. Με τη ζήτηση για εκθεσιακό 
χώρο να αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα φέτος, περισ-
σότεροι από 1.800 εκθέτες από 89 χώρες ετοιµά-

Το γεγονός ότι 
τα Ποσειδώνια, 
το ιδανικό σηµείο 
συνάντησης µε 
τους εκπροσώπους 
της ελληνικής 
ναυτιλιακής 
κοινότητας, 
εξακολουθούν να 
µεγαλώνουν σε 
καιρούς κρίσης 
αποδεικνύει ότι η 
ελληνική ναυτιλιακή 
βιοµηχανία 
προσαρµόζεται, 
εξελίσσεται, 
αναβαθµίζεται και 
αναζητά συνεχώς 
νέες ευκαιρίες, 
παρακολουθώντας 
από κοντά τις 
εξελίξεις.

ζονται να υποδεχτούν περίπου 20.000 επισκέπτες 
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του εκθεσιακού 
κέντρου Metropolitan Expo. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι φέτος θα είναι η µεγαλύτερη σε έκταση έκθεση 
στην ιστορία της, ξεπερνώντας τα 40.000 τ.µ.! H αυ-
ξηµένη ζήτηση προέρχεται κυρίως από τα µεγάλα 
ναυπηγικά κράτη, µε τη συµµετοχή περισσότερων 
από 200 ναυπηγείων, τους τακτικούς συµµετέχο-
ντες των Ποσειδωνίων απ’ όλο τον κόσµο, καθώς και 
πολλούς εκθέτες που θα παρευρεθούν για πρώτη 
φορά, εκπροσωπώντας νέους τοµείς για τα Ποσει-
δώνια. Συγκεκριµένα, στα Ποσειδώνια 2016 θα συµ-
µετάσχουν 19 εθνικά περίπτερα, µε την Κίνα, την 
Ιαπωνία και την Κορέα να κατέχουν τις πρώτες θέ-
σεις σε έκταση εκθεσιακού χώρου, ενώ για πρώτη 
φορά στην έκθεση θα συµµετάσχουν χώρες όπως 
το Λουξεµβούργο και η Γεωργία. Σηµαντικό χαρα-
κτηριστικό της φετινής διοργάνωσης είναι και η δυ-
ναµική συµµετοχή διεθνών ναυτιλιακών κέντρων, 
γεγονός που οφείλεται στην ενίσχυση του παγκό-
σµιου ανταγωνισµού και σε αυτό τον τοµέα. Η Σι-
γκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κύπρος, ο Παναµάς, 
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«Η έκθεση συνεισφέρει 
πάνω από 60 εκατ. ευρώ 
στην τοπική αλλά και 
στην εθνική οικονοµία»

η Μάλτα, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, αλλά και 
το Βανκούβερ, είναι µερικές από τις σηµαντικότε-
ρες συµµετοχές σε αυτό τον κλάδο. Επίσης, φέτος 
ο τραπεζικός κλάδος µετά από µακρά απουσία ε-
πιστρέφει δυναµικά, µε την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, τη Saxo Bank, την Deltec Bank, καθώς 
και πολλά άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. ∆υ-
νατή παρουσία θα έχει στα φετινά Ποσειδώνια και 
ο ταξιδιωτικός κλάδος, µε περισσότερους από 15 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και τις αεροπορικές εται-
ρείες Lufthansa, Turkish Airlines, China Southern 
Airlines, Singapore Airlines και Aegean Airlines, 
µαζί µε µια πολυάριθµη οµάδα αεροµεταφορέων 
από τον Περσικό Κόλπο, να δίνουν το «παρών» 
στην έκθεση.

Τι σηµαίνει για εσάς το τόσο µεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την έκθεση, όπως αυτό αποτυπώνεται 
από τη συµµετοχή και την προσέλευση επισκε-
πτών τα προηγούµενα χρόνια;
Το γεγονός ότι τα Ποσειδώνια, το ιδανικό σηµείο 
συνάντησης µε τους εκπροσώπους της ελληνικής 
ναυτιλιακής κοινότητας, εξακολουθούν να µεγαλώ-
νουν σε καιρούς κρίσης αποδεικνύει ότι η ελλη-
νική ναυτιλιακή βιοµηχανία προσαρµόζεται, εξε-
λίσσεται, αναβαθµίζεται και αναζητά συνεχώς νέες 
ευκαιρίες, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελί-
ξεις. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα φηµίζεται 
για το επιχειρηµατικό της δαιµόνιο και την εξαι-
ρετική της ικανότητα να επενδύει τη σωστή στιγµή 
σε δύσκολους καιρούς και υπάρχουν πολλοί πλοι-
οκτήτες που επενδύουν τόσο σε νέες ναυπηγήσεις 
πλοίων όσο και στην αγορά S&P.

