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Τα απόνερα από την εκλογή Τραμπ
Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Θαλασσοταραχή προκάλεσε
αρχικά στις ναυτιλιακές
αγορές η νίκη του Ντόναλντ

Τραμπ στις προεδρικές εκλογές
των ΗΠΑ. Οι μετοχές των ναυτι-
λιακών εταιρειών στα ασιατικά χρη-
ματιστήρια και τα ευρωπαϊκά ξε-
κίνησαν με πτώση, αλλά στη συ-
νέχεια επικράτησαν πιο ψύχραι-
μες σκέψεις. Στη Wall Street η πρώ-
τη εικόνα ήταν πιο σύνθετη, κα-
θώς άλλες μετοχές ναυτιλιακών ξε-
κίνησαν ανοδικά, άλλες καθοδικά.

Γενικότερα, η ναυτιλιακή βιο-
μηχανία αντιμετωπίζει με σκεπτι-
κισμό τη νίκη Τραμπ, καθώς δεν
διακρίνει μία ολοκληρωμένη οι-
κονομική πρόταση, ενώ οι κατά
καιρούς δηλώσεις του διακατέ-
χονται από το πνεύμα του προ-
στατευτισμού, που θεωρείται με-
γάλος εχθρός του ελεύθερου εμ-
πορίου και της ναυτιλίας.

Ωστόσο, δεν λείπει και μία δια-
φορετική θεώρηση από κορυφαί-
ους παράγοντες της ελληνικής ναυ-
τιλίας, που εστιάζουν στο γεγονός
ότι ο νέος πρόεδρος είναι πιο κον-
τά στο επιχειρείν, όντας επιχειρη-
ματίας και ο ίδιος και συνεπώς δεν
αποκλείεται να υλοποιηθεί μια πο-
λιτική που θα λειτουργήσει θετι-
κά για τον ναυτιλιακό κλάδο, πιέ-
ζοντας σε θετική ρότα και την ευ-
ρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική προ-
κειμένου να απαγκιστρωθεί από
τις υπερβολές σε ό,τι αφορά νέους
κανονισμούς και ρυθμίσεις.

Πάντως, μετά την αρχική ανα-
ταραχή στη συνέχεια κυριάρχη-
σαν πιο ψύχραιμες εκτιμήσεις, οι
οποίες φαίνεται να συμφωνούν ότι

με βάση τις εξαγγελίες του Τραμπ
μπορεί να ωφεληθούν τα δεξαμε-
νόπλοια, ενώ ερωτηματικό παρα-
μένουν οι επιπτώσεις για τα πλοία
μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου
και containerships. Είναι γεγονός
πάντως ότι η πρώτη ομιλία του Ντό-
ναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την
εκλογή του χαρακτηρίστηκε από
τους αναλυτές θετική, καθώς εμ-
φανίστηκε πιο ενωτικός. «Η ομι-

λία του νέου προέδρου αμέσως με-
τά την οριστικοποίηση των απο-
τελεσμάτων κινήθηκε σε ενωτική
κατεύθυνση» σχολίασε στη «Ν»
από τη Νέα Υόρκη ο Βασίλης Κα-
ρατζάς της Karatzas Marine Advi-
sors & Co. Ο ίδιος θεωρεί ότι πιο μα-
κροπρόθεσμα και εφόσον οι προ-
εκλογικές υποσχέσεις θα τηρη-
θούν, θα πρέπει να αναμένεται μία
μείωση του όγκου των μεταφερό-
μενων φορτίων, τάση που συμβα-
δίζει με τις πολιτικές κατά της παγ-
κοσμιοποίησης και υπέρ του προ-
στατευτισμού, οι οποίες κερδίζουν
έδαφος σε όλο τον κόσμο, όπως
άλλωστε δείχνει και η μη υπογραφή
της συμφωνίας ΤΤΙΡ. Ωστόσο, σε
άλλα μέτωπα, μια διακυβέρνηση

