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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

                                                                                Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

 

 

            Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 τ.μ, στον Πολυχώρο “Apella” της Νέας Υόρκης, το 24o  ετήσιο 

συνέδριο για την ποντοπόρο ναυτιλία, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Hellenic-American Chamber of 

Commerce και το Norwegian-American Chamber of Commerce. Η θεματική του φετινού συνεδρίου 

έφερε τον τίτλο “Shipping in a disrupted market” και συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών ναυτιλιακών, 

χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και δικηγορικών εταιρειών.  

Στο συνέδριο παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Ν.Υόρκη κ. Κων/νος Κούτρας, ο 

οποίος παρέθεσε δεξίωση στην προξενική κατοικία στις 12 τ.μ, προς τιμήν των διοργανωτών, παρουσία 

της Γενικής Προξένου της Νορβηγίας στη Ν.Υόρκη, κας Harriet E. Berg, και εκπροσώπων των εταιρειών 

που συμμετείχαν στο συνέδριο. 

         Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα, χαρακτηρίστηκε από τη 

συγκρατημένη αισιοδοξία της πλειοψηφίας των ομιλητών για εξακολούθηση της πορείας ανάκαμψης της 

ναυτιλιακής αγοράς, η οποία (ανάκαμψη) εκκίνησε δειλά το προηγούμενο έτος, δεδομένης της 

εξασφάλισης ικανοποιητικών ρυθμών παγκόσμιας ανάπτυξης στις μείζονος σημασίας αγορές της βορείου 

Αμερικής και της Ευρώπης, και παρά την γεωπολιτική αναταραχή σε ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη. Η 

παρατηρούμενη αύξηση των ναύλων, ιδίως στο ξηρό χύδην φορτίο, το οποίο είχε πληγεί συντριπτικά στο 

πρόσφατο παρελθόν, συνέβαλε στην εξισορρόπηση του κλάδου και την εν μέρει διόρθωση των απωλειών.    

                 

 Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής: 

1. Τεχνολογικές εξελίξεις 

2. Διαχείριση ρίσκου 

3. Πηγές κεφαλαιακής ενίσχυσης του κλάδου 

4. Η επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη ναυτιλία  

5. Επιπτώσεις του περιβαλλοντικού ακτιβισμού και των αλλαγών του σχετικού ρυθμιστικού 

πλαισίου 

 

     Από τις παρουσιάσεις που έγιναν, συγκρατούνται τα εξής:  

 Υπάρχει σαφής βελτίωση του κλίματος και της δυναμικής τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο 

και σ’ αυτή της ζήτησης, κυρίως χάρη στην αύξηση των παραγγελιών από την πλευρά της Κίνας, 

που αποτελεί τον καταλύτη των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Η διόρθωση που συντελέσθηκε στον κλάδο του ξηρού φορτίου συνέτεινε στην ανάκαμψη 

εταιρειών που βίωσαν με επώδυνο τρόπο τις δραματικές ανακατατάξεις από το 2015 και εντεύθεν. 

 Επιβεβαιώθηκε εν μέρει το αισιόδοξο σενάριο που προέβλεπε την εισροή εναλλακτικού, 

σύγχρονης μορφής «έξυπνου» χρήματος (π.χ. private equity funds, hedge funds), προκειμένου να 

αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάσθηκαν, ως αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης των τιμών 

προ διετίας. Το «έξυπνο» χρήμα υποκαθιστά πλέον σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απολύτως, την 

παραδοσιακή μορφή τραπεζικής χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. 

 Η εισροή κεφαλαίων δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά παρατηρείται τόνωση του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ η κρίση ανέδειξε ζητήματα εταιρικής διαφάνειας, στην οποία 

 24ο ετήσιο συνέδριο για τη ναυτιλία των Hellenic-American Chamber of Commerce 

και Norwegian-American Chamber of Commerce (Νέα Υόρκη, 13.2.2018). 
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αποδίδουν μεγάλη σημασία οι θεσμικοί επενδυτές. Σημειώθηκε εμφατικά ότι η Κίνα αναμένεται 

να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους τροφοδότες του κλάδου σε κεφάλαια τα επόμενα 

χρόνια.  