Η διοργάνωση µιας έκθεσης τόσο µεγάλου βε-
ληνεκούς στην Αθήνα προωθεί την πόλη, αλλά και 
τη χώρα, ως προορισµό που µπορεί να φιλοξενεί ση-
µαντικές διεθνείς εκδηλώσεις, συµβάλλοντας έτσι 
στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας εκθέσεων και στη 
βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. 
Η έκθεση συνεισφέρει πάνω από 60 εκατ. ευρώ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΩΚΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ Α.Ε.
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Στόχος της χώρας 
µας θα µπορούσε να 
είναι η προσέλκυση 
ακόµη περισσότερων 
διεθνών εκδηλώσεων 
και εκθέσεων, 
καθώς ο εκθεσιακός 
τουρισµός είναι από 
τους κλάδους που 
δυνητικά µπορούν να 
συνεισφέρουν στην 
οικονοµία.

στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονοµία. Τα 
έσοδα αυτά προέρχονται από τη φιλοξενία χιλιά-
δων ανθρώπων, κατασκευές περιπτέρων, µεταφο-
ρές και εκτελωνισµούς, εταιρικές εκδηλώσεις κ.ά.

Στόχος της χώρας µας θα µπορούσε να είναι η 
προσέλκυση ακόµη περισσότερων διεθνών εκδη-
λώσεων και εκθέσεων, καθώς ο εκθεσιακός τουρι-
σµός είναι από τους κλάδους που δυνητικά µπορούν 
να συνεισφέρουν στην οικονοµία της χώρας σηµα-
ντικά και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Ποιες είναι οι βασικές ιδιαιτερότητες των φε-
τινών Ποσειδωνίων σε σχέση µε τις προηγού-
µενες εκθέσεις;
Οι επιχειρηµατικές συµφωνίες, η ενηµέρωση για 
τις νέες τάσεις του κλάδου της ναυτιλίας, αλλά και 
οι ευκαιρίες για δικτύωση µε στελέχη απ’ όλο τον 
κόσµο, αποτελούν σταθερά τους λόγους για τους ο-
ποίους τα Ποσειδώνια αποτελούν τη διοργάνωση-
ορόσηµο για τους χιλιάδες εκθέτες και επισκέπτες 
που έρχονται στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση κάθε 
δύο χρόνια από σχεδόν 100 διαφορετικές χώρες. Έ-
χοντας τα παραπάνω ως άξονες, προσπαθούµε πάντα 
να αναπτύσσουµε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 
θα έχουν σαν αποτέλεσµα την ακόµα πιο επιτυχη-
µένη και αποτελεσµατική συµµετοχή των εκθετών 
και επισκεπτών µας. Εισάγουµε νέους κλάδους εκ-
θετών που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες µας, ανά-
λογα µε τις εξελίξεις και τις τάσεις στον κλάδο της 
ναυτιλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στα Ποσειδώνια 2016 
είναι ιδιαίτερα δυναµική η συµµετοχή του παγκό-
σµιου κλάδου της Τεχνολογίας Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε περισσότερους από 80 εκ-
θέτες. Με ευρύ φάσµα λύσεων για κάθε πτυχή της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας, κορυφαίες πολυεθνι-
κές και ελληνικές εταιρείες του κλάδου θα παρου-
σιάσουν τα προϊόντα τους µε σκοπό να αναδείξουν 
την καθοριστική συµβολή τους στη δηµιουργία µιας 
συνδεδεµένης και αποδοτικής ναυτιλιακής βιοµη-
χανίας. Έτσι, για πρώτη φορά φέτος συµµετέχουν 
εταιρείες όπως οι Microsoft, Vodafone, Ericcson, 
HP και Lexmark, αναδεικνύοντας την ολοένα µε-
γαλύτερη σηµασία της ναυτιλιακής αγοράς για τη 
βιοµηχανίας της πληροφορικής, ενώ, λόγω του πλε-
ονεκτήµατος της διοργάνωσης της έκθεσης στην 
Ελλάδα, αυξηµένη είναι και η συµµετοχή ελληνι-
κών εταιρειών από το χώρο της ΤΠΕ.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή των φετινών 
Ποσειδωνίων, που αντανακλά έντονα την έµφαση 
που συνειδητά δίνει ο κλάδος της ναυτιλίας στους 
νέους ανθρώπους, είναι η συµµετοχή περισσότερων 
από 10 ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων που θα 
παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα 
στην έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρω τη συµµετοχή του 