Τραμπ μπορεί να έχει και θετικές
επιπτώσεις για τη ναυτιλία. Όπως
εξηγεί ο κ. Καρατζάς, είναι πιθανό
να έχει μία πιο επιεική προσέγγι-
ση σε θέματα προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και νέων κανονισμών,
η οποία θα είναι μία ευπρόσδεκτη
είδηση για τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία, όπως επίσης και οι θέσεις
του για τα βασικά εμπορεύματα,
όπως είναι ο άνθρακας, το πετρέ-

λαιο και οι εξορύξεις. Οι εξελίξεις
αυτές θα έχουν έμμεσες επιπτώ-
σεις και στους ναυτιλιακούς κλά-
δους των πλοίων μεταφοράς χύ-
δην ξηρού φορτίου και στα δεξα-
μενόπλοια. Τέλος, σε ό,τι αφορά
την πλευρά των χρηματοδοτήσε-
ων υπάρχει ένας προβληματισμός,
καθώς ο περιορισμός του εμπορί-
ου καθιστά τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η
προσέλκυση κεφαλαίων.

Ο οικονομικός αναλυτής του
ναυλομεσιτικού οίκου G. Moun-
dreas, Γιώργος Λογοθέτης, μιλών-
τας στη «Ν» επισημαίνει ότι είναι
νωρίς ακόμη για οριστικά συμπε-
ράσματα, δεδομένου ότι ήδη στην

πρώτη του ομιλία μετά την εκλογή
του έδειξε ένα διαφορετικό, πιο
ενωτικό, πρόσωπο. Πάντως, αν ο
νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σταθεί
πραγματικά στις προγραμματικές
του δηλώσεις, εκτιμάται ότι θα ενι-
σχύσει και στην Ευρώπη ανάλο-
γες τάσεις που κινούνται στην κα-
τεύθυνση ενίσχυσης του προστα-
τευτισμού, τάσεις που έχουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο

εμπόριο ευρύτερα και στη ναυτιλία
ειδικότερα.

Ο Erik Nikolai Stavsethτης Arc-
tic Securities εκτιμά, όπως ανα-
φέρει το Tradewirnds, ότι οι κλά-
δοι των πλοίων μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου και containerships
θα δεχθούν «χτύπημα» από επι-
βολή δασμών στις εισαγωγές προς
τις ΗΠΑ που έχει εξαγγείλει ο
Tραμπ, αν βέβαια ισχύουν οι δη-
λώσεις αυτές. Ένας εμπορικός πό-
λεμος θα έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στην παγκόσμια ανάπτυξη
και ως εκ τούτου θα πλήξει και την
πλειονότητα των ναυτιλιακών αγο-
ρών, πρόσθεσε ο ίδιος. Επίσης από
μία τέτοια πολιτική θα πληγούν
και ναυτιλιακές εταιρείες μεταφο-

ράς αυτοκινήτων, ενώ σε ό,τι αφο-
ρά τα δεξαμενόπλοια όλα είναι ανοι-
κτά, καθώς ο Τραμπ τάσσεται υπέρ
της αύξησης της εγχώριας παρα-
γωγής πετρελαίου και κατά των
εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
ανέφερε ο ίδιος.

Επίσης, ο Ralph Leszczynski,
αναλυτής του ναυλομεσιτικού οί-
κου Banchero Costa (Bancosta),
σημείωσε ότι ο Τραμπ περισσότε-
ρο γαβγίζει παρά δαγκώνει και πρό-
σθεσε ότι η ναυτιλία δεν φοβάται
τόσο τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ
όσο τις τάσεις προστατευτισμού
που αρχίζουν να επικρατούν σε
όλο και μεγαλύτερο μέρος του πλα-
νήτη, όπως και η στροφή της Κί-
νας προς το εσωτερικό.

