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Το φυσικό
αέριο ανατρέπει
το status quo
της ναυτιλίας
Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ χρήση καυσίµου στα πλοία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία µέχρι

το 2020, οι Ελληνες πλοιοκτήτες πρωτοπορούν παγκοσµίως και σε αυτό το πεδίο, ενώ από την
Ευρωπαϊκή Ενωση δηλώνουν: «Είµαστε έτοιµοι να βάλουµε λεφτά στις τσέπες εκείνων που τολµούν»

Μπροστά σε δοµικές αλλαγές βρίσκεται
η ναυτιλιακή βιοµηχανία, η οποία καλείται να προσαρµοστεί στις ολοένα
αυστηρότερες νοµοθεσίες για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Του Μηνά
Τσαµόπουλου
mtsamopoulos@protothema.net

Ε

πιπροσθέτως, αναζητά νέες, λιγότερο ρυπογόνες µορφές ενέργειας
για το περιβάλλον µε στόχο τον περιορισµό του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Από την πλευρά της η ελληνική ναυτιλία,
κόντρα στις δύσκολες οικονοµικά εποχές,
συνεχίζει να πρωτοπορεί παγκοσµίως και
σε αυτό το πεδίο, αφού Ελληνες πλοιοκτήτες
ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν την προσαρµογή του στόλου τους στις αντιρρυπαντικές
απαιτήσεις.
Η περιβαλλοντική διαχείριση και εν γένει
τα περιβαλλοντικά θέµατα βρίσκονται ήδη
ψηλά στην ατζέντα όλων όσοι ασχολούνται
µε τη ναυτιλία - και πιο συγκεκριµένα της
πλοιοκτησίας, των διαχειριστών πλοίων και
των ναυλωτών. Ζητήµατα όπως η κατανάλωση καυσίµων, το κόστος αυτών και η
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες για την εν γένει
περιβαλλοντική µέτρηση και επίδοση. Η
στροφή στη χρησιµοποίηση υγροποιηµένου
φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίµου από τα
πλοία, σε µηχανές διπλού καυσίµου, που
έχουν ήδη συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις
Tier III του ΙΜΟ, µοιάζει αναπόφευκτη.
Μέχρι σήµερα η έρευνα για χρήση του
φυσικού αερίου ως καυσίµου σε πλοία είχε
επικεντρωθεί σε συγκεκριµένους τύπους,

όπως είναι τα επιβατηγά αλλά και πλοία µικρών αποστάσεων.
«Κοιτάζοντας την εµπορική προοπτική του
υγροποιηµένου φυσικού αερίου ως καυσίµου
του πλοίου, το κόστος του κεφαλαίου για την
εγκατάσταση ενός συστήµατος καυσίµου
υγροποιηµένου φυσικού αερίου θα µπορεί να
εξοφληθεί µετά από λίγα χρόνια λόγω της
εξοικονόµησης των λειτουργικών εξόδων»,
επισηµαίνουν κύκλοι της ναυτιλίας.
Ηδη πλοιοκτήτες και ναυπηγικές εταιρείες στρέφονται στη λύση της µετατροπής
των πλοίων τους µε ενσωµάτωση ανάλογων
συστηµάτων. Μέσα στα επόµενα πέντε
χρόνια ο αριθµός αυτών αναµένεται να ξε-

κοινοτική οδηγία για νέα χαµηλότερα όρια
εκποµπών θείου 0,5% στη Μεσόγειο και
ειδικότερα στα ευρωπαϊκά νερά, όπως αυτά
ορίζονται από τις Ζώνες Οικονοµικού Ενδιαφέροντος. H λύση του υγροποιηµένου
φυσικού αερίου αποτελεί εν δυνάµει µια
βιώσιµη επιλογή για τη ναυτιλία και έχει
προοπτική για θετικές µελλοντικές χρηµατορροές. Βασική προϋπόθεση ωστόσο είναι
τόσο η τεχνική όσο και η οικονοµική βιωσιµότητα της εφαρµογής του LNG στη ναυτιλία,
καθώς και το νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο των νέων εφαρµογών. Τις προϋποθέσεις αυτές έχει αναλάβει να µελετήσει το
πρόγραµµα Poseidon Med που έχει ξεκινή-

