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Ο Τελη Πεηξόπνπινο πξνέξρεηαη από νηθνγέλεηα 

πινηνθηεηώλ κε έδξα ην Λνλδίλν θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ρώξν ρωξίο δηαθνπή από ην 1970. Μεηά ηηο 

παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζηα νηθνλνκηθά ζην London 

School of Economics ζπνύδαζε Management (MBA) ζην 

Manchester Business School, κε εηδηθόηεηα ζην Finance, 

θαη ζπλέρηζε κε ζπνπδέο ζηα λαπηηιηαθά θαη ζηηο 

λαπηηιηαθέο αζθάιεηεο. Αθνινύζεζε ηξαπεδηθή θαξηέξα κε 

έδξα ην Λνλδίλν θαη δηαηέιεζε ζηέιερνο ζε δηεζλείο 

ηξάπεδεο, όπωο νη ABN-AMRO, First National Bank of 

Chicago θ.α. Εμεηδηθεύηεθε ζηε λαπηηιία κέρξη ην 1987, 

όηαλ ίδξπζε ηελ Petrofin S.A. Η εηαηξεία ηνπ παξέρεη 

θπξίωο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην ρώξν ηεο 

πνληνπόξνπ λαπηηιίαο ηόζν ζε ηξάπεδεο όζν θαη ζε 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Επηπιένλ, από ην 1992 ε Petrofin 

δεκνζηνπνηεί έξεπλεο θαη αλαιύζεηο (Petrofin Research, 

Petrofin Bank Research) γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο 

δηεζλνύο λαπηηιηαθήο πίζηεο, ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη 

δηνίθεζεο. 

Ξεθηλώληαο από ηελ νηθνλνκία, πνηέο είλαη νη 

πξνβιέςεηο ζαο γηα ηελ πνξεία ηεο; 
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Οη κεζνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο καο είλαη ζεηηθέο. Οη κέζνη 

ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο παγθνζκίνπ νηθνλνκίαο 

πξνβιέπνληαη ηδηαηηέξσο πςεινί, δειαδή ζε επίπεδα άλσ 

ηνπ 3% εηεζίσο θαη ζην δηεζλέο εκπόξην ζηα 4-5% 

εηεζίσο. Πνιινί παξάγνληεο βνεζνύλ ζε απηέο ηηο 

επηδόζεηο, κε θύξηνπο πξσηαγσληζηέο ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε, ηελ επαλάζηαζε ζην information technology, ηελ 

νηθνλνκηθή δύλακε ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη αθύπληζε άιισλ πεξηνρώλ 

όπσο Ρσζίαο θιπ θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρξεκαην-

νηθνλνκηθό ηνκέα. 

Τη πεξηκέλεηε γηα ηα επόκελα 2 έηε; 

Μεηά από πνιιά ρξόληα δηαξθνύο αλόδνπ, είλαη επόκελν 

λα ππάξρνπλ πεξίνδνη δηνξζώζεσλ. Απηό ηζρύεη θαη ηώξα 

πνπ νη ξπζκνί αλόδνπ ηεο Ακεξηθήο κεηώζεθαλ κε 

αληίθηππν ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη θπξίσο ζην ζέκα ηεο 

εκπηζηνζύλεο ηόζν ηνπ θαηαλαισηή όζν θαη ησλ 

παξαγσγηθώλ ηάμεσλ. Βξηζθόκαζηε ινηπόλ ζηελ αξρή 

απηήο ηεο δηνξζσηηθήο θηλήζεσο πνπ αλακέλσ λα 

δηαξθέζεη πεξίπνπ 1 ρξόλν. 

Πνιινί κηινύλ γηα πην κεγάιε θξίζε. Πνηα είλαη ε 

γλώκε ζαο γη� απηό; 

Οη βαζηέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο από 

ιαλζαζκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ππεξβνιέο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ππεξβνιηθέο επελδύζεηο θαη ην ρξένο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ δεκηνύξγεζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1997. 