MOKPO University από την Κορέα και του World 
Maritime University του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού. Αξιοσηµείωτες είναι και οι δύο πρω-
τοβουλίες που έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή 
τους νέους µε τη ναυτιλία και να τους βοηθήσουν 
να βρουν εργασία στη βιοµηχανία αυτή, το isalos.
net και το Canvas/Open Mind Group, που διοργα-
νώνουν ενδιαφέροντα συνέδρια στα Ποσειδώνια. 
Φέτος τα Ποσειδώνια υποστηρίζουν αφιλοκερδώς 
σηµαντικούς οργανισµούς και πρωτοβουλίες, προκει-
µένου να προβληθεί το σηµαντικό έργο τους, όπως 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, ο 
νεοσύστατος συνεταιρισµός ECOMASYN που προ-
άγει το «πράσινο» retrofitting στην Ελλάδα, το ψη-
φιακό µουσείο Greek Shipping Miracle, το Reload 
Greece, το Greek Economic Forum, η Ένωση Νη-
σιωτικών Επιµελητηρίων αλλά και οι διεθνείς ορ-
γανισµοί Sailors’ Society και Mission to Seafarers.

Τέλος, µε σκοπό να προβάλουµε τη µακρά ελλη-
νική ναυτική παράδοση, φέτος φιλοξενούµε την έκ-
θεση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος µε τίτλο 
«Πειραιάς: Το λιµάνι των τριήρων», µια πρωτοβου-
λία που αποτελεί συνέχεια της προβολής αντίστοι-
χων εκθέσεων στις δύο προηγούµενες διοργανώσεις.

Το πρόγραµµα της έκθεσης περιλαµβάνει και 
πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Μιλήστε µας 
γι’ αυτές…
Το πλούσιο πρόγραµµα αθλητικών διοργανώσεων, 
γνωστό ως Posidonia Games, προσφέρει πολλές ευ-
καιρίες σύσφιξης σχέσεων και δηµιουργεί νέες φι-
λίες. Ξεκινά την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου και 
περιλαµβάνει αγώνες ιστιοπλοΐας, ποδοσφαίρου, 
γκολφ και τρεξίµατος. Ειδικά το τελευταίο αγώνι-
σµα διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος και α-
ναµένεται να προσελκύσει περίπου 1.000 δροµείς 
από κάθε γωνιά του κόσµου, οι οποίοι θα τρέξουν 
στους δρόµους του Πειραιά, του µεγαλύτερου λιµα-
νιού της χώρας. Με αυτό τον τρόπο τα Ποσειδώνια 
θέλησαν να συµβάλουν στην προβολή του κέντρου 
της ελληνικής ναυτιλίας, που είναι η πόλη του Πει-
ραιά. Συνολικά περισσότεροι από 2.500 επαγγελ-
µατίες της ναυτιλίας αναµένεται να συµµετάσχουν 
στα Posidonia Games. Έτσι, πολλοί εκθέτες και ε-
πισκέπτες της έκθεσης θα παρατείνουν τη διαµονή 
τους στα ξενοδοχεία της Αθήνας, ενισχύοντας τον 
ξενοδοχειακό κλάδο της πόλης και αυξάνοντας πα-
ράλληλα τις συνολικές δαπάνες σε υπηρεσίες µε-
ταφοράς, σίτισης και ψυχαγωγίας. Αυτά τα έσοδα 
έρχονται να προστεθούν στα πολλαπλά οικονοµικά 
οφέλη που ανέκαθεν τα Ποσειδώνια δηµιουργού-
σαν για την τουριστική βιοµηχανία και άλλους συ-
ναφείς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Υπολο-
γίζεται ότι πάνω από 10.000 άτοµα ταξιδεύουν στη 

χώρα µας για την έκθεση και είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα Ποσειδώνια δηµιουργούν έσοδα περίπου 60 
εκατ. ευρώ για τη χώρα µας από δαπάνες για δια-
µονή, µεταφορές, εστίαση, διοργάνωση εταιρικών 
εκδηλώσεων, κατασκευή περιπτέρων κ.ά., αναδει-
κνύοντας τη σηµασία του εκθεσιακού τουρισµού.

