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ΡΟΟΡΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Θ Ελλάδα γεωγραφικά βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Είναι θ ακριτικι
περιοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ πλθςιζςτερθ πφλθ ειςόδου εμπορευμάτων από τθν Άπω
Ανατολι. Είναι θ χϊρα με μοναδικά πολιτιςτικά μνθμεία, τθν μεγαλφτερθ ακτογραμμι,
μοναδικά νθςιά και τισ ωραιότερεσ κάλαςςεσ και παραλίεσ ςε μια πολφ ευαίςκθτθ περιοχι. Θ
γεωγραφικι μασ κζςθ δίνει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για οικονομικι ανάπτυξθ. Τα ςτοιχεία αυτά
αποτελοφν πολιτικζσ που ζχει προωκιςει προσ τα αρμόδια Υπουργεία τα τελευταία 15 χρόνια
το ΝΕΕ και παρουςιάςτθκαν ολοκλθρωμζνα πρϊτθ φορά ςτο περίπτερό του ςτα
«ΡΟΣΕΛΔΩΝΛΑ» τον Λοφνιο του 2012 και κατόπιν ςτθν ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΤΘΝ 23/11/12, ςτο
CAPITAL LINK FORUM ςτθν Νζα Υόρκθ τθν 29/11/12 και ςτθν εκδιλωςθ για τθν «Θμζρα τθσ
Κάλαςςασ» τθν 20/5/13. Ζκτοτε ςυνεχϊσ επικαιροποιοφνται.

Η ανάπτυξθ, αλλά και ο μαραςμόσ, είναι προϊόντα ανκρϊπινθσ ςκζψθσ
Θ κρίςθ είναι ευκαιρία - O τόποσ είναι ευλογθμζνοσ – Το λειτουργικό μασ ςφςτθμα δθμιουργεί
οικονομικζσ δυςλειτουργίεσ και ςτρεβλϊςεισ που μασ οδιγθςαν ςτθν χρεωκοπία.
Δυνατότθτεσ:
Κακ’ όλθ τθν μακρά μασ ιςτορία οι Ζλλθνεσ είμαςτε γνωςτοί ωσ ζνασ δυναμικόσ λαόσ
ναυτικϊν, εμπόρων και διανοοφμενων.
Αιτία προβλθμάτων:
Χωρίσ αφξθςθ παραγωγικότθτασ το επίπεδο διαβίωςθσ κα πζφτει με μακθματικι ακρίβεια.
Ράρα πολλά χρόνια τϊρα επικρατεί πρωκφςτερθ ςκζψθ.
Ραράδειγμα προσ μίμθςθ:
Θ Ελλθνόκτθτθ ποντοπόροσ ναυτιλία είναι πρϊτθ ςτον κόςμο επειδι είναι ανταγωνιςτικι και
προςαρμόηεται. Εφαρμόηει διεκνείσ κανονιςμοφσ μακριά από κρατικό παρεμβατιςμό.
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Η Ελλάδα μεγαλοφργθςε όποτε αγκάλιαςε τθν κάλαςςα
Ρροωκϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματά μασ θ Ελλάδα μπορεί και πάλι να ευθμεριςει αν
αναπτυχκεί ςε:
• Ναυτιλιακό και οικονομικό κζντρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Μόνον τα γραφεία
διαχείριςθσ πλοίων ωσ ζχουν ςιμερα δεν αρκοφν. Ρρζπει θ Ελλάδα να προςφζρει
ολοκλθρωμζνεσ οικονομικζσ και εμπορικζσ υπθρεςίεσ προςελκφοντασ διεκνείσ
επενδφςεισ, εμπορικζσ και χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.
• Ρροτιμϊμενο προοριςμό αναψυχισ και καλαςςίου τουριςμοφ τθσ Ε.Ε. προςελκφοντασ
ανκρϊπουσ και ςκάφθ αναψυχισ από όλο τον κόςμο.
• Ροιοτικό πολιτιςμικό τουριςτικό κζντρο αναδεικνφοντασ τθν μακρόχρονθ ιςτορία του
τόπου και τα μοναδικά μασ νθςιά.
• Κφρια αφετθρία (home-porting hub) κρουαηιερόπλοιων τθσ Ανατολικισ Μεςογείου
• Διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ανατολικισ
Μεςογείου.
• Ναυπθγοεπιςκευαςτικό κζντρο.
Τα ανωτζρω δθμιουργοφν ςυνζργειεσ και κρίςιμθ μάηα. Θ πολιτικι αςτάκεια τθσ Βόρειασ
Αφρικισ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ κάνει τθν Ελλάδα πιο ελκυςτικι.
Χρειάηεται όραμα και καλά επεξεργαςμζνθ, ςτακερι και φιλικι προσ τθν επιχειρθματικότθτα
νομοκεςία που να περιορίςει το ςθμερινό πολφλογο, πολφπλοκο και αςαφζσ νομοκετικό
πλαίςιο που δθμιουργεί κακυςτεριςεισ, γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ και παλινωδίεσ.
Εάν μπορζςουμε να προςελκφςουμε εμπορικζσ, νομικζσ, αςφαλιςτικζσ και χρθματοοικονομικζσ
επιχειριςεισ να εγκαταςτακοφν ςτθν Ελλάδα κα περιορίςουμε τισ εκροζσ δθμιουργϊντασ
εκατοντάδεσ χιλιάδεσ επιπλζον ανταγωνιςτικζσ κζςεισ εργαςίασ. Κα βοθκοφςε θ ανάπλαςθ του
«Ελλθνικοφ» ωσ επζκταςθ του ναυτιλιακοφ κζντρου του Ρειραιά όπωσ ζγινε ςτο «City», με τθν
δθμιουργία του «Canary Wharf» και των «Docklands» με κατοικίεσ και μαρίνεσ. Το Golf κα
ςυνζβαλε ςτθν προςζλκυςθ. Ζτςι κα δθμιουργείτο ελκυςτικό, ευχάριςτο περιβάλλον.

Ελλθνόκτθτθ ποντοπόροσ ναυτιλία
Οι Ζλλθνεσ ελζγχουν τον μεγαλφτερο ςτόλο ςε μεταφορικι ικανότθτα που αντιπροςωπεφει το
16% περίπου τθσ παγκόςμιασ χωρθτικότθτασ. Είναι επίςθσ ο νεϊτεροσ. Ζχουμε επιτφχει να
προςφζρουμε ανταγωνιςτικζσ μεταφορικζσ υπθρεςίεσ για τα εμπορεφματα των άλλων.
Το μζςο μζγεκοσ πλοίου του Ελλθνόκτθτου ςτόλου είναι περίπου 63.500 tdw (2012). Το μζςο
μζγεκοσ πλοίου ςτον κόςμο είναι περίπου 24.600 tdw. Το μζςο μζγεκοσ των πλοίων
παγκοςμίωσ, εξαιρϊντασ τα Ελλθνόκτθτα πλοία, είναι περίπου 22.250 tdw.
Τα Ελλθνόκτθτα πλοία είναι περίπου 2.85 φορζσ μεγαλφτερα από τα υπόλοιπα. Συνεπάγεται
ότι θ Ελλθνόκτθτθ ναυτιλία μεταφζρει το μεγαλφτερο μερίδιο του διεκνοφσ εμπορίου μακρινϊν
αποςτάςεων.
Ο Ελλθνόκτθτοσ ςτόλοσ κεωρείται αξιόπιςτοσ ςτρατθγικόσ εταίροσ για τισ μεταφορικζσ ανάγκεσ
κυρίωσ των μεγάλων εμπορικϊν χωρϊν.
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Εντφπωςθ προκαλεί θ καταψιφιςθ του άρκρου 19 του ςχεδίου νόμου που παρείχε τθν
δυνατότθτα ςε πολλζσ χιλιάδεσ άνεργουσ νζουσ να εργαςκοφν με τα ιςχφοντα ςτισ διεκνείσ
ςυμβάςεισ χωρίσ να επθρεάηει τουσ αξιωματικοφσ. Τελικά το ςχζδιο ζγινε νόμοσ του κράτουσ
με αρικμό 4150/4-2013 χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το ανωτζρω άρκρο 19.

Ροντοπόροσ ναυτιλία και Ελλθνικι οικονομία
Θ Ελλθνικι ποντοπόροσ ναυτιλία προςφζρει ειςροζσ μεταξφ €13 και €19 δισ ετθςίωσ ςτθν
Ελλθνικι οικονομία ανάλογα με τα επίπεδα τθσ ναυλαγοράσ. Θ ποντοπόροσ ναυτιλία
αντιπροςωπεφει περίπου το 7% του ΑΕΡ. Επίςθσ απαςχολεί άμεςα και ζμμεςα περίπου
250.000 - 300.000 άτομα(*). Ενιςχφοντασ τθν ναυτιλιακι ςυςτάδα κα απορροφοφςαμε
μεγαλφτερο μζροσ των ειςροϊν, δθμιουργϊντασ άλλεσ τόςεσ κζςεισ εργαςίασ. Οι άμεςεσ
κζςεισ που δθμιουργεί θ ποντοπόροσ ναυτιλία είναι πολφ λιγότερεσ από τισ ζμμεςεσ.
Το Maritime UK, με μόνο μικρι ςυνειςφορά τθσ ναυτιλίασ, που αντιπροςωπεφει περίπου το
25% τθσ Ελλθνόκτθτθσ, αναφζρει ότι από τισ κφριεσ υπθρεςίεσ ναυτιλίασ, λιμζνων, αςφάλειεσ
και το οικονομικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ τθσ ναυτιλίασ ειςρζουν περίπου£31.5 δισ (€37 δισ)
ετθςίωσ και δθμιουργοφνται 537.000 κζςεισ εργαςίασ. Ασ ςθμειωκεί ότι ςτο Λονδίνο, από
περίπου 4.000 αιτιςεισ για διαιτθςίεσ ετθςίωσ διεκπεραιϊνονται περίπου 600 διεκνείσ
ναυτιλιακζσ διαιτθςίεσ τον χρόνο. Οι υπόλοιπεσ ςυμβιβάηονται μεταξφ των διαδίκων. Στθν
Ελλάδα διεκπεραιϊνονται περίπου 4 διαιτθςίεσ τον χρόνο και αυτζσ κυρίωσ εκνικοφ χαρακτιρα
με μικροδιαφορζσ. Το Λονδίνο ςυντονίηει το 50% των ναυλϊςεων δεξαμενοπλοίων και το 30%40% των ναυλϊςεων χφδθν φορτίων.
Θ Νορβθγία ζχει ιςχυρζσ ναυτιλιακζσ τράπεηεσ και αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Ο Νορβθγικόσ
ςτόλοσ είναι ςθμαντικά μικρότεροσ του Ελλθνόκτθτου. Ο Νορβθγικόσ Νθογνϊμονασ (DNV)
ιδρφκθκε το 1864, ζχει περίπου 10.532 υπαλλιλουσ ςε 300 γραφεία παγκοςμίωσ εκ των
οποίων οι 2.143 ςτθν Νορβθγία. Το 82% είναι πτυχιοφχοι ΑΕΛ. Το DNV παρακολουκεί το 14.5%
τθσ μεταφορικισ ικανότθτασ παγκοςμίωσ (κάτι λιγότερο από τον Ελλθνόκτθτο ςτόλο). Ο τηίροσ
του είναι €1.7 δισ και τα κακαρά κζρδθ €139 εκατομμφρια. Το DNV το 1945 είχε 200
υπαλλιλουσ!! Ρρόςφατα ο Νορβθγικόσ Νθογνϊμονασ DNV ςυγχωνεφκθκε με τον Γερμανικό
Νθογνϊμονα GL και αποτελεί πλζον τον μεγαλφτερο νθογνϊμονα διεκνϊσ.
Ο Ελλθνικόσ Νθογνϊμονασ ο οποίοσ ιδρφκθκε το 1870 είναι πια ςχεδόν ανφπαρκτοσ,
αποτζλεςμα τθσ ςθμαντικά διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ των Ελλινων.
Στθν Ελλάδα υπάρχουν περίπου 800 διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ. Ρολλοί διεκνείσ οίκοι παροχισ
υπθρεςιϊν, ξζνεσ τράπεηεσ, αςφαλιςτικοί οργανιςμοί, δικθγόροι, μεςίτεσ, νθογνϊμονεσ και
άλλοι διατθροφν μικρά κυρίωσ περιφερειακά γραφεία ςτθν Ελλάδα. Δεν ζχουμε ιςχυρι
παρουςία αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, εταιρειϊν χρθματοοικονομικοφ τομζα, ναυλωτϊν και
εμπόρων. Με ςτακερό, φιλικό νομοκετικό και φορολογικό περιβάλλον που κα φζρει ανάπτυξθ,
κα προςελκφςουμε πολλοφσ, δθμιουργϊντασ πολλζσ περιςςότερεσ ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ.

