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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη
Εκδότριας του Περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Τα 24 χρόνια κλείνει φέτος ο φοιτητικός Διαγωνισμός μας με το καυτό για
την ελληνική οικονομία θέμα της Ναυτιλίας μπροστά στις προκλήσεις του
μέλλοντος. Μια αγορά που μεταμορφώνεται ραγδαία, γιατί τόσο ο διεθνής
ανταγωνισμός όσο και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν ριζικές αλλαγές.
Σ’ αυτές, η νέα γενιά χρειάζεται να προσαρμοσθεί – θετικά, ενεργητικά και
όχι απλώς αποδεχόμενη τα όσα συμβαίνουν γύρω της.
Για μια χρονιά λοιπόν ακόμη, ο όμιλος Economia βρέθηκε κοντά στους νέους που διψούν για σύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων, ο οποίος τελικά είναι πολύ πιο απαιτητικός, με αποτέλεσμα οι θεωρητικες γνώσεις που
έχουν συσσωρεύσει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που φοιτούν να μην αρκούν
για να βρουν απασχόληση στη σημερινή αγορά εργασίας. Για μας είναι
ενδιαφέρον να βλέπουμε την νέα γενιά να προσέρχεται σε μια δυναμική
θεματική όπως εκείνη της ναυτιλίας, μια δυναμική εξωστρέφειας και διεκδίκησης ρόλου. Και μάλιστα να το κάνει με ενσωμάτωση, στην ανάλυσή της από
αρκετούς συμμετέχοντες των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής.
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Φέτος κρατάτε και πάλι στα χέρια σας τυπωμένες τις βραβευμένες εργασίες
του 2018 σε αναμνηστικό τόμο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι για πρώτη φορά
εκδόθηκε αναμνηστικός τόμος το 1997, και το θέμα τότε ήταν «Η
ελληνική επιχείρηση και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης».
Πόσο μακρινή φαίνεται σήμερα εκείνη η εποχή, πολύ πριν από την εισαγωγή
του Ευρώ που άλλαξε τόσο θετικά την καθημερινότητα για τα 340 εκατομμύρια των χωρών της Ευρωζώνης, όμως και ευρύτερα, για τα 510 εκατομμύρια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μεγάλη συμμετοχή στον φετεινό διαγωνισμό από 20 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλες της γωνιές της χώρας μας, αποδεικνύει ότι η πρωτοβουλία μας, που ξεκίνησε το 1994 με σκοπό τον εορτασμό της συμπλήρωσης 60 ετών τότε συνεχούς κυκλοφορίας της τότε Βιομηχανικής
Επιθεώρησης, συνεχίζει και υπό τις σημερινές συνθήκες να προσελκύει το
ενδιαφέρον της νεολαίας. Χάρη στις υποτροφίες και τα αλλά σημαντικά δώρα
αλλά κυρίως χάρη στην αίσθηση της πρόκλησης του Διαγωνισμού, προσέρχονται νέοι με ανοιχτούς ορίζοντες. Και, στην συνέχεια, οι βραβευμένοι μας
διακρίνονται σήμερα στον επαγγελματικό στίβο.
Με ικανοποίηση τους συναντούμε συχνά σε θέσεις ευθύνης, και διατηρούμε μαζί τους δημιουργική επαφή μέσα από το σύνδεσμο που έχουμε δημιουργήσει, τους economia alumni. Επειδή κάθε χρόνο το θέμα αφορά διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, τους συναντούμε και σε πολύ διαφορετικά
πεδία δραστηριοτήτων, θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης.
Τελειώνοντας, θα ήθελα λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω από την θέση αυτή
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που έδωσαν πολύτιμο χρόνο στην επιλογή των εργασιών που βραβεύονται φέτος.
Και φυσικά, τους χορηγούς μας, τους παλιούς που βρίσκονται δίπλα μας από
το 1994, και όσους προστέθηκαν ως σήμερα στην πορεία μας δίπλα σε
νέους που ψάχνουν για διακρίσεις, με στόχο να ξεχωρίσουν αργότερα στον
τομέα που θα διαλέξουν.
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ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994 - 2017

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

24ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί

1ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

2ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

3ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

4ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

5ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

62

Χρηματικό βραβείο αξίας 2000 ευρώ
«Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς»

3 εισιτήρια (με επιστροφή) σε καμπίνες
κατηγορίας Α2 στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο στα 2 μέλη της ομάδας

50% υποτροφία στα
2 μέλη της ομάδας

1ο Βραβείο
Aτομικής
Εργασίας

Χρηματικό βραβείο αξίας 1000 ευρώ
«Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς»

Yποτροφία πλήρους φοίτησης σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Tρίμηνη πρακτική άσκηση

Φιλοξενία στη Γενική Συνέλευση

1 θέση στο 3600 Credit Risk
Management Diploma

3ο Βραβείο
Aτομικής
Εργασίας

2ο Βραβείο
Aτομικής
Εργασίας
Yποτροφία στο MSc
in Digital Marketing

Υποτροφία σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Management

2 διπλά εισιτήρια εξωτερικού
στα 2 μέλη της ομάδας

4ο Βραβείο
Aτομικής
Εργασίας
2 εισιτήρια (με επιστροφή) σε καμπίνες
κατηγορίας Α2 στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο στα 2 μέλη της ομάδας

Ένας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας
ενδεικτικής αξίας 500 ευρώ

3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο
στα boutique ξενοδοχεία Cressa Ghitonia Village
(Λασίθι, Κρήτη) & Kipi Suites (Zαγοροχώρια)

Xρηματικό βραβείο
αξίας 1000 ευρώ

5ο Βραβείο
Aτομικής
Εργασίας
3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε
δίκλινο δωμάτιο στις Κυκλάδες
(επιλογή ανάμεσα στη Σέριφο
και την Κίμωλο)

Προπληρωμένο voucher αξίας 200 ευρώ
για αεροπορικά / ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
διαμονή σε ξενοδοχεία, συμμετοχή σε
οργανωμένα ταξίδια
63

Διοργανωτής
Οι νικητές της πρώτης Ατομικής και Ομαδικής Εργασίας
παρουσίασαν τις εργασίες τους στο YES TO SHIPPING
FORUM 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
8 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων

Σε συνεργασία
1ος Έπαινος

2ος Έπαινος

Υπό την αιγίδα
3 διανυκτερεύσεις
με πρωινό για 2 άτομα

Χρηματικό βραβείο
αξίας 300 ευρώ

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο
περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
στα μέλη των νικητριών ομάδων

2 βιβλία σε όλους τους νικητές

Υποστηρικτές Χορηγοί

1 ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή
στο περιοδικό Επιχείρηση για τους
νικητές των ατομικών εργασιών
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Χορηγοί επικοινωνίας
Εκδοτική Δράση

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την υποστήριξη των νομικών
επαγγελμάτων με σύγχρονες εκδόσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις ειδικότητες των
κλάδων δικαίου. Είναι ο πρώτος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα που εισήγαγε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην τυπογραφία κατασκευάζοντας το πρώτο στην Ελλάδα εκδοτικό
λογισμικό σελιδοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 80.
Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής στο κέντρο της Αθήνας, απασχολεί
100 άτομα και διαθέτει δικό της πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων.
Για την εταιρική της δράση βραβεύτηκε από την XXIII Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
μία από τις 500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις της Ευρώπης πετυχαίνοντας ανάπτυξη που ξεπέρασε το 400% σε κύκλο εργασιών και ανθρώπινο δυναμικό. Η καθετοποίηση της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής, η οποία φθάνει τους 150 τίτλους,
ανάμεσα στους οποίους και 15 επιστημονικά περιοδικά, η επιμέλεια των εκδόσεων από εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα, πολλοί εκ των μελών του οποίου είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς
της εταιρικής δράσης και το κορυφαίο επίπεδο των ακαδημαϊκών και συγγραφέων που συνεργάζονται με τη Νομική Βιβλιοθήκη, έχουν καταστήσει τόσο τις εκδόσεις όσο και τις υπηρεσίες της σημείο αναφοράς, αξιοπιστίας και κύρους για την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική
κοινότητα της χώρας.
Το 2010 η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα Επιχειρηματικής
Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM και έλαβε την σχετική πιστοποίηση του οργανισμού «EFQM Committed to Excellence».

Εκπαίδευση
H Νομική Βιβλιοθήκη κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, προσφέροντας
ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα.
Η Νομική Βιβλιοθήκη, διοργανώνει από το έτος 2000 πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων,
συνεδρίων και κύκλων επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους
του δικαίου και της οικονομίας. Τα προγράμματά της απευθύνονται σε Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών και των βασικότερων νομικών διαγωνισμών, Λογιστές και Επιχειρήσεις.
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Η ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδήγησαν αρχικά στην ίδρυση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, το οποίο λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014 με απόφαση του ΔΣ του
ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Είναι το μοναδικό κέντρο δια βίου μάθησης που διαθέτει πιστοποίηση ISO 29990:2010 για τις
υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει. Το ISO 29990:2010 είναι ένα πρότυπο που έχει ως
στόχο την πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από
τον έγκυρο οργανισμό πιστοποίησης DQS Hellas.

Πληροφορική
Στο χώρο των νέων τεχνολογιών το καινοτόμο Λογισμικό ALMA Pro, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της ΝΒ Πληροφορικής, καθιέρωσε τη χρήση και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της
τεχνολογίας στην καθημερινή νομική πρακτική. Σήμερα τα νομικά τμήματα των μεγαλύτερων
τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, Δικηγορικές εταιρίες και χιλιάδες δικηγόροι σε όλη
την Ελλάδα χρησιμοποιούν την οικογένεια λογισμικού Alma για την καθημερινή τους οργάνωση, τη διαχείριση της βιβλιοθήκης τους, την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων και
τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η Νομική Βιβλιοθήκη τιμά και στηρίζει τη νομική οικογένεια από την οποία και προέρχεται,
επειδή δε πιστεύει στη γενναιοδωρία της επιστροφής προς όφελος του κοινού καλού, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνουν υποτροφίες σε
μεταδιδακτορικούς φοιτητές, δωρεάν διάθεση χιλιάδων ενεργών τίτλων σε φοιτητές ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, πλήθος χορηγιών σε Επιστημονικές Ενώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους,
Δικαστήρια, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, Αθλητικές Νομικές
Ενώσεις κ.ά.
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ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε
το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επι-στημονική έρευνα για τα τρέχοντα και
αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικήςοικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.
Η δραστηριότητα του ΙΟΒΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, αφού είναι ανεξάρτητος και αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας και έχει βασική επιδίωξη να παρεμβαίνει έγκαιρα, να επισημαίνει, δηλαδή, σήμερα τα κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και να προτείνει λύσεις.
Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΙΟΒΕ επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικα και τομεακά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καθώς και για γενικότερα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.
• Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις, καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα και διατυπώνει προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
• Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκε-κριμένους τομείς
και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
• Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σεθέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα και πολιτικές.
• Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής.
• Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.
Το Ίδρυμα επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Οι κρίσεις επί θεμάτων πολιτικής και προτάσεις, που περιέχονται στις εκδόσεις
του, εκφράζουν τις απόψεις του ερευ-νητή/συγγραφέα και δεν αντανακλούν, κατ' ανάγκη, τη
γνώμη των μελών του ΙΟΒΕ, της Διοίκησης ή των χοργών του.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου και δωρεά του εθνικού ευεργέτη
Γρηγορίου Μαρασλή. Είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και
τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να
δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των
υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα. Προσφέρει 36 δημοφιλή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά
Προγράμματα με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό
και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην καινοτομία και την κοινωνική προσφορά,
την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την
εξωστρέφεια και την αριστεία. Με υποδομές και εξοπλισμό που συνεχώς προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις της εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών διασύνδεσης και πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Στις πρόσφατες διακρίσεις του ΟΠΑ συγκαταλέγονται κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς λίστες
κατάταξης (QS, Times Higher Education, Eduniversal), διεθνείς πιστοποιήσεις από οργανισμούς
υψηλού κύρους όπως AMBA και CFA Institute, βραβεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης με την αγορά, καθώς και συμμετοχή
σε διεθνή δίκτυα και οργανισμούς όπως το AACSB και το United Nations Global Compact.
Τέλος, στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση από ομάδα διεθνών ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων το ΟΠΑ διακρίθηκε ως "το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα" στη χώρα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως αντάξιο κορυφαίων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι το μοναδικό αμιγώς νησιωτικό δίκτυοΠανεπιστήμιο της Ελλάδας. Οι Σχολές και τα Τμήματά του χωροθετούνται σε 6 νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος), η έδρα του είναι στη Μυτιλήνη, λειτουργεί
πλήρως ενταγμένο στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των τοπικών κοινωνιών των νησιών και
αποτελεί έναν ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό φορέα των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελείται από 6 Σχολές, 18 Τμήματα, με αντίστοιχα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών και περισσότερα από 40 Μεταπτυχιακά (MA, MSc & MBA) Προγράμματα Σπουδών. Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του, τόσο των προπτυχιακών, όσο
και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, αλλά και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών και
φοιτητριών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.
Βασικά χαρακτηριστικά της αποστολής του είναι η καινοτομία και η διεθνοποίηση. Όσον
αφορά στην εκπαίδευση, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως οι κοινές διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και
άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, τα θερινά σχολεία, τα ανοικτά μαθήματα και τα προγράμματα δια
βίου μάθησης. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες με πολλά εθνικά και διεθνή
πανεπιστήμια και οργανισμούς.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με δέσμευση στην αριστεία, έχει ως στόχο την προαγωγή καινοτόμου και πρωτοποριακής έρευνας αιχμής μέσω συστηματικών συνεργασιών με ένα ευρύ δίκτυο υψηλά κατατασσόμενων Πανεπιστημίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα
της βασικής και εφαρμοσμένης διεπιστημονικής, διαπολιτισμικής έρευνας έχουν εδραιώσει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε περίοπτη θέση στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, και
έχουν οδηγήσει στην κατάκτηση πληθώρας βραβείων και τιμητικών διακρίσεων που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται:
• 1ο στην βαθμολογία κατά την εθνική αξιολόγηση (2015) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
• στο 5% των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως και
• στα 7 ελληνικά ιδρύματα τα οποία περιλήφθηκαν στην παγκόσμια κατάταξη των καλύτερων
πανεπιστημίων από τους Times Higher Education.
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WISTA HELLAS
Η WISTA Hellas αποτελεί φάρο στη διεθνή σκηνή εδώ και περίπου 25 χρόνια, και αν κάποιος
αμφέβαλλε ποτέ για τις δυνατότητές της να αποδειχτεί παίκτης-κλειδί στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στον συναρπαστικό κόσμο της ναυτιλίας,
το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξει μια ματιά στη μακρόχρονη ύπαρξή της, τις δράσεις και
τους σκοπούς της, που σήμερα εμπνέουν περισσότερα από 260 μέλη από όλους τους τομείς
της ναυτιλίας»!
Η WISTA Hellas είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της WISTA International,
η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1974. Η WISTA Hellas ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1993 και
σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 260 διευθυντικά στελέχη/μέλη που ασχολούνται επαγγελματικά με τη ναυτιλία. Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εξέλιξης των Μελών του, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή επαφών, απόψεων και εμπειριών και προωθώντας τη συνεχή εκπαίδευση & κατάρτισή τους λειτουργώντας ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών.
Στα 40 και πλέον χρόνια της ύπαρξής της, η WISTA έχει εξελιχθεί σε ένα ασυναγώνιστο μελος του ναυτιλιακόυ «cluster», που έχει τη στήριξη των μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών και επιχειρήσεων, και σήμερα μετρά πάνω από 3000 μέλη σε 43 χώρες.
Το Δ.Σ. του Σωματείου, που εκλέχθηκε τον Μάρτιο 2018 με πρόεδρο για τρίτη φορά την Αγγελική Χάρτμαν, αποτελείται από τις Έλπη Πετράκη (Αντιπρόεδρο), Ιωάννα Τοπάλογλου (Γενική Γραμματέα), Μαρία Αγγελίδου (Ταμία) και Μαρία Σοφία Ιωαννίδη (Μέλος). Το νέο Δ.Σ.
της WISTAHellas, μέσω των μηνιαίων συναντήσεων, των ετήσιων Ημερίδων και της συμμετοχής
σε συνέδρια/εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο ή συμμετέχει ως Φορέας Υποστήριξης, επιθυμεί να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των μελών της με στόχο να προσελκύσει
και αρκετά νέα, βάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το δικό της λιθαράκι στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Σωματείου.

AEGEAN AIRLINES
Η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance, ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, η AEGEAN σήμερα, ως η
μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον χώρο των αερομεταφορών,
επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισμό
με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για
την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής. Παράλληλα η εταιρεία συμβάλλει στην περαιτέρω
αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας.
Η AEGEAN και η θυγατρική της Olympic Air μετέφεραν το 2016 συνολικά 12.5 εκ. επιβάτες
ενώ το πρόγραμμα της εταιρείας το 2017, περιλαμβάνει ένα δίκτυο 145 προορισμών σε 40
χώρες. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη,
που αποτελείται από 58 αεροσκάφη.
Το 2016 η AEGEAN βραβεύτηκε ως «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18,8 εκατ. επιβάτες από τα Skytrax World
Airline Awards. Το βραβείο αυτό – που απονέμεται στην AEGEAN για 6η φορά από το 2009
έως σήμερα – αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει
η εταιρεία στους επιβάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται σταθερά και την τοποθετούν στην
κορυφή των επιλογών τους.

Η σαραντάχρονη ήδη ιστορία της WISTA δείχνει ότι σίγουρα είναι εδώ για να μείνει, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, κερδίζοντας τον παγκόσμιο σεβασμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας και αναμφισβήτητα η WISTA Hellas είναι μια υπολογίσιμη δύναμη.
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EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Η Eastern Mediterranean Maritime Limited με έδρα τη Γλυφάδα ιδρύθηκε το 1972.
Διαχειρίζεται στόλο φορτηγών Bulk Carriers, δεξαμενόπλοιων και πλοίων Containers.
Απασχολεί περίπου 300 Έλληνες Αξιωματικούς.

BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια ιστορία 32 ετών στην άσκηση
του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται
ελληνικές και ξένες εταιρείες και όμιλοι, τράπεζες, πρεσβείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και
δημοσίου δικαίου, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, το Ελληνικό Δημόσιο, ιδρύματα και ιδιώτες.
Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου με έμφαση στο εμπορικό, αστικό, εργατικό και διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται
σε μεγάλο βαθμό με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και με το νομοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με μία δύναμη 17 έμπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούμενων από ασκούμενους δικηγόρους
και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευμένων στο να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να
ανοίγει δρόμους στην εξέλιξη του δικαίου και να εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές στην
άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες
της. Παράλληλα, μέσα από ένα δίκτυο αποτελούμενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των
ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια έντονη κοινωνική
παρουσία μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ
παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις ιδιαίτερα προερχόμενες από νέους ανθρώπους.
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OΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε 116 χρόνια δραστηριότητας, καθώς η μητρική Εταιρία Α.Ε.
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση μας στην
Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1912,
ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 5.400 εργαζομένους παγκοσμίως. Διαθέτουμε εργοστάσια τσιμέντου σε δέκα χώρες και η λειτουργική μας δομή είναι οργανωμένη σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τιτάνα διεξάγονται τόσο από εταιρίες που ανήκουν
εξ ολοκλήρου στον Όμιλο όσο και από κοινοπραξίες με αναγνωρισμένους εταίρους. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών.
Οι εταιρίες μας δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό περιβάλλον με κοινές, ωστόσο, αξίες. Λειτουργούμε με ευελιξία και δυναμισμό, αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις τοπικές κοινότητες, ανταποκρινόμενοι έτσι στις μακροπρόθεσμες
προσδοκίες των συμμετόχων μας.

Δέσμευση έναντι στόχων
• Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους
• Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
• Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα

Συνεχής Βελτίωση
• Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
• Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
• Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
• Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη
• Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, τη συστηματική έρευνα και τη συνεχώς διευρυνόμενη τεχνογνωσία μας. Περισσότερο δε, βασιζόμαστε στις υψηλές δεξιότητες και την εμπειρία των ανθρώπων μας, οι οποίοι εκφράζουν στην
πράξη τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο.

Οι Αξίες μας στον πυρήνα της ύπαρξής μας
Μας καθοδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα
των ιδρυτών του Τιτάνα, είναι βαθιά ριζωμένες στην παράδοση μας και έχουν γαλουχήσει τους
ανθρώπους μας για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ακεραιότητα
• Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
• Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία
• Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο

Γνώση
• Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση
• Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς
• Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες

Αξία στον πελάτη
• Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
• Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
• Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
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KPMG
Διεθνής Παρουσία
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 154 χώρες και απασχολούμε περισσότερα
από 200 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.
Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη γνώση σε αξία προς όφελος των πελατών και των
ανθρώπων μας. Όλες οι εταιρείες-μέλη ακολουθούν τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοσοφία εξασφαλίζοντας έτσι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά
Με πάνω από 45 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες
ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και
διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη 500 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία.
Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από την TUV Hellas, (μέλος του ομίλου TUV NORD), ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη
διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.
Με συνεχή αύξηση των εργασιών μας και σημαντικά αναπτυξιακά σχέδια για τα επόμενα χρόνια, διατηρούμε επί σειρά ετών την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Κύρια δραστηριότητα αποτελεί ο τομέας διύλισης, με τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που
λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη και μερίδιο περίπου
65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια λιανική εμπορία, μέσω της θυγατρικής του
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), με δίκτυο περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και
λιπαντικών.
Επίσης, δραστηριοποιείται στην ΝΑ Ευρώπη, μέσω ενός δικτύου 300 πρατηρίων συνολικά,
κατέχοντας σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα,
μέσω κοινοπραξιών με εταιρείες του εξωτερικού, στις περιοχές του Θρακικού Πελάγους, Δυτ.
Πατραϊκού Κόλπου, Κυπαρισσιακού Κόλπου, καθώς και σε περιοχές του Ιονίου, Άρτας-Πρέβεζας και σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.
Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην
Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και τα παράγωγά του, με σημαντικές εξαγωγές.
Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON, με δύο μονάδες παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής
ισχύος 810 MW. Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 17 MW σε λειτουργία και άνω των 200 MW σε
διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Στο τομέα του φυσικού αερίου συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.
(ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ενίσχυση των
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.
Website: www.helpe.gr, e-mail: info@helpe.gr
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ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Η Ένωση ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την προβολή του έργου και της δύναμης της αγοράς
χρηματοδότησης της Ελληνικής Ναυτιλίας, την προβολή της Ελληνικής ναυτιλίας γενικότερα
και την προώθηση του Πειραιά ως Διεθνούς χρηματοδοτικού κέντρου. Παράλληλα, η Ένωση
αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των στελεχών της χρηματοδοτικής αγοράς, την αλληλογνωριμία και αμοιβαία υποστήριξη των μελών της καθώς επίσης τη μελέτη και
έρευνα χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Ναυτιλία. Τέλος, κύριος σκοπός της Ένωσης είναι η επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά θέματα
των μελών της, και η διαμόρφωση προτάσεων επί θεμάτων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά ζητήματα της Ελληνικής Ναυτιλίας.
Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν στελέχη χρηματοδοτήσεως της Ελληνικής Ναυτιλίας
σε Ελληνικές ή ξένες τράπεζες, χρηματοοικονομικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, σύμβουλοι σε θέματα χρηματοδοτήσεως ναυτιλίας, ευρύτερου κύρους στελέχη τραπεζών, μέλη της
Πανεπιστημιακής κοινότητας (διδακτικό προσωπικό) εφόσον ασχολούνται με δραστηριότητες συναφείς προς την χρηματοδότηση της ναυτιλίας. Σήμερα η Ένωση απαρτίζεται από 250
μέλη που προέρχονται από Τράπεζες ή χρηματοοικονομικές εταιρίες.

BCA COLLEGE
Το BCA College ιδρύθηκε πριν από 47 χρόνια και αποτέλεσε τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό
οργανισμό πάνω στις επιχειρησιακές σπουδές. Εκφράζοντας μία νέα αντίληψη για την εποχή
του, ήταν αυτό που προσέφερε πρώτο στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών σχετικά με το
μάρκετινγκ, τα ναυτιλιακά και τη διαφήμιση. Από την αρχή της λειτουργίας του, καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας στα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού, ανοίγοντας
παράλληλα τις πύλες για μετεκπαίδευση σε μεγάλα ιδρύματα έξω από τη χώρα μας.
Το BCA συμβαδίζει όλα αυτά τα χρόνια με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο που
ανώτατα πανεπιστήμια της Αγγλίας αναγνωρίζουν το BCA ως τμήμα τους στην Ελλάδα, προσφέροντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα μίας ξεχωριστής σταδιοδρομίας.
Οι βασικοί κλάδοι σπουδών που προσφέρει το BCA είναι: Bachelor’s και Master’s σε Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Οικονομικά, Digital Marketing και Πληροφορική, τόσο σε αγγλόφωνα όσο και ελληνόφωνα τμήματα.
Από πέρισυ το BCA College, σχεδίασε και πραγματοποιεί, το πρώτο στον κόσμο εξ' αποστάσεως Msc Shipping, όπου μπορούν να το παρακολουθήσουν ακόμη και πληρώματα που
βρίσκονται εν πλω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης απαρτίζεται από:
Βουγιούκας Νικόλαος - Προέδρος
Μαντζαβίνος Βασίλειος - Α΄ Αντιπρόεδρος
Οικονόμου Κωνσταντίνος - Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξηραδάκης Γεώργιος - Γενικός Γραμματέας
Φίτσιου Αικατερίνη - Ταμίας
Λάιος Γεώργιος - Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας
Ιωάννου Κωνσταντίνος - Μέλος
Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης - Αναπληρωματικό Μέλος
Λαμνίδης Αντώνης - Αναπληρωματικό Μέλος
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ARIA HOTELS

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Tα Aria Hotels (www.ariahotels.gr) αποτελούν μια οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, που πρεσβεύουν με συνέπεια την Αυθεντική Ελληνική
Φιλοξενία. Λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2010 και διαθέτουν μονάδες σε μοναδικούς
προορισμούς ανά την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα (Πλάκα – Σύνταγμα), στην
Κρήτη (Χανιά - Ηράκλειο - Λασίθι), στις Κυκλάδες (Κίμωλο – Μήλο – Σέριφο – Σαντορίνη),
στην Ήπειρο (Ζαγοροχώρια) και σύντομα και στην Πελοπόννησο (Καρδαμύλη).

Οι Μινωικές Γραμμές, μία από τις ποιοτικότερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν το 1972, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι μέλος του Ομίλου Grimaldi και διαχειρίζονται ένα
μοντέρνο στόλο πλοίων που αποτελείται από υπερσύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα
Highspeed Cruise Ferries, τα οποία συνδυάζουν την πολυτέλεια, την άνεση, την ποιότητα, την
ταχύτητα, την υψηλή τεχνολογία και την ασφάλεια εν πλω, συνδέοντας την Κρήτη με τον Πειραιά και τη Μήλο, την Ελλάδα με την Ιταλία.

Προτεραιότητα των Aria Hotels είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τις
αναζητήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με την
αρχιτεκτονική (π.χ. επανάχρηση κτηριών), τον σεβασμό στα πρότυπα του τοπίου της περιοχής και την ιδιαίτερη τοποθεσία, να δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας.

Συνδυάζοντας άρτια την εμπειρία με τη διορατικότητα, οι Μινωικές Γραμμές χαράζουν τη
στρατηγική τους τοποθετώντας το επιβατικό κοινό στο επίκεντρο κάθε καινοτόμου επιχειρηματικής τους πρακτικής. Κύριο μέλημά της εταιρείας είναι ο σεβασμός στον επιβάτη και στις
συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του και δέσμευσή της να ανταποκρίνεται απέναντί του με συνέπεια. Στόχος της διοίκησης της εταιρείας αποτελεί η περεταίρω ανάπτυξη και αναβάθμιση
των Ελληνικών Θαλάσσιων «Δρόμων».

Στα Aria Hotels η έννοια της πολυτέλειας αποκτά ξεχωριστή διάσταση και γίνεται συνώνυμη
με αυτήν της αυθεντικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Aria Hotels μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariahotels.gr, αλλά και στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook,
Instagram, LinkedIn και Twitter.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης του ναυτιλιακού κλάδου για μία
υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική και ασφαλή μεταφορά επιβατών και οχημάτων. Υπήρξε
πρωτοπόρος στην παροχή αξιόπιστων θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών. Από τότε έχει αποκτήσει μία σταθερή και αρκετά εκτενή φήμη στον κλάδο της ναυτιλίας για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και την απόλυτη αξιοπιστία της, δεδομένο που επιβεβαιώνεται με
συνεχείς διακρίσεις της εταιρείας από έγκριτους πανελλαδικούς και διεθνείς φορείς.
Σε αναγνώριση της Επιχειρηματικής τους Αριστείας την τρέχουσα χρονιά, οι Μινωικές Γραμμές αναδείχθηκαν σε «Best Greek Coastal Shipping Company» στα Greek Hospitality
Awards 2018, αποσπώντας το Χρυσό Βραβείο.
Στα Tourism Awards 2018, απέσπασαν επτά (7) σημαντικές ανώτατες διακρίσεις, μεταξύ των
οποίων:
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το MINOAN LINES BONUS CLUB, το πρωτοπόρο και ευέλικτο
loyalty πρόγραμμα πιστών επιβατών, που στα 13 χρόνια λειτουργίας του αριθμεί 300.000 εγγεγραμμένα μέλη από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας την τεράστια απήχηση στο επιβατικό
κοινό, εντός κι εκτός Ελλάδας
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πλοίων της εταιρείας και την προστασία του περιβάλλοντος για τις πρακτικές που υιοθετεί η εταιρεία και
την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν τα πλοία της
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για την ολοκληρωμένη OnLine Digital καμπάνια και Video Προβολή με
τίτλο ''Away with the Müllers'' που υλοποίησαν οι Μινωικές Γραμμές σε συνεργασία με το έμπειρο επιτελείο της Forest View του ομίλου TDG
Πέρα από τις εμπορικές τους δραστηριότητες, οι Μινωικές Γραμμές διακρίνονται για το αξιλογο κοινωνικό τους πρόσωπο. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και
τις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού τους κοινού, έχουν επιλέξει να στηρίζουν ευαίσθητες
κοινωνικά ομάδες και τοπικές νησιωτικές κοινότητες που δοκιμάζονται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Για το πολύπλευρο κοινωνικό τους έργο, η εταιρεία βραβεύτηκε σε δύο
συνεχείς διοργανώσεις των Tourism Awards (2017, 2018) για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ενίσχυση των Τοπικών Κοινοτήτων.
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ALBA Graduate Business School

IST - Independent Science & Technology College

Το ALBA Graduate Business School είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένα από τα
κορυφαία Ευρωπαϊκά Business Schools. Ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα της επιχειρηματικής κοινότητας του Σ.Ε.Β. της Ε.Ε.Δ.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α.. Με στόχο να εκπαιδεύσει τους
οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία
νέας γνώσης, προσφέρει 14 μεταπτυχιακά προγράμματα. Όλα τα ΜΒΑ είναι τα πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το
EFMD Programme Accreditation System. Το ALBA έχει επισήμως αναγνωριστεί και από το
New England Association of Schools and Colleges.

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με διακεκριμένα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού το IST College προσφέρει Bachelors και Masters, Supported
Distance Learning προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στους ακόλουθους
τρεις ακαδημαϊκούς τομείς - τμήματα:
• Τμήμα Επιχειρησιακών και Οικονομικών Σπουδών
• Τμήμα Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Σπουδών
• Τμήμα Πληροφορικής – Επιστήμης Υπολογιστών
Στο IST College προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και καλλιεργούμε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρμόζοντας ένα νέο, καινοτόμο
μοντέλο σπουδών που ονομάζεται business facing.
Το IST College συνεργάζεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA),
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά (ΒΕΠ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ). Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό μας
δραστηριοποιείται στην επιστημονική έρευνα και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
αφορούν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, ενώ η ακαδημαϊκή ποιότητα ελέγχεται και διασφαλίζεται από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Quality Assurance Agency (QAA).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών,
των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της υπερβαίνουν τα
3.000 και είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε
εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ),
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ),
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ),
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ)
• το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ),
• Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ),
• ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ),
• ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και
• ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).

Τη Δικτύωση:
Μνημόνια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς:
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Υπουργείο
Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών,
Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας και
Φωκίδας, τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Ροδόπης καθώς και το
Ξενοδοχειακό, τα διμερή επιμελητήρια ΕλληνοΑμερικανικό, ΕλληνοΓερμανικό, ΕλληνοΙταλικό
και ΕλληνοΣουηδικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, τον διεθνή οργανισμό ερευνών The Conference Board, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον
οργανισμό Future Leaders, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Διεθνείς Συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς:
European Management Association, European Marketing Confederation, European Foundation
for Quality Management, European Organization for Quality, European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute, Kent Business School, The Chartered Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing Management, Global Compact,
CEC European Managers, The Conference Board, International Association of Innovation Professionals (IAOIP), Association of Montenegrin Managers, European University Cyprus.
Τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών:

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως
σε επίπεδο Μελών και Έργου. Απασχολεί 90 περίπου μόνιμους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 55 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από
500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από
17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται
σε 27 πόλεις της χώρας και έχει περισσότερους από 4.500 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
Την εκπαίδευση:
Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα
ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
Την Ενημέρωση:
Δραστηριότητες Ινστιτούτων & Τομέων, Εκδηλώσεις/θεσμοί (CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, EBusiness Innovation Forum, Risk Management Forum), Βραβεία (Manager of the Year, Quality Leader of the Year, Marketing Excellence Awards, HR
Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το μεγαλύτερο Management
Portal «ManagementDirect», που παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη μας να έχουν πρόσβαση
τόσο σε εξειδικευμένη γνώση, όσο και στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Διοίκησης.
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Πιστοποιήσεις
• Εθνικό πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας «Αιέν Αριστεύειν»,
• Επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας EFQM,
• Investors in People και
•Έρευνες σε διάφορα θέματα του management και των λειτουργιών του
Την Επικοινωνία:
Περιοδικό «Manager»
Newsletters, (EIM on Marketing, Leadership Series, Communication Directory, Academic
Group Journal, ΕΙΜΑΔ on HR Management, ΕΙΟΔ on Financial Management, ΤΟΓΜΕ on
Women in Business, ΤΟΜΔΔΑ on Public Management, Marketing Leadership Series) Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις.
Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare,
Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long
Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων.
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Τις υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία η ΕΕΔΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία.

