
 
Ναςτιλία ξηπού υοπτίος:  ςπάπσει υωρ στο τούνελ; 
 
Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. 
 

 
 

 
Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο 
ηνπο από ηελ θνξύθσζή ηνπο ζηηο 20 Μαΐνπ 2008, ήηαλ ηόζν μαθληθή, πνπ 
ζπληάξξαμε όινλ ηνλ λαπηηιηαθό θόζκν, όπσο ηνπο πινηνθηήηεο, ηηο ηξάπεδεο, 
ηνπο λαπισηέο, αλαιπηέο, λαππεγεία, αζθαιηζηέο, θιπ. 
 
 
Οη ρακεινί απηνί λαύινη ζεκαδεύνπλ ην ηέινο ηνπ θαηαπιεθηηθνύ θύθινπ 2003-
2008.  Απηό ν λαπηηιηαθόο θύθινο νθεηιόηαλ πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 
Κίλαο, θαζώο θαη ζην παγθόζκην αίζζεκα επθνξίαο ηνπ επελδπηηθνύ θαη 
νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αθζνλία ηνπ θηελνύ ρξήκαηνο, ε νπνία 
δεκηνύξγεζε ηελ γηγαληηαία ρξεκαην-πηζησηηθή θνύζθα.  Τα αλσηέξσ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ αλζεξή καθξν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο 
ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ηνλ 
ρακειό πιεζσξηζκό θαη ηα ειθπζηηθά επελδπηηθά θόζηε, όια ζπλέβαιαλ ζηελ 
ηξνθνδόηεζε ηνπ θαηαπιεθηηθνύ θύθινπ. 
 
 
Οη αλσηέξσ παξάγνληεο, ζπγρξνληζκέλνη, έδσζαλ ώζεζε ζηελ δήηεζε θαη 
επεξέαζαλ ζεηηθά όινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο μεξνύ θνξηίνπ, κε ηα Capes 
ζηελ θνξπθή.  Η αξρηθή πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ησλ λαππεγείσλ ζήκαηλε όηη νη 
παξαγγειίεο ζα θαηαλέκνληαλ ζε έλαλ αξηζκό εηώλ θαη ηέζεθαλ αξρηθά ζε 
αλαγλσξηζκέλα, θαζώο θαη λεώηεξα, λαππεγεία. 
 
Γηα ηα πινία μεξνύ θνξηίνπ, ν ζηόινο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα απμεζεί θαηά 
300εθ ηόλνπο DWT ή θαηά 70% ηνπ ππάξρνληνο ζηόινπ, κε πάλσ από 80% 
απηνύ λα πξόθεηηαη λα παξαδνζεί κεηαμύ 2009-2011.  Η απνπζία δηάιπζεο θαη νη 
κεηαηξνπέο κνλόηνηρσλ δεμακελνπινίσλ ζε πινία μεξνύ θνξηίνπ επίζεο 
ζπλέβαιαλ ζηελ πξννπηηθή απεηιεηηθώλ κεγεζώλ πξνζθνξάο ην 2009 θαη κεηά. 
 
 
Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ ηώξα δελ ήηαλ, όκσο, απνηέιεζκα 
κηαο απμαλόκελεο πξνζθνξάο πινίσλ αιιά κίαο μαθληθήο θαηάξξεπζεο ζηε 
δήηεζε.  Απηό πξνθιήζεθε από ηελ δηεζλή ρξεκαην-νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία 
νδήγεζε ζε ζρεδόλ νινζρεξή αλάζρεζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ δηεζλνύο 
εκπνξίνπ, θαζώο θαη ησλ αγνξαπισιεζηώλ πινίσλ θαη ζε κία επαλαηνπνζέηεζε 
ησλ ηξαπεδώλ όζνλ αθνξά ηα επίπεδα ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο. 
 
 



Δάλ δελ είρε ππάξμεη ε δακόθιεηνο ζπάζε ησλ παξαγγειηώλ λεόηεπθησλ πινίσλ, 
νη πξννπηηθέο γηα ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ κπνξεί λα κελ ήηαλ ηόζν 
αξλεηηθέο.  Όινη απιώο ζα πεξίκελαλ λα επηζηξέςνπλ ε ζηαζεξόηεηα ησλ 
ρξεκαην-νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ε ελδν-ηξαπεδηθή εκπηζηνζύλε, ώζηε λα 
νδεγεζνύκε ζηελ επαλάθακςε ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηνπ 
δηεζλνύο εκπνξίνπ. 
 