λοντος και στοχεύει στη βιώσιµη ανάπτυξη
µέσω ενός σχεδιασµού που µελετάει την
τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της
εφαρµογής LNG στη ναυτιλία. Επίσης, καθιστά τις συµµετέχουσες χώρες της Ανατολικής
Μεσογείου πρωτοπόρες στην ανάληψη
ιδιωτικής και διακρατικής πρωτοβουλίας για
την επίτευξη των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων.
Η εκπόνηση του έργου, στην παρούσα
φάση του, συνεπάγεται τον σχεδιασµό µιας
αλυσίδας µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας LNG και υποδοµών για τη χρήση του
ως καυσίµου πλοίων, που στην Ανατολική
Μεσόγειο θα καθορίσει το πλαίσιο για να

Το Poseidon Med είναι το πρώτο διακρατικό project σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στην εισαγωγή του LNG ως
κύριου καυσίµου στη ναυτιλία, καθώς και στην ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου υποδοµών εφοδιασµού. Η δράση του
εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο µε τη συµµετοχή των Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Κροατίας και Σλοβενίας
περάσει τα 800, ενώ αυξητική είναι η τάση
των νεότευκτων που θα χρησιµοποιούν
αποκλειστικά υγροποιηµένο φυσικό αέριο
ως καύσιµο.

Η πρόκληση για την Ευρώπη
Ειδικότερα για την Ευρώπη, η πρόκληση που
έχει µπροστά της για συµµόρφωση µε τα
νέα χαµηλότερα όρια εκποµπής θείου ως το
2020 είναι µεγάλη. Αντιµετωπίζεται δε ως
ευκαιρία για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, τη δηµιουργία
µικρής κλίµακας προµήθειας LNG, καθώς και
για την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευής και
της κατασκευής εξοπλισµού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το 2020 πρόκειται να εφαρµοστεί η

σει από τον Ιανουάριο του 2014 και θα
ολοκληρώσει τις εργασίες του τον ∆εκέµβριο
του 2015.

Το Poseidon Med
Το Poseidon Med είναι το πρώτο διακρατικό
project σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στην εισαγωγή του LNG ως κύριου καύσιµου για τη ναυτιλία, καθώς και στην ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου υποδοµών
για την εφοδιαστική αλυσίδα του LNG. Η
δράση του εστιάζει στον γεωγραφικό χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου µε τη συµµετοχή
πέντε κρατών-µελών της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος,
Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία).
Το πρόγραµµα συνδυάζει τους τοµείς των
Μεταφορών, της Ενέργειας και του Περιβάλ-

λειτουργεί εύρυθµα και βιώσιµα η αγορά.
Επιπλέον, θα εξεταστούν και θα προταθούν
το ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο σε
θέµατα ασφάλειας και αξιολόγησης κινδύνου
και οι βιώσιµες χρηµατοοικονοµικές λύσεις.
Η δεύτερη φάση του προγράµµατος
(Poseidon Med II), η οποία έχει ήδη εγκριθεί
από την Ε.Ε., θα έχει ως στόχο την ωρίµανση
και περαιτέρω εξέταση σε λεπτοµέρεια των
απαιτούµενων ενεργειών, µε ενισχυµένες
τεχνικές µελέτες που καλύπτουν τα πλοία,
τα λιµάνια και τον ανεφοδιασµό σε καύσιµα.
Αυτή θα διαρκέσει 5 χρόνια (µέχρι το
2020) και τα έργα υποδοµής που θα προκύψουν από τη δράση αναµένεται να υποστηριχτούν από τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Τα-
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Το ισχυρό πλεονέκτηµα του φυσικού αερίου έναντι των παραγώγων του πετρελαίου έγκειται στο ότι το LNG µειώνει σε πολύ
σηµαντικό βαθµό τα τέσσερα βασικά είδη αερίων ρύπων, ενώ συντελεί στη σηµαντική µείωση του θορύβου στα πλοία

