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[α' εξάμηνο]

Λιγότερες
πειρατικές
επιθέσεις

Σε ποσοστό 64% έχουν μει-
ωθεί οι πειρατικές επιθέ-

σεις σε πλοία το πρώτο εξάμη-
νο του 2016 σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το  Re-
CAAP Information Sharing Cen-
tre με έδρα τη Σιγκαπούρη, το
διάστημα αυτό καταγράφηκαν
41 περιστατικά επιθέσεων έναν-
τι 114 που ήταν πέρσι. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυ-
ρίως στον έλεγχο από πολεμι-
κά σκάφη των στενών της Μά-
λακα και της Σιγκαπούρης, στα
οποία φέτος έγινε μόλις μια επί-
θεση από 55 πέρσι. 

Αλλά και οι επιθέσεις σε δε-
ξαμενόπλοια με στόχο τα φορ-
τία πετρέλαιου ελαττώθηκαν
σημαντικά το τελευταίο διά-
στημα σε μόλις δύο από 10 το
α΄ εξάμηνο του 2015.  

Πάντως, η ReCAAP επιση-
μαίνει ότι οι επιθέσεις για απα-
γωγές των πληρωμάτων παρα-
μένουν σε υψηλά επίπεδα και
είναι ανησυχητικές.
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[λιμάνι Κεφαλονιάς]

Αύξηση
επιβατών
τον Ιούνιο

Σημαντικά αυξημένη κατά
10,8% σε σχέση με τα μεγέ-

θη της αντίστοιχης περσινής
περιόδου ήταν η κίνηση επι-
βατών κατά τον μήνα Ιούνιο του
2016 στην Κεφαλονιά. Αντίθε-
τα στα οχήματα καταγράφηκε
πτώση κατά 12%. 

Συγκεκριμένα, και σύμφω-
να με τα στοιχεία του Λιμεναρ-
χείου του νησιού, τον περα-
σμένο Ιούνιο αφίχθησαν στους
λιμένες του νησιού (Σάμη, Πό-
ρος, Φισκάρδο και Πεσσάδες)
συνολικά 41.092 επιβάτες και
9.231 οχήματα, ενώ τον Ιούνιο
του 2015 είχαν καταγραφεί
37.064 αφίξεις επιβατών και
10.528 αφίξεις οχημάτων.

Η φετινή αύξηση στη διακί-
νηση επιβατών θα πρέπει να
αποδοθεί τόσο στην επαναλει-
τουργία της ακτοπλοϊκής σύν-
δεσης Πάτρας-Σάμης όσο και
στη μείωση των τιμών στην
οποία έχουν προχωρήσει οι
ακτοπλοϊκές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στο νησί.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ

[πρόβλεψη] Ανισόρροπη προσφορά και ζήτηση χωρητικότητας

Αρνητικό το outlook
στη διεθνή ναυτιλία

Με το Brexit να κυριαρχεί
στις κινήσεις των αγο-
ρών παγκοσμίως, η

ναυτιλία εξακολουθεί να ταλα-
νίζεται από την ανισορροπία με-
ταξύ της προσφοράς και ζήτη-
σης χωρητικότητας. Ειδικότερα,
η γενικότερη πεποίθηση που
επικρατεί στην αγορά, κυρίως
από μεγάλους οίκους και ανα-
λυτές, αλλά και ναυτιλιακές εται-
ρείες, είναι ότι η αγορά, παρά
την ανοδική τάση της περιόδου
θα κινηθεί και πάλι πτωτικά μέ-
χρι τα τέλη του έτους. 

Παρά τη θετική πορεία των
διαλύσεων αλλά και τη μείωση
των παραγγελιών δεν έχει ακόμη
επέλθει ισορροπία μεταξύ προ-
σφοράς και ζήτησης, ενώ τα
θεμελιώδη της παγκόσμιας οι-
κονομίας και εμπορίου συνεχί-
ζουν να χαρακτηρίζονται από
αρνητικό outlook. «’’Η αγορά
έχει αρχίσει και φερμάρει’’ εί-
ναι το κλισέ που ακούγεται τε-
λευταία, καθώς ο δείκτης έχει
ξεπεράσει τις 700 μονάδες και
πλέον όλα τα πλοία καλύπτουν
τα λειτουργικά τους έξοδα» επι-
σημαίνει στην ανάλυσή του ο
οικονομικός διευθυντής της G.
Moundreas Γιώργος Λογοθέτης,
ενώ τονίζει ότι αυτό οφείλεται
στην αναμενόμενη αύξηση της
ζήτησης για δημητριακά, αλλά
και στην αύξηση της ζήτησης
από την Κίνα για σιδηρομετάλ-
λευμα και κάρβουνο.

Στις 11 Ιουλίου, τα αποθέματα
σιδηρομεταλλεύματος στα
λιμάνια της Κίνας έφτασαν στους
102,5 εκατ. τόνους, το υψηλό-
τερο επίπεδο από τα τέλη του
2014.  Την ίδια στιγμή, οι εξα-
γωγές χάλυβα από την Κίνα τον
Ιούνιο έφτασαν τους 10,94 εκατ.

