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Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΣΗΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απηή ε ρξνληά άξρηζε άζρεκα γηα ηελ λαπηηιία. Δλώ ε αγνξά ησλ
δεμακελνπινίσλ ην 2015 ήηαλ θαιή, από ηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ έρεη ππνρσξήζεη.
Η αγνξά ησλ πινίσλ μεξνύ θνξηίνπ πξνζπαζεί λα πηάζεη πάην ζε έλα βαξέιη
πνπ δελ έρεη. Καηά πάζα πηζαλόηεηα θαη ηα δύν απηά θαηλόκελα έρνπλ ξίδα ηελ
ζπλερή θαη ξαγδαίσο πησηηθή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ.
Τα κελ δεμακελόπινηα κέρξη πξόζθαηα είραλ αθόκε αξθεηή δνπιεηά γηαηί ε Κίλα,
θαη άιιεο ρώξεο πξνζπαζνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ζηξαηεγηθά απνζέκαηα όζν
είλαη θζελή ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Διιείςεη θαηαιιήισλ ρώξσλ ρξεζηκνπνηνύλ
θαη ηα ίδηα ηα πινία σο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο.
Σηα δε πινία μεξνύ θνξηίνπ ην ζέκα είλαη αληίζηξνθν. Δλώ ε δήηεζε γεληθώο
παξακέλεη πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ 2014 κε πηζαλή απμεηηθή ηάζε ην 2016, κε
ηελ πηώζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαηά ζρεδόλ 70%, νη λαπισηέο δίλνπλ
νδεγίεο ζηα πινία λα πιένπλ πεξίπνπ «πάζε δπλάκεη», πξάγκα πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ ηνλνκηιίσλ πνπ εθηειεί ν ζηόινο. Απηή ε
αύμεζε δίλεη ηελ εληύπσζε ζηελ αγνξά όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 8% πεξηζζόηεξα
πινία έηνηκα λα θνξηώζνπλ άιιν θνξηίν, από όηη ζα ππήξραλ αλ πήγαηλαλ κε
ηαρύηεηεο ηνπ 2014. Καη γη’ απηό πέθηεη.
Η αγνξά, όπσο πάληα ζα ηζνξξνπήζεη κε απμεκέλε δηάιπζε πινίσλ, πξάγκα
πνπ πάληα αξρίδεη λα θαίλεηαη αξθεηά ζύληνκα κεηά ηελ πηώζε ησλ λαύισλ.
Σ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Διιελόθηεηνο ζηόινο πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζζεί θαη
λα αλαλεσζεί. Πξάγκα δύζθνιν κεηά από 8 ρξόληα παξαηεηακέλεο ύθεζεο, πνπ
έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο. Απηή ε ζηήξημε θαη αλαλέσζε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θξίζεο, είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα εμέιζεη ε Διιελόθηεηε
λαπηηιία δπλαηή όηαλ, αλαπόθεπθηα, ηζνξξνπήζεη ε λαπιαγνξά.
Σ’ απηό, ζεκαληηθό ξόιν πξέπεη λα παίμεη ν Διιεληθόο ρξεκαηννηθνλνκηθόο
ηνκέαο ώζηε λα ζπλδξάκεη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα δηαηεξεζεί ε
δπλακηθή ηεο Διιελόθηεηεο λαπηηιίαο πνπ πξνζθέξεη πνιιέο, έκκεζεο ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία.
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Απηό απαηηεί πγηείο ηξάπεδεο πνπ λα θαηαλννύλ ηηο δπλακηθέο ηεο λαπιαγνξάο,
όπσο ζα έπξεπε λα είλαη νη Διιεληθέο, θαη λα κελ ζθέθηνληαη κε ηεηξηκκέλεο
θελνινγίεο. Η νπζία είλαη λα αμηνπνηεζεί ε ηερλνγλσζία ησλ λαπηηιηαθώλ
επηρεηξεκαηηώλ καο, θαη λα ζηεξηρζνύλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα κηαο θαθηάο λαπιαγνξάο. Απηό ζα βνεζήζεη ζηελ άλδξσζε ηεο
Διιελόθηεηεο λαπηηιίαο, θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη, θαηά ηνλ αλαπόθεπθην αλνδηθό θύθιν ν νπνίνο ζύληνκα ζα
ππάξμεη. Η θπθιηθόηεηα ηεο λαπηηιίαο είλαη ζπλήζσο ηεο ηάμεσο ησλ δύν εηώλ κε
ηνπο δνκηθνύο θύθινπο λα θξαηάλε πεξίπνπ θαη 8 ρξόληα έσο όηνπ νη παγθόζκηεο
νηθνλνκίεο εμηζνξξνπήζνπλ. Τώξα πξέπεη λα θηάλνπκε ζην ηέινο ηνπ δνκηθνύ
θύθινπ πνπ μεθίλεζε ην 2008.
