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            Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4.2 τ.ε, στον Πολυχώρο “Apella” της Νέας Υόρκης, το 26o  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 beyond 2020: Adaptation & Innovation” και συμμετείχαν εκπρόσωποι 
σημαντικών ναυτιλιακών, χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και δικηγορικών εταιρειών.  

Tις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για τον 
Απόδημο Ελληνισμό, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Στο συνέδριο παρέστη επίσης ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στη Ν.Υόρκη κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο οποίος παρέθεσε δεξίωση στην προξενική κατοικία 
στις 3.2, προς τιμήν των διοργανωτών, παρουσία του κ. Υφυπουργού, της Γενικής Προξένου της 
Νορβηγίας στη Ν.Υόρκη, κας Harriet E. Berg, και εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν στο 
συνέδριο. 
         Ο κ. Υφυπουργός, στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε τη σημασία της ναυτιλίας για την ελληνική 
οικονομία και παρέθεσε σειρά στοιχείων που καταδεικνύουν την παγκόσμια δυναμική και τις ευοίωνες 
προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία, παρά τις δυσκολίες και την παγκόσμια οικονομική κρίση, 
επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και παραμένει μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος, εργασίας 
και καλής φήμης για τη χώρα μας. Παράλληλα, επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο της στο παγκόσμιο εμπόριο, 
καθώς και τη συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών σε πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα κατά τα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Τέλος, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες 
της ελληνικής κυβέρνησης για την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων, που ήδη αποδίδουν και αναμένεται να 
βελτιώσουν έτι περαιτέρω το οικονομικό κλίμα και την εικόνα της χώρας, καθιστώντας την θελκτικό 
επενδυτικό προορισμό.  

Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα, χαρακτηρίστηκε από τον 
προβληματισμό των ομιλητών για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες 
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία των εμπορικών ροών (συνεπώς και της ναυτιλίας), ενώ 
έγινε λεπτομερής ανάλυση των νέων προκλήσεων που θέτει το φιλοπεριβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο που 
υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας.    
                 

 Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής: 
1. Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και επιπτώσεις των αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου 
2. Πηγές άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων – νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
3. Επίδραση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη ναυτιλία 
4. Κυβερνοασφάλεια και ναυτιλία 
5. Λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε περιβάλλον πολιτικής αναταραχής  
6. Η νέα γενιά πλοιοκτητών  

 
     Από τις παρουσιάσεις που έγιναν, συγκρατούνται τα εξής:  

• Οι νέοι κανονισμοί που υιοθέτησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας για τον περιορισμό των 
εκπομπών ρυπογόνων αερίων, μέσω της μείωσης της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, 
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αναμένεται να ωθήσουν την αγορά σε κινήσεις προσαρμογής, συγχωνεύσεις και επενδύσεις σε 
σχετικές τεχνολογίες.  

• Οι σημαντικότερες γεωπολιτικές-γεωοικονομικές εξελίξεις που αναμένεται να επηρεάσουν 
σοβαρά την εμπορική ναυτιλία το 2020 είναι οι εξής: 

o Η ένταση και η ενδεχόμενη κλιμάκωση αυτής στις διμερείς πολιτικές και οικονομικές 
σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας  

o Η συνέχιση των προστατευτικών μέτρων από την κυβέρνηση Τrump, με περαιτέρω πίεση 
στα ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντα (ιδίως τα αγροτικά). 

o Η αύξηση της πίεσης από την παρούσα αμερικανική κυβέρνηση με ευρύτερο πλέγμα 
ποινών (sanctions) απέναντι σε εταιρείες που δεν συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της.   

o Η πορεία προς τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, με τις αγορές να μην μπορούν να 
διαχειριστούν ενδεχόμενη υποψηφιότητα από το Δημοκρατικό κόμμα με ριζοσπαστικό 
προφίλ. 

o Η διαχείριση του Brexit και της αναταραχής που ενδέχεται να προκαλέσει στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες. 

o Η διαχείριση αστάθμητων παραγόντων, όπως η πρόσφατη επιδημία του κορωναϊού και η 
ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.  

• Αναμένεται περαιτέρω υιοθέτηση εναλλακτικού, σύγχρονης μορφής «έξυπνου» κεφαλαίου (π.χ. 
private equity funds, hedge funds), που υποκαθιστά πλέον σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απολύτως, 
την παραδοσιακή μορφή τραπεζικής χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. 

• Οι συντελούμενες τεχνολογικές αλλαγές (αυτοματισμός, δορυφορικές επικοινωνίες, ψηφιακή 
τεχνολογία), αναμένεται να αλλάξουν το πεδίο, επιτείνοντας την προαναφερθείσα τάση για 
εξαγορές και συγχωνεύσεις και δημιουργώντας ευκαιρίες για νέους παίκτες. 
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