
αφιέρωµα //ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η δυναµική της ελληνικής ναυτιλίας και το επιβλητικό µέγεθος του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος ελέγχει τα περισσότερα πλοία και διαθέ-
τει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα µεταφοράς φορτίου παγκοσµίως, που συνιστά το καλύτερο παράδειγµα µιας δηµιουργικής και παραγωγι-
κής Ελλάδας, αναµένεται να αναδειχθούν φέτος από την παγκοσµίου φήµης ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2018.

Με µια πρωτόγνωρη συµµετοχή µε 22 εθνικά περίπτερα και 1.920 εκθέτες από 92 χώρες, το µεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός στον κόσµο, που φέτος 
γιορτάζει τα 50 χρόνια του, φιλοδοξεί να πρωτοπορήσει µε την παρουσίαση των ναυτιλιακών καινοτοµιών και την εκκίνηση νέων ή την ενίσχυση υφι-
στάµενων επιχειρηµατικών σχέσεων, αλλά και να προβάλει νέα σηµαντικά επιτεύγµατα και επιτυχίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισµού, επενδυτές και άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ενώνονται µε απώ-
τερο στόχο την ανάπτυξη της ναυτιλίας και παρουσιάζονται σε ένα εξειδικευµένο κοινό ναυτιλιακών στελεχών, αλλά και θεσµικών φορέων του κλάδου.

Παρουσιάζονται επίσης όλα τα κρίσιµα θέµατα της ναυτιλιακής αγοράς, φορολογία, καύσιµα και περιβάλλον, εµπόριο, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
απασχολησιµότητα κ.ά., που καθορίζουν την παγκόσµια ναυτιλιακή ατζέντα και προβάλλουν τις προοπτικές µιας βιοµηχανίας που βρίσκεται στο επίκε-
ντρο των παγκόσµιων οικονοµικών εξελίξεων και ενισχύεται από τη συνεχή επενδυτική δραστηριότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών, οι οποίοι σταθερά 
και συλλογικά ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

Η καρδιά της παγκόσµιας ναυτιλίας είναι 
ελληνική και χτυπά στα Ποσειδώνια 2018
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Εμπορική ναυτιλία: 
Η υπερδύναμη που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση
Πρέπει να ενισχύσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Ως μέλος της Επιτροπής Οικονο-
μικών και Νομισματικών Υποθέ-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και της ομάδας εργασίας που 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 

προγράμματος-μνημονίου, έχω πλήρη και συνεχή 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην 
Ευρωζώνη, στις πρώην μνημονιακές χώρες Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία, Κύπρο και, άτυπα σε ό,τι αφορά 
το τραπεζικό της σύστημα, Ισπανία.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα στα οποία 
έχω καταλήξει είναι ότι η Ελλάδα μετατράπηκε 
στη βασική εξαίρεση της επιτυχίας των προγραμ-
μάτων-μνημονίων επειδή δεν μπόρεσε να υπερα-
σπιστεί και να ενισχύσει τα συγκριτικά της πλεο-
νεκτήματα. Κάθε οικονομία, σε όποιο επίπεδο και 
να κινείται, έχει διαρθρωτικά προβλήματα, αλλά 
και συγκριτικά πλεονεκτήματα, και για να αντι-
μετωπίσει τις δυσκολίες πρέπει να βρει λύση στα 
προβλήματα, ενισχύοντας παράλληλα τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα.

Ο Σόιμπλε και οι Ιρλανδοί
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
κ. Σόιμπλε, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας, αποτελεί 
την προσωποποίηση της περιόδου της αναγκα-
στικής προσαρμογής και των δύσκολων μέτρων. 
Αυτά που πρόβαλε και στις περισσότερες περι-
πτώσεις επέβαλε λειτούργησαν θετικά για την οι-
κονομία της Ευρωζώνης. Πολλές φορές όμως υ-
πέκυψε στον πειρασμό να προωθήσει προτάσεις 
κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της γερμανικής 
οικονομίας, ενδεχόμενη υιοθέτηση των οποίων θα 
προκαλούσε περισσότερα προβλήματα στις οικο-
νομίες των χωρών που ήταν ενταγμένες σε πρό-
γραμμα-μνημόνιο.

Άσκησε μεγάλη πίεση στην Ιρλανδία, υποστη-
ριζόμενος στο συγκεκριμένο θέμα από τη γαλλική 
κυβέρνηση, για να αυξήσει τον φορολογικό συντε-
λεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων, ο οποίος θε-
ωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστικός, στο 12% που 

είναι. Οι Ιρλανδοί απέρριψαν την πρόταση Σόι-
μπλε και βρήκαν άλλο μείγμα πολιτικής, με έμ-
φαση στη μείωση των δημοσίων δαπανών, για να 
διατηρήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στη φο-
ρολογία των επιχειρήσεων, ικανοποιώντας ταυτό-
χρονα τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές. 
Πήραν μάλιστα την πρωτοβουλία να μετατρέψουν 
τη χώρα τους σε φορολογικό παράδεισο, ιδιαίτερα 
για τους αμερικανικούς πολυεθνικούς κολοσσούς 
της ψηφιακής οικονομίας, προσθέτοντας στο ευ-
νοϊκό φορολογικό καθεστώς ειδικές ρυθμίσεις, οι 
οποίες στην περίπτωση της Apple αντιμετωπίζο-
νται από την επίτροπο Ανταγωνισμού της Ε.Ε. κ. 
Βεστάγκερ σαν κρατική επιδότηση.

Ο κ. Σόιμπλε συνήθιζε να παρεμβαίνει και στα 
ζητήματα της εμπορικής ναυτιλίας, ζητώντας από 
την Ελλάδα, στο όνομα της φορολογικής δικαιο-
σύνης, να αυξήσει τη φορολογία των ναυτιλιακών 
εταιρειών, για να… περιοριστούν τα βάρη για τους 
μη προνομιούχους συμπολίτες μας. Οι ελληνικές 
κυβερνήσεις προσπαθούν να αμυνθούν και να κερ-
δίσουν χρόνο, ενώ θα έπρεπε να περάσουν στην ε-
πίθεση, για να ενισχύσουν το συγκριτικό μας πλε-
ονέκτημα στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, με 
τη μέθοδο που εφάρμοσε με επιτυχία η Ιρλανδία.

Στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε 
πρόσφατα η κυβέρνηση Τσίπρα υπάρχει ρητή δέ-
σμευση ότι θα κινηθούμε στην κατεύθυνση που υ-
ποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή θα α-
ναζητήσουμε τρόπους να αυξήσουμε τη φορολογία 
σε έναν κλάδο που είναι ευρωπαϊκός και παγκό-
σμιος πρωταθλητής. Πρόκειται για λάθος στρατη-
γικής σημασίας, το οποίο πρέπει να διορθώσουμε 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Η Ιρλανδία μετατρά-
πηκε ξανά σε κέλτικο τίγρη και σπάει το ένα ανα-
πτυξιακό ρεκόρ μετά το άλλο επειδή μπόρεσε να 
συνδυάσει την αναγκαστική προσαρμογή με την 
ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Κύπρος, με 
πιο περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Παρά 
το γεγονός ότι της επιβλήθηκε ένα σκληρό bail-in, 
βρήκε τρόπο να υπερασπιστεί τα συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα του χρηματοπιστωτικού της κλάδου, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη γρήγορη έξοδο της οικο-
νομίας της από το πρόγραμμα-μνημόνιο.

Φορολογικός ανταγωνισμός
Έχω πάρει μέρος στις εργασίες της επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φορολογικά θέματα 
που συστάθηκε μετά το σκάνδαλο του Λουξεμβούρ-
γου, της επιτροπής που συστάθηκε μετά τις απο-
καλύψεις για τα Panama Papers και είμαι μέλος 
της επιτροπής για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Συμμετέχοντας στις εργασίες αυτών των επι-
τροπών κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε. είναι 
ένα πεδίο σκληρού φορολογικού ανταγωνισμού, 
ο οποίος πολλές φορές εξελίσσεται σε φορολο-
γικό dumping. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αρ-
νούνται τη φορολογική εναρμόνιση γιατί θέλουν 
να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν το συγκριτικό 
πλεονέκτημα στους κλάδους της οικονομίας που 
τις ενδιαφέρουν. Ακόμη και ο Σόιμπλε, ο οποίος 
υποδείκνυε αύξηση της φορολογίας για τους εταί-
ρους και ανταγωνιστές της Γερμανίας, απαντούσε 
στην κριτική των ευρωβουλευτών για την απροθυ-
μία των γερμανικών αρχών να προχωρήσουν στην 
αναγκαία φορολογική εναρμόνιση επικαλούμενος 
τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα του οικονομικού και 
πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, ο οποίος κα-
τοχυρώνει τη φορολογική αυτονομία των κρατιδίων.

Επομένως, ο ευρωπαϊκός κανόνας είναι ο σκλη-
ρός φορολογικός ανταγωνισμός και η άρνηση των 
κυβερνήσεων να προχωρήσουν στη φορολογική 
εναρμόνιση, η οποία θα κάνει το σύστημα πιο δί-
καιο και αποτελεσματικό, αλλά μπορεί να τους στε-
ρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Κατά την άποψή μου, το Brexit θα κάνει σκλη-
ρότερο τον φορολογικό ανταγωνισμό, καθώς το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα θελήσει να υποστηρίξει το 
City του Λονδίνου, το οποίο δέχεται μια κάποια 
πίεση από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά χρηματο-
πιστωτικά κέντρα εξαιτίας των περιορισμών που 
θα του δημιουργήσει το Brexit. Με το Λονδίνο να 
δίνει πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, τη Λευκω-

σία να στρώνει το κόκκινο φορολογικό χαλί για 
τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ίδιους τους Γερ-
μανούς να έχουν ένα ιστορικό φορολογικών κινή-
τρων και πιστωτικών διευκολύνσεων στη ναυτιλία 
–άσχετα αν δεν τα καταφέρνουν, όπως άλλωστε και 
στις τράπεζες–, έχουμε υποχρέωση να πρωταγω-
νιστήσουμε στον ευρωπαϊκό φορολογικό ανταγω-
νισμό, ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
της εμπορικής ναυτιλίας μας.

Καλύτερη διασύνδεση
Έφτασε η ώρα να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα 
και οι κατάλληλες νομοθετικές και διοικητικές ρυθ-
μίσεις για να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών ε-
ταιρειών. Στην προσπάθειά μας να βγούμε από την 
κρίση, έχουμε κάθε λόγο να στηριχτούμε στους οι-
κονομικούς πρωταθλητές για να δημιουργηθεί κα-
λύτερη οικονομική και επιχειρηματική δυναμική.

Οι θετικές εξελίξεις περνάνε και από την κα-
λύτερη διασύνδεση της ναυτιλίας με το σύνολο 
της οικονομίας. Υπάρχουν ήδη τα καλά παραδείγ-
ματα επενδύσεων στον τουρισμό, στους προβλη-
ματικούς κλάδους των ΜΜΕ και του επαγγελμα-
τικού αθλητισμού, στον πολιτισμό και στην αντι-
μετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων 
με κεφάλαια ναυτιλιακής προέλευσης.