Ιδιαίτερης αξίας πάντως είναι
και όσα αναφέρονται στην ετήσια
έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών για τον κίνδυνο περιορι-
σμού της ελευθερίας στις αγορές
και την ενίσχυση του προστατευ-
τισμού. Τα δύο βασικά χαρακτη-
ριστικά του ελληνικού στόλου ότι,
δηλαδή, κατά κύριο λόγο δραστη-
ριοποιείται στον τομέα μεταφορών
μπαλκ / τραμπ και σε μεταφορές
φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross
trading), δείχνουν ότι «τα ελληνικά
πλοία είναι παντού» αναφέρει η
ΕΕΕ. Δεν περιορίζονται σε συγκε-
κριμένες περιοχές ή γεωγραφικές
διαδρομές, αλλά απασχολούνται
σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συν-
θήκες εμπορίου.

Δεδομένου ότι η υφήλιος είναι
η περιοχή των δραστηριοτήτων
τους, αυτό απαιτεί περιοχές ελεύ-
θερου εμπορίου σε παγκόσμιο επί-
πεδο και παγκόσμιες πολιτικές,
πρότυπα και κανονισμούς.

[SID:10630381]

[εκτιμήσεις] Θα ωφεληθούν τα δεξαμενόπλοια - Άγνωστες παραμένουν οι επιπτώσεις για το ξηρό χύδην φορτίο και τα containerships

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Με άνοδο 43 μονάδων, στις 954
μονάδες, έκλεισε χθες Τετάρτη
09 Νοεμβρίου ο δείκτης Baltic
Dry (BDI). Ανοδικά κινήθηκαν οι
δείκτες BCI και BPI, ενώ πτωτικά
κινήθηκαν οι δείκτες BSI και BHI.

Σε αναμονή 
η ναυτιλιακή

βιομηχανία για 
τις κινήσεις Τραμπ, 
που όμως φάνηκε πιο
ενωτικός στην πρώτη
του ομιλία, η κοινή
θέση των αναλυτών
Βασίλη Καρατζά
(αριστερά) και Γιώργου
Λογοθέτη (δεξιά).

”

[ανάλυση] Μελέτη της Boston Consulting προτείνει συμμαχίες για μείωση κόστους και ανταγωνιστικές τιμές

Στρατηγικό πλεονέκτημα των Ελλήνων στα containerships
Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Συγκριτικό πλεονέκτημα δια-
θέτουν οι Έλληνες εφοπλιστές

στα containerships, σε μια αγορά
που βρίσκεται υπό πίεση εδώ και
μια πενταετία. Την εκτίμηση αυτή
έκανε χθες η κα Camille Egfloff
Γκίκα (φωτογραφία), επικεφαλής
του κλάδου της ναυτιλίας για την
Boston Consulting Group παρου-
σιάζοντας τη μελέτη του ομίλου
για τις προοπτικές του κλάδου μέ-
χρι το 2020. Σε μια αγορά που εί-
ναι υπό πίεση, ανέφερε, οι μεγάλοι

liners θέλουν να συνεργαστούν και
να ναυλώσουν πλοία από ναυτι-
λιακές εταιρείες που θα τους προ-
σφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες
σε ανταγωνιστική τιμή. Και σε αυ-
τό το περιβάλλον, συνέχισε, οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές έχουν το στρα-
τηγικό πλεονέκτημα, όπως δεί-
χνουν και οι στατιστικές. Όσον
αφορά γενικότερα το μέλλον του
κλάδου, η ίδια εκτίμησε ότι αν οι
μεγάλες ναυπηγικές χώρες, Κίνα,
Ν. Κορέα και Ιαπωνία, δεν απο-
φασίσουν να μειώσουν την παρα-
γωγή τους, θα είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να υπάρξει η ισορροπία με-

ταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σχο-
λιάζοντας, ύστερα από ερώτηση,
το αποτέλεσμα των αμερικανικών
εκλογών και την επικράτηση του
Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε ότι

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πο-
λιτική εξέλιξη οι ναυτιλιακές εται-
ρείες έχουν μπροστά τους υπαρ-
κτά προβλήματα και στοιχεία και
με βάση αυτά θα λάβουν αποφά-
σεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
2015, για πρώτη φορά ο ρυθμός
ανάπτυξης του θαλάσσιου εμπο-
ρίου ήταν μικρότερος από την ανά-
πτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ (το πη-
λίκο ήταν στο 0,8%), ενώ και σε ό,τι
αφορά το ισοζύγιο προσφοράς και
ζήτησης, η προσφορά θα ξεπερά-
σει τη ζήτηση από 8,2% μέχρι 13,8%
το 2020. Η ετήσια αύξηση της ζή-
τησης εμπορευματοκιβωτίων δεν