Γελ δηαθξίλσ ηέηνηεο ππεξβνιέο απηήλ ηελ επνρή. Γελ 

ζεκαίλεη όκσο όηη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη 

ζηξεβιώζεηο. Απιώο επηζεκαίλσ όηη δελ βιέπσ βαζηά 

αίηηα θαη ιόγνπο γηα παξαηεηακέλε θξίζε. Αζθαιώο 

θαλείο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ην απξόνπην γεγνλόο ή 

αιπζίδα γεγνλόησλ πνπ δύλαηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

κεγαιύηεξε θξίζε. Αθόκα θαη ηόηε ζα είλαη ζέκα ρξόλνπ 

ή αληηκεηώπηζήο ηεο. 

Από πνύ αληιείηε ηελ αηζηνδνμία ζαο; 

Δθηόο ησλ αλσηέξσ εμειίμεσλ θαη επηζεκάλζεσλ, ζέισ 

λα επηζεκάλσ ηελ πξόνδν ζηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Σόζν ε νηθνλνκηθή επηζηήκε όζν θαη ηα 

νηθνλνκηθά κνληέια θαη ε πιεξνθνξηαθή πξόζβαζε έρνπλ 

εμειηρζεί ξαγδαίσο ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα. Δπνκέλσο νη 

ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ε εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη παξαγσγώλ αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα θαη παίξλνληαη 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλακέλνληαη ζηνπο επόκελνπο κήλεο. 

Πξόθεηηαη γηα ην ιεγόκελν �fine tuning�. Γηα λα ζαο 



δώζσ έλα παξάδεηγκα. Γελ είλαη ηπραίν όηη ν θύξηνο 

Greenspan ηεο US Federal Bank πξνέβε ζε ζεκαληηθή θαη 

άκεζε ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ 

κόιηο δηέγλσζε ηνλ θίλδπλν ηεο απόηνκεο πηώζεο ησλ 

ξπζκώλ αλόδνπ ηεο Ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο θαη κείσζε 

ηα επηηόθηα θαηά 1% ζε ιίγεο εβδνκάδεο. Ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ �soft landing� θαη 

πεξαηηέξσ θηλήζεηο αλακέλνληαη. 

Μηιήζαηε γηα έλα πεξίπνπ ρξόλν κείσζεο ησλ ξπζκώλ 

αλάπηπμεο. Πνηέο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο 

ζαο γηα θάζε νηθνλνκηθή δύλακε; 

Δίλαη δύζθνιν λα θαιύςσ έλα ηόζν κεγάιν ζέκα κε ιίγεο 

ιέμεηο. πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ ε γλώκε καο είλαη όηη 

ζηελ Ακεξηθή νη δπζθνιίεο πξνέξρνληαη από πξνζσξηλή 

κείσζε εκπηζηνζύλεο θαη κέρξη πξόζθαηα απμεκέλεο 

επελδπηηθέο πξνζδνθίεο πνπ δελ επαιεζεύζεθαλ. Η 

απνγνήηεπζε θαη κείσζε ηνπ �wealth effect� πνπ 

ζεκαίλεη πεξίπνπ ε «αίζζεζε ηνπ πινύηνπ» ηνπ κέζνπ 

Ακεξηθάλνπ, είλαη αμηόινγε αιιά ζα πεξάζεη. Γελ βιέπσ 

ινηπόλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο 

Ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Η Δπξώπε δπζηπρώο δηνηθείηαη 

από κέηξηνπο πνιηηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη 

δελ ππάξρεη ζύκπλνηα, ζηξαηεγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηα. Η θαζπζηέξεζε ζηελ κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ ηνπ Δπξώ είλαη ιαλζαζκέλε θίλεζε θαη 

παξαζύξεη ηελ Δπξώπε ζηελ δίλε ηεο Ακεξηθήο. 

Βνεζνύκελε από ην αδύλαην Δπξώ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, 

νη ξπζκνί αλάπηπμεο ζα δηαηεξεζνύλ ζε ρακειώηεξα 

αιιά ζεηηθά επίπεδα.  