τόνους σηματοδοτώντας το 2ο
υψηλότερο ρεκόρ, παρά το γε-
γονός ότι υπήρξαν «κατηγορίες»
για Dumping. Το υψηλότερο
ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών χά-
λυβα έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο
του 2015, όπου εξήχθησαν 11,25
εκατ. τόνοι χάλυβα.  

Οι συνολικές εξαγωγές χά-
λυβα για το 1ο εξάμηνο του έτους
αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια
βάση, φτάνοντας συνολικά τους
57,12 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα,
αύξηση παρουσίασαν και οι ει-
σαγωγές άνθρακα από την Κί-
να, καθώς στόχος της κυβέρνη-
σης είναι ο περιορισμός της εγ-
χώριας παραγωγής άνθρακα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, σημει-
ώνει ο κ. Λογοθέτης, η εγχώρια
παραγωγή άνθρακα τον Μάιο
μειώθηκε κατά 15,5% σε ετήσια
βάση, ενώ τον Ιούλιο οι εισα-
γωγές έκλεισαν στους 21,75 εκατ.
τόνους, τον υψηλότερο αριθμό
εισαγωγών από τον Δεκέμβριο
του 2014.  

Το πρώτο εξάμηνο του έτους,
τα μεταφερόμενα φορτία άν-
θρακα από εισαγωγές προς την
ενδοχώρα (Inbound Shipments)
παρουσίασαν αύξηση κατά 8,2%
στους 108 εκατ. τόνους, όταν την
ίδια περίοδο του 2015 είχαν πα-
ρουσιάσει μείωση κατά 38%.           

«Για άλλη μία φορά το ζη-
τούμενο είναι όχι μόνο η άνο-
δος της αγοράς, αλλά και η συν-
τήρησή της σε βιώσιμα επίπε-
δα. Φυσικά, η έννοια βιώσιμα
επίπεδα έχει διαφορετικές μετα-
φράσεις, ανάλογα με τη θέση
της κάθε εταιρείας, αλλά στην
παρούσα φάση εννοούμε επί-
πεδα, τα οποία δεν απαιτούν την
εκταμίευση κεφαλαίων από τα
αποθεματικά για την κάλυψη

των λειτουργικών εξόδων των
πλοίων» σημειώνει χαρακτηρι-
στικά ο οικονομικός διευθυν-
τής της G. Moundreas.  

Το Brexit 
Σύμφωνα με την Goldman Sa-
chs, οι αγορές αντιδρούν θετι-
κά βραχυπρόθεσμα μετά το Bre-
xit και ιδιαίτερα η Wall Street,
καθώς μεταφέρονται κεφάλαια
από την Ευρώπη στις ΗΠΑ, αλ-
λά και λόγω της προοπτικής ή
της προσδοκίας ότι οι κεντρικές
τράπεζες θα ρίξουν χρήματα από
το ελικόπτερο. Παρά τη συνεχι-
ζόμενη άνοδο όμως, η Goldman
Sachs, μεταξύ πολλών άλλων,
προειδοποιεί ότι τους επόμενους
μήνες θα υπάρξει μία πτώση
της τάξης του 5-10%. Για τη Wall
Street δε, διατηρεί την πρόβλε-
ψή της για τις 2.100 μονάδες στα
τέλη του έτους. 

Αξίζει να αναφέρουμε, ση-
μειώνει ο κ. Λογοθέτης, ότι στην
παρούσα φάση, λόγω των προ-
γραμμάτων αγοράς ομολόγων
από τις κεντρικές τράπεζες,
ομόλογα 11,64 τρισ. δολ. έχουν
αρνητική απόδοση. Στην Ευ-
ρώπη, μαζί με την Ελβετία, 127
ομόλογα έχουν αρνητική από-
δοση. 

Κεφάλαια από την Ευρώπη
μεταφέρονται στις ΗΠΑ, καθώς
επενδυτές και αμοιβαία κεφά-
λαια αγοράζουν μετοχές απλά
γιατί το 5% κέρδος από μία μετο-
χή είναι σαφέστατα καλύτερο
από το - 0,3% ενός ομολόγου.
«Το ερώτημα όμως είναι αν τα
θεμελιώδη δικαιολογούν την αύ-
ξηση των τιμών των μετοχών και
όπως όλα δείχνουν η απάντηση
είναι αρνητική» σημειώνει.
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Με πτώση 10 μονάδων, στις 736
μονάδες, έκλεισε χθες Τετάρτη
20  Ιουλίου ο δείκτης Baltic Dry
(BDI). Από τους υπόλοιπους δεί-
κτες της ναυλαγοράς, οι BCI και
BPI έκλεισαν αρνητικά και οι BSI
και BHI με άνοδο. 