Εάν υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο, μπορεί να 
γίνουν πολύ περισσότερα, από τη μετατροπή της 
πρωτεύουσας σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο μέχρι 
την οικιστική ανάπλαση ολόκληρων περιοχών και 
μεγάλες επενδύσεις στη γνώση, ιδιαίτερα σε μη 
κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μπορούν να γίνουν πολλά, αρκεί να υπάρξει 
πολιτική διάθεση, δημιουργική σκέψη και συνερ-
γασία όλων των ενδιαφερόμενων μελών. Όλες οι 
οικονομίες της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το επίπεδο 
ανάπτυξής τους και τις διαστάσεις των διαρθρωτι-
κών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, επενδύ-
ουν στη διατήρηση και στην ενίσχυση των βασι-
κών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Καιρός 
να κάνουμε το ίδιο!

  
ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ 
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΥΡΤΣΟΥ





20 www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018
03.06.2018

Το «who is who» 
για τα Ποσειδώνια 2018

Σ
ε κομβικής σημασίας έτος για την 
ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία 
αναδεικνύεται το 2018, με τα με-
γέθη της να βρίσκονται σε ιστο-
ρικά υψηλά, αλλά και τις προκλή-
σεις στις ναυλαγορές, το θεσμικό 
πλαίσιο και τις χρηματοδοτήσεις να 

είναι κάτι παραπάνω από μεγάλες. Σε αυτό το περιβάλ-
λον σύσσωμη η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα θα δώσει 
το «παρών» στην Αθήνα τις επόμενες εβδομάδες, στη 
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου, τα Ποσειδώ-
νια, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως και τις 10 Ιουνίου.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγα-
λύτερη όλων των εποχών, με 1.920 εκθέτες από 92 χώρες 
και 20.000 επισκέπτες. Πλοιοκτησία, ναυπηγεία, προ-
μηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνίες, πε-
τρελαϊκές, είναι μερικοί μόνο από τους κλάδους που θα 
εκπροσωπηθούν στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo, αλλά και στις δεκάδες εκδηλώσεις, συνέδρια και 
δεξιώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο και στο περιθώ-
ριο της διοργάνωσης σε όλη την Αττική.

Τα φετινά Ποσειδώνια φιλοξενούν 22 εθνικά περί-
πτερα. Όμως η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι αυτή της 
Κίνας, που ξεπερνά τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Ακο-
λουθούν Ιαπωνία και Κορέα. Θα συμμετάσχουν επίσης 
περισσότερα από 200 ναυπηγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέντευξη Τύπου της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών θα πραγματοποιηθεί 
την τελευταία ημέρα των Ποσειδωνίων 2018 και προ-
βλέπεται για ακόμη μια φορά να θέσει την ατζέντα της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αξιοσημείωτη βεβαίως είναι και η αυξημένη συμ-
μετοχή παλαιών και νέων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων 
που ερίζουν για την προσέλκυση ελληνόκτητων εται-
ρειών στην επικράτειά τους. Θα συμμετάσχουν η Σι-
γκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Κύπρος, η Μάλτα, αλλά 

και το Λουξεμβούργο, το οποίο πραγματοποιεί παρθε-
νική εμφάνιση παρουσιάζοντας το Cluster Maritime 
Luxembourgeois. Επίσης, περίπτερα αλλά και road 
shows έχουν ετοιμάσει το Dubai Maritime City από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Shanghai Maritime 
and Finance Excellence Centre από την Κίνα και το 
Vancouver International Maritime Centre του Καναδά. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στα φετινά Πο-
σειδώνια η παρουσία του γενικού γραμματέα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) Kitack Lim, καθώς 
και της επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. Violeta Bulc.

Τα Ποσειδώνια, που γίνονται κάθε δύο χρόνια, υ-
πολογίζεται πως θα συνεισφέρουν φέτος πάνω από 60 
εκατ. ευρώ στην οικονομία. Έσοδα που προέρχονται 
από τη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώπων, κατασκευές περι-
πτέρων, μεταφορές και εκτελωνισμούς, εταιρικές εκδη-
λώσεις και άλλες δραστηριότητες. Μόνο το πρόγραμμα 
συνεδρίων και σεμιναρίων περιλαμβάνει φέτος πάνω 
από 40 εκδηλώσεις. Παρουσιάσεις νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών, συζητήσεις για τα τρέχοντα θέματα που 
επηρεάζουν τη ναυτιλία, νέοι περιβαλλοντικοί κανο-
νισμοί και άλλα σημαντικά θέματα είναι στην ατζέντα.

Η επιχειρηματικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών 
και οι συνεχείς επενδύσεις τους έχουν ως αποτέλεσμα 
ο ελληνόκτητος στόλος να είναι ο πλέον σύγχρονος, με 
πλοία νέας τεχνολογίας, συμβατά με όλες τις περιβαλ-
λοντικές προδιαγραφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος γιγαντώθηκε και η συμ-
μετοχή στα Ποσειδώνια τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο 
και τεχνολογικών ομίλων. Περισσότεροι από 80 εκθέ-
τες από τον παγκόσμιο κλάδο της τεχνολογίας πληρο-
φοριών και επικοινωνίας, όπως οι Microsoft, Vodafone, 
Ericsson, HP και Lexmark, θα είναι παρόντες σε επί-
πεδο μητρικής και όχι μόνο, ενώ στους πρωτοεμφανι-
ζόμενους εκθέτες συμπεριλαμβάνονται η ΔΕΗ και η 
Allianz. Το εύρος των διεθνών συμφερόντων που συρ-

ρέουν στην Ελλάδα για την έκθεση επεκτείνεται φέτος 
και με τη μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των, με περισσότερα από 10 ελληνικά και ξένα πανεπι-
στήμια παρόντα. Μεταξύ αυτών και το World Maritime 
University του IMO.

Ισχυρή παρουσία από το Ντουμπάι 
και την DMCA
Με τον τομέα της ναυτιλίας να αυξάνει συνεχώς και στα-
θερά τη συνεισφορά του στην οικονομία του Ντουμπάι, 
το οποίο καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνι-
στικά ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως, η Dubai Maritime 
City Authority (DMCA) βάζει πλώρη για να δώσει δυ-
ναμικό «παρών» στα Ποσειδώνια 2018, το σημαντικό-
τερο γεγονός στον τομέα της ναυτιλίας παγκοσμίως.

Η συνεισφορά του τομέα της ναυτιλίας στο ΑΕΠ 
του Εμιράτου του Ντουμπάι αυξήθηκε σημαντικά, γε-
γονός που αντανακλά την αυξανόμενη συμβολή του 
τομέα στην τοπική οικονομία, η οποία παρουσίασε α-
νάπτυξη με τον πρωτοφανή ρυθμό του 25% το διάστημα 
2011-2015. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία 
του Ντουμπάι όσον αφορά τον στόχο να εξελιχθεί σε 
ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά, διακεκριμένα και ο-
λοκληρωμένα ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Η στρα-
τηγική στον τομέα της ναυτιλίας, που χάραξε και υλο-
ποιεί η DMCA, προάγει την ανταγωνιστικότητα της 
τοπικής ναυτιλίας και την παρακολούθηση των εξελί-
ξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο 
τη διατήρηση της ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της 
ακεραιότητας του κλάδου.

Ο κ. Amer Ali, εκτελεστικός διευθυντής της DMCA, 
δήλωσε: «Η DMCA συνεχίζει να αναπτύσσει και να υ-
λοποιεί πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας που ε-
στιάζουν στη διαμόρφωση ενός ναυτιλιακού περιβάλ-
λοντος που προσελκύει ηγέτιδες δυνάμεις της ναυτι-
λίας από ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει επίσης όλη την 
αναγκαία νομοθεσία και τις απαιτούμενες υποδομές 
για την υποστήριξη όλων των παραγόντων που συνα-
ποτελούν το cluster της ναυτιλίας και ιδίως των ναυτι-
λιακών μεταφορών, των λιμένων, των δραστηριοτήτων 
ναυτικής μηχανολογίας, της κατάρτισης και των υπη-
ρεσιών ναυτιλιακής υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες συνδιαμορφώνουν ισχυρά θεμέλια για τη μεγι-
στοποίηση της συνεισφοράς του τομέα της ναυτιλίας 

Η συνέντευξη Τύπου 
της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών 
προβλέπεται για 
ακόμη μια φορά να 
θέσει την ατζέντα 
της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας για τα 
επόμενα δύο χρόνια.
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στην τοπική οικονοµία».
Η DMCA κινείται σταθερά στον δρόµο της αριστείας 

µέσω µιας σειράς πρωτοπόρων πρωτοβουλιών, οι οποίες 
ως σύνολο διαµορφώνουν τον βασικό πυλώνα για την 
ανάδειξη της ναυτιλίας ως κινητήριας δύναµης για την 
ανάπτυξη της οικονοµίας του Ντουµπάι.

Τα σηµαντικά επιτεύγµατα της DMCA µόνο κατά 
το τελευταίο έτος έχουν προαγάγει σε µεγάλο βαθµό 
τον φιλόδοξο στόχο της ανάδειξης του Ντουµπάι σε 
µία από τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές κοινότητες πα-
γκοσµίως. Η «έξυπνη µεταµόρφωση» ήταν ένα από τα 
πλέον εξέχοντα επιτεύγµατα, καθώς έθεσε σε λειτουρ-
γία το πρώτο παγκοσµίως ναυτιλιακό εικονικό cluster 
(Dubai Maritime Virtual Cluster), το DMVC.ae, το οποίο 
λειτούργησε υποστηρικτικά προς το πεδίο δραστηρι-
οτήτων της DMCA και βελτίωσε την ποιότητα των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών.

Φυσικά, τα επιτεύγµατα της DMCA δεν περιορί-
ζονται στην ανάπτυξη, την προώθηση και τη ρύθµιση 
της τοπικής ναυτιλίας. Η Αρχή έχει επίσης εκπροσω-
πήσει µε επιτυχία τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα σε υ-
ψηλού κύρους διεθνή ναυτιλιακά φόρουµ και εκδηλώ-
σεις, παρουσιάζοντας την πρωτοποριακή εµπειρία που 
προσφέρει το Ντουµπάι ως κορυφαίος παράγοντας στον 
παγκόσµιο χάρτη της ναυτιλίας. Μοιράζεται τα καινο-
τόµα επιτεύγµατα της τοπικής ναυτιλίας και προσεγγί-
ζει την παγκόσµια κοινότητα µέσω εποικοδοµητικών 
συµµετοχών σε διεθνείς πλατφόρµες υψηλού κύρους 
στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η DMCA συνεχίζει να κάνει βήµατα προς τα ε-
µπρός, καταβάλλοντας αδιάκοπες προσπάθειες ώστε 
να δηµιουργήσει έναν ασφαλή ναυτιλιακό τοµέα, βα-
σισµένο σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ παράλ-
ληλα καταρτίζει συνεχώς προγράµµατα ποιότητας και 
αναπτύσσει καινοτόµες πρωτοβουλίες µε στόχο την ε-
νίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής ναυτιλίας.