Η Δπξσπατθή νηθνλνκία επίζεο δελ δηαζέηεη ηελ επειημία 

θαη δσληάληα ηεο Ακεξηθαληθήο θαη γη� απηό όηαλ «ε 

θξίζε» ζα πεξάζεη ε αλάθακςε ηεο Ακεξηθήο ζα είλαη πην 

δπλακηθή. 

Η Ιαπσλία έρεη δνκηθά πξνβιήκαηα, όπσο πνιιά δάλεηα 

πνπ δελ εμππεξεηνύληαη, απαξραησκέλν ηξόπν δηνίθεζεο, 

καθξνρξόληα έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

Ιαπσληθνύ ιανύ, έιιεηςε επελδύζεσλ εληόο Ιαπσλίαο, 

θιπ. Πξνβιέπσ όκσο κηα νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

επαλάζηαζε ζην άκεζν κέιινλ θαη βνεζνύκελε από έλα 

εμαζζελεκέλν Γελ, πξνβιέπσ όηη ε Ιαπσληθή νηθνλνκία 

ζα μεπεξάζεη ηελ θξίζε ηεο. Θα ρξεηαζηνύλ όκσο πνιιά 

ρξόληα γηα πγηή αλάπηπμε κε ηνπο παιηνύο ξπζκνύο. 

Η Κίλα θαη νη αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο ζα ζπλερίζνπλ ηνπο πςεινύο 

ξπζκνύο αλάπηπμεο αιιά κε έληνλεο δηαθπκάλζεηο. 

Αλακέλνπκε κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ην 2001 αιιά 

αλάθακςε ην 2002 θαη κεηά. 

Έρεη αιιάμεη ινηπόλ ε κέζε δηάξθεηα θξίζεσλ; 



Αθξηβώο. Η ζεσξία ησλ νηθνλνκηθώλ θύθισλ πξνβιέπεη 

καθξνπξόζεκνπο θαη κεζνπξόζεζκνπο νηθνλνκηθνύο 

θύθινπο. Λόγσ ηεο θαιύηεξεο αληηκεηώπηζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε 

δηάξθεηα ησλ κεζνπξόζεζκσλ θύθισλ έρεη κεησζεί. 

Θα ήζεια λα αλαθέξσ θαη κηα επεξγεηηθή εμέιημε πνπ 

είλαη ε κεγάιε πηώζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ δνιαξίνπ ΗΠΑ. 

Απηή ήδε μεπεξλά ηηο 2 κνλάδεο ή από πεξίπνπ 6,75 ζην 

4,75 γηα ην 6 month LIBOR πξάγκα πνπ είλαη πνιύ ζεηηθό 

γηα ηνπο πινηνθηήηεο. Γηα έλα κέζν πινίν κε αμία $10 εθ. 

θαη δαλεηνδόηεζε $7 εθ., ε αλσηέξσ πηώζε δεκηνπξγεί 

εκεξήζηα κείσζε ηεο ηάμεο ησλ $390 ηελ εκέξα. 

Λακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηηο πξνζδνθίεο γηα πεξαηηέξσ 

κεηώζεηο, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ελεξγεί σο έλα 

ζεκαληηθό όθεινο ζηελ επνρή ησλ λαύισλ θαη 

ηαπηόρξνλα ππνζηεξίδεη ηελ αμία ησλ πινίσλ. 

Πώο ζα επεξεαζζεί ε πνληνπόξνο λαπηηιία από ηηο 

αλσηέξσ εμειίμεηο; 

ην άκεζν κέιινλ, δειαδή πεξίπνπ ζε 1 ρξόλν, νη γεληθέο 

ηάζεηο ζα είλαη αξλεηηθέο κε ρακειόηεξνπο ξπζκνύο 

αύμεζεο ηεο δήηεζεο γηα ηελ πνληνπόξν λαπηηιία. 