______________________________________________________________________________
(*)Μελζτεσ: Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ 2005, ΛΟΒΕ 2013 με τθν μζκοδο Leondiev ειςροϊν/
εκροϊν
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Ναυτικι εκπαίδευςθ
Τεχνικι και οικονομικι μόρφωςθ
Το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο (Ε.Μ.Ρ.) διακζτει το μεγαλφτερο τμιμα Ναυπθγϊν
Μθχανολόγων Μθχανικϊν και εγκαταςτάςεισ ςτθν Ευρϊπθ. Αποφοιτοφν κάκε χρόνο περίπου
50 άτομα με M.Sc. Λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ, πιςτεφουμε ότι θ ονομαςία του
ςχετικοφ τμιματοσ πρζπει να παραμείνει ωσ ζχει.
Από το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, Αlba, Deree και άλλα Κολλζγια
αποφοιτοφν κάκε χρόνο περί τουσ 350 διπλωματοφχουσ με B.Sc και M.Sc με γνϊςεισ περί τα
ναυτιλιακά.
Εκπαίδευςθ αξιωματικϊν πλοίου
Οι Ρλοίαρχοι και Α’ Μθχανικοί διοικοφν τα πλοία. Ρρζπει να είναι καλοί χειριςτζσ. Είναι
παραγωγικότεροι όταν αποφεφγουν ηθμίεσ και κακοτοπιζσ που κακυςτεροφν τα πλοία και
κοςτίηουν. Οι επιπλζον αυτζσ γνϊςεισ κα δικαιολογοφςαν υψθλότερεσ απολαβζσ από τισ
ςυνικεισ τθσ STCW άλλων αξιωματικϊν. Θ Ελλθνόκτθτθ ναυτιλία κα προτιμοφςε να
ςυνεργάηεται με παραγωγικοφσ Ζλλθνεσ αξιωματικοφσ. Οι περιςςότερεσ μεγάλεσ εταιρείεσ
ξοδεφουν πολλά για τθν μετεκπαίδευςθ και τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων των Ελλινων
ςτελεχϊν τουσ ϊςτε να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τουσ. Οι άλλεσ προςφεφγουν ςε κατάλλθλα
εκπαιδευμζνουσ αλλοδαποφσ.
Το ΝΕΕ ζχει υπολογίςει ότι για να υπάρχουν αρκετοί Ρλοίαρχοι και Α’ Μθχανικοί για να
επανδρϊνουν το 90% του Ελλθνοκτιτου ςτόλου των περίπου 3.200 πλοίων, και να υπάρχει
ζνασ Αρχιπλοίαρχοσ και ζνασ Αρχιμθχανικόσ ςτα γραφεία για κάκε 4 πλοία, πρζπει να
ειςάγονται ςτισ ςχολζσ για να αποφοιτιςουν και να υπθρετιςουν τθν Ελλθνόκτθτθ ναυτιλία
περίπου 2.000 υποψθφίοι ετθςίωσ, βάςει των ανωτζρω παραμζτρων.
Θ αναβάκμιςθ τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ και των ΑΕΝ είναι πρωταρχικόσ ςτόχοσ. Ηθτοφμενο:
καλοί χειριςτζσ. Αυτό διαχρονικά ηθτά επίμονα ο εφοπλιςμόσ. Υςτεροφμε ςε καλό κακθγθτικό
προςωπικό (ναυτοδάςκαλουσ με επικαιροποιθμζνθ γνϊςθ) και ςτισ απαιτοφμενεσ υποδομζσ.
Ραρακζτω κατωτζρω φωτογραφίεσ από τισ εγκαταςτάςεισ του Shanghai Maritime University
που επιςκζφτθκα ωσ Ρρόεδροσ του ΝΕΕ το 2012.
Σφμφωνα με τθν BIMCO-ISF του 2010 αναφζρεται ζλλειψθ 15.000 αξιωματικϊν με αυξθτικζσ
τάςεισ. Οι καλοί Ζλλθνεσ αξιωματικοί είναι ανάμεςα ςτουσ καλφτερουσ του κόςμου και ζχουν
μεγάλθ ηιτθςθ. Θ υπολογιηόμενθ ζλλειψθ κα δθμιουργιςει μεγάλθ ηιτθςθ για καλοφσ Ζλλθνεσ
αξιωματικοφσ και ζτςι κα βρουν εργαςία πάρα πολλοί νζοι ςε Ελλθνόκτθτα και ξζνα πλοία.
Λόγω τθσ μεγάλθσ ανεργίασ ςτθν χϊρα μασ (62.9% ςτουσ νζουσ) πολλοί Ζλλθνεσ ςκζπτονται
ςοβαρά το ενδεχόμενο μιασ καριζρασ ςτθν κάλαςςα. Το 2012 ζκαναν αίτθςθ ςτισ Ναυτικζσ
Ακαδθμίεσ 4.900 αλλά μόνο 1.161 ζγιναν δεκτοί λόγω ζλλειψθσ υποδομϊν των Σχολϊν!
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Το κόςτοσ τθσ τετραετοφσ φοίτθςθσ για τθν μόρφωςθ ενόσ αξιωματικοφ ςτισ Σχολζσ ανζρχεται
ςτα €20.000 περίπου. Το μεγαλφτερο μζροσ προζρχεται από τα Ελλθνικά πλοία. Μικρότερο
μζροσ είναι από τα κονδφλια τθσ ΕΕ. Μικρι είναι θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ. Το ΝΕΕ υπολογίηει
ότι κατά τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ενόσ αξιωματικοφ ςτο πλοίο και ςτθν εταιρεία μζχρι
τθν ςυνταξιοδότθςι του κα κερδίςει περί τα €2.5 εκατομμφρια (μζςοσ όροσ περίπου €58.000
ετθςίωσ). Θ δθμιουργία περιςςότερων αξιωματικϊν για να καλυφκεί θ ελλθνικι και θ διεκνισ
ηιτθςθ είναι προσ όφελοσ των νζων Ελλινων, του Ελλθνικοφ ναυτιλιακοφ πλζγματοσ και τθσ
Ελλθνικισ οικονομίασ. Ζτςι κα κρατιςουμε τθν ναυτικι τεχνογνωςία ςτθν Ελλάδα.

-133 εκηάπια οικόπεδο
-20.000 θοιηηηέρ ζηο ζύνολο
-3.000 ζηιρ σολέρ Πλοιάπσων και Μησανικών
πλοίων
-ςνεπγαζία με 60 ξένερ Ναςηικέρ Ακαδημίερ
και Πανεπιζηήμια
-Σο DNV είναι ο εξωηεπικόρ ελεγκηήρ ηηρ
ποιόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ

ΓΑΓ

Ελλθνικά οχθματαγωγά
Τα Ελλθνικά οχθματαγωγά εξυπθρετοφν 1.566.000 νθςιϊτεσ (πλθν τθσ Εφβοιασ) ι 14.2% του
πλθκυςμοφ. Το 75% των τουριςτικϊν διανυκτερεφςεων γίνεται ςτα νθςιά. Εκτιμάται όμωσ ότι
ςιμερα μόνον το 20%-25% των αλλοδαπϊν τουριςτϊν χρθςιμοποιεί τθν ακτοπλοΐα επειδι
αυτοί ςυνικωσ ζρχονται αεροπορικϊν απ’ ευκείασ ςτα νθςιά άρα, θ ακτοπλοΐα απευκφνονται
κυρίωσ ςτον εςωτερικό τουριςμό που λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ είναι μειωμζνοσ.
Ρροςφζρουν όμωσ ακριβό μεταφορικό ζργο που επιβαρφνει τα νθςιά, ανεβάηοντασ το
κόςτοσ τουσ, πράγμα που αποτρζπει τον τουριςμό. Από τθν Β. Ελλάδα θ πρόςβαςθ ςτα νθςιά
του Β. Αιγαίου είναι φκθνότερθ οδικϊσ μζςω Τουρκίασ παρά μζςω πλοίων τθσ Ελλθνικισ
ακτοπλοΐασ. Αυτό αυξάνει τθν εξάρτθςθ των νθςιϊν από τισ εν λόγω ακτζσ (ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ
27/8/13).
Λόγοι: Απαιτιςεισ Ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ρ.Δ. 177/74 περί ςυνκζςεων. κ.α.). Ραράδειγμα:
-Ρλοίο που λειτουργεί ςτθν Βόρεια Ευρϊπθ με 17 άτομα πλιρωμα ςτθν Ελλάδα χρειάηεται 31
άτομα!!
-Ρλοίο που λειτουργεί ςτθν Ε.Ε. με 32 άτομα ςτθν Ελλάδα χρειάηεται 52!!
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Αποτζλεςμα:
-Στθν γραμμι τθσ Αδριατικισ το 2000 υπιρχαν 29 Ελλθνικά πλοία, κανζνα δε ξζνο. Σιμερα
υπάρχουν μόνο 5 πλοία Ελλθνικισ ςθμαίασ και άλλα 5 υπό ξζνθ ςθμαία.
-Οι εταιρείεσ καταγράφουν ςυνολικζσ ηθμίεσ περίπου €1 δισ για περίπου 4 ςυνεχι χρόνια.
Ρολλζσ δεν αντζχουν πια. Σε λίγο κα υπάρχουν λιγότερα πλοία για να εκτελοφν
ςυγκοινωνίεσ.
-Ενϊ μζςα ςτθν δεκαετία του ‘90 κτίςτθκαν 43 νζα Ελλθνικά επιβατθγά εν όψει τθσ
προςαρμογισ τθσ νομοκεςίασ με αυτιν τθσ Ε.Ε., λόγω τθσ απαξίωςθσ, 12 πουλικθκαν και
διεγράφθςαν από το νθολόγιο.
Ανάλυςθ κόςτουσ ειςιτθρίων ςυμβατικοφ πλοίου (2012):
ΦΡΑ και λοιπά τζλθ 22%, Καφςιμα 37%, Στελζχωςθ 13.8%, Χρθματοοικονομικά 13.5%, Διάφορα
11.8%, Ζξοδα λιμζνων 1.8%. Το 2013 τα ποςοςτά διαφζρουν λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ
πετρελαίου. Δθλαδι το 35.8% του κόςτουσ των ειςιτθρίων ζχει ςχζςθ με τθν Ελλθνικι
νομοκεςία. Ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ με το Ρ.Δ. 177/74 φαίνεται να πιςτεφει ότι οι Ζλλθνεσ που
επανδρϊνουν τθν Ελλθνικι ακτοπλοΐα είναι λιγότερο ικανοί από του Ευρωπαίουσ ομόλογουσ
τουσ. Το ποςοςτό των καυςίμων ζκτοτε αυξικθκε, λόγω αυξιςεωσ τθσ τιμισ του πετρελαίου.
Ο Ελλθνικόσ ςτόλοσ οχθματαγωγϊν είναι από τουσ πλζον εκςυγχρονιςμζνουσ και διακζτει τα
γρθγορότερα πλοία ςτθν Ευρϊπθ. Τα Ελλθνικά οχθματαγωγά:
-εκτελοφν ετθςίωσ 1.56 δισ επιβατομίλλια (PKM-passenger miles) ι 2.9 δισ επιβατοχιλιόμετρα
-μεταφζρουν 570.000 λεωφορεία/φορτθγά και 1.600.000 αυτοκίνθτα κάκε χρόνο
-είναι ζνα αξιόπιςτο μζςο ςε περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ του πλθκυςμοφ, όπωσ ςτθν
απομάκρυνςθ ξζνων υπθκόων από τθν Λιβφθ, τον Λίβανο κ.α.
Επιχορθγιςεισ:
-Κάκε Ζλλθνασ επιβαρφνεται για επιχορθγιςεισ προσ ΟΣΕ και ΟΑΣΑ με €115.10 ετθςίωσ (20082010) ενϊ για τθν ακτοπλοΐα επιβαρφνεται με μόνο €3.45 (2008). Σχζςθ επιχορθγιςεων
33.4:1, ςχζςθ πλθκυςμοφ θπειρωτικισ Ελλάδασ/νιςων 5.7:1. Με τισ επιχορθγιςεισ ςε
δρόμουσ, ΚΤΕΛ κλπ., θ διαφορά μεγαλϊνει. Για να υπάρξει ιςονομία πρζπει να αυξθκεί
ςθμαντικά (6 φορζσ περίπου) θ επιχοριγθςθ όλθσ όμωσ τθσ Ακτοπλοΐασ. Πμωσ μόνο ο
επιβάτθσ τθσ ακτοπλοΐασ επιβαρφνεται και με 3% επίναυλο για να χρθματοδοτθκοφν οι
άγονεσ γραμμζσ.
Πραμα:
-Να γίνουν οι ακτοπλοϊκζσ υπθρεςίεσ ανταγωνιςτικζσ.
-Εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (οδθγία 3577/92 ) χωρίσ επιπρόςκετουσ περιοριςμοφσ και
εναρμόνιςθ με τισ απαιτιςεισ και τουσ κανονιςμοφσ του ΛMO SOLAS/STCW. Θ διάρκεια τθσ
εργαςίασ επί των πλοίων να αναμορφωκεί και να προςαρμοςκεί ςτισ απαιτιςεισ για τθν
εκπλιρωςθ των απαραιτιτων δρομολογίων προσ εξυπθρζτθςθ των νθςιωτϊν.
-Εφαρμογι ενόσ ενιαίου 6.5% ΦΡΑ και ςτισ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ και τα φορτία όπωσ
εφαρμόηεται ςτον τουριςμό δεδομζνου του γεγονότοσ ότι οι οικονομίεσ των νθςιϊν μασ
ςτθρίηονται κυρίωσ ςτον τουριςμό. Επειδι περίπου το 80% του Αιγαίου αποτελεί διεκνι
φδατα, να ερευνθκεί μιπωσ δφναται να αποφευχκεί ο ΦΡΑ βάςει του παραδείγματοσ
Ρορτογαλίασ-Καναρίων-Αηόρων.
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-Κζςπιςθ κριτθρίου απαραιτιτων προςεγγίςεων τθν εβδομάδα, αναλόγωσ τθσ περιόδου, για
κάκε νθςί με, τθν υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ, κοινοπραξίασ θ ςυνεργαςίασ για τθν ορκι κάλυψθ
των απαραιτιτων δρομολογίων.
-Υιοκζτθςθ ελαςτικισ ςυνεργαςίασ των εταιρειϊν ϊςτε να εξυπθρετθκοφν οι μεταφορικζσ
ανάγκεσ των νθςιϊν αντί των υποχρεωτικϊν δρομολογίων που αναγκάηουν περιςςότερα
πλοία να λειτουργοφν με λίγουσ επιβάτεσ. Οικονομικότερα ειςιτιρια απαιτοφν μεγαλφτερεσ
πλθρότθτεσ. Το επιβατθγό πλοίο είναι παραγωγικότερο όταν εξαςφαλίηει μεγάλθ πλθρότθτα.
Άλλωσ εξυπθρετεί μόνον τουσ ςυνδικαλιςτζσ, ρυπαίνει τθν ατμόςφαιρα, ανεβάηει το κόςτοσ
και καταςτρζφει τθν βιωςιμότθτα των εταιρειϊν, μειϊνοντασ τθν τουριςτικι ανάπτυξθ των
νθςιϊν όπου ηουν και εργάηονται περίπου 1.6 εκατομμφρια Ζλλθνεσ. Ρρζπει να γίνουν
alliances, slot charters, κλπ όπωσ ςτισ αεροπορικζσ γραμμζσ, ςτα πλοία εμπορευματοκιβωτίων και τθσ επιβατικζσ γραμμζσ εξωτερικοφ. Το διεκνζσ νομοκετικό πλαίςιο που το
επιτρζπει υπάρχει. Δεν ζχει παρά να εφαρμοςκεί ςτθν ακτοπλοΐα. Για παράδειγμα θ πτιςθ
ΒΑ 634 είναι ταυτόχρονα και θ πτιςθ AA 6326 και JL 7721.
-Τα πλοία κα πρζπει να μποροφν να προςαρμόηουν τθν ταχφτθτά τουσ και τα δρομολόγιά τουσ
κατόπιν προειδοποίθςθσ για να επιτυγχάνουν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων.
-Φπαρξθ stand-by πλοίων για τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.
-Σταδιακι μετατόπιςθ από τον Ρειραιά των επιβατθγϊν πλοίων ςτο λιμάνι του Λαυρίου το
oποίο πρζπει να λειτουργεί με ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ (ίδετε Λιμάνια), από όπου μπορεί να
μειωκεί ςθμαντικά θ κατανάλωςθ πετρελαίου, το κόςτοσ καυςίμων και να ςυντομευτοφν οι
πλόεσ. Ζχει δε και νεόδμθτο επιβατικό ςτακμό διεκνϊν προδιαγραφϊν.
Το ΝΕΕ υπολογίηει ότι αν εφαρμοςκοφν αυτά τα μζτρα τότε τα οχθματαγωγά κα μπορζςουν να:
-μειϊςουν το μεταφορικό κόςτοσ κατά περίπου 30% αν όχι περιςςότερο
-δθμιουργιςουν επιπλζον επιςκζψεισ ςτα νθςιά τα οποία με τθν ςειρά τουσ κα προςφζρουν
περιςςότερα ζςοδα από ΦΡΑ, πολλαπλάςια τθσ όποιασ απϊλειασ του ΦΡΑ από τα ειςιτιρια
-δθμιουργιςουν περίπου 100.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςτα νθςιά
-εδραιϊςουν τθν βιωςιμότθτα του οχθματαγωγοφ ςτόλου
Ο πρόςφατοσ νόμοσ 4150/4-2013 κάνει βιματα προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ. Πχι όμωσ αρκετά.
Για να ςυνεχίηει να υπάρχει και να προςφζρει φκθνό μεταφορικό ζργο εκτόσ από τισ επιπλζον
απαραίτθτεσ αλλαγζσ, πρζπει όλθ θ ακτοπλοΐα να επιχορθγθκεί με ςθμαντικό ποςό τθσ τάξεωσ
των €300 εκατομμυρίων ετθςίωσ ι και μεγαλφτερο για να ςυνεχίςει να υπάρχει.

Κρουαηιερόπλοια/Homeporting
Θ Ελλάδα ιταν κάποτε πρωτοπόροσ ςτισ κρουαηιζρεσ. Οι Ζλλθνεσ εφοπλιςτζσ ιταν από τουσ
πρϊτουσ που επζνδυςαν ςτθν κρουαηιζρα τθν δεκαετία του ‘50. Δραςτθριοποιικθκαν και ςτθν
Καραϊβικι, Αλάςκα, Βαλτικι και αλλοφ. Τθν δεκαετία του ’70 είχαμε τον μεγαλφτερο ςτόλο
κρουαηιερόπλοιων τθσ Μεςογείου. Σιμερα δεν υπάρχουν Ελλθνικά κρουαηιερόπλοια κυρίωσ
λόγω τθσ Ελλθνικισ, δικεν «προςτατευτικισ», νομοκεςίασ.
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Ρολλζσ μεμονωμζνεσ προςπάκειεσ ζγιναν να πειςκοφν οι αρμόδιοι να αλλάξουν τθν κείμενθ
νομοκεςία, εισ μάτθν. Από το 2005 το ΝΕΕ άρχιςε να διερευνά τα προβλιματα τθσ κρουαηιζρασ
ςε βάκοσ ςτθν Ελλάδα ζχοντασ παρατθριςει τθν υπανάπτυξι τθσ ςε ςχζςθ με άλλεσ
Μεςογειακζσ χϊρεσ. Το 2007 άρχιςε να αναλφει, και ςυνεχίηει κάκε χρόνο, τα ςτοιχεία του
European Cruise Council και παρατιρθςε τθν μεγάλθ αναντιςτοιχία μεταξφ αφίξεων
(homeporting) και επιςκζψεων τθσ Ελλάδασ με αυτζσ τθσ Λταλίασ και τθσ Λςπανίασ και εκτίμθςε
τα πικανά οφζλθ από τθν εξάλειψθ αυτισ τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ.
Ευαιςκθτοποίθςε δε και τισ λοιπζσ παραγωγικζσ τάξεισ ϊςτε μαηί να δουλζψουν για τθν
αλλαγι νομοκεςίασ προσ όφελοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ.
Το 2010 ζγινε θ πρϊτθ προςπάκεια απελευκζρωςθσ του cabotage τθσ κρουαηιζρασ αλλά μόνο
το 2012 θ νομοκεςία για τα κρουαηιερόπλοια που επιςκζπτονται τθν Ελλάδα ζγινε ςυμβατι με
τα Ευρωπαϊκά δεδομζνα. Τα οικονομικά τθσ κρουαηιζρασ είναι τζτοια που δθμιουργοφνται
περίπου πενταπλάςια ζςοδα ανά επιβάτθ ςτο «homeport», όπου το πλοίο επιβιβάηει και
αποβιβάηει, από όςα προςφζρει ςε κάκε λιμζνα που επιςκζπτεται. Στο «homeport» επίςθσ το
πλοίο ςυντθρείται και ανατροφοδοτείται δθμιουργϊντασ και άλλα ζςοδα. Είναι προφανζσ ότι
τθν Ελλάδα ωφελεί θ ανάπτυξθ του «homeporting». Τα ςχετικά ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν ωσ
κατωτζρω:
_____________________________________________________________________________
Ελλάδα
Ιςπανία
Ιταλία_______
Αφίξεισ Επιςκζψεισ
Αφίξεισ Επιςκζψεισ Αφίξεισ Επιςκζψεισ
Ζτοσ Απαςχόλθςθ Επιβατϊν Επιβατϊν
Επιβατϊν Επιβατϊν Επιβατϊν Επιβατϊν_
2006
6.224
236.000 2.586.000
716.500 2.778.000 1.351.000 3.411.000
2007
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
ΝΑ
2008 10.775
472.000 4.296.000 1.038.000 3.600.000 1.682.000 4.993.000
2009 11.794
503.000 4.973.000
991.000 4.118.000 1.704.000 4.956.000
2010 11.612
336.000 4.473.000 1.155.000 4.911.000 1.888.000 5.403.000
2011 12.078
313.000 4.780.000 1.384.000 5.255.000 1.861.000 6.471.000
2012 11.620
244.000 4.800.000 1.217.000 5.200.000 2.081.000 6.200.000
______________________________________________________________________________
Σχζςθ Επιςκζψεων/Αφίξεων 2012 19,7:1
4,3:1
1:3
______________________________________________________________________________
Εκ των ανωτζρω φαίνεται ότι θ ςχζςθ επιςκζψεων/αφίξεων ςτθν Ελλάδα είναι 4,6 φορζσ
μεγαλφτερθ από τθσ Λςπανίασ, πράγμα αρνθτικό. Το 2006 θ ςχζςθ αυτι ιταν μόνον 2.8 φορζσ.
Θ Ελλάδα υςτερεί και τελευταία φαίνεται να υποχωρεί ςθμαντικά ςτθ προςζλκυςθ επιβατϊν
για τθν εδραίωςθ του «homeporting». Για μεγαλφτερα οφζλθ αυτι θ τάςθ πρζπει να
αντιςτραφεί.
Επίςθσ φαίνεται μια ςταςιμότθτα ςτον αρικμό των επιςκζψεων από το 2009 ενϊ ςτθν Λςπανία
και Λταλία θ τάςθ ιταν αυξθτικι. Κάτι πρζπει να φταίει. Πτι είναι πρζπει να διορκωκεί άμεςα.
Ενϊ οι κζςεισ απαςχόλθςθσ περίπου διπλαςιάςτθκαν από το 2006, φαίνεται να ζχουν
ςτακεροποιθκεί, παρ’ όλθ τθν μείωςθ του «homeporting», ςτισ 12.000 περίπου. Αν θ Ελλάδα
καταφζρει να ζχει παρόμοιο λόγο αφίξεων/επιςκζψεων αυτοφ τθσ Λςπανίασ κα δθμιουργοφςε
24.400 κζςεισ εργαςίασ ι 12.700 παραπάνω από ςιμερα.
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Εφόςον θ νομοκεςία ζχει ιδθ εξομοιωκεί με αυτιν των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, ό κφριοσ λόγοσ
για τθν μείωςθ του homeporting πρζπει να οφείλεται ςτισ προςφερόμενεσ υποδομζσ και το
κόςτοσ τουσ. Κφριο λόγο πρζπει να παίηει και το ότι το «ΕΛΕΥΚΕΛΟΣ ΒΕΝΛΗΕΛΟΣ» κατάντθςε
περιφερειακό αεροδρόμιο επειδι ζχει ακριβά τζλθ. Δεν ςυνδζεται δε απ’ ευκείασ με τισ Θ.Ρ.Α.
θ άλλεσ ςθμαντικζσ αγορζσ. Αν γενικϊσ τα τζλθ γίνουν λογικότερα, ϊςτε να ςυμφζρει θ
Ελλάδα, κα αρχίςει να λειτουργεί το «homeporting» ςτον Ρειραιά, οι αεροπορικζσ ςυνδζςεισ
κα πλθκφνουν λόγω του αυξανόμενου όγκου των επιβατϊν και μαηί τουσ τα ζςοδα. Οι επιβάτεσ
κάκε κρουαηιερόπλοιου αρικμοφν ςε χιλιάδεσ. Για να γίνει όμωσ αυτό πρζπει πρϊτα να
μειωκοφν τα τζλθ.
Άλλοσ ζνασ ςοβαρόσ λόγοσ κα πρζπει να ζχει ςχζςθ με τισ αρκετά ςυχνζσ απεργίεσ και
διαδθλϊςεισ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, τισ απεργίεσ και καταλιψεισ ςτο λιμάνι του Ρειραιά και ςε
τουριςτικά αξιοκζατα. Οι τουρίςτεσ δεν ενδιαφζρονται για τα εςωτερικά μασ προβλιματα, τισ
κομματικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ μασ διαμάχεσ. Εμείσ ζχουμε ανάγκθ τθν πελατεία τουσ για να
αυξθκοφν τα ζςοδα και οι κζςεισ εργαςίασ ςτθν εκνικι οικονομία. Τα δικά μασ πρζπει να τα
λφςουμε χωρίσ να τουσ ενοχλοφμε, άλλωσ κα τουσ διϊξουμε, κα πάνε αλλοφ και εμείσ κα
βγοφμε χαμζνοι. Για να μεγιςτοποιιςουμε τα οφζλθ από τθν κρουαηιζρα αυτά πρζπει να
ςταματιςουν. Θ αςφάλεια και θ απρόςκοπτθ παραμονι των τουριςτϊν ςτθ χϊρα μασ είναι
προσ το Εκνικό ςυμφζρον και πρζπει να διαςφαλιςκεί από τθν πολιτεία. Ο τουριςμόσ και θ
ναυτιλία είναι οι βαριζσ βιομθχανίεσ τθσ χϊρασ μασ και δθμιουργοφν τισ περιςςότερεσ κζςεισ
εργαςίασ. Τα πάντα ςχεδόν εξαρτϊνται από αυτζσ.
•
•

