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Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη κία θαιή αλαινγία γηα ηελ
ειιεληθή αθηνπινΐα είλαη ην έξγν ηνπ Θεφδσξνπ
Αγγειφπνπινπ «Σν κεηέσξν βήκα ηνπ πειαξγνχ»
Μεηά ηνλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ φγθν παξαγγειηψλ ησλ
ηειεπηαίσλ 5 εηψλ πνπ ζηνίρηζε ζηνλ ηνκέα πάλσ απφ
2.5 δηο, ε αθηνπινΐα έρεη βαζηά πξνβιήκαηα. Σα
πεξηζψξηα κεηθηνχ θέξδνπο κεηψζεθαλ, ην EBITDA έρεη
πέζεη ζε ηξνκεξά ρακειά επίπεδα θαη νη πεξηζζφηεξεο
εηαηξείεο ζεκείσζαλ δεκίεο ην 2001.
ίγνπξα ε θαηάζηαζε δελ είλαη απηή πνπ πεξίκελαλ νη
εηαηξείεο θαη νη κέηνρνί ηνπο. Απηφ πνπ πεξίκελαλ φινη
ήηαλ φηη ελ φςεη ηεο άξζεο ηνπ θακπνηάδ θαη ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο ειιεληθήο αθηνπιντθήο αγνξάο, ε
επθαηξία γηα θέξδε ζα ήηαλ κνλαδηθή, εηδηθφηεξα θαζψο
παιαηφηεξα πινία ζα ήηαλ πηα αληηεκπνξηθά θαη
πεξηθξνλεηέα απφ ηνπο επηβάηεο θαη κφλν ηα λέα πινία ζα
κπνξνχζαλ λα αληαγσληζηνχλ ζηελ θαηλνχξηα ειεχζεξε
αγνξά.
Τπνβνεζνχκελε απφ ηελ εθπιεθηηθή άλνδν ηνπ ΥΑΑ ην
νπνίν ππνζηήξηδε κε ελζνπζηαζκφ ηέηνηεο ηζηνξίεο, ε
ειιεληθή αθηνπινΐα έδηλε ηελ εληχπσζε κίαο απφ ηηο πην
αιεζηλέο ηζηνξίεο. Άιισζηε ηη θαιχηεξν: απηέο νη
επελδχζεηο ζα πήγαηλαλ γηα ηελ λαππήγεζε θαηλνχξησλ
πινίσλ κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηα νπνία ζα αλήθαλ ζε
ειιεληθέο εηαηξείεο. Ζ ηνπξηζηηθή θαη εκπνξηθή θίλεζε
αλακελφηαλ φηη ζα απμαλφηαλ θαη ην θξάηνο θαηλφηαλ λα
ζέιεη πνιχ λα απειεπζεξψζεη ηελ αγνξά θαη λα
ππνζηεξίμεη ην ηεξάζηην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ
απαηηείην.

Τπήξραλ επίζεο θήκεο γηα μέλεο εηαηξείεο πνπ ζα
έκπαηλαλ ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα θαη φηη εάλ ε ειιεληθή
αθηνπινΐα δελ επέλδπε ζε λεφηεπθηα πινία, αθφκα κία
ειιεληθή αγνξά ζα ραλφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ μέλνπ
αληαγσληζκνχ θαη ειέγρνπ.
Έρνληαο πεηζζεί ινηπφλ, ε ειιεληθή αθηνπινΐα έβαιε ην
έλα πφδη κπξνζηά θάλνληαο ην πξψην κεγάιν βήκα
βνεζνχκελε απφ ηηο ηξάπεδεο, ειιεληθέο θαη μέλεο θαζψο
θαη απφ αηζζήκαηα γεκάηα πςειέο πξνζδνθίεο.
