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χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο
από οικονομικής όσο και πολιτικής πλευράς, στην σύγχρονη ιστορία.
Όσον αφορά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οι πρόσφατες εξελίξεις
διατηρούν έντονα χαρακτηριστικά ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ευρωπαϊκή
και παγκόσμια οικονομική ύφεση επιμένει, δημιουργώντας μεγάλες προκλήσεις
για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.
Η ναυτιλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενδογενή προβλήματα, όπως
υπερχωρητικότητα με παράλληλη μείωση των διακινούμενων φορτίων λόγω της
ύφεσης, έλλειψη πηγών χρηματοδότησης λόγω της χρηματοπιστωτικής στενότητας,
συντριπτική πτώση της αξίας των πλοίων, νεότευκτων και μεταχειρισμένων,
διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων και ως επακόλουθο, απότομη πτώση των
ναύλων. Πέρα από τις αντιξοότητες αυτές η καθημερινή λειτουργία των πλοίων
αντιμετωπίζει σωρεία πρακτικών προβλημάτων, όπως η συνεχής κλιμάκωση των
πειρατικών επιθέσεων, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις που οδηγούν σε επιβολή
εμπορικών κυρώσεων κατά χωρών με καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο,
καθώς και η ανάγκη συμμόρφωσης με περιφερειακές νομοθεσίες περιβαλλοντικού
ή εμπορικού χαρακτήρα που δεν προσιδιάζουν στο διεθνή χαρακτήρα της
ναυτιλίας.
Στο σύνθετο αυτό και επιπλέον αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η ναυτιλία των
Ελλήνων άντεξε, διατηρώντας την ηγετική θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
Οι θετικές της επιδόσεις όμως δεν δικαιολογούν εφησυχασμό, αλλά απαιτούν
εγρήγορση και συνεχή επαναπροσδιορισμό νέων στόχων.
Στον αντίποδα της προαναφερόμενης ζοφερής εικόνας της παγκόσμιας οικονομικής
ύφεσης, πρέπει να σταθμισθεί ο παραδοσιακός κυκλικός χαρακτήρας της ναυτιλίας
με τις εναλλαγές περιόδων ύφεσης και ανάπτυξης. Οι θαλάσσιες μεταφορές,
εξυπηρετώντας διαχρονικά τις διατροφικές, ενεργειακές και σε πρώτες ύλες ανάγκες
της ανθρωπότητας, θα εξακολουθούν να παίζουν στρατηγικό ρόλο στην αλυσίδα
μεταφοράς των συνεχών αυξανόμενων απαιτήσεων του παγκόσμιου εμπορίου.
Επομένως, η ελληνική ναυτιλία πρέπει να είναι προετοιμασμένη να διεκδικήσει το
μερίδιο που της αναλογεί στην ανακατανομή των ρόλων μεταξύ παραδοσιακών
και αναδυόμενων ναυτιλιακών δυνάμεων.
Οι εξελίξεις και ο αντίκτυπος από τα προαναφερόμενα γεωπολιτικά και οικονομικά
τεκταινόμενα είναι ραγδαίες, με αποτέλεσμα το παρόν να μεταλλάσσεται γρήγορα
σε παρελθόν και να μην είναι δυνατή καμία ασφαλής πρόβλεψη για το αύριο.

Σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, η διαχείριση του
νευραλγικού τομέα της ναυτιλιακής επιχείρησης απαιτεί
σύνεση και προσαρμοστικότητα, πλεονεκτήματα που
παραδοσιακά έχουν αποδείξει ότι κατέχουν οι Έλληνες
πλοιοκτήτες. Στις παρούσες συνθήκες, τα πλεονεκτήματα αυτά υπαγορεύουν ορθολογισμό των ναυπηγικών
προγραμμάτων και προώθηση των διαλύσεων παλαιών
μονάδων, επιχειρηματικές «συμμαχίες» για τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών καθώς και άμεση ανταπόκριση
στο αίτημα της εποχής για τεχνολογικές καινοτομίες, οι
οποίες, αν και αναμφισβήτητα δαπανηρές, απαιτούνται
από τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται επιπλέον εθνική στρατηγική, επικεντρωμένη στην
επείγουσα ανασυγκρότηση των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών, διοικητικών και υλικοτεχνικών, περιλαμβανομένου κατά προτεραιότητα του κατηργημένου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο την ομαλή λειτουργία, χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα, της ναυτιλιακής δραστηριότητας και την διατήρηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Επιπλέον, η οικονομική στενότητα του δημοσίου
δεν πρέπει να αναστείλει τις μακροχρόνιες προσπάθειές μας για προσέλκυση των
νέων στο ναυτικό επάγγελμα, οι οποίες τα δύο τελευταία χρόνια απέφεραν θετικότατα αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί και τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης
και των υποδομών της, ο οποίος υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να
βοηθηθεί σημαντικά μέσω της εισαγωγής της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης.
Με βάση τα προαναφερόμενα, οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το
μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, προκειμένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό
της ρόλο και την «επόμενη ημέρα» της παγκόσμιας οικονομίας. Θα είναι η μεγάλη
πρόκληση για το επιχειρηματικό της πνεύμα και την προσαρμοστικότητα που την
χαρακτηρίζουν.

Θεόδωρος Ε. Βενιάμης
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his year was one of the most critical, nationally and internationally, in both
economic and political terms in recent history. Regarding the economic
crisis in Greece, recent developments sustain a prolonged uncertainty.
However, the EU economic recession and the global downturn persist in creating
great challenges for the international shipping industry.
Shipping continues to face inherent problems such as overtonnaging, combined
with reductions in the transported cargo volumes due to the recession, lack of
financing sources due to credit illiquidity, sharp decline in vessel values regarding
both newbuildings and second-hand vessels, fluctuation of bunker prices and
consequently, a sharp decrease of freight rates. On top of these adverse conditions,
the daily operation of vessels faces an array of practical problems, such as the
escalation of piracy attacks, the geopolitical clashes leading to the imposition of
commercial sanctions against states with a significant role in international trade
and, finally, the need to comply with regional legislation of an environmental or
commercial nature, which are incompatible with the international character of
shipping.
In this complex and additionally adverse financial environment, Greek shipping
persevered, maintaining its leading position in the international league. However,
this positive performance does not permit any complacency. It demands alertness
and continuous reassessment of new goals.
In contrast to the above negative profile of the international economic recession,
the traditional cyclical character of shipping with its depressions and booms
should be taken into consideration. Maritime transport, perennially catering for
the food, energy and raw material needs of mankind, will continue to play the
strategic role in the transportation chain meeting the ever increasing demands
of world trade. Therefore, Greek shipping should be prepared to claim a stake as
roles are reallocated among traditional and emerging shipping powers.
The developments and the repercussions of the above mentioned geopolitical and
economic facts are rapid, leading to a situation where the present becomes the
past in a flash and no safe prediction for the future is possible. In such a changeable
environment, the operation of the key sector of shipping requires discretion
and adaptability, advantages which traditionally characterize Greek shipowners.
Under the current conditions, these advantages dictate the rationalization of
shipbuilding projects and the acceleration of demolition of old units, business
“alliances” aiming at the formation of common policies and, finally, a quick

response to the demands of this era for technological
innovations, which, although undoubtedly costly, are
required by the new environmental standards.
At national level, a public strategy is also required,
which should focus on the urgent need for the
re-establishment of all vital infrastructures - both
administrative and technical - including as a priority
the abolished Ministry of Mercantile Marine, aiming
at the smooth operation of the shipping business,
without bureaucratic obstacles, and the safeguarding
of its competitive advantages. Moreover, the financial
illiquidity in the public sector should not hinder our
long standing efforts to attract young people to the seafaring profession, efforts
which during the last two years have had very positive results. This also demands
the upgrading of the maritime education system, as well as that of its underlying
infrastructures, a goal which under the current circumstances could be greatly
assisted through the introduction of private maritime education.
Given the above context, the next months will be critical for the future of Greek
shipping if it is to maintain its leading role in the “new era” of global economy.
This will be a great challenge for the entrepreneurial spirit and the characteristic
adaptability of Greek shipping.

Theodore E. Veniamis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H

συνεχιζόμενη υποχώρηση της ζήτησης ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ύφεσης το 2011 οδήγησε
την παγκόσμια οικονομία σε παρατεταμένη επιβράδυνση. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της
Κίνας, Ινδίας και Βραζιλίας μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενώ η ΕΕ οδηγήθηκε σε ελαφρά
αλλά εμφανή ύφεση και η οικονομία των ΗΠΑ παρουσίασε ισχνή απόδοση, αλλά καλύτερη από
την αναμενόμενη. Το 2011 η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά δεν μπόρεσε να ανακάμψει από την κρίση των
προηγούμενων ετών με την αστάθεια να βασιλεύει και να καθιστά τις προβλέψεις πολύ δύσκολες. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (IMF) πρόσφατα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για το 2012, φοβούμενο
ότι η κρίση χρέους της Ευρωζώνης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας και,
συνεπώς, να έχει αρνητική επίπτωση στην αγορά πλοίων ξηρού φορτίου και δεξαμενοπλοίων. Επομένως, το
2012 αναμένεται να είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών.
Η υπερπροσφορά χωρητικότητας εξακολουθεί να ακυρώνει τις ενδεχόμενες θετικές τάσεις και
συγκρατεί τις τιμές των ναύλων καθοδικά στους περισσότερους τομείς. Η πλεονάζουσα
χωρητικότητα παραμένει επιμόνως και το 2012 το βασικό πρόβλημα με άνευ
Η πλεονάζουσα
χωρητικότητα
προηγουμένου μεγέθη και αρνητικές επιπτώσεις επί των ναύλων. Περαιτέρω προβλήματα
εξακολουθεί να αποτελεί
που υπογραμμίζουν τις αρνητικές τάσεις είναι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και
το βασικό πρόβλημα
η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης. Ως προς την τελευταία, η παρατεταμένη
για την ανάκαμψη της
περίοδος υπερπροσφοράς χωρητικότητας και οι χαμηλές τιμές των ναύλων έχουν
ναυτιλιακής αγοράς
προκαλέσει πτώση των τιμών των πλοίων και κατέστησαν την αναχρηματοδότηση
το 2012
ακόμα δυσκολότερη.
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he continued slackening demand as an aftermath to the world recession in 2011 caused the
world economy to show signs of a prolonged slowdown. The high growth rates of China, India
and Brazil reduced significantly during the year while the EU entered a visible recession and the
US performance was poor but better than expected. In 2011, the world shipping market failed to

register a recovery from the low levels of previous years with uncertainty reigning high and making further
predictions very hard. The International Monetary Fund (IMF) recently revised its forecast for 2012 downward
fearing that the Eurozone debt crisis might negatively affect China’s growth rate and consequently have a
negative impact on the bulk and tanker trades. Thus, 2012 is expected to be an extremely difficult year for
the majority of shipping companies.