Ποια είναι τα µείζονα ζητήµατα που αφορούν 
την εµπορική ναυτιλία και αναµένεται να συζη-
τηθούν στα σεµινάρια που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο των Ποσειδωνίων;
Στη φετινή διοργάνωση θα λάβει χώρα το πιο πλού-
σιο συνεδριακό πρόγραµµα στην ιστορία της έκθε-
σης, µε περισσότερα από 40 επιβεβαιωµένα συνέ-
δρια, σεµινάρια, workshops και συνεντεύξεις Τύπου, 
που καλύπτουν όλο το φάσµα των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει η παγκόσµια ναυτιλιακή κοινότητα. 
Τη σπουδαιότητα του φετινού συνεδριακού προ-
γράµµατος αναδεικνύει η παρουσία του γενικού 
γραµµατέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 
(ΙΜΟ) κ. Kitack Lim τόσο στα εγκαίνια της έκθε-
σης όσο και στο Tradewinds Shipowners Forum, 
ως κεντρικού οµιλητή, στο οποίο θα συζητηθούν τα 
πιο φλέγοντα θέµατα του κλάδου, όπως οι αγορές 
νέων και µεταχειρισµένων πλοίων, το επενδυτικό 
κλίµα και η έλλειψη χρηµατοδότησης, οι αποτιµή-
σεις πλοίων, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της τεχνο-
λογίας κ.λπ. Το ζήτηµα της εξεύρεσης ενός διεθνώς 
αποδεκτού πλαισίου για τη διαχείριση του έρµατος 
των πλοίων, που αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη 
σηµασία λόγω των συνεχιζόµενων διαβουλεύσεων 
µεταξύ των ΗΠΑ και του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού και της επικείµενης κύρωσης της δι-
εθνούς συνθήκης για το Ballast Water Treatment, 
θα αποτελέσει θέµα συζήτησης στη διάρκεια του 
Ballast Water Management Summit, που διοργα-
νώνει η Newsfront/Ναυτιλιακή, υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ένωσης Τεχνικών ∆ιευθυντών Ελληνι-
κών Ναυτιλιακών Εταιρειών (MARTECMA). Η Ι-
απωνική Ένωση Εξαγωγέων Πλοίων (Japan Ship 
Exporters’ Association) θα παρουσιάσει και φέτος 
πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις σε σεµινάριο 
όπου τα µεγαλύτερα ιαπωνικά ναυπηγεία θα επι-
χειρήσουν να προσελκύσουν νέες παραγγελίες από 
τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς επωφε-
λούνται από την ευνοϊκή συγκυρία του ασθενούς 
γεν, που τα καθιστά µια οικονοµικά προσιτή λύση. 
Τα τελευταία χρόνια το συνεδριακό πρόγραµµα 
των Ποσειδωνίων έχει αναπτυχθεί πολύ, καθώς η 
θεµατολογία απηχεί τις βασικές προτεραιότητες 
της παγκόσµιας ναυτιλιακής κοινότητας, και ανα-
µένεται µε έντονο ενδιαφέρον από τους ιθύνοντες 
της βιοµηχανίας, τους αναλυτές και τα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης. 

Κατά την άποψή σας, η εξαγορά του ΟΛΠ από 
την COSCO αναµένεται να παίξει κάποιο ρόλο 
στην έκθεση και, αν ναι, ποιον;
Η καθαυτή εξαγορά του ΟΛΠ από την COSCO δεν 
παίζει κάποιο ρόλο στα Ποσειδώνια αλλά αποτε-
λεί µια ακόµη έκφραση της µακροχρόνιας συνερ-
γασίας και φιλίας µεταξύ των δύο χωρών. Η µε-
γάλη συµµετοχή της Κίνας στα Ποσειδώνια, που 
είναι αποτέλεσµα των πολλών παραγγελιών νέων 
καραβιών από την ελληνική ναυτιλία στα κινέζικα 
ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια, υπογραµµίζει τους 
µακροχρόνιους δεσµούς και ανοίγει τον δρόµο για 
επιχειρηµατικές συµφωνίες και σε άλλους κλάδους 
της οικονοµίας.



Η ανάπτυξη της ναυτιλίας βασίζεται 
στο φυσικό αέριο

Μ
ε σκοπό την ένταξη νέων τεχνολογιών που θα κα-
ταστήσουν τη ναυτιλιακή βιοµηχανία ακόµη πιο 
ανταγωνιστική, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική  
υλοποιεί προωθητικά προγράµµατα (χρηµατοδό-
τηση µελετών χρήσης LNG κλπ) και υιοθετεί οδη-