 Οι συντελούμενες τεχνολογικές αλλαγές (αυτοματισμός, δορυφορικές επικοινωνίες, ψηφιακή 

τεχνολογία), καθώς επίσης και η αυστηροποίηση των διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών 

αναμένεται να αλλάξουν το πεδίο, αφενός οδηγώντας σε περαιτέρω εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

αφετέρου δημιουργώντας ευκαιρίες για νέους παίκτες, σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από 

τεχνολογική ανωριμότητα και ψηφιακή υστέρηση. 

 

            Ειδικής επισήμανσης χρήζει η παρουσίαση του ελληνικής καταγωγής γεωστρατηγικού αναλυτή 

και ειδικού συμβούλου του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών κ. John Sitilides, ο οποίος προέβη 

σε μια σύντομη ανασκόπηση των γεωπολιτικών εξελίξεων, που αναμένεται να έχουν καίρια επίδραση 

στον χώρο της ναυτιλίας.  

    Ειδικότερα ο κ. Sitilides παρουσίασε τις βασικές εστίες υφιστάμενης ή ενδεχόμενης 

αναταραχής, που επιδρούν ή αναμένεται να επιδράσουν στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και στην 

ομαλή διέλευση εμπορικών πλοίων, εστιάζοντας την προσοχή του σε τρεις (3) ζώνες υψηλού κινδύνου: 

1) Στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου διαμορφώνεται ένα σκηνικό έντασης ανάμεσα στην Κίνα και τις 

όμορες χώρες, ως απόρροια της αποφασιστικότητας της πρώτης να καταστεί ρυθμιστής των 

θαλασσίων εμπορικών διαύλων, με τις ΗΠΑ να προσπαθούν να ανασχέσουν την κινεζική επιρροή. 

Σύμφωνα με τον κ. Sitilides, δεδομένου ότι η Κίνα επιχειρεί να αναγορευθεί σε ηγεμονική δύναμη 

στην περιοχή, μονοπωλώντας και τις εμπορικές ροές, η κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ θα 

πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον τρόπο λειτουργίας και 

λήψης αποφάσεων του κινεζικού καθεστώτος, αφετέρου τον σταθερό, μακροπρόθεσμο 

γεωστρατηγικό σχεδιασμό της Κίνας. 

2) Στα στενά του Bab-el-Mandeb, μεταξύ Υεμένης και Τζιμπουτί, τα οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτα 

στην περιφερειακή σύγκρουση Ιράν – Σαουδικής Αραβίας, μέσω των αντιμαχόμενων πλευρών στην 

εμφύλια σύγκρουση της Υεμένης. 

3) Στον Βόρειο Αρκτικό Κύκλο, όπου παρατηρείται έντονη δραστηριότητα από πλευράς Ρωσίας, με 

δημιουργία στρατιωτικών και λιμενικών σταθμών και υποδομών, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή 

εκμετάλλευση της μέχρι πρότινος απροσπέλαστης αυτής θαλάσσιας ζώνης για στρατιωτικούς και 

εμπορικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για εκμετάλλευση των κολοσσιαίων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων της περιοχής. 

     Τέλος, ο κ. Sitilides, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αναφέρθηκε ειδικά στο μέτωπο της 

Συρίας, όπου παρατηρείται τέτοια υπερσυγκέντρωση δυνάμεων πλήθους «παικτών» (Η.Π.Α., Ρωσία, 

Ισραήλ, Ιράκ, Τουρκία, Ιράν, Σ.Αραβία κ.ά.) με αντικρουόμενους στόχους, ώστε δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο σοβαρού επεισοδίου μεταξύ Η.Π.Α. και Ρωσίας, ενδεχομένως λόγω 

εσφαλμένου υπολογισμού. Μια περαιτέρω όξυνση στο μέτωπο της Συρίας, με παράλληλη απ’ ευθείας 

εμπλοκή του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετα εμπόδια για την ασφαλή 

διέλευση στον Περσικό κόλπο. 

     

 

 

 