 
Όκσο, νη επηπινθέο πνπ επέθεξαλ ηα ρξεκαην-νηθνλνκηθά θαη ηξαπεδηθά 
πξνβιήκαηα, δεκηνύξγεζαλ έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο πεξηβάιινλ ύθεζεο.  
Παξαηεξνύκε κία νιηθή παξάιπζε ζηελ παξαγσγή, ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηνλ 
ηξαπεδηθό ηνκέα, ζηελ δήηεζε πξώησλ πιώλ, ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ 
θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη ζην δηεζλέο εκπόξην.  Με γλώκνλα απηή ηελ παξάιπζε, 
θαηαιαβαίλνπκε ηηο πεξαηηέξσ επηπηώζεηο κηάο ππεξ-πξνζθνξάο από 
θαηλνύξγηα πινία θαη πόζν απηή ε πξνζθνξά είλαη ζε ζέζε λα θαζπζηεξήζεη ηελ 
αλάθακςε ηεο λαπηηιίαο. 
 
Οδεγεκέλεο από ηελ αξλεηηθή αλάπηπμε ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Δπξώπεο, νη 
επηπηώζεηο ηεο παγθόζκηαο ύθεζεο έρνπλ γίλεη αηζζεηέο ζε επξεία έθηαζε.  Οη 
πξνβιέςεηο γηα ηελ παγθόζκηα αλάπηπμε ζπξξηθώλνληαη ζπλέρεηα θαη νη ΗΠΑ, ε 
Δπξώπε θαη ε Ιαπσλία αλακέλνληαη λα έρνπλ αξλεηηθή αλάπηπμε ζε όιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 2009 θαη λα γίλνπλ κόιηο νξηαθά ζεηηθέο ην 2010. 
 
 
Κάζε ζπηηηθό θαη επηρείξεζε άξρηζαλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα κε 
ηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ, ηηο πεξηθνπέο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ηελ 
αλαζεώξεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 
 
 
Δλ νιίγνηο, είκαηζηε κόιηο ζηελ αξρή ηεο ζήξαγγαο θαη αηελίδνπκε έλα ζθνηάδη 
πνπ καο θνηηάδεη θη απηό ζηα κάηηα.  Οη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο πξνηηκνύλ λα 
πεξηκέλνπλ λα κηιήζνπλ εθ ηνπ αζθαινύο όηαλ ε ύθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη λα 
θάλνπλ ηόηε πξνβιέςεηο γηα ην πόηε ζα έξζεη ε αλάθακςε. 
 
 
Πάλησο, παξ’ όιν πνπ είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα γίλνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο ζε 
ηνύηα ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ύθεζεο θαη θαζώο όινη νη παξάγνληεο αθόκα δελ 
έρνπλ ηειεηώζεη ηελ δξάζε ηνπο, ζα ζέιακε λα θαηαδείμνπκε 8 παξακέηξνπο πνπ 
είλαη ζεηηθέο γηα ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ θαη νη νπνίεο καο δείρλνπλ ηνλ δξόκν 
πξνο ηελ αλάθακςε. 
 

 
1. Οη επηπηώζεηο ηεο θαηάξξεπζεο ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ άξρηζαλ λα 

εηζξένπλ ζην ζύζηεκα.  Οη λαύινη είλαη ζηα πίπεδα ή θαη πην θάησ από 
ηα ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπ πινίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, έρνπλ πνιύ 
πεξηνξηζκέλν πεξηζώξην πεξαηηέξσ πηώζεο πξνο ην παξόλ.  Ιζηνξηθά, 



νη λαύινη δελ έρνπλ πέζεη παξαθάησ από ην 75% - 80% ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ησλ πινίσλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο.  
Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ ιόγσ 
πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο ζα εθηνλσζεί επίζεο θαη ηα απνζέκαηα ζα 
ρξεηαζηεί λα αλαπιεξσζνύλ ζύληνκα.  Αλακέλνπκε όηη νη αλσηέξσ 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζα εθηνλσζνύλ ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2009. 