INFOBANK HELLASTAT ΑΕ (IB.HS)

Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα και στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. Με πρωτοβουλία της στην
Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τον
ΣΕΒ, το ALBA και σε συνεργασία με άλλους φορείς τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ). Επίσης, η ΕΕΔΕ συμμετέχει στο Γενικό
Συμβούλιο του ΣΕΒ και στo Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας ενώ κατέχει την προεδρία του European Management Association.

H Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS) με 1.400 ενεργούς πελάτες και 30ετή παρουσία στην ελληνική Πιστοληπτική Αξιολόγηση εταιριών. Μέλος του παγκόσμιου δικτύου εταιριών επιχειρηματικής πληροφόρησης FEBIS και με παρουσία στη Ρουμανία, η IB.HS προσφέρει ουσιαστική
βοήθεια σε στελέχη και επιχειρηματίες όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας που καθημερινά λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, εντός και
εκτός Ελλάδας.

Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα
στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
Για τον λόγο αυτό η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της, τα τελευταία τρία χρόνια,
είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαμορφώνει θέσεις και προβαίνει σεσυνεχείς παρεμβάσεις, προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης
και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
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Ανταποκρινόμενοι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επενδύσαμε συστηματικά στην
ταχύτητα και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας (on-line πλατφόρμα) με αποτέλεσμα να έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνόλου της αγοράς από μεγάλες, μεσαίες,
μικρομεσαίες μέχρι και μικρές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Προσφέροντας ευέλικτες λύσεις σε αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων, πιστοληπτικής ικανότητας προμηθευτών και πελατών, συναλλακτικής συμπεριφοράς, μελετών κλάδων της οικονομίας καθώς και εργαλεία ανεύρεσης δυνητικών πελατών, η Infobank Hellastat ΑΕ (IB.HS)
είναι ο συνεργάτης που μπορείτε να εμπιστευθείτε για την χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των οικονομικών και εμπορικών πολιτικών σας.
Η παλέτα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει Credit Risk Consulting, Credit Risk Applications,
Credit Risk Training, Global Reports, Sector Studies, Prospect Databases, και Special Projects.
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NAVIGATOR

INFO QUEST TECHNOLOGIES

Η ΝΑVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS αντιπροσώπευει Εταιρείες Ρυμούλκησης Πλοίων
& Ναυτιλιακά Πρακτορεία έχοντας δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα σε όλο τον
κόσμο. Η ΝΑVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
και προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στις Ελληνικές πλοιοκτήτριες Εταιρείες.

Η Info Quest Technologies (www.infoquest.gr) μέλος του Ομίλου Quest, πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 37 χρόνια στην Ελληνική αγοράς Πληροφορικής & Επικοινωνιών, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Η Navigator διοργανώνει ακόμα το «THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM», το οποίο
αποτελεί το Μακροβιότερο Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο που λαμβάνει χώρα με ιδιωτική
πρωτοβουλία στην Ελλάδα σε ετήσια βάση από το 2001. Κάθε χρόνο στο NAVIGATOR FORUM συμμετέχουν περισσότεροι από 500 Decision Makers της Ελληνικής και Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας, με σκοπό τη συζήτηση και ανάλυση καίριων ζητημάτων που απασχολούν
τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.navigatorltd.gr

H Info Quest Technologies αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των νέων τεχνολογιών
ICT στην Ελληνική αγορά. Συνεργάζεται στρατηγικά με περισσότερους από 290 κορυφαίους
διεθνείς οίκους τεχνολογίας, μεταξύ αυτών τους IBM, HP, HPE, Apple, DellEMC, Lenovo,
Microsoft, Intel, Cisco, Symantec και Unify και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών,
παρέχοντας στις ελληνικές επιχειρήσεις και καταναλωτές πρόσβαση σε όλο το φάσμα των
εξελιγμένων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που απαιτεί η σημερινή εποχή του έντονου
ψηφιακού μετασχηματισμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση αγοράς, από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές Quest και από το 2012 σχεδιάζει και προωθεί μία ευρεία γκάμα
tablets και προϊόντων τεχνολογίας με την επωνυμία Bitmore. Παράλληλα λειτουργεί και ως
εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο των σημαντικότερων κατασκευαστών, αποτελώντας
και το μεγαλύτερο Apple Authorized Service Center της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία, συνεχίζοντας να διατηρεί την ηγετική της θέση στη διάθεση προϊόντων ICT, διευρύνει
συστηματικά τις δραστηριότητές της στον τομέα του Mobility & Internet of Things, διαθέτοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με κύριο άξονα ανάπτυξης τα προϊόντα Xiaomi,
λειτουργώντας και το πρώτο Authorized Mi Store, ένα καταστήματος αποκλειστικά με προϊόντα Xiaomi στη χώρα. Παράλληλα, έχοντας ως διαρκή στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από όλο το εύρος της αγοράς, με αποτελεσματικό, απλό και οικονομικά προσιτό
τρόπο, έχει επενδύσει στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών Cloud. Σε συνεργασία με κορυφαίους οίκους, όπως η Microsoft και η ΙΒΜ, αλλά και με αποκλειστικές προτάσεις, όπως το
Q-Zone, η καινοτόμος εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης για τη λιανική αγορά, έχει σχεδιάσει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και διατίθενται από την προηγμένη πλατφόρμα αυτοματοποίησης και τιμολόγησης
www.QuestonCloud.com
Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 για το
σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει και ο κύκλος εργασιών
της για το 2017 ανήλθε σε περίπου €125 Μ.
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ΔΙΑΖΩΜΑ

KEFI S.A.

Το 2008 ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», με κύριο στόχο του τη συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων,
ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.

Η KEFI S.A. είναι Εταιρεία γενικού τουρισμού και διοργάνωσης επιστημονικών και μη συνεδρίων αλλά και πάσης φύσεως εκδηλώσεων/δεξιώσεων/events. Από το 1996 εργαζόμαστε με
μεράκι στην οργάνωση ταξιδιών για μέλη Ομίλων, Εταιρειών και Συλλόγων, για μαθητές ιδιωτικών σχολείων, αλλά και για μεμονωμένους πελάτες που μας εμπιστεύονται τα ταξίδια τους!

Τα τελευταία έτη θεμελιώδες αξίωμα του σωματείου τέθηκε η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο και αξιοποιώντας, πλέον, τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ όλων
των αρμόδιων φορέων, σχεδιάζουμε και προτείνουμε την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, τις

Εταιρικά ταξίδια: H KEFI αναλαμβάνει την έκδοση εισιτηρίων, την κάλυψη διαμονής αλλά και
τις μετακινήσεις των στελεχών μεγάλων εταιρειών.
Συνέδρια/Meetings/Δεξιώσεις: Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, εταιρικών meetings και Εκδηλώσεων-Δεξιώσεων για εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα.

F.I.T ταξίδια: Κατασκευάζουμε με τον πελάτη το πακέτο της επιθυμίας του οργανωμένο ή μη
ανά τον κόσμο.

Στόχος των καινοτομικών αυτών προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την
οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και να
συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς
τομέα της περιοχής.

Tαξίδια Κινήτρων/ Εισιτήρια: Μέλος της IATA (International Air Transport Association), η
KEFI S.A. βρίσκεται σε συνεργασία με όλες τις πιστοποιημένες από την IATA αεροπορικές
Εταιρείες και αναλαμβάνει την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων προς όλους τους προορισμούς του κόσμου. Εκδίδουμε ακόμη ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς όλα τα λιμάνια της Ελλάδος.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται χάρη στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού φορέα, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Εκθέσεις/ Κατασκευή Περιπτέρων: Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την κατασκευή εταιρικών περιπτέρων για την Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα.
Σχολικός Τουρισμός: Στην διαχείριση των ομαδικών ταξιδιών τόσο εντός Ελλάδος όσο και
στο εξωτερικό, η εμπειρία μας είναι μεγάλη, δεδομένης και της ετήσιας ανάληψης εκ μέρους
μας των καθιερωμένων εκπαιδευτικών σχολικών πολυήμερων εκδρομών πολλών Ιδιωτικών
Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείου).
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MATILDA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ Α.Ε.)

Το MATILDA απλώνεται πάνω από την παραλία Porto Azzuro, που είναι μια από τις πανέμορφες μαγευτικές παραλίες του μαγευτικού Βασιλικού Ζακύνθου στην καρδιά του Θαλάσσιου Πάρκου ωοτοκίας της χελώνας Caretta-Caretta, με απόσταση περίπου 250 μέτρα από
την αμμουδιά.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.) ως δημόσια εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα
περιεχομένου και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Παράγει προγράμματα ποιότητας και κύρους, τα
οποία παρέχουν αμερόληπτη και σφαιρική ενημέρωση, διασφαλίζοντας την ελευθερία του
λόγου και προάγοντας την ελληνική ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό.

Τα 51 πανέμορφα και "επώνυμα" δωμάτια του φέρουν το καθένα ονόματα από τοποθεσίες
του νησιού, και έχουν μοναδική θέα στο πράσινο και στο σμαραγδένιο της θάλασσας, έτσι
που να μοιάζει το καθένα με "μπαλκόνι στο Ιόνιο".
Ελαιόδεντρα, φοίνικες, λιγούστρα καθώς και παραδοσιακά αρωματικά φυτά, γεμίζουν τον περιβάλλοντα χώρο του και μαγεύουν με αρώματα τον φιλοξενούμενο.
Στην κουζίνα του MATILDA, δημιουργούμε γεύσεις με παραδοσιακά κατά βάση ντόπια υλικά,
με γνήσιο ελαιόλαδο από το δικό μας λιοστάσι.
Η φιλοσοφία των ανθρώπων του MATILDA είναι πως δικαίωμα στο όνειρο της γλυκιάς απόδρασης, την ποιοτική φιλοξενία, έχουμε όλοι και είναι δικό μας μέλημα να τα προσφέρουμε!

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πολυσυλλεκτικό ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές, θέματα επικαιρότητας αλλά και αθλητισμός, πολιτισμός και ψυχαγωγία, καθημερινά στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στα FM: 91,6 και 105,8, το διαδίκτυο: webradio.ert.gr/proto, και το facebook:
facebook.com/protoprogramma.ert

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - THE VOICE OF GREECE
Το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Το Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα που απευθύνεται στους
Έλληνες και ελληνόφωνους του κόσμου. Μεταδίδει εκπομπές - ενημερωτικές, πολιτιστικές,
ψυχαγωγικές, ιστορικές, παιδικές, αθλητικές. Διαθέτει ενημέρωση σε 8 γλώσσες: Αγγλικά,
Ισπανικά, Σερβικά, Ρώσικα, Πολωνικά, Αλβανικά, Αραβικά, Ρουμάνικα.
Στοιχεία επικοινωνίας
τηλ. Γραμματείας: 210 6066815-6
e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
Facebook: www.facebook.com/voiceofgreece.ert
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βραχέα:
9420 ΚΗΖ για Ευρώπη & Β. Αμερική,
11645 KHZ για Κεντρική &Νότια Αφρική,
9935 KHZ για Ευρώπη Κεντρική Αμερική.
Διαδικτυακά μέσα από το webradio της ιστοσελίδας της ΕΡΤ
http://webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas/
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YES Forum

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Το YES Forum είναι η πρώτη πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου μεταξύ Decision Makers της
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και του θαλάσσιου Τουρισμού, των νέων υποψηφίων στελεχών της,
καθώς και νέων ανθρώπων που θέλουν να γνωρίσουν τους κλάδους αυτούς. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η νέα γενιά να έρθει πιο κοντά στην ιστορία της ναυτιλίας και του τουρισμού
μας, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί και μέσα από τη νέα συνεργασία μας με το
Greek Shipping Miracle. Στόχος ακόμα είναι η νέα γενιά να γνωρίσει τις εκθέσεις των
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ και τον τρόπο δικτύωσης σε αυτές.

Η εταιρεία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε» ιδρύθηκε το 1988. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει ακολουθήσει μια επιτυχημένη και δυναμική πορεία διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά των μέσων. Η βασική δραστηριότητα είναι η έκδοση της
εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το ΥΕS to Shipping Forum 2018 στα
πλαίσια της έκθεση των Ποσειδωνίων 2018, το οποίο θα είναι η παρουσίαση του αποτελέσματος ενός έργου που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσα από ποικίλες δράσεις όπως open days, εκδηλώσεις με στόχο τη δικτύωση των νέων με άλλα νέα
στελέχη της ναυτιλίας, workshops, μηνιαίες συναντήσεις με την ομάδα των εθελοντών, παρουσιάσεις σε πανεπιστήμια και σχολεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο www.yes-forum.com

Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είναι μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες στην Ελλάδα,
καθώς εκδίδεται από το 1919. Αποτελεί μια εφημερίδα με μεγάλη επιρροή και ισχυρή παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στον ελληνικό οικονομικό χώρο, καλύπτοντας ένα εύρος
τοπικών αλλά και διεθνών ειδήσεων και θεμάτων.
Από το 1998 έχει επιδείξει έντονη εκδοτική δραστηριότητα σε συνεργασία με φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και μεγάλους εκδοτικούς οίκους όπως DK, BBC, History
Channel κ.α., στο πλαίσιο των προσφερόμενων εκδοτικών σειρών προς τους αναγνώστες της.
Ταυτόχρονα, το portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει πλήθος σημαντικών περιοδικών εκδόσεων στο περίπτερο αλλά και ενθέτων στην εφημερίδα (Κ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, κ.α.)
καθώς και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης www.kathimerini.gr και το
ekathimerini.com
Από το 1998 έως σήμερα έχει αποκλειστική εκδοτική συνεργασία με την International New
York Times, με σκοπό την καθημερινή κυκλοφορία της αγγλικής έκδοσης Kathimerini English
Edition.
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CAPITAL LINK

Startup.gr

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο
τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση
στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End
Funds καθώς και των ETF. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται
στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.

Το Startup.gr υπήρξε η συνέχεια μίας άλλης προσπάθειας, που ξεκίνησε το 2009: το
GROWING.gr. Από το 2009 φιλοξενούσαμε εκεί συνεντεύξεις νέων επιχειρηματιών. Δίναμε,
δηλαδή, βήμα σε ανθρώπους που προσπαθούν χωρίς να ρωτάμε πολλά πολλά (πχ πόσα χρήματα σου αποφέρει η δουλειά αυτή, αν είσαι επιτυχημένος κ.ο.κ.).

H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη,
Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους
τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό
τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και
ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης.

Άλλωστε, μια ευκαιρία την αξίζουν όλοι! Σε όλους πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να
παρουσιάσουν έστω και μια φορά τον αγώνα τους, την προσπάθειά τους. Όχι μόνο σε
αυτούς που έχουν πρόσβαση στα Media ούτε μόνο σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατάλληλα
άτομα στις κατάλληλες θέσεις...
Αυτό το κενό λοιπόν ήρθαμε να γεμίσουμε εμείς. Να δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία
σε όλους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, μάθαμε το χώρο των Startups και το χώρο της επιχειρηματικότητας και έτσι αποφασίσαμε να εξελίξουμε το Growing.gr σε κάτι μεγαλύτερο. Το
Startup! :)

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές
στρατηγικές, σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια
πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα
συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά
Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club
και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.

98

99

ΜΑΝΙΑΤAΚΕΙΟΝ IΔΡΥΜΑ

Skywalker.gr

Το ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε το 1995 από τον Δημήτρη – Αντώνη Μανιατάκη, οικονομολόγο – επιχειρηματία και τη σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.

Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας από
το 1999. Σήμερα, παραμένει το 1ο site στην Ελλάδα και είναι η δική σου, πρώτη επιλογή στην
αναζήτηση εργασίας. Το skywalker.gr διατηρεί ελληνική προσέγγιση, ταυτότητα και κουλτούρα.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η διεθνοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος και της ευρύτερης Μεσσηνίας μέσα από τρεις
πυλώνες δράσεων: πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές.
Το Ίδρυμα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το έργο του οποίου στηρίζει 40μελής
Συμβουλευτική Επιτροπή, από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και τραπεζικό χώρο.
Με γνώμονα την εξωστρέφεια διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια υψηλού
επιπέδου, συνεργάζεται με διάφορους φορείς με σκοπό την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη
ανάπτυξη, το πάντρεμα του αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την γαστρονομία, διεθνοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνίας και προάγει την καινοτομία συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συμβάλλοντας, έτσι, στην οικοδόμηση
μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας» με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Τι θα βρεις στο site;
Στο skywalker.gr έχεις πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις στο βιογραφικό σου σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρείες
παντού στην Ελλάδα.
Το skywalker.gr με αριθμούς
1999 έτος ίδρυσης,
6.000 + θέσεις εργασίας σε ισχύ,
2.000 + οι εταιρίες που το προτιμούν,
40.000+ καθημερινοί επισκέπτες.

Επίσης, από την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και την ανακήρυξη της Κορώνης σε
Εμβληματική Κοινότητα (σύμφωνα με την από 16 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Unesco) το
Μανιατάκειον Ίδρυμα πρωτοστατεί σε επίπεδο πρωτοβουλιών και δράσεων, σε συνεργασία
με τον Δήμο Πύλου- Νέστορος και προκειμένου να αξιοποιηθεί η απόφαση της Unesco έχει
ορισθεί τεχνικός σύμβουλος του εν λόγω δήμου για την υλοποίηση των κοινών δράσεων στο
πλαίσιο του δικτύου των χωρών και των Εμβληματικών Κοινοτήτων για την προώθηση της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διάστασης της Μεσογειακής Διατροφής.
.
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EPIXEIRO.gr

YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB

Είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό portal στην Ελλάδα και προσφέρει την καλύτερη ενημέρωση, τις πιο έγκυρες και δημιουργικές business ιδέες & λύσεις ενώ είναι πάντα δίπλα στους
αναγνώστες που αναζητούν ευκαιρίες, ερεθίσματα και προτάσεις, οδηγώντας την κούρσα της
«επαγγελματικής εξέλιξης». Για αυτό άλλωστε και χαίρει της εμπιστοσύνης εκατοντάδων
χιλιάδων επισκεπτών μηνιαίως.

Ο Youth Entrepreneurship Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελλάδα, που υποστηρίζει και καθοδηγεί νέους επιχειρηματίες ώστε να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Στόχος του είναι να αποτελεί εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που είναι ενεργός στην
επιχειρηματική σκηνή του σήμερα.
Βασική του επιδίωξη, είναι να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει, όντας μια ανεξάντλητη πηγή
πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών, για νέους και μεστούς επιχειρηματίες, για ελεύθερους
επαγγελματίες, ιδιώτες και φοιτητές.
Τον Ιούνιο του 2016 βραβεύθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Business Site στα
Digital Media Awards.

Όραμα του οργανισμού, η δημιουργία κοιτίδων δημιουργίας και επιχειρηματικότητας μέσα
στις πόλεις που θα αποτελέσουν έμπνευση και θα υποστηρίζουν νέους, ώστε να δημιουργούν
θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από την Ελλάδα για όλο τον πλανήτη.
Για την επίτευξη των στόχων μας τρέχουμε μια σειρά από δράσεις στους εξής τρεις πυλώνες:
α) ευαισθητοποίησης κοινού,
β) εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας και
γ) υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.
Αξίες:
Η αφοσίωση στη διάδοση του επιχειρείν στη χώρα που το έχει στο DNA της, είναι η λέξη
που καθορίζει την κάθε μας δράση.

.

Η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι τα μέσα για την επίτευξη των στόχων μας.
Η προαγωγή της γνώσης και η καινοτομία αποτελούν πυξίδα για τα σχέδιά μας.
Η παραγωγή αξίας από το μηδέν χωρίς χρηματικό κεφάλαιο, είναι το στοίχημά μας.
Η προσωπική εξέλιξη και η υπέρβαση των εμποδίων για την υλοποίηση της ιδέας είναι μια
μαγική διαδικασία, όπου εντοπίζουμε τα όρια, για να τα υπερβούμε με τα μάτια στον ανοιχτό
ορίζοντα!
Σύντομο ιστορικό.
Όλα ξεκίνησαν το 2015, στην Κρήτη, όταν τρεις φοιτητές στα Χανιά έχοντας δημιουργικές
ανησυχίες από εικόνες και βιώματα από ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού πίστεψαν ότι
και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια μπορούν να αλλάξουν και να δείξουν το δρόμο της δημιουργίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις τοπικές κοινωνίες.
Στόχος, λοιπόν, να αναδείξουν νέες ευκαιρίες για τους νέους που θα μπορούν να δράσουν
στο υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον της κρίσης που βίωνε η Ελλάδα, αντιστρέφοντας έτσι
την απαισιοδοξία, την άρνηση και τη φυγή. Τα εμπόδια πολλά, όμως με πίστη και στόχο η
ομάδα άρχισε να μεγαλώνει, να πείθει και να εξελίσσεται.
Το 2016, ο Οργανισμός άρχισε να τρέχει δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο στην Κρήτη. Το
2017, η εμβέλεια γίνεται εθνική αρχικά και πανευρωπαϊκή στη συνέχεια, με δράσεις σε πόλεις
και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ με τη συμμετοχή του σε προγράμματα
Erasmus+ φέρνει στην Ελλάδα, νέους από το εξωτερικό προσπαθώντας να ανοίξει τους ορίζοντές του και να αναπτύξει το δίκτυό του.
Μέχρι το 2017, ο Οργανισμός είχε αναπτύξει περισσότερους από εκατό εθελοντές, έχοντας
με τις τριάντα δράσεις του άμεση επίδραση σε τρεις χιλιάδες ανθρώπους και απήχηση σε e
περισσότερους από εκατό χιλιάδες ανθρώπους, ενώ το δίκτυο των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων που έχει υποστηρίξει έχει πάρει χρηματοδότηση περισσότερη του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
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ΟΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Το Ο Όμιλος economia ασχολείται με την έκδοση οικονομικών περιοδικών, βιβλίων και λευκωμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά, και διοργανώνει σχετικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
Βασικό αντικείμενο του ομίλου είναι η διαχρονική μελέτη της πορείας της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι το μοναδικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε από το δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη και αποτελεί μέλος της European Business Press (EBP). Από το
1976 διαθέτει την αποκλειστικότητα για την αναδημοσίευση άρθρων του “The Economist”
στην Ελλάδα. Στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση του αναγνώστη μέσα από την εις βάθος ανάλυση επίκαιρων οικονομικών, τραπεζικών, και άλλων επιχειρηματικών θεμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα, συνεντεύξεις διακεκριμένων ανθρώπων
του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, και αφιερώματα σε νεοφυείς και επιτυχημένες επιχειρήσεις.

προτάσεις για θετικές αλλαγές σε καίρια ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, και βραβεύουμε
τις αξιέπαινες ιδέες με πλούσια δώρα, έχοντας βέβαια τη στήριξη σπουδαίων χορηγών.
Όραμα μας είναι ο economia φοιτητικός διαγωνισμός να αποτελεί μια διαχρονική πλατφόρμα
εξέλιξης νέων ατόμων και έκφρασης ιδεών, προσαρμοζόμενος στις προκλήσεις της εποχής
μας. Στόχοι μας είναι α) η κινητοποίηση των νέων να αξιοποιήσουν εμπράκτως την ακαδημαϊκή
θεωρητική γνώση σε επίκαιρα θέματα, β) η ενίσχυση της δικτύωσης τους με κορυφαίες επιχειρήσεις, γ) η ανάδειξη των νέων ατόμων με κριτική σκέψη και η ευκαιρία να κερδίσουν σημαντικά βραβεία.
ΕCOZONE
Στο ισόγειο του κτηρίου του Ομίλου economia βρίσκεται ο πολυχώρος EcoZone, 230τ.μ. με
υπόγειο και πατάρι, χωριτικότητας 50-100 ατόμων, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων σε σχέση
με την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
.

Το Greek BUSINESS FILE (η συνέχεια του Business File - Greek Special Survey Series) είναι
το μοναδικό αγγλόφωνο περιοδικό για την ελληνική οικονομία που κυκλοφορεί από το 1991.
Εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο, και περιλαμβάνει ποικίλες αναλύσεις πάνω σε οικονομικά,
τραπεζικά, ναυτιλιακά και επιχειρηματικά θέματα. Στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη και
ανεξάρτητη ενημέρωση του αγγλόφωνου αναγνώστη και των Ελλήνων της διασποράς για τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ-ECONOMIA PUBLISHING
Οι Εκδόσεις Κέρκυρα-Economia Publishing εκδίδει βιβλία στα ελληνικά και τα αγγλικά:
1. οικονομικά, επιχειρηματικά, management και HR
2. εκδόσεις βασισμένες σε αρχειακό υλικό
3. βιογραφίες
4. λευκώματα επιχειρήσεων
5. εκδόσεις του "The Economist" (μεταφρασμένα στα ελληνικά)
6. διηγήματα
8. συλλεκτικά ημερολόγια
9. λογοτεχνία.
Εconomia Φοιτητικός Διαγωνισμός
Από το 1994, ο Όμιλος Economia διοργανώνει τον Εconomia Φοιτητικό Διαγωνισμό, έναν διαγωνισμό, που έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο, όσο και για τους φοιτητές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παροτρνουμε
τους φοιτητές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μας με νέες ιδέες για τα εκάστοτε θέματα και
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ECONOMIA WINNERS ALUMNI
Όλοι οι νικητές των διαγωνισμών από το 1994 έως σήμερα ανήκουν στην ομάδα economia
winners alumni, στόχος της οποίας είναι η δικτύωση των μελών μεταξύ τους, η δικτύωση των
μελών με τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς επίσης η πραγματοποίηση δράσεων συνεισφοράς (σύσταση ομάδων σκέψης, debates, φιλανθρωπικές και οικολογικές πρωτοβουλίες) με
σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να επωφεληθεί από τις γνώσεις και την εμπειρία νέων
φοιτητών, επιστημόνων και επαγγελματιών.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Κώστας Γραμμένος, Πρόεδρος του Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών στο Cass Business School, City, University of London, Πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
Θανάσης Μαρτίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Σε διάστημα 22 ετών από τη δημιουργία του πρώτου διαγωνισμού βραβεύτηκαν με υποτροφίες και βραβεία αξίας 100.00 ευρώ περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικά πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd.,
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών
Ελληνικής Ναυτιλίας, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά

Το economia winners alumni αποτελεί την προσπάθεια νέων ανθρώπων να αφήσουν τον
κόσμο λίγο καλύτερο από ό,τι τον παρέλαβαν.

Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants Ltd.
Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου
economia

Ο Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος ίδρυσε το 1983 το Κέντρο Ναυτιλίας, Εμπορίου και
Χρηματοπιστωτικών στην Cass Business School. Επιπροσθέτως το 1984 εδημιούργησε το
MSc in Shipping, Trade and Finance, το οποίο εισήγαγε μία νέα προσέγγιση στην Ναυτιλία και στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες εν γένει. Το 1987 εδημιούργησε το
Transport, Trade and Finance και το 2003 το MSc in Energy, Trade and Finance. Περισσότεροι από 3.700 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει προερχόμενοι περίπου από 165 χώρες.
Το Κέντρο διεξάγει και δημοσιεύει έρευνα δια του επιστημονικού προσωπικού και των
διδακτορικών φοιτητών του στις περιοχές των Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων, Διαχείρισης Ναυτιλιακών Κινδύνων, Εμπορευμάτων και Χρηματοπιστωτικών και Ενέργειας. Το
1999 του απενεμήθη από το Πανεπιστήμιο το DSc, η υψίστη ακαδημαϊκή αναγνώριση, για
την δημιουργία μέσω της δημοσιευμένης ερευνάς του, του νέου γνωστικού αντικειμένου
των Ναυτιλιακών Χρηματοπιστωτικών. Το City, University of London για να τιμήσει το έργο
του Ιδρυτού του Κέντρου το 2007 το μετονόμασε σε «Κώστας Γραμμένος Κέντρο Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών».
Έχει οργανώσει τα International Piraeus Meetings (1983-2000), τα ανά διετία City of London Biennial Meetings (1999-σήμερα) και τα ανά τριετία Athens Triennial Meetings (2004σήμερα). Το 1998 ονομάστηκε the Seatrade Personality of the Year, ενώ το 2011 και 2012
περιελήφθη στον κατάλογο της Lloyd’s List των 100 κορυφαίων διεθνώς που επηρέασαν
την διεθνή Ναυτιλία. Το 1994 τιμήθηκε από την Βασίλισσα της Βρετανίας με τον τίτλο
του OBE και το 2008 με τον τίτλο του CBE σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στην διδασκαλία και έρευνα της Ναυτιλίας. Το 2011 του απενεμήθη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το παράσημο του Ταξιάρχου του Φοίνικος. Το 2018 η Βρετανική
Κυβέρνηση διώρισε τον Κ. Γραμμένο στην Συμβουλευτική Επιτροπή 2050 για την Ναυτλιακή Πολιτική της Βρετανίας.
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Ο εφοπλιστής Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος γεννήθηκε το 1950. Σπούδασε ναυτιλιακά στο City College
του Λονδίνου, ενώ είναι και πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στη Ναυτιλία από το 1968 μέχρι το 1990 στην οικογενειακή επιχείρηση “Thenamaris” και το 1991 ίδρυσε την προσωπική ναυτιλιακή εταιρεία “Eastern Mediterranean Maritime Limited (“Eastmed”) με έδρα τη Γλυφάδα. Η Eastmed διαχειρίζεται 76 ποντοπόρα
πλοία, δεξαμενόπλοια/φορτηγά/μικρά containers και εχει πλοία υπό ναυπήγηση. Η Eastmed απασχολεί 180 στελέχη στο γραφείο της στην Γλυφάδα και 2500 ναυτικούς στα πλοία της εκ των οποίων
οι Ελληνες αξιωματικοί και δόκιμοι είναι γύρω στους 300. Είναι παντρεμένος με την Μαρίνα από το
1974 και έχουν δύο κόρες την Γεωργία και την Μαρίνα.
Όσον αφορά στην κοινωνική του δράση, είναι μέλος του Διοικητικου Συμβουλίου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μέλος του Σωματείου Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών), ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και Αρχων-Εξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Με την
σύζυγό του Μαρίνα, επιτελούν κοινωνικό έργο με χορηγίες σε Υγειονομικά, Εκπαιδευτικά και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα μέσω της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ και
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΓΕΑΣ» και του Ιδρύματος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ».
Ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Βόλο. Αποφοίτησε από την
Ανώτερη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου και μετά από μια πενταετή εργασία σε ελληνικά πλοία ως Πλοίαρχος Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού συνέχισε τις σπουδές του στην Μεγάλη Βρετανία αποκτώντας Diploma in Commercial Operations από το City of London Polytechnic
και MSc in Maritime Studies από το University of Wales. Εργάστηκε στον Γαλλικό τραπεζικό όμιλο
της Credit Lyonnais τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Παρίσι ως Ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων. Το 1999 ίδρυσε την εταιρεία XRTC Business Consultants η οποία ενεργεί ως εμπορικός εκπρόσωπος ξένων τραπεζών στην Ελληνική Ναυτιλία. Από το 2010 η XRTC είναι σύμβουλος της China Development Bank ο κ. Ξηραδάκης έχει ανακηρυχθεί μέλος της επιτροπής
εξειδικευμένων συμβούλων της ίδιας Τράπεζας.
Ο κ. Ξηραδάκης είναι μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης εταιρείας Paragon Shipping Inc (NASDAQ:
PRGN) καθώς επίσης Πρόεδρος του International Propeller Club of United States of America στον
Πειραιά, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, μέλος τoυ Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλάδας–Κίνας, του Ελληνο - Κινεζικού Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Μεσογείου του Κινεζικού Νηογνώμονα China Classification Society (CCS), της
HELMEPA, της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά κ.α.

Ηγέτης για το 2014 και Παγκόσμια Νέα Ηγέτης από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum για τα έτη
2015-2020. Είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό Global Dignity και έχει ενταχθεί στο
experts network του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με περισσότερους από 5.000 παγκοσμίως
κορυφαίους ειδικούς που ασχολούνται με τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας Επίσης το 2011
εκπροσώπησε την Ελλάδα, ανάμεσα σε 100 γυναίκες από 92 χώρες, στο International Visitor Leadership Program (IVLP) “Women In Leadership” που διοργανώθηκε από τη Χίλαρυ Κλίντον στις ΗΠΑ
και το Δεκέμβριο του 2017 συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα IVLP «Ανάπτυξη Συλλόγων Αποφοίτων Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α.» ανάμεσα σε 24 χώρες. Είναι ιδρύτρια/Πρόεδρος σε πληθώρα οργανισμών όπως της 1ης Ένωσης Συμμετεχόντων Προγραμμάτων
του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, Hellenic U.S. Alumni, του YES Forum - της πρώτης πλατφόρμας ανοιχτού διαλόγου μεταξύ στελεχών και νέων φοιτητών της Ναυτιλίας και του Θαλάσσιου
Τουρισμού και του iforU - Greek Mentoring Network που στοχεύει στην δικτύωση και καθοδήγηση γυναικών επιχειρηματιών μέσω του Mentoring και του networking. Ενεργή είναι η συμμετοχή
της ως κριτής ή μέντορας σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Η Δανάη σπούδασε International Hospitality and Tourism Management στο Πανεπιστήμιο του Surrey και έχει μία κόρη 9 ετών.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε την απρονοησία να γεννηθεί το 1953 - άρα βρίσκεται σε δράση
ακόμη και θα συνεχίζει να βρίσκεται, αν μη τι άλλο αφού το PROSPECT μας καλεί όλους να πάρουμε
σύνταξη στα ΄70. Νομικός, με εκείνο που λέγεται εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στα θέματα Τύπου άρα με δυσάρεστη "από μέσα" θέαση των ακόμη πιο δυσάρεστων όψεων της πραγματικότητας στην Ελλάδα του 2015, αυτοφυγαδεύθηκε προς την δημοσιογραφία απο τα 17 του. Το κουσούρι
των έμεινε. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες ("στους θεσμούς" που θάλεγε κι ο Βαρουφάκης)
και μιας στο Λονδίνο.Περπάτησε από τον παλιό "Οικονομικό Ταχυδρόμο" και "Το Βήμα" μέχρι την
αλήστου μνήμης "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", την "Ημερησία" και την προς στιγμήν απόπειρα επαναστόχευσης του "Ελεύθερου Τύπου". Σήμερα φιλοξενείται στην "Ναυτεμπορική" και την "Οικονομική Επιθεώρηση"/το economia.gr, αλλά τώρα εις τας δυσμάς ανεκάλυψε και την τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο ACTION 24. Συνεχίζει να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει - πάντα στην
Ελλάδα, του 2018.