«Πλοία που θα καίνε µόνο LNG είναι το
µεγάλο στοίχηµα», δηλώνουν εφοπλιστές
που ζητούν κίνητρα για τους πρωτοπόρους

µείου Συνοχής. Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως παλαιότερα το CEF και τώρα το
επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, αποτελούν
πρώτης τάξεως ευκαιρίες που θα αποφέρουν
βιώσιµη ανάπτυξη στις µεταφορές και τη
ναυτιλία. Οι κύριοι εταίροι του προγράµµατος, ανάµεσά τους οι QEnergy, Lloyd’s Register,
Ocean Finance, Environmental Protection
Engineering και Naval Architecture Progress,
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον
ευρωπαϊκό χώρο και συµµετέχουν σε στοχευµένες δράσεις των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων στις Μεταφορές (TEN-T) προετοιµάζοντας
τα ενδιαφερόµενα µέρη, κυρίως τους πλοιοκτήτες και τους λιµένες, για τη νέα πραγµατικότητα.

Η χρηµατοδότηση
Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση των εργασιών του project στα τέλη του 2015, οι
εταίροι του Poseidon Med πραγµατοποίησαν
στο Ζάππειο Μέγαρο συνέδριο, σκοπός του
οποίου ήταν να ενηµερώσει τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και το ευρύ κοινό για τις
τεχνικές και οικονοµικές πτυχές του project,
καθώς και να προωθήσει τον διάλογο ανάµεσα στους εκπροσώπους της ναυτιλίας και
του τοµέα της ενέργειας.
«Είµαστε έτοιµοι να βάλουµε λεφτά στις
τσέπες εκείνων που τολµούν», ήταν το ξεκάθαρο µήνυµα του Ζοσέ Ανσέλµο, Principal
Administrator Motorways of the Sea (MoS),
µιλώντας ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής: «Πρόθεσή µας είναι να βοηθάµε
όσους βοηθούν τον εαυτό τους», δήλωσε εµφατικά και υπογράµµισε ότι δράσεις σχετικές
µε το Poseidon Med θα µπορούσαν να αγγίξουν χρηµατοδότηση έως 85% στην Ελλάδα».
Ο κ. Σπύρος Πασχάλης, CEO του οµίλου

Attica, διατύπωσε την άποψη ότι «πλοία που
θα καίνε µόνο LNG είναι µεγάλο στοίχηµα»,
ενώ ο κ. Νίκος Πατεράκης, CEO και Neptune
Lines Shipping and Managing Enterprises
S.A., υπογράµµισε την ανάγκη για ευελιξία
από την πλευρά των πλοιοκτητών. Εκπροσωπώντας την τραπεζική κοινότητα, ο κ.
∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος, µέλος της
Επιτροπής ∆ιευθυντών της Aegean Baltic
Bank, έδωσε έµφαση στην ανάγκη να δοθούν
κίνητρα στους πρωτοπόρους.
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενότητας
δόθηκε έµφαση σε θέµατα ασφάλειας σχετικά
µε την υιοθέτηση του
LNG ως ναυτιλιακού
καυσίµου. «Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται για
την αναγνώριση κινδύνων
και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται δεν αφήνουν
περιθώρια αµφιβολίας για
τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που διατρέχουν την
εφοδιαστική αλυσίδα του
LNG, από τη µεταφορά
του και την τροφοδοσία πλοίων ως τη λειτουργία πλοίων που κινούνται µε LNG», τόνισε ο
κ. Θάνος Κολιόπουλος, Lloyd’s Register
Global Special Projects Manager.