 
 

2. Δλώ ε δηα-ηξαπεδηθή εκπηζηνζύλε δελ έρεη επηζηξέςεη, έρνπλ αξρίζεη λα 
ππάξρνπλ θάπνηεο ζεηηθέο εμειίμεηο.  Υπήξμε κία αλεπαλάιεπηε θξαηηθή 
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε όπσο θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηηο 
θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ελέζεηο θεθαιαίσλ γηα λα εληζρπζεί ε ξεπζηόηεηα 
ησλ ηξαπεδώλ.  Έλαο αξηζκόο ηξαπεδώλ έρεη ζηελ νπζία 
θξαηηθνπνηεζεί, ελώ άιιεο έρνπλ ιάβεη εληζρύζεηο θεθαιαίσλ ζε 
αληαιιαγή απιώλ ή / θαη πξνηηκώκελσλ κεηνρώλ πξνο ην θξάηνο.  
Μέρξη ηώξα, πνιιέο ηξάπεδεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα αλσηέξσ 
θεθάιαηα γηα λα θαιπηεξέςνπλ ηνπο ηζνινγηζκνύο ηνπο θαη λα 
απνθύγνπλ ηελ θαηάξξεπζε.  Ωο εθ ηνύηνπ, ειάρηζηεο λέεο 
δαλεηνδνηήζεηο έρνπλ ιάβεη ρώξα θαη ζα ήηαλ αζθαιέο λα ππνζέζνπκε 
όηη δελ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο, ην 
ελσξίηεξν.  Όκσο, ην κεζνδηάζηεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο 
ηξάπεδεο γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηα θαθά δάλεηα, λα απμήζνπλ ηελ 
θεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη λα πεξηθόςνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ξίζθα 
ηνπο ζύκθσλα κε ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αλακέλνληαο ηελ 
επεξρόκελε ύθεζε. 
 

 
Απμαλόκελε παξαθνινύζεζε θαη ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ πξέπεη λα 
ζπληειεζηεί ώζηε νη ηξάπεδεο λα βγνπλ από ηελ θξίζε αλ όρη πην 
πξνζνδνθόξεο, ηνπιάρηζηνλ δπλαηόηεξεο θαη κε θαιύηεξε δηαρείξηζε 
ξίζθνπ. 
 
 
Η ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο ρξεκαηηθνύ 
θαη ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηελ λαπηηιία θαη από 
ηελ άπνςε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θαζώο θαη ησλ 
πινίσλ.  Δπηπιένλ, νη δπλαηόηεξεο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα 
δείμνπλ ηελ απαξαίηεηε αλνρή ζηελ αλαζεώξεζε ησλ λαπηηιηαθώλ δαλείσλ 
θαη ζηε ζηήξημε ησλ πειαηώλ ηνπο ώζηε λα μεπεξάζνπλ ηελ λαπηηιηαθή 
θξίζε. 
 
Η θπγή από ηελ ρξεκαηνδόηεζε πινίσλ, αθηλήησλ, εκπνξεπκάησλ θιπ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη ε αλαζεώξεζε 
ησλ επηπέδσλ ξίζθνπ, ζα πάξεη θαηξό λα νινθιεξσζεί.  Όκσο, ε δηαδηθαζία 
έρεη νπζηαζηηθά αξρίζεη θαη απηό πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη ηώξα 
μεθάζαξν θαη απνδεθηό από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. 



 
 
3. Οη θπβεξλήζεηο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αλά ηνλ θόζκν αζρνινύληαη κε 

κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ απειεπζέξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ 
πξόθεηηαη ζιπληνκα λα εληζρπζεί από κία ραιάξσζε ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  Απηό ζεκαίλεη ζεκαληηθά ρακειόηεξα 
επηηόθηα, ζε ζπλδπαζκό κε κία αθζνλία από θαηλνύξγηα ρξήκαηα, ηα 
νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ηξαπεδώλ θαη έρνπλ ζηόρν πξσηαξρηθά λα 
δνζνύλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 
 

 
Τν πνιηηηθό θίλεηξν είλαη λα καιαθώζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο ύθεζεο θαη λα 
αληηζηαζκίζεη ηελ πηώζε ηεο δήηεζεο.  Δπηπιένλ, νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα 
έξγα ππνδνκήο έρνπλ αξρίζεη λα εμαγγέινληαη από ηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο είλαη 
ζρεδηαζκέλεο λα ελδπλακώζνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα δηαηεξήζνπλ 
ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε.  Καζώο 
εληείλεηαη ε ύθεζε, ζα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ κέηξα, ζρεδηαζκέλα λα 
κεηώζνπλ ηηο επηπηώζεηο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο ύθεζεο. 
 