•

•

•

Θ Ελλάδα λόγω τθσ ιςτορίασ τθσ, τθσ πλοφςιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των
μοναδικϊν νθςιϊν τθσ είναι ο επικυμθτόσ τουριςτικόσ προοριςμόσ.
Πταν το homeporting των κρουαηιερόπλοιων κα αναπτυχκεί πλιρωσ κα
δθμιουργθκοφν περίπου 12.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ και πάνω από €1 δισ επιπλζον
ζςοδα ςτθν Ελλθνικι οικονομία. Με τθν δθμιουργία και προςφορά αναβακμιςμζνων
υπθρεςιϊν τα οφζλθ αυτά μπορεί να αυξθκοφν ςθμαντικά (ίδετε ςελίδα 21).
Οι υποδομζσ ςε λιμάνια, προςβάςεισ και αξιοκζατα πρζπει να αναβακμιςκοφν
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των ενδιαφερομζνων, ϊςτε να εξυπθρετοφν
αποτελεςματικά μεγαλφτερο αρικμό κρουαηιερόπλοιων που κα επιςκζπτονται τα
Ελλθνικά λιμάνια και το ολοζνα αυξανόμενο μζγεκοσ τουσ και αρικμό επιβατϊν τουσ.
Το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ των λιμζνων προςεγγίςεωσ πρζπει να
επικαιροποιθκεί βάςει των ςθμερινϊν δεδομζνων. Οι χρεϊςεισ πρζπει να είναι λογικζσ
και να ςυμφζρουν. Τα μεγαλφτερα οφζλθ κα ζρκουν από περιςςότερεσ προςεγγίςεισ
και τουρίςτεσ, εφ’ όςον ο προοριςμόσ δεν ζχει κορεςκεί.
Ο Ρειραιάσ ςυμφζρει ωσ αφετθρία κρουαηιζρασ επειδι ο πλουσ προσ τουσ
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ περιοχισ είναι ςυντομότεροσ, θ κατανάλωςθ
πετρελαίων άρα και το κόςτοσ μικρότερο από ότι με αφετθρία τθν Λταλία θ τθν
Τουρκία. Τα πλοία δε πικανότατα κα μποροφν να προςεγγίηουν ςτο ίδιο χρονικό
διάςτθμα ςε περιςςότερουσ ενδιαφζροντεσ προοριςμοφσ, προςελκφοντασ
περιςςότερουσ επιβάτεσ.
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Επιπροςκζτωσ, όςον αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ υποδομζσ, ςτόχοσ πρζπει να είναι θ καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των επιβατϊν/τουριςτϊν τθσ πατρίδασ μασ, που αρικμοφν πολλά
εκατομμφρια και ευτυχϊσ, ςυνεχϊσ αυξάνουν ςε αρικμό και ποιότθτα. Αυξάνουν το εκνικό
ειςόδθμα και προςφζρουν πολφτιμεσ κζςεισ εργαςίασ. Πςο αυξάνεται ο αρικμόσ των
τουριςτϊν τόςο περιςςότερο δοκιμάηονται τα περικϊρια αςφαλείασ και μεγαλϊνουν οι
πικανότθτεσ ςοβαρϊν ατυχθμάτων. Οι κφριεσ εκνικζσ/τοπικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και οι
υποδομζσ φδρευςθσ/αποχζτευςθσ/αποκομιδισ απορριμμάτων πρζπει να καλφπτουν με
ςθμαντικό ςυντελεςτι αςφαλείασ τισ ανάγκεσ του ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενου τουριςμοφ μασ.
Οι προβλιτεσ ςτουσ περιςςότερουσ προοριςμοφσ είναι ανεπαρκείσ για να εξυπθρετιςουν τθν
κρουαηιζρα και τθν ακτοπλοΐα. Οι εγκαταςτάςεισ ςτα μικρότερα λιμάνια είναι ςχεδόν
τριτοκοςμικζσ, ζχουν μεγάλεσ ελλείψεισ και πρζπει άμεςα να αναβακμιςκοφν. Δεν υπάρχουν
προςτατευμζνεσ περιοχζσ και πινακίδεσ που να κακοδθγοφν μεμονωμζνουσ επιβάτεσ για τθν
περιιγθςθ τθσ πόλθσ. Ζξω από τα αξιόλογα κτίρια δεν υπάρχει αναγραφι ιςτορικϊν ςτοιχείων
του κτιρίου.
Αυτά όλα επιβάλλεται να γίνουν πρωτίςτωσ ςτα τουριςτικά μασ νθςιά τα οποία και
προςφζρουν τα περιςςότερα ζςοδα ςτθν Εκνικι οικονομία. Οι λφςεισ πρζπει να είναι άμεςεσ
γιατί άμεςεσ είναι και οι αντιδράςεισ των τουριςτϊν (αποφυγι). Οι μεςο-μακροπρόκεςμεσ
«λφςεισ» ικανοποιοφν μόνον τουσ γραφειοκράτεσ που άφθςαν ανζτοιμα τα νθςιά μασ τόςα
χρόνια. Κρίςιμεσ τουριςτικζσ υποδομζσ (μουςεία, αξιοκζατα, teleferique, ξενοδοχεία,
φωτιςμόσ δρόμων, τθλεπικοινωνίεσ κ.α.) πρζπει να ζχουν εφεδρικζσ θλεκτρικζσ γεννιτριεσ που
να υποςτθρίηουν τουλάχιςτον τισ βαςικζσ λειτουργίεσ. Οριςμζνοι προοριςμοί εξελίςςονται
γρθγορότερα. Σ’ αυτοφσ θ πολιτεία πρζπει να δείξει ενδιαφζρον κατά προτεραιότθτα.
Γριγορεσ προςβάςεισ από τα πλοία ςτο αεροδρόμιο και τα μζρθ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ
πρζπει να εξαςφαλιςκοφν. Τα τουριςτικά αξιοκζατα πρζπει να είναι προςβάςιμα και να
εξυπθρετοφν γριγορα τουσ τουρίςτεσ από ανατολισ μζχρι και τουλάχιςτον τθσ δφςθσ του
θλίου. Τα μουςεία καλόν είναι να παραμζνουν ανοικτά ακόμα και αργότερα. Ρρζπει να προκρατοφνται ειςιτιρια για groups τα οποία να ζχουν άμεςθ και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτο
αξιοκζατο οφτωσ ϊςτε να μθν περιμζνουν οι τουρίςτεσ ςε ουρζσ. Αυτά τα ςτοιχειϊδθ
«logistics» των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν είναι ςθμαντικά για τα κρουαηιερόπλοια τα οποία
ζχουν πολφ περιςςότερουσ επιβάτεσ να εξυπθρετθκοφν ςε πολφ μικρότερο χρονικό περικϊριο.
Εάν ςε όποια από τα ανωτζρω θ πολιτεία είναι ανίκανθ να προςφζρει αξιόπιςτεσ,
ανταγωνιςτικζσ και αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ τότε πρζπει αυτζσ να ανατεκοφν ςτον ιδιωτικό
τομζα. Το Εκνικό ςυμφζρον είναι θ επικερδισ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μασ.
Τζλοσ, όςον αφορά τισ υποδομζσ, ςτόχοσ πρζπει να είναι θ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των
αναγκϊν των επιβατϊν.
Εδϊ κζλουμε να προτείνουμε να μελετθκεί θ μετεγκατάςταςθ μζρουσ τθσ ακτοπλοΐασ ςτο
Λαφριο, ελευκερϊνοντασ ζτςι κρθπιδϊματα ςτον Ρειραιά για τθν υποδοχι περιςςοτζρων
κρουαηιερόπλοιων (ίδετε Λιμάνια ςελίδα 18). Ζτςι κα αναβακμιςκεί ο Ρειραιάσ και κα
αποςυμφορθκεί θ κυκλοφορία του, κάνοντασ τθν πρόςβαςθ ςτο αεροδρόμιο και τα αξιοκζατα
γρθγορότερθ.
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Σκάφθ αναψυχισ
Το Ελλθνικό αρχιπζλαγοσ με τα 1.200 νθςιά και 4.800 βραχονθςίδεσ είναι ο επικυμθτόσ
προοριςμόσ αναψυχισ. Οι «ςκαφάτοι» προςφζρουν πάρα πολλζσ κζςεισ εργαςίασ. Θ
νομοκεςία για τα ςκάφθ αναψυχισ πρζπει να λαμβάνει υπ’ όψθ ότι τα ςκάφθ αναψυχισ είναι
το πιο ελαςτικό ζξοδο του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ.
Εφ’ όςον θ φπαρξι τουσ κρίνεται ακριβι ζχουν τθν δυνατότθτα να πωλθκοφν διεκνϊσ ι και να
αποπλεφςουν για πιο φιλόξενο προοριςμό, άρα θ νομοκεςία πρζπει άμεςα να αναμορφϊνεται
διορκωτικά για να αποφεφγονται αρνθτικζσ εξελίξεισ. Οι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργεί
πρζπει να αυξθκοφν πολφ.
Θ Ελλάδα φιλοξενεί μόνο περίπου 17.700 ςκάφθ αναψυχισ όλων των τφπων και ςθμαιϊν εκ
των οποίων περίπου 8.000 είναι άνω των 12 μ. Αυτόσ ο αρικμόσ περιλαμβάνει περίπου 4.000
ςκάφθ αναψυχισ προσ ενοικίαςθ εκ των οποίων περίπου 500 είναι επανδρωμζνα. Ο αρικμόσ
των ςκαφϊν αναψυχισ ανά κάτοικο ςτθν Ελλάδα είναι μόνο 1 ςκάφοσ ανά 621 κατοίκουσ,
ενϊ ςτθν Ευρϊπθ είναι 1 ςκάφοσ ανά 164 κατοίκουσ.
Βάςει Ευρωπαϊκϊν μελετϊν 1 άμεςθ κζςθ ςτο ςκάφοσ δθμιουργεί από 1.8 ζωσ 4 ζμμεςεσ
κζςεισ εργαςίασ (μ.ο. περίπου 3). Θ μελζτθ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ εκτιμά ότι ςτθν
Ελλάδα 1 άμεςθ κζςθ εργαςίασ δθμιουργεί περίπου 3 ζμμεςεσ κζςεισ. Ο τομζασ των ςκαφϊν
αναψυχισ ςτθν Ελλάδα δθμιουργεί περίπου 40.000 άμεςεσ και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ,
ενδεχομζνωσ και περιςςότερεσ. Με τον Ν.3790 του 2009 ζφυγαν περίπου 2.000 ςκάφθ. Μαηί
τουσ ζφυγαν τουλάχιςτον 6.000 κζςεισ εργαςίασ. Επειδι τα ςκάφθ που φεφγουν είναι ςυνικωσ
μεγάλα οι κζςεισ εργαςίασ που χάκθκαν είναι βζβαιο ότι ιταν περιςςότερεσ (ίδετε διάγραμμα
ςελίδα 11). Ρολλά ακόμθ ςκάφθ ζχουν κατακζςει τα ζγγραφά τουσ και είναι παροπλιςμζνα.
Ρεριςςότερα οφζλθ (φορολογικά ζςοδα) δθμιουργοφνται από τθν αφξθςθ του «τηίρου»
παρά από τθν υπερφορολόγθςθ.
Με αντίςτοιχο νόμο του Δεκεμβρίου 2011 ζφυγαν 30.000 ςκάφθ αναψυχισ από τθν Λταλία για
πιο φιλόξενουσ προοριςμοφσ. Ριγαν ςε μαρίνεσ τθσ Λςπανίασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Σλοβενίασ, τθσ
Κροατίασ, του Μαυροβουνίου, τθσ Μάλτασ και τθσ Τυνθςίασ λόγω τθσ εκεί φοροεπιδρομισ. Δεν
διάλεξαν όμωσ να ζρκουν ςε Ελλθνικζσ μαρίνεσ. Θ εκτιμϊμενθ απϊλεια μόνο ςε λιμενικά τζλθ,
υπθρεςίεσ και καφςιμα ςτθν Λταλικι οικονομία υπολογίηεται ςε περίπου €270 εκ.
Θ απϊλεια ςε κζςεισ εργαςίασ πρζπει να αγγίηει τουλάχιςτον τισ 90.000 αλλά πικανότατα και
εδϊ να είναι πολφ περιςςότερεσ. Η Ιταλικι κυβζρνθςθ αντζδραςε άμεςα βλζποντασ τα
αποτελζςματα. Τον Μάιο 2012 ανεςτάλθ θ φορολογία για τουσ μθ Λταλοφσ υπθκόουσ
(Megayacht news). Σφμφωνα με άρκρο του FINANCIAL TIMES 17-6-2013 ο φόροσ ςε όλα τα
ςκάφθ αναψυχισ κάτω των 14 μ καταργείται. Το αυτό ι αντίςτοιχο ακόμθ πιο φιλικό πρζπει να
γίνει και ςτθν Ελλάδα όςον αφορά φόρουσ και τεκμιρια για να τονωκεί θ αγορά και να
αυξθκοφν οι κζςεισ εργαςίασ.
Θ Ελλάδα ζχει 16.000 χλμ. ακτογραμμι (1.5 μ ανά κάτοικο) με 9.000 κζςεισ ςε μαρίνεσ και
περίπου 6.000 ςε άλλου τφπου λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και άλλουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ
ςτθν κάλαςςα και τθν ξθρά, ςφνολο περίπου 15.000 κζςεισ. Θ Λταλία ζχει 9532 χλμ. (0.15μ ανά
κάτοικο) με 130.000 κζςεισ ελλιμενιςμοφ και θ Γαλλία 6.300 χλμ. (0,10μ ανά κάτοικο) με
226.000 κζςεισ. Εκ των ανωτζρω φαίνεται κακαρά ότι θ Ελλάδα, λόγω νομοκετικοφ πλαιςίου
και μόνο, υςτερεί ςτθν ικανότθτα προςζλκυςθσ ςκάφων αναψυχισ.
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Σφμφωνα με επιςτολι ξζνου παγκόςμιου επενδυτι ςε μαρίνεσ όςον αφορά επενδφςεισ τθν
Ελλάδα «…the current Greek tax code is extremely unfriendly to yacht owners, so we will have
to discuss with the Greek government the likelihood of modifying today’s punishing tax system
associated with yacht ownership, in order to justify a marina investment».
Θ Ελλάδα ζχει λίγεσ μεν αλλά αςφαλείσ, ςφγχρονεσ μαρίνεσ με τισ απαραίτθτεσ διευκολφνςεισ
για να φιλοξενεί ςκάφθ μόνιμα ι περαςτικά. Σιμερα ζχουν χαμθλι πλθρότθτα. Κα ζπρεπε
όμωσ να δθμιουργθκοφν και άλλεσ για να φιλοξενοφνται μελλοντικά περιςςότερα ςκάφθ. Στθν
Ελλάδα θ αδειοδότθςθ για επιςκευζσ, αναβακμίςεισ ι καταςκευζσ μαρίνων είναι ανεξιγθτα
πολφ αργι. Αυτι θ διαδικαςτικι αργοπορία οφτε ωφελεί, οφτε προςελκφει περιςςότερουσ
υψθλισ ςτάκμθσ τουρίςτεσ, οφτε αυξάνει οικονομικζσ ειςροζσ και κζςεισ εργαςίασ. Λόγω τθσ
γεωγραφικισ κζςθσ και του αρχιπελάγουσ μασ, θ Ελλάδα μπορεί να γίνει ο προτιμϊμενοσ
προοριςμόσ ςκαφϊν αναψυχισ τθσ Ευρϊπθσ προςελκφοντασ ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο
και δθμιουργϊντασ πολλζσ κζςεισ εργαςίασ, αν μόνο άλλαηε θ ςχετικι νομοκεςία.

