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[ελληνικό σχέδιο] Χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους από την Ε.Ε. για την ευρωπαϊκή ναυτιλία μικρών αποστάσεων και ακτοπλοΐα

Πρωτοβουλία για 50 ναυπηγήσεις ενός δισ.
Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρη-
ματοδότηση με ευνοϊκούς
όρους για τη ναυπήγηση

τουλάχιστον 50 νεότευκτων πλοί-
ων μπορεί να εξασφαλίσει για πρώ-
τη φορά με τη στήριξη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης η ναυτιλία μικρών
αποστάσεων και η ακτοπλοΐα της
Ευρώπης και ειδικότερα του Νό-
του. Αυτό αποκαλύφθηκε σε ειδι-
κή εκδήλωση που διοργανώθηκε
στο πλοίο «Liberty» στο Λιμάνι του
Πειραιά, από την Ενωση Εφοπλι-
στών Ναυτιλίας Μικρών Αποστά-
σεων (ΕΕΝΜΑ), στην οποία συμ-
μετείχαν πάνω από 80 παράγον-
τες που εκπροσωπούσαν ναυτι-
λιακές εταιρείες-μέλη της ΕΕΝΜΑ,
ακτοπλοϊκές εταιρείες, νηογνώ-
μονες, εφοπλιστικές ενώσεις γει-
τονικών χωρών, τραπεζικά ιδρύ-
ματα, ναυτιλιακούς ομίλους του
εξωτερικού όπως τον όμιλο Gri-
maldi κ.ά. Παράλληλα στην εκδή-
λωση  παραβρέθηκαν και μίλησαν
τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Stephane Ouaki Head of
Unit, Connecting-Infrastructure
Investment Strategies και Jose An-
selmo, principal Administrator for
TEN-T Policy, που ασχολούνται με
τις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. 

Στην εκδήλωση παρουσιά-
σθηκε για πρώτη φορά το φιλόδο-
ξο πρόγραμμα «Europa Ship Plan»
που σχεδιάσθηκε από την ΕΕΝΜΑ
και την εταιρεία ειδικού σκοπού
(SPV) «Europa Venture» και έχει
στόχο τη χρηματοδότηση της ανα-
νέωσης του στόλου της ευρωπαϊ-
κής ναυτιλίας μικρών αποστάσε-
ων και της ακτοπλοΐας.

Είναι ένα σχέδιο που συνδέε-
ται με την ανάγκη κατασκευής νέ-

ων πλοίων που θα καίνε πιο φιλι-
κά προς το περιβάλλον καύσιμα
και κυρίως υγροποιημένο φυσικό
αέριο (LNG), το οποίο θα αναπτυχθεί
στα ελληνικά και μεσογειακά λι-
μάνια με τη βοήθεια ενός άλλου
προγράμματος που τρέχει παράλ-
ληλα, του Poseidon Med II. Ανοί-
γοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος
της ΕΕΝΜΑ, Χαράλαμπος Σημαν-
τώνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
το «Europa Ship Plan» είναι μία
πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ και πρό-
κειται για την πρώτη κοινή οργα-
νωμένη προσπάθεια πλοιοκτητών
και Ε.Ε., για την εξεύρεση κεφα-
λαίων με ευνοϊκούς όρους για την
ανανέωση του στόλου της ναυτι-
λίας μικρών αποστάσεων, ειδικά
στον Νότο της Ευρώπης. 

Το «Europa Ship Plan» αφορά
χρηματοδοτήσεις και όχι επιδο-
τήσεις, διευκρίνισε ο κ. Σημαντώ-
νης και στοχεύει, όπως εξήγησε, στο
να προσφέρει σταθερή χρηματο-
δότηση για την ανανέωση του στό-
λου στο short sipping ξεκινώντας
από τη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα
απευθύνεται όχι μόνος στους Ελ-

ληνες, αλλά σε όλους τους Ευρω-
παίους πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα του
Νότου, και για τον λόγο αυτό αντι-
προσωπεύονταν στην εκδήλωση
και εφοπλιστικές ενώσεις από Ιτα-
λία, Ισπανία, Κύπρο και Βουλγα-
ρία. Το νεοσύστατο Shipping Fi-
nancing Tool (SFT) που αναπτύχ-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων και το «Juncker
Plan» είναι τα κατάλληλα εργαλεία
για τον σκοπό αυτό, τόνισε ο κ. Ση-
μαντώνης.  Παίρνοντας στη συνέ-
χεια τον λόγο ο υπουργός Ναυτι-
λίας, Θοδωρής Δρίτσας, σημείωσε
μεταξύ άλλων ότι είναι ενήμερος της
πρωτοβουλίας την οποία στηρίζει
και το υπουργείο, καθώς έχει τρι-