 
Τν γεγνλόο όηη πνιηηηθνί θαζώο θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο είλαη ηόζν 
απνθαζηζκέλεο ζηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε, είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαη 
ελζαξξπληηθό  όηη ην νη ρεηξόηεξεο ζπλέπεηεο ηεο ύθεζεο ζα γίλνπλ ιηγόηεξν 
επώδηλεο. 
 
 

 
 
4. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο Κίλαο κπνξεί λα έρεη κεησζεί από 9%-10% έσο 

ην θζηλόπσξν ηνπ 2008 ζην, αλακελόκελν, 7%-8% ην 2009, αιιά ε 
θηλεδηθή θπβέξλεζε ηειεί ζε πιήξε γλώζε όηη πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ 
αλάπηπμή ηεο θαη έηζη λα απνθύγεη ηελ πίεζε κίαο πεξαηηέξσ αύμεζεο 
ηεο αλεξγίαο.  Πηζηεύεηαη όηη έλαο ξπζκόο αλάπηπμεο θάησ ηνπ 8% ην 
έηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο Κίλαο λα απνξξνθήζεη ην 
πάληα απμαλόκελν θύκα λέσλ εξγαηώλ.  Τνλ Ννέκβξην, νη θηλεδηθέο 
εμαγσγέο έπεζαλ γηα πξώηε θνξά θαηά 2%.  Η εζσηεξηθή αλάπηπμε έρεη 
πέζεη επίζεο, αιιά είλαη αθόκα πεξίπνπ ζηα 8%.  Τν θηλεδηθό νηθνλνκηθό 
ζύζηεκα, όκσο, δελ έρεη δνθηκαζηεί ζε ηέηνηα παγθόζκηα ύθεζε θαη 
ζαθείο πξνβιέςεηο δελ είλαη δπλαηέο. 

 
 
 
Η ρώξα, όκσο, έρεη απνδείμεη ζην παξειζόλ όηη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιά ηελ 
νηθνλνκία ηεο, ώζηε λα επηηύρεη ηα πςειά επίπεδα βηνκεραλνπνίεζεο πνπ έρεη 
σο ζηόρν, θαζώο θαη λα αλαπηύμεη ην ηξαπεδηθό θαη παξαγσγηθό ηεο ζύζηεκα, 
ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο.  



 
 

5. Η δηάιπζε πινίσλ έρεη μαλαξρίζεη ζε ζεκαληηθνύο ξπζκνύο θαη κόλν 
εκπόδηό ηεο είλαη νη δπζθνιίεο απνξξόθεζεο από ηα δηαιπηήξηα.  
Δπηπιένλ, πνιιέο από ηηο κεηαηξνπέο δεμακελνπινίσλ ζε πινία μεξνύ 
θνξηίνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί.  Γελ πξέπεη όκσο λα επαλαπαπόκαζηε, 
θαζώο ζπγθξηλόκελε κε ηνπο 300εθ. ηόλνπο DWT ππό παξαγγειία, ν 
ππεξήιηθαο ζηόινο μεξνύ θνξηίνπ ησλ άλσ ησλ 20 εηώλ απνηειεί έλα 
ζύλνιν 117εθ ηόλσλ DWT θαη ζα ρξεηαζηεί πνιιά ρξόληα γηα λα 
δηαιπζεί. 

 
 

6. Υπάξρνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο ελδείμεηο όηη ην ηεξάζηην βηβιίν 
παξαγγειηώλ δελ ζα πινπνηεζεί.  Ήδε, πάλσ από 400 ζπκβόιαηα γηα 
λαππήγεζε έρνπλ αθπξσζεί, είηε ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο νηπ 
λαππεγείνπ, είηε ιόγσ ηεο άξλεζεο ηνπ πινηθηήηε λα πξνρσξήζεη.  
Απηή ε άξλεζε δελ νθείιεηαη κόλν ζηηο ρακειέο ηηκέο ησλ πινίσλ θαη 
ζηνπο πνιύ ρακεινύο λαύινπο, αιιά θαη ζην όηη πνιιέο ηξάπεδεο 
αλαθάιεζαλ ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ρξεκαηνδόηεζε 
λεόηεπθησλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξνπο ιόγνπο. 