Ο µεγαλύτερος στόλος του κόσµου
Οι Έλληνες ελέγχουν το 1/4 του παγκόσµιου στόλου 
µεταφοράς αργού πετρελαίου σε όρους χωρητικότητας 

και το 14,28% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων 
µεταφοράς χηµικών και παραγώγων πετρελαίου. Τα µε-
γέθη αυτά αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω µε τις 
παραλαβές των υπό ναυπήγηση δεξαµενοπλοίων. Όµως 
το µεγαλύτερο µέρος του ελληνόκτητου εµπορικού στό-
λου παραµένει εστιασµένο στα bulkers, τα φορτηγά 
πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην. Εάν σε αυτές 
τις κατηγορίες προστεθούν και τα πλοία µεταφοράς ε-
µπορευµατοκιβωτίων, όπως και τα δεξαµενόπλοια µε-
ταφοράς υγροποιηµένου αερίου, συγκροτείται η µεγα-
λύτερη αρµάδα της υδρογείου. Η ελληνική πλοιοκτη-
σία στο τέλος του 2015 έλεγχε σε όρους χωρητικότητας 
334,649 εκατοµµύρια τόνους dwt.

Πλούσιο συνεδριακό πρόγραµµα
Πλούσιο θα είναι για µία ακόµη φορά το συνεδριακό 
πρόγραµµα των Ποσειδωνίων, µε πλήθος συνεδρίων, 
σεµιναρίων, workshops και ανοιχτών συζητήσεων, και 
αναµένεται να διαµορφώσει την παγκόσµια ναυτιλι-
ακή ατζέντα και να χαράξει το µέλλον µιας βιοµηχα-
νίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσµιων οι-
κονοµικών εξελίξεων.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, τα συνέδρια και 
οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µε τα ΜΜΕ που 
έχουν προγραµµατιστεί για τα φετινά Ποσειδώνια, στις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens Metropolitan 
Expo, έχουν διεθνή αύρα, καθώς έχουν οργανωθεί από 
εταιρείες και οργανισµούς από κάθε γωνιά της υφηλίου 
– από τη Βραζιλία έως τη Γαλλία, τον Παναµά και την 
Πολωνία, και από το Μεξικό έως την Κορέα, τη Νότια 
Αφρική και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα σηµαντικά θέµατα 
της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, από τη ναυτιλιακή πολι-
τική, το εµπόριο και τη χρηµατοδότηση, την ενέργεια, 
την τεχνολογία και την ανάπτυξη λιµένων έως τα καύ-
σιµα και τα λιπαντικά, τη διαχείριση του έρµατος των 
πλοίων (BWT), τις ναυπηγήσεις και τις αγοραπωλησίες 
µεταχειρισµένων καραβιών, τεχνολογίες για τη βελτι-
στοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, τα 
scrubbers, το περιβάλλον, την απόδοση του ανθρώπι-

νου δυναµικού και την απασχόληση στη ναυτιλία, καθώς 
και θέµατα επίλυσης διαφορών και νοµικών αξιώσεων.

Στην κορυφή των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε την 
παράδοση των Ποσειδωνίων από το 2012, θα είναι το 
TradeWinds Shipowners Forum, το διεθνές συνέδριο 
που θα αποτελέσει πηγή έµπνευσης και τροφή για σκέψη. 
Το φετινό θέµα του είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι τε-
χνολογικές εξελίξεις και τα εναλλακτικά επιχειρηµα-
τικά µοντέλα επαναδιατυπώνουν τους κανόνες για το 
καθεστώς ιδιοκτησίας, λειτουργίας και εκµετάλλευ-
σης των πλοίων.

Με περισσότερες συµµετοχές πλοιοκτητών από 
κάθε άλλη χρονιά, το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο ε-
νότητες: τα πλοία χύδην φορτίου και τα δεξαµενόπλοια. 
Το συνέδριο θα εξετάσει κατά πόσο τα θεµέλια του κλά-
δου µεταφοράς φορτίου χύδην είναι τόσο ασφαλή όσο 
εκτιµούν πολλοί και το πώς οι πλοιοκτήτες προσαρµό-
ζουν τη στρατηγική τους στις συνθήκες που επικρατούν.

Παράλληλα, το φόρουµ θα αναδείξει τους καλύτε-
ρους τρόπους προσαρµογής των εταιρειών στην πίεση 
που ασκούν στις αγορές οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι 
αυστηρότεροι κανονισµοί, αλλά και οι κοινωνικές α-
παιτήσεις για αλλαγές στις επιχειρηµατικές πρακτι-
κές. Με συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες εµπορίου 
αργού πετρελαίου και LNG να απαιτούν νέες επενδύ-
σεις και καινοτόµες στρατηγικές, τι είναι καλύτερο για 
τους πλοιοκτήτες: να ναυπηγήσουν νέα πλοία, να αγο-
ράσουν ή να αποσύρουν για scrap; Και πού θα βρουν 
χρηµατοδότηση για τη δεκαετία του 2020, τη στιγµή 
που αυξάνονται οι απαιτήσεις των αγορών;

Παρεµφερές είναι το θέµα που θα συζητηθεί στο 
«Power Panel» της BIMCO, όπου θα αναλυθούν σηµα-
ντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχει-
ρήσεις σήµερα, µε έµφαση στις προκλήσεις και τις µελ-
λοντικές προοπτικές για τις αγορές του χύδην φορτίου 
και των δεξαµενοπλοίων, καθώς και την παγκόσµια δέ-
σµευση για µείωση της περιεκτικότητας των καυσίµων 
των πλοίων σε θείο το 2020. Εισηγητής του σεµιναρίου 

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρος Βε-
νιάµης αναφέρει:

«Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, εν µέσω 
σηµαντικών προκλήσεων τόσο για τη ναυτιλι-
ακή βιοµηχανία όσο και για την Ελλάδα, η ∆ιε-
θνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2018 είναι 
για µία ακόµη φορά εδώ, αποδεικνύοντας την α-
ντοχή, τη δέσµευση για την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών και τη δυναµική της ναυτιλίας µας 
αλλά και της χώρας µας.

»Τα επιτεύγµατα της ελληνικής ναυτιλίας είναι 
σηµαντικά, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για 
την Ευρώπη και την ευηµερία όλων των εθνών. 
Ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να κατέ-
χει την πρώτη θέση διεθνώς, αντιπροσωπεύο-
ντας περίπου το 20% του παγκόσµιου στόλου (σε 
όρους χωρητικότητας dwt), συµπεριλαµβανοµέ-

νου ποσοστού 30% των δεξαµενοπλοίων και 22% 
των πλοίων µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, 
ενώ περίπου το ήµισυ της συνολικής µεταφορι-
κής ικανότητας του στόλου της Ε.Ε. είναι ελλη-
νικής ιδιοκτησίας.

»Τα επιτεύγµατα της ελληνικής ναυτιλίας α-
ντικατοπτρίζονται επίσης στον τρόπο µε τον οποίο 
οι εµπορικοί µας εταίροι σε όλο τον κόσµο εκ-
φράζουν την εκτίµηση και τον σεβασµό τους σε 
αυτήν. Είναι αυτή η παραδοσιακή αφοσίωση και 
αξιοπιστία, την οποία η ελληνική ναυτιλιακή κοι-
νότητα αδιάλειπτα προσπαθεί να διατηρήσει και να 
τιµήσει. Αυτή είναι και η κληρονοµιά που φέρει 
διαχρονικά η Έκθεση Ποσειδώνια ως ένας καθι-
ερωµένος διεθνής θεσµός εξαίρετης διάκρισης.

»Τα Ποσειδώνια 2018 σύντοµα θα ανοίξουν τις 
πόρτες τους σε εκθέτες και επισκέπτες από όλο 
τον κόσµο, οι οποίοι θα συµµετάσχουν σε αυτή 

τη γιορτή της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, που α-
ποτελεί και µοναδική ευκαιρία τόσο για την πα-
ρουσίαση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών και 
άλλων ναυτιλιακών καινοτοµιών όσο και για τη 
δηµιουργία στέρεων συνεργασιών. Είναι αναµφι-
σβήτητα το πιο αναγνωρισµένο διεθνές γεγονός 
για την παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία και εί-
µαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που η χώρα µας 
είναι η γενέτειρά του.

»Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, ως o θεσµι-
κός εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας, θα παραµείνει στην πρώτη γραµµή των 
προσπαθειών για τη δηµιουργία ισχυρών συµ-
µαχιών και την εδραίωση εποικοδοµητικής συ-
νεργασίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, προσβλέ-
ποντας στην υιοθέτηση βιώσιµων ναυτιλιακών 
πολιτικών προς όφελος της διεθνούς ναυτιλίας, 
του παγκόσµιου εµπορίου και της ανάπτυξης».

Θ. Βενιάµης για Ποσειδώνια:
Καθιερω�ένος διεθνής θεσ�ός 
εξαίρετης διάκρισης

συνέχεια σελ. 22

Είναι αναµφισβήτητα 
το πιο αναγνωρισµένο 
διεθνές γεγονός 
για την παγκόσµια 
ναυτιλιακή 
βιοµηχανία και 
είµαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιηµένοι που 
η χώρα µας είναι η 
γενέτειρά του.
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θα είναι ο κ. Peter Sand, Chief Shipping Analyst της 
BIMCO, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της 
BIMCO, κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος.

Το Ελληνο-Aµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 
και η North American Marine Environment Protection 
Association (NAMEPA) συνδιοργανώνουν, υπό την αιγίδα 
της Πρεσβείας των Ηνωµένων Πολιτειών στην Ελλάδα, 
το σεµινάριο µε τίτλο «Trading in US Waters: Priorities 
and Solutions». Το σεµινάριο διοργανώνεται σε συνερ-
γασία µε το Εµπορικό Τµήµα της Πρεσβείας των Ηνω-
µένων Πολιτειών, το International Propeller Club των 
Ηνωµένων Πολιτειών και την Ελληνική Ναυτιλιακή 
Συστάδα του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.

Στόχος του σεµιναρίου είναι να βοηθήσει την το-
πική ναυτιλιακή κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
της ναυτιλίας να σχηµατίσουν µια ολοκληρωµένη ει-
κόνα για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ κατά την προσέγγιση 
των λιµένων τους. Βασικά θέµατα θα είναι οι απαιτήσεις 
για την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο το 2020, 
η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας, η σηµερινή πραγµατι-
κότητα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και η δια-
χείριση κινδύνων. Το σεµινάριο αποτελεί εξαιρετική 
πλατφόρµα δικτύωσης µε πλοιοκτήτες και ειδικούς 
της ναυτιλιακής βιοµηχανίας.