Η Δανάη Μπεζαντάκου ηγείται της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS στον χώρο της ναυτιλίας και ασχολείται παράλληλα και με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού
(KEFI S.A.- Τουριστική Εταιρεία στο κέντρο της Κηφισιάς & Ξενοδοχείο MATILDA στην Ζάκυνθο). Μία από τις επαγγελματικές της επιτυχίες είναι η διοργάνωση του ετήσιου ναυτιλιακού συνεδρίου της Navigator από το 2001, όπου συγκεντρώνει τους Decision Makers της Ναυτιλίας και
θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά συνέδρια στην Ελλάδα. Επιλέχτηκε ως Ευρωπαία Νέα
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SMART SHIPPING CULTURE: The rise of Big Data

1. INTRODUCTION
The world is being digitized and so are even traditional industries like shipping. According to the data presented by the chairman of the Union of Greek Ship-owners,
the Greek commercial fleet consists of 4.746 vessels accounting for almost 20% of the
world fleet and 50% of the European fleet. The total contribution of commercial shipping to the country's GDP is reaching 7%, offering 200,000 jobs (isalos.net, 2018).
Shipping is stepping into a new era where smart technology and advanced data analytics is the key to survival. Changes are taking place in such a short time pushing decision makers to act faster. We are going through a period of transition from the old
traditional version of the shipping industry to a more digitally advanced one where the
main drivers are the access and process of Big Data, automation, Internet of Things
and limitless connectivity (Klaveness.com., 2018).
Despite the serious impact on most of the industry, this is not really reflected in the
pace at which companies have been adopting Smart Shipping. Currently only a few in
the Greek shipping community are making use of this trend as a means of cost effectiveness and risk management to keep up with competition (Seatrade Maritime 2018).
For this reason, this paper aims to promote the adoption of an integral digital and
data-driven culture to Greek maritime players. To be or to remain on top of the
game, someone must be a forward thinker and adapt to the new environment. But
why be a follower when you can be the trend-setter? Invest in new technologies.
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2. MAIN ISSUE
According to Mr. Alex Buchmann, CEO of Hanseatisoft, there are some Greek shipping companies that are open-minded and start to recognize the great potential of
modern software (MfameTeam, 2017). However, adoption of Smart Shipping is delaying significantly. There might be those that are advancing a lot but there are others that prefer to wait and see, especially when it comes to regulatory compliance
(Lloyd’s List, 2017). What is making the rest of the shipping players hesitant though?
Shipping, in terms of how it operates, is a notoriously conservative business, something which many tech companies have found out the hard way (Seatrade Maritime
2018). On that note, co-founder of Oceanus Foundation, Christiana Zoupa stresses
that Greek shipping is especially more conservative when it comes to complete integration of new technologies since it heavily relies on the traditional know-how in
ship-management (NEWSROOM, 2018).
The next reason is the scale of the investment required. Richard Meade, Managing Director at Lloyd’s List, claims there is no first mover advantage in shipping (Lloyd’s
List, 2017). The key concern for ship owners is that they need to ensure they are not
investing in technologies that will either become redundant or fail to take off, particularly when budgets are as tight as in recent years (Seatrade Maritime 2018).
This approach results in Greece importing "shipping technology" from other countries,
says Michael Mantzafos, chairman of the Hellenic Institute of Naval Technology in an
interview with "N". The existing human resources are naturally absorbed by Greek
shipping. However, if Greece wants to climb first in shipping technology, it must invest in innovation in an effort to keep Greek minds in the country by offering the appropriate conditions (Naftemporiki.gr., 2017).
3. PROPOSED SOLUTION
The proposed solution is the adoption of a Smart Shipping Culture within an organization. Smart Shipping is a spectrum of processes using smart technology and Big
Data analytics as a tool in order to optimize shipping and maritime operations.

ahead such as the 2020 sulphur emission limits (IMO, 2018) and ballast water treament
implementation (IMO, 2017). Therefore, clarity is needed due to the change in competencies, mindset and framework (Lloyd’s List, 2017). According to Mark O’Neil, CEO
of Columbia Marlow, by using digitalization comes the ability to optimize services, obtain huge savings in time and costs, and remain relevant (Capital Link Greece, 2018).
Smart Shipping basically consists of Smart Ships, Smart Fleet Management and Smart
Logistics. It tackles the historic problem of global ship mobility and limited communications between ship and shore. Shipping has been following the business model which
considers each ship a small management unit. Smart Shipping can change this reality
through improved operational and transport management. Generally, Smart Shipping
will add value in previously impractical or uneconomic ways (Stopford, 2016).
Digital culture is related to crew/staff skills, attitude and motivation since digitalization should be a positive journey for all, says Svend Lykke Larsen, Sales & Business Development Director for Marlink (Lloyd’s List, 2017). Big Data as a smart shipping tool
can create opportunities for existing companies and entrepreneurs who can potentially invest in Greek shipping (Stopford, 2016).
4. MARITIME BIG DATA
“Big Data” is “a massive collection of digital data that is so large and complex that
makes difficult its processing by using traditional data management tools and techniques” (Catlett et al., 2013). General characteristics of Big Data are the so called 5
V’s as presented on the image below:
Big Data analytics is a new trend to the shipping industry since shipping generates a
huge amount of data from different sources and in different formats, traffic, cargo,
weather and machinery data included (Zaman et al., 2016). However, it does not
seem possible to give an absolute definition of Maritime Big Data because there are
several groups of stakeholders in the maritime society who have different interests
(Koga, 2016).
4.1. MARITIME BIG DATA CAPABILITIES

By the term ‘culture’ we mean that smart shipping is a collective concern affecting several areas throughout an organization and it evolves as the business changes (UK
Chamber of Shipping, 2017). The importance in developing a Smart Shipping Culture
lies to the fact that any digital development cannot be achieved without the right
mindset (Lloyd’s List, 2017).

Data analytics in the maritime domain can be used to provide insights to improve decision-making in a variety of sectors (Chow, 2017). Big Data Capabilities are summarized below:

3.1. WHY ADOPT A DIGITAL AND DATA-DRIVEN APPROACH

• Route and supply-chain optimization: Advanced analytics can be applied on the ata
related to the ship routes in order to derive an optimal strategy.

The industry has to cope with a changing environment and certain challenges coming
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• Fuel consumption: Optimization techniques can be used in order to provide optimized fuel consumption at maximum performance and consequently save money.
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• Threat management: Identify companies that pose credit and security risks, with extensive use of ship, company and Automatic Identification System (AIS) data.
• Market size and competition: Understand the world fleet and new markets.
• Maintenance prediction: Identification of priority areas through advanced predictive
analytics in order to prevent delays, increase efficiency and reduce maintenance mode
time of the vessel.
• Risk Management: Preventing ship accidents by monitoring vessel activity,etc.
• Cargo tracking: A possible solution to the lost shipping containers issue could be to
apply data analytics on a dataset related to these lost containers and derive some
special characteristics about them and their environment to minimize future problems.
• Regulatory compliance: Adopt a data-driven approach for environmental and safety
reasons since data related regulations, both internationally and European, are continuously increasing (Cyprus International Institute of Management, 2018).
For example, the European Commission(2016) has proposed a monitoring, reporting and verification (MRV) system for CO2 emissions from vessels equal or greater
than 5000 gross tonnage calling at any EU ports from 2018 (DNV-GL, 2015). CO2
emissions and additional data will be collected per voyage. IMO(2016) respectively,
adopted mandatory fuel consumption data collection system for international shipping
in October 2018 which has entered into force as of 1 March, 2018. Under the new
Regulation 22A, the aggregated data should be reported to the flag State after the end
of each calendar year (Hellenicshippingnews.com., 2018). Regarding safety, Voyage
Data Recorder (VDR) is required by SOLAS(1974) and has been fitted on many vessels since 2002 for data analysis purposes in case of accidents.
4.2. CHALLENGES OF BIG DATA ANALYTICS IN THE SHIPPING INDUSTRY
The industry is now getting familiarized with the challenges of big data as presented
below:
• Sound competitive conditions
The shipping industry is based on a complex supply chain; many stakeholders are associated with it including ship-owners, operators, customers, port authorities, and
Classification Societies. Each stakeholder will need access to different sets of data
therefore, ownership of data is crucial (ISO, 2015). Currently there is no set of rules
to control the rights and responsibilities of data holders and secondary users. This
could prevent many relevant parties from sharing/exchanging Big Data with others because of the fear of losing business-related information, their profit and business opportunities (Koga, 2016).
Two proposed solutions are a)either a local and closed partnership among the lim-
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ited number of Entities or b)sharing open-data with a number of entities/parties in the
public domain (World Maritime News, 2015). In both, the government is expected
to take a significant role by developing corresponding guidelines to promote fair use
of Maritime Big Data.
• Human Resources
It is highly important to increase the connectivity between the crew and ashore staff
in shipping companies. The existing personnel will be soon required to undertake additional training to provide relevant support. Also the demand for specialists who are
sufficiently qualified in terms of Maritime Big Data is amplifying (Zaman et al., 2016).
Without doubt, the private sector will accept rewarding specialists of Big Data as
long as they can generate enough profit. Furthermore, as far as new staff is concerned,
developing a national strategy for nurturing associated human resources and establishing a cooperative framework among the government, university and private sector are equally considered (Koga, 2016).
• Technology
The shipping industry will need to create an environment and awareness across the
stakeholders to adopt new technologies, tools and processes and also to regulate
standards. The current data collection systems in the marine industry are inconsistent
and often unreliable. Data from different sources will need to be integrated for analysis. This leads to the invention of more powerful tools and electronic equipment
(Zaman et al., 2016).
Based on the principles of market competition, companies or research institutions can
invest in R&D of the associated equipment and information technology.
• Security
Low-quality data leads to misleading interpretation. The database will not be able to
keep track of all new entries so ideally the data should be error free (Zaman et al.,
2016). With regards to data protection, data will move between individual parties
because of different interests so they will need to be protected from external interventions such as piracy, viruses or terrorist attacks. Cyber-attacks could interrupt
the overall system and be responsible for significant losses in the business (Lloyds
Register, 2015).
In terms of the legislative aspect, as represented by the example of Japanese laws, it
is necessary to define illegal activities, prohibit them and set penalties for violations
through national laws (Japanese National Law, 1993).
With respect to the technological aspects, investing in cyber security software is advantageous.
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4.3. CURRENT SITUATION IN GREECE (STATE-OF-THE-ART)

5. CONCLUSION

Despite Big Data utilization being still new to the shipping industry, there are signs of
adoption in the Greek reality. In fact, in Posidonia 2016, new software have been presented by the largest Greek shipping companies that facilitate the collection and processing of information resulting in reducing bureaucracy and incorporating
automation.

From the above analysis we conclude that digitalization and Big Data handling is the
future of Greek shipping and shall be considered as an investment instead of an additional cost. Shipping may be a bit conservative but ship-owners and ship-managers
are gradually grasping the true costs of not adapting. Therefore, a mindset change is
the key to success, combined with public sector and EU support. Greek shipping players are capable of ceasing the opportunities Big Data offers to create competitive advantage. Such approach would also be beneficial to the Greek State considering the
huge role of shipping in the Greek economy and the job opportunities that will occur.

Fortune Technologies, a marine software vendor, presented in collaboration with Microsoft, the new Microsoft Dynamics NAV 16 solution. This is an innovative system
that provides solutions related to the management of finances, markets, procurement, personnel management and payroll. ABS Nautical Systems introduced software
that allows the ship’s energy performance, status and full range of functions to be
monitored and controlled during the voyage. DANAOS Management Consultants
presented the "WAVES”, a tool that through sensors captures real-time data on procurement, fleet management, consumption and safety issues, and then processes and
rationalizes them according to the programmed algorithms. The "Waves" was
awarded with Lloyd’s List Intelligence Big Data Award in the Lloyd’s List Greek Shipping Awards (Palli, 2016). “Aspida” won the same award on November of 2017 (Nautilia.gr., 2017). The same year, Mr. Giorgos Christopoulos of Prisma Electronics SA,
presented system LAROS, improves processes and reduces both costs and risks similarly to the above (AYA, 2017).
Luckily, the European Research Council (ERC) supports excellence of European research and has addressed the need for R&D in the Big Data field by providing several
projects that apply to the shipping sector as well.Concerning ongoing projects, ERC
implements Horizon 2020, the European Union's Research Framework Program for
2014 to 2020.
In 2017, the EU funded the BigDataOcean project coordinated by the National Technical University of Athens, as part of Horizon 2020. Its objective is to enable Maritime
Big Data scenarios for EU-based companies, organisations and scientists, through a
multi-segment platform that will combine data of different characteristics under an
inter-linked, trusted, multilingual engine to produce a Big-Data repository of value
and veracity back to the participants and local communities European Commission,
2017).
The datAcron project has also received funding from the European Union’s Horizon
2020 program under grant agreement No 687591. It aims to advance the management
of voluminous and heterogeneous data-at-rest and data-in-motion sources so as to
significantly improve the capacities of surveillance systems for safety purposes in critical operations (Popovich et al., 2018).
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ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
Η Ελλάδα ιστορικά αποτελεί μια ναυτιλιακή χώρα - κέντρο διαχείρισης πλοίων με
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εξαιτίας του ανθρώπινου κεφαλαίου της, της
γεωγραφικής της θέσης και της σημαντικής πλοιοκτησίας που διαθέτει.
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την κρίση χρέους, ο κλάδος της ναυτιλίας διατήρησε την ηγετική του θέση. Σήμερα, ο ελληνόκτητος στόλος
βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως αριθμώντας 5.272 πλοία συνολικής αξίας 86
δις ευρώ με βάση την χωρητικότητα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του σε πολλές ναυλαγορές. Όσον αφορά τον αριθμό στόλου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 16% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς με συνολική χωρητικότητα 202,6 εκατομμυρίων τόνων (Ernest Young, 2016).
Το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας προβλέπεται ευοίωνο όπως αποτυπώνεται στο
δείκτη BDI, των οποίων οι τιμές είναι οι υψηλότερες των τελευταίων πέντε ετών. Το
πλέγμα του Πειραιά πρέπει να καταστεί πιο ανταγωνιστικό για να αξιοποιήσει επαρκώς την ερχόμενη περίοδο ανόδου του ναυτιλιακού κύκλου.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, η εργασία μας στοχεύει, στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του πλέγματος. Αρχικά αναλύεται η συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Έπειτα, εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι
απειλές που αντιμετωπίζει το πλέγμα σήμερα και τέλος προτείνεται η αναδιάρθρωση του πλέγματος στη βάση της θεωρίας της «Τριπλής ‘Ελικας» (Etzkowitz, 2001).
.
2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2016 και εκτιμήσεις ΙΟΒΕ, 2013):
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί, πως λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, η συμβολή της ναυτιλίας στα φορολογικά έσοδα είναι μέχρι σήμερα σχετικά χαμηλή (Saravelos et al.).
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Παράλληλα, οι καθαρές εισροές της ναυτιλίας στο ισοζύγιο πληρωμών κατά την περίοδο 2007-2016 ανήλθαν στα 116 δις ευρώ, κάνοντας την ναυτιλία τον πιο εξωστρεφή τομέα της οικονομίας (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 2017). Παρά τους περιορισμούς που υφίσταται τελευταία από τους κεφαλαιακούς ελέγχους, η ναυτιλία
παραμένει ακόμα σημαντική πηγή συναλλάγματος (Εικόνα 2).
Ακόμη ένα στοιχείο που καταδεικνύει την κεντρική σημασία της στην ελληνική οικονομία, είναι ότι οι μεγάλες εφοπλιστικές έχουν κατά καιρούς αγοράσει διάφορες
μορφές ελληνικού χρέους, τόσο κρατικού, όσο και ιδιωτικού (Saravelos et al, 2009).
3. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Σκοπός μας σε αυτή την ενότητα είναι αρχικά η περιγραφή κάποιων βασικών χαρακτηριστικών του ναυτικού πλέγματος στον Πειραιά.
Ο Πειραιάς αριθμεί 3.273 ναυτιλιακές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 974 δραστηριοποιούνται στην διαχείριση πλοίων και οι 612 στα ανταλλακτικά και στον ναυτιλιακό
εξοπλισμό (ΕΥ, 2016). Το cluster του Πειραιά παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία και σχετική συγκέντρωση σε ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς. Τέλος, στην
περιοχή εδράζεται σημαντικός αριθμός διεθνούς αναγνώρισης επιχειρήσεων.
Η έκθεση της MENON Economics (2017) διακρίνει πέντε παράγοντες για την επιτυχία των ναυτιλιακών κέντρων:
Πιο συγκεκριμένα, η ανταγωνιστικότητα καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους:
Η διαφορά ανταγωνιστικότητας με τα κυρίαρχα ναυτικά κέντρα γίνεται εμφανής στο
παρακάτω διάγραμμα:
Στην ίδια έκθεση παρέχονται και γνωμοδοτήσεις ειδικών :
• Κάτω από το 10% των ειδικών θεωρεί ότι στην Αθήνα εδράζονται κορυφαίες λιμενικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες logistics.
• Παρά το γεγονός ότι έχει επτακόσιες επιχειρήσεις στον εξοπλιστικό τομέα, δεν
θεωρείται πόλη με αγορά κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμού.
• Κάτω του 10% των ερωτηθέντων κατατάσσει την Αθήνα στις πόλεις έτοιμες να
υποδεχθούν την ψηφιακή μεταμόρφωση της ναυτιλίας
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, φαίνεται πως το πλέγμα του Πειραιά, παρά το βάθος και το εύρος των δραστηριοτήτων του υστερεί στην παροχή υψηλής ποιότητας
συμπληρωματικών υπηρεσιών. Πράγματι, η έλλειψη ποιοτικών συμπληρωματικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας συνδέεται με τα χαμηλά επίπεδα διάχυσης
(spillovers) από τον πυρήνα του πλέγματος (shipping) στην υπόλοιπη οικονομία
(Saravelos et al, 2009). Τα χαμηλά επίπεδα καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας που
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χαρακτηρίζουν τον κλάδο του χύδην φορτίου (ελληνική εξειδίκευση) σε αντίθεση π.χ.
με τα containers, συμβάλλουν επίσης στα σχετικά χαμηλά spillovers.
4. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Παρακάτω αξιολογούμε με βασή μια μερική S.W.O.T. Analysis τις απειλές και τις ευκαιρίες του ναυτιλιακού πλέγματος στον Πειραιά.
4.1 Απειλές

• τις εισάγουσες διακρίσεις του ν. 27/1975
• τα φορολογικά πλεονεκτήματα των ναυτιλιακών εταιρειών
• την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς
• τις φοροαπαλλαγές των μερισμάτων και την υπεραξία αυτών
Τα παραπάνω μέτρα σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές μειώνουν την απόδοση των
επενδύσεων, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας και προκαλούν φυγή τόσο του ελληνόκτητου οσο και του ευρωπαϊκού
στόλου εκτός ΕΕ.

• Η επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου εκ μέρους της Ουάσιγκτον
• Η ανταγωνιστική θέση της Κύπρου ως ναυτιλιακού, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου και η ελκυστικότητα της Κυπριακής σημαίας
• Η μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων σε πέριξ χώρες έχει αρνητική επίδραση
στις διακινούμενες ποσότητες των εμπορευματοκιβωτίων
• Ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών κέντρων και ειδικά αυτών εξ ανατολής (πχ Σιγκαπούρη, Σαγκάη)
• Το ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο, η υπέρογκη γραφειοκρατία και η έντονη φορολόγηση αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος
• Τα έως τώρα αναπτυσσόμενα έθνη αλλάζουν το μίγμα εισαγωγών-εξαγωγών τους
και εμπλέκονται στην εγχώρια αξιοποίηση των α’ υλών τους (π.χ στην Κίνα αντικαθίσταται η χρήση ινδικού καρβούνου από εγχώρια παραγωγή του προϊόντος), μειώνοντας το μεταφερόμενο φορτίο
• Αύξηση παραγγελιών για νεότευκτα πλοία θα οδηγούσε σε αύξηση προσφοράς
και μείωση ναύλων και αποδόσεων
• Η μείωση εξαγωγών από τα μέλη του OPEC απειλεί την ελληνική ναυτιλία, καθώς
τα 1.210 από τα 5.271 ελληνόκτητα πλοία είναι δεξαμενόπλοια αργού (Φεβρουάριος 2017)
• Προσαρμογή στους κανονισμούς διαχείρισης έρματος και χαμηλών εκπομπών
θείου σημαίνει αύξηση λειτουργικών εξόδων και ανάγκη επενδύσεων
• Έλλειψη χρηματοδότησης προς την ελληνική ναυτιλία, ειδικότερα προς τις μικρότερες εταιρείες χωρίς μεγάλη φήμη.
Από τους γενικότερους κινδύνους επιλέγουμε να αναλύσουμε περαιτέρω τους δύο
που θεωρούμε σημαντικότερους.
4.1.1 Αλλαγή φορολογίας προς πλοιοκτήτες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από την Ελλάδα μέχρι την 1 Ιανουαρίου του 2019 να
καταργήσει:
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4.1.2. Κερδοσκοπικές παραγγελίες
Καθώς η ζήτηση για μεταφορά φορτίων έχει παρουσιάσει μικρή μεταβλητότητα κατά
την πάροδο των χρόνων, ο πιο σημαντικός παράγοντας καθορισμού της κερδοφορίας στις ναυλαγορές είναι η διατήρηση του καθαρού ρυθμού αύξησης του στόλου
στο 4%.
To 2019 προβλέπεται βελτίωση των ναύλων λόγω αύξησης της ζήτησης και εξισορρόπησης της προσφοράς που θα επέλθει με τις διαλύσεις των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων και τη στασιμότητα των ναυπηγήσεων. Εξαιτίας της βελτίωσης των αποδόσεων ελλοχεύει ο κίνδυνος κερδοσκοπικών παραγγελιών, ιδιαιτέρως διότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί συντονισμός σε μια τόσο διαιρεμένη αγορά όπως η ναυτιλία.
4.2. Ευκαιρίες
• Αξιοποίηση του ναυτιλιακού «δρόμου του μεταξιού»
• Διασύνδεση του Πειραιά με το σιδηροδρομικό δίκτυο ώστε να μετατραπεί σε ευρωπαϊκό διαμετακομιστικό κέντρο. Στο παραπάνω μπορεί να συνδράμει η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (EY, 2017)
• Η υψηλή ανεργία στους νέους τους ωθεί προς σταδιοδρομίες στη ναυτιλία
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση συστημάτων logistics
και ενίσχυση της κυβερνασφάλειας
• Αξιοποίηση των ελληνικών ερευνητικών κέντρων για την ενίσχυση της καινοτομίας
στη ναυτιλία
• Κατάργηση της προνομιακής φορολόγησης των “non-doms” του Λονδίνου μετά το
Brexit, μπορεί να οδηγήσει τις ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων να επιστρέψουν
στον Πειραιά
• Επενδύσεις στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία του Πειραιά
• Αισιοδοξία στον κλάδο του χύδην ξηρού φορτίου (2109 ελληνόκτητα πλοία),
καθώς η ζήτηση για τα δύο κυριότερα φορτία – σιδηρομετάλλευμα και κάρουνο -
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αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια με ρυθμό μεγαλύτερο του
4.5%
• Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης της πλειοψηφίας του πακέτου μετοχών του
Ο.Λ.Π. στην ιδιωτική κινεζική εταιρεία COSCO SHIPPING CORP. LTD
Όπως και παραπάνω στις απειλές, επιλέγουμε να εξετάσουμε αναλυτικότερα δύο πεδία ευκαιριών για την ελληνική ναυτιλία.
4.2.1 Αξιοποίηση τεχνολογιών blockchain και smart contracts
Καθώς ο ναυτιλιακός κλάδος εξαρτάται ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την καταγραφή συναλλαγών σε χαρτί εμφανίζονται προβλήματα σε ότι αφορά την καθυστέρηση των διαδικασιών και την πιθανή πλαστογράφηση κρίσιμων εγγράφων. Για παράδειγμα, η μεταφορά των φορτωτικών (bills of lading) από τράπεζα σε τράπεζα μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό είναι τόσο αργή που μερικές φορές φτάνουν
μετά από τα αντίστοιχα εμπορεύματα (UNCTAD, 2017).
Η τεχνολογία του blockchain θα μπορούσε να ψηφιοποιήσει την παραπάνω διαδικασία
διατηρώντας τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας. Αυτό χάρη στην κρυπτογράφηση
των πληροφοριών και την αδυναμία αλλοίωσης του blockchain μετά την επικύρωση
μιας νέας συναλλαγής (UNCTAD, 2017).
Επιπλέον, τα έξυπνα συμβόλαια που δημιουργούνται πάνω στο blockchain του ethereum
έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αυτόματα συναλλαγές μόλις εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι όροι του συμβολαίου. Σύμφωνα με την παρουσίαση των και Gihlal και
Nach, smart contracts μπορούν να αξιοποιηθούν στην αυτοματοποίηση της πληρωμής τους demurrage, με πλεονεκτήματα ως προς την αξιοπιστία, την ελεγξιμότητα
και το χρόνο εκτέλεσης. Ταυτόχρονα θα εξαλείφονταν η ανάγκη για νομική διαιτησία σε περίπτωση διαφωνίας, μια διαδικασία τόσο δαπανηρή όσο και ζημιογόνος για
την επιχειρηματική σχέση των διαφωνούντων.
Μια ακόμη εφαρμογή αφορά την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων με real-time στοιχεία για όλα τα container πλοία που πλέουν κάθε δεδομένη στιγμή. Η εταιρεία Blockshipping στη Δανία δημιούργησε μια τέτοια βάση για την παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών στην τοποθεσία, την ιδιοκτησία και τις πληρωμές που αφορούν κάθε
container. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η βάση δεδομένων θα μπορέσει να
βελτιώσει την αξιοποίηση της συνολικής χωρητικότητας και να εξοικονομήσει από
τον κλάδο 5.7 δις δολλάρια.
4.2.2 Αναβάθμιση ναυτιλιακής εκπαίδευσης
Η ναυτιλιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα παρουσιάζει μια ανεπάρκεια του εργατικού
δυναμικού, τόσο σε αριθμό – αναλογία 1:3 προσφερόμενης προς αναγκαίας εργασίας - , όσο και σε επίπεδο κατάρτισης. Ειδικότερα, το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο στα πεδία των μηχανικών, ηλεκτρολόγων και πλοιάρχων.
Η οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα οδήγησε αφενός περισσότερους εργαζομένους
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στο ναυτιλιακό κλάδο, αφετέρου στην βελτίωση του επιπέδου των εισαχθέντων στις
ΑΕΝ, η εισαγωγή στις οποίες έχει καταστεί πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Η παραπάνω εξέλιξη πρέπει να αποτελέσει αφορμή για την ενίσχυση της στελέχωσης, των υποδομών και της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση της προσφοράς της
ναυτιλιακής εκπαίδευσης .
• Πρόταση 1: Αναβάθμιση του ρόλου των ΕΠΑΛ. Ανάγκη για στελέχωση με
τακτικό, όχι ωρομισθίων, προσωπικό, ειδικά ναυτοδιδασκάλων. Σύνδεση των
ΤΕΙ ηλεκτρολόγων/μηχανικών με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
• Πρόταση 2: Ίδρυση ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρυμάτων.
Ήδη υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για ναυτιιλιακές σπουδές. Διακόσιοι Έλληνες φοιτούν στις ναυτικές σχολές της Βουλγαρίας και άλλοι στις ιδιωτικές
σχολές της Κύπρου.
• Πρόταση 3: Γυναίκες στη θάλασσα: Το 50% του εργατικού δυναμικού παραμένει αναξιοποίητο, καθώς οι Ελληνίδες θεωρούν πως δεν τους αφορά ο
κλάδος.
• Πρόταση 4: Ενημέρωση των νέων σε σχολεία και πανεπιστήμια για τη ζωή
στη θάλασσα και πώς αυτή έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια (πιο σύγχρονα
πλοία, μικρότερα συμβόλαια). Πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους νέους πως
η σταδιοδρομία στη ναυτιλία μπορεί μέσα σε λίγα χρόνια να οδηγήσει σε θέσεις εργασίας στην ξηρά.
• Πρόταση 5: Ήδη έχει προταθεί από την ΕΕΕ η ενσωμάτωση “sandwich
courses” , δηλαδή συχνά εναλλασόμενων περιόδων θεωρίας-πρακτικής, στα
curricula των ΑΕΝ. Προς την ίδια κατεύθυνση, θέσπιση καλοκαιρινών internships και ημερών καριέρας από τις ναυτιλιακές εταιρείες.
5. ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ
Στις εκθέσεις «Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως ναυτιλιακό κέντρο» και «Leading
Maritime Capitals», αναφέρονται ως προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιτυχημένου
ναυτιλιακού πλέγματος τα εξής:
Εφόσον στο πλέγμα του Πειραιά εδράζεται σημαντικός αριθμός πλοιοκτητριών επιχειρήσεων και υπάρχει ικανοποιητική προσφορά νομικών και λοιπών υπηρεσιών,
(MENON Economics), στρέφουμε την προσοχή μας στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος καινοτομίας.
H ανάπτυξη πλέγματος καινοτομίας στη βάση της θεωρίας της τριπλής έλικας “πανεπιστημίου-βιομηχανίας-κυβέρνησης” (Etzkowitz, 2001) σημαίνει ριζικές αλλαγές
στην αλληλεπίδραση των παραπάνω τριών πυλώνων.
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A. Πανεπιστήμιο:
• Ανάληψη επιχειρηματικού ρόλου

νέργεια κράτους-βιομηχανίας-έρευνας αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για την
επίτευξη του στόχου.

• Παραγωγή εμπορευματοποιήσιμης γνώσης
• Διαμόρφωση ερευνητικής ατζέντας με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αυτονομία στην επιλογή του αριθμού φοιτητών σε κάθε αντικείμενο

Aaron C., Edward G. & William Kerr (2013). Clusters of entrepreneurship and innovation.

• ΄Ιδρυση ενδιάμεσων εταιρειών διαχείρισης πατεντών για τη διευκόλυνση
της ροής καινοτομίας
• Τροφοδότηση επιχειρήσεων με κατάλληλα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό
Β. Κράτος:
• Θέσπιση πλαισίου για την ευθυγράμμιση των κινήτρων πανεπιστημίου-βιομηχανίας
• Ανοικτές, διαφανείς διαδιακσίες στην κατανομή των ερευνητικών πόρων
• Ενίσχυση χρηματοδότησης προς Ε&Α8
• Στόχευση της ερευνητικής χρηματοδότησης σε ομάδες προγραμμάτων,
αντί για μεμονωμένους ερευνητές
Συμπληρωματικά, το κράτος οφείλει να λάβει τα εξής μέτρα προς τις εξής κατευθύνσεις για να ενισχύσει την ελκυστικότητα του πλέγματος:
Η ανάληψη επιχειρηματικού ρόλου από τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά σε συνδυασμό με τις πολιτικές που προαναφέρθηκαν μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας.
Αυτό θα γίνει μέσα από την αξιοποίηση της ζήτησης για υψηλής ποιότητας9 υποστηρικτικές υπηρεσίες που δημιουργεί ο ναυτιλιακός πυρήνας του πλέγματος10.
Παραδειγματικά, αναφέρουμε τον κλάδο του ναυτιλιακού εξοπλισμού, στον οποίο
ανήκουν 612 από τις επιχειρήσεις του πλέγματος. Αυτός μπορεί να αποτελέσει κατεξοχήν αποδέκτη ροών καινοτομίας και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η
κάλυψη για ζήτηση εξεζητημένων προϊόντων, π.χ. εξοπλισμού συμβατού με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, θα συνεισέφερε στην ενίσχυση της παραγωγής προστιθέμενης αξίας και των spillovers προς την υπόλοιπη οικονομία.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ελληνική ναυτιλία καλείται μέσα σε αυτήν την περίοδο συνεχών μεταβολών να
δημιουργήσει συνθήκες συνεχούς παραγωγής καινοτομίας που θα οδηγήσουν τον
Πειραιά στην κορυφή των παγκόσμιων ναυτιλιακών κέντρων. Η έμφαση στην σύ128
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα ερευνητική μελέτη πραγματεύεται το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας.
Στόχος των μελετητών είναι η προβολή των επιχειρημάτων υπέρ των πράσινων επενδύσεων και της γενικότερης στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα
της ναυτιλίας. Αρχικά, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της παροντικής κατάστασης της ελληνικής δραστηριότητας στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Αναφέρονται τα διάφορα προβλήματα και νέα δεδομένα στα οποία καλείται να ανταποκριθεί
ο σημερινός Έλληνας εφοπλιστής, καθώς και ο βαθμός που οι ελληνικές ναυτιλιακές
επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές σχετικά με τα
καύσιμα των πλοίων. Παράλληλα, εξετάζονται δείγματα της συμβολής του ναυτιλιακού κλάδου στην ελληνική εξωστρέφεια. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν αφορμή για
την ανάλυση που ακολουθεί σχετικά με τα περιθώρια ανάπτυξης της χώρας μέσω της
προόδου του ελληνικού στόλου ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης που θα παρέχει στο κράτος, όχι μόνο η πράσινη καινοτομία των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών, αλλά και
πολλές άλλες σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα και αποδοτικότητα
της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνοψίζοντας, η έρευνα καταλήγει σε ευρύτερα
συμπεράσματα για τις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας και πιο συγκεκριμένα
μέσω της «πράσινης» ναυτιλίας και των πράσινων τεχνολογιών. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για λεπτομερέστερες αναλύσεις και ερευνητικές μελέτες που θα επιβεβαιώσουν και θα ποσοτικοποιήσουν τα προβλεπόμενα κέρδη και οφέλη που
προτείνει το παρόν έργο.
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση

καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και η συμμετοχή της ναυτιλίας
στο σύστημα των εκπομπών ρύπων.

2.1 Απειλές και προκλήσεις
Μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων το 2015 καταγράφηκε σημαντική
πτώση των εισπράξεων από τη ναυτιλία. Αυτό συνέβη κυρίως λόγω του κλονισμού της εμπιστοσύνης στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. Πλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πλήρως ανα-κεφαλαιοποιημένο. Στη βάση αυτή,
αποκαθίσταται με γοργούς ρυθμούς η εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα και σταδιακά αποκαθίσταται η χρηματοπιστωτική κανονικότητα.