γίες για την προώθησης εναλλακτικών καυσίµων. Οδηγίες όπως 
αυτή που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοί-
ων (2012/33/ΕΕ), η οποία επιτρέπει τη χρήση LNG ως εναλλακτι-
κού καυσίµου  καθώς και η οδηγία για την ανάπτυξη υποδοµών 
εναλλακτικών καυσίµων (2014/94/ΕΕ), η οποία αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση ενός  ελάχιστου επιπέδου κάλυψης των σηµείων 
ανεφοδιασµού LNG σε βασικά λιµάνια της Ευρώπης,  αποτελούν 
µέρος της ευρωπαϊκούς πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρό-
νια στον τοµέα αυτό. 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Mεγάλες εταιρείες από τον κλάδο των µεταφορών και της ενέρ-
γειας όπως είναι η A.P. Moeller-Maersk A/S και η United Arab 
Shipping Co. στη χρήση του υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(LNG) ως βασικού καυσίµου για την κίνηση των εµπορικών τους 
στόλων και µειώνουν τους ρύπους ενώ δηµιουργείται µια νέα 
αγορά η οποία δείχνει στροφή σε πιο «πράσινα καύσιµα».
Η Μaersk, η µεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία µεταφοράς εµπο-
ρευµατοκιβωτίων ξεκίνησε µέσα στο 2016 µε τις Qatar Liquefied 
Gas Co. και Royal Dutch Shell Plc για να αναπτύξει τη χρήση του 
LNG ως ναυτιλιακού καυσίµου. Η United Arab Shipping υπέ-
γραψε µια παρόµοια συµφωνία µε τη Shell και την Qatargas ενώ 
πρόσφατα επένδυσε 2,3 δισ. δολάρια σε πλοία που κινούνται µε 
LNG.
Η συνολική ετήσια δυναµικότητα φυσικού αερίου προβλέπεται ότι 
θα σηµειώσει άνοδο 45% στα 423 εκατ. µετρικούς τόνους µέχρι το 
2025 ενώ η προσφορά θα εξακολουθήσει να ξεπερνά τη ζήτηση 
τουλάχιστον για τα επόµενα επτά χρόνια, όπως εκτιµά η εταιρεία 
οικονοµικών αναλύσεων, Sanford C. Bernstein & Co. Οι εταιρεί-
ες µεταφορών δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το LNG καθώς 
ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών ορίζει  
πλέον αυστηρότερες οριακές τιµές για τις εκποµπές θείου.
Ο Jorn Hinge, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας 

United Arab αναφέρει ότι «το LNG ως παγκόσµιο ναυτιλιακό καύ-
σιµο θα µπορούσε να διεισδύσει δυναµικά στην αγορά µέσα στα 
επόµενα δύο χρόνια». Παράλληλα, επισηµαίνει ότι «αυτή τη στιγ-
µή υπάρχουν πλοία που κινούνται µε LNG κυρίως στις λεγόµενες 
eco-zones στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αλλά δεν υπάρχει κάποιο 
αναπτυγµένο σύστηµα υποδοµών παγκοσµίως».
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στις τιµές του καυσίµου, σε 
παγκόσµιο επίπεδο έφθασαν στο peak το 2014 για να σηµειώσουν 
κατόπιν πτώση η οποία έφθασε το 80% καθώς νέοι προµηθευτές 
εισήλθαν στην αγορά  µέσω διαφόρων projects.

ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Οι ελλιπείς υποδοµές  στο δίκτυο ανεφοδιασµού LNG και η πε-
ριορισµένη προσφορά υγροποιηµένου φυσικού αερίου µέχρι το 
2014 δεν επέτρεπε τη διεύρυνση της χρήσης του υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πλεο-
νεκτήµατα του «πράσινου καυσίµου» έχουν ανεβάσει κατά την 
τελευταία  τριετία ραγδαία τη δηµοτικότητά του ως ναυτιλιακού 
καυσίµου. 
Η Βόρεια Ευρώπη και κάποια σηµεία στις ΗΠΑ διαθέτουν µε-
ρικούς σταθµούς ανεφοδιασµού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 
projects για την επέκταση του δικτύου στο Ρότερνταµ, τη Σιγκα-
πούρη και την Κίνα.

