Εφοπλιστικά κεφάλαια βγήκαν
στη στεριά
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Ποιοι έλληνες «καπετάνιοι» ξεχωρίζουν στην πραγματική οικονομία σήμερα

Από τον Ηλία Γ. Μπέλλο
Τεραστία παρουσία σε επενδύσεις στην ξηρά διατηρούν οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι
διαχρονικά εμφανίζονται να αναζητούν τρόπους μέσω των οποίων κεφάλαια αποκτηθέντα στη
θάλασσα θα βρουν τη θέση τους στα πάτρια εδάφη. Ενέργεια, ακίνητα, τουρισμός,
αερομεταφορές, βιομηχανία, τράπεζες, αθλητισμός, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επενδύσεις
χαρτοφυλακίου εν γένει αλλά και φιλανθρωπικές δράσεις αποτελούν πεδία στα οποία διακρίνονται
ιστορικά.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των επενδύσεων των εφοπλιστών, αξίζει να σημειωθούν δύο
στοιχεία: Πρώτον, με βάση τα δεδομένα της ΤτΕ, την περίοδο 2009-2010 οι ετήσιες επενδύσεις της
πλοιοκτησίας σε ελληνικά ακίνητα ήταν της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ.
Δεύτερον, στη δεκαετία 2000-2010 η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δισ. ευρώ σε εισπράξεις από ξένο
συνάλλαγμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Περίπου το
ήμισυ των ανωτέρω 140 δισ. ευρώ επανεξήχθη στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές
εταιρείες πληρώνουν για υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλες χώρες, διότι το ελληνικό κράτος δεν
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα συγκρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού
συναλλάγματος στην Ελλάδα. Τα άλλα 70 δισεκατομμύρια, όμως, ή περί τα 7 δισ. ετησίως
επενδύθηκαν στην Ελλάδα είτε ως λειτουργικά έξοδα των διαχειριστριών ναυτιλιακών εταιρειών,
είτε ως καταθέσεις σε τράπεζες και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, είτε ως άμεσες επενδύσεις
στην πραγματική οικονομία.
Και, αν τα ονόματα των Ωνάση, Νιάρχου και Γουλανδρή μεσουρανούσαν κάποτε, σήμερα τη
σκυτάλη έχουν πάρει άλλα. Στον φιλανθρωπικό και πολιτιστικό τομέα η δραστηριότητα των
Ελλήνων εφοπλιστών είναι κυρίαρχη. Άλλοτε χαμηλού προφίλ και άλλοτε απαρατήρητη, στηρίζει
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
Με διαφορά, πάντως, οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο εξακολουθούν να
προέρχονται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που ελέγχουν τα παιδιά Φίλιππος και Σπύρος, το
οποίο, εκτός από το Κέντρο Πολιτισμού που κατασκευάζει στο φαληρικό Δέλτα έναντι 500 εκατ.
ευρώ, έχει επενδύσει σε κοινωφελή έργα και δράσεις άνω του 1 δισ. ευρώ τα τελευταία λίγα
χρόνια.
Επενδύσεις

Μακράν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη στεριά έχει κάνει, όμως, ο
όμιλος Βαρδή Βαρδινογιάννη. Είναι, δε, τόσο εκτενείς, που πολλοί πλέον έχουν αποσυνδέσει τον
όμιλο από τον εφοπλισμό, στον οποίο εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί διεθνώς, διά της Ανin
International. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη ελέγχει στη στεριά τη μεγαλύτερη ιδιωτική βαριά
βιομηχανία, τα διυλιστήρια της Motor Oil, με κύκλο εργασιών το 2013 της τάξης των 9,3
δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει μεγάλες επενδύσεις, επίσης, στην ηλεκτροπαραγωγή και την
ενέργεια εν γένει, τόσο με την Κόρινθος Power όσο και σε κοινοπραξία με τη Μυτιληναίος στην
M&M Gas. Ελέγχει, επίσης, τις επιχειρήσεις διανομής και εμπορίας πετρελαιοειδών Avin Oil,
Cyclon και Coral και έχει συμμετοχές σε ξενοδοχειακούς ομίλους και στο τραπεζικό σύστημα.
Καίριο και το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας, με δράσεις όπως του συλλόγου «Ελπίδα» και
των πρωτοβουλιών για τους πυρόπληκτους στην Ηλεία να είναι μέρος μόνον της δραστηριότητας
του στον τομέα.

Πολύ μεγάλες, όμως, είναι και οι επενδύσεις του ομίλου Κωνσιαντακόπουλου στη στεριά. Ξεχωρίζει αυτή στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino στη
Μεσσηνία, που είναι μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές αναπτύξεις στη Μεσόγειο.
Ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα.
Έχει, επίσης, συμμετοχές σε ελληνικές εισηγμένες, μεταξύ των οποίων και σημαντικές σε
τράπεζες.