Η πράσινη τεχνολογία είναι δαπανηρή και ειδικά στα πρώτα βήματα προς
αυτή απαιτεί πολλά κόστη προσαρμογής και συντήρησης. Επομένως, θεωρείται προτιμότερο να υιοθετείται μια προσέγγιση αναμονής, διότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο, ώστε να γίνει διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει,
διότι το κόστος κατασκευής ενός πράσινου πλοίου είναι πολύ υψηλότερο
από το συμβατικό και ο εξοπλισμός μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή
ορισμένες συσκευές που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων απαιτούν σημαντικά κεφαλαιακά έξοδα, μια τεράστια πίεση για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την οικονομική ύφεση.

2.1.2 Χρηματοδότηση από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα

2.1.4.1 Εφοδιασμός πλοίων

2.1.1 Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων

Τα τελευταία έτη, η χρηματοδότηση της ναυτιλίας από το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα καταγράφει αξιοσημείωτη μείωση. Η τάση αυτή δεν παρατηρείται
μόνο στην Ελλάδα, αφού και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν καταγραφεί σημαντικές μειώσεις στα χαρτοφυλάκια τραπεζών που παραδοσιακά χρηματοδοτούσαν τη ναυτιλία. Μέρος αυτού του κενού κάλυψαν, με διάφορες μορφές
χρηματοδότησης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ασίας.
2.1.3 Ενδεχόμενο μετεγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών σε φιλόξενες
ναυτιλιακές χώρες εκτός Ευρώπης
Σύμφωνα με μία ομιλία του κύριου Θ.Βενιάμη στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση επιδιώκει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας της, αλλά
παράλληλα προβαίνει σε ενέργειες που κλονίζουν τη νομική βεβαιότητα και
την ασφάλεια δικαίου της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Επιπλέον, προσθέτει το σενάριο για μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών είτε
εκτός Ευρώπης είτε σε χώρες της γηραιάς ηπείρου που είναι εκτός ΕΕ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτησή του ήταν η εξής: «Η διαιώνιση της εκκρεμούς διερεύνησης από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διευθύνσεως Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την ελληνική
ναυτιλία, που εκπροσωπεί το 50% του κοινοτικού στόλου, δημιουργεί αβεβαιότητα και θέτει σε κίνδυνο τη μισή ναυτιλία της Ευρώπης. Το ενδεχόμενο
μετεγκατάστασης σε φιλόξενες ναυτιλιακές χώρες εκτός Ευρώπης, ή ίσως και
εντός Ευρώπης αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να μην αποτελεί
πια υποθετικό σενάριο».
2.1.4 Η ναυτιλία στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης
Η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη ναυτιλία, όπως η χρήση
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2.1.4.1.1 Bunkers- καύσιμα του πλοίου
Πληροφορίες
Τα καύσιμα ναυτιλίας (marine fuel oil) ακόμα και σήμερα βασίζονται
στα υπολείμματα απόσταξης του αργού πετρελαίου, τα οποία έχουν
τη χαμηλότερη τιμή πώλησης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν φθίνουσα ζήτηση. Η κατανάλωση καυσίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της. Οι
παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς.
Περιβάλλον
Η χρήση HFOs( Heavy Fuel Oils) δημιούργησε ανησυχίες σχετικά με
τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και, ειδικότερα, τη συμβολή τους
στην ανθρωπογενή αλλαγή του κλίματος που προκαλούν τα αέρια του
θερμοκηπίου, τα οποία εκπέμπονται από την καύση των HFOs στη
ναυτιλία. Λόγω της σημασίας τους για το διεθνές εμπόριο, οι εκπομπές HFO έχουν απομείνει εκτός από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις
για την αλλαγή του κλίματος. Παρόλα αυτά, τα πετρελαϊκά προϊόντα
δεν παύουν να εκπέμπουν τις ακόλουθες εκπομπές όταν καίγονται ως
καύσιμο:
● Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

● Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
● Διοξείδιο του θείου (SO2)

● Οξείδια του αζώτου (NOX) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)
● Σωματίδια (PM)

● Μόλυβδο και διάφορα τοξικά αέρια όπως το βενζόλιο, η φορμαλ133

δεΰδη, η ακεταλδεΰδη και το 1,3-βουταδιένιο μπορεί να εκπέμπονται
όταν καίγονται κάποιοι τύποι πετρελαίου
Η κατάσταση σε σχέση με τους HFO είναι πιθανό να αλλάξει λόγω
της συνεχιζόμενης πίεσης για την αντιμετώπιση των εκπομπών HFO
στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ("IMO") έχει αναπτύξει (μέσω της επιτροπής προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος) διάφορα διεθνή πρότυπα που αποσκοπούν
στην προστασία του περιβάλλοντος.
2.1.4.1.2 Εναλλακτικά καύσιμα πλοίων
Πληροφορίες
Τα ζητήματα που δημιουργούνται από τα ναυτιλιακά καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι δυνατό να προσεγγισθούν με την εισαγωγή στις
θαλάσσιες μεταφορές και περαιτέρω διάδοση εναλλακτικών καυσίμων. Το πιο διαδεδομένο εναλλακτικό καύσιμo που χρησιμοποιείται
ή που μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί στη ναυτιλία είναι το:
Liquefied Natural Gas (LNG),
To υγροποιημένο φυσικό αέριο (L.N.G.) καταλαμβάνει 600 φορές μικρότερο χώρο, αλλά και μεταφέρεται πολύ πιο εύκολα από εκείνο που
βρίσκεται σε αέρια κατάσταση.
Περιβάλλον
Η καύση φυσικού αερίου αποτελεί, πράγματι, μια λύση στο πρόβλημα
των εκπομπών οξειδίων του θείου και μικροσωματιδίων, ενώ η εκπομπή οξειδίων του αζώτου μειώνεται τουλάχιστον στο μισό, και η
εκπομπή CO2 ελαττώνεται κατά 20%-25%. Mπορεί να μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Άλλες προτεινόμενες πηγές ενέργειας για τη ναυτιλία αποτελούν η
βελτιωμένη υδροδυναμική, η biogas, το nuclear fuel, η biodiesel, καθώς
και η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία όπως προτείνει ο κος Σταθάκης,
εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ, σε πρόσφατη δήλωση έχει αξιόλογες δυνατότητες ακόμα και σε μεγάλες κλίμακες. Άρα ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας μπορεί να αποτελέσει μια επανάσταση στον κλάδο.

σμοί που ρυθμίζουν τα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος στην ναυτιλιακή δραστηριότητα είναι κυρίως οι International Maritime Organisation (IMO) και European
Maritime Safety Agency . Είναι ορατό πως τόσο η Ελλάδα όσο και οι υπόλοιπες χώρες
επί το πλείστον ακολουθούν τις κατευθύνσεις προστασίας του περιβάλλοντος από
τις βλαβερές εκπομπές μονάχα όταν υπάρχει άμεσο οικονομικό συμφέρον ή κάποια νομική υποχρέωση, διότι τα αρχικά κόστη εξοπλισμού μειωμένης καύσης είναι
ιδιαίτερα υψηλό. Είναι, ωστόσο, εύκολο να διακρίνει κανείς πως η πρώτη εταιρία (ή
αντίστοιχα χώρα) που θα καταφέρει με δική της πρωτοβουλία να μετατρέψει με τον
οποιονδήποτε τρόπο την πράσινη τεχνολογία σε καινοτομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα κυριαρχήσει με μεγάλη διαφορά στον κλάδο και θα ωθήσει τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν τη νέα τάση.
2.3 Με ποιον τρόπο η ελληνική ναυτιλία συμβάλλει στην εξωστρέφεια της χώρας.
Ο κλάδος της ναυτιλίας είναι ένας από τους οποίους το ελληνικό κράτος είναι υπερήφανα ισχυρό και μάλιστα διακρίνεται παραδοσιακά σε βάθος χρόνου ως διεθνής
ναυτιλιακή δύναμη. Σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη, τα ελληνόκτητα πλοία καταλαμβάνουν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, καθώς και το 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο πως ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μία δύναμη
για το ελληνικό κράτος και του αποφέρει μεγάλες ροές κεφαλαίων κατά τις συναλλαγές με το εξωτερικό. Η ναυτιλία είναι εξάλλου εκ φύσεως εξωστρεφής δραστηριότητα. Μάλιστα το 2016 , σύμφωνα με στατιστικά του ΙΟΒΕ, η επιβατηγός μονάχα
ναυτιλία αποτελούσε το 9,2% του ελληνικού ΑΕΠ. Στην Ελλάδα και κυρίως στον Πειραιά υπάρχουν εγκαταστάσεις πάνω από 1350 ναυτιλιακών εταιριών, σύμφωνα με
τον κ. Δρίτσα. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως οι δραστηριότητες επιβατηγού και ποντοπόρου ναυτιλίας επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό την οικονομική πορεία της Ελλάδας, δηλαδή, την εισροή ξένων κεφαλαίων, την ανάπτυξη άλλων κλάδων όπως ο
τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, τη διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας, την
προσέλκυση επενδυτών και κορυφαία καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.
3. Αποτελέσματα
3.1 Με ποιον τρόπο η επένδυση στην “πράσινη ναυτιλία” θα βοηθήσει την Ελλάδα
να αναπτυχθεί.
Τα άμεσα οφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ σε κάθε επιχείρηση είναι:

2.2 Σε τι στάδιο έχει ενσωματώσει η ελληνική ναυτιλία τις “πράσινες τεχνολογίες”
σε σύγκριση με τις χώρες του εξωτερικού;
Σημαντική κρίνεται η παρατήρηση των εξελίξεων της πράσινης τεχνολογίας ναυτιλιακών εταιριών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς. Οι επιβλέποντες θε-

134

● Η αυξημένη αξιοπιστία έναντι των αγορών, των επενδύσεων και των μετόχων και
η καλύτερη φήμη για τους καταναλωτές σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στη σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων.
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● Μείωση κινδύνων μόλυνσης περιβάλλοντος, που σημαίνει ότι θα μειωθούν τα
κόστη των βελτιωτικών δράσεων για τέτοιες καταστάσεις.

● Μείωση εργασιακού κόστους λόγω μικρού turn-over εργατικού δυναμικού, μείωσης ποσοστού εργασιακών ατυχημάτων και μείωση κόστους παροχής προγραμμάτων υγείας στους εργαζόμενους λόγω προληπτικών ενεργειών διασφάλισης
υγιεινών συνθηκών υγείας. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση ποσοστών κέρδους λόγω κατάκτησης μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς δημιουργούν
θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου τα επόμενα έτη. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης αποτελεί η σημαντική προσφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της
χώρας, λόγω των αυξανόμενων κερδών.
Η εμπορική ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό αποτελούν τους στυλοβάτες της εθνικής
οικονομίας ακόμη και στις σημερινές δύσκολες εποχές της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Η χώρα μας είναι παραδοσιακά ένα από τα ισχυρότερα και τα πιο σημαντικά
ναυτικά κράτη του κόσμου. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να ενισχυθεί η
συμβολή της ναυτιλίας στην ανάπτυξη της Ελλάδας είναι η αγορά να ανταμείβει τους
εφοπλιστές που επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες και να τους επιτρέπει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ακολουθώντας τέτοιου είδους στρατηγική τα ήδη
παγκοσμίως φημισμένα, σε στρατηγικά σημεία ελληνικά λιμάνια θα αποτελούν ακόμα
σημαντικότερους πόλους έλξης επενδύσεων (εμπορικών και τουριστικών), κάτι που
θα ωφελήσει τη χώρα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
3.2 Επιπλέον Συνδυαστικές Λύσεις
Παράλληλα με τις πράσινες επενδύσεις στη ναυτιλία, η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών InternetOfThings (IoT) και τα Data Analytics μπορούν συνδυαστικά να παρέχουν με μεγάλη ακρίβεια έλεγχο στη λειτουργία των πλοίων, να προβλέπουν βλάβες με βάση τη συμπεριφορά των μηχανών και κάθε άλλου είδους διευκόλυνση που
προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία. Είναι πολύ
σημαντικό τα πληροφοριακά συστήματα μιας επένδυσης σε τόσο μεγάλης αξίας μηχανές όπως τα φορτηγά και επιβατηγά πλοία να ακολουθούν τα τελευταία βήματα της
τεχνολογίας ώστε να συντονίζονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις με τα πραγματικά
δεδομένα τα οποία πλέον μπορούν να παρέχονται απλόχερα και χωρίς κόπο.
4. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ολοκληρώνοντας την παραπάνω ανάλυση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι
προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης της Ελλάδας ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη είναι
μεγάλες. Οι Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο,
οφείλουν να μελετήσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες επενδύσεις που θα

136

αποφέρουν τη μέγιστη κερδοφορία στην ελληνική ναυτιλία αλλά και κατά συνέπεια
την ευρύτερη οικονομική άνθιση στη χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο με το να
ακολουθούν τις νεότερες τάσεις της αγοράς και της τεχνολογίας, αλλά ακόμη καλύτερα με το να τις δημιουργούν καινοτομώντας και να υποχρεώνουν τις υπόλοιπες
εταιρίες να συνοδεύσουν στην πρόοδο. Παράλληλα, ωστόσο, με αυτές τις ευκαιρίες ηγεσίας του κλάδου, οφείλει και το κράτος να ενισχύσει τις προσπάθειες δημιουργίας ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε πράσινες ναυτιλιακές τεχνολογίες μπορούν να σταθούν κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού στόλου, ειδικά εάν η εκμετάλλευση της πράσινης ναυτιλίας λάβει χώρα από τους Έλληνες όσο ακόμα τα
υπόλοιπα κράτη είναι σε στάδιο προσαρμογής και εφαρμόζουν πράσινες αλλαγές
μόνο κατά την προσταγή των ρυθμιστικών αρχών. Για την πλήρη υλοποίηση των από
την παρούσα εργασία προτεινόμενων οφελών από τις ελληνικές ναυτιλιακές, πρωτίστως κρίνονται αναγκαίες αναλυτικότερες μελέτες των πιθανών πράσινων επενδύσεων και κάθε άλλης λύσης που αναφέρθηκε. Έτσι θα υπάρξει ακριβής επιστημονική
τεκμηρίωση και ποσοτικοποίηση των κερδών που αναμένονται, ώστε οι επενδυτές
της ελληνικής ναυτιλίας να κινηθούν για την εκμετάλλευση της εμφανιζόμενης ευκαιρίας στην πράσινη ναυτιλία.
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THE FUTURE oF GREECE AS A MARITIME CLUSTER

Greece has historically been closely related to shipping and sea operations. Due to
its geographical location, the evolution of the Greek maritime industry has been an
important aspect not only for the development of Greece but for the global industry
as well. Today, Greek shipowners control 16.71% of oceangoing shipping, accounting
for a total of approximately 4,200 ships (Glass, 2017). While carriers’ alliances rule
over the container shipping, the Greeks are leading in tankers and bulkers in terms
of ownerships and total capacity, accounting for 329 million dwt (Bellos, 2017).
Shipping is the process of transporting goods across the world based on the demand
and supply for these goods. Today, more than 90% of commercial trade by volume is
transported by sea (Karatasou, 2013). Shipping companies operate worldwide and are
subject to shipping cycles. Contrary to economic cycles, shipping cycles have been observed to follow a circular trend on the long run while in the short run they are mostly
affected by imbalances in the demand and supply of chartering (Stopford, pg93-104).
This makes shipping companies more resilient to economic crises such as the Greek
debt crisis. According to the Union of Greek Shipowners during the economic crisis
and political turmoil Greek shipping activities have continued to flourish and account
for a significant percentage of Greece’s GDP. Specifically, for the years 2007 to 2016,
maritime activities presented greater net receipts than tourism (Union of Greek
Shipowners, 2017). However, having a large fleet does not imply a flourishing shipping
industry. As estimated by the Foundation for Economic & Industrial Research the impact of shipping could almost double if the appropriate issues were addressed.
The purpose of this report is to identify some challenges to the Greek maritime industry, and suggest ways to addressed them so that shipping can further contribute
to the development of Greece. We believe that the opening up of the infrastructure
for shipping (such as the registry and the actual port and transportation) to the private initiative will greatly increase the efficiency and competitiveness of Greek shipping and allow it to address the challenges that lie ahead.
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One of the major characteristics of Greek shipping is the reduced interaction with and
lack of support from the government. Unlike countries such as Singapore, Greek government support has been sporadic and limited. This has proved to be a blessing for
Greek shipping, which has been left free to compete worldwide without being burdened by needless rules and regulations. However, state interaction have reduced the
appeal of the Greek ships registry, which according to Loyd’s List ranks ninth worldwide despite having the largest fleet in terms of dwt (Lloyd's List. 2017). The poor infrastructure and the inevitable bureaucracy surrounding the Greek registry has fended
off any possible foreign and local investors. This has limited the expansion of the maritime cluster and reduced possible revenues steaming into the Greek economy. The
opening up of the Greek registry to private initiatives and its digitization could render the Greek registry more appealing and address issues such as cyber security leading to the further development of ship-management operations in Greece.
Shipping companies operating in Greece are subject to the same tax regime regardless of the place of flag that their ships fly. Pursuant to law 27/1975 ships managed out
of Greece are only required to pay tonnage tax, which is the same for domestic and
foreign registered vessels. Tonnage tax is due even if the ships are lossmaking but it
exempts them from any other tax liabilities. This is comparable to the tax regime of
other jurisdictions and creates a significant incentive for firms to base their operation
in Greece. As presented by Stopford’s shipping paradox, significant earnings originating
from shipping cannot be found in the Freight market but rather in the second hand
ship market (Stopford, pg320-324). Shipping companies operating in Greece are exempt from income taxation, which could suggest extraordinary profits in the long run
from the selling and buying of used ships. It must be noted however that tonnage tax
has doubled as a response to the Greek financial crisis but this is viewed by Greek
shipping industry as a justified contribution to the country’s problems.
Greek shipowners traditionally chose to operate under the Greek flag. However, as
political and economic uncertainty arrived shipowners were fast to look for safer and
more efficient registries. As can be seen in Figure1 since 2008 the number of Greek
registered vessels has decreased significantly. Even though some could argue that the
decrease is insignificant since the capacity of the flet has increased; when compared
to the 75.94% of Greek owned fleet (Figure2), which is flying under foreign registration the lost revenue becomes evident (Hellenic Statistical Authority).
Some of the reasons, which led shipowners to favor open registrations despite tonnage tax being the same may be attributed to the bureaucracy surrounding the Greek
registry. Being a government agency, the Greek registry has inelastic working hours,
is not computerized, has antiquated procedures and relies heavily on the initiative of
its staff. The privatization of the Registry could allow the introduction of business friendly procedures, the complete digitization of its records and computerization of its op141

erations and free the day-to-day operation from the antiquated procedures. The same
solution, to use private enterprise to manage a government task, has been followed
in order to digitize property rights throughout Greece (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΟ Α.Ε.).
The privatization of the Greek registry can also allow the introduction of cryptocurrency technology and specifically block chain technology, which can act as a ledger that
stores information and allows access to selected users. Cryptocurrencies have been
around for over 10 years and yet they have never been hacked. According to studies
conducted using Ethereum, block chain technologies could be used to store and transfer safely large amounts of data as well as provide users with legal documentation in
the form of “smart contracts” (Lytovchenko; Agnes,2016). Smart contracts would be
provided by the registry to the ship-owners who would sign the contract with a digital key created by the block chain technology ensuring both their identity as well as
the exact time and block address of the user signing the contract. As stated in a report of the Government Office of Science of the UK smart contracts could become
far more reliable and safer than actual contracts, since a change in the shared ledger
would be visible to all personnel with appropriate privileges. Smart contracts could
replace current paper documents that have to be shipped around the world improving the registry’s efficiency, reducing the possibility of human error as well as lowering the registry’s cost of operations. In addition, the introduction of a shared ledger
to the Greek registry would allow the transactions of ships on different time zones.
Lastly, the use of block chain technology and shared ledger would significantly decrease
the danger of possible hacks and unwanted network activities ensuring the smooth operation of the Registry and its users.
Privatization could also assist in the maritime education sector. A privatized registry
could set up procedures for the accreditation of private vocational schools, which
could train middle and lower marine personnel. Since Greece has been facing longterm unemployment the introduction of next generations to the field of maritime activities would greatly benefit both shipping firms as well as Greece.
One of the most optimistic developments currently in Greece is the investment made
by the Chinese on the Port of Piraeus. As of 2008, China Ocean Shipping Company
(COSCO) made an astonishing offer of €490 million. At that time, the offer was equal
to five times the port’s value and the Chinese company managed to acquire two terminals of the port. COSCO with a 30 years concession undertook to invest €230 milion for the renovation of Piraeus terminals in return for a further five year concession (Le Corre, 2017).
Piraeus has been the busiest and largest port in Greece, yet the unstable economic
condition as well as the political incredibility has affected its development in the
recent years (Dedousis, 2016). Prior to the involvement of COSCO due to the decline of the Greek markets, the strong unions and the insufficient equipment Piraeus
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was operating inefficiently.
Piraeus presented a unique opportunity to the growing Chinese economy with its export orientation. China, has been trying to sign trade agreements with developing or
financially weak countries in order to expand their trading routes. In addition, the “One
Belt One Route” (OBOR) initiative aims to develop both inland routes, (the Silk Road
Economic Belt) and maritime routes (Brînză, 2016). The investment on the port Piraeus is a major component of the latter initiative. Due to its geographical position,
Piraeus Container Terminal (PCT) has the opportunity to become a port center in
the Mediterranean Sea between Europe, Asia and Africa.
Since its transfer to COSCO the port has seen the largest growth worldwide. According to a recent report of UNCTAD for the year 2015-2016 port of Piraeus experienced an increase of 14.1% by volumes handled. From Greece’s perspective, the
investment upgraded the port, increased employment and provided more optimism
for the future. New investments in technology and the upgrade of equipment and machinery increased the port’s efficiency allowing the sharp increase of volume handled
after the privatization (Figure 3). COSCO’s strategic planning, patience and decision
making has been of great importance according to the port manager, Mr. Vamvakidis.
Moreover, new clients of the port, like HP and Huawei, have been increasing their
presence in Greece with close to 1.500 employees (Spiliopoulou, 2017).
Despite the immense growth of the port Piraeus and the management expertise of
COSCO it is up to the Greek government to maintain this promising project. Being
a hub port requires good integration to the hinterland in order to transfer containers faster and reduce the possibility of port congestion (Alderman, 2017). A main challenge surrounding the growth of Piraeus is the ability of the railway system to accommodate the increasing volumes of cargo handled by the port. The recent
privatization of TrainOSE presents an excellent opportunity for such development. A
long-term plan between COSCO and FSitaliane would improve and synchronize the
growth of both companies and avoid imbalances on the capacity each is able to handle. The political instability and complexity of the legislation presents challenges for
the current public-private partnership of COSCO and government organizations creating a lag between the planning and execution of private investments. New investments are also needed to foster cyber security and minimize chances of cyber-attacks
similar to the one made in the summer of 2017 in Rotterdam, which resulted in the
compromise of several terminals and the delay of shipments on the port.
The creation of a shipping center is a complicated and gradual process. It requires a
long run strategy and the cooperation of the government as well as the private sector. Shipping centers benefit from the increased investment and net inflow that
comes with the shipping companies. Even though the existence of a port is not required to expand a countries shipping center it can greatly accelerate and reinforce
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its creation. With the partial privatization of port Piraeus and the recent expansion
of the railway system, which reaches Germany the opportunity of Greece becoming
a maritime center is quite possible (COSCO, 2017). The privatization of the Greek
registry can be the next step that would create a more competitive and efficient environment for maritime firms to operate in and prepare for future challenges leading
to lower unemployment as well as increased revenues for Greece. Taking into account
the large number of maritime firms operating in Greece, the favorable taxation and
the skilled marine engineers and shore personnel the creation of a maritime cluster
and transformation of Greece to a shipping center should be more than feasible.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της Ποντοπόρου Ναυτιλίας αποτελεί διαχρονικά συνώνυμο της ελληνικής
παράδοσης και κουλτούρας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας και στην προβολή-ανάδειξη του προφίλ της Ελλάδας. Θεαματική είναι η εξέλιξή της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς από
πλοία “ενός ταξιδιού” η ναυτιλιακή κοινότητα κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια και να
εδραιωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου ναυτιλιακού φόρουμ, διαθέτοντας ένα
σύγχρονο και άκρως ανταγωνιστικό στόλο.
Η Ελληνική Ναυτιλία αντανακλά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 7% το ΑΕΠ της χώρας,
συνεισφέροντας 136 δις. ευρώ στο ισοζύγιο πληρωμών την δεκαετία 2007-2016, ενώ
το 2017 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 8,33 δις. ευρώ, δηλαδή 18% περισσότερο σε σύγκριση με το 2016. Απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους , συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αριθμεί 4.585 πλοία, πλήθος το οποίο αντιπροσωπεύει το 48,29% του
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 19,19% του παγκόσμιου στόλου σε dwt.
Συγχρόνως, αξιομνημόνευτη είναι η προσφορά της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με την
ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ”, μέσω του οποίου διασφαλίζεται ένα ποιοτικό βιοτικό επίπεδο για μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υλοποιούνται έργα δημοσίου ενδιαφέροντος και παρέχονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακές σπουδές σχετιζόμενες με την Ναυτιλία. Ένα ακόμα στοιχείο του κοινωνικού
ναυτιλιακού προφίλ αποτελεί η ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας
κατά την περίοδο 2014-2017 κατά 430 εκ. ευρώ, προερχόμενα από την εθελοντική εισφορά των Ελλήνων εφοπλιστών, η οποία εξετάζεται να συνεχιστεί και το τρέχων έτος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Σε μια εποχή όπου η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της χώρας
από την κρίση, η εγχώρια ναυτιλιακή κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Αξιοσημείωτη είναι η έντονη συνεργασία των Ελλήνων εφοπλιστών με την αγορά της
Κίνας, η οποία απασχολεί το 14% του ελληνικού στόλου για να καλύψει το 60 % των
αναγκών της σε πετρέλαιο και το 50% των συνολικών πρώτων υλών και εμπορευμάτων που εισάγει. Λόγω της καλής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η Bank of China
αποφάσισε την χρηματοδότηση των Ελλήνων εφοπλιστών δημιουργώντας ένα επενδυτικό fund ύψους 5 δις. δολαρίων σε περίπτωση ναυπήγησης πλοίων στην κινέζικη
επικράτεια. Η καλή σχέση μεταξύ των δύο χωρών επιβεβαιώνεται και από τον πρέσβη της Κίνας Zou Xiaoli, ο οποίος δήλωσε ότι “Είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα
ήταν πάντα ένας αξιόπιστος εταίρος της Κίνας εντός της ΕΕ”.
Εξίσου σημαντική είναι η εμπορική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς η δεύτερη απασχολεί το 12% του ελληνόκτητου στόλου για την κάλυψη των εισαγωγικών
της αναγκών. Σύμφωνα με τον Αμερικάνο πρέσβη Geoffrey Pyatt, “Ποτέ άλλοτε η
σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ δεν ήταν πιο δυνατή από σήμερα”, ενώ για την ναυτιλιακή κοινότητα τόνισε πως “το έργο της βοηθάει να μείνει η παγκόσμια οικονομία ανοιχτή,
δυναμική και ελεύθερη, ακριβώς όπως η δύναμη και αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ευημερία
της γειτονιάς τους.”
Προκειμένου να ανταπεξέλθει στην σταδιακή αύξηση του εμπορίου και την προβλεπόμενη ανάπτυξη της αγοράς της μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου(LNG), η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ενισχύει διαρκώς τον στόλο της. Συγκεκριμένα, το 2017 απέκτησε 274 πλοία για την κάλυψη του πρώτου θέματος και
προέβη στην παραγγελία άλλων 326. Όσον αφορά την αγορά του LNG, που εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη ζήτηση λόγω της αύξησης της κατανάλωσής του μέχρι το
2040 από 42% σε 53%, η ελληνική ναυτιλία απαριθμεί από το 2016 71 LNG πλοία
με το ύψος των παραγγελιών να φτάνει στα 26. Χαρακτηριστικό είναι ότι τους τρεις
πρώτους μήνες του 2018 οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τοποθετήσει παραγγελίες
πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου ύψους 700 εκ. ευρώ.
Αποτέλεσμα αυτής της εξωστρέφειας της ελληνικής ναυτιλίας και των σχέσεων που
έχει δημιουργήσει αυτή με χώρες-σταθμούς της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας
είναι η ενίσχυση της πρωτοκαθεδρίας της Ελλάδας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό φόρουμ, αλλά και η μετάδοση της ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης ανά την υφήλιο.
Με την εξωστρέφεια του ελληνόκτητου στόλου συμπορεύεται και η ανάπτυξη της
χώρας, καθώς προσελκύονται όλο και περισσότεροι επενδυτές στον τομέα της ναυτιλιακής κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πώληση του 67% του
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ΟΛΠ στην κινεζικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία COSCO, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την περιοχή του Πειραιά, όσο και για την οικονομία της Ελλάδας. Επομένως, η εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλίας ενισχύει τόσο την ίδια, όσο
και το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας στο εξωτερικό.
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ
Η Ελληνική Ναυτιλία κατάφερε να επιβιώσει μέσα στην ελληνική κρίση, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον. Χαρακτηριστικό είναι
ότι παρά την σημαντική μείωσή του κατά 13,16% την περίοδο 2008-2012, ο ελληνικός στόλος γνώρισε μεγάλη αύξηση της τάξης του 24,69% από το 2013 μέχρι σήμερα,
ενώ καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της κρίσης η χωρητικότητα των πλοίων αυξανόταν.
Ωστόσο, η κρίση ταλανίζει ακόμη τον ναυτιλιακό κλάδο μετά και την επιβολή των capital controls, που συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις εμπορικές συναλλαγές και
οδηγούν στην σωρηδόν διακράτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επίσης, η συρρίκνωση
της χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, σε συνδυασμό με το κόστος το οποίο αυτές πρέπει να αναλάβουν ώστε να
προσαρμοστούν στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε. (διαχείριση θαλάσσιου έρματος, χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, συμμετοχή στο
σύστημα εκπομπών ρύπων) αποτελούν μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να φέρουν εις πέρας οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Την ίδια στιγμή, η Ελληνική και Ευρωπαϊκή
ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές λόγω των διεθνών εξελίξεων.
Τα τεράστια κύματα μεταναστών που εισρέουν στην Ευρώπη λόγω του τεταμένου
κλίματος που επικρατεί στην νοτιοανατολική Μεσόγειο έχουν αναγκάσει τους στόλους να αποκλίνουν από την πραγματική τους αποστολή και να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού
προβλήματος, διακινδυνεύοντας την ποιοτική μεταφορά και ασφάλεια του φορτίου
και του πληρώματος. Ωστόσο, τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας αποτελούν οι κυβερνοεπιθέσεις που εκδηλώνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, μέσω των
οποίων μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα πλοήγησης του πλοίου ή
ακόμα και να διαρρεύσουν απόρρητες πληροφορίες. Επιπροσθέτως, η πειρατεία αποτελεί μία εξίσου σημαντική απειλή, καθώς ,παρά την συνεχή μείωση τέτοιων περιστατικών(20% για το 2016), αυξήθηκαν τα κρούσματα απαγωγών κατά 300% σε σχέση
με το 2015 κυρίως στην Δυτική Αφρική.
Η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ αποτελεί μια πρόκληση-ευκαιρία για την ελληνική ναυτιλία, καθώς το σημαντικότατο ναυτιλιακό κέντρο του Λονδίνου αρχίζει να
αποκόπτεται από την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα. Αυτό δίνει την δυνατότητα
σε άλλα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα όπως αυτό του Πειραιά(38η θέση) να επωφεληθούν από την μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών που είχαν ως έδρα το Λονδίνο.
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Παράλληλα, η εχθρική εμπορική πολιτική ατζέντα του Donald Trump εισάγει μία νέα
απειλή για την διεθνή ναυτιλία, καθώς επιβάλλει υψηλούς δασμούς στα προϊόντα που
προέρχονται από το εξωτερικό. Γενικά, παρατηρείται μία τάση εμπορικού προστατευτισμού ενάντια στην παγκοσμιοποίηση που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που ο όγκος του διεθνούς
εμπορίου αυξάνεται με αργό ρυθμό(2,3%) και έχει προκαλέσει αστάθεια στην παγκόσμια αγορά. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν πρώτοι στην
αγορά νέων πλοίων αλλά και στην αγορά των μεταχειρισμένων, η οποία γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό και έχει δυναμικές επενδυτικές προοπτικές λόγω
του υψηλού κόστους ευκαιρίας που έχει η απόκτηση ενός νέου πλοίου στην σημερινή αγορά.
Τέλος, η ελληνική ναυτιλία καλείται να αντιμετωπίσει την διατηρησιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών με κύρια αυτή της Κίνας, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην διεθνή αγορά. Ο ελληνικός εφοπλισμός κινδυνεύει στο άμεσο
μέλλον όχι μόνο να χάσει τα πρωτεία, αλλά και να δώσει την δυνατότητα στην κινέζικη ναυτιλία να παρεμβαίνει δυναμικά στον καθορισμό των ναύλων. Σημαντικά είναι τα βήματα της Κίνας και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης με την κατασκευή
(σε πειραματικό στάδιο ακόμη) μη επανδρωμένων πλοίων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Διαχρονικά, η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας είναι ταυτόσημη με την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και την διαφήμιση της χώρας. Τόσο οι θεσμικοί φορείς, όπως
το κράτος και η ΕΕ, όσο και ο κλάδος της ελληνικής ναυτιλίας καλούνται να ακολουθήσουν ένα σύνολο βημάτων για την διατήρηση στο ανώτατο παγκόσμιο βάθρο
και την περεταίρω ανάπτυξη του ελληνικού εφοπλισμού.
Η σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα αποτελεί το πρώτο βήμα
για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Είναι ανάγκη η ελληνική οικονομία να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, ανοίγοντας έτσι τους ορίζοντες χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών.
Αυτό θα επιφέρει μείωση του κόστους δανεισμού, αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος που περιορίσθηκε σθεναρά κατά την διάρκεια της κρίσης, ενώ παράλληλα
θα βοηθήσει τη ναυτιλιακή κοινότητα να υλοποιήσει νέα επενδυτικά σχέδια. Σύμφωνα
με την ΕΕΕ, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση του υπάρχοντος φορολογικού πλαισίου
έτσι ώστε να αποφευχθεί η πληγή της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Παράλληλα,
η ορθή λειτουργία και ανεξαρτησία των θεσμών αλλά και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών και θα ενισχύει την ευελιξία των ναυτιλιακών εταιρειών, αποτελούν προϋποθέσεις για την ανύψωση της ναυτιλίας. Μην
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ξεχνάμε άλλωστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εφοπλιστών.
Επιπροσθέτως, η αποφυγή μέτρων προστατευτισμού, που προκαλούν καθυστέρηση στην επιστροφή σε υγιείς οικονομίες και ζημία στο ελεύθερο εμπόριο και τις
διεθνείς ναυτιλιακές αγορές, με την σύγχρονη ανάπτυξη έργων υποδομής θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. Ακολουθώντας το πετυχημένο μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ναυτιλιακού πλέγματος του Πειραιά, το κράτος οφείλει να
προβεί σε παρόμοιες ενέργειες ανά την επικράτεια με στόχο την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, την αύξηση των εσόδων και την προσέλκυση επενδυτών.
Επίσης, απαραίτητη είναι η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης με την δημιουργία
νέων ναυτιλιακών τμημάτων και ναυτικών ακαδημιών ή την σημαντική ενίσχυση των
υπαρχόντων και την ορθολογική καθοδήγηση των νέων προς αυτόν τον κλάδο.
Από την μεριά της, η ναυτιλιακή κοινότητα πρέπει να προβεί σε αύξηση του στόλου
λόγω της αυξημένης ζήτησης που αναμένεται να υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα(περίπου 3,2% σύμφωνα με την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου) βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών
τους. Στοίχημα αποτελεί η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιημένων
συστημάτων στα πλοία τα οποία θα αποτελούν καρπό των προγραμμάτων έρευνας
και ανάπτυξης που αναπτύσσονται σταδιακά στον ελλαδικό χώρο, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία των Ελλήνων επιστημόνων λόγω της τεράστιας ναυτικής παράδοσης της χώρας μας. Τέλος, κρίσιμος παράγοντας για την ευημερία του εγχώριου
εφοπλισμού είναι η σύναψη συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με τρίτες χώρες η οποία
θα οδηγήσει στην πρόσθετη φιλελευθεροποίηση του τομέα παροχής ναυτιλιακών
υπηρεσιών και στο άνοιγμα νέων αγορών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ελληνική ναυτιλία αξιοποιώντας την ναυτική της παράδοση και διαγράφοντας μία
λαμπρή πορεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο διεθνές ναυτιλιακό παρασκήνιο έχει
την δύναμη και τις προοπτικές να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις-απειλές που θα της παρουσιαστούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση της Ελλάδας ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο είναι η σταθεροποίηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αναγκαία κρίνεται και η αξιοποίηση του εγχώριου
ανθρώπινου δυναμικού, η οποία σε συνδυασμό με το εξωστρεφές και καινοτόμο
προφίλ των Ελλήνων εφοπλιστών, θα ωφελήσει πολύπλευρα την ελληνική ποντοπόρο
ναυτιλία. Όλα αυτά θα ωθήσουν την Ελλάδα να αποτελέσει ένα λαμπρό παγκόσμιο
ναυτιλιακό κέντρο. Τέλος, η ανάπτυξη και διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής ναυτιλίας συμβάλλει και στην οικονομία της χώρας, καθώς απορρέουν όλο
και περισσότερα οφέλη, όπως η αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος και η συ151

νεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όχι μόνο στις ναυτιλιακές εταιρείες αλλά
και σε παραναυτιλιακούς κλάδους, όπως αυτόν της συμβουλευτικής, του εμπορίου(χονδρικού-λιανικού) και των νομικών υπηρεσιών. Η δυναμική, η αξιοπιστία, η
ευελιξία και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ναυτιλίας αποτελούν κύρια συστατικά
στοιχεία για την ανάπτυξη τόσο της ίδιας, όσο και της ελληνικής οικονομίας.
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ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ΕΛΛΗΝΙΚή ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ 4Η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Διάρθρωση της ελληνικής ναυτιλίας
Το εμπόριο αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της κάθε χώρας. Βοηθά
τις χώρες να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στην παραγωγική
διαδικασία ορισμένων προϊόντων και να αποκομίσουν οφέλη μέσω των εξαγωγών
τους. Η Ελλάδα από την αρχαιότητα ανέπτυξε ισχυρή ναυτιλία για να την βοηθήσει
σε αυτό. Αδιαμφισβήτητα η ελληνική ναυτιλία κατέχει την πρώτη θέση στο διεθνές
εμπόριο, αποτελώντας τη σημαντικότερη «βιομηχανία» της χώρας, συμβάλλοντας στο
7% του ΑΕΠ της χώρας. O ελληνόκτηκτος στόλος ανέρχεται σε 4.585 πλοία, χωρητικότητας 342,75 εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt) συνολικάa, αντιπροσωπεύοντας το 19,19% του παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 48,29% του στόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο διαχωρισμός του κλάδου της ναυτιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση το
φορτίο μεταφοράς ή τα πλοία που χρησιμοποιούνται για αυτήν. Κατά αυτόν τον
τρόπο, μπορούμε να διακρίνουμε την ναυτιλία σε 4 τομείς, την ακτοπλοΐα, την αναψυχή, την ενέργεια και το εμπόριο. Η ακτοπλοΐα αφορά την μεταφορά ανθρώπων
και οχημάτων είτε για επαγγελματικούς-προσωπικούς λόγους, είτε για λόγους τουρισμού. Σε αυτόν τον τομέα η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ,
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, καθώς μέσω αυτής πραγματοποιείται το 17% της θαλάσσιας επιβατικής κίνησης στο σύνολο της ΕΕ, κατέχοντας ένα
σημαντικό μερίδιο αγοράς.
Στον τομέα της αναψυχής η ελληνική ναυτιλία έχει πολύ μικρό ποσοστό της διεθνούς
αγοράς, με ελάχιστα ελληνικά κρουαζιερόπλοια. Σε παλαιότερα χρόνια, υπήρχαν πολύ
περισσότερα κρουαζιερόπλοια ελληνικών συμφερόντων και οι Έλληνες εφοπλιστές
ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν την δεκαετία του 50’ στον τομέα αυτόν ενώ
τη δεκαετία του 70’ η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο στόλο κρουαζιερόπλοιων σε
ολόκληρη την υφήλιο, διοργανώνοντας κρουαζιέρες σε διάφορα μέρη του κόσμου,
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συνδυάζοντας τις δύο βαριές της «βιομηχανίες» (ναυτιλία και τουρισμός) σε μία.
Ωστόσο, εξαιτίας του προστατευτισμού του κλάδου, των ισχυρών εργατικών συνδικάτων, της άρσης του καμποτάζ και των υψηλών λειτουργικών κοστών, η ελληνική
κρουαζιέρα, μετά τη δεκαετία του 90’, αντιμετώπισε ισχυρά προβλήματα με αποτέλεσμα οι ελληνικές εταιρείες να αποσύρονται από τον κλάδο και να παραδίδουν τα
σκήπτρα σε μεγάλες Αμερικάνικες, Ιταλικές και Νορβηγικές εταιρείες. Έτσι, δεν
υπάρχουν πλέον πολλά κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία, ωστόσο δίνεται η ευκαιρία να ανοίξει η αγορά του homeporting, δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια και ξένων
χωρών να έχουν βάση ελληνικά νησιά και όχι απλά να διέρχονται από αυτά, ενισχύοντας άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην αναψυχή εντάσσεται και η αγορά των ιδιωτικών πολυτελών σκαφών για διακοπές (yachting-ιδιοκτησία ή ενοικίαση), η οποία παρουσιάζει
ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια αλλά αφορά μια πιο περιορισμένη και μικρή ειδική αγορά (niche market) από αυτήν της κρουαζιέρας, καθώς απευθύνεται σε μια
μικρή δημογραφική ομάδα.
Το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας είναι οι τομείς
της ενέργειας και του εμπορίου. Ο ελληνικός στόλος έχει στρατηγικό ρόλο στη μεταφορά του εμπορίου και της ενέργειας παγκοσμίως και στην ΕΕ, η οποία εξαρτάται από τη ναυτιλία για τη μεταφορά του 75% του διεθνούς της εμπορίου. Στον τομέα της ενέργειας η ελληνική ναυτιλία ελέγχει αθροιστικά το 52,23% της παγκόσμιας
μεταφοράς υγρού φορτίου. Σε αυτήν συγκαταλέγονται η μεταφορά πετρελαίου με
τη χρήση πετρελαιοφόρων (oil tankers), η μεταφορά υγροποιημένου καυσίμου με
υγραεριοφόρα πλοία (gas carriers L.N.G./L.P.G.) και η μεταφορά χημικών ή άλλων
προϊόντων με τη χρήση δεξαμενόπλοιων (tankers). Από την άλλη πλευρά, την πρωτοκαθεδρία κατέχει η ελληνική ναυτιλία και στο εμπόριο. Στη μεταφορά χύδην
φορτίου αντιπροσωπεύει το 49,58 % της παγκόσμιας αγοράς ενώ κατέχει και ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό (5,94%) στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με
πλοία container. Στο σχήμα της επόμενης σελίδας φαίνεται η διάρθρωση της ελληνικής ναυτιλίας συγκεντρωτικά.
Φαίνεται λοιπόν ότι η ελληνική ναυτιλία κατέχει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά
εμπορίου και ενέργειας, διατηρώντας σταθερά την πρώτη θέση και επηρεάζοντας τη
διεθνή σκηνή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή διπλωματικής και γεωπολιτικής
ισχύος για την ελληνική πλευρά. Ωστόσο, αυτή η συναρπαστική πορεία και ανάπτυξη
της ναυτιλίας πρέπει να συνεχίσει να διατηρείται και να είναι βιώσιμη στο μέλλον, ακολουθώντας τις μελλοντικές εξελίξεις και ανάγκες της κάθε εποχής, για να μπορέσει
να παραμείνει ηγέτιδα στο χώρο των μεταφορών.
Μελλοντικές εξελίξεις στη ναυτιλία
To αύριο της ελληνικής ναυτιλίας συνδέεται άρρηκτα με την 4η βιομηχανική επανάσταση. Σύμφωνα με τον Klaus Schwab, οικονομολόγο και ιδρυτή του World Economic
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Forum, πρόκειται για μια σειρά από νέες τεχνολογίες που συντηρούν τον φυσικό,
ψηφιακό και βιολογικό κόσμο και έχουν επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους, τις οικονομίες και τις βιομηχανίες. Αυτοματισμοί, τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence),
ρομποτική, νανοτεχνολογία, μεγάλα δεδομένα (big data), υπολογιστικό νέφος (cloud
computing), αυτονομία μηχανών, γνωσιακή υπολογιστική (cognitive computing), μηχανική μάθηση (machine learning) και διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
είναι μερικές έννοιες οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια.
Σε αυτές θα πρέπει να προσαρμοστεί και να υιοθετήσει η ναυτιλία για να συνεχίζει
να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή αλλά και να διευρύνει το μερίδιο
αγοράς της.
Καθημερινά ένας απίστευτα μεγάλος όγκος δεδομένων κατακλύζει τους ναυτιλιακούς
ομίλους σχετικά με τιμές, δρομολόγια, κόστη, εμπορεύματα, αποδόσεις, έσοδα,
έξοδα, λογιστικά έντυπα κ.α. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται απλώς για την ολοκλήρωση
καθημερινών λειτουργιών και στην καλύτερη περίπτωση συγκεντρώνονται σε ετήσιες
αναφορές για το στρατηγικό σχεδιασμό των εταιρειών. Ωστόσο, αν αυτά τα δεδομένα αποθηκευτούν και αναλυθούν σε βάθος χρόνου μπορεί να δείξουν μια διαφορετική εικόνα τόσο του ναυτιλιακού ομίλου, όσο και του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος ολόκληρης της αγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. Σε αυτήν ακριβώς
την ανάλυση μας βοηθούν τα μεγάλα δεδομένα (big data), ιστορικά στοιχεία που
έχουν συσσωρευθεί με το πέρασμα του χρόνου και προέρχονται από διάφορες λειτουργίες της εταιρείας περιέχοντας σύνθετες πληροφορίες και η μηχανική μάθηση
(machine learning), η κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά, ώστε να μας υποδείξουν διάφορα
μοτίβα από μια άλλη οπτική που δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Έτσι, με τη
χρήση της τεχνολογίας και των υπολογιστών σε συνδυασμό με τη στατιστική επιστήμη και την επιχειρησιακή έρευνα μπορούμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση
για την πορεία της ναυτιλιακής εταιρείας και να λάβουμε βελτιστοποιημένες στρατηγικές αποφάσεις.
Η μηχανική μάθηση (machine learning) μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), τον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με
τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, για την καλύτερη επίλυση προβλημάτων. Ιδιαίτερα
σημαντική μπορεί να φανεί στη μεταφορά ενέργειας όπου το υγρό φορτίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπιες.
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές για την
αξιολόγηση-μέτρηση του κινδύνου και την εύρεση επιχειρηματικής απάτης, με τη
βοήθεια μιας νέας επιστήμης της γνωστικής υπολογιστικής (cognitive computing).
Τέλος, το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things) μπορεί να αλλάξει ριζικά τον
τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του στόλου μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Το διαδίκτυο των πραγμάτων επιτρέπει τη σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών

μεταξύ τους και την απομακρυσμένη διαχείριση αυτών. Αυτό σημαίνει ότι το μοναδικό προαπαιτούμενο για την απομακρυσμένη διαχείριση είναι η σύνδεση στο Internet. Αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι μηχανές, υπολογιστές, αισθητήρες, κυκλώματα, κάμερες ή οτιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό υπάρχει πάνω στο πλοίο. Με αυτήν
την δυνατότητα μπορεί απομακρυσμένα να επέμβει εξειδικευμένο προσωπικό από
τα γραφεία του ομίλου και να επιλύσει σύνθετα προβλήματα σε οποιοδήποτε πλοίο
του στόλου της εταιρείας όπου και αν βρίσκεται. Ακόμη, αν συνδυαστεί με το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) που επιτρέπει την πρόσβαση και κοινή χρήση
αποθηκευμένων δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε
στιγμή, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών.
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παράγονται από δεδομένα από όλα τα πλοία διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών, να αποθηκεύονται σε έναν κοινό χώρο και να μπορούν
να τα εκμεταλλευτούν όλες οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, κατόπιν στρατηγικών
συμμαχιών από τους εφοπλιστές του κλάδου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αφορούν live τιμές, καιρικές συνθήκες, συνηθισμένα προβλήματα, ναύλους κ.τ.λ. δημιουργώντας μια live πλατφόρμα αλληλεπίδρασης όλων των εταιρειών του κλάδου, δίνοντας ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
έναντι των ξένων, στην ταχεία επίλυση των προβλημάτων και στην γρήγορη λήψη αποφάσεων.
Ωστόσο, η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών εγκυμονεί κινδύνους και κάνει τους
ναυτιλιακούς ομίλους επιρρεπείς σε κυβερνοεπιθέσεις. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει
να αναπτυχθούν βιώσιμα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και
ελέγχου για να μην κινδυνεύουν απόρρητες πληροφορίες να δημοσιοποιηθούν, να
χαθούν ή να πέσουν σε λάθος χέρια. Με την έλευση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σημαντικό ρόλο δεν παίζει η πληροφορία – η οποία υπάρχει άφθονη και δημιουργείται συνεχώς – αλλά η διαχείριση της πληροφορίας και η δημιουργία γνώσης
από αυτήν.
Σύνδεση ναυτιλίας με την εφοδιαστική αλυσίδα
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στο χώρο των logistics και γενικότερα
στη διοίκηση της εφοδιαστική αλυσίδας. Αρκετές εταιρείες άρχισαν να δίνουν περισσότερη έμφαση στις μεταφορές, στις προμήθειες αλλά και στην αποθήκευση προϊόντων με πιο οργανωμένο τρόπο ενώ στο χώρο των υποδομών προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς στην Ελλάδα έργα που αφορούν είτε τις χερσαίες είτε τις
θαλάσσιες μεταφορές, με ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, αεροδρομίων και σιδηροδρομικών υποδομών.
Η έλευση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συγκεκριμένα η ανάπτυξη της ρομποτικής, της αυτοματοποίησης και της αυτονομίας των μηχανών μπορεί να αλλάξει τα
δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας. Εργασίες οι οποίες απαιτούσαν αρκετό εργατικό δυναμικό θα αντικατασταθούν από ρομποτικές μηχανές, μετατρέποντας την

παραγωγή από εντάσεως εργασίας σε εντάσεως κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο κλάδος της ναυτιλίας συμμετέχοντας πιο ενεργά στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Είναι γνωστό ότι στις θαλάσσιες μεταφορές τα αρνητικά στοιχεία είναι η μεγάλη διάρκεια των ταξιδιών και η αναμονή σε λιμάνια μεταξύ των διαφόρων προορισμών. Αυτούς τους νεκρούς χρόνους μπορούν να αξιοποιήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, τοποθετώντας ρομποτικές μηχανές μέσα στα πλοία για να παράγουν το τελικό προϊόν.
Έτσι, αντί απλώς να μεταφέρουν ένα έτοιμο τελικό προϊόν από την βιομηχανία στον
τελικό πελάτη, μπορούν να εκτελούν στους νεκρούς χρόνους το τελικό στάδιο παραγωγής με τη χρήση αυτόνομων μηχανών, τις οποίες θα μπορούν να τις διαχειρίζονται απομακρυσμένα οι πελάτες τους μέσω Internet of things. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβαίνει η εμφιάλωση ποτών σε μπουκάλια ή η κονσερβοποίηση προϊόντων
ή η συναρμολόγηση διαφόρων εξαρτημάτων που αποτελούν το τελικό στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας και είναι εργασίες ρουτίνας. Αυτό θα μείωνε συνολικά τους
χρόνους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και θα αύξανε τα κέρδη στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς θα προσέφεραν μια νέα υπηρεσία. Εκτός όμως από την τελειοποίηση προϊόντων μπορεί να γίνει και το αντίστροφο, δηλαδή οι α’ ύλες να μετατρέπονται σε β’ ύλες, καθώς μεταφέρονται από τον προμηθευτή στην βιομηχανία
για επεξεργασία, όπως ο καθαρισμός του σιταριού. Σε αυτό το νέο τρόπο παραγωγής-μεταφοράς το μόνο που χρειάζεται είναι η μεταφορά και γρήγορη προσαρμογή
των ρομποτικών μηχανών για τον κάθε πελάτη. Δεν απαιτείται επιπλέον ανθρώπινο
κεφάλαιο από τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς μέσα στο πλοίο αυτοματοποιημένες
μηχανές θα αναλάβουν να εκτελούν ένα στάδιο παραγωγής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, χωρίς την ενεργή συμμετοχή ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
μια καινούρια αγορά με ελάχιστο ανταγωνισμό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε
αντί να συνεχίζουμε το σκληρό ανταγωνισμό σε κορεσμένες αγορές, σύμφωνα με
τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών. Πρόκειται για μια καινοτομία που μπορεί να
ανοίξει νέο κλάδο στην ναυτιλία που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.
Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών η ναυτιλία αυξάνει την ποιότητα των μεταφορών και προσφέρει νέες υπηρεσίες. Αυτό συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία, γιατί τονώνει την εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών και δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες και να καταστήσουν ανταγωνιστικά τα
εμπορεύματά τους. Ωστόσο, μπορεί να χαθούν κάποια επαγγέλματα αλλά θα δημιουργηθούν νέα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας που θα έχουν ως βασικό πυλώνα
την τεχνολογία και την πληροφορική. Σήμερα, το κόστος χρήσης ρομποτικών μηχανών και αυτόνομων μηχανημάτων είναι απαγορευτικό. Ωστόσο, στα επόμενα 15
χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα καταστεί βιώσιμο. Η ελληνική ναυτιλία θα
πρέπει να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη για τη μετάβαση, έτσι ώστε να διατηρήσει την ηγετική της παρουσία.
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2o βραβείο
Προκλήσεις και απειλές για το μέλλον της Ελληνικής ναυτιλίας

Ξιφαρά Μαρία - Ιωάννα
Πανεπιστημίο Πειραιά
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα
αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει πως με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.»
Οδυσσέας Ελύτης

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την πολύτιμή συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην εγχώρια οικονομία, αλλά και στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά το δυσμενές και ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία, συνεχίζει να επενδύει και να επεκτείνεται συνεχώς. Επί σειρά ετών, η ελληνική ναυτιλία
καταφέρνει να είναι παγκόσμιος ηγέτης στον συγκεκριμένο κλάδο, δίνοντας τεράστια υπερηφάνεια και κύρος στην πατρίδα μας.
Η ναυτιλία σήμερα, έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά σημαντικών προκλήσεων γύρω
από το παγκόσμιο εμπόριο, το φορολογικό καθεστώς, τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων , τη χρηματοδότηση από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καθώς και τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στη ναυτιλία. Όσον αφορά τις απειλές,
η αβεβαιότητα που προκαλείται από την οικονομική κρίση που πλήττει ακόμα την Ελλάδα καθώς και το ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο και φορολογικό καθεστώς, προκαλούν κινδύνους στη ναυτιλία σήμερα. Αναμφισβήτητα όμως, υπάρχουν προτάσεις για
τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκεκριμένων κινδύνων, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της ελληνικής ναυτιλίας για την ανάπτυξη της χώρας μας.
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Ξεκινώντας, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική ναυτιλία σήμερα,
είναι η αλλαγή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η διεθνής σύμβαση (2004) για τον
έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτων έρματος των πλοίων και των ιζημάτων (BWMC),
του διεθνή ναυτιλιακού οργανισμού (IMO), τέθηκε σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου του
2017. Η συγκεκριμένη σύμβαση επιδιώκει να εμποδίσει την εξάπλωση επιβλαβών
υδρόβιων οργανισμών από τη μία περιοχή στην άλλη, με τη θέσπιση προτύπων και
μεθόδων διαχείρισης και ελέγχου των υδάτων έρματος του πλοίου και ιζημάτων. Σύμφωνα με τη σύμβαση, όλα τα πλοία που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, θα πρέπει να
ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διαχείρισης έρματος και ιζημάτων, βασισμένο σε ένα πλάνο, το οποίο θα έχει εγκρίνει πρώτα μέλος του γραφείου διοίκησης της σημαίας, στην οποία το πλοίο είναι εγγεγραμμένο. Επιπλέον, όλα τα πλοία
θα είναι υποχρεωμένα να φέρουν ένα βιβλίο καταγραφής έρματος και ιζημάτων καθώς και ένα διεθνές πιστοποιητικό. Έτσι, τα περισσότερα πλοία θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας έρματος, πληρώντας τα πρότυπα του IMO, επένδυση η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1-5 εκατομμύρια
δολάρια (UK P&I Club Circular, 2017). Η επένδυση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά,
καθώς οι έλληνες εφοπλιστές δε θα είναι σίγουροι πως το σύστημα που επέλεξαν
είναι λειτουργικό ή πως θα είναι αποδεκτό από όλες τις ρυθμιστικές αρχές του πλανήτη και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης
BWMC, παρόλο αυτά, η αμερικανική ακτοφυλακή, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία
αίτησης με την οποία ένας διαχειριστής πλοίου μπορεί να ζητήσει παράταση της ημερομηνίας συμμόρφωσης του σχετικά με την επεξεργασία θαλάσσιου έρματος, καθώς και τη διευκρίνιση του όρου ‘πρώτος προγραμματισμένος δεξαμενισμός.
Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αλλαγές, η μείωση των εκπομπών
του θείου στη ναυτιλία, είναι ένα ακόμα φλέγον ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της 70ης
Συνόδου της Ναυτιλιακής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Προστασίας (Marine Environment Protection Committee – MEPC) του IMO, ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2020
ως η ημερομηνία καθολικής εφαρμογής της χρήσης πετρελαίου με περιεκτικότητα
σε θείο (Sox) 0,5% ως καύσιμο για όλα τα πλοία που θα ταξιδεύουν σε θαλάσσιες
περιοχές εκτός των ήδη καθορισμένων περιοχών ελέγχου των εκπομπών καυσαερίου των πλοίων (Emission Control Areas- ECA), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), Annex VI. Σύμφωνα με τον ΙΜΟ, η συμφωνία αυτή έρχεται να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης διοξειδίου του θείου, έχοντας ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη για την υγεία
και το περιβάλλον. Με λιγότερα από δύο χρόνια να απομένουν μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία, ο κλάδος παραμένει επιφυλακτικός ως προς τον τρόπο με τον οποίο
θα προσαρμοστεί στους αυστηρότερους κανόνες και για το πώς αυτά τα νέα όρια
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θα επηρεάσουν τα ναύλα. Σύμφωνα με την Louisa Follis, για την αγορά δεξαμενόπλοιων και χρησιμοποιώντας το Worldscale ως παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να
ληφθεί υπόψη στην ετήσια προσαρμογή στη τιμή του καυσίμου και τελικά οι ιδιοκτήτες των πλοίων να αναζητήσουν το πρόσθετο κόστος καυσίμων που θα έπρεπε
να καταβάλλεται, στα ναύλα. Αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μείωση της
ταχύτητας από το 2020, με στόχο να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Παρακάτω,
η εικόνα παρουσιάζει τις αλλαγές που έχουν γίνει σταδιακά από τον IMO, όσον
αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συνεχίζοντας, ακόμα ένα ζήτημα που θα απασχολεί την ελληνική ναυτιλία είναι η πορεία του παγκόσμιου εμπορίου και η μετατόπιση του παγκόσμιου εμπορίου από την
Δύση στην Ανατολή. Με άλλα λόγια, η ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπηρεσία είναι αποσπώμενη, οπότε η ζήτηση δημιουργείται κατά κύριο λόγο για το μεταφερόμενο προϊόν και κατά επέκταση για τη μεταφορά του δια μέσου θαλάσσης. Έτσι,
η άνοδος της παγκόσμιας οικονομίας συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της ζήτησης για μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης, αλλά η αύξηση αυτή δεν επαρκεί πάντοτε για να αντισταθμίσει την αύξηση της προσφοράς μεταφορικών υπηρεσιών λόγω
της αύξησης του στόλου. Στο επερχόμενο διάστημα, το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται ότι θα επηρεαστεί και από την ανάπτυξη έργων υποδομής της Κίνας και συγκεκριμένα το One Belt One Road (OBOR). To 2013, ο Πρόεδρος της Κίνας, πρότεινε την καθιέρωση ενός δικτύου σιδηροδρόμων, δρόμων και αγωγών που θα
συνδέουν την Κίνα και την κεντρική Ασία, τη Δυτική Ασία και μέρη της Νότιας Ασίας.
Το αναπτυξιακό αυτό έργο αποσκοπεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας οικονομικής συνεργασίας στον κόσμο καθώς και συνεργασίας σε άλλους τομείς
όπως η χρηματοδότηση, το εμπόριο και τον πολιτισμό. Παρακάτω, απεικονίζεται γράφημα στο οποίο φαίνεται γεωγραφικά το αναπτυξιακό πλάνο που περιγράφεται.
Όσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται σε μία εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική θέση
και έτσι οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορεί να προμηνύουν αύξηση των επενδύσεων
στην Ελλάδα καθώς και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά.
Επιπλέον, μία μεγάλη πρόκληση για τον ναυτιλιακό τομέα είναι το ζήτημα της κυβερνοασφαλείας (Cyber security). Είναι ευρέως γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια του
2017, μεγάλοι κολοσσοί όπως η A.P Moller-Maersk(Δανία), η Rosneft (Ρωσία), o Βρετανικός ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons PLC καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της Ινδίας, το Jawaharlal Nehru Port Trust βρέθηκαν στο στόχαστρο
των κυβερνοεπιθέσεων. Το ζήτημα αυτό φαίνεται να παίρνει αρκετά μεγάλες διαστάσεις σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2017
όπου συμμετείχαν 26 κορυφαία διευθυντικά στελέχη δανέζικων ναυτιλιακών εταιρειών, με τις τελευταίες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 79% των πλοίων υπό δανέζικη σημαία. Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι πως το 42% των διευθυντικών στελεχών ανησυχούν αρκετά έως πολύ για πιθανή κυβερνοεπίθεση εις

βάρος της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία εργάζονται ή για απώλεια δεδομένων εντός του επομένου 12μήνου. Επίσης, το 69% των στελεχών απάντησαν θετικά στο
ερώτημα εάν τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας τους έχουν δεχτεί επίθεση
κατά το τελευταίο 12μηνο. Σύμφωνα με την Maria Skipper Schwenn, Διευθύντρια της
Ένωσης Δανών Εφοπλιστών, το ανησυχητικό σε αυτή την περίπτωση είναι πως μία
διαρροή στα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα μίας ναυτιλιακής εταιρείας
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων. Επιπροσθέτως, τομείς που μπορεί να επηρεαστούν από μία κυβερνοεπίθεση είναι η δορυφορική επικοινωνία, τα συστήματα παρακολούθησης του φορτίου, τα ραντάρ και τα
συστήματα αυτόματης αναγνώρισης.
Αναμφισβήτητα, η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει να αντιμετωπίσει και προκλήσεις όπως
η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα smart ships και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, οι
πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από άλλες χώρες όπως η Σιγκαπούρη,
η οποία είναι ανερχόμενη για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ναυτιλιακού κέντρου,
προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε μετεγκατάσταση των ναυτιλιακών εταιρειών από τον Πειραιά, όπως και πολλές άλλες μονάδες παραγωγής οι οποίες μπορεί να προσφύγουν στην μετεγκατάσταση σε
άλλα σημεία του πλανήτη και έτσι να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις ποσότητες διακινούμενων εμπορευμάτων μέσω των ελληνικών λιμανιών. Τέλος, η χρηματοδότηση της ελληνική ποντοπόρου ναυτιλίας έχει καταγράψει τρομερή μείωση και
έτσι οι έλληνες πλοιοκτήτες, έχουν στραφεί σε πηγές χρηματοδότησης της Ασίας,
ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το κενό που δημιούργησε το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Τρόποι ενίσχυσης της συμβολής της Ελληνικής ναυτιλίας στη μελλοντική ανάπτυξη
της χώρας
Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ernst & Young απευθυνόμενη σε πλοιοκτήτες, διευθύνοντα και ανώτατα στελέχη ,καθοριστικός στόχος θα
πρέπει να είναι η μετατροπή των σύγχρονων προκλήσεων σε πιθανές ευκαιρίες για
την ελληνική ναυτιλία και τη χώρα γενικότερα.
Ο πρώτος σταθμός, είναι η ύπαρξη ισχυρών ναυτιλιακών πλεγμάτων και στην περίπτωση της Ελλάδας η αύξηση της ελκυστικότητας των δύο βασικών λιμένων που είναι ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Ορίζοντας το ναυτιλιακό κέντρο, θα πρέπει να
υπάρχει σημαντική παρουσία τοπικής πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων, ισχυρές
χρηματοοικονομικές, νομικές και άλλες υπηρεσίες, η ύπαρξη κατάλληλων λιμενικών

υποδομών και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και συστήματα έρευνας και
ανάπτυξης από εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Το 80% των συμμετεχόντων, ανέφερε πως η ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού κέντρου και της ελληνικής ναυτιλίας ευρύτερα. Για να συμβεί αυτό όμως φυσικά θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και ενημέρωση από την ελληνική κοινωνία, ώστε περισσότεροι
νέοι να επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ναυτικού και να υπάρξει χρηματοδότηση των ναυτικών ακαδημιών. Με αυτό τον τρόπο το ναυτικό δυναμικό, το
οποίο παλαιότερα ήταν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, θα ενισχυθεί ποσοτικά και ποιοτικά. Αναμφίβολα, και τα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της ναυτιλίας, θα μπορούσε να
συμβάλει στην έρευνα και ανάπτυξη ζητημάτων της ναυτιλίας καθώς και σε δραστηριότητες ή εθελοντικά έργα τα οποία θα αναδείξουν την εξωστρέφεια και την σημαντική προσφορά της ναυτιλίας στην Ελλάδα.
Η απουσία ενός σταθερού ρυθμιστικού νομικού και φορολογικού πλαισίου είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο φάνηκε να προβληματίζει αρκετούς εμπλεκόμενους στη
ναυτιλία. Τονίζεται αρκετά η αναγκαιότητα για μείωση της γραφειοκρατίας, ο εκσυγχρονισμός του νηολογίου καθώς και οι φορολογικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία
με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του
τομέα της πληροφορικής. Μελετώντας τη Σιγκαπούρη ως ναυτιλιακό κέντρο, φαίνεται πως η επιτυχία δε κρύβεται μόνο στη στρατηγική γεωγραφική της θέση, αλλά και
στο νομικό της πλαίσιο, την υποστήριξη προς τον κλάδο και την διευκόλυνση εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων.
Τέλος, η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών,
που είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να αναπτυχθεί η ελληνική ναυτιλία. Μερικά παραδείγματα είναι η ανάγκη σιδηροδρομικής σύνδεσης του Πειραιά με την υπόλοιπη Ευρώπη, η ανάγκη της Αθήνας να εδραιωθεί ως ένας αεροπορικός κόμβος, καθώς και
η εκμετάλλευση της ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης του Πειραιά.
Συμπεράσματα, Ευχαριστίες και Επίλογος
Η ελληνική ναυτιλία, αποτελεί τον πλέον εξωστρεφή τομέα της εθνικής οικονομίας,
με τις εισροές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν περίπου το
6,5% του ελληνικού ΑΕΠ.
Το βασικό συμπέρασμα είναι πως η ελληνική ναυτιλία παραμένει και θα παραμένει
πρώτη σε παγκόσμιους όρους. Σύμφωνα με τον Κο Βενιάμη, Πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας με 4.800 πλοία, ενώ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% της χωρητικότητας(dwt). Υποστηρίζεται ακόμα ,πως το 2018 θα είναι η χρονιά των πλοίων