Με κορυφαία στελέχη των µεγαλύτερων ναυτιλια-
κών εταιρειών να ανταλλάσσουν απόψεις για το µέλλον 
της ναυτιλίας, το συνέδριο «6th Analyst και Investor 
Day» θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο 
πλαίσιο του συνεδριακού προγράµµατος των Ποσειδω-
νίων 2018. Βασικός οµιλητής θα είναι ο γενικός γραµ-
µατέας του IMO, κ. Kitack Lim, ο οποίος θα δώσει τον 
τόνο στο Capital Link Forum, όπου θα συζητηθούν η 
υφιστάµενη κατάσταση και οι µελλοντικές επιλογές που 
προσφέρουν οι χρηµαταγορές στη ναυτιλία.

Το φόρουµ θα επικεντρωθεί, εκτός των άλλων, σε 
κρίσιµα ζητήµατα για τη ναυτιλία, όπως η πρόσβαση 
και η διαθεσιµότητα κεφαλαίων, η τραπεζική και ε-
ναλλακτική χρηµατοδότηση, καθώς και ο αντίκτυπος 
της τεχνολογίας και των νέων κανονισµών. Στο φόρουµ 
θα συµµετάσχουν οµιλητές από τις ελληνικές και διε-
θνείς ναυτιλιακές κοινότητες, επικεφαλής κορυφαίων 
παγκόσµιων τραπεζικών ναυτιλιακών οργανισµών, κο-
ρυφαίοι επενδυτές και αναλυτές.

Φέτος το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (IENE) διοργανώνει για 4η φορά σεµινάριο 
µε θέµα «Energy and Shipping». Ο κοµβικός ρόλος 
που έχει αναλάβει ο ελληνικός εµπορικός στόλος στη 
µεταφορά παγκόσµιων ενεργειακών εµπορευµάτων 

αποτέλεσε την αφορµή για να διοργανώσει το IENE 
αυτό το πρωτοποριακό σεµινάριο, σε συνεργασία µε 
τα Ποσειδώνια και µε την ενεργή συµµετοχή πλή-
θους διαχειριστών πλοίων, εταιρειών που ασχολού-
νται µε το εµπόριο ενέργειας, καθώς και κορυφαίων 
νοµικών εταιρειών.

Το σεµινάριο θα έχει ως κεντρικό θέµα τις νέες 
προδιαγραφές των καυσίµων ανεφοδιασµού, µε α-
φορµή τα πρόσφατα µέτρα του ΙΜΟ που θα εφαρµο-
στούν σύντοµα. Εξέχουσες προσωπικότητες από τον 
τοµέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τον 
τοµέα της ναυτιλίας και το ναυτικό δίκαιο, τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, έχουν επιβε-
βαιώσει τη συµµετοχή τους ως οµιλητές.

Άλλοι τοµείς που θα καλυφθούν είναι η επισκό-
πηση των παγκόσµιων αγορών ενέργειας (πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, άνθρακα), οι τελευταίες τεχνολογίες 
στη µεταφορά αργού πετρελαίου και παράγωγων προϊ-
όντων του, ειδικών φορτίων (LNG, LPG) και άνθρακα. 
Τέλος, θα αξιολογηθεί η ενεργειακή ασφάλεια και το 
ναυτιλιακό περιβάλλον και θα εξεταστούν εναλλακτικές 
οδοί για τη µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το πρόγραµµα των Ποσειδωνίων 2018 θα περι-
λαµβάνει επίσης το συνέδριο της HELMEPA µε τίτλο 
«2020 is closer than we think: Scrubbers, Fuels and 
BWT», µε αφορµή την καταληκτική ηµεροµηνία για 
τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς που αφορούν 
την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο. Με τα πρό-
τυπα για τα καύσιµα αυτά να βρίσκονται ακόµη υπό δι-
αµόρφωση και πολλά ζητήµατα να παραµένουν ανοι-
χτά όσον αφορά τη διαθεσιµότητα και την ασφάλεια 
τόσο των καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο 
όσο και των scrubbers, το σεµινάριο της HELMEPA 
αναµένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφεροµένων. 
Με τη βοήθεια έµπειρων οµιλητών τόσο σε τεχνικά 
όσο και σε ρυθµιστικά ζητήµατα, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, το συνέδριο της HELMEPA θα επιχει-
ρήσει να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις µελλο-
ντικές προκλήσεις αυτών των κρίσιµων ζητηµάτων.

Το σεµινάριο µε τίτλο «Japan Seminar at Posidonia 
2018» θα εστιάσει στον ρόλο της καινοτοµίας στη ναυ-
τιλιακή βιοµηχανία και στον αντίκτυπό της στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και την τεχνολογία. Οι ο-
µιλητές θα µοιραστούν σκέψεις για το επίπεδο της 
καινοτοµίας στην ιαπωνική ναυπηγική βιοµηχανία 
και τον ναυτικό εξοπλισµό και θα αναφερθούν στις 
τάσεις της ναυπηγικής αγοράς. Το συγκεκριµένο σε-
µινάριο ξεχωρίζει για την πρακτική προσέγγιση που 

προσφέρει στον τρόπο αντιµετώπισης των τεχνολο-
γικών προκλήσεων και τις λύσεις που προτείνει σε 
µακροχρόνια προβλήµατα που επηρεάζουν όλες τις 
ναυτιλιακές εταιρείες.

Με τίτλο «Support the Local Maritime Industry 
Summit» η Newsfront/Ναυτιλιακή διοργανώνει διά-
σκεψη µε στόχο να φέρει κοντά τις εταιρείες-µέλη των 
Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισµού 
(HEMEXPO) µε τους τεχνικούς διευθυντές ελληνι-
κών και διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών και να τους 
παρακινήσει σε έναν διαδραστικό διάλογο που θα ω-
φελήσει τόσο τους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλια-
κού εξοπλισµού όσο και τους πελάτες τους και τη ναυ-
τιλία εν γένει. Το συγκεκριµένο συνέδριο πραγµατο-
ποιείται υπό την αιγίδα της MARTECMA.

Ένα ακόµη σεµινάριο που θα προσελκύσει πλήθος 
συνέδρων και θα υπογραµµίσει τη µακρόχρονη συνερ-
γασία των δύο εθνών στον ναυτιλιακό τοµέα είναι το 
«Korean-Hellenic Maritime Cooperation Forum». Το 
συγκεκριµένο σεµινάριο θα δώσει έµφαση στη ναυπη-
γική βιοµηχανία της Κορέας και, σε συνεργασία µε τις 
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, θα αναδείξει άγνω-
στες πτυχές της κορεατικής χρηµατοδότησης πλοίων 
και της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής. Επιπλέον, 
στο δεύτερο µέρος του σεµιναρίου θα παρουσιαστούν 
νέες τεχνολογίες που εφαρµόζει η Κορέα στη ναυπη-
γική βιοµηχανία, µε έµφαση στο ECO πλοίο, την κυ-
βερνοασφάλεια και την έξυπνη τεχνολογία πλοίων.

Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, η Admiralty θα ορ-
γανώσει και φέτος σειρά σεµιναρίων µε τίτλο «Living 
with ECDIS».

Για να λειτουργήσει το σύστηµα ECDIS θα πρέ-
πει ο διαχειριστής και οι αξιωµατικοί του πλοίου να 
είναι συνεχώς ενήµεροι για τις αλλαγές στις νοµικές 
απαιτήσεις και τα ζητήµατα συντήρησης. Τα σεµινά-
ρια της Admiralty «Living with ECDIS» αποσκοπούν 
στην αποσαφήνιση αυτών των ζητηµάτων, ώστε να τη-
ρείται η συµµόρφωση τόσο σε επίπεδο ατόµων όσο 
και σε επίπεδο στόλου και παράλληλα να αξιοποιείται 
στο έπακρο το σύστηµα αυτό. Το σεµινάριο θα είναι 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται µε τη ναυτιλιακή βι-
οµηχανία, από ιδιοκτήτες, διευθυντές και προσωπικό 
πλοίων έως ρυθµιστικούς φορείς και ελεγκτές, καθώς 
δίνεται η ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα 
ζητήµατα και προκλήσεις, να υποβληθούν ερωτήσεις 
και να αναζητηθούν λύσεις, παράλληλα µε τη δικτύ-
ωση µε στελέχη του κλάδου.

«Τ ο µέλλον δεν είναι απλώς κοντά για τη ναυτιλία, είναι ήδη εδώ». 
Αυτό σηµειώνει στη Free Sunday ο κ. Θεόδωρος Βώκος, εκτε-
λεστικός διευθυντής της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., αναφερό-
µενος στην πληρότητα της έκθεσης σε κάθε επίπεδο, αλλά και 

πιο ειδικά στον σηµαντικό τοµέα των τεχνολογιών.
Η έκθεση είναι στενά συνυφασµένη µε την πλούσια ναυτιλιακή παράδοση της 

Ελλάδας, αλλά και µε τη σταθερά και διαχρονικά, έως σήµερα, κυρίαρχη παρου-
σία της χώρας µας στην παγκόσµια ναυτιλία, και αποτελεί ορόσηµο για τη ναυτι-
λιακή κοινότητα, συγκεντρώνοντας στην Αθήνα την αφρόκρεµα µιας από τις πιο 
δυναµικές βιοµηχανίες στον κόσµο.

«Η δέσµευση και η αφοσίωση των Ελλήνων πλοιοκτητών στον στόχο να δι-
ατηρήσει η Ελλάδα την πρωτοκαθεδρία σε έναν τοµέα που καθορίζει σχεδόν το 
95% του παγκόσµιου εµπορίου είναι ο βασικός πόλος έλξης δεκάδων χιλιάδων 
επισκεπτών στην Αθήνα και τα Ποσειδώνια κάθε δύο χρόνια» αναφέρει ο κ. 
Βώκος. Για να συµπληρώσει ότι «στον µισό αιώνα της διαδροµής της η έκθεση 

Το αύριο είναι… σή�ερα 
στα Ποσειδώνια!

έχει αποδείξει ότι φιλοξενεί ό,τι πιο σύγχρονο, όλες τις νέες τάσεις, ότι ουσια-
στικά δεν παρουσιάζει απλώς αλλά χαράσσει το µέλλον της ναυτιλίας».

Αυτό είναι ξεκάθαρο και στη φετινή διοργάνωση, όπου πρωταγωνιστεί η «έ-
ξυπνη τεχνολογία»: από τους πλήρως αυτοµατοποιηµένους λιµένες και τα µη ε-
πανδρωµένα «έξυπνα» πλοία µέχρι την πιο αξιόπιστη από ποτέ πρόγνωση και-
ρού βάσει τοποθεσίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδοµένων του 
πλοίου στο cloud, το µέλλον της ναυτιλιακής βιοµηχανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο 
των Ποσειδωνίων 2018, µε περισσότερους από 60 διεθνείς εκθέτες µιας βιοµη-
χανίας που έρχεται να µεταµορφώσει ριζικά το µέλλον της ναυτιλίας!