Η Ελλάδα διαδραµατίζει εξίσου σηµαντικό ρόλο στη διεύρυνση 
της χρήσης LNG στη ναυτιλία. Τα έργα υποδοµής φυσικού αερίου 
που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια καθιερώνουν τη χώρα 
µας ως ενεργειακό κόµβο προς όφελος της ασφάλειας του ενερ-
γειακού εφοδιασµού και της δηµιουργίας µιας ανταγωνιστικής 
περιφερειακής αγοράς αερίου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η ∆ΕΠΑ ως βασικός φορέας ανάπτυξης του ΥΦΑ στην Ελλάδα 
συντονίζει το πρόγραµµα POSEIDON MED ΙΙ. Το POSEIDON MED 
ΙΙ είναι ευρωπαϊκό πρόγραµµα σχεδιασµού του νοµοθετικού 
πλαισίου και των προϋποθέσεων για τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυ-
τιλιακού καυσίµου στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Μέσα από τον σχεδιασµό στοχευµένων και βιώσιµων υποδοµών, 
το πρόγραµµα συµβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδια-
σµού µε ΥΦΑ. Με τον τρόπο αυτό, αναµένεται η ενεργοποίηση της 
ζήτησης ΥΦΑ για ναυτιλιακή χρήση ώστε να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το POSEIDON 
MED II, το οποίο αποτελεί συνέχεια των προ- γραµµάτων 
«Poseidon-Med» και «Archipelago-LNG», συγχρηµατοδοτείται 
από τον µηχανισµό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα διαρκέσει 
5 χρόνια. Πρόκειται για διεθνές έργο µε τη συµµετοχή 26 εταίρων 
από τρία κράτη-µέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος). 
Απώτερος στόχος του έργου είναι η διάθεση του ΥΦΑ σε πέ-
ντε κύρια λιµάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουµενίτσα, 
Λεµεσός). Στα πλαίσια του POSEIDON MED II διεξάγονται µε-
λέτες για την εισαγωγή και χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού 
καυσίµου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στοχεύοντας στον 
ευρύτερο σχεδιασµό του δικτύου προµήθειας ΥΦΑ αλλά και 
των σχετικών υποδοµών. Το POSEIDON MED II συνδέεται µε 
την ευρύτερη στρατηγική της ∆ΕΠΑ για την ανάπτυξη εφοδι-
αστικής αλυσίδας ΥΦΑ µικρής κλίµακας (Small Scale LNG). 
Ο στόχος είναι να καταστήσει δυνατή την τροφοδοσία µε ΦΑ 
αποµακρυσµένων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
νησιών. Επίσης, να προωθήσει τη διάθεση του ΥΦΑ ως ναυτι-
λιακού καυσίµου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, κα-
θώς και άλλες µη συµβατικές χρήσεις του ΦΑ όπως η χρήση 
του ως καύσιµο οδικών µεταφορών.

Οι µεγαλύτεροι όµιλοι από τον κλάδο µεταφοράς ενέργειας, οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων αλλά και επι-
βατηγά πλοία στρέφονται στο υγροποιηµένο φυσικό αέριο και επεν-
δύουν σε πλοία που κινούνται µε LNG. Βασικοί λόγοι της διείσδυσης 
του LNG στη ναυσιπλοΐα είναι η ανάγκη απεξάρτησης από άλλα 
δαπανηρά καύσιµα (π.χ πετρέλαιο) και οι απαιτήσεις της ΕΕ για υιο-
θέτηση τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον (µείωση εκποµπών 
καυσαερίων, ανάγκη περιορισµού χρήσης βαρέως µαζούτ κλπ). 

           Οι εταιρείες µεταφορών δεί-
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το LNG 
καθώς ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργα-
νισµός των Ηνωµένων Εθνών ορίζει  
πλέον αυστηρότερες οριακές τιµές για 
τις εκποµπές θείου.

''

''



Η επιχειρηµατικότητα των Ελλή-
νων πλοιοκτητών και οι συνεχείς 
επενδύσεις τους έχουν ως απο-
τέλεσµα ο ελληνόκτητος στόλος 
να διαθέτει πλοία νέας τεχνολο-

γίας, συµβατά µε όλες τις περιβαλλοντικές προ-
διαγραφές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υψηλό ποσο-
στό των 8,6 δισ. δολαρίων που επενδύουν οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές σε νέες ναυπηγήσεις πλοίων 
θα δαπανηθεί σε νέες τεχνολογίες, καθώς ο ελ-
ληνόκτητος στόλος είναι από τους πλέον σύγχρο-
νους και ποιοτικούς. Έτσι, στα Ποσειδώνια 2016 
θα δώσουν το «παρών» περισσότεροι από 80 εκ-
θέτες από τον παγκόσµιο κλάδο της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ανα-
µένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ελ-
ληνικής ναυτιλιακής βιοµηχανίας.

Το έντονο ενδιαφέρον των εταιρειών του κλά-
δου ΤΠΕ στη φετινή διοργάνωση αποδεικνύει ότι 
η ελληνική ναυτιλία επενδύει στην τεχνολογία 
τόσο για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µεί-
ωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και για τη συνεχή αναβάθµιση του προϊόντος της. 
Οι τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολο-
γίας έρχονται να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, 
τους χρόνους και το κόστος, αναδεικνύοντας τον 
βασικό ρόλο που έχουν η ασφάλεια, η ποιότητα 
και η αξιοπιστία στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο.