MERCHANT FLEETS OF THE E U
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46.40 (23.30%)

Malta
Cyprus
United Kingdom*
Italy
Germany**
Denmark***
Netherlands
France****
Belgium
Sweden
Spain*****
Finland
Portugal******
Luxembourg
Lithuania
Estonia
Bulgaria
Ireland
Latvia
Romania
Slovakia
Poland
Austria
Hungary
Czech Republic
Slovenia

22.29 (11.19%)
18.92 (9.50%)
18.61 (9.35%)
16.32 (8.20%)
11.45 (5.75%)
7.06 (3.54%)
6.35 (3.19%)
4.40 (2.21%)
3.22 (1.62%)
2.54 (1.28%)
1.47 (0.74%)
1.18 (0.59%)
0.67 (0.34%)
0.36 (0.18%)
0.29 (0.15%)
0.29 (0.15%)
0.16 (0.08%)
0.13 (0.07%)
0.06 (0.03%)
0.03 (0.01%)
0.03 (0.01%)
0.00 (0.00%)
* Inc. the Gibraltar Register
0.00 (0.00%)
** Inc. the German International Shipping Register
*** Inc. the Danish International Register of Shipping (DIS)
0.00 (0.00%)
**** Inc. the French International Shipping Register (FIS)
0.00 (0.00%)
***** Inc. the Canary Islands Register (CSR)

SOURCE: IHS Fairplay / World Shipping Encyclopedia, January 2012

36.89 (18.52%)

Greece

****** Inc. the Madeira International Shipping Register (MAR)
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Το 2011 τα οικονομικά στοιχεία για τον υπό ελληνική σημαία στόλο παρέμειναν αρκετά ικανοποιητικά.
Το ελληνικό νηολόγιο αριθμούσε 2.014 πλοία (χωρητικότητας άνω των 100 gt) που ισοδυναμούσαν με
43.397.583 gt. Η ελληνόκτητη ναυτιλία παρέμεινε στην πρώτη θέση διεθνώς. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος
στόλος αριθμούσε 3.325 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt) με 226,92 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας
14,83% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt. Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση στη διεθνή
κατάταξη και τη δεύτερη στην ΕΕ (σε dwt). Ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες Κρατών Μελών της ΕΕ
αντιπροσωπεύει το 39,52% της κοινοτικής χωρητικότητας (σε dwt). Επιπροσθέτως, οι Έλληνες πλοιοκτήτες
ελέγχουν το 22,62% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού/προϊόντων πετρελαίου) και το 16,07%
του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των
υπό ναυπήγηση πλοίων). Είναι αξιοσημείωτο ότι τουλάχιστον το 97,5% των μεταφορών του ελληνόκτητου
στόλου διεξάγονται μεταξύ τρίτων χωρών (cross trading). Συνολικά, η Ελλάδα παράγει λιγότερο από 1%
των παγκόσμιων φορτίων ακόμη και πριν από την έναρξη των τρεχουσών οικονομικών δυσχερειών.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 439
πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 40,67εκ. dwt. Από τα πλοία αυτά, 152 είναι δεξαμενόπλοια
που αντιπροσωπεύουν το 27,45% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας (σε dwt), ειδικότερα,
67 δεξαμενόπλοια αργού/προϊόντων πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 28,10% του παγκόσμιου dwt, 30
δεξαμενόπλοια LNG/LPG που αντιστοιχούν στο 39,34% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt), 55 product
tankers που αντιστοιχούν στο 18,64% (dwt) καθώς και 220 φορτηγά πλοία που αντιστοιχούν σε 12,73%
της συνολικής ναυπηγούμενης χωρητικότητας στην κάθε κατηγορία αντιστοίχως, 60 πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε 10,40% της ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt) και 7 διάφορα
πλοία. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παραγγελίες της ελληνικής πλοιοκτησίας το 2011 υποδηλώνουν μία τάση

EU FLEET IN DWT

Greek flag
64,880,122
23.10%
Other EU flags
169,897,490
60.48%

Greek-owned
under other EU flags
46,138,288
16.42%

Greek-owned
under EU flags
111,018,410
39.52%

(1)
(2)
(3)
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Over-supply continues to negate any positive trends and holds freight/charter rates down in most
sectors. Overtonnaging is persistently the key problem with unprecedented overcapacity
having adverse repercussions on freight rates in 2012 as well. Further problems accentuating
the negative trend are high oil prices and the lack of bank financing. As to the latter, an
extended period of overcapacity and poor charter rates have caused asset values to slump
and made re-financing even more difficult.

Overtonnaging
continues to be
the key problem for
the recovery of the
shipping market
in 2012

In 2011, the economic data of the Greek flag fleet were to a large extent satisfactory. The Greek
register accounted for 2,014 vessels (over 100 gt) amounting to 43,397,583 gt. The Greek owned
tonnage held the first position internationally. The fleet amounted to 3,325 vessels (ships greater than
1,000 gt) of 226.92 million deadweight tons, representing 14.83% of total world dwt. The Greek flag fleet
ranks seventh internationally and second in the EU (in terms of dwt). The Greek owned fleet under EU flags
accounts for 39.52% of the EU dw tonnage. Moreover, Greek owners control 22.62% of the world tanker
fleet (crude/oil product tankers) and 16.07% of the world bulk carrier fleet in terms of dwt (excluding ships
currently on order). It is noteworthy that at least 97.5% of the Greek owned fleet activities lie with the rest of
the world (cross trading). Overall Greece generates less than 1% of global cargoes even before the onset of
the current economic difficulties.

SHIP TYPE ANALYSIS OF THE GREEK-OWNED FLEET IN DWT
(SHIPS GREATER THAN 1,000 GT IN SERVICE)

SOURCE: IHS Fairplay / World Shipping Encyclopedia, January 2012

Refrigerated Cargo Ships
0.30%
Passenger
0.28%
Vehicle Carriers
0.42%

Others
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Ore & Bulk Carriers
46.51%

Oil Tankers
45.10%

LNG-LPG Tankers
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General Cargo Ships
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CHEMICAL & PRODUCT CARRIERS IN DWT

Chemical Tankers
0.13%
Container Ships
5.42%
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BULK CARRIERS IN DWT
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REST OF THE WORLD
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GREEK - OWNED FLEET
11.95%

REST OF THE WORLD
81.55%
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18.45%

REST OF THE WORLD
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13.85%

Source: Hellenic Statistical Authority, 2012
Source: HIS Fairplay World Shipping Encyclopedia, January 2012
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προς τα εξειδικευμένα πλοία όπως τα LNG πλοία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε
πλοία εξόρυξης πετρελαίου (drilling ships).
Το ηλικιακό προφίλ του ελληνικής σημαίας στόλου το 2011 ήταν 11,3 έτη - με 50% του στόλου ηλικίας
μικρότερης των 10 ετών - συγκρινόμενο με 17 έτη για το 2000, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου
στόλου ήταν 12,8 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 10,5 έτη.
Το έτος 2011 τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 14.097 εκ.
ευρώ συγκρινόμενα με 15.418 εκ. ευρώ το 2010, δηλαδή, μείωση της τάξης του 8,57%. Παρά τη δυσμενή
διεθνή οικονομική συγκυρία, οι προοπτικές είναι συγκρατημένα αισιόδοξες λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης
του ελληνόκτητου στόλου σε χωρητικότητα.

TOP 10 MERCHANT FLEETS OF THE WORLD (in dwt) - BY REGISTRATION
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FOREIGN EXCHANGE EARNINGS OF GREECE FROM SHIPPING
(in mil EUROS)

SOURCE: Bank of Greece
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By the end of December 2011, newbuilding orders by Greek interests amounted to 439 vessels (over 1000
gt), representing 40.67 million dwt. Out of these vessels, 152 were tankers corresponding to 27.45% of world
tonnage (dwt), i.e., 67 crude oil/product carriers amounting to 28.10% of world tonnage (dwt), 30 LNG/LPG
tankers amounting to 39.34% of world tonnage (dwt), 55 product tankers amounting to 18.64% of world
tonnage (dwt), 220 bulkers corresponding to 12.73% of world tonnage (dwt) on order in each category,
60 containerships corresponding to 10.40% of world tonnage (dwt) and 7 various vessels. It is noteworthy
that the orderbook of Greek shipping in 2011 indicates a diversification to specialised ships like LNG vessels,
containerships as well as offshore platforms drillships.
The age profile of the Greek flag fleet in 2011 was 11.3 years - 50% of the fleet being younger than 10 years
old - compared to 17 years in 2000 whilst the average age of the world fleet was 12.8 years and of the Greek
owned fleet 10.5 years.
Foreign exchange earnings in 2011 amounted to €14,097 million, compared to € 15,418 million in 2010, i.e.,
a reduction of 8.57%. Despite the dire global economic situation, prospects are mildly optimistic because of
the continued growth of the Greek-owned fleet in tonnage.