ξηρού φορτίου και πως θα υπάρξει σταθεροποίηση στον τομέα των containers. Μερικά νούμερα ακόμα που προδίδουν την ποιοτική ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας
είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων έχει φτάσει τα 11,54 χρόνια.
Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις, προϋποθέτοντας ότι θα υπάρξει στενότερος συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
και θα δοθεί έμφαση σε τρεις μεγάλους πυλώνες όπως είναι η εκπαίδευση, οι υποδομές και το σταθερό ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο.
Αντιπροσωπεύοντας τη νέα γενιά, το όραμα μου ως φοιτήτρια στον κλάδο της ναυτιλίας είναι να κρατήσουμε ως χώρα την ναυτιλία πάντα τόσο ψηλά. Αυτό επιτυγχάνεται αναμφίβολα με κατάλληλη εκπαίδευση, πάθος για τη ναυτιλία και τη θάλασσα
και θυσίες. Παρά τις δυσκολίες, οι νέοι είμαστε αυτοί που πρέπει να παλέψουμε για
να συνεχίσει η ναυτιλία να μας κάνει πάντα τόσο υπερήφανους. Το μήνυμα μου προς
όλους τους νέους είναι πως χρειάζεται συνεχής δέσμευση, διάβασμα, ενημέρωση,
απόκτηση επαγγελματικών εμπειριών, εθελοντισμός, έρευνα, θέληση και απόκτηση
επαγγελματικών πιστοποιήσεων ώστε να μπορούμε να παραμένουμε πάντα στην
πρώτη γραμμή της ναυτιλιακής επικαιρότητας, που τρέχει με τόσο γοργούς ρυθμούς.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δόθηκε η ευκαιρία με τον δικό μου τρόπο να
εκφράσω τις απόψεις μου και τα στοιχεία που αφορούν την ελληνική ναυτιλία και να
συγχαρώ τον φορέα διοργάνωσης του διαγωνισμού που φέρνει τους νέους κοντά
και επιτρέπει την ανταλλαγή τόσο σημαντικών απόψεων. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω
πως η επιλογή της ελληνικής γλώσσας για την εργασία μου έγινε καθαρά για συναισθηματικούς λόγους, θέλοντας να εκφράσω το σεβασμό μου στην Ελλάδα και την
ναυτιλία.
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ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Προκλήσεις και απειλές για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας.
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εδώ και αιώνες τον πλέον εξωστρεφή τομέα της εθνικής οικονομίας, καθώς είναι σημαντική πηγή εισοδήματος, πλούτου και κύρους για
την πατρίδα μας. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ηγέτιδα στον
κλάδο, με συνολικό στόλο 5.272 πλοία και συνολική χωρητικότητα 2.026.000 GT. Παράλληλα, οι άνθρωποί της δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και προσαρμοστικότητα στις συνεχείς προκλήσεις και αλλαγές. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, αλλά και οι παγκόσμιες αγορές, όσο και
τη συμμόρφωση στα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), και την
προσαρμογή στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.
Ευρέως γνωστό είναι, πως η ναυτιλία είναι επιρρεπής στις γεωπολιτικές μεταβολές.
Το Brexit και η εσωστρέφεια της Αμερικής με την εμπορική προστατευτική πολιτική
του Αμερικανού προέδρου D. Trump, σίγουρα επηρεάζουν τα τεκταινόμενα στη ναυτιλία και διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο αβεβαιότητας. Παράλληλα, οι αναδυόμενες
αγορές της Ασίας με την Κίνα θα κατέχουν το 19-24% το παγκόσμιου στόλου το
2030, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στον
τομέα των ναυπηγοεπισκευών η Κίνα και οι αναδυόμενες χώρες, δηλαδή το Βιετνάμ,
η Βραζιλία, η Ινδία και οι Φιλιππίνες θα αποτελέσουν τους ηγέτες του τομέα.
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Σημαντική πρόκληση για το μέλλον της διεθνούς, αλλά και της ελληνικής ναυτιλίας
αποτελούν οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Τα πλοία χωρίς πλήρωμα πριν κάποια χρόνια φάνταζαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως πλησιάζει η ώρα που τα αυτόνομα μη επανδρωμένα πλοία θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στις θάλασσες. Ήδη
η Rolls-Royce και η Yara ανακοίνωσαν πως το 2020 θα κυκλοφορήσουν η πρώτη το
πρώτο μη επανδρωμένο εμπορικό πλοίο κατευθυνόμενο με τεχνητή νοημοσύνη και
η δεύτερη το πρώτο αυτόνομο φορτηγό πλοίο Birkeland. Όμως, πολλά είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, σε θέματα
ασφαλείας και στο ρυθμιστικό πλαίσιο πριν χρησιμοποιηθούν ευρέως τα αυτόματα
πλοία στην ποντοπόρο και την επιβατηγό ναυτιλία. Σίγουρα τα λιμάνια και πολλές άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη ναυτιλία θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν, ώστε να
μπορούν να υποστηρίζουν τα νέα αυτόματα πλοία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκπαιδευτούν IT experts που να χειρίζονται από τη στεριά τα αυτόνομα πλοία. Βέβαια,
η τεχνητή νοημοσύνη θα συντελέσει στη συλλογή διάφορων πληροφοριών, όπως τι
καιρικές συνθήκες επικρατούν στο μέρος που πλέει το πλοίο, πόση ποσότητα καυσίμων θα καταναλώσει το πλοίο. Προβληματισμοί εγείρονται σχετικά με το ποιος θα
αναλάβει την πλοήγηση του πλοίου και τι αρμοδιότητες θα έχουν οι πλοίαρχοι, όπως
επίσης και η αύξηση της ανεργίας σε ναυτεργατικό δυναμικό. Τέλος, το πρόβλημα
της πειρατείας, που αιώνες ταλαιπωρεί τη ναυτιλία, έρχεται να δώσει τη θέση του
στους hackers και τις κυβερνοεπιθέσεις . Γνωρίζουμε πως η Ελλάδα υπολείπεται σε
τεχνολογία και υποδομές σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που αποτελούν πρωτοπόρους σε τεχνολογικές καινοτομίες. Η έρευνα & ανάπτυξη (R&D)
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εδραίωση της Ελλάδας ως ένα παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση πόσο γρήγορα θα καταφέρει να συμβαδίσει και να προσαρμοστεί στις παραπάνω αλλαγές.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της PwC, στα επόμενα χρόνια θα συμβούν αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα με τις ναυτιλιακές εταιρείες να πρέπει να παρέχουν
περισσότερες υπηρεσίες στην αλυσίδα αξίας των μεταφορών για να διατηρήσουν τη
βιωσιμότητά τους. Επίσης, ανταγωνιστικά και κερδοφόρα θα είναι τα πλοία μεγάλης
χωρητικότητας, που θα μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. Δεν αποκλείεται η Amazon
και η Google να αποτελέσουν σημαντικούς παγκόσμιους παίκτες που θα διατηρούν
τα δικά τους φορτηγά πλοία.
Ιδιαίτερη πρόκληση για το αύριο της ελληνικής ναυτιλίας αποτελεί η συμμόρφωση με
τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) το 2016 και την εφαρμογή του Ballast Water Treatment. Τα υπάρχοντα πλοία πρέπει να εγκαταστήσουν συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, ενώ η
τεχνολογία δεν είναι έτοιμη ακόμα να τα υποστηρίξει. Ωστόσο, η εγκατάσταση αυτών
των συστημάτων είναι πολύ δαπανηρή για τους πλοιοκτήτες, δεν έχει δοκιμαστεί στην
πράξη η αξιοπιστία τους και χρειάζεται χρόνος ώστε να εφαρμοστεί καθολικά στα πλοία.
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Παράλληλα, η ανάγκη για φιλικά προς το περιβάλλον πλοία και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η
τάση του μέλλοντος είναι η ναυπήγηση υγραεριοφόρων πλοίων (LNG). Οι Έλληνες
εφοπλιστές φαίνεται πως ακολουθούν ταχύτατα τις τάσεις της αγοράς, καθώς έχουν
ήδη επενδύσει σε ναυπηγήσεις LNG πλοίων με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Μία πρόκληση, αλλά παράλληλα και απειλή για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας αποτελεί η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τις παγκόσμιες αγορές τα τελευταία χρόνια. Στην κρίση αυτή έρχεται να προστεθεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, που δεν αφήνει τον κλάδο να πάρει
ανάσα και στρέφει πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις να δηλώνουν ως έδρα χώρες –
“φορολογικούς παραδείσους”, όπως λ.χ. η Λιβερία ή ο Παναμάς, και να νηολογούν
τα πλοία τους υπό ξένη σημαία. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες
εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, με συνολική
χωρητικότητα 202,6 εκατομμυρίων τόνων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του
παγκόσμιου μεριδίου αγοράς (5.272 πλοία), η πρωτιά αυτή του ελληνόκτητου στόλου δε συνάδει με τον αριθμό των πλοίων (1.245) που φέρουν ελληνική σημαία. Θα
πρέπει δε να τονιστεί πως το 82% των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών δε διαθέτει
κανένα πλοίο με ελληνική σημαία. Παρά ταύτα, ο υπό ελληνική σημαία στόλος κατατάσσεται στη 18η θέση παγκοσμίως βάσει του συνολικού αριθμού των πλοίων και
στην 9η θέση βάσει της χωρητικότητας (DWT). Η διεθνής φήμη της ελληνικής σημαίας και τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με το Μνημόνιο του Παρισιού (Paris Memorandum of Understanding – MoU) αποτελούν πλεονέκτημα νηολόγησης υπό την ελληνική σημαία, όμως το ρυθμιστικό περιβάλλον και το φορολογικό πλαίσιο αποτελούν
ισχυρότερους παράγοντες που στρέφουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες στη νηολόγηση
των πλοίων τους υπό ξένες σημαίες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναμάς εξακολουθεί
να κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε νηολογημένα πλοία τόσο σε αριθμό, όσο
και σε χωρητικότητα.
Μία ακόμα πρόκληση αποτελεί η αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των εταιρειών,
που από οικογενειακό έγινε περισσότερο εταιρικό (corporate). Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να μοιράζονται την πληροφόρηση, ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Ταυτόχρονα, η δεύτερη γενιά στις ναυτιλιακές εταιρείες για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών της και την ηγετική δύναμη της ελληνικής
ναυτιλίας πρέπει να αγωνιστεί αρκετά, καθώς βρίσκεται σε ένα συνεχώς και ταχύτατα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ρευστότητα, απασχόληση και επενδύσεις από εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές.
Τα κεφάλαια που διοχετεύονται από τους Έλληνες εφοπλιστές στην οικονομία της
χώρας επενδύονται σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, λ.χ στην ενέργεια,
τις μεταφορές, τις κατασκευές, την τεχνολογία, το λιανεμπόριο και τον τουρισμό.
Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η προσφορά τους στην κοινωνία με έμφαση στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική πρόνοια, μέσω ατομικών φιλανθρωπιών,
κοινωφελών ιδρυμάτων (Ιδρύματα Νιάρχου, Ευγενίδου, Λασκαρίδη, Ωνάση κλπ), καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Πολλές είναι οι υποτροφίες που χορηγούνται από αυτά τα ιδρύματα σε Έλληνες φοιτητές και επιστήμονες για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, αλλά και την έρευνά τους σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Παράλληλα, η δεσπόζουσα θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο οικονομικό γίγνεσθαι
ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες
διαβουλεύσεις. Οι παγκόσμιες τράπεζες εμπιστεύονται τους Έλληνες εφοπλιστές και
τις επιχειρήσεις τους, με συνέπεια να δημιουργείται μια θετική εικόνα για την Ελλάδα
και τους Έλληνες, λόγω του υψηλού ήθους που διαθέτουν στις συναλλαγές, τις ιδιαίτερες γνώσεις τους σε ό,τι αφορά “τις ιδιοτροπίες” των παγκόσμιων ναυτιλιακών
αγορών, την εγρήγορση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις ηγετικές τους ικανότητες. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το 50% του ελληνικού στόλου είναι
ηλικίας μικρότερης των 10 ετών, σε αντίθεση με το μέσο όρο των 12,7 ετών που
ισχύει για τον παγκόσμιο στόλο. Βλέπουμε έτσι, πως οι Έλληνες έχουμε μία τάση διαφοροποίησης και πρωτοπορίας πράγμα που αντανακλάται και σε άλλους τομείς.
Με δεδομένη τη μεταφορά αγαθών σε όλες τις ηπείρους, τη συνεργασία με ξένες
εταιρείες, όχι μόνο ναυτιλιακές, αλλά και τραπεζικές, δικηγορικές και ασφαλιστικές,
με πληρώματα από όλο τον κόσμο να αλληλεπιδρούν και να μεταδίδουν τεχνογνωσία καταλαβαίνουμε ότι η ναυτιλία συμβάλλει στην ελληνική εξωστρέφεια, την ενίσχυση του κύρους, αλλά και του πολιτισμού μας.
Η ελληνική ναυτιλία είναι τα πλοία, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται
στη στεριά και τη θάλασσα.
Τι βήματα θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ενισχυθεί η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας;

Πώς συμβάλλει η ναυτιλία στην ελληνική εξωστρέφεια;

Η ελληνική ναυτιλία για να μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και τη
διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και της βιωσιμότητάς της στις
διεθνείς αγορές, θα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω προτάσεις:

Ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος συμβάλει ενεργά στο ελληνικό ΑΕΠ αποτελώντας
βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας, υποστηρίζοντας την εθνική οικονομία σε

Πρώτη και κυριότερη, ο ναυτιλιακός τομέας είναι επιτακτική ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων και να ενταχθεί στη μακροπρόθεσμη
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αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας με στρατηγικό προσανατολισμό στην αύξηση του
αντίκτυπου της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Δεν είναι τυχαία άλλωστε, η επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η θέσπιση ενός σταθερού ανταγωνιστικού πλαισίου για τη διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και
για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, με απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και με μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, η δημιουργία κινήτρου νηολόγησης εμπορικών πλοίων υπό
ελληνική σημαία και η διαμόρφωση ευνοϊκότερων όρων δραστηριοποίησης στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας, παρά την έντονα εποχιακή ζήτηση, συνιστά μία
από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο. Πρόκληση αποτελεί η σωστή διαχείριση του και οι ευνοϊκές συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και προσέλκυσης κεφαλαίων.
Απαραίτητη κρίνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά
ως κέντρου ναυτιλίας, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο του ναυτιλιακού
πλέγματος (Maritime Cluster) με ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, συμβουλευτικές και
νομικές εταιρείες, με σκοπό την μετατροπή του σε ανταγωνιστικό παγκόσμιο λιμάνι.
Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο και η άρση εμποδίων στο
σχετικό επιχειρείν μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών δομών. Για το στενότερο συντονισμό των συμμετεχόντων στο ναυτιλιακό πλέγμα του Πειραιά και την προώθηση της επιχειρησιακής αριστείας του λιμανιού, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψιν τα παραδείγματα του Maritime UK, ενός
μη-κερδοσκοπικού οργανισμού που συγκεντρώνει τους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων, των ναυτιλιακών και επιχειρηματικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου για
την προώθηση της χώρας ως κορυφαίο ναυτιλιακό κέντρο, καθώς και του Ναυτικού
Ινστιτούτου της Σιγκαπούρης (Singapore Maritime Institute) που στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές, πολιτικές και ερευνητικές και αναπτυξιακές (R&D) πτυχές του κλάδου .

κες της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, σκόπιμη κρίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών ναυτιλιακών σχολών. Η προσφορά ανταγωνιστικής εργασίας (εξειδικευμένης
και ανειδίκευτης) θα έρθει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά, δεδομένου
ότι η υπάρχουσα ζήτηση για πλοιάρχους και μηχανικούς, είναι πολύ μεγαλύτερη από
τους αποφοίτους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Παράλληλα, η αποτελεσματική επικοινωνία των επιτευγμάτων του κλάδου και των αλλαγών που διαρκώς συντελούνται στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα πλοία, χρήζει υψίστης σημασίας, καθώς διαιωνίζονται τα αρνητικά στερεότυπα παλαιότερων εποχών, που
συντελούν στην αποστροφή των νέων για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Τέλος, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν μία πιο εξωστρεφή εταιρική κουλτούρα
δημιουργώντας και ενισχύοντας τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών γραφείου.
Για να μπορέσει η ελληνική ναυτιλία να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις θα
πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
με καταξιωμένους ερευνητές και εταιρείες με ισχυρή παρουσία στο R&D. Έτσι, με
τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πληροφορικής και της εφαρμογή τους όπου δεν
υπάρχουν θα υπάρξει εισαγωγή νέων εργαλείων, όπως οι διαδικτυακές πύλες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η on-line συνδεσιμότητα λιμένων, ναυτιλιακών εταιρειών και
πλοιοκτητών.
Η εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων είναι ένα έργο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συνεχή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη για την καθιέρωση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου.

Θα υπάρξουν σημαντικές εισοδηματικές εισροές για την εγχώρια οικονομία εάν η
επισκευή και η ναυπήγηση των πλοίων στην Ελλάδα γίνει πιο ανταγωνιστική και εκμεταλλευτούμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε στον τομέα αυτό
βάσει της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στο κέντρο της Μεσογείου, αλλά και λόγω
της μακροχρόνιας πρωτοπορίας μας στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές.
Μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και της ναυτιλίας κρίνεται η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις ναυτικές σχολές, η κατάλληλη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ν και η στενότερη σύνδεσή τους με τη ναυτιλιακή κοινότητα
σε θέματα που άπτονται της κατάρτισης των προγραμμάτων σπουδών και τις ανάγ176

177

4o βραβείο
ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εισαγωγή
Η ναυτιλία αποτελεί μια δυναμική δραστηριότητα από τις απαρχές του ελληνικού
έθνους. Φέρει σήμερα το βάρος και την τιμή της υπερτρισχιλιετούς ιστορίας της. Η
ρήση του Ηροδότου, «Έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία και θάλασσα» απηχεί τους στενούς δεσμούς μας με τη ναυσιπλοΐα. Η ενασχόληση με τη θάλασσα δεν
έδινε απλώς διέξοδο στις βιοποριστικές ανάγκες του Έλληνα αλλά αποτελεί διαχρονικά και το εφαλτήριο για δημιουργία και προκοπή. Στην έκθεση αυτή θα σκιαγραφηθούν οι προκλήσεις και οι απειλές που ενδέχεται να δεχθεί μακροπρόθεσμα
η ελληνική ναυτιλία, αφού προηγουμένως αναπτυχθεί η θέση και η σημασία της στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι, καθώς και η συμβολή της στην ελληνική οικονομία, την εξωστρέφεια και τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας.
Η θέση και η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας
Οποιαδήποτε προσέγγιση στο παρόν και το μέλλον θα πρέπει να έχει ως γνώμονα
τους ανθρώπους και τα επιτεύγματα που την έχουν φέρει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ο συνδυασμός της ναυτικής ικανότητας και της εμπορικής δεινότητας, του ανήσυχου πνεύματος και του ελεγχόμενου ρίσκου, σε συνάρτηση με την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έχουν συντελέσει σήμερα, στη διατήρηση της
ελληνικής ναυτιλίας στην πρώτη θέση ενός διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
(Καραγεώργης, 2016). Αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα, υλικά και ηθικά, στην πατρίδα.. (Μπέλλος, 2017).
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Για να φτάσει η σύγχρονη ελληνική ναυτιλία στο σημερινό της επίπεδο έχουν δουλέψει τουλάχιστον έξι γενιές ναυτικών-επιχειρηματιών της θάλασσας. Δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που συνετέλεσε σε αυτήν
την πρόοδο. Μολονότι οι ψίθυροι θέλουν τους Έλληνες να μη μπορούν να συνεργαστούν σε προσωπικό επίπεδο, στον τομέα της ναυτιλίας τα επιτεύγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αποτελούν προϊόν ομαδικής εργασίας. Μέχρι πρότινος, οι ναυτιλιακές εταιρείες ηγούνταν από τους ιδρυτές τους -καπεταναίους και πλοιοκτήτες
ταυτόχρονα- που έφεραν ιδιαίτερα το αίσθημα του πατριωτισμού και της συντροφικότητας, στο πνεύμα που καταδεικνύεται από τα πανάρχαια ακόμη χρόνια στα
Ομηρικά έπη. Κλειδί στην συνέχιση της πετυχημένης πορείας είναι η άμεση επαφή
των απογόνων και συνεχιστών της παράδοσης με την θάλασσα και τους ανθρώπους
της. Η εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η αμοιβαιότητα και η ανταμοιβή του έργου των
υφισταμένων λειτουργούν καταλυτικά στην επιχειρηματική πορεία μιας ναυτιλιακής
εταιρείας. Δεν αρκούν σπουδές σε πανεπιστήμια, αλλά απαιτείται και θαλάσσια εμπειρία, για να εισχωρήσει κάποιος στην ψυχή και τη ζωή του Έλληνα θαλασσοπόρου.
Επιπρόσθετα, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα
στη μακραίωνη ιστορική ναυτική της διαδρομή, την αντοχή της ναυτιλίας σε περίοδο
κρίσεων αλλά και τη διεύρυνση της παρουσίας της στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή.
Σήμερα, το μοντέλο αυτό γενικεύεται, εφόσον σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, υπάρχουν πολλές στρατηγικές γεωγραφικές θέσεις. Έτσι, η εξάπλωση σε αναδυόμενες
ναυτικές και εμπορικές αγορές, στα πλαίσια μια πολιτικής αποκέντρωσης, δημιουργεί προϋποθέσεις αειφόρας ανάπτυξης και πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, ιδίως με χώρες όπως η Κίνα, η οποία αναζητά στη θάλασσα νέους «δρόμους του μεταξιού».
Η εκμετάλλευση τεχνολογικών καινοτομιών που αφορούν στη μηχανική των
πλοίων, την επικοινωνία και τη ταχεία εξέλιξη στην πληροφορική, προσέφεραν στην
εκρηκτική ανοδική πορεία της ναυτιλίας τα τελευταία 200 χρόνια. (Καθημερινή,
2001). Η πληροφορία αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σε κάθε σύγχρονη
επιχειρηματική δραστηριότητα. Η γνώση του περιβάλλοντος και των συνθηκών, η αναζήτηση των ευκαιριών και οι δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες του καινοτόμου μάνατζμεντ.
Η πληροφορία μπορεί να συντελέσει στη διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στον καίριο συντονισμό επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι δυνατό όμως να
αποτελέσει και την αχίλλειο πτέρνα της ναυτιλίας, καθόσον μπορεί να δέχεται κακόβουλες επιθέσεις, κατασκοπεία και αλλοίωση των δεδομένων. Μπορεί ακόμη να
γίνει εργαλείο εγκληματικών ενεργειών και πειρατείας. Οι αυστηροί κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των πληροφοριακών συστημάτων θα διαφυλάξουν στο μέγιστο βαθμό την ακεραιότητά και τη διαχρονική αξία τους.
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Ο εκσυγχρονισμός των πλοίων αποτελεί ένα εχέγγυο της αξιοπλοΐας τους και της
αξιοπιστίας μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Επιπλέον, αποτελεί μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και εργασίας των ναυτικών και της παραγωγικότητάς τους. Το 2001, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Lloyd’s Register, η Ελλάδα αριθμούσε 1.529 πλοία.
(Πετρόπουλος, 2003). Σήμερα, παρά την παγκόσμια ύφεση, ο ελληνόκτητος στόλος
αριθμείται στα 4.800 πλοία. Ελέγχει το 20% περίπου της παγκόσμιας χωρητικότητας
deadweight και αποτελεί σχεδόν το 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν της ποσοτικής κυριαρχίας, αξιοσημείωτο είναι ότι έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά και
διαθέτει το νεότερο ηλικιακά στόλο μέσου όρου 11,54 χρόνων συγκριτικά με τα
14,81 έτη του παγκόσμιου. (Τσαμόπουλος, 2018). Θα ήταν ευχής έργο η ανάδειξη
της χώρας μας σε ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο, με διεθνή αίγλη και
ακτινοβολία, εξυπηρετώντας και στηρίζοντας περεταίρω τον ελληνόκτητο στόλο και
την εθνική οικονομία.

παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 15% που
ανήλθε σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008. Η άνοδος αυτή συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό του συνεχώς διευρυνόμενου ελλείμματος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. (Βολογιάννης, 2014). Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το 2014 η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα συνεισέφερε στην οικονομία της χώρας με αύξηση κατά 9,04% του ναυτιλιακού συναλλάγματος και συμφωνήθηκε προαιρετική εισφορά 420 εκατομμυρίων ευρώ που κατανεμήθηκε στα έτη
2013-2016. Επιπλέον, η ναυτιλία παρείχε απασχόληση σε 192.000 άτομα στα πλοία
και στην ξηρά.. (Μπουραγάνης, 2015). Ο βαθμός προσφοράς της ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, θα μπορούσε να βελτιωθεί περεταίρω με τη κρατική στήριξη και κατανόηση. Ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος είναι φυσικό να προσελκύσει περισσότερα μέλη και να ενισχύσει την ελληνική εξωστρέφεια.

Η κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά, επισημαίνεται από το ότι η Ελληνική σημαία
κατέχει την έβδομη θέση διεθνώς και τη δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Τσαμόπουλος, 2017), η οποία εξαρτάται από τη ναυτιλία για τη μεταφορά του 75% του διεθνούς εμπορίου της. (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 2017). Τα παραπάνω δίνουν ένα
στρατηγικό πλεονέκτημα και προδιαγράφουν μελλοντικές επιτυχίες. Επιπλέον, ο κλάδος της μεταφοράς ενέργειας χαρακτηρίζεται από τη μείωση του αριθμού των
πλοίων αλλά παράλληλα την αύξηση της χωρητικότητας τους, βελτιώνοντας έτσι τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του στόλου. Καταγράφονται παραγγελίες νεότευκτων
πλοίων στα οποία συμπεριλαμβάνονται 49 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου
LNG / LPG. (Καραγεώργης, 2018). Η ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό κέντρο με
τη μελλοντική εκμετάλλευση των πλούσιων στη Μεσόγειο κοιτασμάτων φυσικού αερίου προδιαγράφει τη λαμπρή μελλοντική προοπτική της ελληνικής ναυτιλίας, την αύξηση της απασχόλησης και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

Προκλήσεις, απειλές και αδύνατα στοιχεία της Ελληνικής ναυτιλίας

Συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική εξωστρέφεια και στην οικονομία
Μελετώντας την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας θα διακρίνουμε ουσιαστικά συστατικά της επιτυχίας της. Η μακροημέρευση της ευοδώθηκε κατά ένα μέρος από την
ανάπτυξη μηχανισμών ευελιξίας, καινοτομίας και προσαρμοστικότητας, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ελληνική εξωστρέφεια. (Ντόκος, 2013). Η ίδια η κρίση, διαχρονικά,
γίνεται τροφός στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, και η ναυτιλία ο
μοχλός για την έκφραση της ελληνικής εξωστρέφειας.
Αυτή αποτυπώνεται στη μεγάλη άνοδο που καταγράφηκε από τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο Α.Ε.Π, η οποία για το χρονικό διάστημα 2002-2008 έφτασε στο
4,4%. Σύμφωνα με την έρευνα του κ. Βολογιάννη, το 2004-2008, καταγράφηκαν τα
υψηλότερα επίπεδα εισπράξεων στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών από την
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Ο διεθνής κρατικός προστατευτισμός αποτελεί μηχανισμό οργανωμένων κρατών
στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ενίσχυση του εγχώριου κεφαλαίου. Κατά τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοακίμ Αλμούνια, αποτελεί
«απαρχαιωμένη συνταγή» που δεν συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, ωστόσο δεν
παύει να υφίσταται ως πρακτική ορισμένων και ιδίως πλέον ανεπτυγμένων κρατών.
Αμυντικός μηχανισμός στην παραπάνω ενέργεια από πλευράς ναυτιλιακών εταιρειών
μπορεί να αποτελέσει η διασπορά του στόλου σε σημαίες άλλων χωρών και η επιδίωξη συμμαχιών ποικίλης μορφής με ανεπτυγμένες χώρες, όπως η ΗΠΑ και η Κίνα,
οι οποίες είναι πιθανό να επιδείξουν τέτοιες πρακτικές. Η εξαγορά κεφαλαίων και
γενικά η διείσδυση στην οικονομία τέτοιων χωρών μπορεί να αποτελέσει λύση σε
ενδεχόμενο πρόβλημα, όπως και οι αρμονικές διακρατικές συνεργασίες. Στη χώρα
μας αντίθετα, η υπερφορολόγηση αναστέλλει την αναπτυξιακή διαδικασία και κάθε
εμπορική δραστηριότητα. Θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο που θα διευκολύνει την
αύξηση των πλοίων με ελληνική σημαία, και τη διατήρηση του brand name της ελληνικής ναυτιλίας.
Ο εμπορικός ανταγωνισμός και το ενδεχόμενο οικονομικής ύφεσης. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πρέπει να παραμείνουν ελκυστικές έναντι του νέου ανταγωνιστή
τους, των αερομεταφορών. Οικονομικά αδύναμες ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν να
αναμετρηθούν με ισχυρούς αερομεταφορείς. Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους θα περιορίσουν τη ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σε προορισμούς με
υψηλό τουριστικό ή οικονομικό ενδιαφέρον. (Μπέλλος, 2016).
Στις συνθήκες της εμπορικής αναμέτρησης και αντιπαλότητας, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, είναι δεδομένο ότι περιορίζεται η ζήτηση αγαθών και έτσι δυσχεραίνεται το έργο της ναυτιλίας. Οι τοπικοί πόλεμοι και η μετανάστευση πληθυσμών θα
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μεταβάλλουν τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη και ενδεχομένως να συντελεσθεί
περαιτέρω οικονομική κάμψη. Σε μια τέτοια προοπτική, οι σύγχρονες ναυτιλιακές
εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν απόθεμα οικονομικών πόρων ώστε να συντηρηθούν στο ενδεχόμενο μιας βαθειάς ύφεσης.
Ναυτιλία και περιβάλλον. Η ναυτιλία αποτελεί σημαντική πηγή αέριων ρύπων συμβάλλοντας κατά ένα ποσοστό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Αναφέρεται ότι ένα δισεκατομμύριο τόνοι αέριων ρύπων προέρχεται από τη
παγκόσμια ναυτιλία και αυτό αποτελεί το 3% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενώ αναμένεται ότι αυτές θα υπερδιπλασιασθούν μέχρι το 2050. (Παπαευθυμίου και Ανδριοσόπουλος, 2016). Ως συνέπεια, το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων είναι αναπόφευκτο από τα κράτη ή τους διεθνείς φορείς και
θα πρέπει να συνυπολογισθεί στις μελλοντικές οικονομικές παραμέτρους και τα
έξοδα κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικότερων προς το περιβάλλον, η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θάλασσα και στεριά, καυσίμων με μικρότερη περιεκτικότητα σε αέριους ρίπους («πράσινη» ενέργεια) και γενικότερα εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς προϊόντων. Ήδη
σε αυτά επιδίδονται μοντέρνοι ναυπηγικοί σχεδιασμοί ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών. Οι οδικές μεταφορές αποτελούν την κύρια αιτία των εκπομπών αερίων ρίπων.
Στο μέλλον, δεν είναι απίθανη μια σημαντική στροφή προς τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές.
Δυνατά στοιχεία της ελληνικής ναυτιλίας και τρόποι βελτίωσης της συμβολής της
στην ελληνική οικονομία
Η θαλάσσια παιδεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας. Σήμερα, στη χώρα μας λειτουργούν δέκα ακαδημίες εμπορικού
ναυτικού οι οποίες παρέχουν την ανώτερη εκπαίδευση στον κλάδο, με αυστηρό ωράριο, υποχρεωτικές παρουσίες και διδασκαλία των σπουδαστών από εξειδικευμένο
προσωπικό. Με όλες τις στερήσεις, αλλά με το πάθος και τον πατριωτισμό των ηγουμένων και λειτουργών σε αυτές, επιτελείται ένα σημαντικότατο έργο. Σφυρηλατείται
μια κοινότητα ανθρώπων που μέσα από σκληρές συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας συνδέονται με τα δεσμά της φιλίας, της αγάπης για τη θάλασσα, της προσφοράς στην ναυτιλίας και στο καλό της κοινωνίας. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός και παροχή υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού των ναυτικών ακαδημιών. Το έργο αυτό
οφείλουν να στηρίξουν και να αναδείξουν οι κρατικοί λειτουργοί αλλά και οι ωφελούμενοι από αυτό έλληνες πλοιοκτήτες και επιχειρηματίες σε ένα θεσμικό συνεργατικό πλαίσιο. Η αρωγή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προγράμματα ΕΣΠΑ,
κ.λπ.) δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αν και θα ήταν ευπρόσδεκτη. Η αναβάθμισή των ναυτικών ακαδημιών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελεί
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μονόδρομο στην ανάδειξη του επιτελούμενου έργου, τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και αναγνώρισης της αξίας των εκπαιδευομένων και αποφοίτων αυτών των
ακαδημιών. Ανταγωνίστριες χώρες επενδύουν σε αυτόν το τομέα, όπως το Ηνωμένο
Βασίλειο που έχει αυξήσει κατά 450 άτομα τον αριθμό των θέσεων στις Ναυτικές
Ακαδημίες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον παγκόσμιων ναυτιλιακών εταιρειών.
Η μελέτη της ναυτικής παράδοσης, οι ιστορίες των ναυτικών και επαγγελματιών της
θάλασσας θα πρέπει να συλλέγονται και να ταξινομούνται επιμελώς κατά τρόπο που
να επιτρέπει την δημιουργία πλούσιας κληρονομιάς και να αποτελεί κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών, δημιουργίας νέων ερωτημάτων, ενστερνισμού της ναυτικής
κουλτούρας και ώθησης για το σχεδιασμό του μέλλοντος της ελληνικής ναυτιλίας.
Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές ναυτιλιακό και εμπορικό κέντρο δεν θα είναι
δυνατή χωρίς τη δημιουργία υποδομών. Πολλές προσπάθειες γίνονται για να βελτιωθούν οι υποδομές στον Πειραιά, ωστόσο μία και μόνο επίσκεψη αρκεί για να διαπιστωθεί πόσο κορεσμένο είναι το συγκεκριμένο λιμάνι και η ίδια η πόλη. Μάλλον
είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός εκ νέου ενός μέγιστου εμπορικού λιμένα μακράν των
Αθηνών με σύγχρονες προδιαγραφές και δυνατότητες εξυπηρέτησης ταυτόχρονα μεγάλου αριθμού και κάθε μεγέθους εμπορικών πλοίων. Η αποσυμφόρηση του λιμανιού του Πειραιά με διατήρηση μόνο του τουριστικού μέρους της ναυτιλίας και παράλληλη ανάδειξη και αξιοποίηση των γύρω ιστορικών χώρων θα βοηθήσει διπλά την
οικονομία του τόπου και της χώρας σε εμπορικό και τουριστικό επίπεδο. Η αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός των υπολοίπων λιμένων της Ελλάδας θα αυξήσει το κύρος της ως θαλάσσιου κόμβου.
Επίλογος
Συνοψίζοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας έχει τον κεντρικό ρόλο στην επιτυχημένη
πορεία της ελληνικής ναυτιλίας. Οι δράσεις για ένα ευοίωνο μέλλον πρέπει να εστιάζουν στη σπουδή και την προβολή της ναυτικής μας παράδοσης, την καλλιέργεια θαλάσσιας παιδείας και στην εργασία με αίσθημα πατριωτισμού και αμοιβαιότητας. Η
ελληνική ναυτιλία συμβολίζει τις μεγάλες δυνατότητες και την αντοχή των Ελλήνων,
βοηθώντας παράλληλα με το έργο της να μείνει η παγκόσμια οικονομία ανοικτή, δυναμική και ελεύθερη. (Καθημερινή, 2018). Η επένδυση στην καινοτομία θα τη διατηρήσει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.
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ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Παράσημο τόσο της εθνικής όσο και της οικονομικής εξωστρέφειας στον κλάδο της
ναυτιλίας δεν θα μπορούσε να μην είναι η καθολική διεθνής αναγνώριση που έχει καταστήσει τον ορό ναυτιλία συνώνυμο της Ελλάδας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί
η παραδοχή του Philippe Louis-Dreyfus, προέδρου της BIMCO, ότι η ελληνική ναυτιλία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια αγορά, δείχνοντας κάθε χρόνο όλο
και περισσότερο την δυναμική της, ενώ παράλληλα εξήρε τον δυναμισμό των στελεχών της και την ενίσχυση της ισχύος του διεθνούς λόγου της καθώς όπως δήλωσε,
οι επικεφαλής στους σημαντικότερους ναυτιλιακούς φορείς είναι Έλληνες.
Ωστόσο, παρά την εξέχουσα πορεία και θέση που κατέχει η ελληνική ναυτιλία, οι
προκλήσεις της οικονομίας και η αύξηση του διεθνή ανταγωνισμού είναι πιο έντονα
από ποτέ. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική ναυτιλία στη προσπάθεια της να διατηρήσει τα παγκόσμια σκήπτρα της και διερευνά τρόπους και λύσεις που είναι ικανές όχι μόνο να διατηρήσουν
αλλά και να ενισχύσουν την θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο και
για τις επόμενες δεκαετίες.