Σα πξάγκαηα, φκσο, δελ εμειίρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνζδνθίεο απηέο θαη ηψξα νη επελδχζεηο θαίλνληαη ρσξίο
λφεκα, πξφσξεο θαη απνηέιεζκα θαθψλ ππνινγηζκψλ. Ζ
θεθαιαηνπνίεζε ησλ θχξησλ εηαηξεηψλ (ΜΗΝΟΑΝ
ΑΝΔΚ, ΣΡΗΝΣΕΖ, θαη ΝΔΛ) έπεζε δξακαηηθά, κέρξη
θαη 90%, κε ζχλνιν 378,84 εθ. ζηηο 18/07/02. Με
ιηγφηεξν απφ 193,2 εθ., έλαο κε ειιεληθφο νξγαληζκφο
ζα κπνξνχζε κε κηα θίλεζε λαπνθηήζεη ηνλ έιεγρν
(51%) φιεο ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο! Πνχ είλαη ινηπφλ
ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ε πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο
αθηνπινΐαο απφ ηνλ μέλν αληαγσληζκφ κέζσ ησλ
παξαγγειηψλ γηα λέα πινία;

Ση πήγε ζηξαβά θαη πνην είλαη ην κέιινλ ηεο αθηνπινΐαο;
Δμεηάδνληαο ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξνχκε λα
εληνπίζνπκε 6 παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα:
1) ην λαππεγηθφ πξφγξακκα ήηαλ ππεξβνιηθά θηιφδνμν.
Με ηελ ελζάξξπλζε πςειψλ πξνζδνθηψλ θαη ηνπ
αληαγσληζκνχ, ην επελδπηηθφ θφζηνο ήηαλ ηεξάζηην θαη
πξφζζεζε έλα εμίζνπ ηεξάζηην βάξνο θφζηνπο ζε
νιφθιεξν ηνλ ηνκέα.
2) Οη θεθαιαηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηνκέα, παξφιν ηνλ
ηεξάζηην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ, δελ ήηαλ
αξθεηέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην επελδπηηθφ θφζηνο.
3) Οη ηξάπεδεο απφ ηελ κηα έδσζαλ ηα απαξαίηεηα δάλεηα
γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο λαππεγήζεηο, θαη απφ ηελ
άιιε έθαλαλ ηελ απνπιεξσκή πνιχ βξαρππξφζεζκε θαη
θαζφινπ επέιηθηε ψζηε λα κε κπνξεί λα απνξξνθήζεη
ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάζεη ε
αθηνπινΐα θαη ε εμειηζζφκελε ξεπζηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ.
4) Οη ηξάπεδεο θαζψο θαη νη εηαηξείεο βαζίζηεθαλ ζην
ΥΑΑ γηα λέα θεθάιαηα σο ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ππεξδαλεηνδνηήζεψο ηνπο. Οη πξνζδνθίεο ηνπο
γθξεκίζηεθαλ καδί κε ηνλ δείθηε!

5) Ζ αχμεζε ηεο θίλεζεο ην 2000 θαη εηδηθφηεξα ην 2001
δελ ήηαλ απηή πνπ πεξίκελαλ θαη πξάγκαηη έπεζε ην 2001.
Οη εηαηξείεο λαη κελ αλέθεξαλ έλα κέζν φξν αλφδνπ ζηηο
πσιήζεηο ηνπο ην 2001 θαηά 19,8% ζε ζχγθξηζε κε ην
2000, αιιά απηφ ην απνηέιεζκα πξνέθπςε αθνχ
ζπκπεξηέιαβαλ ηα λέα πινία, ελψ ην πνζνζηφ θίλεζεο
απφ ηελ κέζε ρξήζε ησλ πινίσλ έπεζε.
6) Πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ην θξάηνο απέηπρε ζην
λα ηεξήζεη ηηο πξνεγνχκελεο ππνζρέζεηο θαη πξνζδνθίεο.
Παξ φιν πνπ ε άξζε ηνπ θακπνηάδ ζα γίλεη λσξίηεξα,
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη
θξαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πιεξσκάησλ θαη
ηα δξνκνιφγηα δεκηνπξγνχλ κία ε εηθφλα ηειείσο
νκηριψδε.
Σν θξάηνο επίζεο δελ έρεη ιχζε ην πξφβιεκα ησλ άγνλσλ
γξακκψλ θαη νπζηαζηηθά ζα πξνηηκνχζε λα απνθχγεη ηελ
επηδφηεζε ηνπο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε
γηα εζληθή ζπλνρή θαζψο θαη ηελ αλάγθε ησλ λεζηψλ γηα
πιήξε εμππεξέηεζε ην θαινθαίξη θαη ηθαλή ειάρηζηε
θάιπςε ζε εηήζηα βάζε.