Γιατί LNG
Το ισχυρό πλεονέκτηµα του φυσικού αερίου έναντι των παραγώγων του πετρελαίου
έγκειται στο ότι το LNG µειώνει σε σηµαντικό βαθµό τα τέσσερα βασικά είδη αερίων
ρύπων από τη ναυτιλία. Πιο συγκεκριµένα,
η χρήση LNG συνεπάγεται:
■ Πρακτικά εκµηδενισµό των οξειδίων του

θείου
Πρακτικά εκµηδενισµό των µικροσωµατιδίων
■ Μείωση κατά 30%-80% των τόσο επιβλαβών για τον άνθρωπο οξειδίων του αζώτου
■ Μείωση κατά 25% των αερίων θερµοκηπίου, που σε συνδυασµό µε άλλες τεχνολογίες καθιστά εφικτό τον στόχο της µείωσής τους κατά 50% σύµφωνα µε τη
Λευκή Βίβλο της Ε.Ε.
Επίσης το LNG έχει ένα ακόµα σηµαντικό
χαρακτηριστικό: τη σηµαντική µείωση του
θορύβου, κάτι που επιδρά στην αναβάθµιση
της ζωής επιβατών, κατοίκων και πληρωµάτων.
Εναντι των υπόλοιπων
εναλλακτικών, έχει το
συγκριτικό πλεονέκτηµα
ότι καλύπτει εν γένει
νέους και πιθανούς µελλοντικούς κανονισµούς
για τις εκποµπές οξειδίων του θείου, οξειδίων
του αζώτου, αιωρούµενων σωµατιδίων και
αερίων του θερµοκηπίου, οπότε η εφαρµογή του αποτελεί µακροχρόνια και όχι πρόσκαιρη αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι
αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονοµία και την Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση που δεν ληφθούν εγκαίρως µέτρα
για προσαρµογή στους νέους κανονισµούς
θα είναι σηµαντικές και ως εκ τούτου η
προληπτική δράση είναι απαραίτητη.
■

Προβλήµατα για
την ελληνική ναυτιλία
Σε περίπτωση που δεν αναληφθούν πρω-

τοβουλίες στην κατεύθυνση της οµαλής
προσαρµογής µέχρι το 2020, η ελληνική
οικονοµία και ναυτιλία µπορεί να βρεθούν
αντιµέτωπες µε τα ακόλουθα προβλήµατα:
■ Ο κλάδος της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει
στο αυξηµένο κόστος λειτουργίας και ως
συνέπεια η βιωσιµότητά του θα βρεθεί σε
άµεσο κίνδυνο.
■ Στην ακτοπλοΐα, η αύξηση του λειτουργικού κόστους θα µετατρέψει και τις λίγες
εναποµένουσες κερδοφόρες γραµµές σε
µη βιώσιµες και είτε οι εταιρείες θα αναγκαστούν να αποσυρθούν, είτε το κράτος
θα κληθεί να γενικεύσει τον θεσµό των
επιδοτήσεων.
■ Οι λιµένες θα πρέπει να αποκτήσουν τη
δυνατότητα να παρέχουν LNG για χρήση
σε πλοία, καθώς διαφορετικά θα απολέσουν
σηµαντικό µερίδιο από τον κύκλο εργασιών, αφού τα πλοία δεν θα µπορούν να το
προµηθευτούν.
■ Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες θα περιοριστούν σηµαντικά, καθώς ο µεγαλύτερος
όγκος θα προέρχεται από τα νερά και τα
λιµάνια της Μεσογείου που δεν έχουν
υποχρέωση εφαρµογής του κανονισµού
περιορισµού των ρύπων. Μεταξύ 2020-2025
θα δηµιουργηθεί ένα διττό καθεστώς στη
Μεσόγειο, µε απώλεια ανταγωνιστικότητας
από τα ευρωπαϊκά κράτη.
■ Στη συντριπτική πλειονότητά του, ο στόλος
της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, αλλά
και της ακτοπλοΐας σε µικρότερο βαθµό,
αφορά σε παλαιά πλοία, ενώ οι συγκεκριµένοι κλάδοι ήδη αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα επιβίωσης, µηδενικής
ρευστότητας, υψηλού δανεισµού και
αδυναµίας χρηµατοδότησης των µετατροπών ή των νέων κατασκευών.