Δδώ πξέπεη λα ηνλίζσ θαη ηελ ζεκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ πεξί ηελ λαπηηιία
εξγαζηώλ, πνπ πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζε νηθνλνκίεο πνπ θηινμελνύλ πνιύ
ιηγόηεξα πινία θαη λαπηηιηαθά γξαθεία: Σηελ Διιάδα εηζξένπλ από €13 σο €19
δηο ηνλ ρξόλν αλαιόγσο κε ην επίπεδν ηεο λαπιαγνξάο, δεκηνπξγώληαο από
200.000 έσο 300.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Με ηα Capital Controls εηζξένπλ
ζεκαληηθά ιηγόηεξα. Τνύησλ δνζέλησλ πξέπεη λα κεηώζεθαλ θαη απηέο νη ζέζεηο
εξγαζίαο.
Σηελ Μεγάιε Βξεηαλία, κε ιηγόηεξα πινία, αλαθέξεηαη όηη από ηηο θύξηεο
ππεξεζίεο λαπηηιίαο, ιηκέλσλ, αζθάιεηεο θαη ην νηθνλνκηθό θέληξν εμππεξέηεζεο
ηεο λαπηηιίαο εηζξένπλ πεξίπνπ €37 δηο εηεζίσο θαη δεκηνπξγνύληαη 537.000
ζέζεηο εξγαζίαο (Maritime UK). Αο ζεκεησζεί όηη ζην Λνλδίλν, από πεξίπνπ
4.000 αηηήζεηο γηα δηεζλείο λαπηηιηαθέο δηαηηεζίεο ηνλ ρξόλν, δηεθπεξαηώλνληαη
πεξίπνπ 600. Οη ππόινηπεο ζπκβηβάδνληαη κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. Σηελ Διιάδα
δηεθπεξαηώλνληαη πεξίπνπ 4 ηνλ ρξόλν θαη απηέο εζληθνύ θαη κόλν ραξαθηήξα.
Τν Λνλδίλν επίζεο ζπληνλίδεη ην 50% ησλ λαπιώζεσλ δεμακελνπινίσλ θαη ην
30%-40% ησλ λαπιώζεσλ ρύδελ θνξηίσλ.
Η Ννξβεγία έρεη ηζρπξέο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο.
Ο Ννξβεγηθόο ζηόινο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξνο ηνπ Διιελόθηεηνπ. Ο
Ννξβεγηθόο Νενγλώκνλαο (DNV) ηδξύζεθε ην 1864. Ωο DNV-GL έρεη πεξίπνπ
16.000 ππαιιήινπο θαη 400 γξαθεία ζε 100 ρώξεο. Τν 85% είλαη πηπρηνύρνη ΑΔΙ.
Ο ηδίξνο ηνπ είλαη $1.41 δηο θαη ηα θαζαξά θέξδε $114.5 εθ. Τν DNV ην 1945
είρε 200 ππαιιήινπο!!
Τα πξναλαθεξόκελα πξνθαλώο δελ ζπγθξίλνληαη κε ηηο Διιεληθέο επηδόζεηο,
ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ όηη ν Διιεληθόο λενγλώκνλαο ηδξύζεθε πεξίπνπ ηελ ίδηα
επνρή κε ηνλ Ννξβεγηθό.
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Αλ θαηαθέξλακε λα γίλνπκε ειθπζηηθνί σο πξννξηζκόο θαη αλ αλαπηπζζόκαζηαλ
σο λαπηηιηαθό θέληξν, εληζρύνληαο ηελ λαπηηιηαθή ζπζηάδα όπσο ην Λνλδίλν θαη
άιια θέληξα, ζα απνξξνθνύζακε κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ππαξρόλησλ εηζξνώλ,
θαη ζα πξνζειθύακε άιιεο, δεκηνπξγώληαο πνιύ πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Όζνλ αθνξά ηελ εηθόλα ηεο λαπηηιίαο ππό Διιεληθή ζεκαία θαη ηα
παξαλαπηηιηαθά επαγγέικαηα ζηελ Διιάδα, νη πξννπηηθέο δελ θαίλνληαη
ηδηαίηεξα ζεηηθέο αλ ιεθζνύλ ππ’ όςηλ ηα αθόινπζα:
-Ο Πεηξαηάο κεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε
Γηακεηαθνκηζηηθό Κέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Όηαλ επηηέινπο, κεηά από
20εηή πξνζπάζεηα, θαηάθεξε λα απνθηήζεη ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε άξρηζαλ λα
ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο πνιπεζληθέο.
Ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό ηδησηηθνπνίεζήο 3 εηαηξείεο. Με ηελ
παξεκπόδηζε δηειεύζεσο ησλ ηξέλσλ, θνξηία άξρηζαλ λα ηνλ παξαθάκπηνπλ.
Με ηηο αιιαγέο πξνδηαγξαθώλ ηειηθά κόλν ε COSCO ππέβαιε πξνζθνξά.
-Κάπνηε ε λαππεγνεπηζθεπή έζθπδε, δεκηνπξγώληαο πνιιέο ρηιηάδεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη πινύην. Καηαζθεπάδακε λεόηεπθηα, κεηαζθεπάδακε πινία ζε
θξνπαδηεξόπινηα, επηβαηεγά/νρεκαηαγσγά θ.α., επηζθεπάδακε ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ.
Από ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 άξρηζε ν θαηήθνξνο θαη θηάζακε ζηελ ζεκεξηλή
απαμίσζε, παξ’ όινπο ηνπο πνιύ θαινύο ηερλίηεο θαη λαππεγνύο καο θαη
ζεκαληηθά ρακειόηεξν θαηά θεθαιή ΑΔΠ από άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ. Όια απηά
ελδεηθηηθά ελόο αληηπαξαγσγηθνύ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
Τελ δεθαεηία ηνπ ’70 ηα πεξηζζόηεξα θξνπαδηεξόπινηα ηεο Μεζνγείνπ ήηαλ
Διιεληθά. Ταμίδεπαλ θαη αιινύ. Σήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα. Γηώρλακε θαη ηα
μέλα. Τν «MARCO POLO» ην 1996 δελ κπόξεζε λα απνβηβάζεη επηβάηεο ζηνλ
Πεηξαηά αιιά κόλν ζην Ναύπιην. Παξελνριήζακε ηo «ZENITH» θαη πνιιά άιια.
Δπηπρώο ν θαηαζηξεπηηθόο απηόο λόκνο αληηθαηαζηάζεθε ην 2010 κε ηνλ λόκν
3872/2010, ν νπνίνο έηπρε ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ζηε Βνπιή θαη βειηηώζεθε
2 ρξόληα κεηά κε ηνλ λόκν 4072/2012. Έθηνηε πξνζεγγίδνπλ ηελ Διιάδα πνιιά
θξνπαδηεξόπινηα δεκηνπξγώληαο έηζη ρηιηάδεο λέεο έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο.
-Τν 2000 πεξί ηα 22 Διιεληθήο ζεκαίαο νρεκαηαγσγά, κόλα, ζπλέδεαλ Διιάδα
κε Ιηαιία. Σήκεξα πεξί ηα 13 ιεηηνπξγνύλ, αιιά κόλνλ ηα 5 έρνπλ Διιεληθή
ζεκαία! Οη αθηνπιντθέο εηαηξείεο αγθνκαρνύλ θαη πνιιέο έρνπλ πιένλ πεξηέιζεη
ζηα ρέξηα αιινδαπώλ.
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-Η Διιάδα κε ~16000 ρκ αθηνγξακκή, ηηο σξαηόηεξεο παξαιίεο, λεζηά θαη
ζάιαζζεο, θηινμελεί ιηγόηεξα από 20.000 ζθάθε αλαςπρήο ελώ ε Ιηαιία 110.000,
ε Γαιιία 220.000, θαη νη δύν κε ζεκαληηθά κηθξόηεξεο θαη ιηγόηεξν ειθπζηηθέο
αθηνγξακκέο.
-Τν 2007 ε λαπηηιία κηθξώλ απνζηάζεσλ αξηζκνύζε πεξίπνπ 1000 Διιεληθήο
ζεκαίαο πινία. Τώξα απνκέλνπλ κόλν 400 πινία (Καζεκεξηλή 22-12-15).
-Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία ππό
Διιεληθή ζεκαία αληηπξνζώπεπε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζηόινπ, ελώ
ζήκεξα, δήηεκα λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 21% ηνπ ζπλόινπ ησλ Διιελόθηεησλ
ελώ ηα ππόινηπα αλαπηύζζνληαη γηαηί είλαη αληαγσληζηηθόηεξα.