Σν θξάηνο επηκέλεη αθφκα ζηελ πιήξε επάλδξσζε θαη
δξνκνιφγεζε ζε 12-κελε βάζε, θάηη ην νπνίν είλαη
νινθάζαξα αζχκθνξν. Δπηκέλνληαο ζην αλσηέξσ, αληί ζε
πεξηνξηζκέλε θάιπςε κεηαθέξεη ηα θφζηε πνπ αλήθνπλ
ζην ειιεληθφ θξάηνο ζηηο πιάηεο ησλ αθηνπιντθψλ
εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, εθεί πνπ ην θξάηνο ππνζηήξημε
νινθιεξσηηθά ηελ λαππήγεζε θαηλνχξησλ πινίσλ, ην
βιέπνπκε λα ππνθχπηεη ηψξα ζε ηνπηθέο πηέζεηο πνπ
ππνλνκεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ λέσλ
πινίσλ κε ην λα πξνζζέηνπλ άγνλεο γξακκέο ζηελ
δξνκνιφγεζε ηνπο ζε κία πξνζπάζεηα λα εμηζψζνπλ ηε
ρξήζε ησλ κνληέξλσλ πινίσλ κε εθείλε ησλ παιηψλ ηα
νπνία απνιακβάλνπλ πην άκεζεο πξφζβαζεο ζε
δεκνθηιείο γξακκέο. Καλέλαο δελ πξέπεη λα ππνηηκάεη ηελ
ηεξάζηηα πνιηηηθή πίεζε πνπ πθίζηαηαη ην θξάηνο απφ
ηνπηθνχο θνξείο θαη θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο
ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε
κνληέξλα αθηνπινΐα ην 2001 δελ ππνζηεξίρζεθε αιιά
άληαπηνχ είδε λα ηξαβηέηαη ην ραιί θάησ απφ ηα πφδηα
ηεο θαη έπεζε άζρεκα.
Πνην είλαη ην κέιινλ;
Οη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη φινη νη ηνκείο
πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα αλά ηνλ
θφζκν αληηκεηψπηζαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο. Με άιια ιφγηα θακία αιιαγή δελ είλαη
επψδπλε. Σν ίδην ζπλέβε κε ηελ αεξνπινΐα ζηηο ΖΠΑ θαη
πάληα παίξλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν απ φ,ηη θαληάδεηαη
θαλείο γηα λα πεζάλνπλ νη παιηέο ζπλήζεηεο, γηα ηνλ
πξνζηαηεπηηζκφ λα πάςεη λα πθίζηαηαη θαη γηα ηνλ θάζε

ηνκέα λαξρίζεη λ απνιακβάλεη ηα ζεηηθά ησλ
απειεπζεξσκέλσλ νηθνλνκηψλ, ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ,
ηεο εηζξνήο λένπ ρξήκαηνο θαη λέσλ επελδχζεσλ. Μέζα
ζην πιαίζην απηφ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε
αθηνπινΐα δελ είλαη κνλαδηθά, παξά είλαη κέξνο ηεο
πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο.
πλήζσο, ελ αλακνλή ηεο απειεπζέξσζεο θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο, ππάξρεη κία
πεξίνδνο ζπγρσλεχζεσλ θαη ζπξξίθλσζεο. Οη βαζηθνί
ιφγνη γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη / ή ηηο αγνξαπσιεζίεο
εηαηξεηψλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο, ηελ
ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ, ηηο νηθνλνκηθέο θαη
δηαρεηξηζηηθέο παξακέηξνπο θαη ηελ θαιχηεξε
εθκεηάιιεπζε δξνκνινγίσλ, πινίσλ θαη νξγαληζκψλ.
Απηή ε πεξίνδνο έρεη ήδε αξρίζεη κε ηελ HFD, ηελ
ζπγρψλεπζε ηεο ΔΠΑΣ κε ηνλ ΣΡΗΝΣΕΖ, ηελ αχμεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΑΝΔΚ ζηελ ΝΔΛ θαη ηελ ΓΑΝΔ
θ.ν.θ. Πάλησο αλακέλεηαη φηη νη ζπγρσλεχζεηο ζα
ζπλερίζνπλ.