Στα φετινά Ποσειδώνια οι εκθέτες από τον τεχνολογικό κλάδο προέρχονται 
από 18 χώρες που εκπροσωπούν κάθε γωνιά του πλανήτη – από τις ΗΠΑ µέχρι 
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, από το Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι την Αυστραλία, 
το Γιβραλτάρ, τη Σιγκαπούρη και σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

«Είναι αλήθεια ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής που αναπτύσσονται σήµερα 
µπορούν να προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν προηγµένα χαρακτηριστικά α-
σφαλείας και προστασία από κινδύνους σε πραγµατικό χρόνο και χώρο, βελτιώ-
νοντας τις επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών σε όλα τα επίπεδα. Και τα Πο-
σειδώνια αποτελούν µια καταπληκτική ευκαιρία για να παρουσιαστούν αυτές οι 
λύσεις στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Το µέλλον δεν είναι απλώς κοντά, είναι 
ήδη εδώ» καταλήγει ο κ. Βώκος.
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Οι θαλάσσιες μεταφορές
και το παγκόσμιο εμπόριο

Με το λιμάνι του Πειραιά να βρί-
σκεται στην 7η θέση μεταξύ των 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λι-
μανιών και στην 38η στην πα-
γκόσμια κατάταξη, γίνεται πε-

ρισσότερο από ποτέ σαφής η συνεισφορά των θα-
λάσσιων μεταφορών στο εμπόριο στη χώρα μας και 
όχι μόνο. Άλλωστε, όπως τονίζεται από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών, επί αιώνες το παγκόσμιο ε-
μπόριο και οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές είναι 
αλληλένδετα.

Καθώς η παγκοσμιοποίηση αυξάνει τη ζήτηση 
για τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, το θα-
λάσσιο εμπόριο διευκολύνει με τη σειρά του την 
παγκοσμιοποίηση. Σημειώνεται δε ότι, μολονότι 
η ναυτιλία είναι ένας παγκόσμιος κλάδος από την 
εποχή των ιστίων, οι θαλάσσιες εμπορικές οδοί δεν 
ήταν προσβάσιμες στα πλοία όλων των σημαιών 
μέχρι το τέλος της αποικιοκρατίας.

Η σταδιακή υποχώρηση των διαφόρων μορφών 
προστατευτισμού, όπως η διάκριση με βάση τη ση-
μαία, η μονομερής, διμερής ή και περιφερειακή 
διαφύλαξη φορτίων, προήγαγε την ελεύθερη πρό-
σβαση στις αγορές, γεγονός που οδήγησε στην αύ-
ξηση του παγκόσμιου εμπορίου και κατ’ επέκταση 
των θαλάσσιων μεταφορών.

Το ελεύθερο εμπόριο και η φιλελευθεροποί-
ηση των εμπορικών συναλλαγών εξαρτώνται από 
την τήρηση και τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Α-
νάπτυξης (ΟΟΣΑ), ιδίως εκείνων που αφορούν τις 
θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και της αρχής του ε-
λεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Τα προστατευτικά μέτρα, μία ελκυστική αλλά 
τελικά αναποτελεσματική λύση, όπως σημειώνε-
ται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Ε-

φοπλιστών, θα πρέπει να αποφεύγονται, καθόσον 
με αυτά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ένας ε-
μπορικός πόλεμος με την επιβολή αντιμέτρων και 
με αναπόφευκτη συνέπεια την καθυστέρηση επι-
στροφής σε υγιείς οικονομίες.

Ελλείψει μιας πραγματικά διεθνούς εμπορικής 
συμφωνίας στο επίπεδο του ΠΟΕ, η Ε.Ε. επιδιώ-
κει τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών. Η 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επικροτεί τη φιλό-
δοξη εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (Free 
Trade Agreements – FTAs) και την ενθαρρύνει να 
εντείνει τις διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύ-
σεις με τρίτες χώρες, με στόχο τη μείωση των εμπο-
δίων στο εμπόριο και την εξασφάλιση της πρόσβα-
σης των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών στις δι-
εθνείς ναυτιλιακές αγορές.

Όσον αφορά τη Διατλαντική Εμπορική Σχέση, 
ένας εποικοδομητικός εμπορικός διάλογος μεταξύ 
της Ε.Ε. και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση μελλο-
ντικών γεωπολιτικών προκλήσεων είναι απαραίτη-
τος. Και οι δύο εμπορικοί εταίροι θα πρέπει να ε-
πιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν 
ελεύθερες και ανοιχτές τις αγορές θαλάσσιων μετα-
φορών και να υποστηρίξουν ένα διαφανές και χωρίς 
διακρίσεις διμερές εμπορικό σύστημα.

Ο Πειραιάς, οι προοπτικές 
και η επιρροή της Κίνας
Σύμφωνα με το «Port Economics», το λιμάνι του 
Πειραιά βρίσκεται για το 2017 στην 7η θέση μεταξύ 
των 20 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εμπορικών λιμα-
νιών, με τη συνολική διακίνηση των εμπορευμα-
τοκιβωτίων να έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 4,057 
(TEU), κατακτώντας την 38η θέση από την 96η στην 
παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να είναι ο τα-
χύτερα αναπτυσσόμενος σταθμός εμπορευματοκι-

βωτίων στον κόσμο.
Στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών λιμανιών 

βρίσκεται το λιμάνι του Ρότερνταμ με 13,735 εκατ. 
(TEU), στη δεύτερη θέση το λιμάνι της Αμβέρσας 
με 10,451 εκατ. (TEU) και ακολουθούν του Αμβούρ-
γου με 8,820 εκατ. (ΤΕU), της Βρέμης με 5,509 εκατ. 
(TEU), της Βαλένθια με 4,832 (TEU) και της Αλτζε-
σίρας με 4,381 εκατ. (TEU).

Ήδη ο Πειραιάς ανέβηκε πέρυσι κατά έξι θέσεις 
στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών λιμανιών 
στη σχετική ετήσια λίστα της ναυτιλιακής επιθεώ-
ρησης «Lloyd’s List» (Global Ports Top 100), στην 
38η θέση διεθνώς, από την 44η το 2016.

Οι εκτιμήσεις για φέτος σχετικά με το λιμάνι 
του Πειραιά είναι ότι θα κινηθεί ακόμα ψηλότερα, 
καθώς βρίσκεται πλέον στα πλάνα και των τριών 
μεγάλων παγκόσμιων συμμαχιών τακτικών γραμ-
μών, ενώ με την ολοκλήρωση των έργων στην προ-
βλήτα ΙΙΙ στις αρχές του 2019, η συνολική χωρητι-
κότητα των προβλητών I, ΙΙ και ΙΙΙ θα αυξηθεί σε 
7,2 εκατ. TEUS.

Κάθε εβδομάδα δεκαέξι με δεκαοκτώ εμπορευ-
ματικές αμαξοστοιχίες αναχωρούν από τον Πειραιά 
για την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη. Το πρό-
γραμμα για τη διασύνδεση των θαλάσσιων και χερ-
σαίων γραμμών Κίνας και Ευρώπης έχει αρχίσει να 
παίρνει σάρκα και οστά και επιδιώκεται η μεταμόρ-
φωση σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αναδιανο-
μής φορτίου και σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
Logistics Services της περιφέρειας, με υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται, δε, πως με το επενδυτικό πρό-
γραμμα η COSCO είναι αποφασισμένη να αναβαθ-
μίσει περαιτέρω τον Πειραιά ως κεντρική πύλη του 
ευρω-ασιατικού εμπορίου, καθώς είναι το πρώτο ευ-
ρωπαϊκό λιμάνι μετά το Σουέζ.

Αξίζει να τονιστεί ότι το παγκόσμιο θαλάσσιο 
εμπόριο αυξήθηκε κατά λιγότερο από 2% το 2015, 
με τον βραδύτερο δηλαδή ρυθμό από το 2009, εξαι-
τίας της Κίνας, την ώρα που η χωρητικότητα του πα-
γκόσμιου στόλου αυξήθηκε με πολύ μεγαλύτερους 
ρυθμούς. Οι από θαλάσσης εισαγωγές στην Κίνα έ-
φτασαν πέρυσι τα 2,1 δισεκατομμύρια τόνους, αντι-
προσωπεύοντας το 20% των παγκόσμιων εισαγωγών.

Η Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών 
επικροτεί τη φιλόδοξη 
εμπορική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για 
τις Συμφωνίες 
Ελεύθερου Εμπορίου 
(Free Trade 
Agreements – FTAs).
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Τα ναυπηγεία, το παρελθόν 
και οι δυνατότητες για το μέλλον

Η σημαντική θέση της ελληνικής ναυτι-
λίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν αμ-
φισβητείται, εκείνο όμως που τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης έχει 

τεθεί σε ύπνωση, αν και έχει σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, είναι ο τομέας της Ναυπηγικής. Ένας το-
μέας που μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη ώθηση στην 
ελληνική οικονομία και ευτυχώς όλα δείχνουν πως 
η αναβίωσή του βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Με δε-
δομένο ότι το τελευταίο διάστημα, στον Πειραιά και 
στη Σύρο, προγραμματίζονται και υλοποιούνται επεν-
δύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό άνω των 105 εκατ. 
ευρώ, ενώ δρομολογούνται εξελίξεις και στα ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά, φαίνεται ότι η ελληνική ναυπη-
γική και επισκευαστική βιομηχανία ετοιμάζεται για 
το μεγάλο comeback.

Μετά από χρόνια τριγμών, κατά τα οποία αναπτύ-
χθηκαν ναυπηγεία σε γείτονες περιοχές, όπως η Τουρ-
κία, οι παράγοντες του κλάδου βλέπουν φως στην άκρη 
του τούνελ και σημειώνουν πως η μεγάλη δεξαμενή 
των 500.000 τόνων των ΕΝΑΕ που βρίσκεται σε α-
δράνεια από το 2010 και μετά αποτελεί τον μεγάλο 
κράχτη της περιοχής.

Ακόμη και αν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή δεξαμε-
νόπλοια 300.000 τόνων μεταφορικής ικανότητας, δεν 
βρίσκονται συχνά στην Ελλάδα, οι δυνατότητες της 
μεγαλύτερης δεξαμενής της Ανατολικής Μεσογείου 
αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας πραγ-
ματοποιούνται εργασίες σε πλοία, ενώ βρίσκονται 
σε αναμονή για την αντιμετώπιση των συσσωρευμέ-
νων χρεών της εταιρείας, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει 
βρεθεί υποψήφιος επενδυτής, όπως έγινε, για παρά-
δειγμα, στα ναυπηγεία Σύρου με τον Όμιλο Onex και 
στον ΟΛΠ με την Cosco, που βρίσκονται σε φάση πλή-
ρους ανασυγκρότησης, προκειμένου να φέρουν πίσω 
στην Ελλάδα τα πλοία που μέχρι σήμερα εξυπηρετού-
νταν σε γιάρδες γειτονικών χωρών.