Είναι προφανζσ από το παρακάτω διάγραμμα ότι τα μεγαλφτερα ςκάφθ αναψυχισ
δθμιουργοφν περιςςότερεσ άμεςεσ αλλά και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ.
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Τα μεγαλφτερα αμιγϊσ επαγγελματικά ςκάφθ αναψυχισ είναι ακριβότερα. Δεν μποροφν να
αποςβζνονται ςε εφλογο χρόνο. Ζτςι δεν μποροφν να επιβιϊςουν μακροπρόκεςμα με τθν
παροφςα, δικεν «προςτατευτικι», νομοκεςία που κρίνεται ωσ «…Not legal to charter in
Greece, need a Greek charter license, seems quite complicated, and don’t want to upset the
local yachts, I hear it’s a closed shop ….» MYBA Ροςειδϊνια 17/6/13. Τα ςκάφθ αυτά
καταγράφουν μεγάλεσ ηθμίεσ. Ρολλά είναι ιδθ καταςχεμζνα και τείνουν να εξαφανιςκοφν.
Μαηί τουσ κα εξαφανιςκοφν τα οφζλθ για τθν εκνικι οικονομία.
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Για να υπάρχουν κελκτικά επαγγελματικά ςκάφθ αναψυχισ ςτισ Ελλθνικζσ κάλαςςεσ θ
νομοκεςία πρζπει να ευκυγραμμιςτεί με αυτιν των λοιπϊν Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Εκεί τα όποια
ενοικιαηόμενα ςκάφθ υποχρεοφνται μόνο να ζχουν τθν επάνδρωςθ που απαιτεί θ ςθμαία τουσ,
να είναι χαρακτθριςμζνα ωσ «ανοικτισ κάλαςςασ», να πιςτοποιοφνται από ζναν από τουσ 7
μεγάλουσ νθογνϊμονεσ και να επικεωροφνται ετθςίωσ. Ρρζπει επίςθσ να ςυμμορφϊνονται με
τουσ κανονιςμοφσ ISM (θ mini ISM) και με το Minimum Safe Manning Document (MSMD).
Τζλοσ πρζπει να ιςχφουν όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία διαδικαςίεσ και ζλεγχοί οι
οποίοι όμωσ πρζπει να είναι απλοί. Οι φόροι πρζπει να πλθρϊνονται χωρίσ πρόςκετεσ
επιβαρφνςεισ. Στθ Λταλία ο ΦΡΑ είναι 21% αλλά αν το ςκάφοσ εξζλκει των χωρικϊν υδάτων
μειϊνεται ςτο 6.3% ζωσ 18.9% για ςκάφθ μικουσ άνω των 24 μ. ζωσ τα 7.5 μ. Ο ίδιοσ ΦΡΑ
ιςχφει και ςτα καφςιμα, αναλϊςιμα, οινοπνευματϊδθ, τζλθ ελλιμενιςμοφ, ζξοδα επικοινωνιϊν
κ.α. Στθν Ελλάδα το 80% περίπου του Αιγαίου και Λονίου αντιπροςωπεφουν διεκνι φδατα. Για
να γίνουμε ανταγωνιςτικότεροι τθσ Λταλίασ ο Ελλθνικόσ ΦΡΑ πρζπει να είναι μικρότεροσ τθσ
Λταλίασ, δθλαδι 5% ωσ 15% αντιςτοίχωσ. Ρρζπει να γίνει ςυνείδθςθ ότι υπάρχουν περίπου
3.000 μεγάλα επανδρωμζνα Τουρκικά ςκάφθ αναψυχισ που περιπλζουν τα Ελλθνικά νθςιά
ενϊ το ςφνολο των Ελλθνικϊν επανδρωμζνων επαγγελματικϊν ςκαφϊν είναι μόνο 500.
Μελζτθ που ζκανε το London School of Economics για λογαριαςμό τθσ MYBA (Μεςογειακι
Ζνωςθ Σκαφϊν Αναψυχισ) για τα ενοικιαηόμενα ςκάφθ αναψυχισ άνω των 24μ (Super-yachts)
δείχνει ότι το 2011 θ Λταλία, θ Γαλλία, θ Ελλάδα και θ Λςπανία ειςζπραξαν €2.24 δισ, €1.37 δισ,
€158 εκ και €892 εκ αντιςτοίχωσ από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του κλάδου. Για τουσ
κλάδουσ του ελλιμενιςμοφ, επιςκευϊν/αναβακμίςεων και υπθρεςιϊν, που υπάρχουν περίπου
ομοιόμορφα ςτισ τζςςαρεσ χϊρεσ, οι αρικμοί ιταν €358 εκ, €314 εκ, €46 εκ και €303 εκ
αντιςτοίχωσ. Η Ελλάδα ειςπράττει το 13% με 15% του ποςοφ που ειςπράττουν οι άλλεσ χϊρεσ
από τον κλάδο, παρόλο που είναι ο πλζον επικυμθτόσ προοριςμόσ ςκαφϊν αναψυχισ.
Θ Ελλάδα ζχει το μικρότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα, άρα και κόςτοσ, και τθν απαιτοφμενθ
τεχνογνωςία, άρα τα ανωτζρω πενιχρά ζςοδα οφείλονται μόνον ςτθν απωκθτικι για τθν
δραςτθριότθτα Ελλθνικι νομοκεςία. Θ Λταλία, θ Γαλλία και θ Λςπανία ζχουν ανά κεφαλι ΑΕΡ
μεγαλφτερο τθσ Ελλάδοσ κατά 23%, 45% και 24,7% αντιςτοίχωσ (2012).
Εφ όςον εφαρμοςκεί ςτακερό νομοκετικό πλαίςιο παρόμοιο με τα ιςχφοντα ςτισ λοιπζσ
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ι ευνοϊκότερο, κα προςελκφςουμε πολλά περιςςότερα μεγάλα ςκάφθ
αναψυχισ. Ζτςι τα επιπλζον οφζλθ ςτθν εκνικι οικονομία κα είναι μεγάλα. Κα ελλιμενίηονται,
ςυντθροφνται, επιςκευάηονται και αναβακμίηονται ςε Ελλθνικά ναυπθγεία θ καρνάγια. Κα
αγοράηουν τθν τροφοδοςία τουσ εδϊ. Αυτι κυμαίνεται μεταξφ €3.000 και €6.000 τθν
εβδομάδα πλου για ςκάφθ από 25μ ζωσ 35μ. Οι ναυλωτζσ και οι καλεςμζνοι τουσ κα μζνουν
λίγεσ μζρεσ ακόμθ ςε ακριβά Ελλθνικά ξενοδοχεία, ξοδεφοντασ ςε εςτιατόρια, εκδρομζσ, δϊρα
και άλλα ακριβά είδθ και υπθρεςίεσ εδϊ.
Το ςφνολο των αμζςων και ζμμεςων κζςεων που κα δθμιουργθκοφν κα είναι ςθμαντικό
πολλαπλάςιο από τισ κζςεισ που «προςτατεφει» θ ςθμερινι νομοκεςία. 100 επιπλζον ςκάφθ
αναψυχισ άνω των 25 μζτρων βάςει τθσ διαςποράσ του διαγράμματοσ κα δθμιουργοφςαν
περίπου 2.000 θ περιςςότερεσ άμεςεσ και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ. Πςεσ περίπου
δθμιουργοφν επενδφςεισ με πολφ περιςςότερα κεφάλαια (π.χ. ΤΑΡ). Μποροφμε να τα
προςελκφςουμε άμεςα. Σιμερα υπάρχουν πολλζσ περιςςότερεσ άδειεσ κζςεισ ελλιμενιςμοφ
ςε μαρίνεσ.
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Ο αναβακμιςμζνοσ τουριςμόσ ςε βίλλεσ και καλαμθγά δθμιουργεί πολλά περιςςότερα ζςοδα
και κζςεισ εργαςίασ.
Τα μεγάλα οφζλθ κα ζρκουν από τθν προςζλκυςθ πολλϊν μεγάλων ςκαφϊν που κα
ελλιμενίηονται ςε μαρίνεσ ςτθν Ελλάδα. Οι άμεςεσ και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ που κα
δθμιουργθκοφν κα είναι πάρα πολλζσ. Θ ςθμερινι νομοκεςία τα διϊχνει.
Τζλοσ, ςε μια θλεκτρονικι εποχι θ γραφειοκρατία πρζπει να παταχκεί. Δεν πρζπει θ ςθμερινζσ,
ανοφςιεσ γραφειοκρατικζσ απαιτιςεισ να επεκτακοφν ςτθν θλεκτρονικι εποχι. Πλα τα
λιμεναρχεία και οι λιμενικοί ςτακμοί πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοι με κεντρικι υπθρεςία
ναυτιλιακϊν πλθροφοριϊν όπου κα καταγράφονται όλα τα ςκάφθ και τα διερχόμενα αλλά και
οι μεταβολζσ τουσ. Ρρζπει να υπάρχουν άμεςα προςβάςιμα, επικαιροποιθμζνα θλεκτρονικά
αρχεία για να γίνονται διαςταυρϊςεισ και να ηθτοφνται μόνον τα ελάχιςτα επί πλζον
απαραίτθτα με τα οποία άμεςα να επικαιροποιείται το αρχείο. Τα Αγγλικά ςε κάκε λιμενικό
ςτακμό πρζπει να είναι απαραίτθτα.