Γελ ζα ήηαλ ινγηθφ λα κελ ππήξρε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα
κεηά απφ ην ππέξνγθν θφζηνο ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ
ζηφινπ. Οχηε ζα ήηαλ ινγηθφ λα δνχκε απηέο ηηο
θνινζζηαίεο επελδχζεηο λα απνπιεξψλνληαη νκαιά ρσξίο
δπζθνιίεο κέζα ζηα πξψηα 1-2 ρξφληα απφ ηελ επέλδπζε.
Μέζα ζην αλσηέξσ πιαίζην, νη επελδπηηθέο απνθάζεηο
ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ειιεληθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ
κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ.
Αληηκεησπίδνληαο ήδε πξνβιήκαηα ζε φια ηα κέησπα, νη
ειιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξείεο έρνπλ αξρίζεη λα
αληηδξνχλ. Υξεζηκνπνηψληαο θαιχηεξν κάξθεηηγθ θαη
δηαθνξνπνίεζε πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, φπσο θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε, ηα εηήζηα
απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ θίλεζε έρνπλ δείμεη
ζεκαληηθή βειηίσζε. Απηφ ηζρχεη εηδηθφηεξα ζηελ
πεξίπησζε ησλ θαηλνχξησλ πινίσλ, φπνπ ην θνηλφ θαη νη
πξάθηνξεο έρνπλ αξρίζεη λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθθξάδεηαη κε κηθξφηεξεο
δηάξθεηαο ηαμίδηα, αλαρσξήζεηο αθίμεηο ζε αθξηβή
ρξφλν θαη ζπλέπεηα θαζψο θαη άλεην θαη πνιπηειέο
πεξηβάιινλ. Έρεη επίζεο εθαξκνζζεί, φπνπ ήηαλ δπλαηφλ,
κείσζε ηνπ θφζηνπο φπσο θαη έρεη εθαξκνζζεί
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζπιινγή εηζνδήκαηνο απφ
εηζηηήξηα απφ πξάθηνξεο.
Ζ πίεζε απφ ηα δάλεηα έρεη εθηνλσζεί θπξίσο απφ
αλαπξνζαξκνγέο ηεο απνπιεξσκήο (loan restructures). ε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξείεο έρνπλ πνπιήζεη πινία,
φπσο ε ΜΗΝΟΑΝ έρεη πνπιήζεη ην ΑΡΔΣΟΤΑ θαη ηνλ

ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ θαη ε ΔΠΑΣ ηα SUPERFAST III θαη IV.
Καζψο νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο (overdrafts)
έρνπλ πςειφ θφζηνο θαη επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ησλ εηαηξεηψλ, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο
λα ηξνπνπνηεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο βξαρππξφζεζκεο
ρξεκαηνδνηήζεηο ζε πην καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Άιινο
ηξφπνο είλαη λα εθδνζνχλ καθξνπξφζεζκα κεηαηξεπφκελα
νκφινγα, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ, ειπίδνπκε, ζηελ
κεηαηξνπή ηνπ δαλείνπ ζε θεθάιαην πνπ ζα ιάβεη ρψξα
φηαλ ε θάζε εηαηξεία θαη ν ηνκέαο γεληθφηεξα
αλαθάκςνπλ.
Οη αλσηέξσ πξνζπάζεηεο δελ είλαη αξθεηέο λα
απνθαηαζηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα ηεο
αθηνπινΐαο αιιά απνηεινχλ βήκαηα ζηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε
Ζ ΔΠΑΣ πέηπρε λα θεθαιαηνπνηήζεη 45κ απφ ηέηνηα
νκφινγα, ελψ ε πξψηε πξνζπάζεηα ηεο ΝΔΛ δελ ήηαλ
επηηπρήο.