(3)
(4)

Source: HIS Fairplay World Shipping Encyclopedia, January 2012
Bank of Greece, Report 2012
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H NAYTIΛIA KAI H ΠAΓKOΣMIA KPIΣH
Μετά από περίοδο τριών ετών υποτονικής ζήτησης εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης, το 2011 η αστάθεια και
η αβεβαιότητα επιμένουν στην ναυτιλιακή αγορά. Η πλεονάζουσα χωρητικότητα και η έλλειψη ρευστότητας
παραμένουν τα βασικά προβλήματα και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την βιωσιμότητα της αναμενόμενης ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη της ναυτιλιακής αγοράς θα εξαρτηθεί και από τους πολλούς
αναδυόμενους αστάθμητους παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία είναι πιο εύθραυστη παρά
ποτέ από την εποχή του μεγάλου κραχ.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ναυτιλιακός τομέας χαρακτηρίζεται από το ιδιωτικό επιχειρηματικό - ιδιοκτησιακό
πρότυπο της επιχείρησης που λειτουργεί βάσει των αρχών της ελεύθερης αγοράς και έχει
Οι
αποδείξει τον δυναμισμό και την ανθεκτικότητά του επί δεκαετίες. Δεν υπάρχουν εταιρίες
αρχές του
«πολύ μεγάλες για να αφεθούν να αποτύχουν» στον τομέα ούτε οι Γενικοί Διευθυντές
ελεύθερου εμπορίου
τους (CEO’s) «ανταμείβονται» με αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό
είναι αναγκαίες
το επιχειρηματικό πρότυπο πρέπει να υποστηριχθεί από τους νομοθέτες και οι σημαντιγια την έξοδο
κές διαφορές του σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων
της παγκόσμιας
εταιριών
να αναγνωρισθούν. Επιπλέον, είναι άτοπο οι διοικητικές αρχές ανταγωνισμού
ναυτιλίας από
ανά την υφήλιο να εξακολουθούν να ευνοούν τις συγχωνεύσεις γιγάντων, που τελικά μειτην κρίση
ώνουν τον ανταγωνισμό, ενώ οι ίδιες αρχές «συνοφρυώνονται» έναντι των συμμαχιών που
επιτρέπουν στις μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις να εξορθολογικεύσουν τα κόστη και να αυξήσουν την παρουσία τους στην αγορά.
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SHIPPING AND THE WORLD CRISIS
After a three year period of slackening demand due to world recession, in 2011volatility and uncertainty still
persisted in the shipping market. Overcapacity and illiquidity remain the key problems and raise questions
about the sustainability of the expected recovery. In any event, recovery of the shipping market will also
depend on the many looming imponderables facing the world economy which is more fragile than at any
time since the Great Crash.
It is worth noting that the shipping sector is characterized mainly by the private entrepreneurial
– proprietary model of business that operates according to free market principles and has
Free trade
proved its dynamism and resilience over decades. There are no “too big to be allowed
principles are
to fail” corporations in the sector nor are failed CEO’s “rewarded” with multi-million
imperative for
dollar golden handshakes. This entrepreneurial business model should be supported
global maritime
by policymakers and its important differences with the characteristics and modus
transport
operandi of large corporations should be recognized. Furthermore, it is incongruous
to exit the
that competition authorities around the world still favor mega-mergers, which ultimately
crisis
reduce competition, while these same authorities frown on types of co-operation allowing
small and medium sized private businesses to form alliances in order to rationalize costs and
increase market presence.
The avoidance of shipbuilding subsidies resulting in distortion of competition and further overtonnaging is
necessary for shipping to exit the global crisis. Also, the restoration of confidence and trust in the shipping
and banking sectors and the promotion of stability through co-operation between leading trading and
maritime countries. Firm resistance to protectionist measures creates favourable conditions for world
trade and the opening up of market access. Multilateral trade liberalization is of paramount importance for
shipping operating as it does in a global competitive environment. Successful conclusion of the multilateral
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Η αποφυγή επιδοτήσεων στις ναυπηγήσεις που καταλήγουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε περαιτέρω πλεονάζουσα χωρητικότητα είναι αναγκαία προκειμένου να εξέλθει η ναυτιλία από την παγκόσμια
κρίση, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο ναυτιλιακό και τραπεζικό τομέα και
η προώθηση της σταθερότητας μέσω συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων εμπορικών και ναυτιλιακών κρατών.
Η σθεναρή αντίσταση στα μέτρα προστατευτισμού δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για το παγκόσμιο εμπόριο
και για την πρόσβαση στις αγορές. Η πολυμερής φιλελευθεροποίηση του εμπορίου είναι εξαιρετικής σημασίας για τη ναυτιλία που δραστηριοποιείται σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η επιτυχής κατάληξη
των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα θα συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η
ΕΕΕ υποστηρίζει την δέσμευση της Ομάδας των 20 (G20) στις Κάννες (Νοέμβριος 2011) περί μη προσφυγής
σε εμπορικά περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μέχρι το 2013. Επικροτεί επίσης την
απαίτηση η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και η UNCTAD να συνεχίσουν την παρακολούθηση των εμπορικών εξελίξεων.
Σε αυτά τα πλαίσια, είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ προχώρησαν στη διαπραγμάτευση Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου (FTA) με βασικές εμπορικές χώρες, όπως είναι η κύρωση από το Κογκρέσο (Οκτώβριος 2011) των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Νοτίου Κορέας, Κολομβίας και Παναμά.
Επίσης, η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με βασικές εμπορικές χώρες όπως η Ινδία, Κίνα και οι χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής αυτών των συμφωνιών δεν καλύπτει πάντα
τις θαλάσσιες μεταφορές, εμμέσως θα είναι επωφελείς για τον τομέα μέσω της φιλελευθεροποίησης και της
προώθησης των εξαγωγών και εισαγωγών που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά αυξημένων όγκων
φορτίων δια θαλάσσης.
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negotiations of the Doha Round would help in this respect. The UGS welcomes the relevant commitment
of the G20 in Cannes (November 2011) not to resort to trade restrictive measures during the economic
crisis extended until 2013. It also welcomes the request that the WTO, OECD and UNCTAD continue the
monitoring of trade-related developments.
In this context, it is positive that the EU and the US proceeded with the negotiation of Free Trade
Agreements with major trading countries. For instance, the ratification by Congress (October 2011) of Free
Trade Agreements between the US and South Korea, Colombia and Panama. The EU has also launched
negotiations with major trading countries like India, China and Southeast Asian countries. Although the
scope of application of these agreements does not always cover maritime transport, they will indirectly
benefit the sector through liberalization and promotion of exports and imports leading to increasing
volumes of cargoes transported by sea.
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ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Η κατάσταση της πειρατείας ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, στον Κόλπο του Άντεν, τον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και την Αραβική Θάλασσα έχει επιδεινωθεί σοβαρά και έγινε ακόμη πιο ανησυχητική με την πάροδο
του χρόνου με λίγες πιθανότητες επίλυσής της λόγω της έλλειψης ισχυρής πολιτικής βούλησης της διεθνούς
κοινότητας. Την 31/12/11, τουλάχιστον 11 πλοία με 200 ναυτικούς διαφόρων εθνικοτήτων εκρατούντο όμηροι οπλισμένων συμμοριών Σομαλών πειρατών αναμένοντας την πληρωμή των λύτρων. Οι ναυτικοί αυτοί,
ορισμένοι από τους οποίους κρατούνται επί μήνες, ζουν υπό άθλιες συνθήκες και υπόκεινται σε σωματική και
ψυχολογική βία. Η απαίτηση πληρωμής λύτρων για την απελευθέρωση πλοίων και πληρωμάτων έχει ανέβει
κατακόρυφα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη απειλή για το διεθνές εμπόριο και τη ναυτική ασφάλεια κοστίζοντας στη διεθνή οικονομία από $7 μέχρι $ 12 δις. ετησίως.
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PIRACY
The piracy situation off the coast of Somalia, in the Gulf of Aden, the Western Indian Ocean and the Arabian
Sea has seriously worsened and become more alarming over the years with seemingly little chance of
solution because of the lack of strong political will by the international community. As of 31/12/2011, at
least 11 vessels with 200 seafarers of different nationalities were held in captivity by armed gangs of Somali
pirates waiting to collect ransom payments. These seafarers, some of whom have been held for months,
are reportedly living in appalling conditions and being subject to physical and psychological abuse. The
demand for ransom payments to release the hijacked ships and crews has also gone up sharply. This
development has become a major threat to international trade and maritime security, costing the global
economy between US $ 7 and US $ 12 billion per year.