Το μέγεθος της συνεισφοράς του κλάδου στην οι-
κονομία, αλλά και των δυνατοτήτων που ανοίγονται 
από τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατα-
γράφει μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι κλάδοι της 

ναυπήγησης και της επισκευής πλοίων και σκαφών 
ευθύνονταν αθροιστικά το έτος 2008 για το 2,4% της 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της με-
ταποίησης, με το μερίδιο αυτό να αυξάνεται ελαφρά 
το 2009, να υποχωρεί σημαντικά στο 1,6% το 2010 και 
να παραμένει περίπου σταθερό στη συνέχεια, μέχρι 
και το έτος 2013. Όσον αφορά το μερίδιο των συγκε-
κριμένων κλάδων στην απασχόληση, αυτό αντιστοι-
χούσε αθροιστικά στο 2,4% το 2008, παρέμεινε περί-
που σταθερό μέχρι και το 2010, υποχώρησε στο 1,8% 
το 2011 και παρουσίασε στη συνέχεια διακυμάνσεις, 
φτάνοντας το 1,9% το 2013.

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, αλλά και τη σύ-
γκριση με τα αντίστοιχα μερίδια της ναυπηγοεπισκευής 
στην παραγωγή του τομέα της μεταποίησης άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, γίνεται αντιληπτό ότι στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας η ναυπηγοεπισκευαστική βιο-
μηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικής βαρύ-
τητας παραγωγική δραστηριότητα.

Η σύνδεση με άλλες παραγωγικές 
επιχειρήσεις 
Θα πρέπει να επισημανθεί, τονίζει το ΚΕΠΕ, ότι η 
σημασία της ναυπηγοεπισκευής για τη χώρα δεν εξα-
ντλείται στην εικόνα που αντανακλούν τα συγκεκρι-
μένα μεγέθη, αλλά σχετίζεται και με μια σειρά άλλες 
παραμέτρους που είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που 
εντάσσονται στους κλάδους της ναυπήγησης και της 
επισκευής πλοίων και σκαφών συνδέονται με την πα-
ραγωγή και την απασχόληση σε μια σειρά εγχώριων 
επιχειρήσεων άλλων κλάδων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνδεση αυτή είναι 
έντονη ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες ασθε-
νών επιδόσεων της ναυπηγοεπισκευής, όπως ισχύει 
στην περίπτωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων που 
παράγουν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη 
ναυπηγοεπισκευή.

Σε άλλες περιπτώσεις η σύνδεση μπορεί να είναι 
δυνητικά πολύ σημαντική στο μέλλον, με χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα:
(α) τη σχέση με τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών 
και τις σημαντικές συνέργειες που μπορεί να προκύ-
ψουν μεταξύ της ναυπηγοεπισκευής και των δραστη-

ριοτήτων του Λιμανιού του Πειραιά και
(β) τη σχέση με τον κλάδο της χαλυβουργίας, ο οποίος 
παράγει τη βασικότερη πρώτη ύλη για τη ναυπηγοε-
πισκευή και διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση στη 
χώρα και μεγάλες εγκαταστάσεις πλησίον των ναυπη-
γείων (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος).

Εκτός από την προαναφερόμενη σημασία της για 
τα οικονομικά μεγέθη άλλων κλάδων, η εγχώρια ναυ-
πηγοεπισκευαστική βιομηχανία έχει σημασία για τα 
μεγέθη του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών της χώρας.

Η μεγάλη δραστηριότητα της Ελλάδας στον τομέα 
της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες της εγ-
χώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, συνεπάγεται μεγάλο 
ύψος εισαγωγών πλοίων και σημαντικό έλλειμμα στο 
σχετικό ισοζύγιο, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάκαμψης/
κορύφωσης της διεθνούς ναυπηγικής δραστηριότητας.

Συνεπάγεται, λοιπόν, όπως σημειώνεται από τους 
ερευνητές, ότι η ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστι-
κής βιομηχανίας μπορεί στο μέλλον να συμβάλει ση-
μαντικά στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου αγαθών της 
χώρας, μέσω της κάλυψης μεγαλύτερου τμήματος των 
αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και μέσω της 
αύξησης των εξαγωγών.

Επίσης, σημαντικές διαστάσεις του ρόλου της ναυ-
πηγικής βιομηχανίας για τη χώρα σχετίζονται με την 
ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας, με τις επι-
δράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με την ασφά-
λεια των θαλάσσιων μεταφορών και την άμυνα σε ε-
θνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η ναυπηγική δραστηριό-
τητα αποτελεί τομέα στον οποίο αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες στη συνέ-
χεια διαχέονται και σε άλλους κλάδους (π.χ. στις βι-
ομηχανίες που τροφοδοτούν τη ναυπηγοεπισκευή), 
συμβάλλοντας έτσι ευρύτερα στην αύξηση της προ-
στιθέμενης αξίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα, τόσο τα ναυπηγεία και οι άλλες ναυ-
πηγοεπισκευαστικές μονάδες όσο και οι υπόλοιπες ε-
πιχειρήσεις που τα τροφοδοτούν βρίσκονται στην πλει-
ονότητά τους συγκεντρωμένα σε πολύ συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας (περιοχή Πειραιά-Πε-
ράματος-Σαλαμίνας-Ελευσίνας-Σχιστού, Σύρου, Χαλ-
κίδας). Αυτό συνεπάγεται ότι οι δραστηριότητες της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την απασχόληση και τη συνοχή στις κοι-
νωνίες των περιοχών αυτών. Επιπλέον, η ναυπηγική βι-
ομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς εθνικής 
άμυνας, στο σκέλος της εξασφάλισης της δυνατότητας 
κατασκευής και συντήρησης πλοίων και υποβρυχίων 
του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ καλύπτει και τις ανάγκες 
συντήρησης των πλοίων της εγχώριας ακτοπλοΐας, λει-
τουργίας ιδιαίτερα σημαντικής για την ασφάλεια των 
μεταφορών σε μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ναυπηγεία έχουν 
τη δυνατότητα να διευρύνουν σημαντικά την παρα-
γωγική τους δραστηριότητα, η οποία σήμερα περιο-
ρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε έργα για το Πολεμικό 
Ναυτικό. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνο-
γνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, αλλά 
και τις δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύονται επι-
τυχώς τα ναυπηγεία των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών 
χωρών, τα ναυπηγεία της Ελλάδας θα μπορούσαν να 
προσανατολιστούν προς εργασίες υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας, όπως, ενδεικτικά, οι κατασκευές ειδικών 
κατηγοριών πλοίων και σκαφών (π.χ. Ro-Ro, μέγα-
γιοτ), οι σύνθετες εργασίες επισκευής πλοίων της ε-
μπορικής ναυτιλίας, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός ε-
πιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων και οι κατασκευές 
και επισκευές πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.

Οι κλάδοι της 
ναυπήγησης και της 
επισκευής πλοίων και 
σκαφών ευθύνονταν 
αθροιστικά το έτος 
2008 για το 2,4% 
της συνολικής 
ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας 
της μεταποίησης.
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Το θαύμα της ελληνικής 
ναυτιλίας

«Μια μικρή κουκκίδα στον πα-
γκόσμιο χάρτη με μπόλικο 
γαλάζιο έχει μια ζηλευτή 
πρωτιά, τη ναυτιλία, και α-
ποτελεί 1η παγκόσμια δύ-

ναμη, με αποτέλεσμα ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυ-
τιλίας να έχει γίνει ευρέως γνωστός και σεβαστός ως 
εθνικό κεφάλαιο μέγιστης σημασίας και υπερκομμα-
τικού χαρακτήρα για τον τόπο.

Το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου με-
ταφέρεται από πλοία που ελέγχονται από Έλληνες, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,15% του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Ο ελληνικός στόλος παρέχει μια α-
ναντικατάστατη υπηρεσία στη χώρα, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο και αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα».

Το μήνυμα αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο ε-
ξωτερικό, στέλνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην 
έκθεσή της για την περίοδο 2017-2018, με τους Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες να δηλώνουν έτοιμοι να ανταπο-
κριθούν στις προκλήσεις και να διατηρήσουν την πα-
γκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Στο σημείωμά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης υπογραμμίζει ότι σε 
διεθνές επίπεδο σημαντικές είναι οι περιβαλλοντικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις που καλείται να αντιμε-
τωπίσει στο προσεχές διάστημα η ναυτιλιακή βιομη-
χανία ώστε να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις 
για υψηλές αποδόσεις, ενώ συχνά τής καταλογίζονται 
δυσανάλογες ευθύνες σε σχέση με άλλες βιομηχανίες 
για οριζόντια περιβαλλοντικά θέματα.

Ειδικότερα, τη βούληση των Ελλήνων εφοπλιστών 
να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπιση των προκλή-
σεων που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία ε-
πισημαίνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην ετή-
σια έκθεσή της, στην οποία δίνεται έμφαση στην πο-
λύπλευρη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα, 
πέραν της εισροής ναυτιλιακού συναλλάγματος, που 
το 2017 άγγιξε τα 9,14 δισ. ευρώ. «Η βαθιά τεχνογνω-
σία και εμπειρία μάς δίνει το δικαίωμα να υπερασπι-
ζόμαστε τον τομέα μας έναντι πολιτικών που αγνοούν 
τα πραγματικά δεδομένα και τις απαιτούμενες προϋ-
ποθέσεις για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία της 
ναυτιλίας» επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αποτελεί ιδιαίτερα 
θετικό γεγονός το ότι ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτι-
λίας έχει γίνει ευρέως γνωστός και σεβαστός ως εθνικό 

κεφάλαιο μέγιστης σημασίας και υπερκομματικού χα-
ρακτήρα για τον τόπο. «Αυτό αποτελεί στάση υπευθυνό-
τητας απέναντι στη ναυτική ιστορία και παράδοση του 
έθνους μας και εγγύηση για τη διατήρηση των στενών 
δεσμών της ναυτιλίας με τον τόπο μας» υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η 
χώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ανακατατάξεις 
στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσει μέσω της υιοθέτησης 
μιας αναπτυξιακής πλατφόρμας να προσελκύσει μεγάλο 
τμήμα ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτή-
των. «Η δυναμική της ποντοπόρου ναυτιλίας μας, που 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη ενός διε-
θνούς προηγμένου ναυτιλιακού πλέγματος δραστηριο-
τήτων, είναι δεδομένη: αυτό που χρειάζεται είναι το κα-
τάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η αξιοποίηση της καίριας 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας» εξηγεί.

Το προηγούμενο έτος, αν και παρατηρήθηκαν πολ-
λές διακυμάνσεις στις ναυλαγορές, η μεγάλη, σε διάρ-
κεια και ένταση, ναυτιλιακή ύφεση φάνηκε να φτάνει 
στο τέλος της.