ε κηα επνρή θνξεζκνχ θαη βξαρππξφζεζκεο
ππεξπξνζθνξάο ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα είλαη
αλακελφκελν φηη νη εηαηξείεο ςάρλνπλ λα βξνχλε ηξφπνπο
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πινία ηνπο ζε άιιεο αγνξέο. Γηα
παξάδεηγκα, ε ΜΗΝΟΑΝ έρεη αξρίζεη κία γξακκή, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο GRIMALDI κεηαμχ Σπλεζίαο θαη
Ηηαιίαο θαη ε ΔΠΑΣ έρεη δξνκνινγήζεη πινία ηεο ζηελ
Βφξεηα Δπξψπε, ζηελ θσηία, Φηλιαλδία θαη νπεδία,
δεδνκέλνπ φηη ε γξακκή ηεο νπεδίαο έρεη ζηακαηήζεη
ιφγσλ άζρεκσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Απηή ε
γεσγξαθηθή αιιαγή έρεη πξνθαιέζεη άλνδν ζηηο
εηζπξάμεηο αιιά δελ είλαη εκθαλέο πφζν επηθεξδή
πξφθεηηαη λα απνδεηρζνχλ απηά ηα δξνκνιφγηα. Πάλησο,
κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε ειιεληθή αγνξά θαη ηα πεξηζψξηα
θέξδνπο βειηησζνχλ, δελ ζα ήηαλ πεξίεξγν λα δνχκε
πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
λα επηζηξέθνπλ ζηα ειιεληθά ρσξηθά χδαηα.
Λίγνη πηζηεχνπλ φηη ην ΥΑΑ ζα αλαθάκςεη κέζα ζηα
επφκελα 1-2 ρξφληα ψζηε λα πξνζθέξεη θεθάιαηα ζηελ
αθηνπινΐα. Οη κέηνρνη έρνπλ δίθην λα αηζζάλνληαη
παξαπιαλεκέλνη θαη δελ ζα ξίμνπλεπραξίζησο άιια
θεθάιαηα ζηηο ίδηεο εηαηξείεο πνπ είδαλ ηηο κεηνρέο ηνπο
λα γθξεκίδνληαη θαηά 75-90% απφ ηελ αξρηθή ηνπο αμία.
Θα ήηαλ ιάζνο, φκσο, λα απνξξίςνπκε ηελ αθηνπινΐα ε
νπνία, πξάγκαηη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, αληηπξνζσπεχεη
ηψξα κία εμαηξεηηθή πεξίπησζε αληη-θπθιηθήο επέλδπζεο
(counter cyclical investment). ην κεηαμχ, ν κφλνο ηξφπνο
γηα λα επηβηψζνπλ νη αθηνπιντθέο εηαηξείεο είλαη κφλν κε
ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο.
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ
ηαρχηεηα αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο είλαη ην

ειιεληθφ θξάηνο. Παξφιν πνπ θαίλεηαη λα πλέεη έλαο
άλεκνο αιιαγήο, κέρξη ηψξα δελ έρνπλ ιεθζεί
ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ζηα θχξηα ζέκαηα πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αθηνπινΐα.
Σν ΤΠΔΝ γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη πξέπεη λα ππνζηεξίμεη
ηηο άγνλεο γξακκέο. Δπηρνξεγήζεηο φκσο ηέηνηνπ είδνπο
βξίζθνπλ αληίζεν ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο πνπ
πξνζπαζεί λα ζπκκαδέςεηηα ειιείκκαηα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κε απνηέιεζκα λα ζηακαηνχλ νη
δηαδηθαζίεο. ην κεηαμχ, ην ΤΠΔΝ πξνζπαζεί λα βγάιεη
άθξε κε κία αδηέμνδε θαηάζηαζε, δειαδή λα απνθχγεη ηηο
επηρνξεγήζεηο εμαζθαιίδνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ
άγνλσλ γξακκψλ.
Έλαο ηξφπνο λα ιπζεί ην πξφβιεκα είλαη λα δνζνχλ νη
δεκνθηιείο γξακκέο ζε λέα θαη γξήγνξα πινία θαη λα
νδεγεζνχλ ηα παιαηφηεξα ζηηο άγνλεο γξακκέο.
Γεδνκέλνπ φηη απηά ηα πινία έρνπλ πηα ζρεδφλ πιήξσο
απνζβεζζεί, νη απαηηνχκελεο επηρνξεγήζεηο ζα είλαη
ιηγφηεξεο.
