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Του Ted Πετρόπουλου*  

Aθήλνληαο ηα δεμακελόπινηα θαηά κέξνο, όπνπ νη 

γεσπνιηηηθνί παξάγνληεο, ε δήηεζε πεηξειαίνπ, ε ηηκή 

ηνπ θαη νη πνζνζηώζεηο παξαγσγήο ηνπ απνηεινύλ 

παηρλίδη γηα κεγάια βαιάληηα θαη γεξά λεύξα, ε 

πεξίπησζε ησλ θνξηεγώλ μεξνύ θνξηίνπ θαη ησλ 

containers είλαη αξθεηά πην μεθάζαξε, αλ θαη όρη πην 

αηζηόδνμε.  

Kαζώο ε δήηεζε γηα θνξηεγά μεξνύ θνξηίνπ θαη 

containers έρεη ζηακαηήζεη, βιέπνπκε λ� αλνίγεηαη έλα 

απεηιεηηθό ράζκα αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηελ 

δήηεζε. O θύξηνο ιόγνο είλαη ν κεγάινο αξηζκόο ησλ 

λεόηεπθησλ πνπ θζάλνπλ από ηα λαππεγεία ηεο Aπσ 

Aλαηνιήο. Σύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ζηαηηζηηθέο ησλ 

Clarkson�s ην βηβιίν παξαγγειηώλ δείρλεη έλα 10,6% ηνπ 

ζεκεξηλνύ ζηόινπ γηα ηα Πάλακαμ (ηα πεξηζζόηεξα ζα 

είλαη έηνηκα κέζα ζην 2002), 16,5% γηα ηα Handymax, 

10,9% γηα ηα Capesize, 27,3% γηα ηα δεμακελόπινηα θαη 

31,1% γηα ηα containers.  

Πξνβιέπνληαο ηαπηόρξνλα ηελ έιιεηςε ηζρπξήο 

επηηάρπλζεο ζηηο δηαιύζεηο πινίσλ, νπζηαζηηθή ιύζε 

κπνξεί λα έξζεη κόλν από ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο.  

Tν θύξην ζέκα ινηπόλ γηα ηνπο πινηνθηήηεο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξνύζεο ύθεζεο θαη ηηο πηζαλόηεηεο 

αλάθακςεο.  

H πηώζε ησλ ακεξηθαληθώλ επηηνθίσλ θαηά 450 βαζηθέο 

κνλάδεο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ζην 2,5% έδσζε ηελ 

απαηηνύκελε ππνζηήξημε γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ 

δπλάκεσλ ηεο ύθεζεο. Oη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο ζηελ 

Aκεξηθή θαη ε ηεξάζηηα αύμεζε ησλ θξαηηθώλ 

πξνγξακκάησλ επελδύζεσλ έρνπλ επίζεο βνεζήζεη θαη ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ην θάλνπλ ζην κέιινλ.  



Θα πάξεη, όκσο, θαηξό γηα λα αλαθάκςεη ε εκπηζηνζύλε 

ηνπ θαηαλαισηή θαζώο θαη ησλ εηαηξεηώλ θαη λα 

επηζηξέςεη ζηα ζεηηθά επίπεδα ηεο αλάπηπμεο.  

Oη πξόζθαηεο ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνύζαλ 

αξρηθά λα εηδσζνύλ σο εληαηηθνπνίεζε ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαζώο αληηπξνζσπεύνπλ 

θιηκάθσζε ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ πηζαλώλ αληεπηζέζεσλ.  

Eλ ηνύηνηο, νη επηπηώζεηο ζα κπνξνύζε λα απνβνύλ 

ζεηηθέο γηα ηε λαπηηιία. O πξώηνο ιόγνο είλαη όηη πνιινί 

πηζηεύνπλ όηη ε απόθαζε γηα ρξήζε δπλάκεσλ μεξάο ζα 

είλαη ν θαηαιύηεο γηα κία ηειηθή θαη ζπληνκόηεξε 

επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο. Tέηνηνπ είδνπο απνηέιεζκα ζα 

ελδπλακώζεη ηελ ακεξηθαληθή ιατθή γλώκε, εηδηθά αλ 

ππνρσξήζνπλ νη βηνινγηθέο επηζέζεηο. Έλαο δεύηεξνο 

ιόγνο είλαη ν νηθνλνκηθόο. Πάλσ απ� όια ε ζπκκαρία 

ρσξώλ όπσο ε Pσζία, ην Παθηζηάλ, ε Iλδία, ην Iξάλ θ.ιπ. 

κε ηηο HΠA θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζα κπνξνύζε λα 

θέξεη κία δξακαηηθή αιιαγή ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζ� απηέο ηηο ρώξεο κε ηηο HΠA θαη ηελ Eπξώπε.  

Πέξαλ ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, π.ρ. ηξνθή, θάξκαθα 

θ.ιπ., αλακέλεηαη ζεκαληηθή ηξαπεδηθή θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε αμηόινγε αύμεζε 

ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κε ηηο ρώξεο απηέο όπσο θαη 

ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. Mία ηέηνηα εμέιημε ζα κπνξνύζε 

όλησο λα απνηειέζεη ηνλ παξάγνληα πνπ ιείπεη θαη έληνλα 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο πξνο ηε 

λαπηηιία. Oη πινηνθηήηεο ίζσο λα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ 

έσο ην 2003 πξηλ δνύλε ηα απνηειέζκαηα κίαο 

νπζηαζηηθήο αλάθακςεο θαη ηζρπξήο αγνξάο.  

* O Ted Πεηξόπνπινο είλαη Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο 

Petrofin S.A. 
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