Although statistical figures may lead one to assume that the problem is being contained and the pirates
are gradually being rolled back, such an assumption would be erroneous. Recent data referring to the first
quarter of 2012 indicate that piracy activity, following the end of the monsoon period, has grown out of
control, notwithstanding that the number of successful hijackings has decreased.
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Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα έχει τεθεί υπό
έλεγχο και οι πειρατές βρίσκονται σε υποχώρηση, αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη. Ήδη, πρόσφατα στοιχεία
για το πρώτο τετράμηνο του 2012 υποδηλώνουν ότι η πειρατική δραστηριότητα, μετά το πέρας της περιόδου
των μουσώνων, βρίσκεται εκτός ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των επιτυχημένων καταλήψεων
πλοίων έχει μειωθεί.
Οι επιθέσεις των ενόπλων Σομαλών πειρατών αποτελούν πηγή ανησυχίας για την εμπορική ναυτιλία δεδομένου ότι συνιστούν σοβαρή απειλή όχι μόνο για τις ζωές των ναυτικών αλλά και του πλοίου, φορτίου και
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, η χρήση μητρικών πλοίων και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τακτικές των πειρατών, τους έχουν προμηθεύσει με εξοπλισμό που διευκολύνει τον εντοπισμό των στόχων και
εργαλεία για να παρεισφρύουν εντός των ενισχυμένων χωρών καταφυγής (citadels) των ναυτικών επί του
πλοίου. Τοιουτοτρόπως, οι πειρατές έχουν γίνει πιο επιθετικοί και έχει αυξηθεί σταθερά η ασκούμενη βία ενώ
το φαινόμενο «μιμητισμού» εξαπλώνει την πειρατεία στις ακτές της Δυτικής Αφρικής με διαρκώς αυξανόμενο
αριθμό επιθέσεων.
Η ατιμωρησία των πειρατικών επιθέσεων με επακόλουθο να υποσκάπτεται το διεθνές δίκαιο και τάξη είναι
απαράδεκτη. Η διεθνής κοινότητα καλείται να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για να εκριζώσει το φαινόμενο λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Δικαίου της Θαλάσσης (UNCLOS), υφίσταται υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας για την εξασφάλιση της ασφαλούς
ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα. Συνεπώς, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ομάδα Επαφής
Η ισχυρή
των Ηνωμένων Εθνών για την Πειρατεία ανοικτά της Σομαλίας έδωσε νέα ώθηση στην
πολιτική βούληση
καθιέρωση παγκόσμιας στρατηγικής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, οδηγίες λειτης διεθνούς
τουργίας για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό των ναυτικών δυνάμεων που επιχεικοινότητας για
ρούν στην περιοχή, την προσαγωγή των πειρατών στη δικαιοσύνη και τον εντοπισμό των
την καταστολή της
χρηματοδοτικών δικτύων των πειρατών. Επίσης, πρόσφατες πρωτοβουλίες στοχεύουσες
πειρατείας ακόμη
σε
καλύτερο συντονισμό των κοινοτικών οργάνων για εντατικοποίηση των προσπαθειών
αναμένεται
αντιμετώπισης των πειρατών και επανίδρυση της Σομαλίας ως κυρίαρχου κράτους δικαίου
είναι ευπρόσδεκτες. Όμως, επειδή η στρατηγική αυτή εστιάζεται κυρίως στη βελτίωση της δημιουργίας δομών στη Σομαλία που αναμφισβήτητα θα αποτελέσει χρονοβόρα διαδικασία, η εμπορική
ναυτιλία θα εξακολουθήσει να είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της πειρατείας.
Ενώ εκτιμάται η παρούσα εργασία των διεθνών/πολυεθνικών ναυτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, η ΕΕΕ πιστεύει ότι ρεαλιστικότερες λύσεις και ισχυρότερες κυβερνητικές δράσεις απαιτούνται για την
αντιμετώπιση της πειρατείας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕ υποστηρίζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ για την χρονική παράταση της επιχείρησης EU/NAVFOR ATALANTA μέχρι
τον Δεκέμβριο 2014 και της επέκτασης της περιοχής δραστηριοποίησης στα Ανατολικά και Νότια του Ινδικού
Ωκεανού, συνδυασμένη με ισχυρότερους κανόνες εμπλοκής.
Όσον αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων, η ΕΕΕ ενθαρρύνει τις εταιρίες - μέλη της
να εφαρμόζουν πλήρως τις αναθεωρημένες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας
(ΒΜΡ 4) τηρώντας παράλληλα στενή επαφή με τα στρατιωτικά κέντρα της περιοχής που εποπτεύουν τις καθημερινές δραστηριότητες των πειρατών. Επίσης, το 2012 η Ελλάδα υιοθέτησε νομοθεσία που επιτρέπει τη
χρήση προσοντούχων ιδιωτών ένοπλων φρουρών επί των πλοίων ελληνικής σημαίας κατά τα πρότυπα των
σχετικών οδηγιών του ΙΜΟ και παρόμοιας νομοθεσίας άλλων χωρών. Όμως, η χρήση ένοπλων φρουρών
δεν είναι πανάκεια και δεν αποτελεί λύση του προβλήματος. Σε συμφωνία με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα,
η ΕΕΕ επιδιώκει την χρησιμοποίηση ένοπλων στρατιωτικών αγημάτων (VPD) υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών εξουσιοδοτημένων να επιβαίνουν στα πλοία κατά τη διάρκεια της διέλευσης από τις περιοχές υψηλού
κινδύνου.
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Attacks by Somali pirates using weapons are a cause of great concern for merchant shipping, as they pose
a serious threat not only to the lives of the seafarers but also to the ship, cargo and marine environment.
Moreover, the use of motherships and the ever changing tactics of pirates have provided them with
equipment facilitating identification of targets and tools to break into the citadels. Thus, the pirates have
become more aggressive and the violence exerted has steadily increased whilst the “imitation effect” is
spreading piracy to the West African Coast with an increasing number of attacks.
The impunity of acts of piracy and the concomitant undermining of international law and order are
intolerable. The international community is called upon to show the required strong political will
to eradicate the phenomenon, bearing in mind that according to the UNCLOS Convention,
The
there is an obligation of the international community to ensure safe navigation in
strong
international waters. It is encouraging that the UN Contact Group on piracy off Somalia
political will of
has given new impetus towards establishing a global strategy including preventive and
the international
dissuasive measures, operation guidance for better co-operation and co-ordination
community to
of the naval forces deployed in the region, the prosecution of pirates to justice and
eradicate piracy is
the tracking down of their financial resources. Moreover, recent initiatives aiming at
still awaited
better coordination of the EU institutions to step up efforts both in fighting pirates and in
rebuilding Somalia as a sovereign state based on the rule of how are welcomed. However,
since the strategy focuses mainly on improving the capacity building of Somalia, which most likely
will be a long process, merchant shipping would remain exposed to the risk of piracy.
While the ongoing work by the international/multinational navies deployed in the region is appreciated,
the UGS believes that more pragmatic solutions and stronger governmental actions are required to contain
piracy. In this vein, the UGS welcomes the decisions of the UN Security Council and the EU to prolong the
EU/NAVFOR ATALANTA operation until December 2014 and to extend the area of operations to the East and
South in the Indian Ocean, coupled with stronger rules of engagement.
Regarding self protection measures on board merchant ships, the UGS encourages its member companies
to fully apply the revised industry Best Management Practices (BMP 4), while keeping close contact with the
military centers at the region which monitor the daily activities of pirates. Moreover, in 2012 Greece adopted
legislation to allow the use of qualified private armed guards on board Greek flag ships along the lines of
the relevant IMO guidance and similar legislation of other countries. However, the use of private armed
guards is not a panacea and does not constitute a solution to the problem. In line with the international
shipping community, the UGS has advocated the deployment of land-based military units (Vessel Protection
Detachments) under the auspices of the UN able to board a ship during transiting from the high risk areas.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές (2004) αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ναυτιλίας στην ΕΕ. Αποτελούν προϋπόθεση «εκ των ων ουκ άνευ» του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας στην ΕΕ. Σε αυτά τα πλαίσια, το Ελληνικό σύστημα φορολογίας της χωρητικότητας (tonnage tax) – το παλαιότερο του είδους του διεθνώς από την εισαγωγή του το 1938 – ήταν το
πρότυπο το οποίο μιμήθηκαν με παραλλαγές στην ΕΕ και αλλού.
Με την πάροδο του χρόνου, η ύπαρξη των Κατευθυντήριων Γραμμών απέδειξε τα πλεονεκτήματα τους και
ήταν ευεργετική για την Ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο αλλά και την οικονομία των κρατών μελών με την
προώθηση της απασχόλησης Ευρωπαίων ναυτικών επί των πλοίων και στην ξηρά στο πλέγμα (cluster) των
συναφών δραστηριοτήτων προς τη ναυτιλία, διατηρώντας τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία εντός της ΕΕ και εμποδίζοντας τη διαρροή από τα νηολόγιά της.
Η αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών συμπίπτει χρονικά με την ευρύτερη αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ που τελεί υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή ξεκινά την «πιο εκτεταμένη αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων σε 50 χρόνια με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κοινοτικών κανόνων, ώστε να καταστούν «πιο αποτελεσματικοί».
Εν όψει της αναθεώρησης, η σταθερότητα και εξασφάλιση των ναυτιλιακών επενδύσεων στην ΕΕ δεν πρέπει
να διακινδυνεύσουν. Η αναθεώρηση δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο εσωτερικά, δηλαδή, στην προώθηση της
εσωτερικής αγοράς, της Έρευνας και Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Πρέπει κυρίως να επικεΗ παράταση
ντρώνεται εξωτερικά, δηλαδή, να εξετάζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των οικονομικών
των Κατευθυντήριων
τομέων και ηγετικών βιομηχανιών της ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει διαπιστωθεί
Γραμμών της ΕΕ περί
στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Κατευθυντήκρατικών ενισχύσεων
ριων Γραμμών. Στην αναθεώρηση ελλοχεύει ο κίνδυνος να αγνοηθούν οι ιδιαιτερόστη ναυτιλία είναι απαραίτητη τητες του ναυτιλιακού τομέα και ο κατ’ εξοχήν διεθνής χαρακτήρας του προς όφελος
για τη διατήρηση της
της «ιδεολογικής καθαρότητας» του δικαίου του ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή ναυτιανταγωνιστικότητας
λία κατά βάση αποτελείται από μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι
της Ευρωπαϊκής
οποίες, όμως, δεν εμπίπτουν στον ορισμό και τις διατάξεις της μικρομεσαίας επιχείρησης
ναυτιλίας
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος υπέρ της παράτασης των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών.
Η ΕΕΕ υποστηρίζει την παράταση των Κατευθυντήριων Γραμμών και θεωρεί ότι η διατήρηση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας ενός τομέα διεθνούς ηγετικής εμβέλειας για την ΕΕ θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα των νομοθετών.
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GUIDELINES ON STATE AIDS TO MARITIME TRANSPORT
The Guidelines on State Aids to Maritime Transport (2004) provide the institutional Framework for the
operation of shipping in the EU. They are the sine qua non of the taxation regime of shipping in the EU.
In this context, the Greek tonnage tax system - the oldest of its kind introduced in 1938 – was the model
imitated with variations in the EU and beyond.
Over the years, the existence of the Guidelines proved their advantages: they were beneficial to the economy
of the EU and of its member states by providing employment of European seafarers on ships and ashore
in the maritime cluster of activities retaining the maritime know-how and preventing flagging out from its
registers.
The timing of review of the Guidelines coincides with a wider review of state aids in the EU subject
to the exclusive competence of the European Commission. The Commission embarks “on
Continuation
the most far reaching reform of state aid in 50 years”, the object of the reform being to
of
the
EU Guidelines
modernize EU rules to become more “efficient”.
on State Aids for
maritime
transport is
In view of the ongoing review, the stability and security of maritime investments in the
indispensable to maintain
EU should not be jeopardized. The review should not only focus internally, i.e. boost
the competitiveness
the internal market, boost R&D and innovation. It should primarily focus externally, i.e.
of European
address the international competitive position of the EU’s economic sectors and leader
shipping
industries. It is noteworthy that no distortion of competition has occurred in the internal