Έλαο άιινο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο είλαη λα επηηξαπνχλ ηα
πινία λα θπθινθνξνχλ ζε απνθιεηζηηθά άγνλεο γξακκέο
κε αθνξνιφγεηα θαχζηκα θαζψο ηα πεηξέιαηα
αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, ην ΤΠΔΝ ζα πξέπεη λα
αληέμεη ζηηο πνιηηηθέο πηέζεηο (ειπίδνπκε κεηά ηηο
δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ) θαη λα ζπκθσλήζεη ζε
θάπνηα πην πεξηνξηζκέλε εμππεξέηεζε γηα ηνπο
δχζθνινπο κήλεο απφ Ννέκβξην κέρξη Φεβξνπάξην, γηα
φιεο ηηο γξακκέο, επηηξέπνληαο έηζη θαιχηεξα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα φπσο θαη ζπρλφηεξε ζπληήξεζε γηα λα
πεξηνξηζζεί ε ζπλήζεηαησλ βιαβψλ, πνπ
απαηηνχλ καθξνρξφληεο επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε, νη
νπνίεο ζπλήζσο ζπκπίπηνπλκε ηνπο δχζθνινπο
απηνχο κήλεο.
Σν ειιεληθφ θξάηνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηελ
αθηνπινΐα φρη κε πεξηζζφηεξεο αιιά κε ιηγφηεξεο
ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνχο. Δπηπιένλ, εθεί πνπ νη
θνηλσληθν-εζληθν-πνιηηηθνί ιφγνη απαηηνχλ ηελ ζπλέρηζε
ηεο εμππεξέηεζεο αζχκθνξσλ γξακκψλ, ην απαξαίηεην
θφζηνο ζα πξέπεη λα ην επσκηζζεί ην θξάηνο. Έλαο ηξφπνο
λα θαιπθζεί απηφ είλαη ε ρξήζε επηρνξεγήζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. Ζ
Γαιιία πέηπρε ππνζηήξημε γηα ηελ ηαθηηθή γξακκή ηεο
Κνξζηθήο θαη απηφ ην παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα
κηκεζνχκε.
Ο ππνθαηλφκελνο πηζηεχεη φηη γηα πξψηε θνξά γηα αξθεηφ
θαηξφ ην ΤΠΔΝ έρεη εθηηκήζεη ην πξφβιεκα θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ ζπκβνχινπο πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ
ζέκαηνο. Έηζη έρεη θεξδεζεί ε κηζή κάρε. Τπνιείπεηαη ε

άιιε κηζή, πξάγκα πνπ απαηηεί ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή
ζέιεζε.
Κνηηψληαο ζην παξειζφλ, εάλ θάπνηνο πξηλ απφ 10 ρξφληα
πξνέβιεπε ηελ ηεξάζηηα επέλδπζε πνπ έιαβε ρψξα, ζα
είρε θαλεί σο εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Με θάπνην ηξφπν,
θαη κε ππφβαζξν ηελ θηινδνμία, ην φξακα θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο πξνζδνθίεο ηνπ ΥΑΑ, νη απαξαίηεηεο
επελδχζεηο έιαβαλ φλησο ρψξα. Έηζη, νη ειιεληθέο
εηαηξείεο μαλα-δεζπφδνπλ ζηελ αλαηνιηθή κεζφγεην. Απηφ
πνπ ρξεηάδεηαη ηψξα είλαη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ
εθκνληεξληζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο λα
νινθιεξσζεί κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ αθηνπινΐα
λα θέξεη θαη ην άιιν πφδη κπξνζηά ψζηε λα ζηεξηρζεί κε
αζθάιεηα. Βέβαηα, ζηελ Διιάδα ην λα ζηέθεηαη θαλείο
ζην έλα ηνπ πφδη είλαη πηα ην ζχλεζεο αιιά νη ζεκεξηλέο
νηθνλνκηθέο αλάγθεο, νη κέηνρνη θαη ηξαπεδηθέο
πξνζδνθίεο απαηηνχλ θάηη πην ζηαζεξφ.
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