Στον τουριστικό κλάδο έχουν επενδύσεις και συνεχίζουν να
επενδύουν σήμερα τόσο ο όμιλος Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη -στο χαρτοφυλάκιο του οποίου,
εκτός από το Elies Resorts στη Σίφνο, περιλαμβάνεται, επίσης, η εταιρεία βιοτεχνολογίας Viorylόσο και ο όμιλος Λασκαρίδη. Ο τελευταίος, εκτός του ελέγχου της ιδιοκτήτριας της Μεγάλης
Βρεταννίας, Λάμψα, ελέγχει, επίσης, τα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης, αλλά συμμετέχει και
στην αεροπορική Aegean.

Μεγάλες είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα και της οικογένειας Μαρτίνου
αλλά και των ομίλων Προκοπίου και Τσάκου, ενώ σημαντικότατη στον ξενοδοχειακό τομέα είναι
και η παρουσία της οικογένειας Χανδρή.

Εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη στεριά είναι ο Σπύρος Λάτσης,
με βασικές πλέον τις επενδύσεις που έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει μέσω της Lamda Development
στο Ελληνικό, ενώ μικρότερη είναι πλέον η συμμετοχή του στο τραπεζικό σύστημα, μετά την
αποχώρηση από τη Eurobank. Συμμετέχει, δε, μαζί με το ελληνικό Δημόσιο και στο μετοχικό

κεφάλαιο της υπό ιδιωτικοποίηση εισηγμένης Ελληνικά Πετρέλαια, της οποίας το management
ελέγχει.

Ακίνητα και αθλητισμός είναι δύο από τα πεδία στα οποία έχει
πραγματοποιήσει και συνεχίζει να στηρίζει σημαντικότατες επενδύσεις και ο Ευάγγελος
Μαρινάκης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άλλο πεδίο στο οποίο
δραστηριοποιείται είναι τα media.

Επενδύσεις σε μέσα ενημέρωσης έχουν, βέβαια, πραγματοποιήσει και
ο όμιλος Κυριακού (Antenna) και, βέβαια, η οικογένεια Αλαφούζου, υπό τον έλεγχο της οποίας
βρίσκεται η εφημερίδα «Καθημερινή» και ο Σκάι. Ο όμιλος Αλαφούζου διατηρεί, επίσης, μεταξύ
άλλων, σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα και στο real estate, ενώ ελέγχει την
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε πολλές εκ των παραπάνω επενδύσεων οι εφοπλιστές συμμετείχαν
πρόσφατα σε γενναίες αυξήσεις κεφαλαίου, στηρίζοντάς τες και αναπτύσσοντας περαιτέρω τη
δραστηριότητά τους.

Επενδύσεις στη στεριά, και κυρίως σε δίκτυο διανομής και εμπορίας
καυσίμων, αλλά και στον αθλητισμό, έχει και συνεχίζει να αναπτύσσει ο όμιλος Μελισσανίδη,
ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ, ο οποίος παράλληλα δρομολογεί, μεταξύ
άλλων, και έργο τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.

Η οικογένεια Ρέστη επίσης έχει τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια σε
ακίνητα, τουρισμό, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία, ενώ τερμάτισε πέρυσι την ενασχόλησή της
με τον τραπεζικό κλάδο, στον οποίο συμμετείχε με την FBBank. Επενδύσεις σε τράπεζες, κυρίως
μέσω τοποθετήσεων χαρτοφυλακίου διά επενδυτικού σχήματος, έχει πραγματοποιήσει και
συνεχίζει να πραγματοποιεί και ο όμιλος Αγγελικής Φράγκου.

Σε τομείς εκτός της ναυτιλίας έχουν τοποθετηθεί και συνεχίζουν να
ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν και οι εφοπλιστικοί όμιλοι των Γιώργου Οικονόμου, Παναγιώτη
(Πίτερ) Γ. Λιβανού, Διαμαντή Διαμαντίδη, Θεόδωρου Βενιάμη, Πέτρου Παππά, Νίκου Σ. Λαιμoύ,
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου -που ελέγχει τη Χαλυβουργική και την ομάδα μπάσκετ του
Ολυμπιακού-, καθώς και ο όμιλος Γουλανδρή.

Ο κατάλογος συνεχίζεται και είναι πολύ μακρύς, αλλά είναι σαφές
στους γνωρίζοντες πως η ελληνική πλοιοκτησία αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη επενδυτική
δύναμη της χώρας.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 21ης Ιουνίου
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