Υψηλό ποσοστό των 
8,6 δισ. δολαρίων 
που επενδύουν οι 
Έλληνες εφοπλιστές 
σε νέες ναυπηγήσεις 
πλοίων αναµένεται 
να δαπανηθεί σε νέες 
τεχνολογίες, καθώς ο 
ελληνόκτητος στόλος 
είναι από τους πλέον 
σύγχρονους και 
ποιοτικούς.

Σύµφωνα µε 
το ΙΟΒΕ, η 
ιδιωτικοποίηση του 
ΟΛΠ θα αποφέρει 
στο ελληνικό 
∆ηµόσιο περίπου 900 
εκατ. ευρώ έως και το 
2025, ενώ η συµβολή 
στο ΑΕΠ µπορεί να 
είναι έως και 4 δισ. 
ευρώ ετησίως.

Οι βασικοί τοµείς της παγκόσµιας ναυτιλίας 
που µπορούν να βελτιωθούν καθοριστικά µε τις 
καινοτοµίες του κλάδου ΤΠΕ είναι οι δορυφορικές 
επικοινωνίες, η παρακολούθηση µεταφοράς φορ-
τίων, η πλοήγηση και η διαχείριση πληρωµάτων, 
αλλά και το στοίχηµα της ενεργειακής απόδοσης, 
που αποτελεί προτεραιότητα του ∆ιεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισµού (IMO), ο οποίος θα εκπρο-
σωπηθεί στην τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων 
2016 από τον γενικό γραµµατέα, κ. Kitack Lim.

Μπορεί το ζητούµενο παγκοσµίως να είναι η 
επίτευξη της µείωσης των ρύπων άνθρακα κατά 
50% από τις θαλάσσιες µεταφορές, ένας στόχος 
καθόλου εύκολος για τις εταιρείες που ασχολού-
νται µε τις ΤΠΕ, ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις 
στην τεχνολογία λογισµικού µπορούν να συµβά-
λουν στην καλύτερη απόδοση των καυσίµων και, 
κατ’ επέκταση, στη µείωση των εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα.

Όπως τονίζουν, δε, από τη διοργανώτρια εται-
ρεία της έκθεσης, ακόµη και µια µικρή ποσοστι-
αία µείωση στην κατανάλωση καυσίµου µπορεί να 
επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση κόστους για 
τον ελληνικό στόλο, ο οποίος κατέχει την πρώτη 
θέση παγκοσµίως στη συνολική µεταφορική ικα-
νότητα, µε ποσοστό σχεδόν 20% της παγκόσµιας 
χωρητικότητας. Επίσης τονίζεται ότι οι ΤΠΕ είναι 
ζωτικής σηµασίας για όλες τις ναυτιλιακές εται-

05.06.2016ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 201632 www.free-sunday.gr

Η έξυπνη ναυτιλία «έδεσε» στα Ποσειδώνια 2016

Αναπτυξιακή 
ώθηση από 
την Cosco 
στον ΟΛΠ

ρείες, τόσο εν πλω όσο και στη στεριά, καθώς ε-
πιτρέπουν πλέον τη συλλογή και ανάλυση µεγα-
λύτερου όγκου δεδοµένων, την αποθήκευσή του 
µε χαµηλό κόστος, αλλά και την ενσωµάτωσή του 
στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεγάλοι charterers, 
όπως οι µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, έχουν αυ-
ξήσει τις απαιτήσεις που έχουν από τους προµη-
θευτές τους, καθώς δεν ψάχνουν µόνο τον φτηνό-
τερο ναύλο για τη µεταφορά των προϊόντων τους 
αλλά έναν αξιόπιστο συνεργάτη µε σύγχρονο στόλο 
που λειτουργεί σύµφωνα µε τους πλέον αυστη-
ρούς κανονισµούς ασφαλείας και περιβαλλοντι-
κές προδιαγραφές.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία ήταν από τους πρώ-
τους που προέβλεψαν αυτή την αλλαγή στις απαι-
τήσεις των πελατών της, αλλά και στο παγκόσµιο 
κανονιστικό περιβάλλον, και εγκαίρως προχώρησε 
στην ανανέωση των στόλων της, που σήµερα είναι 
από τους νεότερους παγκοσµίως, µε αποτέλεσµα 
να διατηρεί την ηγετική θέση της.