πλό χαρακτήρα. Οπως είπε ο κ.
Δρίτσας, είναι μια πρωτοβουλία
αναπτυξιακή, έχει περιβαλλοντι-
κά οφέλη και μπορεί να προσφέ-
ρει προστιθέμενη αξία στη χώρα
μας στον βαθμό που συνδεθεί και
με τη ναυπηγική μας βιομηχανία.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε
στην εκδήλωση ο Παναγιώτης Ζα-
χαριουδάκης, διευθυντής της εται-
ρείας ειδικού σκοπού «Europa Ven-
ture» που θα διαχειρίζεται το πρό-
γραμμα «Europa Ship Plan», το σχέ-
διο προβλέπει τη ναυπήγηση ενός
αριθμού πλοίων με τη συμβολή
χρηματοδοτικών εργαλείων από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το

σχέδιο για τη ναυπήγηση ενός
πλοίου ο πλοιοκτήτης μπορεί να
συμβάλει με ίδια κεφάλαια που θα
κυμαίνονται από 20%-30% του επεν-
δυτικού προγράμματος και τα υπό-
λοιπα θα  είναι χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων και τις εμπορικές τράπεζες
που θα συμμετέχουν στο όλο πρό-
γραμμα. Τα επιτόκια θα είναι ευ-
νοϊκά, καθώς θα υπάρχει η εγ-
γύηση της ΕΙΒ. Βασική προϋπό-
θεση είναι τα πλοία να κατα-
σκευαστούν σε ευρωπαϊκά ναυ-
πηγεία. Για να είναι όμως ανταγω-
νιστικά έναντι των ναυπηγείων της
Απω Ανατολής η κατασκευή των
πλοίων θα είναι «εν σειρά». Για τον
λόγο αυτό το σχέδιο προβλέπει τη
δημιουργία δύο τύπων πλοίων. Ο
ένας τύπος αφορά bulker και δε-
ξαμενόπλοια 10.000 dwt και con-
tainerships 600 Teu και ο άλλος
τύπος Bulker και δεξαμενόπλοια
20.000 dwt και containerships
1.200 teu. Ανάλογη τακτική θα ακο-
λουθηθεί και στην ακτοπλοΐα. Με
την ομαδοποίηση αυτή επιτυγχά-
νονται οικονομίες κλίμακας μέχρι
και 15% σε σύγκριση με τις τρέ-
χουσες τιμές που αφορούν την κα-
τασκευή ενός πλοίου. Οπως διευ-
κρίνισαν οι παριστάμενοι εκ μέ-
ρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ.κ. Ouaki και Anselmo, δεν υπάρ-
χει κάποιο όροι σε ό,τι αφορά τα πο-
σά που μπορούν να δοθούν για τη
χρηματοδότηση του προγράμμα-
τος. Επίσης δεν υπάρχει περιορι-
σμός στον αριθμό των πλοίων. Ολα
εξαρτώνται από την ποιότητα του
φακέλου και τον τύπο των πλοίων.

Τα μέχρι στιγμής πάντως σχέ-
δια κάνουν λόγο για ναυπήγηση
σε πρώτη φάση 50 τουλάχιστον
πλοίων όλων των τύπων και χρη-
ματοδότησης ύψους άνω του 1 δισ.
ευρώ. [SID:9873832]

«Ναι» και από
τον ΣΕΕΝ

▼H ελληνική ακτοπλοΐα
υποχρεούται να βρει λύ-
σεις με φθηνότερα καύ-
σιμα, ιδιαίτερα μετά το
2020, όταν τα πλοία θα
πρέπει να συμμορφώ-
νονται με τους κανονι-
σμούς της Ε.Ε. για την κα-
τανάλωση καυσίμων πο-
λύ χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο, τόνισε από
την πλευρά του ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Μιχάλης
Σακέλλης.
Το LNG μπορεί να είναι
μια λύση για φθηνότερα
καύσιμα, υπό την προ-
ϋπόθεση βεβαίως ότι πλη-
ρούνται ορισμένες προ-
ϋποθέσεις. Εκτός από τα
περιβαλλοντικά πλεονε-
κτήματα, η πιο σημαντι-
κή προϋπόθεση είναι να
παρέχεται σε λογικό κό-
στος. Ο κ. Σακέλλης ανέ-
φερε ακόμη ότι τουλάχι-
στον 26 πλοία της ακτο-
πλοΐας θα πρέπει να αν-
τικατασταθούν τα αμέσως
επόμενα χρόνια λόγω ηλι-
κίας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εί-
ναι δύσκολο να αναληφθεί
το ρίσκο το  πλοίο να καίει
ένα μόνο καύσιμο και ως
εκ τούτου θα πρέπει να
υπολογισθεί το κόστος το
διπλού καυσίμου (LNG και
ντίζελ). Σε αυτή την περί-
πτωση, φυσικά, το κόστος
της ναυπήγησης θα αυ-
ξηθεί σημαντικά.
Προς το παρόν, πάντως,
στον ΣΕΕΝ προσπαθούν
να ομαδοποιήσουν όλους
τους τύπους πλοίων σε κα-
τηγορίες, ανάλογα με τις
ακτοπλοϊκές  γραμμές,
έτσι ώστε να διαμορφω-
θούν έξι διαφορετικοί τύ-
ποι πλοίων που ταιριά-
ζουν στις ελληνικές θά-
λασσες και τις διεθνείς
γραμμές. Επίσης η ομα-
δοποίηση αφορά συμβα-
τικά και ταχύπλοα πλοία,
έτσι ώστε να είναι δυνα-
τές οι οικονομίες κλίμα-
κος εάν τελικά το σχέδιο
εφαρμοσθεί.