Από ηελ δηαρξνληθή κείσζε ησλ ππό Διιεληθή ζεκαία πινίσλ, θαη ηαπηόρξνλα
ησλ Διιήλσλ λαπηηθώλ, απνδεηθλύεηαη όηη, πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζνπκε κε
αληαγσληζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξαθηηθέο, θαηαζηξέθνπκε ηερλνγλσζία θαη
άιιεο, πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ ζα δεκηνπξγνύλην αλ π.ρ. κπνξνύζε
ην πινίν λα παξακείλεη αληαγσληζηηθό, δηαρεηξηδόκελν εληόο Διιάδαο θαη λα
αλαπηύζζεην ν Πεηξαηάο ζαλ δηεζλέο λαπηηιηαθό θέληξν.
Αλ ε ζεσξία δελ επηβεβαηώλεηαη ζηε πξάμε, αλακνξθώλεηο ηελ ζεσξία!
Δδώ λα ζεκεησζεί όηη ε γλώζε θαζεκεξηλά αλαπηύζζεηαη, απμάλεη θαη
δηαθνξνπνηείηαη. Μαδί ηεο ε ηερλνινγία θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Όια απηά καδί
δεκηνπξγνύλ απηό πνπ αλαθέξεη ν Shumpeter σο «δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή»
πνπ απαμηώλεη ηα παιηά θαη δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα. Δίλαη επηζηεκνληθά
απνδεδεηγκέλν όηη ηα λέα δεδνκέλα απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη
δεκηνπξγνύλ, ηνλ ίδην ρξόλν, ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο από
απηέο πνύ ράλνληαη, θαη ζηνλ ίδην γεληθόηεξν ηνκέα. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη
θακία επηζηεκνληθή βάζε ζηελ δηαηήξεζε λνκνζεζηώλ πνπ δήζελ πξνζηαηεύνπλ
ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ εθ ησλ πξαγκάησλ θαίλεηαη όηη ηηο θαηαζηξέθνπλ
(economics.mit.edu/files/1785 – Ricardo J. Caballero, Ford International
Professor Economics ηνπ MIT, ηέσο πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθώλ ηνπ
ΜΙΤ 2008-2011).
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε παξαηεξνύκελε κείσζε Διιήλσλ αμησκαηηθώλ Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ, ιόγσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ Διιεληθνύ
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πηζαλόηαηα ζα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηελ Διιεληθή
λαπηηιία, γηαηί έηζη κεηώλεηαη δηαρξνληθά ε Διιεληθή λαπηηθή ηερλνγλσζία ηελ
νπνία πιένλ απνθηνύλ άιινη.
Απηό πξέπεη λα αληηζηξαθεί.
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Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη ζηηο ΑΔΝ λα εηζέξρνληαη πεξηζζόηεξνη ζπνπδαζηέο θαη
λα δηδάζθνληαη από λαπηνδάζθαινπο κε πξόζθαηε εκπεηξία ζε πινία, εηδηθνύο
ζηνλ ρεηξηζκό κεραλεκάησλ, εηδηθνύο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ θ.α. εηδηθνύο, γηα
λα γίλνπλ νη λαπηηθνί καο παξαγσγηθόηεξνη θαη λα κπνξνύλ λα πξνβιέπνπλ θαη
λα απνθεύγνπλ δεκηέο, θαθνηνπηέο θαη θαζπζηεξήζεηο πνπ θνζηίδνπλ αθξηβά.
Άξηζηε, νπζηαζηηθή, επηθαηξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε, ρσξίο εθπηώζεηο, είλαη
απαξαίηεηε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, αλ ε παηξίδα καο ζέιεη λα
αλαθάκςεη.
Αλ είλαη θαινί θαη δελ βξνπλ δνπιεηά ζε Διιελόθηεηα πινία, ζα βξνπλ δνπιεηά ζε
μέλα, γηαηί ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε θαιώλ αμησκαηηθώλ δηεζλώο.
Τνύησλ δνζέλησλ, αλ δελ αλακνξθσζεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ώζηε λα γίλεη ε
Διιάδα γεληθόηεξα, θαη καδί ηεο ν Πεηξαηάο, λαπηηιηαθό θέληξν, θαη ε Διιεληθή
ζεκαία αληαγσληζηηθή, νη πξννπηηθέο δελ θαίλεηαη λα είλαη αηζηόδνμεο.
Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Ph.D.
Πξόεδξνο ΝΔΔ
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