Δμαθνινπζνύκε όκσο λα κηιάκε γηα απμήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηα δεμακελόπινηα ε αύμεζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ, όζν θαη νη 

ρακειόηεξνη ξπζκνί αλόδνπ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο 

ζα κεηώζεη ηνπο ξπζκνύο αλόδνπ ηεο δήηεζεο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε νηθνινγηθή / πνιηηηθή πίεζε γηα 

κνληέξλα θαη αζθαιή πινία ηαπηόρξνλα κε ηελ πηνζέηεζε 

ησλ �double hull� δεμακελόπινησλ ζα επηθέξεη κείσζε 

ηνπ ζηόινπ κε απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ησλ λαύισλ ζε 

ζρεηηθά πςειά επίπεδα έσο όηνπ ε θαηαζθεπή 

θαηλνύξησλ δεμακελόπινησλ λα επηθέξεη κηα ηζνξξνπία ζε 

ρακειόηεξα επίπεδα. Απηή ε ηζνξξνπία όκσο κπνξεί λα 

αξγήζεη εάλ ε απμεκέλε δήηεζε επαλέιζεη γξήγνξα κε 

δεδνκέλν ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ηεο παγθόζκηαο 

λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. 

Θεσξνύκε όηη ε αγνξά ησλ δεμακελόπινησλ έρεη ππνζηεί 

κηα δνκηθή αιιαγή πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ πνιιά 

ρξόληα θαη πνιιέο επελδύζεηο γηα λα θνξεζζεί, θάηη όκσο 

πνπ έρεη ήδε αξρίζεη εάλ θαλείο πξνζέμεη όηη νη 

θαηλνύξηεο θαηαζθεπέο απνηεινύλ ήδε ην 18.4% ηνπ 

ππάξρνληνο ζηόινπ*. 

Γηα ηα θνξηεγά μεξνύ θνξηίνπ ε θαηάζηαζε δηαθέξεη 

ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ. Γηα ηα Capes κόλν ην 

25% ηνπ ζηόινπ είλαη άλσ ησλ 15 εηώλ ελώ νη 

παξαγγειίεο απνηεινύλ ην 11.2% ηνπ ζηόινπ. Έηζη 

βιέπνπκε όηη θαηλόκελα ππεξπξνζθνξάο είλαη νξαηά ζην 

άκεζν κέιινλ, θαζώο ιίγα από απηά ηα πινία ζα 



νδεγεζνύλ άκεζα ζηα δηαιπηήξηα. Δάλ ζπλδπάζεη θαλείο 

θαη ηελ πηώζε ζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ γηα ηα επόκελα 1-2 ρξόληα, ηόηε νη πξνζδνθίεο 

καο είλαη γηα πησηηθνύο λαύινπο ηεο ηάμεσο κέρξη 20-

25%, θάηη πνπ έρεη ήδε αξρίζεη. 

ηα Panamax θαη ηα Handymax ε θαηάζηαζε είλαη 

ρεηξόηεξε θαη κε ακθίβνιεο πξννπηηθέο. Οη θαηλνύξηεο 

παξαγγειίεο απνηεινύλ πνζνζηά θαη 18.8% θαη 20.9% 

αληίζηνηρα πνπ ζεσξνύληαη πςειά θαζώο ζηα Panamax ην 

35% είλαη άλσ ησλ 15 εηώλ ελώ ζηα Handymax ην 

αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη 36%.  

Γηα ηα θαη Handysize ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ θαιύηεξε 

δηόηη νη παξαγγειίεο γηα λεόηεπθηα είλαη κόλν 4.2% ελώ ε 

ειηθία ηνπ ζηόινπ είλαη ηδηαηηέξσο πςειή θαζώο 73% ηνπ 

ζηόινπ είλαη άλσ ησλ 15 εηώλ. Η δήηεζε γη� απηά ηα 

κεγέζε πηζηεύνπκε όηη ζα είλαη πην αλζεθηηθή. Γη� απηό ε 

απόδνζή ηνπο θαη νη ηηκέο ηνπο εθηηκάηαη όηη ζα είλαη 

θαιύηεξεο κε κεηώζεηο από 10-15%. 