market as a result of the application of the Guidelines. There is a looming danger that the
review may ignore the specificities of the maritime sector and its par excellence international
character for the sake of “ideological purity” of competition law. European shipping consists mainly of a
great number of small and medium sized enterprises (SMEs), which, however, do not fall under the definition
and provisions for small and medium size companies under the relevant European Charter. This is one more
reason in favour of continuation of the existing Guidelines.
The UGS supports the continuation of the Guidelines and believes that maintenance of the international
competitiveness of an EU leader industry should be the basic priority of policymakers.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η παγκοσμιοποίηση θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις στη ναυτική απασχόληση. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί προαπαιτούμενο της δημιουργίας βιώσιμης ναυτιλιακής πολιτικής. Οι ποιοτικοί ναυτικοί είναι οι φορείς
της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας της ναυτιλίας. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη διατήρησης της ναυτικής
τεχνογνωσίας με μέτρα προσέλκυσης των νέων στη ναυτική σταδιοδρομία, διατήρησής τους στο
επάγγελμα και αναβάθμισης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων τους.

Οι ποιοτικοί
ναυτικοί είναι
οι φορείς της
εξειδικευμένης
ναυτικής
τεχνογνωσίας

Σε εθνικό επίπεδο, το 2011 η καμπάνια προσέλκυσης στο ναυτικό επάγγελμα είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα: οι 1.350 θέσεις στις Ναυτικές Ακαδημίες προσέλκυσαν 6.500 υποψήφιους. Για πρώτη φορά καλύφθηκαν τόσο οι αριθμητικοί στόχοι όσο και τα ποιοτικά
κριτήρια. Η υψηλή ανεργία στην ξηρά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης δίνει την ευκαιρία προώθησης της ναυτικής σταδιοδρομίας. Η ΕΕΕ προωθεί την πολιτική αναβάθμισης
της ναυτικής εκπαίδευσης και της υποδομής των Δημόσιων Ναυτικών Ακαδημιών. Υπάρχουν
επίσης ενδείξεις διαφαινόμενης πολιτικής βούλησης αποδοχής των προτάσεων της ΕΕΕ, όσον αφορά
την εισαγωγή της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης. Το κόστος διατήρησης του δικτύου των δημόσιων σχολών
και ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τις Ακαδημίες υποστηρίζουν
τη θέση αυτή.
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SOCIAL ISSUES
Globalization presents particular challenges in the area of maritime employment. The human factor is
a prerequisite in the formation of a sustainable shipping policy. Quality seafarers are the bearers of the
industry’s specialized know-how. Therefore, it is an absolute necessity to maintain this know-how through
measures attracting youngsters to maritime careers, retaining them in the profession and upgrading their
educational skills.
At national level, in 2011 the campaign for attraction to the seafaring profession has had spectacular results:
the 1,350 places offered by the Marine Academies attracted about 6,500 candidates. For
the first time, both the numerical target and the qualitative goals have been met. High
Quality
unemployment ashore as a result of the world crisis gives the opportunity to promote
seafarers
sea careers. The UGS is pursuing its policies for the upgrading of maritime education
are the bearers
and of the infrastructure for the public Marine Academies. There are also signs of an
of the industry’s
emerging political will to endorse the UGS proposals regarding the introduction of
specialized
private maritime education. The cost of maintaining the network of public colleges and
know-how
the large number of students who cannot be absorbed by the Academies support this
position.
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ (P&I CLUBS)
Το 2011 ήταν έτος προκλήσεων για τους Αλληλασφαλιστικούς Οργανισμούς των εφοπλιστών (P&I) εν όψει των
επιπτώσεων μεγάλων ναυτικών ατυχημάτων επί της αγοράς ναυτικής ασφάλισης. Τα ειδικά χαρακτηριστικά
επικινδυνότητας κάθε τύπου πλοίου πρέπει να σταθμισθούν λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης
της ουσιώδους αρχής της «αλληλεγγύης/αλληλοβοήθειας». Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων ασφαλιστικής
κάλυψης των P&I Clubs πρέπει να γίνει μετά από εκτίμηση σε βάθος όλων των πιθανών επιπτώσεων επί της
βιωσιμότητας του συστήματος στα πλαίσια του παρόντος πολύπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
Η διατήρηση
της θεμελιώδους
αρχής της
αλληλεγγύης στο
σύστημα των P&I
Clubs αποτελεί
συνεχή
πρόκληση

Κατά τη διάρκεια του 2011, τα P&I Clubs αντιμετώπισαν δύο προβλήματα: τις κυρώσεις των
ΗΠΑ και ΕΕ κατά ορισμένων χωρών (π.χ. Ιράν, Συρίας, Βορείου Κορέας) και τον μεγάλο
αριθμό πειρατικών επιθέσεων και το ασφαλιστικό κόστος τους. Επιπλέον, η επικείμενη
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων θέτει ειδικές προκλήσεις σε πολλά P&I Clubs. Η αντιμετώπιση των νέων
απαιτήσεων που θέτει η Οδηγία περί Φερεγγυότητας ΙΙ σημαίνει ότι ορισμένα Clubs μπορεί να χρειασθεί να αναθεωρήσουν τις κεφαλαιακές δομές και τα αποθεματικά τους.

Εντέλει, η υπό εξέλιξη διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορισμένων πτυχών του
συστήματος της Διεθνούς Ομάδας (IG) των P&I Clubs από πλευράς ενδεχόμενης παραβίασης
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού παρακολουθείται στενά. Στην παρούσα τρίτη φάση, από το 1985,
διερεύνησης της συμβατότητας του συστήματος με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, η ΕΕΕ πιστεύει ότι το
σύστημα παρέχει αδιάσειστα πλεονεκτήματα που υπερκαλύπτουν τυχόν μειονεκτήματά του. Με την πάροδο
του χρόνου, το σύστημα έχει αποδείξει την αναγκαιότητά του για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
σε ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών προσφυγών που κινούνται γύρω από τον ακρογωνιαίο λίθο της αρχής
της «αλληλεγγύης/αλληλοβοήθειας». Συνεπώς, η εξισορρόπηση των υπέρ και κατά του συστήματος από την
οπτική γωνία του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει να κλίνει την πλάστιγγα προς όφελος της διατήρησής
του.
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P&I CLUBS CHALLENGES
2011 was a challenging year for the shipowners’ Protection and Indemnity Clubs (P&I), in view of the impact
of major shipping accidents on the marine insurance market. The specific risk characteristics of each type of
vessel had to be assessed, taking into account the need to maintain the fundamental principle of mutuality
of the P&I system. Any change to the conditions of cover offered by P&I Clubs should be made following
an in-depth assessment of all possible implications to the sustainability of the system in the context of the
current complex geopolitical environment.
During 2011, the P&I Clubs faced two major problems, i.e, the sanctions imposed by
the US and the EU vis-à-vis certain countries (e.g. Iran, Syria, North Korea) and the
large number of piracy incidents and their insurance cost. Moreover, the forthcoming
implementation of European legislation on the capital adequacy of insurance
businesses, poses a particular challenge for many P&I Clubs. Meeting the new
requirements set by the Solvency II Directive means that certain Clubs may have to
review their capital structures and assets.

Maintaining
the fundamental
principle
of mutuality
in the P&I system
is a constant
challenge

Last but not least, the ongoing investigation by the European Commission of various aspects of
the system of the International Group of P&I Clubs for a possible infringement of EU antitrust rules is closely
followed. At this juncture of the third investigation of the system for its compatibility with EU competition
law since 1985, the UGS believes that the system pays dividends which outweigh any shortcomings. Over
the years the system has proved its indispensability in providing high quality services over a wide range of
marine insurance claims organized under the cornerstone of “mutuality”. Hence, balancing the pros and
cons from a competition law perspective should tilt in favour of its maintenance.
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Η ΕΕΕ εξετάζει τις ατμοσφαιρικές εκπομπές των πλοίων στα πλαίσια των διεξαγόμενων διεθνών διαβουλεύσεων
όσον αφορά την καλύτερη προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής. Στο προβλεπτό μέλλον, τα ορυκτά καύσιμα
θα εξακολουθήσουν να αποτελούν την βασική πηγή ενέργειας των θαλάσσιων μεταφορών. Ο παγκόσμιος
στόλος θα συνεχίσει να αυξάνεται προκειμένου να εξυπηρετεί το αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο. Συνεπώς,
οι απόλυτες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία δεν αποτελούν ρεαλιστικό
στόχο.