▼ Μία νέα πρωτοβουλία ανά-
πτυξης ενός καινοτόμου χρημα-
τοδοτικού εργαλείου που θα απευ-
θύνεται στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον χώρο
της ναυτιλίας έχει στα σκαριά η δι-
οίκηση της Εθνικής Τράπεζας,
όπως αποκάλυψε χαιρετίζοντας
την εκδήλωση για το «Europa Sh-
ip Plan» εκπρόσωπος της προ-
έδρου της τράπεζας Λούκας Κα-
τσέλη.
Η κα Κατσέλη δεν μπόρεσε να πα-
ραβρεθεί λόγω του ότι «έτρεχαν»
στο μεταξύ οι διαδικασίες για την

ανακεφαλαιοποίηση της τράπε-
ζας. Με το μήνυμά της όμως, που
διαβάστηκε στην εκδήλωση από
εκπρόσωπο της, χαιρέτισε την
πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ, η οποία,
όπως είπε, είναι η πρώτη οργα-
νωμένη κίνηση για την ενίσχυση
του κλάδου, μέσω της αξιοποί-
ησης των χρηματοδοτικών εργα-
λείων που διαθέτει η Ευρώπη.  «Ο
κλάδος της Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων είναι νευραλγικής
σημασίας για τη χώρα μας καθώς
μεταφέρει σχεδόν το 80% των δια-
κινούμενων εμπορευμάτων και

πρέπει να παραμείνει βιώσιμος
και ανταγωνιστικός», πρόσθεσε
η κα Κατσέλη στο μήνυμά της. 
«Η Εθνική Τράπεζα το 1960 ήταν
η πρώτη ελληνική τράπεζα που
χρηματοδότησε τη ναυτιλία κι
από τότε έχει στηρίξει δυναμικά
τον κλάδο, με το ναυτιλιακό της
χαρτοφυλάκιο σήμερα να ανέρ-
χεται σε περίπου 2,3 δισ. δολ.»,
τόνισε ακόμη η πρόεδρος της ΕΤΕ.
«Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, εί-
μαστε στη φάση ολοκλήρωσης
μιας νέας πρωτοβουλίας ανά-
πτυξης ενός καινοτόμου χρημα-

τοδοτικού εργαλείου για τη χρη-
ματοδότηση της αλυσίδας των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον χώρο
της ναυτιλίας. Προσβλέπουμε στη
στενή συνεργασία με την ένωσή
σας, προκειμένου να αξιοποιηθεί
το εργαλείο αυτό αποτελεσματικά
από τις επιχειρήσεις του κλάδου
σας», κατέληξε στο μήνυμά της η
κα Κατσέλη.
Μιλώντας στην εκδήλωση ο
πρώην ευρωβουλευτής και νυν
βουλευτής Γιώργος Κουμουτσά-
κος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το

«Europa Ship Plan» είναι μία απλή
και συνάμα μεγαλοφυής ιδέα η
οποία αξιοποιεί κοινοτικά προ-
γράμματα, ενισχύσει την ευρω-
παϊκή ναυπηγική βιομηχανία,
ανανεώνει τον ευρωπαϊκό στόλο
της ναυτιλίας μικρών αποστάσε-
ων και βοηθά την Ευρώπη να πιά-
σει τους περιβαλλοντικούς της
στόχους και όλα αυτά με μία απλή
κίνηση. Χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν και εκπρόσωποι του Ποτα-
μιού και της Δημοκρατικής Συμ-
παράταξης-ΠΑΣΟΚ .

Νέο χρηματοδοτικό προϊόν από την Εθνική Τράπεζα

Δεν είναι επιδότηση, είναι χρηματοδότηση, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο,
τόνισε μεταξύ άλλων ο Jose Anselmo εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση της «Ν» διευκρίνισε ότι δεν
μπορεί να αναφερθεί σε ένα συνολικό ποσό χρηματοδότησης καθώς όλα
εξαρτώνται από το ενδιαφέρον που θα προκύψει. Υπάρχουν τα
κατάλληλα εργαλεία για να καλυφθούν οι ανάγκες, ανέφερε.

Το κρίσιμο
σημείο 


ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο υπουργός Ναυτιλίας
Θοδωρής Δρίτσας.

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Jose Anselmo - EU principal administrator  MoS,
Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, Παναγιώτης Ζαχαριουδάκης  -  coordinator Europa
Ship Plan, Χαράλαμπος Σημαντώνης, πρόεδρος ΕΝΜΑ,  Εύα Στεφανιδάκη, στέλεχος ΕΕΝΜΑ,
Stephane Ouaki, EU head of Investments CEF, Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής Ν.Δ. 
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