Μελετώντας το χτες, επανασχεδιάζοντας το σήμερα, δημιουργώντας το αύριο.

Η Ελληνική ναυτιλία μια παγκόσμια δύναμη
Είναι γεγονός ότι η Ελληνική ναυτιλία αποτελεί την σημαντικότερη εξαγωγική βιομηχανία της εθνικής μας οικονομίας, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη
της εξωστρέφειας, του πλούτου, της δύναμης αλλά και του κύρους της χώρας. Σήμερα ο ελληνόκτητος στόλος απαριθμεί πάνω από 5.272 πλοία (4.585 άνω των
1.000gt), συνολικής άξιας που αγγίζει τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί τον
μεγαλύτερο εθνικό στόλο στον κόσμο με βάση τη χωρητικότητα, καθώς καταλαμβάνει το σημαντικό ποσοστό του 20% συμμετοχής στην παγκόσμια αγορά.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παρά το δυσμενές και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον αλλά και κόντρα στην οικονομική ύφεση που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου και να
επενδύει, εδραιώνοντας την θέση της. Η διεθνής επιτυχία του κλάδου έχει βοηθήσει συνολικά την ελληνική οικονομία (οι εισροές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5% του ελληνικού ΑΕΠ) γεφυρώνοντας συστηματικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συμβάλλοντας στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για όλους τους παραγωγικούς τομείς καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Αναμφισβήτητα η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας είναι τεράστια, όμως η Ελλάδα
καρπώνεται όλα τα οφέλη που θα μπορούσε από αυτή την κυριαρχία; Δυστυχώς η
απάντηση στο ερώτημα είναι όχι. Δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο για να το διαπιστώσουμε αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι η ηγετική παρουσία της ναυτιλία μας διεθνώς δεν αντικατοπτρίζεται στην ελληνική πραγματικότητα όπως θα μπορούσε. Σήμερα απασχολούνται περίπου 200.000 έλληνες εργαζόμενοι σε τομείς που είναι σχετικοί με
την ναυτιλία. Μπορεί να ακούγεται μεγάλο νούμερο όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλυτέρα όπως έχει δείξει και ερευνά του Ι.Ο.Β.Ε (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών) που αναφέρει ότι η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας είναι ικανή να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία 25,9 δις ευρώ και έως και
550.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνη με αυτή την άποψη τάσσετε και η Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις της, θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν
έχει λάβει ακόμα όλα τα ωφέλει που θα μπορούσε από την ελληνική ναυτιλία.
Για να εκμεταλλευτούμε όμως αυτή τη δυναμική θα πρέπει να μελετήσουμε ποια είναι τα εμπόδια, οι απειλές και οι δυσκολίες που πρέπει να εξαλειφτούν αλλά και ποια
τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Παρακάτω θα δούμε συνοπτικά τις δυο βασικές ενότητες που πρέπει να εστιάσουμε, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για ένα καλύτερο αύριο της ελληνικής ναυτιλίας και ως εκ τούτου ένα καλύτερο αύριο για την
Ελλάδα. Η πρώτη αφορά το γενικό ρυθμιστικό περιβάλλον της ελληνικής ναυτιλίας
και η δεύτερη τους πυλώνες που πρέπει να στηρίξουμε ώστε να υπάρξει ανάπτυξη.

I. Το φορολογικό και ρυθμιστικό καθεστώς.

χεριά της, την ναυτιλία, και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στα ρυθμιστικά πλαίσια που εφαρμόζει.

Το πρόβλημα

• Θέσπιση σταθερού και ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος για τη μετεγκατάσταση των ομογενών εταιρειών.

Το φορολογικό πλαίσιο και το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι χωρίς αμφιβολία από τους
κυριότερους παράγοντες που ενδιαφέρει μια επιχείρηση πριν, αλλά και κατά την διάρκεια των διεργασιών της σε μια χώρα, έτσι και στην ναυτιλία αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην Ελλάδα η πολιτική και οικονομική αστάθεια όχι μόνο δεν αποτελεί πόλο
έλξης για νέες επιχειρήσεις στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά κάνει και τις ήδη υπάρχουσες εταίρες να αναζητούν νέα λιμάνια με πιο φιλικό πλαίσιο προς αυτές. Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα αν και είναι ευνοϊκό για την ναυτιλία σε σχέση με
άλλους τομείς, δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλευση νέων
πλοιοκτητών. Απαντήσεις που έδωσαν έλληνες πλοιοκτήτες και υψηλόβαθμα στελέχη
σε πρόσφατη έρευνα της EY σχετικά με την ελληνική ναυτιλία δείχνει το μέγεθος
του συγκεκριμένου προβλήματος καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (82%) των ελληνικών εταιρειών δεν έχει κανένα πλοίο με ελληνική σημαία στην κατοχή της λόγο του
φορολογικού πλαισίου. Ενώ το 44% αυτών των ελληνικών εταιρειών εκτελούν εκτός
Ελλάδος ορισμένες από τις λειτουργίες διαχείρισης τους και το 56% αυτών που δεν
το κάνουν μελετούν πολύ σοβαρά στο μέλλον την μετεγκατάσταση τους σε ένα πιο
φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο από αυτό που έχει η Ελλάδα . Δημοσίευμα της Wall Street
Journal επίσης κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για το φορολογικό καθεστώς στην
Ελλάδα και υποστηρίζει ότι μια χειροτέρευση αυτού του πλαισίου θα οδηγήσει σε
μαζική έξοδο πλοιοκτητών από την χώρα .
Τι σημαίνει αυτό για την χώρα;
• Μείωση των θέσεων εργασίας, άρα αύξηση της ανεργίας.
• Μείωση των εσόδων του κράτους από φόρους και εισφορές (αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλει να πετύχει με την υψηλή φορολόγηση).
• Μείωση του ΑΕΠ και μείωση του εθνικού πλούτου.
• Μείωση της δύναμης της ελληνικής ναυτιλίας.
• Αλυσιδωτή αρνητική αντίδραση και πτώση των κερδών σε όλους τους τομείς που
σχετίζονται με την ναυτιλία και όχι μόνο.

• Δημιουργία ενός καθεστώς φιλικά προσκείμενο στις συμβάσεις του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού και στις συμβάσεις εργασίας.
• Ελαχιστοποίηση των συναλλακτικών κοστών και της περιττής γραφειοκρατίας.
• Εκσυγχρονισμός του νηολογίου και των φορολογικών υπηρεσιών για τη ναυτιλία
με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
• Εκσυγχρονισμός των υποδομών πληροφορικής και ηλεκτρονικών πυλών με δυνατότητα γρήγορης επικοινωνίας των εταιρειών με την ρυθμιστική αρχή.
• Ανταγωνιστικά φορολογικά πλεονεκτήματα στα πλοία που φέρουν την ελληνική
σημαία.
• Ελκυστικό φορολογικό καθεστώτος για τις αλλοδαπές εταιρείες που σκέφτονται
την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα.
• Γρήγορη, εύκολη και ευνοϊκή φορολόγηση των μη μόνιμων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Brexit μπορεί να ωθήσει αρκετές ναυτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων και όχι μόνο να μεταφέρουν την έδρα τους από το Λονδίνο στην Ελλάδα.
• Δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργικών αναγκών (τελωνεία, φορολογικές αρχές, κ.λ.π.) μιας ναυτιλιακής εταιρείας και θα
λειτούργει ως συντονιστής της ελληνικής ναυτιλίας.
Η διασφαλίσει της σταθερότητας και της προοπτικής εξέλιξης σε όλο το γενικό ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη προς τον
κλάδο και τη διευκόλυνση του επιχειρείν, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.

II. Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας.

Το πρόβλημα

Πρόταση

- Συντονισμός και Υποδομές

Σταθερότητα, διαφάνεια, σιγουριά σε ένα ρυθμιστικό, νομικό και φορολογικό
πλαίσιο προσιτό για όλες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η δημιουργία σταθερού νομοθετικού και φορολογικού περιβάλλοντος είναι προαπαιτούμενο σε μια χώρα
ώστε να επέλθει η ανάπτυξη. Η Ελλάδα κατέχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό «όπλο» στα

Η Ελλάδα με κύριο πλεονέκτημα την γεωγραφική της θέση και με βάση αλλά και αιχμή
του δόρατος το λιμάνι του Πειραιά αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό σταθμό του
παγκόσμιου ναυτιλιακού δικτύου. Όμως ο εφησυχασμός, η στασιμότητα και η
έλλειψη συντονισμού, σε συνδυασμό με την οικονομική αστάθεια από την οποία

μαστίζεται η χώρα το μόνο που μπορούν να δημιουργήσουν είναι η συρρίκνωση της
δύναμης της ελληνικής ναυτιλίας. Η επανάπαυση της πολιτείας και η έλλειψη πολιτικής δέσμευσης τόσο σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού μιας κοινά αποδεικτής
και ολοκληρωμένης θέσης όσο και σε θέματα υποδομών αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα της χώρας. Αν και ο Πειραιάς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης η απουσία ναυτιλιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών εφοδιασμού είναι φανερή, ενώ η ναυπηγοεπισκευαστική
δραστηριότητα υστερεί αρκετά.
- Δικτύωση
Από την άλλη ξεπροβάλει μια νέα πραγματικότητα που σχετίζεται με τη μετατόπιση
της ισορροπίας της οικονομικής δραστηριότητας προς την Ασία και την ανατολή, αλλάζοντας τον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη και τα μέχρι τώρα δεδομένα. Συμφώνα
με την Lloyd’s List για το 2017 τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη άνθιση βρίσκονται όλα στην ανατολή. Ναυτιλιακά κέντρα
της Ασίας όπως η Σιγκαπούρη και η Σαγκάη έχουν τεράστια αύξηση ζήτησης και αποτελούν απειλή καθώς οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τις κυβερνήσεις τους
προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στον τομέα της ναυτιλίας, θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετεγκατάσταση των ναυτιλιακών εταιρειών από τον
Πειραιά, με ότι αυτό συνεπάγετε σε οικονομική εξασθένηση για την Ελλάδα. Μέσα
σε όλο αυτό δεν βλέπουμε να υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια δικτύωσης ή
στρατηγικής συμφωνίας με αυτά τα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα.
- Ναυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Όσον αφορά την ναυτική εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ελλάδα, παραδόξως
και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αν και οι έλληνες που ασχολούνται με την ναυτιλία τόσο
σε πόστα της στεριάς όσο και σε πόστα της θάλασσας θεωρούνται κορυφαίοι, υπάρχει μεγάλη υστέρηση στον εκσυγχρονισμό των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.
Οι περισσότερες Ακαδημίες λειτουργούν με προβλήματα ως προς τη στελέχωση, τις
υποδομές και τη χρηματοδότηση. Επίσης στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αποστροφή
από τον κλάδο της ναυτιλίας καθώς σε σχετική έρευνα μόνο το 6% των νέων στην
Ελλάδα τον επέλεξε ως την πρώτη του επιλογή. Ενώ σε άλλη έρευνα, υψηλόβαθμα
στελέχη του κλάδου απάντησαν, με ποσοστό 80%, ότι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης
μπορεί βελτίωση της ελληνική ανταγωνιστικότητα στο χώρο.

Πρόταση
Στενότερος συντονισμός των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο τομέα, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών, δημιουργία ανταγωνιστικού ελληνικού cluster, έμφαση στην σωστή ολοκληρωμένη εκπαίδευση και

σύναψη στρατηγικών και εμπορικών συμφωνιών, με στόχο την καθιέρωση ενός
δυνατού και καινοτόμου ναυτιλιακού πλέγματος. Όπως είπαμε το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί την βάση της ελληνικής ναυτιλίας και η ανάπτυξη του αποτελεί βαρόμετρο για την χώρα. Η ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (Ο.Λ.Π.),
από την Cosco το 2016, σε ποσοστό 67% (το υπόλοιπο 33% παραμένει στο ελληνικό κράτος) μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλές επενδυτικές ευκαιρίες καθώς και
ευκαιρίες αύξησης της διακίνησης του λιμανιού. Όμως για να υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρξει μια καλή συνεργασία και στρατηγική μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών. Το κράτος θα πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεισφέρει στο μέγιστο βαθμό στην παγίωση του Πειραιά ως ένα από
τα κορυφαία λιμάνια στον κόσμο και το κορυφαίο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
• Συντονισμένη επένδυση από τον Ο.Λ.Π. στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και
την επέκταση των ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων του Περάματος, αλλά και
του εμπορικού λιμανιού στο Ικόνιο.
• Δημιουργία σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου που θα συνδέει το λιμάνι του
Πειραιά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κάτι τέτοιο αποτελεί απαραίτητη κίνηση ώστε ο
Πειραιάς να αποτελεί τον συντομότερο και ασφαλέστερο σταθμό σύνδεσης της
Ασίας με την Ευρώπη. Η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η απελευθέρωση της
ελληνικής σιδηροδρομικής αγοράς μπορεί να συνεισφέρει πολύ σε αυτή την ενέργεια.
• Δημιουργία σχημάτων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Δηλαδή δημιουργία ναυτιλιακού cluster στην ευρύτερη
ζώνη του Πειραιά με στόχο την εξειδίκευση, την πρόσβαση σε εξειδικευμένες αγορές εργασίας και προμηθευτών, τη μεταφορά γνώσεων, την πίεση για να επιτευχθεί
μεγαλύτερη οικονομική απόδοση ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη συνεχή μάθηση. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει οργανωμένα με την βοήθεια του κράτους και του Ο.Λ.Π. και κάτω από ένα δομημένο
σύστημα διακυβέρνησης ενός ενιαίου φορέα. Η προοπτική μιας δυνατής και πλεονεκτικής αγοράς θα προσελκύσει πολλές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας να μετακινηθούν μέσα σε αυτό το cluster αυξάνοντας
τον αριθμό και την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών.
• Προώθηση και ενεργή υποστήριξη στο Blue Growth, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλει στις οικονομικές ευκαιρίες για επένδυση και αποτελεί πρόσφορο έδαφος για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτιλιακού
τομέα. Η «γαλάζια ανάπτυξη» ,όπως ονομάζεται στα ελληνικά, αναμένετε να δημιουργήσει 5,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
σχεδόν 500 δις. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πολιτική θα βοηθήσει και το
πρόβλημα χρηματοδότησης στην ναυτιλία.

• Συμφωνία της Ο.Λ.Π. για ευνοϊκές συνθήκες συνεργασίας με μεγάλα λιμάνια της
Ασίας και ναυτιλιακές εταιρίες με σκοπό την δημιουργία δικτύου συνεργασίας και
ανάπτυξης, που θα είναι επωφελείς για όλους τους συμμετέχοντες.
Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει το λιμάνι της νοτιανατολικής Ευρώπης που θα την συνδέει με όλη την Ασία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
• Δημιουργία Ναυτικού Ινστιτούτου, στα πρότυπα του Singapore Maritime Institute,
που να στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων που σχετίζονται
με τις ακαδημαϊκές, πολιτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές (R&D) πτυχές του κλάδου,
επιδιώκοντας να προετοιμάσει την επόμενη γενιά ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στη στεριά πιο «προσβάσιμες» στους νέους.
• Συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
για την σωστή στελέχωση τον εκσυγχρονισμό αλλά και την χρηματοδότηση των ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού.
• Συνδυασμός της επιστήμης της πληροφορικής και της ναυτιλίας για την δημιουργία
σύγχρονου κέντρου καταπολέμησης των κίνδυνων του κυβερνοχώρου στον κλάδο.
Οι κυβερνοεπιθέσεις δημιουργούν απειλές στον ναυτιλιακό τομέα, καθώς η ναυτιλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μηχανογραφικά συστήματα, τις επικοινωνίες
και τη τεχνολογία καθιστώντας την ευάλωτη. Ένα διεθνές κέντρο ηλεκτρονικής
προστασίας πέρα από το ότι θα βοηθήσει τον κλάδο, θα δημιουργήσει πολλές νέες
θέσεις εργασίας που θα είναι ελκυστικές για τους νέους.

Επίλογος
Σε μια εποχή όπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης και
με την Ελλάδα πρώτη δύναμη παγκοσμίως σε αυτό τον τομέα, είναι αυτονόητο ότι
η ελληνική ναυτιλία μπορεί και πρέπει να είναι ο στυλοβάτης που θα στηριχτεί η εγχώρια οικονομία. Τα προβλήματα συντονισμού, υποδομών και ανταγωνισμού είναι
αδιαμφισβήτητα πολλά και σε μια οικονομία με προβλήματα σίγουρα αποτελούν σοβαρό εμπόδιο ανάπτυξης. Η ελληνική κυβέρνηση καλείτε να θέσει ως προτεραιότητα,
την στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και να συνεργαστεί κατάλληλα με τον ιδιωτικό
τομέα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με μεθοδικότητα, σταθερά βήματα και
ευελιξία, η ναυτιλία φαντάζει ως ο ιδανικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες.
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».
Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996
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3D PRINTING PARTS AND THE GREEK MARITIME INDUSTRy

Additive manufacturing is the official industry standard term (ASTM F2792) for all applications of the technology. It is defined as the process of joining materials to make
objects from 3D model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies.
Under the umbrella of AM there are many processes. ASTM groups them in seven
types (Piazza & Alexander, 2015): 1) Binder jetting (3D printing). 2) Direct energy deposition (direct manufacturing). 3) Material extrusion (fused deposition modeling). 4)
Material jetting. 5) Powder bed fusion (laser sintering). 6) Sheet welding (e-beam welding, laminated object manufacturing) and 7) Vat photo-polymerization.
In some processes the material is squirted, squeezed or sprayed and in others fused,
bind or glued. The power source is thermal, high-powered laser beam, electron beam,
ultraviolet laser, or photo curing.
All of the aforementioned techniques rely on the application of gravity to assist in the
construction process. While additive manufacturing can build a wide variety of products in a controlled and static environment the use of such techniques afloat creates
questions about the viability of the process. This should not eliminate AM from consideration for the marine industry. However it does seem that at this time it will be
contained to construction and repair facilities or platforms with little to no relative
motion (Strickland, 2016).

INTRODUCTION
Additive manufacturing (AM) (or 3d printing as is commonly known) has been already
implemented in various sectors (industrial products, consumer products, automotive,
aerospace, etc.). The main benefit of this technology is that it allows flexible production by converting directly the 3D data into physical objects. Maritime will not be left
out of technological developments on the IT. Ships are operating under random environments in isolation from repair facilities and spare parts storage. One of the benefits of AM is to produce the required part at the place it is needed, the time it is needed,
avoiding the part inventory. Piraeus Port offers unique advantages because of its strategic position and infrastructure. By manufacturing spare parts near the port, the supply
chain could be shortened, offering better service, cost, and space reduction.
Maritime assets are capital-intensive and their out of service time has economic consequences. They usually operate away from the home base at remote locations and
are on continuous move. Other sectors with similar characteristics are aircraft/aerospace, defense units, and automotive.
196

The raw materials for the process are: polymers, metals, ceramics, composites, and
biological materials. The starting materials could be liquid, filament/paste, powder, or
solid sheet. Currently, the most common metallic materials are steels (tool steel and
stainless), pure titanium and titanium alloys, aluminum casting alloys, nickel-based super alloys, cobalt-chromium alloys, gold, and silver (Frazier, 2014).
THE GROWTH OF THE ADDITIVE MANUFACTURING INDUSTRY
According to Wohlers Report 2016, the additive manufacturing (AM) industry grew
25.9% (CAGR – Corporate Annual Growth Rate) to $5.165 billion in 2015. Frequently
called 3D printing by those outside of manufacturing circles, the industry growth consists of all AM products and services worldwide. The CAGR for the previous three
years was 33.8%. Over the past 27 years, the CAGR for the industry is an impressive
26.2% (McCue, 2016).
The ARK Invest (2016) summarizes in a chart the growth projections from reputable firms.
As it can be seen in figure 2 McKinsey estimates that 3D printing market could reach
$180-490 by 2025. The 3D printing industry has one of the highest projections for economic growth.
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ADDITIVE MANUFACTURING IN/AND THE SHIPPING INDUSTRY
Shipping will not be left out of technological developments on the IT. Although there
are no published case studies of application in real situations, there are initiatives in
place. Apart from general prototyping applications, there are about parts maker tests
and application in ships, both in the defense sector, and the commercial.
A pilot project ‘3D Printing Marine Spares’, (2016) was initiated by Innovation Quarter, the Port of Rotterdam Authority and RDM Makerspace with the participation of
28 businesses and agencies. The conclusion was that 3D printing indeed holds promises for a number of parts, and that product requirements can be met in a number of
cases. On the other hand, the findings also indicate that extra work needs to be done
to get regulations adjusted to be able to qualify 3D printed parts (Zanardini, Bacchetti,
Zanoni, & Ashourpour, 2016).
Following to that project, a propeller was built in the laboratory (RAMLAB) and a similar one was tested on a sea-going boat in real conditions.
US Navy has already tested the technology for maintenance activities on board, printing out anything from plastic syringes, to oil tank caps, to model planes used for the
mock-up of the flight deck (Scheck et al., 2016). The reason why AM technologies are
under evaluation is the possibility to reduce the time to supply spare parts and components to remote zone, eliminating unnecessary actors and lead time.
One of the world’s largest container shipping companies, Maersk, explored 3D printing as a way to fabricate spare parts on container ships. In June 2015, the company
revealed that will install 3D printers on board. The main advantage is related to the
possibility to immediately repair broken components, instead to be supplied with a
spare part when the vessel is moored in a port (Zanardini et al., 2016). However, official information of results has not been published yet.
THE SPARE PARTS SUPPLY CHAIN IN THE SHIPPING INDUSTRY
Shipping industry is characterized by heavy utilization of equipment and machinery and
by really specific operating conditions. Ships work in a very unique operational context, and that makes the requirements of reliability and safety particularly critical
(Nenni & Schiraldi, 2013).
The type and quantity of the spare parts that must be on board a ship is imposed by
the authorities for its safety, or suggested by the original equipment manufacturer
(OEM) in order to avoid unexpected breakdowns and ship downtime, or even by experience.
Spare parts inventory is necessary, but it costs (mainly in capital, and in some cases
in available space). Various optimization techniques are used. Nenni & Schiraldi, (2013)
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propose an approach to calculate the optimum level of inventory for spare parts of
ship equipment. Eruguz, Tan, & van Houtum, (2015) consider an integrated maintenance and spare part optimization problem for a single critical component of a moving asset for which the degradation level is observable.
We conducted interviews (semi structured) with people working in the maritime industry, in order to get an understanding of the supply chain of the spare parts of the
ships, and get an idea of how this can be changed with the introduction of additive manufacturing.
The need for a replacement may occur either because the predetermined stock has
fallen below the threshold, or before a predetermined maintenance or because of an
extraordinary damage. If the replacement is not in stock at the ship, then a request
is send to the land office (usually by the chief engineer). In the land office, after approval from the technical department, the request passes it to the procurement department.
The purchasing process is pretty much typical (Purchase Order, Request Quotations,
Receive Quotations, Select the supplier, Order, Receive order, Invoice).
In this simplified diagram, one must note that the ship is away from the base and
changes location. The spare must be timely delivered at the next port that the ship
will reach. There is also an option to purchase an imitation of the spare part, or order it at a local workshop. If the requested spare part is out of stock in the chosen
supplier’s inventory, that must be requested from the regional warehouse, the peripheral warehouse, or finally at the OEM. If it is out of stock at the OEM, then it will
be manufactured (as soon as there is economic batch).
In a future scenario the needed spare part could be made by the end user at the place
it is needed, the time it is needed, avoiding the part inventory. What one would need
is the proper machine, a file with the information to instruct the machine, and the raw
material. With the push of a button the machine will start to make the part.
PIRAEUS GREEK PORT AS ADDITIVE MANUFACTURING HUB
As far as Piraeus Port Authority S.A (O.L.P.), is concerned, Piraeus Port offers unique
advantages because of its strategic position and infrastructure. Situated at the outskirts
of Athens and only 10 km away from the city centre, it acts as the main gate for Hellenic imports and exports. Moreover, it is a hub of international trade being the only
European port in the East Mediterranean with the necessary infrastructure for the accommodation of transhipment cargo. According to (Fanni, 2017), the agreement of
COSCO, a Chinese state-owned company and the port of Piraeus is important both
for Greece and China, due to stimulating the Greek economy and its role in the Chi-
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nese New Silk Road initiative. By purchasing the busy port, China can connect its maritime trade routes crossing Southeast Asia and running along the shores of Africa with
the cities of Europe.
It is common knowledge that ship relay for certain maintenance works while at port.
Also they receive the needed spare parts at / or near the port. That is why there are
many workshops and spare part warehouses near the ports. One of the benefits of
AM is to produce the part by the end user at the place it is needed, the time it is
needed, avoiding the part inventory. Obviously the best place is onboard. But there
are some obstacle to that choice. One obstacle is the vessel environment (i.e. constant vibrations). So the next best place it is near the port, in our case study this should
be the port of Piraeus in our case . What one would need is the proper machine, a
file with the information to instruct the machine, and the raw material. With the push
of a button the machine will start to make the part. The decisions that must be made
are: 1) are the needed (machine, file, and raw material) available? 2) Is it more economic to make than buying the part?
In every place that is kept inventory of spare parts to meet the part demand, the AM
process could take its place, in order to get the new technology benefits.
CONCLUSIONS
Among the benefits of AM is the flexible production of customized products, in small
batches. The direct transformation of the three-dimensional data stored in a file, simply by supplying the raw materials to the machine and the production of natural objects, obviating the need for the assembly step can be applied to the manufacture of
spare parts. The consequence will be change in the supply chain. This will ensure the
supply of spare parts, with consequent improvement in the provided services and cost
reduction.
The cost of inventories for low use parts can be reduced while improving customer
service time. When the printer is utilized sufficiently, the AM may be cheaper than the
production applying traditional means. The AM could be beneficial for low demand situations of individual parts, if it is difficult to manufacture them otherwise. The central production of parts is more likely to succeed. This is also preferable in economic
basis. The total stock of spare parts can be greatly reduced by the use of AM. The most
important goal is to ensure the supply of spare parts, followed by an improvement in
services and cost reductions.
Forthcoming standards will assure that there will be methods to ensure processes and
test parts. The more the market advances, the patents expire, and the demand
grows, the more the machine cost as well as the production cost will fall. The maritime industry can learn from other industries that already adapted AM in one way or
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the other, but further study that will take into consideration the special characteristics, is needed.
Maritime will not be left out of technological developments on the IT. Ships are operating under random environments in isolation from repair facilities and spare parts
storage. One of the benefits of AM is to produce the required part at the place it is
needed, the time it is needed, avoiding the part inventory. Piraeus Port offers unique
advantages because of its strategic position and infrastructure. By manufacturing
spare parts near the port, the supply chain could be shortened, offering better service, cost, and space reduction. This could be used as paradigm to the many Greek interest shipping companies, to adopt the new AM technology and gain the benefits.
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2oς έπαινος
1. Εισαγωγή
BΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Υποψήφια διδάκτωρ Τομέα Φορολογίας & Ελεγκτικής

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά,
ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».
Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996

Περίληψη
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί τον κυρίαρχο ηγέτη της οικονομίας και διαδραματίζει
καταλυτικό και κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας
οικονομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης περιορίζοντας σημαντικά τις διαφορές στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η ναυτιλία της Ελλάδας, κατέχει την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη βάσει τόσο του πλήθους των πλοίων της, όσο και σε όρους χωρητικότητας.
Σκοπός της μελέτης, είναι η παρουσίαση και ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων αλλά και εξελίξεων που αφορούν στο σημαντικό κλάδο της ναυτιλίας. Γενικότερα,
οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, η ανάδειξη της σημασίας και των δυνατοτήτων της στην ελληνική και
διεθνή οικονομία και οι προτάσεις για την ενίσχυση της συμβολής της στη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας μας.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, με σκοπό τη συλλογή και καταγραφή των απόψεών τους, για την υπάρχουσα κατάσταση καθώς και το μέλλον της
Ελληνικής ναυτιλίας.
Λέξεις Κλειδιά: Ναυτιλία, Διεθνής Ανταγωνισμός, Ελληνική Οικονομία, Προκλήσεις,
Προοπτικές, Προτάσεις
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Ο σημαντικότερος επιχειρησιακός τομέας στη διεθνή οικονομία είναι η ναυτιλία, η
οποία περιλαμβάνει τις θαλάσσιες μεταφορές και μετακινήσεις και η οποία αφενός
συμβάλλει ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας οικονομίας καθώς μέσω αυτής διακινούνται σε μεγάλο ποσοστό καταναλωτικά αγαθά και βιομηχανικά προϊόντα και αφετέρου συμβάλλει και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.
Η οικονομική κρίση, που εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον τραπεζικό τομέα και πιο συγκεκριμένα την αδυναμία των τραπεζών εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, έλαβε πολύ γρήγορα διαστάσεις επιδημίας, πλήττοντας πολλές χώρες. Η χρηματοπιστωτική αυτή κρίση, επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας της παγκοσμιοποιημένης μορφής της σημερινής οικονομίας, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, την αγορά
εργασίας, τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία σε διεθνές επίπεδο.
Τόσο η Ευρώπη, όσο και η χώρα μας, προσπαθούν σήμερα περισσότερο από ποτέ
να κινηθούν προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Η ναυτιλία, αποτελεί τον πιο σημαντικό και καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Παρά τις γενικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα,
αύξηση ανεργίας, επιβράδυνση της εθνικής οικονομίας, το κλείσιμο των ελληνικών
τραπεζών και η επακόλουθη επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls), η ελληνική ναυτιλία έχει καταφέρει να διατηρήσει την ηγετική της θέση
στην παγκόσμια αγορά, ενώ οι ελληνόκτητοι στόλοι συνεχίζουν να είναι οι κυρίαρχοι των θαλασσών.
Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ναυτική χώρα. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία σήμερα
εκτός από τη συμβολή της στην εθνική οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει και στην εθνική ασφάλεια, δεδομένου ότι ο ακτοπλοϊκός της στόλος συνδέει τη νησιωτική Ελλάδα με την ηπειρωτική χώρα. Ως θεσμός, έχει επίσης και ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη,
καθώς με το μέγεθος και την ποικιλία των εμπορικών δραστηριοτήτων της συντελεί
με ποσοστό περίπου 50% στις ναυτιλιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, δραστηριοποιείται σημαντικά διεθνώς αφού κατέχει το 10% περίπου του παγκόσμιου στόλου και η ναυτιλία είναι ο μοναδικός τομέας που η Ελλάδα έχει κάποια
διαπραγματευτική ισχύ και πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες εξελίξεις των διεθνών οργανισμών στην κατεύθυνση του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, σύμφωνα με στοιχεία της VesselsValue 2017
(https://www.blog.vesselsvalue.com/), συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας της ναυτιλίας με συνολική αξία του ελληνικού στόλου να φτάνει σε
99,589 δισ. δολάρια, πάνω από 10 δισ. δολάρια μεγαλύτερη σε σχέση με την αξία
του δεύτερου μεγαλύτερου στόλου της Ιαπωνίας που τοποθετείται στα 89,122 δισ.
δολάρια και 2 δισ. δολάρια περισσότερα από το 2017 που η αξία του ελληνικού
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-στόλου ήταν στα 97,2 δισ. δολάρια (4573 πλοία) (Capital.gr, 01/2/2018).
Η έκθεση «The Review of Maritime Transport» του φορέα των Ηνωμένων Εθνών, UNCTAD (2017), έδειξε την ελληνόκτητη ναυτιλία να είναι στην πρώτη θέση και με διαφορά στη συνολική παγκόσμια κατάταξη με βάση τη μεταφορική δυναμικότητα. Επιπλέον, την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης κατείχε και στα δεξαμενόπλοια
και τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, αλλά και την τρίτη θέση στα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων (fortune Greece.com, 08/11/2017).
Τα αποτελέσματα της έκθεσης φανερώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη τοποθέτηση του
ελληνικού στόλου εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των ελληνόκτητων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε όρους χωρητικότητας αυξήθηκε στο 8,13% και η μέση χωρητικότητα των
563 πλοίων του ελληνόκτητου στόλου ανέβηκε στα 3.224 εμπορευματοκιβώτια. Στη
δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης ήταν η Κίνα με μερίδιο 9,39% και μέση χωρητικότητα πλοίων μικρότερη από την ελληνική.
Όσον αφορά το διεθνή λιμένα του Πειραιά, φάνηκε να εμφανίζει τους μεγαλύτερους
ρυθμούς ανάπτυξης 14,1% και κατατάσσεται στην 36η θέση παγκοσμίως, στην τρίτη θέση μεταξύ των λιμανιών της Μεσογείου και στην 7η μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών
λιμένων. Ως προς τον παγκόσμιο στόλο, οι πέντε κορυφαίοι εθνικοί πλοιοκτήτες, όσον
αφορά τη μεταφορά φορτίου (dwt) είναι κατά σειράν η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Κίνα,
η Γερμανία και η Σιγκαπούρη. Και οι πέντε χώρες, διαθέτουν συνολικά μερίδιο 49,5%
σε όρους χωρητικότητας dwt, επί του παγκόσμιου στόλου.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα όσον αφορά τη χωρητικότητα (309 εκατ. τόνοι dwt). Επίσης, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των πετρελαιοφόρων, ενώ η Κίνα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των πλοίων γενικού φορτίου και
η Γερμανία εμπορευματοκιβώτιων. ΗΠΑ και Νορβηγία έχουν σχετικά μεγάλα μερίδια στα πλοία και τα ναυπηγήματα υποστήριξης της υπεράκτιας βιομηχανίας υδρογονανθράκων.
Το 2017 ο Ελληνικός στόλος ανέρχεται σε 4.585 πλοία, χωρητικότητας 342,75 εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt) που αντιπροσωπεύει το 19,19% του παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 48,29% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός
στόλος έχει στρατηγικό ρόλο στη μεταφορά του εμπορίου και της ενέργειας παγκοσμίως και στην ΕΕ ιδιαιτέρως, η οποία εξαρτάται από τη ναυτιλία για τη μεταφορά του 75% του διεθνούς της εμπορίου.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) κ. Θ. Βενιάμη, «η
Ελλάδα κατέχει μια μεγάλη ναυτιλία, όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε επίπεδο ποιότητας, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και στη συσσωρευμένη εμπειρία διαχείρισης
του στόλου της και υψηλής παροχής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως»
(Ναυτεμπορική, 06/06/2017).
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Πιο πρόσφατα σε ομιλία του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το 2018, βρίσκει την ελληνική ναυτιλία να διατηρεί τα υψηλά ποσοστά πλοιοκτησίας στη διεθνή ναυτιλιακή κατάταξη. Ειδικότερα, η ελληνική ναυτιλία ελέγχει το 20% περίπου της παγκόσμιας χωρητικότητας με 4.800 πλοία, με 30% μερίδιο στα δεξαμενόπλοια, 22% στα bulk carriers (35,827 δισ. δολάρια), 16% στα πλοία μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου (35,735 δισ. δολάρια), 15% στα LNG (13,514 δισ. δολάρια) / LPG (3,036 δισ.
δολάρια), 11% στα ψυγεία και 9% στα containers, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει σταθερά το 50% σχεδόν στη μεταφορά φορτίων (dwt) του κοινοτικού
στόλου (Δελτίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017). Αντίστοιχα, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα
στην Ελλάδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 ήταν 8,33 δισ. Ευρώ
κατά 18% υψηλότερα από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου 2016.