Στα φετινά Ποσειδώνια οι εταιρείες-πάροχοι 
ΤΠΕ αναµένεται να παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσµα 
λύσεων για κάθε πτυχή της ναυτιλιακής δραστηριό-
τητας, από τις επικοινωνίες έως τις προµήθειες και 
από την ασφάλεια έως την online παρακολούθηση 
πλοίων και την πλοήγηση, µε σκοπό να αποδείξουν 
την καθοριστική συµβολή τους στη δηµιουργία 
µιας συνδεδεµένης και αποδοτικής ναυτιλιακής 
βιοµηχανίας. Στοχεύοντας σε µεγαλύτερο µερίδιο 
από τους ολοένα αυξανόµενους προϋπολογισµούς 
των ναυτιλιακών εταιρειών για ΤΠΕ, εκθέτες που 
δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο απ’ όλο τον 
κόσµο –από την Ινδία µέχρι τη Σκανδιναβία και από 
την Αυστραλία µέχρι τη Βόρεια Αµερική– δίνουν 
το «παρών» στα φετινά Ποσειδώνια. Ο ανταγωνι-
σµός περιλαµβάνει τόσο ξένες εταιρείες, όπως οι 
API Marine από τη ∆ανία, Eniram από τη Φινλαν-
δία, BSOL SYSTEMS από την Ινδία και RightShip 
από την Αυστραλία, όσο και ελληνικές, όπως οι 
Mobile Technology, Microsoft Ελλάς, DANAOS 
Management Consultants, Fortune Technologies 
και SRH Marine.

Τη σταδιακή µετατροπή του ΟΛΠ στο µεγαλύτερο και πλέον 
σύγχρονο λιµάνι της Μεσογείου περιλαµβάνει ο επιχειρη-
σιακός και επενδυτικός σχεδιασµός της Cosco, του κινε-
ζικού οµίλου ο οποίος, προκειµένου να είναι πανέτοιµος 
να «τρέξει» το λιµάνι µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

µεταβίβασης των µετοχών, έχει αρχίσει επαφές µε όλους τους ενδιαφε-
ρόµενους εντός και εκτός Ελλάδας. Επαφές τόσο σε επίπεδο επενδύσεων 
όσο και σε επίπεδο νέων εµπορικών συµφωνιών, αλλά και εσωτερικής δι-
αχείρισης της εταιρείας.

Το στοίχηµα της Cosco είναι να καταστήσει κερδοφόρα όλα τα τµήµατα 
του λιµανιού, έτσι προγραµµατίζει εξορθολογισµό δαπανών, επενδύσεις 
και νέες εµπορικές συµφωνίες, ενώ το Θριάσιο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και 
το αεροδρόµιο στο Καστέλι, βρίσκονται στο στόχαστρό της. Όσον αφορά 

την κρουαζιέρα, προκειµένου να προχωρήσει το project των νέων προβλη-
τών που θα φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια τελευταίας γενιάς, η Cosco βρί-
σκεται σε επαφές µε την Carnival, τη µεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον 
κόσµο, η οποία αναπτύσσει τη συνεργασία της µε την Κίνα, αλλά και µε τη 
Royal Caribbean, την MSC Cruises, καθώς και τους υπόλοιπους µεγάλους 
οµίλους κρουαζιέρας, ώστε να αναπτυχθεί το homeporting.

Την ίδια ώρα η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ εκτιµάται από το ΙΟΒΕ ότι θα 
αποφέρει στο ελληνικό ∆ηµόσιο περίπου 900 εκατ. ευρώ έως και το 2025, 
εάν συµπεριληφθούν τόσο τα έσοδα που θα προέλθουν από την πώληση των 
µετοχών όσο και τα έσοδα από το αντάλλαγµα του 3,5% επί των εσόδων, τους 
φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα διανεµόµενα µερίσµατα. Πολλα-
πλάσια, όµως, έως και 4 δισ. ευρώ ετησίως, µπορεί να είναι η συµβολή στο 
ΑΕΠ. Ειδικότερα, το συνολικό προϊόν από τον ΟΛΠ αναµένεται να κατα-
γράψει ετήσια αύξηση που θα κυµαίνεται από 17 εκατ. ευρώ το 2016 έως και 
2,6 δισ. ευρώ το 2025. Σε αυτή την εκτίµηση δεν περιλαµβάνονται οι επι-
δράσεις σε κλάδους που ενδέχεται να ενισχυθούν από τη βελτίωση των υ-
ποδοµών µεταφοράς και της ναυπηγοεπισκευής.

Στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη και οι πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, η συνολική επί-
δραση σε όρους παραγόµενου προϊόντος αναµένεται, σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, 
να πλησιάσει τα 4 δισ. ευρώ το 2025 ή 20,7 δισ. ευρώ στο σύνολο της περι-
όδου 2016-2025. Σε όρους ΑΕΠ αναµένεται να προσθέτει 1% ετησίως πριν 
από το τέλος της δεκαετίας, που ολοκληρώνεται το 2025.



OLP_FINAL_25.5x32.indd   1 23/05/16   13:22