θα ξεπεράσει το 2,2% έως 8,2%. 
Προκειμένου να αντέξουν οι

εταιρείες την πίεση, η Boston προ-
τείνει να προβούν σε οικονομίες
κλίμακας είτε από μόνες τους είτε
από μέσω παγκόσμιων συγχω-
νεύσεων είτε μέσω μικρότερης κλί-
μακας εξαγορών. «Αυτές οι κινή-
σεις θα τους βοηθήσουν να μει-
ώσουν τα κόστη τους, δημιουρ-
γώντας συνέργειες στην καλύτερη
κατανομή του στόλου τους, στις
κατάλληλες εμπορικές ζώνες, μέ-
σω του ορθολογισμού αφενός του
δικτύου τους και αφετέρου του δι-
κτύου των πρακτόρων τους στην

ενδοχώρα». Σύμφωνα με τη μελέ-
τη, η παραπάνω ενίσχυση των συμ-
μαχιών θα μπορούσε να αυξήσει
3% τα κέρδη προ φόρων και τόκων. 

Όσον αφορά τη βελτιστοποί-
ηση της βασικής δραστηριότητας
μιας εταιρείας, επίσης θα μπο-
ρούσε να αυξήσει τα κέρδη προ
τόκων και φόρων από 5% έως 7%.
Τέλος, η δημιουργία ανταγωνιστι-
κού πλεονεκτήματος σε τομείς
όπως η αποτελεσματικότητα του
δυναμικού πωλήσεων και η χά-
ραξη στρατηγικής μπορούν να επι-
φέρουν περαιτέρω βελτίωση από
3% μέχρι 5%. [SID:10630832]

ναυλαγορά+4,72%
09/11 08/11

BDI 954 911
BCI 1.954 1.786
BPI 927 903
BSI 703 708
BHI 429 431

ΕΕΕ: Ανάγκη
για ανοιχτές
αγορές

▼ Η παγκόσμια οικονομία,
τονίζει η ΕΕΕ, απαιτεί ανοι-
κτές αγορές. Πρέπει να εν-
ταθεί σε όλα τα fora η απε-
λευθέρωση των διεθνών θα-
λάσσιων μεταφορών και η
διευκόλυνση του παγκό-
σμιου εμπορίου εν όψει του
αναδυόμενου προστατευ-
τισμού. Η ΕΕΕ παρακολου-
θεί τις εξελίξεις σχετικά με
τις πολυμερείς εμπορικές
διαπραγματεύσεις της συμ-
φωνίας για την απελευθέ-
ρωση του εμπορίου των
υπηρεσιών (Trade in Servi-
ces Agreement - TiSA) μετα-
ξύ των 23 κορυφαίων οικο-
νομιών του κόσμου. Σε αυ-
τό το πνεύμα παρακολου-
θεί εκ του σύνεγγυς τις δια-
πραγματεύσεις Ε.Ε. / ΗΠΑ
για τη διατλαντική συμφω-
νία εμπορίου και επενδύ-
σεων (Transatlantic Trade
and Investment Partnersh-
ip-TTIP) και την επίτευξη της
συμφωνίας Trans-Pacific
Partnership (TPP), καθώς και
τις διαπραγματεύσεις διμε-
ρών συμφωνιών ελεύθερου
εμπορίου (FTA) μεταξύ της
Ε.Ε. και πλειάδας χωρών. Δε-
δομένου ότι το 90% της παγ-
κόσμιας οικονομικής ανά-
πτυξης αναμένεται να πα-
ραχθεί εκτός Ευρώπης τα
προσεχή 10-15 χρόνια, οι
διαπραγματεύσεις αυτές εί-
ναι ζωτικής σημασίας για
τις διεθνείς θαλάσσιες με-
ταφορές.