2. H παγκόσμια ναυτιλία
Πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση (2002-2007), οι θαλάσσιες μεταφορές γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση, λόγω των ταχύτατων ρυθμών ανάπτυξης των αναδυόμενων
οικονομιών της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και άλλων χωρών της νοτιοανατολικής
Ασίας, στις οποίες μεταφέρθηκε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής αγαθών.
Η παγκόσμια οικονομία, ακόμα και σήμερα, παραμένει αδύναμη καθώς παρατηρείται έλλειψη επενδύσεων διεθνώς με τις συνέπειες στη ναυτιλία να είναι αναπόφευκτες. Στη διάρκεια όλων των ετών που ακολούθησαν μετά την οικονομική κρίση του
2008, ακολουθήθηκαν διεθνώς πολλές πρακτικές επανάκαμψης, όμως, η οικονομική
ανάπτυξη της Ευρώπης κινείται αργά, αφού έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, όπως τη κρίση στις Ιταλικές Τράπεζες, την Αξιολόγηση του Ελληνικού Προγράμματος και τη Μετανάστευση.
Η νέα πολιτική γραμμή στις ΗΠΑ οδηγεί σε ένα είδος απομόνωση της χώρας από
το παγκόσμιο σκηνικό. Η επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από την Ασία αλλά
και η υψηλή φορολογία στις αμερικανικές εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με φθηνά εργατικά χέρια, αναδεικνύουν τις ΗΠΑ σε μία χώρα εσωστρέφειας. Παράλληλα,
η ταυτόχρονη αποχώρηση τ-ων ΗΠΑ από τις Trans Pacific Partnership αλλά και τη
NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement, ισχύει από το 1994), αφήνει πλέον
ανοικτό τον δρόμο για την οικονομική και εμπορική ολοκλήρωση της Κίνας σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για το 2018 όμως, η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου,
οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι υψηλότερη της προσφοράς, με αποτέλεσμα την άνοδο των ναύλων, σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων (CNN.gr, 2017).
Οι ώριμες αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής καταγράφουν στοιχεία υγιούς ανάπτυξης, ενώ αναδυόμενες αγορές όπως η Βραζιλία, η Δυτική Αφρική, η Μέση
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Ανατολή και η Ρωσία κινούνται ανοδικά υποβοηθούμενες από τις υψηλότερες τιμές
πετρελαίου.
Σύμφωνα με ανάλυση της LloydsList, για το 2018, υπάρχουν πολλά ελπιδοφόρα σημάδια, με τους ναύλους να είναι σε καλύτερη κατάσταση, καθώς αυξάνεται η παγκόσμια
ζήτηση. Αυτό που βοήθησε επίσης ουσιαστικά, ήταν ο περιορισμός της ναυπηγικής
δραστηριότητας (CNN.gr, 2017). Οι νέες παραγγελίες ήταν ελάχιστες το 2016 και
το 2017. Το 2016 τοποθετήθηκαν παραγγελίες σε containerships αξίας μόλις 2,9 δισ.
δολ., όταν το 2015 είχαν ανέλθει στα 19 δισ. δολ. Το 2017 οι παραγγελίες παρέμειναν στα ίδια χαμηλά επίπεδα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας της Lloyds list, δείχνουν ότι όλες οι κατηγορίες δεξαμενόπλοιων θα απολαύσουν κέρδη στη spot αγορά το 2018. Η άνοδος θα στηριχθεί
από την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου, την ανάκαμψη της παραγωγής της Νιγηρίας και της Λιβύης και την αμείωτη δίψα της Κίνας για ενέργεια (CNN.gr,
2017). Τα στοιχεία του Clarksons δείχνουν ότι 46 VLCCs, 35 suezmaxes και 63 aframaxes, οφείλονται για παράδοση το 2018, γεγονός που σημαίνει διατήρηση του ρυθμού αύξησης του στόλου.
Επίσης συνολικά 6,3 δισ. δολάρια δαπανήθηκαν για παραγγελίες δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, έναντι 3,2 δισ.
δολάρια που δαπανήθηκαν στο σύνολο του 2016. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, η υπερπροσφορά θα συνεχιστεί περισσότερο από το αναμενόμενο.
Έρευνα της Lloyd’s List δείχνει ότι οι αναλυτές αναμένουν ότι εφέτος οι ναύλοι θα
είναι πολύ υψηλότεροι από τα λειτουργικά κόστη των πλοίων. Έτσι, όσοι πλοιοκτήτες επένδυσαν τα προηγούμενα χρόνια σε αγορές πλοίων σε χαμηλές τιμές, θα αποκομίσουν τώρα τα κέρδη τους.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών το 2018, η Κίνα θα εξακολουθήσει να είναι ο
αποφασιστικός παράγοντας για την αγορά χύδην ξηρού φορτίου. Επίσης, η αύξηση
της προσφοράς σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία προσθέτει περισσότερα τονομίλια μεταφερόμενου φορτίου(CNN.gr, 2017). Το 2018, αναμένεται μεγαλύτερη
ζήτηση για εισαγωγές υψηλής ποιότητας άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματος λόγω των
μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα που έχει λάβει η κινεζική κυβέρνηση, μέτρα που
οδηγούν στον περιορισμό της αξιοποίησης των εγχώριων πρώτων υλών που δεν είναι καλής ποιότητας.
3. H ελληνική ναυτιλία στην οικονομία μας
Στην Ελλάδα, μια χώρα με ναυτική και ναυτιλιακή παράδοση, η εξέλιξη και η ανάπτυξη
της ναυτιλίας, σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχει εμφανείς και σημαντικές επιδράσεις
στο εισόδημα, την απασχόληση και στο ισοζύγιο πληρωμών.
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Η ελληνική ναυτιλία, ξεκίνησε να αναπτύσσεται επιχειρηματικά κατά το 19ο αιώνα και
από τότε πέρασε μέσα από ποικίλες και διαρκείς διακυμάνσεις μέχρι να λάβει τη μορφή που έχει σήμερα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον, διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, η ελληνική ναυτιλία έχει καταφέρει να διατηρήσει την ισχύ της
ανά τον κόσμο και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εγχώριας
οικονομίας.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί τον πλέον εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με τις εισροές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες να αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5%. Η ναυτιλία, ουσιαστικά συμβάλλει πάνω από το 7% στο ΑΕΠ, ποσοστό που είναι ικανό να διπλασιαστεί με κατάλληλους χειρισμούς. Ο επίκουρος καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων κος Πάλλης αναφέρει ότι «Σύμφωνα με

κλαδικές μελέτες στην Ε.Ε., κάθε ένα εκατ. ευρώ που συνεισφέρει ο ναυτιλιακός κλάδος στο ΑΕΠ, δημιουργεί 1,6 εκατ. σε άλλους τομείς της οικονομίας και κάθε μία άμεση θέση εργασίας, δημιουργεί
2,8 σε άλλους τομείς της οικονομίας της Ε.Ε. Αυτή ακριβώς η συνεισφορά, εντείνει τον ανταγωνισμό
μεταξύ χωρών-πόλεων για την προσέλκυση της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας και την υποστήριξη που πραγματοποιούν τα κράτη για δημιουργία ισχυρών ναυτιλιακών πλεγμάτων» (newmoney.gr, 30/07/2017).
Με βάση τα παραπάνω, συνειδητοποιούμε ότι η σημασία της ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα στην Ελλάδα είναι αναγκαία. Η ναυτιλία αποτελεί βασικό μοχλό για την
οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη μιας χώρας, με τη διακίνηση του εμπορίου και τη
διευκόλυνση των συναλλαγών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με την ανταλλαγή συναλλάγματος και την προσφορά χιλιάδων θέσεων εργασίας (Stopford, 1997).
Η ναυτιλία, κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες παραγωγικότητας στην ανάλυση των οικονομικών μεγεθών και συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των λαών
γιατί συνδέει τα λιμάνια μιας χώρας ή μεταξύ χωρών και τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα, συντελεί στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, (https://nautilia.gr/), εξυπηρετεί το θαλάσσιο εμπόριο, προσφέρει θέσεις απασχόλησης και δημιουργεί άμεσες και έμμεσες οικονομικές δραστηριότητες και επενδύσεις (τράπεζες, ενέργεια,
μεταφορές, τεχνολογία, τουρισμός, λιανεμπόριο, ασφάλιση, μεσιτεία, εταιρείες τεχνικού ελέγχου, επισκευαστικές εταιρείες, προμηθευτές ανταλλακτικών, καυσίμων πλοίων, εξοπλισμού προμηθειών, υπηρεσίες επιθεώρησης) (Μυλωνόπουλος, 1999).
Η ναυτιλία όμως, συνεισφέρει και στην κοινωνία, μέσω της ευρύτερης κοινωνικής της
προσφοράς, αφού στηρίζει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική
πρόνοια, μέσω φιλανθρωπιών (Εταιρική Κοινωνική ευθύνη).
Συνοπτικά, η συμβολή της ναυτιλίας στην οικονομία, αφορά στην εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος στη χώρα και τη συμμετοχή του, στη διαμόρφωση του ΑΠΕ, στην
απασχόληση εργατικού δυναμικού τόσο στη ξηρά, όσο και στη θάλασσα, στην ανάπτυξη και άλλων παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, αλλά και στην εξασφάλιση
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εσόδων στο κράτος από τη φορολογία (UNCTAD, 2011).

4.1. Αποτελέσματα έρευνας

Παρακάτω παρουσιάζουμε τη swot analysis για την ελληνική ναυτιλία.

Στην έρευνά μας συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα λειτουργούν περίπου 26 – 50 χρόνια (33,3%), ενώ κατέχουν από ένα έως 20 πλοία (43,3%). Ο τύπος πλοίων που διαχειρίζονται είναι επιβατηγά πλοία (33,3%) με αμέσως επόμενες τις εταιρείες που διαχειρίζονται φορτηγά πλοία (30%). Οι ελληνικές αυτές ναυτιλιακές εταιρίες, δραστηριοποιούνται εξίσου στο εσωτερικό και παγκόσμιο ιστό (60% συνολικά) και έχουν
κύκλο εργασιών από 500.00 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ (76,7%). Απασχολούν τέλος
πάνω από 250 άτομα (70%). Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, ήταν στην πλειονότητά
τους άντρες (80%), ενώ το 30% αυτών κατείχαν θέση Γενικού Διευθυντή.

4. Έρευνα
Στο πλαίσιο του θέματος «Το αύριο της Ελληνικής ναυτιλίας» αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα σε εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας,
οι οποίοι κατέθεσαν την άποψή τους, σχετικά με τη συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία. Η παρούσα έρευνα, εντάσσεται στις ποσοτικές έρευνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την επεξεργασία των δεδομένων τους με στατιστικές μεθόδους
και την αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, με τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων κ.ά. Για την επίτευξη της έρευνάς μας, χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι μια βασική μέθοδος συλλογής πληροφοριών και χρησιμοποιείται
κατά κύριο λόγο στην εκπαιδευτική έρευνα.
Το ερωτηματολόγιο, βασίστηκε κυρίως στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, μετά βέβαια
τις σχετικές αναγκαίες μετατροπές. Επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός ενός αυξημένου αριθμού κλειστών ερωτήσεων, οι οποίες θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της έρευνας και οι οποίες, θα μπορούσαν να απαντηθούν γρήγορα και εύκολα,
χωρίς να χρειαστούν πάνω από 15 – 20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρουσιάζεται και στο Παράρτημα Ι, χωρίζεται σε (3) ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
έχουμε οκτώ ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, στη
δεύτερη ενότητα έχουμε έξι ερωτήσεις, που αφορούν στις γενικότερες απόψεις τους
γύρω από τον κλάδο της ναυτιλίας, ενώ τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις που αφορούν σε προβλέψεις τους για το μέλλον, τόσο της ελληνικής ναυτιλίας, όσο και της ίδιας της επιχείρησής τους.
Διανεμήθηκαν 40 ερωτηματολόγια σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του νομού Αττικής κατά
το χρονικό διάστημα από 6 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου 2018, από τα οποία
απαντήθηκαν 30. Η έρευνα που διεξήχθη, ήταν μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια συλλογής στοιχείων, μέσω της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου, με προσωπική επαφή. Οι ερωτώμενοι της έρευνας, προχώρησαν στη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων μέσω - ως επί το πλείστον - προγραμματισμένης προσωπικής
επαφής. Μάλιστα, μέσα και από την προσωπική επαφή με τους ερωτώμενους, δόθηκαν επεξηγήσεις και διευκρινίσεις για το ερωτηματολόγιο και έτσι καταφέραμε να
επιτύχουμε και μιας μικρής διάρκειας συζήτησης, όπου αυτό ήταν δυνατό, από την
οποία προέκυψαν επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες.
Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
Στο Παράρτημα ΙΙ, παρουσιάζονται και τα σχετικά αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία στο SPSS.
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Οι ερωτηθέντες, θεωρούν ότι η οικονομική κρίση που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα και περαιτέρω τα μνημόνια που ψηφίστηκαν επηρέασαν πάρα πολύ
τον κύκλο εργασιών της εταιρείας τους (86,7%), τις επενδυτικές δραστηριότητές τους
(73,3%), τη ρευστότητα της εταιρείας τους (86,7%), τον αριθμό των πλοίων τους (50%),
τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους (60%), τις πληρωμές για προμηθευτές, τις οφειλές τους (50%), το προσωπικό της εταιρείας τους (40%). Ενώ αντίθετα,
δεν πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση επηρέασε τη φήμη, τη γενικότερη εικόνα της
εταιρείας τους παγκοσμίως (43,3% λίγο) και την εμπιστοσύνη ως προς την εταιρεία
τους (56,7% - λίγο).
Το 56,7% των ερωτηθέντων, θεωρούν την Ελλάδα ότι, αποτελεί ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο για επιχειρήσεις, τόσο του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού της
Ελλάδας. Οι λόγοι που τη θεωρούν ως ένα ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο, είναι κυρίως
λόγω της γεωγραφικής της θέσης (90% - πάρα πολύ). Ενώ λίγο, ως επί το πλείστον,
πιστεύουν ότι οι υποδομές της (70%), η φορολογία (63,3%), οι ασφαλιστικές υπηρεσίες
(63,3%), το ρυθμιστικό περιβάλλον (50%) και η ευκολία πρόσβασης σε επαγγελματικές υπηρεσίες (56,7%), την κάνουν ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο.
Η ελληνική ναυτιλία, κατά τη γνώμη τους, προσφέρει τεράστιες εισφορές στο κράτος (66,7% - πάρα πολύ), παρέχει άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε άτομα στη θάλασσα και στην ξηρά, στο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων (53,3% - πολύ), τα έσοδα της ελληνικής ναυτιλίας αυξάνονται από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε
ξένο συνάλλαγμα (70% - πολύ) και γενικότερα, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, συνεισφέρει πάρα πολύ στην οικονομία της χώρας (83,3%).
Επιπρόσθετα, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο κλάδος της ναυτιλίας ευνοεί και άλλους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (90% - πάρα πολύ), το χονδρικό (50% - πολύ) και λιανικό εμπόριο (43,3% - πολύ),
τον κλάδο των τροφίμων και ποτών (60% - πολύ). Παράλληλα, αρκετά πιστεύουν ότι
ευνοεί τις δραστηριότητες σχετικές με την ακίνητη περιουσία (66,7%), το εμπόριο
και τη συντήρηση πλοίων (36,7%), τις υπηρεσίες εκπαίδευσης (73,3%), τις υπηρεσίες
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υγείας (73,3%), τα αγροτικά προϊόντα (46,7%) και τις συμβουλευτικές, νομικές και άλλες υπηρεσίες (63,3%).
Ως κυριότερες απειλές για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, θεωρούν κατά πάρα
πολύ την κρίση στην ναυλαγορά (πχ του ξηρού φορτίου, πετρέλαιο (96,7%), το διεθνή ανταγωνισμό (73,3%), τη μετατόπιση του παγκόσμιου εμπορίου προς τις αναπτυσσόμενες αγορές (Νοτιοανατολική Ασία) (76,7%), την αστάθεια και αβεβαιότητα στο νομικό, ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον της Ελλάδας (56,7%), τη δύσκολη πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες (νομικές, ελεγκτικές) (46,7%), τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής στη ναυτιλία που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες
κατάρτισης, χρηματοδοτήσεων (50%) και τέλος τις γεωπολιτικές κρίσεις (46,7%).
Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι την επόμενη πενταετία η Ελλάδα, για ακόμη μια φορά,
μπορεί να κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο αρκετά (50%). Όσον αφορά τη δική
τους εταιρεία, πιστεύουν ότι ίσως (40%) προβούν σε νέες επενδύσεις που θα έγκεινται
στη συνεργασία κατά κύριο λόγο με ομοειδείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις παγκοσμίως
(83,3%).
Η σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης της χώρας (83,3% - πάρα πολύ), η ύπαρξη ενός σχεδίου από το κράτος για τη ναυτιλία (76,7% - πάρα πολύ), η ενίσχυση της
ναυτιλιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (70% - πάρα πολύ), η σταθερότητα ενός φορολογικού, νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου (63,3% - πάρα πολύ), η αξιοποίηση και
η ανάπτυξη υποδομών (60% - πάρα πολύ), είναι πράξεις που πρέπει να γίνουν για να
ενισχυθεί τόσο η εταιρεία τους, όσο και η ναυτιλία συγχρόνως. Παράλληλα, κατά πολύ
πιστεύουν ότι, πρέπει να προσελκυσθούν ναυτιλιακές δραστηριότητες (63,3%), να ενισχυθούν συναφή κλάδοι (63,3%) και να αναβαθμιστούν οι λιμενικές υποδομές (43,3%).
Επιπλέον, για την κατάσταση της εταιρείας τους, πιστεύουν ότι θα αυξηθεί (40%) αφού
θα αυξηθεί πιστεύουν και ο κύκλος εργασιών τους (50%), η ζήτηση για τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία τους (46,7%), η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας τους (36,7%) και οι εξαγωγές τους (40%). Αντίθετα, πιστεύουν ότι
θα παραμείνει αμετάβλητο το προσωπικό της εταιρείας τους (43,3%) και δεν είναι
σίγουροι να απαντήσουν για τη ρευστότητά τους (33,3%) και τις παραγγελίες ως προς
τους προμηθευτές (53,3%).
Τέλος, αναφορικά με την ερώτηση που τους τέθηκε για το ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, οι ερωτηθέντες σημειώνουν κατά πολύ ότι θα
υπάρξει αύξηση της εμπορίας και της διακίνησης, τόσο των πρώτων υλών, όσο και
των μεταποιημένων αγαθών (70%), η έξυπνη τεχνολογία θα αποκτήσει αυξανόμενη
σημασία, προσθέτοντας αξία και βελτιώνοντας την ασφάλεια (53,3%), οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αλλάξουν την φύση της ναυτιλίας (43,3%), θα υπάρξει επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό, με προσέλκυση νέων στελεχών και αναβάθμιση της ναυτικής
εκπαίδευσης (63,3%), θα ενισχυθεί η ναυτιλιακή πολιτική, με ενεργότερο ρόλο στους
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διεθνείς οργανισμούς (46,7%), θα εφαρμοσθεί σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα (43,3%), θα αυξηθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή
βιομηχανία (56,7%). Γενικότερα, κατά πολύ η ναυτιλία θα παραμείνει ένας σημαντικός παγκόσμιος κλάδος, ο οποίος θα μεταφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ θα εκπέμπει το χαμηλότερο επίπεδο επιβλαβών αερίων ρύπων ανά μονάδα προϊόντος από κάθε άλλη συγκρίσιμη μορφή μεταφοράς (56,7%).

5. Προκλήσεις και προοπτικές
Ορισμένες από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα είναι:
• Η ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι μια κατ’ εξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα,
που παραδοσιακά αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην
ελληνική οικονομία», ωστόσο καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά νέων προκλήσεων όπως το φορολογικό καθεστώς, ο παγκόσμιος ναυτιλιακός ανταγωνισμός, οι περιορισμοί στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και η χρηματοδότηση από το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα.
• Η αστάθεια του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η παρεμπόδιση της λειτουργίας των
εμπορικών οδών λόγω περιφερειακών εντάσεων, η αύξηση του προστατευτισμού, η
αύξηση των περιφερειακών μέτρων, ο κίνδυνος υιοθέτησης μη ρεαλιστικών και αναποτελεσματικών κανονισμών, η συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισμού και το αυξημένο κόστος δανεισμού.
• Προβλεπόμενες μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Η αύξηση στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων το 2017, θα επηρεάσει αρνητικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου.
• Οι προοπτικές του κλάδου επηρεάζονται αρνητικά από τις υποβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, καθώς στα περισσότερα λιμάνια της χώρας ο εξοπλισμός υποδοχής παραμένει ανεπαρκής.
• Το 2016 υπήρξε και πτώση της τάξης του 71% στις παραγγελίες νέων πλοίων με
το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, όπως η
αγορά πλοίων ξηρού χύδην φορτίου.
• Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Στην Ελλάδα, καταγράφεται ο δεύτερος υψηλότερος συντελεστής ΦΠΑ στην ΕΕ-28 (24%), όταν στην Ιταλία ο αντίστοιχος συντελεστής διαμορφώνεται στο 10%.
• Η εκτεταμένη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία προκαλεί το
σημαντικό ζήτημα της τοποθέτησής του στα υπάρχοντα πλοία.
• Το 2017 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική κατά 28% αύξηση των τιμών των καυσίμων
και υπολογίζεται ότι τα αποτέλεσμα των εταιρειών επιβαρύνθηκε με 40 εκ. € περίπου.
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• Η υποχρέωση προσαρμογής στη χρήση νέου τύπου καυσίμων από το 2020, η οποία
θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους ναυπήγησης, μετασκευών και λειτουργίας των πλοίων.

• Σημαντική προοπτική είναι και η πρωτοβουλία του ΙΜΟ να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να στραφεί προς τη «πράσινη ναυτιλία» (green shipping).

• Η ναυτιλία είναι γνωστό πως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επικοινωνίες, τη
τεχνολογία και συνεπώς αυτό το γεγονός την καθιστά «εύκολο θύμα». Άλλωστε, στο
προσεχές μέλλον, σύμφωνα με τον Δρ. Κ. Γκόνη (2017), θα υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες, όπως η ψηφιοποίηση, ο εξ αποστάσεως έλεγχος των συστημάτων, η εισαγωγή της ρομποτικής και η δημιουργία του λεγόμενου «Smart Ship», ενώ επίσης
θα δρομολογηθεί η μελλοντική ναυπήγηση αυτόνομων πλοίων και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα σχετικά ρίσκα
και να αναπτυχθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

• Οι Ελληνικές εφοπλιστικές επιχειρήσεις, διαθέτουν την ευελιξία να προσαρμόζονται
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς οικονομίας και, όχι μόνον να επιβιώνουν,
αλλά και να προσθέτουν συνεχώς καινούργια πλοία, μειώνοντας την μέση ηλικία των
στόλων τους και του λειτουργικού τους κόστους.

• Τέλος, τα προβλήματα των λιμανιών, είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ανακοινωθέντων δρομολογίων και πολλές καθυστερήσεις στην έγκαιρη ανακοίνωσή τους.
Από την άλλη μεριά, οι προοπτικές της ναυτιλίας έγκεινται στα κατωτέρω:
• Βασική προοπτική είναι η συνεργασία με διάφορους παραγωγικούς τομείς, για την
αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια, το συντονισμό, την ανάπτυξη
της τεχνολογίας.
• Ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 45% του ευρωπαϊκού στόλου και περίπου 15% του παγκόσμιου και η ναυτιλία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στη μεταφορική δυναμικότητα, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη δύναμη στα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου σύμφωνα με την έκθεση The
Review of Maritime Transport 2017. Τα θετικά αυτά δεδομένα, αναδεικνύουν και τις
προοπτικές για τη διατήρηση της ανάπτυξης, ιδίως συνυπολογίζοντας τη σταδιακή
μείωση της διαφοράς, μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
• Θετική αναμένεται να είναι η επίδραση και από τη διαφαινόμενη ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας.
• Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν αξιοζήλευτη ικανοποιητική ρευστότητα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Συνάμα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραμένουν πρωτοπόροι στη διεθνή ναυτιλία και επενδύουν αυξάνοντας μερίδιο αγοράς σε έναν κλάδο
που πλήττεται την τρέχουσα περίοδο και από χρηματοδοτική «ανομβρία». Η ελληνική ναυτιλία είναι διεθνής, αλλά η καρδιά της, χτυπά στην Ελλάδα ενισχύοντας περαιτέρω το ναυτιλιακό cluster.
• Η δυναμική και οι δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας είναι πολύ μεγάλες. Η συνεισφορά της μπορεί να ξεπεράσει πολλές προσδοκίες με το σύνολο της εθνικής οικονομίας να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη. Τα πραγματικά αυτά περιθώρια βελτίωσης της συμβολής της ναυτιλίας στην οικονομία, είναι σημαντικά και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
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• Η στρατηγική επίσης της «Γαλάζιας Οικονομίας» (Blue Growth) που προωθείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και καινοτομία και
αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
σχεδόν 500 δις. ετησίως.

6. Προτάσεις για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας
Η ναυτιλία αποτελεί ζωτικό και καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς είναι από τα κυρίαρχα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων και συντελεί σαφώς με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη του εμπορίου. Μέσω των θαλάσσιων μεταφορών, διακινείται παράλληλα και ένα μεγάλο ποσοστό του όγκου των συναλλαγών ενώ επίσης, μέσω της ναυτιλίας, αναπτύσσονται και άλλες συναφείς οικονομικές
δραστηριότητες, όπως η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, οι ναυλώσεις και ο κλάδος των ασφαλίσεων (Γκιζιάκης, 2006). Η Ελληνική ναυτιλία ειδικότερα, χαρακτηρίζεται ως η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, διατηρώντας ηγετική θέση στο παγκόσμιο
οικονομικό στερέωμα.
Η ελληνική ναυτιλία, διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην οικονομική όσο και στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, αλλά ακόμη και στη
διεθνή προβολή του Ελληνικού ονόματος. Η σημασία της για την εθνική οικονομία,
αναδεικνύεται από την άμεση συμβολή της στο ΑΕΠ και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας, συμβολή η οποία παρόλο την οικονομική κρίση, είχε ανοδική πορεία. Παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακόμα και μέσα στη δύσκολη περίοδο των τελευταίων χρόνων καθώς ο κλάδος της ναυτιλίας, αποδεικνύει συνεχώς
την ικανότητά του για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και απαιτητικές συνθήκες.
Πριν προβούμε σε προτάσεις, το κυριότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι, η πολιτεία και γενικότερα η κοινωνία μας, ότι η ναυτιλία είναι καθοριστικής σημασίας για
μια βιώσιμη, αναπτυσσόμενη αλλά και ανταγωνιστική Ελλάδα. Το κράτος, οφείλει να
σχεδιάσει αλλά και να εφαρμόσει μέτρα για τη στήριξη και ενίσχυση του πιο δυνατού «παίκτη» της στην παγκόσμια αγορά, τη ναυτιλία, μέσω της οποίας θα αυξήσει
τις θέσεις εργασίας, θα διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα εισαγωγών –εξαγω215

γών, θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη για την εθνική οικονομία του και θα μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς περαιτέρω εμπόδια (ΙΟΒΕ, 2013). Προτείνεται λοιπόν,
• Μέριμνα και οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, μέσω
της οργανικής σύνδεσής της, με την εθνική οικονομία.
• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προσέλκυση νέων στελεχών και αναβάθμιση
της ναυτικής εκπαίδευσης.
• Η ενθάρρυνση του ναυτικού επαγγέλματος για τους νέους, γεγονός που θα βοηθήσει στη βελτίωση του συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ενεργοποίησης της δυναμικής, για απασχόληση περισσότερων Ελλήνων στα ελληνόκτητα πλοία.
• Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου, παράλληλα με την βελτίωση της θέσης του Έλληνα Ναυτικού.
• Ενίσχυση της ναυτιλιακής πολιτικής, με ενεργότερο ρόλο στους διεθνείς οργανισμούς.
• Εξασφάλιση οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας για τη δημιουργία κινήτρων
για προσέλκυση των εφοπλιστών.
• Ένταξη του ναυτιλιακού τομέα, στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της
Ελλάδας.
• Αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διατάξεων ασφαλείας, τόσο για τα πλοία όσο
και για τα λιμάνια και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
• Δημιουργία επιπλέον χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ναυτιλία.
• Επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σεβασμό της θεσμικής
και συνταγματικής κατοχύρωσης του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου της ναυτιλίας.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συνέχιση της συμβολής της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, ειδικά στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, για την Ελλάδα, σημαίνει δράση και συμβολή τόσο από πλευράς κράτους, ώστε να εντάξει τον
ναυτιλιακό τομέα στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και με τις προτεινόμενες δράσεις να μπορέσει η ναυτιλία να λειτουργεί ανταγωνιστικά σε διεθνές
περιβάλλον, όσο και από πλευράς του ίδιου του κλάδου της ναυτιλίας για την προσέλκυση νέων επενδυτών καθώς και την ενίσχυση του ναυτιλιακού πλέγματος.
Άλλωστε, η βασικότερη πηγή δύναμης και γενικότερης ισχύος της Ελλάδας, ήταν και
συνεχίζει να είναι η θάλασσα, η οποία επηρεάζει τη συνολική πολιτιστική, οικονομική και γεωπολιτική της θέση.

7. Συμπεράσματα
Η ναυτιλία, είναι ένας οικονομικός τομέας, ο οποίος όπως προαναφέραμε προσφέρει τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα, απασχόληση σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων, συμβάλλει
και στηρίζει πολλαπλώς την ελληνική οικονομία και τη γενικότερη ευημερία της κοινωνίας. Συνεπώς, το όφελος της σωστής εκμετάλλευσης της ναυτιλίας, είναι μεγάλο
και μελλοντικά, η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει ακόμη και το βασικότερο
μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να υπερκεράσει ακόμη και τη τρέχουσα κατάσταση που ανέρχεται στο 7% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ και το 3,5%
της απασχόλησης.
Απόλυτη προτεραιότητα, πρέπει να γίνει η διατήρηση αλλά και η ανάπτυξη και ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας. Το κράτος, πρέπει να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας και να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της στην εθνική οικονομία στους παραγωγικούς τομείς της απασχόλησης, των επενδύσεων και της
ανταγωνιστικότητας (Θεοτοκάς, 2011).

• Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, γεγονός όπου θα δημιουργήσει αξία και σε πολλούς άλλους συναφείς παραγωγικούς τομείς υπηρεσιών.
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ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που συμμετείχαν
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