Γηα ηα Containers ε αγνξά απηή απνηειεί πάληα κία 

θνύξζα κεηαμύ ησλ κεγάισλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο 

δήηεζεο γηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη ησλ πςειώλ 

ξπζκώλ αλόδνπ ηνπ ζηόινπ. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη νη 

παξαγγειίεο απνηεινύλ ην 32.9% ηνπ ησξηλνύ ζηόινπ. 

Δλώ όινη νη ηνκείο ηεο πνληνπόξνπ λαπηηιίαο δελ 

θηλνύληαη παξάιιεια, επεξεάδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο από 

ηνπο γεληθνύο ξπζκνύο αλόδνπ ηεο αγνξάο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ θάζε ηνκέα. 

Πνηέο ζεσξείηε ηηο θαιύηεξεο λαπηηιηαθέο επελδύζεηο 

απηή ηε ζηηγκή; 

Δμαξηάηαη από: 

1. τισ προςδοκίεσ του επενδυτή για τη διάρκεια αυτήσ τησ περιόδου 
χαμηλότερησ ανάπτυξησ  

2. τουσ κινδφνουσ που δφναται να αναλάβει, και  
3. την διαθεςιμότητα κεφαλαίων και πηγήσ χρηματοδότηςησ 

Η επέλδπζε ζε δεμακελόπινηα απαηηεί κεγάια θεθάιαηα 

θαη άξηζηε νξγάλσζε θαη εκπεηξία, θάηη πνπ δηαζέηνπλ 

ιίγεο Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Λόγσ ηεο κεγάιεο 

αύμεζεο ησλ ηηκώλ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, πεξαηηέξσ 

επελδύζεηο εκπεξηέρνπλ πςειό θίλδπλν. Σν ίδην ηζρύεη γηα 

ηα Containers. Δδώ όκσο νη ζπλζήθεο είλαη γεληθά πην 

νκαιέο θαη πξνβιέςηκεο. 



Γηα ηνπο αλσηέξσ θιάδνπο ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη 

πξνεηνηκαζία θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, λαπιώζεηο καθξάο 

δηαξθείαο. 

Γηα ηα πινία μεξνύ θνξηίνπ (Bulk Carriers) νη θαιύηεξεο 

επθαηξίεο ηώξα είλαη ζηα Handysize πνπ απνηεινύλ θαη 

επελδύζεηο ρακειόηεξνπ θηλδύλνπ. Δπεηδή όκσο νη ηηκέο 

θαη νη πξνζδνθίεο αιιάδνπλ, κεγάιεο πηώζεηο ζε ηηκέο 

κεγαιύηεξσλ πινίσλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ δέιεαξ γηα 

επελδύζεηο από πινηνθηήηεο κε γεξά λεύξα θαη ηε 

δπλαηόηεηα λα εθκεηαιιεπζνύλ ηελ αδπλακία πσιεηώλ. 

Ελ όςεη ηεο εηζόδνπ ηεο πνληνπόξνπ λαπηηιίαο ζην 

ΧΑΑ, ζεσξείηε όηη νη θνηλνί επελδπηέο κπνξνύλ λα 

εκπηζηεπζνύλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο ζηελ πνληνπόξν 

λαπηηιία; 

Υξεηάδνληαη θάπνηεο γλώζεηο ή θαη ζπκβνπιέο εηδηθώλ 

πνπ δελ έρνπλ εμάξηεζε από ηελ επέλδπζε. Πξνθαλώο ε 

αγνξά κεηνρώλ πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ νη πξνζδνθίεο είλαη 

ζεηηθέο. Αθόκα πην ζεκαληηθά είλαη ε πείξα, νξγάλσζε, 

ην ηζηνξηθό, ε θήκε θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ 

κεηόρσλ από ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Δπίζεο κεγάιε 

ζεκαζία έρεη ην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ηνπ εθνπιηζηή θαη 

νη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο, ζηνηρεία θαη πξνβιέςεηο 

(forecasts). 