Η Ελλάδα ωσ διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ
Ο χρόνοσ είναι χριμα. Κάκε αργοπορία βλάπτει. Το «Time as a Trade Barrier» των Hummels και
Schaur – Λανουάριοσ 2012 υπολογίηει ότι μιασ θμζρασ κακυςτζρθςθ ςτθν παράδοςθ ενόσ
φορτίου αυξάνει το κόςτοσ των μεταφερομζνων αγακϊν κατά 0.6% ζωσ 2.3% αναλόγωσ με το
εμπόρευμα.
Με τθν παγκοςμιοποίθςθ, αλλά κυρίωσ από τότε που θ Κίνα άρχιςε να γίνεται το εργαςτιριο
του κόςμου, ιταν προφανζσ ότι οι εμπορευματικζσ ροζσ κα άλλαηαν ςθμαντικά και θ κίνθςθ
προϊόντων από τθν Κίνα ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ Μεςογείου κα αφξανε.

ΓΑΓ
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Για τουλάχιςτον 15 χρόνια το ΝΕΕ προωκεί τθν ιδζα του Ρειραιά ςαν διαμετακομιςτικό κζντρο
τθσ Ανατολικισ Μεςογείου επιμζνοντασ ςτθν ανάγκθ περατϊςεωσ τθσ ςιδθροδρομικισ
ςφνδεςθσ Κριαςίου-Λκονίου. Το ζργο που άρχιςε προ εικοςαετίασ περίπου, επιτζλουσ
ολοκλθρϊκθκε.
Για φορτία προσ και από τθν Άπω Ανατολι με προοριςμό τθν Ανατολικι Ευρϊπθ δια καλάςςθσ
ο Ρειραιάσ μειϊνει τον μεταφορικό χρόνο κατά 4 θμζρεσ ι και περιςςότερο. Αυτό κυρίωσ
οφείλεται ςτθν γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Μεςόγειο.
Ρροχποκζτει όμωσ καλι, γριγορθ και ςυμφζρουςα (ανταγωνιςτικι) ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ
με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Τϊρα που τζλειωςε θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ Κριαςίου-Λκονίου
πρζπει άμεςα να τελειϊςουν τα ζργα παράκαμψθσ του Δομοκοφ. Οι ςιραγγεσ είναι ζτοιμεσ, οι
γραμμζσ πρζπει να «ςτρωκοφν» και να ςυντθρθκεί και αναβακμιςκεί το όλο δίκτυο ζωσ τα
ςφνορα. Τότε μζςω Ελλάδασ κα προςφζρονται ακόμα γρθγορότερεσ και φκθνότερεσ υπθρεςίεσ
μεταξφ Άπω Ανατολισ και Κεντρικισ/Ανατολικισ Ευρϊπθσ.
Θ ςχζςθ εκπομπϊν φορτθγοφ/τραίνου είναι 3:1. Θ ςχζςθ κόςτουσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ.
Τα τραίνα ςυμφζρουν ςε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ. Σιμερα για μεταφορζσ προσ Αν. Ευρϊπθ
περιζργωσ ςυμφζρουν ξζνεσ νταλίκεσ. Θ εδραίωςθ τθσ Ελλάδασ ωσ διαμετακομιςτικό κζντρο
απαιτεί ςιδθρόδρομο και λιμάνια που να παρζχουν ανταγωνιςτικζσ τιμολογιακζσ πολιτικζσ.
Εφ’ όςον υπάρξει ςτρατθγικόσ επενδυτισ για τθν ΤΕΝΟΣΕ καλό είναι το ςυμφζρον του να
ευκυγραμμίηεται με αυτό τθσ Ελλάδασ, δθλαδι να μθν είναι από χϊρα που ενδεχομζνωσ να
ζχανε μεταφορικό ζργο από τθν ανάπτυξθ του Ρειραιά. Ενδεχομζνωσ και θ ζννοια τθσ
εκμίςκωςθσ ολόκλθρων ςυρμϊν (ςυγκεκριμζνθ διαδρομι/θμερομθνία/ϊρα) ςε ιδιϊτεσ
μεταφορείσ κατά το Ευρωπαϊκό ςφςτθμα να πρζπει να εξεταςκεί.
Θ απερίγραπτθ, ανοφςια γραφειοκρατία και οι αργοπορίεσ ςτθν τελωνειακι διαδικαςία
ανεβάηουν το κόςτοσ και βλάπτουν καίρια τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ. Κριτιριο πρζπει
να είναι θ παραγωγικότθτα και κυρίωσ θ αποτελεςματικότθτα.
Με καλι διοίκθςθ και διεκνι πρότυπα θ COSCO Piraeus Container Terminal ςε 3 χρόνια ζχει
τριπλαςιάςει τθν διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων ενϊ ςυγχρόνωσ αναβάκμιηε τον ςτακμό. Τα
οφζλθ για τθν Ελλάδα πολλαπλαςιάςτθκαν. Ο Ρειραιάσ άλλαξε. Κακϊσ περιςςότερεσ εταιρείεσ
ςυνειδθτοποιοφν τα οφζλθ του Ρειραιά θ διακίνθςθ των εμπορευματοκιβωτίων κα αυξθκεί
περαιτζρω.
Θ πρόςφατθ ςυμφωνία μεταξφ COSCO, Hewlett Packard κ.α. και τθσ ΤΑΛΝΟΣΕ δείχνει τον
δρόμο. Κα ακολουκιςουν και άλλοι. Σφντομα κα δθμιουργθκοφν και ελαφρζσ μεταπρατικζσ
βιομθχανίεσ, όπωσ ζγινε παλαιότερα κυρίωσ ςτθν Ολλανδία και αλλοφ για εμπορεφματα από
Αμερικι, με αποτζλεςμα Ελλθνικι προςτικζμενθ αξία και πολφ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ.
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_____________________________________________________________________________
Ραράδειγμα:
Σφγκριςθ Ρειραιά με άλλα Ελλθνικά λιμάνια
Shanghai/Budapest (Hungary):
Καλαμάτα
Μζςω Ρειραιϊσ περίπου 23 θμζρεσ
Αφξθςθ χρόνου μεταφοράσ φορτίου 5 ϊρεσ
Μζςω Τεργζςτθσ περίπου 28 θμζρεσ
εφ’ όςον αναπτυςςόταν αξιόπιςτθ, ταχεία
Μζςω Αμβοφργου περίπου 35 θμζρεσ
ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ
Shanghai/Warsaw (Poland):
Μζςω Ρειραιϊσ περίπου 24 θμζρεσ
Μζςω Τεργζςτθσ περίπου 28 θμζρεσ
Μζςω Gdansk περίπου 36 θμζρεσ
Μζςω Αμβοφργου περίπου 35 θμζρεσ

Μείωςθ ςυνολικοφ πλου Port Said-ΚαλαμάταGioia Tauro 5 ϊρεσ ςε ςχζςθ με τον Ρειραιά
Κεςςαλονίκθ
Αφξθςθ χρόνου μεταφοράσ φορτίου 2 ϊρεσ

