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µίας από τη ναυτιλία, σηµειώνοντας πως το 90% του παγκόσµιου εµπορίου, καθώς 
και το 90% του εξωτερικού και το 40% του εσωτερικού εµπορίου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης διακινούνται µέσω θαλάσσης. «Είναι εµφανής η εξάρτηση της παγκόσµιας 
οικονοµίας από τις θαλάσσιες µεταφορές και, εποµένως, από τον διεθνή εµπορικό 
στόλο, µεγάλο µερίδιο του οποίου, συγκεκριµένα το 20% της παγκόσµιας χωρητικό-

τητας και το 50% της κοινοτικής, είναι στα χέρια των Ελλήνων. ∆εδοµέ-
νου ότι ο εµπορικός στόλος αποτελεί το τέταρτο “όπλο” σε 

εποχές κρίσης, µια δυνατή ναυτιλία ενισχύει τη στρατη-
γική θέση της χώρας ή της περιοχής που την κατέχει». 

Στην κορυφή 
Μιλώντας για την ενίσχυση του στίγµατος της ελ-
ληνικής ναυτιλίας στο διεθνές περιβάλλον, ο Θ. Βε-
νιάµης αναφέρθηκε σε τέσσερις Ελληνες εφοπλι-
στές, οι οποίοι είναι αυτή την περίοδο επικεφαλής 
των ισχυρότερων ενώσεων της παγκόσµιας ναυ-

τιλίας: στον Πάνο Λασκαρίδη, πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Ενωσης Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), στον 

Νίκο Τσάκο, πρόεδρο της ∆ιεθνούς Ενωσης Ανεξάρ-
τητων Ιδιοκτητών ∆εξαµενοπλοίων (Intertanko), στον 

Γιάννη Πλατσιδάκη, πρόεδρο της ∆ιεθνούς 
Ενωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτί-

ου (Intercargo), και στον Ανα-
στάσιο Παπαγιαννόπου-
λο, πρόεδρο της Bimco.

Μάλιστα, ο ίδιος επε-
σήµανε την αντοχή που 
έχουν επιδείξει οι Ελλη-
νες εφοπλιστές στα χρό-
νια της κρίσης, χωρίς να 
διστάζουν να επενδύ-
σουν προς την κατεύ-
θυνση ανάπτυξης του 
στόλου τους. «Η µεγέ-
θυνση του ελληνόκτη-
του στόλου, σε συν-
δυασµό µε την εκ βά-
θρων ποιοτική ανανέ-
ωση, ισχυροποίησε 
ακόµη περισσότε-
ρο τη θέση της Ελ-
λάδας ως πρώτης 
δύναµης στον στί-
βο των θαλάσσιων 
µεταφορών και ως 

αξιόπιστου παρό-
χου των θαλάσσιων 

µεταφορικών υπηρε-
σιών» τόνισε και συ-
νέχισε: «Παρ’ όλες, 
όµως, τις αντίξοες 
συνθήκες, οι Ελληνες 
πλοιοκτήτες καταφέ-

ραµε να διατηρήσουµε τη µερίδα του λέοντος 
στην παγκόσµια ναυτιλιακή κατάταξη µε έναν 
τελευταίας τεχνολογικής εξέλιξης στόλο, ο οποί-
ος, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία µας και 
την υψηλή ποιότητα στην παροχή των ναυτιλι-
ακών µεταφορικών υπηρεσιών, µας επέτρεψε 
να ξεπεράσουµε και τον πρόσφατο αυτό σκό-
πελο. Και συνεχίζουµε ακάθεκτοι». Μάλιστα, ο 
πρόεδρος της ένωσης µίλησε και για το µεγάλο 
στοίχηµα της ελληνικής ναυτιλίας, το οποίο δεν 
είναι άλλο από τη διατήρηση της ανταγωνιστι-
κότητας του ελληνόκτητου στόλου, και εµφα-
νίστηκε αισιόδοξος για το µέλλον. «Είµαι από-
λυτα πεπεισµένος ότι τα πλοία των Ελλήνων θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοπορία 
του παγκόσµιου µεταφορικού έργου και ως 
µέγεθος και ως ποιότητα υπηρεσιών, παρέχο-
ντας τις υπηρεσίες τους για την ευηµερία των 
λαών και, παράλληλα, συνεισφέροντας στην 
οικονοµική και κοινωνική ευηµερία της πατρί-
δας µας. Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια θα 
παραµείνει πάντοτε αρωγός στις εθνικές προ-
σπάθειες για προβολή της πατρίδας µας και για 
ανάπτυξη ειρηνικών εποικοδοµητικών οικονο-
µικών και διπλωµατικών σχέσεων µε τους λα-
ούς του πλανήτη µας».

Προβληµατισµός 
Ο επικεφαλής της ΕΕΕ τόνισε ότι η ναυτιλία, λό-
γω του παγκόσµιου χαρακτήρα της, είναι εκτε-
θειµένη στον διεθνή ανταγωνισµό, ο οποίος 
έχει λάβει οξύτατες διαστάσεις, εξαιτίας της 
πολιτικής που ακολουθείται από πολλά διεθνή 
ναυτιλιακά κέντρα προκειµένου να προσελκύ-
σουν και να αποσπάσουν όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερο µερίδιο αυτής. «Συνεπώς», ανέφερε, 
«βασικό µέληµα κάθε κράτους που θέλει ναυ-
τιλία πρέπει να είναι η σχεδίαση και η εφαρµο-
γή µέτρων, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των που υπάρχουν, για τη στήριξη και περαιτέ-
ρω ενίσχυση της ναυτιλίας του, µέσω του οποί-
ου θα διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτηµα 
εξασφάλισης των αναγκαίων εισαγωγών-εξα-
γωγών, να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να 
πολλαπλασιάσει τα οφέλη για την εθνική οικο-
νοµία του, λαµβάνοντας υπόψη ότι στη ναυτιλία 
τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένο».