 
 
Γελ ζα αλαιύζνπκε πεξαηηέξσ ην πόζεο παξαγγειίεο κπνξεί λα 
αθπξσζνύλ θαη πόζα πινία δελ ζα λαππεγεζνύλ, αιιά νη αλαιπηέο 
εθηηκνύλ όηη αλ ζπλερίζνπλ νη αληίμνεο ζπλζήθεο μεξνύ θνξηίνπ θαη 
λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο, πεξίπνπ 75 κε 100εθ. DWT δελ ζα 
πινπνηεζνύλ.  Γπζηπρώο, απηό ζα επεξεάζεη σο επί ην πιείζηνλ ηηο 
παξαιαβέο από ην 2010 θαη κεηά. Καλέλαο δελ ζα πξέπεη λα επαλαπαύεηαη 
ζην λα πηζηέςεη όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ αθπξώζεσλ κε ηελ δηάιπζε ζα 
εμαιείςεη ην βηβιίν παξαγγειηώλ πινίσλ μεξνύ θνξηίνπ.  Όκσο ζα 
βνεζήζεη λα ειαηησζεί ε πξνζθνξά πνπ βαξαίλεη ηελ αγνξά ζε επίπεδα 
πνπ ζα είλαη πην δηαρεηξίζηκα από ηνλ θιάδν. 

 
7. Αθόκα θαη νη πην απαηζηόδνμεο πξνβιέςεηο ππνζέηνπλ όηη ην δηεζλέο 

εκπόξην ζα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη.  Απηή ε αλάπηπμε ζα είλαη πην 
αδύλακε ην 2009, αιιά ζα δπλακώζεη ζηαδηαθά από ην 2010 θαη κεηά.  
Σε ζπλδπαζκό κε ην κηθξόηεξν βηβιίν παξαγγειηώλ θαη κε κία πην αξγή 
αύμεζε ηνπ ζηόινπ μεξνύ θνξηίνπ, νη ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 
ζα θαιπηεξέςνπλ δξακαηηθά από ην 2010-2011 θαη κεηά. 

 
8. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ην όηη ζην πξνζερέο κέιινλ όια 

ηα λνκηζκαηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα ραιάξσζεο ζα απνβνύλ 
εμαηξεηηθά πιεζσξηζηηθά.  Ο πιεζσξηζκόο είλαη θαιόο γηα ηηο ηηκέο ησλ 
πινίσλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα αλαθηεζνύλ θάπνηεο από ηηο 
δεκίεο ηηο θεηηλέο. 

 



 
Δλ πεξηιήςεη, ν εθπιεθηηθόο θύθινο ηεο λαπηηιίαο μεξνύ θνξηίνπ θαη ν 
επελδπηηθόο ελζνπζηαζκόο ζηακάηεζε απόηνκα.  Όινη νη παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ λαπηηιία μεξνύ θνξηίνπ βξέζεθαλ λα δξνπλ θαη λα 
αλαθαηεύνληαη ζε έλα ηεξάζηην ρξεκαην-νηθνλνκηθό θαδάλη.  Ήδε, όκσο, νη 
νηθνλνκηθέο δπλάκεηο δξνπλ γηα λα κεησζνύλ νη αληζνξξνπίεο κεηαμύ πξνζθνξάο 
θαη δήηεζεο ζηε λαπηηιία.  Αλακθίβνια ε αλάθακςε ζα έξζεη.  Βαζηζκέλνη ζε 
παιαηόηεξνπο θύθινπο, ζα πξέπεη λα αξρίζεη ζε πεξίπνπ 2 ρξόληα.  Η ηζηνξία 
όκσο δελ κπνξεί λα καο πεη ηίπνηε γηα αλάθακςε κεηά από έλαλ ηέηνην 
εθπιεθηηθό θύθιν. 
 
 
 
 
Αθόκα δελ μέξνπκε πόηε ζα έξζεη ε ηζνξξνπία, ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα 
κάη δπλαηή αλάθακςε γηα ηνλ ηνκέα.  Δλώ ε ζήξαγγα είλαη καθξηά θαη γεκάηε 
εκπόδηα, ππάξρεη θσο ζην ηέινο ηεο θαη δελ είλαη από ηξαίλν πνπ ηξέρεη θαηά 
πάλσ καο!  Ο ιόγνο είλαη όηη ην ηξαίλν έρεη ήδε πεξάζεη κε ηξνκεξή νξκή θαη έρεη 
ζαξώζεη θαη θνκκαηηάζεη ηε ρξεκην-νηθνλνκηθή θνύζθα θαη ηελ παγθόζκηα 
αλάπηπμε.  Τνπιάρηζηνλ απηά είλαη ηα θαιά λέα. 