Shanghai/Bucharest (Romania):
Αφξθςθ ςυνολικοφ πλου Port SaidΜζςω Ρειραιϊσ περίπου 24 θμζρεσ
Κεςςαλονίκθ-Gioia Tauro 21 ϊρεσ ςε ςχζςθ
Μζςω Τεργζςτθσ περίπου 28 θμζρεσ
με τον Ρειραιά
Μζςω Constanta περίπου 30 θμζρεσ
______________________________________________________________________________
Τα Ελλθνικά λιμάνια ςιμερα, αποδεδειγμζνα είναι οι φυςικζσ πφλεσ προσ και από τθν
Κεντρικι/Ανατολικι Ευρϊπθ και τθν Άπω Ανατολι μζςω καλοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου. Κα
μποροφςαν επίςθσ να γίνουν τα κζντρα μεταφόρτωςθσ προσ τθν Μαφρθ Κάλαςςα και τθν
Ανατολικι Μεςόγειο με τροφοδοτικά πλοία. Οι παγκόςμιεσ εξελίξεισ όμωσ κακθμερινά
αλλάηουν, ζτςι πρζπει να βιαςτοφμε για να κακιερωκοφν.
Ρροςοχι: Υπάρχει ιδθ και λειτουργεί ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ Κίνασ-Ευρϊπθσ μζςω του
Υπερςιβθρικοφ. Θ διαδρομι κάνει περίπου 15 με 20 θμζρεσ, ανάλογα αφετθρίασ και
Ευρωπαϊκοφ προοριςμοφ, κοςτίηει δε περίπου $10,000. Θ Hewlett Packard χρθςιμοποιεί
ςιμερα τθν ςιδθροδρομικι αυτι ςφνδεςθ από το εργοςτάςιό τθσ ςτο Chongqing. Θ μεταφορά
40’ container από Chongqing-Shanghai είναι περίπου $1,600, Shanghai-Ρειραιά περίπου $2,200
και Ρειραιά-Wien περίπου $1,800 ςυν κόςτοσ μεταφορτϊςεων, ςφνολο κόςτουσ $6,000
περίπου. Οι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων προςπακοφν να
ανεβάςουν τισ τιμζσ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ γιατί καταγράφουν ηθμίεσ. Αυτό
βραχυπρόκεςμα μπορεί να μθν επιτευχκεί. Κάποτε όμωσ κα γίνει παρ’ όλθ τθν πρόςφατθ
δρομολόγθςθ μεγαλυτζρων πλοίων που ςυμπιζηουν το κόςτοσ.
Με το λιϊςιμο των πάγων θ Αρκτικι διαδρομι κα μπορζςει να ςυνδζςει τθν Shanghai με το
Rotterdam ςε περίπου 23 θμζρεσ μθδενίηοντασ το όποιο όφελοσ του Ρειραιά. Το 2013
υπολογίηεται ότι κα χρθςιμοποιθκεί από περίπου 250 πλοία. Το 2012 ταξίδεψαν 46 πλοία ενϊ
μόνο 4 το 2010 (FT 22/7/13). Τα πλοία πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα για λειτουργία ςε πάγουσ
και χρειάηονται παγοκραυςτικά. Οι ςυνκικεσ αλλάηουν. Είναι αβζβαιο ποιά μπορεί να είναι θ
πορεία τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Θ τροφοδοςία τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ ςιδθροδρομικά μζςω
Murmansk κα είναι επίςθσ ςυντομότερθ. Θ οδόσ αυτι μάλλον κα αργιςει να αναπτυχκεί.
Θ ουςία των «logistics» είναι μείωςθ του χρόνου και του κόςτουσ. Πποιοσ προςφζρει το
καλφτερο πακζτο (ςυνδυαςμόσ χρόνου-κόςτουσ «door to door») αναλαμβάνει τθν μεταφορά.
Ρρζπει πάντα να προςζχουμε οι μεταφορζσ από τθν Άπω Ανατολι ςτθν Ευρϊπθ μζςω Ρειραιά
να είναι ανταγωνιςτικζσ για να ςυμφζρουν.
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Λιμάνια
Τα λιμάνια εξυπθρετοφν ανάγκεσ. Τα ςφγχρονα λιμάνια πρζπει:
Α. Να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτοκινθτόδρομουσ και το ςιδθροδρομικό δίκτυο.
Β. Να παρακολουκοφν τισ διαμορφοφμενεσ τάςεισ του εμπορίου και να προςαρμόηονται
ταχφτατα.
Γ. Οι υποδομζσ και ο υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει ςυνεχϊσ να αναβακμίηονται ταχφτατα
για να υποδζχονται τα νζασ γενιάσ πλοία, νζεσ τεχνολογίεσ εξοπλιςμοφ φορτοεκφόρτωςθσ,
καλφτερεσ και ταχφτερεσ υπθρεςίεσ ςτουσ επιβάτεσ, άλλωσ κα παρακάμπτονται. Δεν μποροφν
να αναβακμίηονται με τισ ταχφτθτεσ του Ελλθνικοφ δθμοςίου όπωσ αυτό λειτουργεί ςιμερα.
Μζχρι το 1970 τα εμπορεφματα μετεφζροντο ςακάδα ι ςε παλζτεσ με ςυμβατικά φορτθγά
πλοία μικροφ μεγζκουσ (μζχρι 150μ μικουσ περίπου). Μετά άρχιςαν με κονταινερόπλοια,
αρχικά ςε μικρζσ ποςότθτεσ. Το μζγεκοσ των πλοίων αυτϊν διπλαςιάςτθκε τα τελευταία 10
χρόνια (DREWRY). Σιμερα τθν γραμμι Αςία-Ευρϊπθ άρχιςαν να εξυπθρετοφν πλοία 18.000
εμπορευματοκιβϊτιων (Loa 400μ, B 59μ, T 14.5μ). Οι προβλιτεσ που διαχειρίηεται θ COSCO
ιδθ μποροφν να εξυπθρετιςουν παρόμοια πλοία. Θ προβλιτα του ΟΛΡ εξυπθρετεί πλοία μζχρι
50μ πλάτοσ ι περίπου 15.000 εμπορευματοκιβωτίων. Σιμερα ςχεδιάηονται πολφ μεγαλφτερα
πλοία με ςκοπό τθν περεταίρω μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ.
Δ. Να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ όςον αφορά κζςθ, υποδομζσ,
παραγωγικότθτα άλλωσ οι χριςτεσ τα παρακάμπτουν (ίδετε: παλιότερα τθν αποτυχία τθσ
επενδφςεωσ ςτο Ρλατυγιάλι (Αςτακόσ) Αιτωλοακαρνανίασ, που ζγινε το 1984 ωσ ΝΑΒΛΡΕ,
ζμεινε περίπου αχρθςιμοποίθτθ και πρωτολειτοφργθςε χωρίσ επιτυχία το 2003 ωσ εμπορικό
λιμάνι, κ.α.).
Ε. Οι κζςεισ κυρίωσ των εμπορικϊν λιμανιϊν δεν είναι δεδομζνεσ και μόνιμεσ. Λιμάνι που
εξυπθρετοφςε μια πόλθ ενδεχομζνωσ να μθν είναι κατάλλθλο για να εξυπθρετιςει μεγάλθ
ενδοχϊρα που υποδζχεται περιςςότερα φορτία, μεγαλφτερα πλοία, χρειάηεται άλλουσ,
μεγαλφτερουσ χϊρουσ και καλι προςβαςιμότθτα ςε άνετα οδικά και ςιδθροδρομικά δίκτυα.
Ενδεχομζνωσ όποια ςχεδιαηόμενθ επζκταςθ του εμπορικοφ τμιματοσ του Ρειραιά κα ζπρεπε
να γίνει ςτα Μζγαρα και θ επιβατικι κίνθςθ του Αιγαίου να εξυπθρετείται καλφτερα από το
Λαφριο. Τζλοσ πρζπει να επανεξεταςκεί θ δυνατότθτα διακίνθςθσ φορτίων τρίτων μζςω των
περίπου 38 ιδιωτικϊν λιμανιϊν ςτα οποία επί του παρόντοσ επιτρζπεται μόνο θ διακίνθςθ
φορτίων τθσ επιχειριςεωσ που διακζτει το λιμάνι. Ζτςι κα βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των
λιμενικϊν υπθρεςιϊν τθσ χϊρασ ςε όφελοσ τθσ Εκνικισ οικονομίασ.
ΣΤ. Να εξαςφαλίηεται ο ανταγωνιςμόσ ςτθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν μεταξφ των λιμζνων
και των λιμενικϊν ςτακμϊν. Το ΝΕΕ κεωρεί ότι θ λειτουργία εντόσ του ΟΛΡ ενόσ μόνο φορζα
παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν μάλλον κα προκαλζςει αφξθςθ όχι μόνο του κόςτουσ των
λιμενικϊν υπθρεςιϊν αλλά και του κόςτουσ καλαςςίων μεταφορϊν με ςοβαρζσ επιβαρφνςεισ
ςτο κόςτοσ των αγακϊν και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εξαγωγϊν μασ. Το ΝΕΕ υποςτθρίηει
τισ παραχωριςεισ ςυγκεκριμζνων λιμενικϊν δραςτθριοτιτων με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται
το τρίπτυχο αποτελεςματικότθτα-ανταποδοτικότθτα-ανταγωνιςτικότθτα.
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Τα Μζγαρα ωσ νζο Container Port
-Ριςτεφουμε ότι το Λκόνιο/Ρζραμα είναι ιδθ κορεςμζνο. Θ ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ είναι μονισ
γραμμισ πικανότατα ανεπαρκισ για ςθμαντικό όγκο κίνθςθσ. Αν υπάρξει ανάγκθ για επζκταςθ
του εμπορικοφ λιμζνα, τα Μζγαρα, εφ όςον ζχουν επαρκζσ βφκιςμα, είναι ιδανικά
τοποκετθμζνα γιατί ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτο Εκνικό οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο. Τα
Μζγαρα ζχουν και αρκετό ελεφκερο χερςαίο παρακαλάςςιο χϊρο.
Ρροοπτικζσ που προςφζρει το Λαφριο ωσ επιβατικό λιμάνι/Αποςυμφόρθςθ του Ρειραιά
-Ξεκινϊντασ από το Λαφριο τα νθςιά του Αιγαίου/όδοσ/Κριτθ είναι από 15 ζωσ 34 μίλια ι
9.2% ζωσ 17.6% ςυντομότερα από το αν ξεκινοφςαν από τον Ρειραιά. Αυτι θ διαφορά μειϊνει
αντίςτοιχα τον χρόνο πλεφςθσ, τα καφςιμα, το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το οικονομικό
κόςτοσ. Συνεπϊσ μειϊνει και το κόςτοσ των ειςιτθρίων. Αυξάνει τον αρικμό των δυνθτικϊν
δρομολογίων, λόγω του μικρότερου χρόνου πλου. Ζχει ιδθ επιβατικό ςτακμό διεκνϊν
προδιαγραφϊν και άπλετουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.
-Θ αναβάκμιςθ του Λαυρίου ωσ ακτοπλοϊκό λιμάνι χρειάηεται απαραιτιτωσ τθν ςφνδεςθ με τον
προαςτιακό, ζργο ιδθ ςχεδιαςμζνο. Με τθν αναβάκμιςθ του Λαυρίου κα ζρκει και θ
ανάπτυξθ τθσ όλθσ περιοχισ πράγμα που κα κάνει τον προαςτιακό βιϊςιμο λόγω τθσ
ςθμαντικισ αφξθςθσ διακίνθςθσ επιβατϊν από τθν ςθμερινι.
-Εάν 6 θ 7 επιβατθγά ςκάφθ τθσ ακτοπλοΐασ μεταφζροντο ςτο Λαφριο κα μειϊνετο ο
κυκλοφοριακόσ φόρτοσ ςτο γενικότερο Ρειραϊκό οδικό δίκτυο. Κα μποροφςαν δε ςτον Ρειραιά
να ελλιμενιςκοφν αντίςτοιχα κρουαηιερόπλοια. Ζτςι κα απεφεφγετο το μεγάλο κόςτοσ τθσ
επζκταςθσ του λιμζνοσ ι τθσ δθμιουργίασ νζου, κα αναβακμιηόταν δε θ όλθ ηωι του Ρειραιά.
Μόνον λίγεσ ανιςόπεδεσ γζφυρεσ και άλλεσ μικροεπεμβάςεισ κα ζπρεπε να ςχεδιαςκοφν και
εκτελεςκοφν για να επιτευχκεί γρθγορότερθ πρόςβαςθ. Ιδθ αποφαςίςκθκε θ επζκταςθ του
τράμ, του ΜΕΤΟ και να υπογειοποιθκεί ο θλεκτρικόσ ςιδθρόδρομοσ.
Πλα τα ανωτζρω προτεινόμενα μπορεί να γίνουν ςε μικρότερο χρόνο και με λιγότερα
χριματα από τισ άλλεσ προτεινόμενεσ λφςεισ. Θα κακιςτοφςαν τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια
φκθνότερα και κα αναβάκμιηαν τισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ, βοθκϊντασ τθν ακτοπλοΐα να
γίνει βιϊςιμι.