Εκπομπές CO2
Η ΕΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας. Ο στόχος αυτός
μπορεί να επιτευχθεί μόνον με παγκόσμια προσέγγιση μέσω διεθνών κανόνων εφαρμοζόμενων σε όλα τα
πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και περιοχών δραστηριότητας. Περιφερειακές και τοπικές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται μέσω των μηχανισμών που προβλέπει η Διεθνής
Σύμβαση MARPOL του ΙΜΟ και τα Παραρτήματά της.
Συνεπώς, η ΕΕΕ υποστήριξε την προσθήκη στο Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL των
νέων Κανονισμών που θα καταστήσουν υποχρεωτικό τον Δείκτη Σχεδίασης της ΕνεργειαΤα εγγενή
κής Απόδοσης (EEDI) των νέων πλοίων και το Σχέδιο Διαχείρισης της Ενεργειακής Απόπροβλήματα και οι
αντιδράσεις κατά του
δοσης Πλοίου (SEEMP) για νέα και υπάρχοντα πλοία. Οι νέοι Κανονισμοί αναμένεται
περιφερειακού ETS της
να τεθούν σε ισχύ την 1/1/2013 και η εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην επίτευξη
πολιτικής αεροπορίας
σημαντικών μειώσεων εκπομπών CO2. Με την υιοθέτηση της πρώτης διεθνούς συμθα μεγεθυνθούν
φωνίας δεσμευτικών και υποχρεωτικών μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 (που
στις θαλάσσιες
έχει μέχρι σήμερα συμφωνηθεί για ολόκληρο βιομηχανικό τομέα), ο ΙΜΟ απέδειξε ότι
μεταφορές
είναι σε καλύτερη θέση για να συνεχίσει την πρόοδο στο θέμα πιθανού αγοροκεντρικού
μέτρου (MBM) που θα επιφέρει περαιτέρω μειώσεις εκπομπών.
Εξακολουθούν να υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την αναγκαιότητα και τους σκοπούς ενός ΜΒΜ για τη
ναυτιλία. Σε κάθε περίπτωση, ένα ΜΒΜ πρέπει να αντιστοιχεί στην περιβαλλοντική επίπτωση των εκπομπών
CO2 από τη ναυτιλία και να βασίζεται στην προτιμότερη επιλογή του Κεφαλαίου Αποζημίωσης. Ένας τέτοιος
μηχανισμός θα είναι καταλληλότερος διότι θα εφαρμόζεται διεθνώς επί όλων των πλοίων με βάση τα καύσιμα
που καταναλώνουν. Αντιθέτως, ένα σύστημα αγοράς εκπομπών (ETS) δεν μπορεί πρακτικά και αποτελεσματικά
να εφαρμοσθεί στη ναυτιλία κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Επιπλέον,
θα είναι εντελώς ακατάλληλο να επεκταθεί η εφαρμογή του EEDI στον υφιστάμενο στόλο, είτε μέσω ενός ΜΒΜ
είτε ως ενός μέτρου ενδιάμεσης εφαρμογής ή ως συμπληρωματικού μέτρου μείωσης των εκπομπών.
Στη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών περί Κλιματικής Αλλαγής (UNFCCC) στο Ντέρμπαν (Νότιος Αφρική, 28/11-9/12/11) οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να υιοθετήσουν το ταχύτερο δυνατόν και μέχρι το 2015 το
αργότερο, παγκόσμια συμφωνία περί κλιματικής αλλαγής. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από
τον ΙΜΟ αναγνωρίσθηκε ευρέως κατά τις διεργασίες των οργάνων διαπραγματεύσεων της UNFCCC και ο
Οργανισμός κλήθηκε να συνεχίσει την εργασία του επί του θέματος. Όπως ήδη αναγνωρίζεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας δεν μπορούν να χρεωθούν σε καμία ιδιαίτερη εθνική
οικονομία. Συνεπώς, η ενέργεια να περιληφθούν οι εκπομπές των ναυτιλιακών μεταφορών στις δεσμεύσεις
της ΕΕ θα προκαταλάμβανε ρυθμίσεις. Τα περιφερειακά μέτρα θα έχουν το αντίθετο από το αναμενόμενο
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AIR EMISSIONS FROM SHIPS
The UGS examines air emissions from ships in the context of ongoing international debates regarding the
best approach vis-à-vis climate change. In the foreseeable future, fossil fuels will continue to serve as the
basic source of energy for maritime transport. The world fleet will continue to increase in order to serve the
ever-increasing world trade. Hence, absolute reductions in emissions of greenhouse gases from shipping
are not a realistic target.