ναυλαγορά-1,3%
20/07 19/07

BDI 736 746
BCI 937 986
BPI 872 879
BSI 702 700
BHI 376 371

Ο Πειραιάς σημείο
επαφής της Ελλάδας
με Κίνα και Λ. Αμερική

Στην ελληνική εξωτερική πολιτική ακούγονται πολλά αλλά
συνήθως γίνονται πολύ λιγότερα. Η πρόσφατη επίσκεψη
του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην Κίνα επι-

σφράγισε την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Ίσως
η πιο θετική πτυχή της επίσκεψης αυτής ήταν η ανακοίνωση
από πλευράς COSCO για περισσότερες επενδύσεις από αυτές
που είχαν αρχικά συζητηθεί. Από εκεί και πέρα, υπογράφηκαν
κάποιες ακόμα συμφωνίες μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών,
ωστόσο, οι μελλοντικές προοπτικές θα είναι θετικές μόνον αν
υπάρξει συνέχεια και συστηματική δράση. Αυτό, μάλιστα, δεν ισχύει
μόνον για την περίπτωση της Κίνας. Υπάρχουν και άλλα κράτη
με τα οποία η Ελλάδα μπορεί να συσφίγξει περαιτέρω τις σχέσεις
της, ελπίζοντας σε επιχειρηματική συνεργασία. Αυτά της Λατινικής
Αμερικής αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα. 

Με σκοπό την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την Ελλάδα, το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEΠ), το Cen-

tre Ιnternational de Formation
Europeenne (CIFE) και το chi-
naandgreece.com πραγματο-
ποίησαν στις 18 Ιουλίου ημερί-
δα με θέμα: «Πειραιάς και Νέες
Ευκαιρίες Ανάπτυξης στην Ελ-
λάδα», δεδομένου του ενεργό-
τερου ρόλου που αναλαμβάνει
η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά,
διανοίγονται πλέον προοπτικές
ώστε αυτό να μετατραπεί σε βα-
σικό διαμετακομιστικό κέντρο
στη Μεσόγειο. 

Αν, μάλιστα, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, πράγματι, ενεργοποιήσει
το άρθρο 50 και αποχωρήσει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τό-
τε υπάρχει θεωρητικά η δυνα-
τότητα ο Πειραιάς να εξελιχθεί σε
ναυτιλιακό «City», εφόσον, βέ-
βαια, εφαρμοστούν κατά γράμ-

μα οι μεταρρυθμίσεις του μνημονίου από την ελληνική κυβέρ-
νηση και περιοριστεί ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης περί υπο-
τιθέμενων εναλλακτικών. 

Δεν είναι τυχαίο πως τόσο ο επιτετραμμένος της πρεσβείας
της Κίνας στην Ελλάδα,  Gao Wenqi όσο και οι πρέσβεις των χω-
ρών του Μεξικού, Tarcisio Navarette-Montes de Oca, της Ου-
ρουγουάης, Adrianna Lissidini, του Περού, Jorge Roman Morey,
της Χιλής, Maria Pia Busta και της Αργεντινής, Carolina Perez
Colman, οι οποίοι μίλησαν στην προαναφερθείσα ημερίδα, έδει-
ξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καινούριες επενδυτικές και επι-
χειρηματικές συνεργασίες. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο στην Ελ-
λάδα -με επίκεντρο πλέον τον Πειραιά- όσο και στις δικές τους χώ-
ρες, οι οποίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για τις ελληνι-
κές εταιρείες που έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα και βασί-
ζονται στις εξαγωγές. Η αγορά της Κίνας είναι τεράστια, ενώ το ίδιο
ισχύει και για τη Λατινική Αμερική, όπου σιγά σιγά δημιουρ-
γούνται ζώνες ελεύθερου εμπορίου μεταξύ κάποιων χωρών, όπως
η «Συμμαχία του Ειρηνικού» στην οποία η χώρα μας πρόσφατα
απέκτησε καθεστώς παρατηρητή.

Η στροφή της ελληνικής κυβέρνησης πέρυσι τέτοια εποχή
και η υπογραφή του τρίτου μνημονίου έβαλε τέλος στις ψευδαι-
σθήσεις περί υποτιθέμενων πηγών χρηματοδότησης πέρα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έδει-
ξε, παράλληλα, πως η Ελλάδα μπορεί να επωφελείται από τη συ-
νεργασία της με τρίτες χώρες μόνο σε επενδυτικό και επιχειρη-
ματικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο χορήγησης διμερών δανείων
χωρίς επαχθείς όρους. Πλέον έχει έλθει η ώρα η διαπίστωση αυ-
τή να ακολουθηθεί από πράξεις. Οι δυσκολίες είναι πολλές, αλ-
λά εξίσου πολλές είναι και οι προοπτικές. 

[SID:10383920]

ΑΡΘΡΟ

Του δρος Γιώργου
Τζογόπουλου

* Ιδρυτής του chinaandgreece.com,

λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστι-

τούτο της Νίκαιας.