Με πξνζνρή ινηπόλ θαη ζσζηή ρξνληθή θαη πνηνηηθή 

επηινγή, νη επελδύζεηο κπνξνύλ λα είλαη ζεηηθέο. Γύζθνια 

όκσο κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη κεηνρέο πξέπεη λα 

«μεραζζνύλ». Απελαληίαο, κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ 

αγνξαπσιεζίεο θαη πξνζαξκνγέο ζε ζπρλή βάζε. Με ιίγα 

ιόγηα, ν επελδπηήο πξέπεη λα είλαη πάληα ζε εγξήγνξζε. 

Σέινο, ε ειιελόθηεηε λαπηηιία είλαη ε πην ζεκαληηθή 

δύλακε παγθνζκίσο θαη είλαη αδύλαηνλ λα κελ 

αληηπξνζσπεύεηαη επαξθώο ζην ειιεληθό ρξεκαηηζηήξην. 

Γηαηί δελ είρακε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα είζνδν ζην 

ΧΑΑ έσο ηώξα; 

Οη ιόγνη είλαη βαζηθά δύν. Ο πξώηνο είλαη ε θαηάζηαζε 

ηνπ ΥΑΑ, όπνπ ν δείθηεο είλαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, 

ε εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ πεζκέλε, ε ξεπζηόηεηα ηεο 

αγνξάο κεησκέλε θαη ελ γέλεη νη πηζαλόηεηεο γηα κηα 

είζνδν κε πςειά P/ E θαη εθηηκήζεηο είλαη πεληρξέο. 

Παξ� όια ηα αλσηέξσ ππάξρνπλ πνιιέο αλαπάληεηεο 

εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί, δεδνκέλνπ όηη ν ζρεηηθόο 

λόκνο είλαη θαηλνύξηνο θαη εκπεξηέρεη αζάθεηεο θαη 

νξηζκέλνπο δπζκελείο όξνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

κεηαμύ άιισλ ζεκείσλ πξνο ζπδήηεζε είλαη ηα 

επηηξεπόκελα πνζνζηά δαλεηνδόηεζεο, ηα πνζνζηά 



ζπκκεηνρήο ησλ holding companies νη θνξνινγηθέο 

επηβαξύλζεηο, νη νλνκαζηηθνπνηήζεηο κεηνρώλ θιπ. 

Δπίζεο ζνβαξό είλαη ην ζέκα ηεο ζεκαίαο, θαζώο ην ΥΑΑ 

επλνεί εηαηξείεο κε πινία Διιεληθήο ζεκαίαο, ηεο νπνίαο 

ην θόζηνο δπζηπρώο είλαη πςειό ζε ζύγθξηζε κε ζεκαίεο 

επθαηξίαο ή θαη αθόκα ζεκαίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Η πξόηαζή καο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζηαζεξή 

επηηξνπή ηνπ ΥΑΑ κε εηδίθεπζε ζηελ πνληνπόξν 

λαπηηιία, ην νπνίν ζα ζπδεηεί κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

θαη κε ηνπο αλαδόρνπο ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ηεο εηζόδνπ 

ησλ. Ο ιόγνο είλαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ελόο 

είδνπο πξν-έγθξηζεο θαη ζπκθσλίαο πνπ λα θαζνδεγεί 

πιήξσο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Δπίζεο πξέπεη ζηελ 

επηηξνπή απηή λα ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη νηθνλνκηθνί 

ζύκβνπινη εμεηδηθεπκέλνη ζηα λαπηηιηαθά πνπ λα 

πξνζθέξνπλ ζπκβνπιέο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ηόζν ζηνπο 

επίζεκνπο θνξείο όζν θαη έκκεζα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

ζε επώλπκε θαη επίζεκε βάζε. 