Το 2018 βρίσκει τη ναυτιλία μας να διατηρεί α-
κάθεκτη τα υψηλά ποσοστά πλοιοκτησίας στη διεθνή 
ναυτιλιακή κατάταξη, ελέγχοντας περίπου το 20% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας (με ένα μερίδιο 30% στα 
δεξαμενόπλοια και 22% στα bulk carriers) και αντιπρο-
σωπεύοντας στην Ευρώπη σταθερά σχεδόν το 50% (σε 
dwt) του κοινοτικού στόλου.

Η αύξηση της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στό-
λου το 2017 κατά 4,2%, που ξεπέρασε ελαφρώς τον ρυθμό 
ανάπτυξης του ασιατικού στόλου (3,8%), επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση, απο-
δίδεται κυρίως στις παραγγελίες νέων πλοίων από τους 
Έλληνες εφοπλιστές, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να κατέχει την 
πρώτη θέση διεθνώς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, ο στόλος ανέρχεται σε 4.746 πλοία (άνω των 
1.000 gt), χωρητικότητας 365,45 εκατομμυρίων dwt. Οι 
παραγγελίες νέων πλοίων από ελληνικά συμφέροντα 
ανήλθαν σε 206 πλοία (άνω των 1.000 gt), συνολικής 
χωρητικότητας 24,47 εκατομμυρίων dwt.

Από αυτά τα πλοία, 142 ήταν δεξαμενόπλοια που α-
ντιστοιχούν σε 29,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας 
(dwt) υπό παραγγελία, τα οποία περιλαμβάνουν 33 δε-
ξαμενόπλοια LNG/LPG που ανέρχονται σε 17,76% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 58 
φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου που αντιστοιχούν σε 
8,71% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό πα-

ραγγελία και 5 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων που αντιστοιχούν στο 1,38% της παγκόσμιας χω-
ρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία.

Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 
2017 ήταν 13,7 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 11,5 
έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στό-
λου ήταν 14,6 έτη.

Τα έσοδα για τη χώρα
Ως προς τα έσοδα από ναυτιλιακό συνάλλαγμα, στην 
έκθεση τονίζεται ότι το 2017 οι εισροές στο ισοζύγιο 
πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υ-
πολογίζονται σε περίπου 9,14 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση 16,91% σε σχέση με το 2016, όταν οι εισροές 
στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν 7,81 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την υιοθέτηση τον Απρίλιο του 2018 
μιας φιλόδοξης αρχικής στρατηγικής μείωσης των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου στη ναυτιλία από 
την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MEPC 72) του ΙΜΟ, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
την καλωσορίζει, ενώ υποστηρίζει την ομαλή μετάβαση 
στα νέα όρια περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών 
καυσίμων στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία θα παρά-
σχουν στη ναυτιλία και στη βιομηχανία διύλισης την 
ευελιξία που χρειάζονται για την εξομάλυνση των εκ-
κρεμών ζητημάτων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, παρ’ όλες τις αρ-
νητικές εξελίξεις, η ναυτιλία παραμένει ένας από τους 
δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς επί δε-
καετίες συνεισφέρει σταθερά στην ελληνική οικονο-
μία με ποικίλους τρόπους, προβάλλοντας ταυτόχρονα 
το προφίλ της χώρας διεθνώς.

Οι εισροές από τη ναυτιλία στο ισοζύγιο πληρωμών 
ανέρχονται περίπου στα 136 δισ. ευρώ για τα έτη 2007-
2016. Δηλαδή 16% περισσότερο από τον άλλο σημαντικό 
οικονομικό τομέα, τον τουρισμό, ο οποίος συνεισέφερε 
περίπου 117 δισ. ευρώ κατά την ίδια δεκαετία. Η ναυτι-
λιακή βιομηχανία απασχολεί περίπου 200.000 άτομα.

Σε ένα εθνικό οικονομικό περιβάλλον που, δυστυ-
χώς, εξακολουθεί να παρέχει ελάχιστα επενδυτικά κί-
νητρα, ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας πρόσφερε αυ-
ξημένα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα.

Είναι δε σαφές ότι η συμβολή της ελληνικής ναυ-
τιλίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζε-
ται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από παροχή 
ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει έμμεσες 
οικονομικές επενδύσεις, καθώς και ευκαιρίες απασχό-
λησης. Παράλληλα, όντας στρατηγικός εμπορικός εταί-
ρος σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, 
όπως η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ, η ελληνική ναυτιλία ενισχύει 
το κύρος της χώρας διεθνώς. Η ελληνική ναυτιλία αντι-
προσωπεύει έναν τομέα επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, αποτελούμενη κυρίως από μικρομεσαίες ιδιωτι-
κές και συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται πρωταρχικά στον τομέα της μετα-
φοράς χύδην φορτίων. Λόγω των εγγενών γνωρισμάτων 
της, διατηρεί χαρακτηριστικά τέλειου ανταγωνισμού και 
παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό 
περιβάλλον. Ο ελληνικός στόλος μπορεί να ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικά στις μεταβολές των εμπορικών 
προτύπων ή στον επαναπροσανατολισμό των εμπορι-
κών ροών και να συνδράμει στη δημιουργία νέων εμπο-
ρικών σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και εισαγωγέων 
με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Οι προοπτικές για το επόμενο έτος φαίνονται σχε-
τικά θετικές, με την παγκόσμια παραγωγή να αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2018. Αυτή η αυξημένη 
ανάπτυξη είναι πιθανό να προέλθει από τη δυναμική 
που εμφανίζει η παγκόσμια οικονομία, τόσο στις ανα-
πτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι 
οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από ευνοϊκές οικο-
νομικές συνθήκες παγκοσμίως και εμπιστοσύνη στις α-
γορές και να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ζήτησης 
και των επενδύσεων.

Ο ελληνικός 
στόλος παρέχει μια 
αναντικατάστατη 
υπηρεσία στη χώρα 
μας, στην Ευρώπη και 
στον κόσμο και αυτό 
αποτελεί σημαντικό 
επίτευγμα.
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Νέα εποχή ψηφιοποίησης 
για τη ναυτιλία

Η ανάγκη μετάβασης του κλάδου 
της ναυτιλίας στην ψηφιακή εποχή 
είναι πλέον περισσότερο από ποτέ 
εμφανής και η ψηφιοποίηση α-
ποτελεί αναδυόμενη πρόκληση 

σε ένα σκηνικό με ραγδαίες αλλαγές που ήδη επι-
φέρει στη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών. 
Τα πλεονεκτήματα, δε, που θα προσθέσει σε όσους 
ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν έγκαιρα τις δυνα-
τότητές της είναι πολλαπλά και καταγράφονται σε 
κάθε ευκαιρία.

Η ψηφιοποίηση, το λεγόμενο digitalization, δεν 
είναι μόνο προϋπόθεση για την επιβίωση των επι-
χειρήσεων αλλά κλειδί για την επιτυχία τους, αφού 
προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και αποτελεί πλέον μονόδρομο για όλο τον κλάδο. 
Και αυτό γιατί η ψηφιακή εποχή έχει πλέον τη δύ-
ναμη για να μεταμορφώσει τον τομέα της ναυτιλίας, 
από τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων 
μέχρι και τη διαχείριση λειτουργίας των εταιρειών, 
documentation, finance και management γενικότερα.

Στις μέρες μας, τεχνολογίες όπως robotics, 
internet-of-things και block-chain κάνουν τα πρώτα 
τους βήματα στον χώρο της ναυτιλίας. Με την τε-
χνολογική εξέλιξη, άλλωστε, που λαμβάνει χώρα 
σε όλους πλέον τους τομείς, οι αγορές γίνονται όλο 
και πιο σύνθετες και οι ναυτιλιακές εταιρείες απο-
κτούν έναν ιδιότυπα μεγάλο ανταγωνισμό. Για να 
συμβαδίζει, λοιπόν, μια εταιρεία με την αγορά πρέ-
πει συνεχώς να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να εξετά-
ζεται πια ως συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά ως αυ-
τονόητη προϋπόθεση.

Η νέα ψηφιακή εποχή στο εξής θα κάνει την α-
νταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γραφείων, των 
βαποριών και όλων των συνεργατών ευκολότερη και 
γρηγορότερη. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται καλύ-

τερος οικονομικός υπολογισμός και αυξάνεται η α-
ποδοτικότητα των εργαζομένων, καθώς μειώνεται ο 
χρόνος εργασίας τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχά-
νονται καλύτερα αποτελέσματα στο operation risk 
and trading. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, επίσης, 
υποβοηθιέται σημαντικά η λήψη γρήγορων και α-
ποτελεσματικών αποφάσεων, αφού τα softwares α-
ποτελούν το πλέον ενδεδειγμένο μέσο προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Σήμερα, ο κλάδος της ναυτιλίας οδεύει σε μια 
εποχή κατά την οποία όλα θα λειτουργούν με artificial 
intelligence, ενώ θα λαμβάνονται άμεσα απαντήσεις 
για operation, risk management κ.λπ. Η τάση αυτή 
έχει ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υ-
παγορεύει ολοένα και περισσότερο τη στροφή προς 
την ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα, άλλωστε, με έρευνες που έχουν γίνει, 
μέχρι το 2025 θα χρειάζονται περισσότεροι από 
150.000 ναυτικοί από αυτούς που ήδη υπάρχουν. 
Και με το δεδομένο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι τα «έξυπνα» βαπόρια –που θα έχουν, δηλαδή, 
πολλές λειτουργίες αυτοματοποιημένες– θα κατα-
φέρουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να απα-
ντήσουν στη συγκεκριμένη πρόκληση.

Παράλληλα, κλάδοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με 
τη ναυτιλία, όπως τα logistics και τα λιμάνια, ψηφι-
οποιούνται και επενδύουν στην υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών. Άλλωστε, περισσότερα από 3,3 δισ. δο-
λάρια έχουν επενδυθεί σε ναυτιλιακά και logistics 
startups μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Είναι σαφές, δε, ότι ορισμένοι τομείς της ναυ-
τιλίας, καθώς και ορισμένες πτυχές της λειτουργίας 
ενός πλοίου, είναι πιο κατάλληλοι για ψηφιοποίηση 
από άλλους. Ο αυτοματισμός στη ναυτιλία, ο τηλεχει-
ρισμός των πλοίων, ακόμη και η ανάπτυξη μη επαν-
δρωμένων πλοίων, θα μπορούσαν τελικά να εφαρμο-
στούν στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, καθώς και 

στις παράκτιες μεταφορές. Από την άλλη πλευρά, η 
εισαγωγή και λειτουργία μη επανδρωμένων πλοίων 
για την εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας θα 
εξακολουθήσει να δημιουργεί μείζονες προκλήσεις 
για το μέλλον. Αυτό σημειώνει στην ετήσια έκθεσή 
της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, δίνοντας μια δι-
άσταση σκεπτικισμού στην ψηφιοποίηση, αναγνω-
ρίζοντας όμως παράλληλα τον σημαντικό της ρόλο 
στην επόμενη μέρα της ναυτιλίας.