Ναυπθγιςεισ και επιςκευζσ πλοίων
Θ Ελλάδα ζχει 4 ναυπθγεία και πολλζσ ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ βάςεισ. Οι μεγαλφτερεσ
ναυπθγικζσ μονάδεσ δθμιουργικθκαν ςτθν Ελλάδα από Ζλλθνεσ εφοπλιςτζσ:
-Τα Ελλθνικά Ναυπθγεία από τον Νιάρχο το 1956 ςτα οποία κτίςτθκαν 55 πλοία μεταφοράσ
φορτίων μζχρι τθν πϊλθςι τουσ ςτο κράτοσ το 1985 για $14 εκατομμφρια, ποςό πολφ
μικρότερο από τθν τιμι πϊλθςθσ ενόσ μζςου νεότευκτου τθσ εποχισ!!!
-Τα Ναυπθγεία Ελευςίνασ από τον Ανδρεάδθ ςτα μζςα του 1960 ςτα οποία κτίςτθκαν 5 πλοία
μεταφοράσ φορτίων μζχρι το 1975, οπότε εκνικοποιικθκε ο όμιλοσ.
-Τα Ναυπθγεία Νεωρίου (Σφροσ) από τον Ν.Λ. Γουλανδρι το 1970 τα οποία πουλικθκαν το 1978
-Τα Ναυπθγεία Χαλκίδοσ από τον Λ.Κ. Καρρά ςτισ αρχζσ του 1970 τα οποία μεταςκεφαςαν 2
πλοία ςε κρουαηιερόπλοια και πουλικθκαν τθν δεκαετία του ‘80
-Θ Ναυπθγοεπιςκευαςτικι βάςθ Σαλαμίνασ Χανδρι από το 1960 μεταςκεφαςε ςθμαντικό
αρικμό ςε κρουαηιερόπλοια
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Tα περιςςότερα ναυπθγεία φαίνεται να άλλαξαν χζρια μετά από αλλαγζσ ςτο πλαίςιο
λειτουργίασ τουσ. Ζκτοτε δεν ζδειξαν μεγάλο ναυπθγικό ζργο αλλά οφτε κερδοφορία.
Θ ναυπθγοεπιςκευι ςτθν Ελλάδα κάποτε ζςφυηε. Σιμερα οι Ελλθνικζσ ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ
βάςεισ υποαπαςχολοφνται από τον εμπορικό μασ ςτόλο λόγω ζλλειψθσ ανταγωνιςτικότθτασ
παρ’ όλο το καλό, ξθρό κλίμα και τθν κεντρικι μασ κζςθ ςτθν Μεςόγειο.
Οι Ζλλθνεσ τεχνίτεσ είναι πολφ καλοί:
-μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο μετζτρεψαν πάνω από 200 φορτθγά πλοία και δεξαμενόπλοια
ςε οχθματαγωγά και κρουαηιερόπλοια
-όταν ο οίκοσ Χανδρι ζκανε ςυμβόλαιο για τθν μετατροπι του “Galileo” ςτο Meyer Werft
ζςτειλε από τθν Ελλάδα 500 εργάτεσ και τεχνικοφσ για να βοθκιςουν
-τα Ελλθνικά επιβατθγά και κρουαηιερόπλοια που κτίςτθκαν ςτθν Ευρϊπθ είχαν κάνει πολλά
ςυμβόλαια με Ελλθνικζσ εταιρείεσ
-πολλζσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ ςτζλνουν εξειδικευμζνα Ελλθνικά ςυνεργεία για επιςκευζσ ςτο
εξωτερικό
Πλο αυτό το τεχνικό δυναμικό απαξιϊνεται από ςτρεβλζσ πολιτικζσ και τθν κατάχρθςθ
αντιπαραγωγικϊν ςυνδικαλιςτικϊν πρακτικϊν που δθμιοφργθςαν αςυνζπεια από το 1974 και
μετά. Ραραγωγικότθτα δεν επιτυγχάνεται με €210 τθν θμζρα για ουςιαςτικι εργαςία 5.5 ωρϊν
θμερθςίωσ. Σιμερα λζγεται ότι οι αποδοχζσ είναι λιγότερεσ. Ράντωσ για να αναπτυχκεί θ
ναυπθγοεπιςκευι το όλο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ πρζπει να αλλάξει και πολλζσ υποδομζσ
πρζπει να ανανεωκοφν.

Ναυπθγιςεισ ςτθν Ελλάδα ςιμερα
Θ ναυπθγικι δραςτθριότθτα ςιμερα περιορίηεται ςε μικρζσ μονάδεσ τοπικισ κυρίωσ
ναυςιπλοΐασ. Φορτθγά πλοία δεν κτίηονται οικονομικά ςτθν Ελλάδα, αλλά οφτε επιβατθγά.
Θ Ελλθνικι ακτοπλοΐα από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 και εν όψει τθσ εναρμόνιςισ τθσ με
τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία θ οποία δεν ζγινε ακόμθ, παράγγειλε 43 επιβατθγά πλοία.
Κτίςτθκαν, εντόσ 2 ετϊν ζκαςτο, 10 πλοία ςτθν Γερμανία, 8 ςτθν Κορζα, 6 ςτθν Λταλία, 5 ςτθν
Σουθδία/Νορβθγία, 4 ςτθν Αυςτραλία, 3 ςτθν Ολλανδία, 3 ςτθν Γαλλία και 2 ςτθν Φιλανδία.
Δθλαδι 41 πλοία κτίςτθκαν ςε Ευρωπαϊκζσ και άλλεσ χϊρεσ με υψθλότερο, ακόμθ και
διπλάςιο, κατά κεφαλι ειςόδθμα από τθν Ελλάδα!!! (Λταλία +16%, Γαλλία +33.5%, Γερμανία
+44.9%, Ολλανδία +59.7%, Νορβθγία +103%). Από αυτά, λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των
ακτοπλοϊκϊν εταιρειϊν πουλικθκαν ιδθ 12.
Τα 2 πλοία που κτίςτθκαν ςτθν Ελλάδα ιταν το «ΝΘΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» και το «ΝΘΣΟΣ ΧΛΟΣ» τα
οποία αρχικά παραγγζλκθκαν από τθν BLUE STAR FERRIES το 2000. Το 2004, ςε θμιτελι
κατάςταςθ(!) το πρϊτο εγκαταλείφκθκε και αγοράςτθκαν από τθν HELLENIC SEAWAYS. Τα
πλοία αυτά ολοκλθρϊκθκαν το 2005 και το 2007 από άλλα ναυπθγεία και ςυνεργεία.
Χρειάςτθκαν περίπου 6 χρόνια για να ολοκλθρωκοφν!
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Εδϊ ασ ςθμειωκεί ότι ζχουν δοκεί ςε ναυπθγεία τθσ Λταλίασ, Γερμανίασ, Γαλλίασ και
Φινλανδίασ παραγγελίεσ, για παράδοςθ από το 2009 ζωσ το 2018, για 54 κρουαηιερόπλοια
140.611 κλινϊν, ςυνολικά 5.524.082 GT και αξίασ $34 δισ (www.amem.at). Κανζνα όμωσ ςτθν
Ελλάδα. Σκεφκείτε μόνο, πζραν των ναυπθγείων, ςε πόςεσ βιομθχανίεσ/βιοτεχνίεσ
ξενοδοχειακϊν προϊόντων θ καταςκευι των πλοίων αυτϊν δίνουν δουλειά!
Θ ανανζωςθ μζρουσ του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ των κρουαηιερόπλοιων που
πραγματοποιείται κάκε χρόνο και κυρίωσ τον χειμϊνα αποτελεί τομζα τον οποίο κα
μποροφςαμε να αναπτφξουμε ςτο Ρζραμα μαηί με το homeporting των κρουαηιερόπλοιων. Θ
δραςτθριότθτα αυτι αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ οικονομίασ του Puerto Rico όπου
αναβακμίηονται τα κρουαηιερόπλοια τθσ Καραϊβικισ. Ρολλζσ Ελλθνικζσ εταιρείεσ είχαν
δραςτθριοποιθκεί παλαιότερα ς’ αυτόν τον τομζα όταν εκτίηοντο επιβατθγά πλοία ςτθν
Ελλάδα.
Τα ςχόλια περιττεφουν. Το ηθτοφμενο είναι ανταγωνιςτικότθτα και ςυνζπεια.
Είναι επιεικϊσ απαράδεκτο θ Ελλάδα, με μεγάλθ και μακραίωνα ιςτορικι ναυτικι και
ναυπθγικι παράδοςθ, τον μεγαλφτερο εμπορικό ςτόλο, το μεγαλφτερο ναυπθγικό τμιμα τθσ
Ευρϊπθσ ςτο Ε.Μ.Ρ., με άξιουσ ναυπθγοφσ, με ναυπθγικζσ μονάδεσ που κάποτε
λειτουργοφςαν αποδοτικά, καλοφσ τεχνίτεσ και από τα μικρότερα κατά κεφαλιν ειςοδιματα
τθσ Ευρϊπθσ, να μθν μπορεί να κτίςει ανταγωνιςτικά, ςε τακτό χρόνο και με τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, επιβατθγά πλοία. Ο μόνοσ λόγοσ που δεν
μπορεί πρζπει να είναι θ νομοκεςία μασ και το λειτουργικό ςφςτθμα που ορίηει.

Συμπζραςμα
Θ Ελλθνικι ναυτιλιακι οικονομία ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ. Για να ωφελθκεί θ χϊρα, πρζπει
να προςαρμόςει τάχιςτα το λειτουργικό ςφςτθμα ςτθν οικονομικι πραγματικότθτα και να
υπάρξει μακρόπνοθ, ςτακερι, επιχειρθματικά φιλικι νομοκεςία. Σιμερα δεν υπάρχει. Πταν
υπάρξει και μετά κα πρζπει να επιτρζπονται από καιροφ εισ καιρόν μόνον διορκωτικζσ
βελτιϊςεισ. Ρεριςςότερα ζςοδα προχποκζτουν ςτακερότθτα, που με τθν ςειρά τθσ δθμιουργεί
μεγαλφτερουσ «τηίρουσ» και κζςεισ εργαςίασ. Ζτςι λειτουργοφν και αναπτφςςονται οι
οικονομίεσ.
Θ νομοκεςία πρζπει να είναι ςαφισ και ολιγόλογθ. «Το λακωνίηει εςτί φιλοςοφείν». Είναι
αποδεδειγμζνο ότι χϊρεσ με ολιγόλογα ςυντάγματα και νομοκεςίεσ προκόβουν. Θ
πολυπλοκότθτα και οι αςάφειεσ εξυπθρετοφν ςυμφζροντα και καταδικάηουν ςε μαραςμό.
Ρροςτατευτικζσ διατάξεισ επιβάλλονται για να διατθροφνται μθ παραγωγικζσ κζςεισ εργαςίασ.
Ανεβάηουν το κόςτοσ, καταςτρζφουν τθν επιχειριςεισ και τθν Εκνικι οικονομία. Ρρζπει πάντα
να ζχουμε ωσ γνϊμονα τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ κάκε τομζα και ςυνεπϊσ όλθσ τθσ
χϊρασ. Χωρίσ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ το επίπεδο διαβίωςθσ όλων των Ελλινων κα
πζφτει. Θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςυνεπϊσ είναι μονόδρομοσ.
Δρ. Γεϊργιοσ Α. Γράτςοσ
Ρρόεδροσ Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδασ
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