Γηαθξίλσ πξόζθαηα κηα ζηξνθή από ην ΤΔΝ θαη δηάζεζε 

λα αληηκεησπηζζεί ην ζέκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθώλ. Δάλ απηά 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύληνκα, δηαβιέπσ κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ από λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Δλζαξξπληηθή 

είλαη ε πξόζθαηε ζπλάληεζε κεηαμύ ΥΑΑ, ησλ αλαδόρσλ 

ηξαπεδώλ θαη ησλ εθνπιηζηώλ κε ζθνπό α) ηελ θαιύηεξε 

εμήγεζε ή εξκελεία ηνπ λόκνπ, β) ηελ ζπλεξγαζία γηα 

αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη γ) ηελ 

δεκηνπξγία ζεηηθόηεξνπ θιίκαηνο γηα ηελ πνληνπόξν 

λαπηηιία ζην ΥΑΑ. Δθ� όζνλ ζεηηθή πξόνδνο επηηεπρζεί, 

πξνβιέπσ όηη εληόο ηνπ 2001 ζα δνύκε ηηο πξώηεο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα εηζέξρνληαη ζην ΥΑΑ. 

Πηζηεύεηε ζην κέιινλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο; 

Υσξίο ακθηβνιία λαη. Πξέπεη όκσο λα ιάβνπκε ππόςε 

καο ηηο δνκηθέο αιιαγέο θαη πηέζεηο πνπ πθίζηαηαη ε 

ειιεληθή λαπηηιία. ην κέιινλ κόλν νη πνηνηηθά θαη 

νξγαλσηηθά άξηζηεο εηαηξείεο ζα επηδήζνπλ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεγαιύηεξν αξηζκό θαη πην 

λέα πινία, κεγάιε εκπεηξία, δηαθνξνπνηεκέλεο ηθαλόηεηεο 

θαη δηνίθεζε πνπ ζέβεηαη ηόζν ηνπο επελδπηέο όζν θαη 

ηελ αγνξά θαη ηνπο θαλόλεο ηεο. 

Η ζεκεξηλή εηθόλα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο όπσο 

πξνθύπηεη από ηελ εηήζηα έξεπλά καο Petrofin Research  

2000, καο δείρλεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ λαπηηιηαθώλ 

εηαηξηώλ (52,7%) δηαρεηξίδεηαη 1-4 πινία, άλσ ησλ 20 

εηώλ ζε ειηθία ζηόινπ. 



Αλακέλνπκε κε ελδηαθέξνλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πινηνδηαρεηξηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ ην 2001 θαη ήδε έρνπκε ελδείμεηο όηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. Απηό πνπ πηζηεύσ όηη ζα δνύκε 

θέηνο είλαη όηη ν αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ ζα κεησζεί, νη 

ειηθίεο ζα θαιπηεξέςνπλ θαη κπνξεί λα δνύκε θηόιαο 

αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ πινίσλ ππό ειιεληθή δηαρείξηζε. 

Πηζηεύσ όηη ήδε νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ αξρίζεη 

έλαλ αγώλα δξόκνπ κε ζθνπό ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ 

αιιαγή γσλίαο πξνζέγγηζεο. Παξ� όιν πνπ ηα ππεξήιηθα 

πινία είλαη θαη ζα είλαη γηα θάπνην δηάζηεκα αθόκα ε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, νη 

πινηνθηήηεο θνηηάλε ζνβαξά ηελ αλαλέσζε θαη ηελ 

αύμεζε ηνπ ζηόινπ ηνπο είηε κέζσ ζπγρσλεύζεσλ είηε, ζε 

πνιύ κηθξόηεξν βαζκό ιόγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδόηεζεο, 

κέζσ αγνξώλ. 

Μηα ηειεπηαία εξώηεζε. Εάλ μαλαξρίδαηε ηελ θαξηέξα 

ζαο από ηελ αξρή, ζα αζρνιηόζαζηε κε ηελ λαπηηιία; 

Τπάξρνπλ πην εύθνιεο απαζρνιήζεηο κε πην ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμύ πξνζπάζεηαο / απνηειέζκαηνο. Παξ� όι� απηά, ε 

λαπηηιία θξαηά όινπο ζε εγξήγνξζε, αθνλίδεη ην κπαιό 

θαη πηέδεη όινπο θαη όια ζηα όξηα. Όηαλ ηα ζπλεζίζεη 

θαλείο απηά, όια ηα άιια είλαη βαξεηά! 

 

Από ην Κεθάιαην  

Απξίιηνο 2001 

 

 