Η ανάπτυξη πλοίων με τα προαναφερθέντα χα-
ρακτηριστικά είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα με 
πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας, στη ναυτική ασφάλεια, συμπερι-
λαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
και στο περιβάλλον, καθώς και συνέπειες στην αλλη-
λεπίδραση πλοίων με λιμένες, στην παροχή υπηρε-
σιών πλοήγησης, στην αντιμετώπιση των ατυχημά-
των, στα ζητήματα ευθύνης και στην κατάρτιση των 
ναυτικών, οι οποίες δύσκολα μπορούν να γίνουν κα-
τανοητές στην παρούσα φάση.

Εκτός από τις τεχνολογικές προκλήσεις που θα 
πρέπει να ξεπεραστούν, είναι επίσης σημαντικό να 
εξεταστούν οι νομικές συνέπειες της χρήσης αυτόνο-
μων και μη επανδρωμένων πλοίων. Το νομικό πλαίσιο 
στο οποίο λειτουργεί η ναυτιλία έχει σταδιακά ανα-
πτυχθεί και τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια των αιώ-
νων. Συνεπώς η εισαγωγή μη επανδρωμένων πλοίων 
απαιτεί εκτεταμένη και πλήρη αναθεώρηση της πα-
γκόσμιας, περιφερειακής και εθνικής νομοθεσίας.

Προσπάθειες ήδη καταβάλλονται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τον Ιούνιο του 2017 ο ΙΜΟ εγκαινί-
ασε μια στοχευμένη δράση, προκειμένου να καθο-
ρίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματω-
θεί η ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον λει-
τουργία των θαλασσοπλοούντων αυτόνομων πλοίων 
(Maritime Autonomous Surface Ships – MASS) και 
ποιες συνέπειες μπορεί αυτή να έχει στις ισχύου-
σες συμβάσεις και στους κανονισμούς του ΙΜΟ. Η 
άσκηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να δοθεί 
στη ναυτιλία η απαραίτητη σαφήνεια σχετικά με το 
εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και το καθεστώς 
ευθύνης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ισχύο-
ντες διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες, όλα τα πλοία 
υποχρεούνται να έχουν πλήρωμα.

Η νέα ψηφιακή 
εποχή στο εξής θα 
κάνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ 
των γραφείων, των 
βαποριών και όλων 
των συνεργατών 
ευκολότερη και 
γρηγορότερη.
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Το 2017 οι 
κακόβουλες 
επιθέσεις σε 
συστήµατα 
λογισµικού 
κόστισαν 
εκατοντάδες 
εκατοµµύρια 
δολάρια.

Μ
εγάλες προσδοκίες, 
αλλά και σκεπτικισµό, 
φέρνει η ολοένα αυξα-
νόµενη χρήση στη ναυ-
σιπλοΐα της τεχνολογίας, 
η οποία εισχωρεί σταδι-
ακά σε όλους τους τοµείς 

της οικονοµίας και η ναυτιλία εξαρτάται όλο και περισ-
σότερο από αυτήν. Αλλά αυτή η εξάρτηση καθιστά τις 
ναυτιλιακές εταιρείες πιο ευάλωτες.

Η ασφαλής ναυσιπλοΐα είναι εδώ και πολύ καιρό 
θέµα για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία, γιατί οι κυβερνοα-
δυναµίες µπορούν να υπονοµεύσουν όχι µόνο το πλοίο 
αλλά ολόκληρη τη ναυτιλιακή επιχείρηση, τους εργα-
ζόµενους και τα φορτία.

Οι κυβερνοεπιθέσεις παρουσιάζουν έναν αυξανό-
µενο κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων και των 
πληρωµάτων. Το 2017 οι κακόβουλες επιθέσεις σε συ-
στήµατα λογισµικού κόστισαν εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια δολάρια.

Σηµαντικό παράδειγµα οικονοµικού αντίκτυπου α-
ποτελεί η περίπτωση «χτυπήµατος» στον κολοσσό της 
Maersk, ο οποίος, πέφτοντας θύµα της NotPetya, ενός 
κακόβουλου λογισµικού, αποκάλυψε πρόσφατα ότι α-
ναγκάστηκε να αντικαταστήσει δεκάδες χιλιάδες σέρ-
βερ και υπολογιστές. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Jim 
Hagemann Snabe, δήλωσε ότι αναγκάστηκαν να αντι-
καταστήσουν 45.000 υπολογιστές, 4.000 διακοµιστές 
και να εγκαταστήσουν επιπλέον 2.500 εφαρµογές. Το 
τεράστιο χτύπηµα, που κατέστρεψε σχεδόν όλο το δί-
κτυο της εταιρείας, κόστισε, συµπεριλαµβανοµένων 
και διαφυγόντων κερδών, µεταξύ 250 και 300 εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ.

Προτεραιότητα η ασφάλεια
Σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακά συνδεόµενο 
κόσµο, η προστασία των ψηφιακών δεδοµένων και των 
συστηµάτων τεχνολογίας έχει καταστεί προτεραιότητα. 
Για τον εκκολαπτόµενο κλάδο της αυτόνοµης ναυτιλίας 
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πρωταρχικής ση-
µασίας. Παρά το γεγονός ότι ο τοµέας αυτός βρίσκεται 
ακόµη σε αρχικό στάδιο, απαιτείται προσεκτική εξέ-

ταση των κινδύνων και των τρωτών σηµείων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής και φιλική προς το περιβάλ-
λον λειτουργία των αυτόνοµων πλοίων.

Πολλά είναι τα ερωτήµατα που τίθενται σχετικά µε 
την ασφάλεια, όπως «πώς προφυλάσσεται η συλλογή 
στοιχείων των πλοίων µέσω του διαδικτύου από επιθέ-
σεις;» ή «πώς εξασφαλίζονται λιµάνια, containers, πλοία 
και ναυτικά γραφεία από τους hackers;».

Στο πλαίσιο αυτό, πεπεισµένη για την ανάγκη να 
προστατευτεί ενάντια στην αυξανόµενη απειλή των κυ-
βερνοεπιθέσεων, το 2017 η ναυτιλία συνέβαλε στη δια-
µόρφωση των Κατευθυντήριων Γραµµών του IMO για τη 
διαχείριση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στη ναυ-
τιλία (2017 ΙΜΟ Guidelines on Maritime Cyber Risk 
Management), οι οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν 
στις υφιστάµενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 
και καθίστανται συµπληρωµατικές προς τις πρακτικές 
διαχείρισης που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τον ΙΜΟ.

Είναι επίσης συµβατές µε τις Κατευθυντήριες Γραµ-
µές για την ασφάλεια των πλοίων στον κυβερνοχώρο 
(Guidelines on Cyber Security Onboard Ships) που ανέ-
πτυξαν από κοινού οι οργανισµοί της ναυτιλίας, όπως το 
∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο (International Chamber 
of Shipping – ICS) και η BIMCO.

Ο ΙΜΟ υιοθέτησε ένα ψήφισµα το 2017 σχετικά µε 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στη ναυτιλία, το οποίο 
προτρέπει τις εθνικές διοικήσεις να διασφαλίσουν ότι 
οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αντιµετωπίζονται κα-
τάλληλα, αρχής γενοµένης από 1/1/2021, στο πλαίσιο 
των υφιστάµενων συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας, 
όπως ορίζονται στον ∆ιεθνή Κώδικα Ασφαλούς ∆ια-
χείρισης (International Safety Management Code).

Αυτά σηµειώνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επί 
του θέµατος, ενώ διαπιστώνει πως πρωτοβουλίες όπως 
τα πρόσφατα σχέδια της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη 
θέσπιση νοµοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο προκαλούν ανησυχία, καθώς θα επηρεάσουν µο-
νοµερώς όλα τα πλοία που εισέρχονται στα ύδατα των 
ΗΠΑ. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παραµένει έν-
θερµος υποστηρικτής των µη υποχρεωτικών παγκό-
σµιων πρωτοβουλιών, όπως οι σχετικές Κατευθυντή-
ριες Γραµµές του ΙΜΟ.

Η ECSA ( Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ε-
νώσεων), στο υπόµνηµα «Setting Sail for 2017» για 
το έτος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας 2017, εντοπίζει ότι 
οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται µε τον κα-
τάπλου πλοίων είναι απαρχαιωµένες, άχρηστες και ε-
παναλαµβανόµενες κατά την προσέγγιση από κράτος-
µέλος σε κράτος-µέλος όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
πλοίου και ναυτικών. Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό single 
window και η κατάθεση αναφοράς (reporting) στις διοι-
κητικές αρχές, καθώς και η κατάθεση εναρµονισµένου 
ηλεκτρονικού ναυλωτικού φορτίου (cargo manifest).

Η Ηµερίδα της Ψηφιοποίησης των Μεταφορών 
(Digital Transport Days) στο Ταλίν της Εσθονίας υι-
οθέτησε ∆ιακήρυξη για την ψηφιοποίηση στις µετα-
φορές (Digital Transport Declaration), απαιτώντας: 
υψηλότερα επίπεδα προστασίας δεδοµένων µέσω του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού Προστασίας General Data 
(GDPR), µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των κινδύνων 
από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επενδύσεις για 
εκπαίδευση προς απόκτηση των νέων δεξιοτήτων της 
ψηφιοποίησης.

Τα αυτόνοµα πλοία και ό,τι «σέρνουν» 
µαζί τους
Οι νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των robotics, 
θα αλλάξουν τη λειτουργία του πλοίου, καταλήγοντας 
στο πλήρως αυτόνοµο πλοίο που λειτουργεί µε remote 
control από την ξηρά. Το πρώτο αυτόνοµο εµπορικό 
φορτηγό πλοίο παγκοσµίως ναυπηγείται από δύο νορ-
βηγικές εταιρείες για το 2020 και ήδη στη Μεγάλη Βρε-
τανία νηολογήθηκε το πρώτο µη επανδρωµένο αυτό-
νοµο πλοίο βοηθητικών υπηρεσιών.

Μέχρι να γίνουν λειτουργικά τα αυτόνοµα πλοία, 
πρέπει να επιλυθούν µια σειρά από προκλήσεις ασφα-
λείας, security, ναυσιπλοΐας, αλλά και νοµικές, όπως ποιος 
είναι υπεύθυνος για ατυχήµατα σε αυτόνοµα πλοία και 
πώς συνδυάζονται µε τα ναυτεργατικά θέµατα. Συνεπά-
γεται, λοιπόν, ότι πρέπει να τεθούν όρια στη λειτουργία 
των αυτόνοµων πλοίων για λόγους ναυτικής ασφάλειας 
και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, 
τα αυτόνοµα πλοία χωρίς πλήρωµα αποτελούν εύκολη 
«λεία» για πειρατικές επιθέσεις.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
«ασπίδα» για το digitalization στα πλοία
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