Στο πλαίσιο του αναβαθµισµένου ρόλου που 
έχουν κατακτήσει οι Ελληνες εφοπλιστές στη δι-
εθνή ναυτιλιακή κοινότητα, κάτι που, όπως τό-
νισε ο ίδιος, αποτελεί ακράδαντη απόδειξη της 
υπεροχής, αλλά κυρίως της αναγνώρισης της 
ναυτιλιακής ιδιοφυΐας των Ελλήνων εφοπλι-
στών, ο Θ. Βενιάµης δεν δίστασε να εκφράσει 
την ανησυχία της παγκόσµιας ναυτιλιακής κοι-
νότητας για την απόφαση του Προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ να επιβάλει δασµούς 
στις εισαγωγές αλουµινίου και χάλυβα. «Μέ-
τρα προστατευτισµού απειλούν την ανάπτυξη 
του παγκόσµιου εµπορίου και, άρα, τη βιωσι-
µότητα της παγκόσµιας ναυτιλίας και γι’ αυτό η 
ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί µε ενδια-
φέρον και ανησυχία τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ 
στον τοµέα της επιβολής δασµών, δεδοµένου 
του κινδύνου αντιµέτρων από άλλους εµπορι-
κούς εταίρους», σηµείωσε, ενώ δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στις προκλήσεις που θα κλη-
θεί να αντιµετωπίσει η ναυτιλία στο προσεχές 
διάστηµα. «Η ναυτιλία καλείται να αντιµετωπί-
σει δύο µεγάλες προκλήσεις. Πρώτον, τη χρήση 
του νέου χαµηλής περιεκτικότητας καυσίµου σε 
θείο από το 2020, ένα µέτρο για το οποίο δεν 
έχουν, δυστυχώς, µελετηθεί επαρκώς και αντι-
µετωπιστεί σχετικές καθοριστικές παράµετροι, 
όπως η ασφάλεια λειτουργίας των πλοίων. ∆εύ-
τερον, η ναυτιλία θα πρέπει να δεσµευθεί σύ-
ντοµα ως προς την επίτευξη ρεαλιστικών στό-
χων για τη µείωση των ατµοσφαιρικών εκπο-
µπών από τα πλοία, µη επιτρέποντας, όµως, να 
χρησιµοποιηθεί ως πεδίο άσκησης φιλόδοξων 
πολιτικών αναµετρήσεων µεταξύ αντιµαχόµε-
νων κέντρων εξουσίας», κατέληξε. 
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Γ
ια τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της ελ-
ληνικής ναυτιλίας 

στο παγκόσµιο οικονοµι-
κό γίγνεσθαι, σε µία περί-
οδο που βρίθει προκλή-
σεων, µίλησε ο πρόε-
δρος της Ενωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), 
Θεόδωρος Βενιάµης, 
στο πλαίσιο του πρώ-
του «Sea Nation 
Conference» µε τίτ-
λο «Η παγκόσµια επί-
δραση της ναυτιλίας», 
που πραγµατοποιήθηκε 
στο Ιδρυµα Ευγενίδου. 
Ο εφοπλιστής µίλησε και 
για τη σηµασία του ελεύ-
θερου εµπορίου, τασσό-
µενος κατά των µέτρων προ-
στατευτισµού που απειλούν την 
ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορί-
ου και τη βιωσιµότητα της παγκόσµι-
ας ναυτιλίας.

Χαρακτηρίζοντας τη ναυτιλία ως 
την κινητήριο δύναµη του παγκόσµι-
ου εµπορίου και της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, ο Θ. Βενιάµης τόνισε «την 
ανάγκη συνειδητοποίησης σε διεθνές 
επίπεδο, από την κοινωνία και τους 
νοµοθέτες, της καθοριστικής σηµα-
σίας της ναυτιλίας, στο πλαίσιο των 
θετικών στόχων της παγκοσµιοποίη-
σης, και την ανάγκη για κάθε ναυτιλι-
ακό κράτος, όπως η Ελλάδα, να διατη-
ρήσει τη δική του ναυτιλία βιώσιµη και, 
άρα, ανταγωνιστική». Ο ίδιος έδωσε έµφα-
ση στην εξάρτηση της παγκόσµιας οικονο-

Οι Ελληνες εφοπλιστές
πρωταγωνιστούν 
στη διεθνή ναυτιλία
Για τον ηγετικό 
ρόλο που διατηρεί 
ο ελληνόκτητος 
στόλος αλλά και 
για τις προκλήσεις 
που καλείται να 
αντιµετωπίσει η 
παγκόσµια ναυτιλία 
µίλησε ο πρόεδρος 
της Ενωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ), 
Θεόδωρος Βενιάµης

 «ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 
πεπεισμένος ότι τα 
πλοία των Ελλήνων θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται 
στην πρωτοπορία του 
παγκόσμιου μεταφορικού 
έργου», τόνισε ο πρόεδρος 
της Ενωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ), 
Θεόδωρος Βενιάμης