CO2 emissions
The UGS supports efforts to reduce the environmental impact of shipping. This aim can only be achieved by
a global approach through international rules applicable to all ships regardless of flags or areas of operation.
Regional and local air quality concerns should be addressed and resolved through the mechanisms provided
by the IMO MARPOL Convention and its annexes.
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αποτέλεσμα, θα έχουν περιθωριακά αποτελέσματα και θα διακινδυνεύσουν τη δημιουργία σοβαρών στρεβλώσεων της αγοράς, αντιμέτρων ή ακόμη και «εμπορικού πολέμου», όπως απείλησαν αρκετές χώρες στην
περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών. Η ΕΕΕ επεσήμανε από νωρίς τους κινδύνους από την επιβολή
ενός ευρωπαϊκού ETS στις αεροπορικές μεταφορές και την χρησιμοποίησή του, ως «προηγούμενου» για
τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι συγκρίσεις μεταξύ θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών είναι παραπλανητικές. Σε αντιδιαστολή με τις εναέριες μεταφορές που αποτελούν σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας ταξιδιωτικής αναψυχής, η ναυτιλία εξυπηρετεί το παγκόσμιο εμπόριο που είναι ουσιώδες για την παγκόσμια
ευημερία. Η πρόσφατη διεθνής κατακραυγή όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές είναι ενδεικτική των εγγενών προβλημάτων ενός περιφερειακού ETS, τα οποία θα μεγεθυνθούν στην περίπτωση των θαλάσσιων
μεταφορών. Επιπροσθέτως, η μονομερής υπαγωγή της διεθνούς ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό ETS θα εμποδίσει την πρόοδο στις εργασίες του ΙΜΟ καθιέρωσης παγκόσμιου ΜΒΜ για τη μείωση των εκπομπών CO2
της ναυτιλίας.
H απόφαση του Ντέρμπαν να ενεργοποιηθεί το νέο Κεφάλαιο Πράσινου Κλίματος (GCF) με την ολοκλήρωση
των ρυθμίσεων σχεδίασης και διοίκησής του μπορεί να συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής του ΜΒΜ στον
ΙΜΟ. Η ναυτιλία έχει εντοπισθεί ως μία από τις πιθανές πηγές εσόδων και είναι σημαντικό να μην υπαχθεί σε
ξεχωριστό ΜΒΜ της UNFCCC ή περιφερειακό ΜΒΜ και παράλληλα σε ΜΒΜ υπό τον ΙΜΟ.
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Therefore, the UGS welcomed the inclusion in Annex VI of the MARPOL Convention of the new regulations
that will make mandatory the Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships and the Ship Energy
Efficiency Management Plan (SEEMP) for both new and existing ships. The new regulations are expected to
enter into force on 1/1/2013 and their implementation will contribute in achieving significant CO2 emission
reductions. In adopting the first ever for an entire industrial sector international agreement containing
binding and mandatory measures to reduce CO2 emissions, the IMO demonstrated that it is well placed to
continue progress on a possible Market Based Measure (MBM) to delivering further emission reductions.
Legitimate concerns still exist regarding the necessity and purpose of an MBM for shipping. In any case, any
MBM should be commensurate with the environmental impact of CO2 emissions from shipping and should
be based on the preferred compensation fund option. Such a mechanism would be all the more suitable in
that it would be applicable to all ships worldwide on the basis of their fuel oil consumption. In contrast, an
emissions trading scheme (ETS) cannot be practically and effectively applied to shipping mainly due to the
very complexity of international seaborne trade. Furthermore, it will be completely inappropriate to extend
the application of EEDI to the existing fleet, either by way of an MBM or as an interim or complementary
measure for emissions reductions.
At the UNFCCC Conference in Durban (South Africa, 28/11-9/12/11) governments decided to adopt a
universal legal agreement on climate change as soon as possible, but not later than 2015. The progress
thus far made by IMO has been widely acknowledged throughout the negotiating bodies
of the UNFCCC process and the Organization has been invited to continue its work
The
on the matter. As already acknowledged by the Kyoto Protocol, emissions from
inherent
international shipping cannot be attributed to any particular national economy.
problems and
reactions
to a regional
Hence, it would be pre-emptive to include CO2 emissions from maritime transport
ETS for aviation will be
in the EU commitments. Regional measures will be counterproductive, will have
exacerbated in the case
marginal effects and would risk serious market distortions, retaliation, or even ‘trade
of maritime
war’, as threatened by several major countries in the case of civil aviation. The UGS
transport
was quick to point out the dangers regarding the imposition of an EU ETS for aviation
and its use as a ‘precedent’ for maritime transport. Comparisons between maritime and
air transport are misleading. Unlike civil aviation, which is a major part of the leisure industry, maritime
transport serves global trade which is essential for world welfare. The recent international outcry regarding
civil aviation is indicative of the inherent problems of a regional ETS which are exacerbated in the case of
maritime transport. Furthermore, any unilateral inclusion of international shipping in the EU-ETS will inhibit
progress of IMO’s work to establish a global MBM for the reduction of CO2 emissions from shipping.
The Durban decision to make operational the new Green Climate Fund (GCF) by finalizing its design and
governance arrangements may be linked with the scope of the MBM in IMO. Shipping has been identified as
one of the potential sources of revenue and it is important that shipping is not subject to a separate UNFCCC
or regional MBM as well as subject to an MBM under IMO.
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Εκπομπές SOx
Η υιοθέτηση και επακόλουθη θέση σε ισχύ την 1/7/2012 του αναθεωρημένου Παραρτήματος VI για την πρόληψη ρύπανσης του αέρα από πλοία της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL και του συνδεδεμένου
Κώδικα Εκπομπών Οξειδίου του Αζώτου (NOx) σκοπό έχουν να ανταποκριθούν στις έντοΗ κοινοτική
νες επιθυμίες κυβερνήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
Οδηγία περί Θείου
υγείας. Όμως αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι η απαίτηση χρησιμοποίηκαι η οριοθέτηση
σης διυλισμένου καυσίμου 0,1% στις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ECAs) από την
νέων ECAs πρέπει να
1/1/2015 παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και τη
ευθυγραμμισθούν με
ναυτιλιακή βιομηχανία. Η απαίτηση αυτή ήταν μία αυθαίρετη προδιαγραφή χωρίς
τους μηχανισμούς
κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων. Η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών των καυκαι τις διαδικασίες
σίμων θα έχει ως αποτέλεσμα την στροφή από τις θαλάσσιες στις οδικές μεταφορές σε
του ΙΜΟ
ορισμένες διαδρομές και επομένως σε αυξημένες εκπομπές. Επιπροσθέτως, η αναμενόμενη αύξηση ζήτησης τέτοιου καυσίμου και το υψηλό κόστος του θα έχουν επιπτώσεις
στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνον στην θαλάσσια μεταφορά, δεδομένου ότι το διυλισμένο καύσιμο χρησιμοποιείται σε πολλές χερσαίες δραστηριότητες.
Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι με την πολύ καθυστερημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αναθεώρηση της Οδηγίας περί Θείου 1999/32 εισάγονται νέα στοιχεία ή απαιτήσεις που υπερβαίνουν και
επεκτείνουν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της Σύμβασης MARPOL. Υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι, μέσω
της διαδικασίας αυτής και χωρίς κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων, η αναθεωρημένη Οδηγία μπορεί να καταστεί πιο επαχθής.
Η ΕΕΕ ενστερνίζεται την άποψη της ναυτιλιακής βιομηχανίας ότι καταρχήν η αναθεωρημένη Οδηγία πρέπει
να ευθυγραμμισθεί με το Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL. Πιστεύει ότι για λόγους αρχής και νομικής βεβαιότητας υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί στον ΙΜΟ προς επίλυση το θέμα της απαίτησης 0,1% στις ΕCAs.
Επιπρόσθετα, η ΕΕΕ ανησυχεί με την προοπτική ραγδαίας αύξησης της καθιέρωσης νέων ΕCAs (στη Μεσόγειο,
Μαύρη Θάλασσα και αλλού). Η ενδεχόμενη ανάγκη καθιέρωσης τέτοιας περιοχής πρέπει να αποδεικνύεται
σύμφωνα με τις οδηγίες και διαδικασίες του ΙΜΟ.
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SOx emissions
The adoption and subsequent entry into force on 1/7/2010 of the revised Annex VI on prevention of air
pollution from ships of the MARPOL Convention and of the associated NOx Code are intended
to meet the aspirations of governments for the protection of the environment and human
The
health. However, it is becoming increasingly acknowledged that the requirement
EU Sulphur
to use 0.1% distillate fuel in the Emission Control Areas (ECAs) from 1/1/2015 poses
Directive and any
significant challenges for both governments and industry. It was a mistake that this
new ECAs should
be aligned with IMO
requirement was an arbitrary specification without a proper impact assessment. The
instruments and
projected increase in fuel prices will result in a modal shift from maritime transport to
procedures
road transport on some routes and, hence, increased emissions. Moreover, the expected
increased demand for such fuel and its high cost will affect the global economy and not
just maritime transportation, since distillate fuel is used in many land-based activities.
It is worrisome that the long overdue proposal of the European Commission for the revision of the Sulphur
Directive 1999/32 introduces new elements or requirements that go beyond the ones prescribed by MARPOL
Convention Annex VI. There are genuine concerns that, through the process and without a proper impact
assessment, the revised Directive may become more onerous.
The UGS endorses the industry view that in the first instance the revised Directive should be aligned with
MARPOL Convention Annex VI. It shares the view that as a matter of principle and legal certainty, there is
an urgent need to resolve the 0.1% ECAs requirement in IMO. Furthermore, the UGS is apprehensive about
the prospect of proliferation of new ECAs (in the Mediterranean, the Black Sea and elsewhere). Any need to
establish such an area should be demonstrated in conformity with the IMO guidelines and procedures.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ
Η πρόβλεψη ότι τα κριτήρια επικύρωσης της Σύμβασης περί Διαχείρισης του Θαλάσσιου ΄Ερματος (BWM)
του ΙΜΟ (2004) θα εκπληρωνόνταν το 2012 μπορεί να μην επαληθευθεί. Εξακολουθούν να
υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης εγκεκριμένων συστηΑπαιτείται
μάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος και την διαθεσιμότητα κατάλληλων συστημάτων
αναβολή του
για τα πλοία που χρειάζονται υψηλού ρυθμού δυναμικότητα ερματισμού. Σύμφωνα με
χρονοδιαγράμματος
πρόσφατες εκτιμήσεις, μεταξύ του 2011 και 2016 θα χρειασθεί καθημερινά και κατά μέσο
εγκατάστασης
τεχνολογίας διαχείρισης όρο να εγκατασταθούν συστήματα σε 24 πλοία, με συνολικό κόστος που θα κυμανθεί
θαλάσσιου
μεταξύ US $ 50 - 74 δις για τον παγκόσμιο στόλο. Επιπρόσθετα, σημαντικές ναυτιλιακές
έρματος
χώρες τόνισαν ότι η καθυστέρηση υιοθέτησης των Οδηγιών προς τους επιθεωρητές Αρχών Λιμένων για τη δειγματοληψία και τα πρωτόκολλα ανάλυσης συνιστά λόγο αναστολής
της διαδικασίας κύρωσης.
Η πρόκληση εγκατάστασης εκ των υστέρων εξοπλισμού περίπου 50.000 πλοίων τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπισθεί μόνον εφόσον θα είναι διαθέσιμες αποτελεσματικές τεχνολογίες διαχείρισης θαλάσσιου έρματος
μικρότερου μεγέθους και χαμηλού κόστους. Ο ΙΜΟ πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση σύντομα και, εάν
παραστεί ανάγκη, να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής σε τρόπο ώστε να επιτρέψει
την ομαλή συμμόρφωση του παγκόσμιου στόλου.
Πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ που φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπερισχύσουν τα πρότυπα θαλάσσιου έρματος του ΙΜΟ είναι ενθαρρυντικές. Η υποστήριξη ενός ομοιόμορφου ομοσπονδιακού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερη προσέγγιση των Κανονισμών θαλάσσιου έρματος.
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BALLAST WATER MANAGEMENT
The anticipation that the IMO Ballast Water Management (BWM) Convention (2004)
ratification criteria would be met in 2012 may not materialize. There are still genuine
A
concerns about the timescale for fitting type approved ballast water treatment
postponement
systems and the availability of suitable systems for ships requiring a high flow rate
of the deadline
for installation
ballast water capacity. According to recent estimates between 2011 and 2016 every
of ballast treatment
day an average of 24 ships would need to be fitted with systems at a cost which
technology is
may be in the range of US $50 to $74 billion for the world fleet. Furthermore, major
required
flag states have stressed that the delay in adopting outstanding guidelines for Port
State Control officers on ballast sampling and analysis protocols is a reason enough for
holding back the ratification process.
The challenge of retrofitting some 50,000 existing ships in the coming years will be manageable only if more
compact, low cost and effective ballast water treatment technologies become available. IMO will have to
review the situation soon and, if needed, should adjust the phasing-in implementation schedule to allow
orderly compliance of the world fleet.
It is encouraging to note that recent developments in the US indicate acknowledgment that the IMO ballast
water standards should prevail. The support for a uniform federal system would lead to a more pragmatic
approach to ballast water regulations.
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ΤΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Η

Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) από την ίδρυσή της το 1916 προωθεί τα συμφέροντα της
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως. Εκπροσωπεί ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των
3.000 gt υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Ο ελληνικός εφοπλισμός μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων
χωρών (cross trading) αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές του κυρίως στον τομέα tramp με φορτηγά πλοία/δεξαμενόπλοια. Ο ελληνικός στόλος πλοίων κοντέινερς κατά βάση ναυλώνεται από επιχειρήσεις
τακτικών γραμμών άλλων χωρών. Ως διεθνής εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η ΕΕΕ επιδιώκει την προώθηση ισορροπημένων και ρεαλιστικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων θεμάτων.
Η ΕΕΕ είναι μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι μέλος του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), της Διεθνούς Ναυτικής Ομοσπονδίας (ISF) και διατηρεί στενή συνεργασία με το BIMCO, την INTERTANKO και την INTERCARGO. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
(UNCTAD), στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), στο Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) – Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών Πειρατείας, καθώς και στις ΗΠΑ, μέσω μονίμου αντιπροσώπου της στην Ουάσινγκτον. Η ΕΕΕ
διατηρεί μακροχρόνια σχέση συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), την Ελληνική Επιτροπή
Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) του Λονδίνου, καθώς και τη HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος), η οποία προωθεί την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η συνεργασία μεταξύ εθνικών εφοπλιστικών οργανώσεων μέσω συναινετικών διαδικασιών αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την ΕΕΕ. Το 2011 η ΕΕΕ διατήρησε τις στενές διμερείς επαφές της με άλλες
εθνικές εφοπλιστικές οργανώσεις αλλά και με αρμόδιες αρχές κρατών με ισχυρά ναυτιλιακά συμφέροντα. Η
σφυρηλάτηση συμμαχιών είναι σημαντική για την υποστήριξη της ναυτιλιακής δραστηριότητας που βρίσκεται κατ’ εξοχήν εκτεθειμένη σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οικονομικές αναταράξεις. Σε αυτά τα πλαίσια,
αντιπροσωπεία της ΕΕΕ υπό τον πρόεδρο επισκέφθηκε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες (2011, 2012)
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και των ΗΠΑ στη Ουάσιγκτον (2011). Στόχος της ήταν να προβάλει τη στρατηγική σημασία του
Η
ελληνικού στόλου για τις μεταφορές ενέργειας, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων της ΕΕ
συνεργασία
και των ΗΠΑ. Στις επαφές αυτές, η ΕΕΕ είχε την ευκαιρία να ανανεώσει την αποτελεσματική
μεταξύ εθνικών
συνεργασία της με τους Ευρωβουλευτές πολλών χωρών καθώς και τα άλλα θεσμικά όρεφοπλιστικών
γανα της ΕΕ, αλλά και να επιβεβαιώσει την εποικοδομητική συνεργασία της με το Κογκρέοργανώσεων αποτελεί
σο και την Αμερικανική διοίκηση.
προτεραιότητα
υψίστης
Η ΕΕΕ είχε συναντήσεις με νηογνώμονες και Αλληλασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs),
σημασίας
καθώς και με τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS) και τη Διεθνή Ομάδα των P&I Clubs.
Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ναυτασφαλιστικής βιομηχανίας.
Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ παρακολουθεί και επηρεάζει τις εξελίξεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου, την προσέλκυση ναυτικών και τη ναυτική εκπαίδευση σε στενή συνεργασία με το κράτος και
τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Με τις οργανώσεις αυτές διαπραγματεύεται ετησίως την Εθνική Συλλογική Σύμβαση που καθορίζει τους όρους απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία.
Η ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια» που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα της ΕΕΕ, προβάλει
την εικόνα της Ελλάδας ως ενός από τα πιο δυναμικά κέντρα της διεθνούς ναυτιλίας και τη σημασία της ναυτιλίας για την ελληνική οικονομία. Τα Ποσειδώνια 2012 αναμένεται να προσελκύσουν τη συμμετοχή εκθετών
προερχόμενων από το παγκόσμιο φάσμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων (cluster) και να διευκολύνουν την
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ αρχών και ενδιαφερόμενων μερών.
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he Union of Greek Shipowners (UGS), since its establishment in 1916, has been promoting the
interests of the Greek shipping community internationally. It represents Greek-owned commercial
vessels over 3,000 GT under the Greek and other flags. Greek shipping carries cargoes between
third countries (cross trading) overwhelmingly on a tramp basis with bulk carriers and tankers.
The Greek container fleet is mainly chartered by liner operators of third countries. As the international
representative of the Greek shipping community the UGS seeks the promotion of balanced and realistic
solutions on a wide range of complex issues.
The UGS is a member of the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and participates in the
European Economic and Social Committee and the Greek Economic and Social Committee. It is also a member
of the International Chamber of Shipping (ICS), the International Shipping Federation (ISF) and maintains
a close working relationship with the Baltic and International Maritime Council (BIMCO), the International
Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) and the International Organization of Dry Cargo
Owners (INTERCARGO). The UGS follows developments in the International Maritime Organization (IMO),
the International Labour Organization (ILO), the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the International Chamber
of Commerce (ICC), the International Maritime Bureau (IMB) - Piracy Reporting Centre as well as in the United
States through a representative in Washington D.C. The UGS maintains long-standing contacts with the
Hellenic Chamber of Shipping, the London-based Greek Shipping Co-operation Committee (GSCC) and
HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association) which promotes the raising of environmental
awareness regarding protection of the marine environment in Greece and abroad.
Co-operation among national shipowners’ organizations through consensus policies is of paramount
importance for the UGS. In 2011, the UGS maintained its bilateral contacts with other national shipowners’
organisations and competent authorities of leading maritime countries. Forging alliances is important for
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the support of shipping activities which is par excellence exposed to geopolitical changes and economic
turbulences. In this context, a presidential delegation of the UGS visited the EU institutions in
Brussels (2001, 2012) and the US in Washington DC (2011). Its purpose was to highlight
the strategic importance of the Greek fleet in the transportation of energy, raw materials
Co-operation
and finished products to and from the EU and the US. In these contacts, the UGS had
among national
the opportunity to review its effective cooperation with members of the European
shipping
organisations is
Parliament from several countries as well as the other European institutions and to
of the utmost
reconfirm its constructive collaboration with the US Congress and administration.
importance

The UGS met with individual classification societies and P&I Clubs, as well as the International
Association of Classification Societies (IACS) and the International Group of P&I Clubs and also
with representatives of the hull insurance market.
At national level, the UGS monitors and influences developments regarding the competitiveness of the
national register, seafarer recruitment and maritime education in close co-operation with the state and
seafarers’ organizations. With the latter, it also annually negotiates the National Collective Agreement
governing the terms of employment of Greek seafarers on board Greek flag vessels.
The Maritime Exhibition “Posidonia”, which is organised every two years under the UGS auspices, projects
the image of Greece as a leading maritime centre worldwide and the importance of shipping for the Greek
economy. Posidonia 2012 is expected to attract participation from the international maritime cluster of
activities and to facilitate increased collaboration between authorities and interested stakeholders.
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Μελίνα N. Τραυλού
Νικόλαος Π. Τσάκος
Λουκάς Σ. Φαφαλιός

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΕΕ
• EΞΩTEPIKΩN YΠOΘEΣEΩN

ΠPOEΔPOI

ANAΠΛHPΩTEΣ ΠPOEΔPOI

Iωάννης K. Λύρας

Ιωάννης Π. Ιωαννίδης

				
• NAYTEPΓATIKΩN ΘEMATΩN

Iωάννης A. Aγγελικούσης
Mιχαήλ Δ. Xανδρής

• NOMIKH

Γεώργιος I. Hσαΐας

Xρήστος Φρ. Kανελλάκης

• AΣΦAΛEIAΣ NAYΣIΠΛOΪAΣ
KAI ΠPOΣTAΣIAΣ
ΘAΛAΣΣIOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Γεώργιος A. Γράτσος
				

Ιωάννης Κ. Λύρας
Δημήτριος Ι. Φαφαλιός

• EKΠAIΔEYΣEΩΣ KAI
ΠPOΣEΛKYΣEΩΣ NAYTIKΩN
Θεόδωρος Ε. Βενιάμης
			
			

Iωάννης Π. Iωαννίδης
Iωάννης E. Πλατσιδάκης
Λουκάς Σ. Φαφαλιός

• ΔHMOΣIΩN ΣXEΣEΩN
Δρ. Mατθαίος Δ. Λως
			

Σπυρίδων Π. Mαυρίκης
Μελίνα Ν. Τραυλού

Διευθυντής EEE
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Aναστάσιος B. Παπαγιαννόπουλος

			

Eυστράτιος A. Ξυνός

Γεώργιος Ι. Αγγελάκης
AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

BOARD OF DIRECTORS
MEMBERS
PRESIDENT
Theodore E. Veniamis

VICE PRESIDENTS
Christos Fr. Kanellakis
Michael D. Chandris

SECRETARIES
Panagiotis C. Laskaridis
Constantinos J. Martinos

TREASURER
Dr. Matheos D. Los

DEPUTY TREASURER
Anastasios V. Papagiannopoulos

George J. Angelakis
John A. Angelicoussis
Constantine P. Angelopoulos
Constantinos Ι. Caroussis
Constantinos V. Constantakopoulos
George J. Coumantaros
Dr. John D. Coustas
George D. Dalacouras
George Ch. Economou
Loukas St. Fafalios
George A. Gratsos
John P. Ioannides
Pantelis-Eleftherios S. Kollakis
Stephanos D. Lecanides
Antonios-Thomas N. Lemos
George S. Livanos
John C. Lyras
Georgios J. Makrymichalos
Spyridon M. Polemis
George J. Procopiou
Melina N. Travlos (Mrs)
Nicolas P. Tsakos
John A. Xylas

UGS COMMITTEES
		

CHAIRMEN

DEPUTY CHAIRMEN

• FOREIGN AFFAIRS

John C. Lyras

John P. Ioannides

				
• LABOUR ISSUES

Anastasios V. Papagiannopoulos

Michael D. Chandris

• LEGAL AFFAIRS

George I. Issaias

• MARITIME SAFETY
& MARINE ENVIRONMENT
PROTECTION
George A. Gratsos
			

John C. Lyras
Dimitrios J. Fafalios

• NAUTICAL EDUCATION
Theodore E. Veniamis
			
			

John P. Ioannides
John E. Platsidakis
Loukas St. Fafalios

• PUBLIC RELATIONS
Dr. Matheos D. Los
			

Spyridon P. Mavrikis
Melina N. Travlos (Mrs)

UGS General Director

Vice CHAIRMAN

John A. Angelicoussis

			
Christos Fr. Kanellakis

George J. Angelakis

Efstratios A. Xynos
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ARGO PUBLISHING AND ADVERTISING

ΕΝΩΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
Aκτή Mιαούλη 85,
185 38 Πειραιάς
Tηλ: 210 429 1159-65
Fax: 210 429 1166
Tlx: 211497 ENEF GR
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
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UNION
OF GREEK
SHIPOWNERS
85, Akti Miaouli,
Piraeus 185 38, Greece
Tel: +30 210 429 1159-65
Fax: +30 210 429 1166
Tlx: 211497 ENEF GR
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr

