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Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Ναπηηιηαθώλ Αγνξώλ –                    

Η Πεξίπησζε ηεο Αγνξάο Γηάιπζεο Πινίσλ 

Νηθόιανο Γ. Καγθαξάθεο 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο αγνξέο ηεο δηεζλνχο 

λαπηηιίαο (νη άιιεο ηξεηο είλαη ε αγνξά λαχισλ, ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ θαη 

ε αγνξά λεφηεπθησλ) θαη αθνξά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δσήο ησλ πινίσλ ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Ο ξφινο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε 

λαπηηιία θαζψο απνηειεί ηνλ θχξην κεραληζκφ πνπ πξνζαξκφδεη ηελ πξνζθνξά 

πινίσλ ζηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. πλεπψο 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα πνπ δχλαηαη λα πεξηνξίδεη ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ππεξπξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, ιεηηνπξγψληαο επεξγεηηθά 

γηα ηηο ππφινηπεο λαπηηιηαθέο αγνξέο. 

Ζ αμία δηάιπζεο απνηειεί ηελ ηειεπηαία ρξεκαηηθή ξνή πνπ απνθέξεη έλα πινίν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ σο επέλδπζε, θαη εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηαιπηέο γηα ην βάξνο άθνξηνπ εθηνπίζκαηνο 

(light displacement tonnage) ελφο πινίνπ. Δπηπιένλ, ε αμία δηάιπζεο απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή εηζξνή γηα ηνπο πινηνθηήηεο, πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε έηεξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ζεκαληηθή 

κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά νη ηηκέο δηάιπζεο πξνζθέξνπλ 

επθαηξίεο γηα απνθφκηζε αμηνζεκείσησλ θεξδψλ, γη‘ απηφ ην ιφγν θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ηζρπξνπνηεζεί ε παξνπζία εκπνξηθψλ νληνηήησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν σο κεζάδνληεο, νη ιεγφκελνη ―cash buyers‖. Ζ 

εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ηφζν 

γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο εκπνξηθέο νληφηεηεο, φζν θαη γηα ηα ππφινηπα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαιιαγέο αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ πξνο 

δηάιπζε, δειαδή ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο δηαιπηέο (ηειηθνί αγνξαζηέο).  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

ηηκψλ ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα 

κεληαίαο ζπρλφηεηαο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 9 εηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο 
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κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνζθνξά φζν θαη ηε δήηεζε πινίσλ πξνο 

δηάιπζε, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Μέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιίλδξνκσλ (VAR) ππνδεηγκάησλ 

εμεηάζηεθε αξρηθά ε δηκεξήο ζρέζε κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ θαη 

ησλ ηηκψλ δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ. Δλ ζπλερεία θαηαζθεπάζηεθε έλα ηειηθφ VAR 

ππφδεηγκα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμ‘ απηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ εχξνπο 

δείγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε γηα ην ππνθείκελν αγαζφ ηεο αγνξάο, ηνλ αλαθπθιψζηκν 

ράιπβα (recyclable steel scrap), ελψ ε πξνζθνξά πινίσλ πξνο δηάιπζε έρεη 

πεξηνξηζκέλε ζπλεηζθνξά. Δηδηθφηεξα, απνδείρηεθε φηη νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ 

αθνινπζνχλ ηηο ηηκέο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζην δηεζλέο εκπφξην κε ρξνληθή 

πζηέξεζε ηεζζάξσλ κελψλ. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ρψξεο ηηο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, φπνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ηα ζεκαληηθφηεξα θξάηε 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα 

αλαθπθιψζηκν ράιπβα ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ κέζσ εηζαγσγψλ απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ αλαθχθισζε πινίσλ. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ 

εηζαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη δηα ζαιάζζεο, γεγνλφο πνπ απαηηεί έλα ζεκαληηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ην αγαζφ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ε ηηκνιφγεζε ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ρξνληθή πζηέξεζε ζπγθξηηηθά κε ην δηεζλέο εκπφξην αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εκπινπηίδνπλ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαζψο ειάρηζηεο 

έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ αλαθνξηθά κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

ηηκψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή αγνξά. Δπηπιένλ, νη ιήπηεο απνθάζεσλ θαη νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ ζην θαηλφκελν ηεο ρξνληθήο 

πζηέξεζεο θαη ην ζήκα πνπ πξνζδίδεη ην δηεζλέο εκπφξην αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα 

ζηελ αγνξά δηάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο επηινγέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 ηφρνο ηεο δηαηξηβήο  

Ζ δηεζλήο λαπηηιία είλαη κηα ζχλζεηε θαη παγθνζκηνπνηεκέλε βηνκεραλία πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ζαιάζζην εκπφξην, θαη εηδηθφηεξα απφ ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά 

γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο αγαζψλ δηα ζαιάζζεο. Ζ αλάιπζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηεζζάξσλ αιιειεμαξηψκελσλ αγνξψλ: ηελ αγνξά λαχισλ πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ηηκή κίζζσζεο πινίσλ γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά αγαζψλ, ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ 

πινίσλ πνπ αθνξά ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη αγνξαπσιεζίεο ηνπο 

ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, ηελ αγνξά λεφηεπθησλ ε νπνία νξίδεη ηηο ηηκέο γηα ηε 

λαππήγεζε λέσλ πινίσλ, θαη ηελ αγνξά δηάιπζεο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αμία 

πψιεζεο πινίσλ γηα αλαθχθισζε. Οη ηέζζεξηο απηέο αγνξέο ξπζκίδνπλ ηελ ζαιάζζηα 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία απνηειεί ην 90% ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ
1
.  

Σν αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αθνξά ηελ αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε εχξεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ζηνλ θιάδν. Ζ αγνξά δηάιπζεο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηε δηεζλή λαπηηιία θαζψο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Μέζσ ηεο απφζπξζεο θαη 

αλαθχθισζεο ησλ παιαηφηεξσλ πινίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαλέσζε θαη ν 

εθκνληεξληζκφο ηνπ ζηφινπ θαζψο λέα θαη πην απνδνηηθά πινία, πνπ λαππεγνχληαη 

ζχκθσλα κε λέεο ηερλνινγίεο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξφηππα, αληηθαζηζηνχλ 

ηα παιαηφηεξα θαη πην ηερλνινγηθά απαξραησκέλα. Δθηφο φκσο απφ ηελ αλαλέσζε 

ηνπ ζηφινπ, ε αγνξά δηάιπζεο, σο ξπζκηζηήο ηεο πξνζθνξάο πινίσλ, ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά λαχισλ αιιά θαη 

ζηηο ππφινηπεο λαπηηιηαθέο αγνξέο. Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξίνδνη χθεζεο ησλ 

λαπιαγνξψλ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο. Όηαλ ε πξνζθνξά πινίσλ είλαη 

ππεξβάιινπζα ζπγθξηηηθά κε ηε δήηεζε, δεκηνπξγνχληαη θαζνδηθέο πηέζεηο ζηηο 

                                                           
1
 International Chamber of Shipping: http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-

trade 

http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade
http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade
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λαπιαγνξέο θαη θαη‘ επέθηαζε ζηηο αμίεο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε δήηεζε γηα 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εμαξηάηαη απφ ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα θαη ηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ν κνλαδηθφο ηξφπνο απφθξηζεο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ πξναλαθεξζείζα αληζνξξνπία είλαη ε κείσζε ηεο 

ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο πινίσλ, ε νπνία ζπληειείηαη κέζσ ηεο αγνξάο δηάιπζεο. 

Ζ απφζπξζε πινίσλ απφ ηνλ παγθφζκην ζηφιν βνεζά ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο 

ππφινηπεο λαπηηιηαθέο αγνξέο. πλεπψο ε αγνξά δηάιπζεο απνηειεί ην ξπζκηζηηθφ 

κεραληζκφ πνπ ζπληειεί ζηελ αλαλέσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ θαη 

ζπληειεί ζηελ πξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο ζηελ δήηεζε γηα 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, επηθέξνληαο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο δηάιπζεο ελφο πινίνπ πξνυπνζέηεη δχν βαζηθά 

ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ην βάξνο άθνξηνπ εθηνπίζκαηνο ηνπ πινίνπ (light 

displacement tonnage ή LDT), ήηνη ηε κάδα ηνπ ρσξίο λα είλαη θνξησκέλν κε 

εκπφξεπκα, θαχζηκα, ινηπά απνζέκαηα, θαη πιήξσκα ή επηβάηεο. Σν ελ ιφγσ κέγεζνο 

είλαη γλσζηφ γηα θάζε πινίν απφ ηελ πεξίνδν ηεο λαππήγεζήο ηνπ θαη ζεσξείηαη ζε 

γεληθέο γξακκέο φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ράιπβα απφ ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε, ν νπνίνο είλαη θαη ην θχξην αγαζφ πνπ εμάγεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαθχθισζεο
2
. Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο 

δηάιπζεο ελφο πινίνπ είλαη ε ηηκή ζε USD αλά LDT πνπ πξνζθέξνπλ νη δηαιπηέο γηα 

ηελ αγνξά ηνπ. Οη ελ ιφγσ ηηκέο δηάιπζεο έρνπλ επηδείμεη ηζηνξηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηφηεηα, γλψξηζκα πνπ απνηειεί γεληθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαζψο απαληάηαη ζε φιεο ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο.  

Ζ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλαιιαγή 

αγνξαπσιεζίαο πινίνπ πξνο δηάιπζε. Οη πινηνθηήηεο επηδηψθνπλ ηελ πψιεζε ησλ 

πινίσλ ηνπο ζε πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ δηάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ην ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάμνπλ. Σν ελ ιφγσ ηίκεκα κάιηζηα δχλαηαη λα είλαη κηα 

                                                           
2
Από τθν ανακφκλωςθ πλοίων εξάγονται επιπλζον και άλλα αγακά που μεταπωλοφνται για 

επεξεργαςία ι/και περαιτζρω χριςθ. Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτο κεφάλαιο 2.  
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ζεκαληηθή εηζξνή, αλάινγα βεβαίσο θαη κε ην κέγεζνο ηνπ πξνο πψιεζε πινίνπ, ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνθαηαβνιή γηα παξαγγειία ελφο λεφηεπθηνπ 

πινίνπ ή γηα ηελ αγνξά ελφο κεηαρεηξηζκέλνπ. Έηζη ε αμία δηάιπζεο ελφο παιαηνχ 

πινίνπ ζπρλά απνηειεί κέζν ρξεκαηνδφηεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πινηνθηεηψλ 

γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαιπηψλ, ε αμία δηάιπζεο 

ελφο πινίνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπο ην νπνίν επηδηψθνπλ λα 

ππεξθαιχςνπλ κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο, κε ηελ πψιεζε ησλ πιηθψλ ηνπ 

πινίνπ ζε πςειφηεξεο ηηκέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη αγνξαπσιεζίεο πινίσλ πξνο 

δηάιπζε πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εκπνξηθψλ νληνηήησλ, ηνπο ιεγφκελνπο ‗cash 

buyers‘, νη νπνίνη παξεκβάιινληαη σο κεζάδνληεο αγνξάδνληαο πινία απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο κε ζθνπφ ηελ παξνδηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη/ή ηε κεηαπψιεζή ηνπο 

ζε δηαιπηέο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε θέξδνπο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ 

ζηελ αγνξά δηάιπζεο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή. ηφρνο ινηπφλ ηελ 

παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε παξνρή απαληήζεσλ γηα ηε δνκή ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

θχξησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Δπηπιένλ, ην 

ππφδεηγκα απνηίκεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ησλ επελδπηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

κειινληηθήο πνξείαο θαη ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

1.2. πκβνιή θαη ζρεηηθέο έξεπλεο 

Δλ αληηζέζεη κε ηελ πιεζψξα ησλ κειεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ζηηο ηξεηο άιιεο λαπηηιηαθέο αγνξέο, ειάρηζηεο 

είλαη νη νηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά 

δηάιπζεο πινίσλ. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν δηθαηνινγείηαη ίζσο ελ κέξεη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε ελ ιφγσ αγνξά είλαη ε ιηγφηεξν πξνβαιιφκελε απ‘ φιεο, αιιά θαη απφ ηε 

δπζθνιία εχξεζεο ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. εκεηψλεηαη φηη ε αγνξά δηάιπζεο γηα πνιιά ρξφληα δελ 
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δηεπφηαλ απφ δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη βξηζθφηαλ ζε πξσηφγνλα επίπεδα, ελψ 

ππήξρε πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο αγνξαπσιεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ
3
. 

Ζ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία αθνξά θπξίσο πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο 

κειέηεο. Μεξηθέο εμ‘ απηψλ ζίγνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε ελφο δηεζλνχο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηέπεη ηελ αγνξά θαζψο θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο 

δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ν θιάδνο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο (Sinha, 1998 / Demaria, 2010). Δπηπιένλ αξθεηνί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ 

θαη αλέιπζαλ ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ γηα ηελ αζθαιή 

θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δηάιπζε πινίσλ, δηεξεπλψληαο θαηά πφζν ε εθαξκνγή 

ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο ζα κεηαηξέςεη ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ ζε κηα «πξάζηλε» 

βηνκεραλία (Mikelis, 2012, 2013 / Nele Matz-Luck, 2010 / Chang et al, 2010). Πέξαλ 

ησλ αλσηέξσ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ αλαιχνπλ ηα νθέιε ηεο αγνξάο 

δηάιπζεο πινίσλ γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ (Hossain and Islam, 2006 / Neser et al, 2008 / Gregson et al, 

2010 / Sarraf et al, 2010 / Yujuico, 2014). Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε θαζψο αθνξά θπξίσο ζηαηηζηηθέο κειέηεο (Mikelis, 2007, 2013) ή 

αλαθνξέο ζηα ζεκειηψδε ηεο αγνξάο (Buxton, 1991 / Stopford, 2009). Οη κνλαδηθέο 

νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο Knapp et al. (2008), ηνπο 

Alizadeh et al. (2016) θαη ηνλ Tsolakis (2005). Οη δχν πξψηεο κειέηεο εμέηαζαλ ηελ 

πηζαλφηεηα δηάιπζεο πινίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ησλ Probit θαη Logit 

κνληέισλ αλαθαιχπηνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηελ αξλεηηθή ζρέζε ησλ λαχισλ θαη ηε 

ζεηηθή ζρέζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο κε ηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο. Ο Tsolakis ζηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή πξαγκαηνπνίεζε κνληεινπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ 

λαπηηιηαθψλ αγνξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, κέζσ 

ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ζθαικάησλ (Error Correction Models). Ζ κειέηε ηνπ 

Tsolakis (2005) πξαγκαηνπνίεζε κνληεινπνίεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 

πεξηιακβάλνληαο δεδνκέλα εηήζηαο ζπρλφηεηαο πνπ εθηείλνληαλ απφ ην 1968 έσο ην 

2001, θαη ρξεζηκνπνίεζε επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ, 

ην επίπεδν ησλ λαχισλ, ηηο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηελ Αζία θαζψο θαη ηε 

ρσξεηηθφηεηα πινίσλ πνπ δηαιχζεθαλ. Παξφιν ην κηθξφ εχξνο ησλ δεδνκέλσλ αιιά 

                                                           
3
 Η περιοριςμζνθ πλθροφόρθςθ για τισ ςυναλλαγζσ ςτον κλάδο και θ γενικότερθ δυςκολία εφρεςθσ 

αξιόπιςτων δεδομζνων ζχει τονιςτεί ςτο παρελκόν και από τουσ Tsolakis (2005) και Mikelis (2007). 
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θαη ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα ήηαλ πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε ζηηο άιιεο ηξεηο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο, ε ελ ιφγσ κειέηε ήηαλ νπζηαζηηθά ε πξψηε θαη κνλαδηθή πνπ 

αθνξνχζε κνληεινπνίεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο φκσο ήηαλ 

θπξίσο επηθεληξσκέλα ζηελ επηξξνή ηεο λαπιαγνξάο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο θαη φρη 

ηφζν ζηελ επηξξνή ησλ ηηκψλ ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, ίζσο ιφγσ θαη ηεο 

δπζθνιίαο εμεχξεζεο ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ εθείλε ηελ επνρή. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάδεη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ θαη δηεξεπλά ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ, πεδίν ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθφ θελφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειείηαη 

θπξίσο απφ πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιίλδξνκσλ (VAR) ππνδεηγκάησλ εμεηάδεηαη 

ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαδεηθλχνπλ φηη νη κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπλεηζθνξά 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, νη νπνίεο θαζνδεγνχληαη απφ ηε δήηεζε γηα 

αλαθπθιψζηκν ράιπβα, πνπ είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, 

απνδεηθλχεηαη φηη νη ηηκέο δηάιπζεο αθνινπζνχλ ηηο ηηκέο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα πνπ παξαηεξνχληαη ζην δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη 

αμηνζεκείσηε πιεξνθνξία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κειινληηθήο πνξείαο ησλ ηηκψλ ηνπ 

θιάδνπ. πλεπψο ε παξνχζα έξεπλα απνδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο αγνξάο 

δηάιπζεο πινίσλ ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ππφινηπεο ηξεηο λαπηηιηαθέο αγνξέο, θαζψο ε 

θηλεηήξηα δχλακή ηεο είλαη ε δήηεζε γηα ην ππνθείκελν αγαζφ (αλαθπθιψζηκνο 

ράιπβαο) θαη φρη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, πνπ είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ζηηο άιιεο ηξεηο αγνξέο. 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή νπηηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ 

ζεκαληηθή πξαθηηθή εθαξκνγή θαζψο νη ιήπηεο απνθάζεσλ ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ ζην ηειηθφ VAR ππφδεηγκα ηεο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ θαη 

λα ζρεδηάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο επηινγέο. 

1.3. Γνκή δηαηξηβήο 

Ζ δνκή δηάξζξσζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έρεη σο εμήο: 
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 ην δεύηερο θεθάιαηο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε αγνξά δηάιπζεο πινίσλ. 

Αξρηθά αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ ―cash buyers‖ θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ 

αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ πξνο δηάιπζε. Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε απηφλ ζήκεξα, νη νπνίεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Αζίαο ιφγσ ηνπ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο πςειήο δήηεζεο γηα ράιπβα θαη 

αλαθπθιψζηκα πιηθά. Οη επφκελεο ππνελφηεηεο αλαιχνπλ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο βηνκεραλίαο ζην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

θαζψο θαη ην δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θιάδν. Ηδηαίηεξε κλεία 

γίλεηαη γηα ηε Γηεζλή πλζήθε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (2009) θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηεο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε εθηελή αλαθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, φπσο απηνί απνξξένπλ απφ ηα πιαίζηα ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο πινίσλ γηα δηάιπζε. 

ην ηρίηο θεθάιαηο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε επηζθφπεζε ησλ κειεηψλ ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά δηάιπζεο. Δδψ γίλεηαη ζαθήο 

δηάθξηζε ησλ εξεπλψλ κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή ζεκαηνινγία θαη απηψλ 

πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο, θαζψο φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ν θιάδνο έρεη ζπγθεληξψζεη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ 

πεξηβαιινληνιφγσλ, λνκηθψλ θαη δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ. Οη νηθνλνκηθέο 

κειέηεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε 

ζεκαηνινγία ηνπο κε έκθαζε ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.   

Σα δεδνκέλα θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζην ηέηαρηο 

θεθάιαηο. Αξρηθά παξαηίζεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ 

ηηο κεηαβιεηέο, νη πεγέο άληιεζήο ηνπο θαζψο θαη νη ιφγνη επηινγήο ηνπο, ελψ 

παξαηίζεηαη επίζεο αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη δηαγξακκαηηθή απεηθφληζή ηνπο. Δλ 

ζπλερεία αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ θαη ηα ζηάδηα αλάιπζεο 

ηεο δηαηξηβήο. ε πξψην ζηάδην εμεηάδνληαη νη δηκεξείο ζρέζεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 

κε ηηο επηιερζείζεο κεηαβιεηέο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε 

πινίσλ γηα δηάιπζε, θαη ελ ζπλερεία θαηαζθεπάδεηαη έλα ηειηθφ VAR ππφδεηγκα κε 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο. Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα ελ ηέιεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε 

δηελεξγνχληαη πξνβιέςεηο βάζεη ηνπ ηειηθνχ VAR ππνδείγκαηνο εληφο ηνπ δείγκαηνο 

ησλ δεδνκέλσλ, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε αληίζηνηρα άιισλ απινχζηεξσλ 
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ππνδεηγκάησλ φπσο ARMA, ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk model) θαη 

ππφδεηγκα γξακκηθήο ηάζεο (linear trend model). ε δεχηεξε θάζε, έρνληαο αλαδείμεη 

ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ, δηεμάγνληαη 

πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο εθηφο ηνπ δείγκαηνο. 

ην πέκπηο θεθάιαηο  πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνινπζεί 

ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθεθε ζηε κεζνδνινγία, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε θαη δηθαηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ.     

Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηνλ επίινγν θαη ηα παξαξηήκαηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθφηεξεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

ππνδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΛΤΗ ΠΛΟΙΧΝ 

2.1 Δηζαγσγή 

Ζ αγνξά δηάιπζεο, σο κηα απφ ηηο 4 λαπηηιηαθέο αγνξέο, αθνξά ην ηειεπηαίν ζηάδην 

δσήο ελφο πινίνπ. Ζ ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ αγνξάο γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή 

θνηλφηεηα είλαη κεγάιε θαζψο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ 

ηεο παγθφζκηαο πξνζθνξάο πινίσλ. Μέζσ ηεο απφζπξζεο ησλ παιαηψλ πινίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαλέσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ, ελψ ζε πεξηφδνπο χθεζεο ησλ 

λαπιαγνξψλ ε βηνκεραλία δηάιπζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο. 

 ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο, ε ιεηηνπξγία 

ηεο θαζψο θαη ηα κεγέζε πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη σο 

εμήο. ηελ ππνελφηεηα 2.2 αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ πξνο δηάιπζε θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ―cash buyers‖. ην 

ηκήκα 2.3 παξαηίζεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξα 

θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ. Δπηπιένλ, ζηηο ππνελφηεηεο 2.4 θαη 2.5 

αλαιχνληαη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο βηνκεραλίαο δηάιπζεο θαζψο θαη 

ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη, ελψ ε ππνελφηεηα 2.6 παξνπζηάδεη ηελ επηξξνή 

ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν. Σέινο ε 

ζχλνςε ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελφηεηα 2.7. 

2.2  πκβαιιφκελα κέξε θαη ν ξφινο ησλ ―cash buyers‖ 

Σα κέξε πνπ ζπκβάιινληαη ζε κηα ζπλαιιαγή αγνξαπσιεζίαο πινίνπ γηα δηάιπζε 

είλαη νη πινηνθηήηεο θαη νη δηαιπηέο, ελψ ε δηαδηθαζία είλαη ζρεηηθά απιή. Οη 

πινηνθηήηεο πνπ έρνπλ ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο πινία πνπ δελ κπνξνχλ λα πσιεζνχλ 

ζηε δεπηεξνγελή αγνξά (είηε ιφγσ ζπλζεθψλ αγνξάο είηε ιφγσ ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπο) ηα πξνζθέξνπλ γηα πψιεζε ζηνπο δηαιπηέο κέζσ κεζηηψλ (brokers). Οη κεζίηεο 

θαηέρνπλ αξρεία κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη αλά πεξηφδνπο θαη επεηδή 

παξαθνινπζνχλ ηελ αγνξά, γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
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αγνξάζνπλ. πλεπψο θπθινθνξνχλ πιεξνθνξίεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνςήθησλ γηα πψιεζε πινίσλ θαη ιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο γηα αγνξά.  

Οη αγνξαπσιεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ηφλνπο 

εθηνπίζκαηνο άθνξηνπ πινίνπ (light displacement tonnage-LDT). Σν ελ ιφγσ 

κέγεζνο πεξηιακβάλεη ηε κάδα ηνπ θήηνπο ηνπ πινίνπ, ηηο κεραλέο θαζψο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ. Δλ νιίγνηο είλαη έλα κέγεζνο αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ βάξνπο ελφο 

πινίνπ ρσξίο λα είλαη θνξησκέλν κε εκπφξεπκα, θαχζηκα, απνζέκαηα θαη πιήξσκα ή 

επηβάηεο. Οη δηαιπηέο πξνζθέξνπλ κηα ηηκή ζε Γνιάξηα ΖΠΑ (USD) αλά LDT θαη 

έηζη θαζνξίδεηαη ην ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά 

αλά ηχπν πινίνπ αλαιφγσο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα δηάιπζε
4
. Δλ ζπλερεία 

απνζπλαξκνινγνχλ ην πινίν θαη πσινχλ ηα ζπλζεηηθά ηνπ κέξε. Σν θπξηφηεξν 

πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο είλαη ν ράιπβαο ν 

νπνίνο απνηειεί ην 75-90% ηνπ LDT ελφο πινίνπ
5
. Σν ελ ιφγσ πξντφλ απνθνκίδεηαη 

θπξίσο απφ ην θήηνο ησλ πινίσλ ην νπνίν θφβεηαη ζε κεηαιιηθέο πιάθεο θαη 

κεηαπσιείηαη απφ ηα δηαιπηήξηα ζε κεηαιινπξγεία  νχησο ψζηε λα ζπληερζεί πιήξσο 

πξνο δεκηνπξγία θξέζθνπ ράιπβα, ή γηα ζεξκηθή επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρζνχλ δηάθνξα επηκήθε πξντφληα ζηδήξνπ (long steel products) φπσο ζχξκα, 

θάγθεια, βέξγεο ζηδήξνπ γηα θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ θ.α.. Ζ πξψηε 

κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ δεχηεξε θαζψο ε πιήξεο ηήμε ηνπ 

ράιπβα απαηηεί ζεκαληηθή θαηαλάισζε ζε ελέξγεηα θαη ππνδνκέο, ελψ αληηζέησο ε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία είλαη νηθνλνκηθφηεξε. Δθηφο φκσο απφ ηηο ραιχβδηλεο πιάθεο 

ηνπ θήηνπο, ζρεδφλ θάζε άιιν αληηθείκελν πάλσ ζην πινίν είλαη αλαθπθιψζηκν, 

θαζψο κεραλέο, έπηπια, ιέκβνη θαη ινηπνί εμνπιηζκνί απνμειψλνληαη θαη 

κεηαπσινχληαη γηα πεξεηαίξσ ρξήζε. Δπηπιένλ, κε ζηδεξνχρα κέηαιια φπσο ληθέιην, 

αινπκίλην θαη ραιθφο απφ ζσιελψζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηνπο δηαιπηέο 

θαζψο έρνπλ πςειή κεηαπσιεηηθή αμία. 

                                                           
4
 θμαντικό ρόλο παίηουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των πλοίων. Για παράδειγμα τα πλοία-ψυγεία 

(reefers) παλαιάσ καταςκευισ φζρουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αμίαντου (πυρίμαχο υλικό) με 

αποτζλεςμα να μθν είναι ιδιαίτερα ελκυςτικά ςτουσ διαλυτζσ λόγω τθσ επιπρόςκετθσ επεξεργαςίασ 

που χρειάηεται για τθν αφαίρεςι του.   

5
 Κατά τον Mikelis (2013) το ποςοςτό ανζρχεται περίπου ςε 75% - 85%, ενϊ κατά τουσ Sarraf et al 

(2010) ανζρχεται περίπου ςε 80% - 90%. 
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 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα ηξίην ζπκβαιιφκελν κέξνο ππεηζέξρεηαη ζηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία, νη ιεγφκελνη cash buyers, νη νπνίνη είλαη εηαηξείεο πνπ 

αγνξάδνπλ ηα ππνςήθηα πινία πξνο δηάιπζε απεπζείαο απφ ηνπο πινηνθηήηεο θαη ελ 

ζπλερεία ηα κεηαπσινχλ ζηνπο δηαιπηέο. Δηδηθφηεξα, νη cash buyers δελ είλαη απινί 

κεζίηεο, αιιά εκπνξηθέο εηαηξείεο κε πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζαλ κεζάδνληεο ζε κηα αγνξαπσιεζία πινίνπ πξνο δηάιπζε, θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ 

απνθφκηζε θέξδνπο. πρλά νη cash buyers δελ πσινχλ απεπζείαο έλα πινίν πξνο 

δηάιπζε, αιιά ελεξγνχλ ζαλ πινηνθηήηεο εθκεηαιιεχνληάο ην γηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν πξηλ ηελ ηειηθή πψιεζή ηνπ. Οπζηαζηηθά νη cash buyers γίλνληαη 

πινηνθηήηεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ αγνξά δηάιπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ θέξδνο κέζσ εθκεηάιιεπζεο ή πψιεζεο ελφο πινίνπ. 

Οη ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ πινίσλ κέζσ ησλ cash buyers γίλνληαη κε δπν ηξφπνπο, 

ηε κέζνδν ηεο παξάδνζεο (delivered basis) θαη ηε κέζνδν ―as-is where-is‖
6
. Ζ πξψηε 

κέζνδνο αθνινπζείηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο πινίνπ απεπζείαο ζε 

δηαιπηή, θαη πεξηιακβάλεη ηελ εμήο δηαδηθαζία. Ο cash buyer ζπκθσλεί κε ηνλ 

πινηνθηήηε ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ κέζσ ζπκθψλνπ (ΜνΑ) κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

παξάδνζεο ηνπ πινίνπ απφ ηνλ δεχηεξν ζε κηα γπάξδα δηάιπζεο εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, πνπ ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερληθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηελ άξζε ησλ βαξψλ επί 

απηνχ, φπσο π.ρ. ππνζήθεο θαη ινηπά ρξέε. Ζ επζχλε, ν θίλδπλνο θαη ην θφζηνο ηεο 

παξάδνζεο ηνπ πινίνπ αλήθνπλ ζηνλ πινηνθηήηε. χκθσλα κε ην ΜνΑ θαζνξίδεηαη 

έλα πνζφ πξνθαηαβνιήο πνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη ν cash buyer ζηελ ηξάπεδα ηνπ 

πινηνθηήηε, πνπ ζπλήζσο αλέξρεηαη ζην 10-30% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο αγνξάο 

ηνπ πινίνπ. Ζ πξνθαηαβνιή ζπλήζσο δελ θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ 

πινηνθηήηε, αιιά παξακέλεη ζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ (escrow account) ζην φλνκα 

ηνπ cash buyer πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί φηαλ φινη νη φξνη ηνπ ΜνΑ 

εθπιεξσζνχλ. Ο cash buyer ζπλάπηεη έηεξν ΜνΑ κε θάπνηνλ δηαιπηή-ηειηθφ 

αγνξαζηή, ζηνλ νπνίν ζα κεηαπσιήζεη ην πινίν. ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ν δηαιπηήο 

δελ θαηαζέηεη θάπνηα πξνθαηαβνιή ζηελ ηξάπεδα ηνπ cash buyer, αιιά ε ηξάπεδά 

                                                           
6
 Mikelis, 2013: “The shipowner, the Cash Buyer, and the new European Regulation”. 

Karlis and Polemis, 2016: “Ship demolition activity: A monetary flow process approach”. 
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ηνπ εθδίδεη κηα ελέγγπα πίζησζε ((letter of credit-L/C) κε δηθαηνχρν ηνλ cash buyer 

γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν δελ παξαδνζεί 

εγθαίξσο απφ ηνλ πινηνθηήηε ή θαηά ηελ επηζεψξεζή ηνπ δηαπηζησζεί φηη ηα ηερληθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά δελ ηαηξηάδνπλ κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΜνΑ, ν 

πινηνθηήηεο έρεη αζεηήζεη ηε ζπκθσλία θαη ν cash buyer δελ ππνρξενχηαη λα 

πιεξψζεη. ηελ πξάμε φκσο γίλεηαη κηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο θαη ε 

εκπνξηθή ζπλαιιαγή νινθιεξψλεηαη. Δάλ ν πινηνθηήηεο ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηνπ 

ΜνΑ, ν cash buyer ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ην ππφινηπν ηίκεκα ηεο αγνξάο θαη λα 

απειεπζεξψζεη ζηνλ πινηνθηήηε ηελ πξνθαηαβνιή πνπ είρε θαηαζέζεη αξρηθά.  

ηελ πεξίπησζε αγνξάο ελφο πινίνπ απφ cash buyer ζηε βάζε «as-is where-is‖, ην 

πινίν αγνξάδεηαη φπνπ βξίζθεηαη θαη ζε φπνηα θαηάζηαζε είλαη. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

cash buyer ζπκθσλεί ηελ ηηκή κε ηνλ πινηνθηήηε θαη πιεξψλεη ζε κεηξεηά γηα ηελ 

αγνξά ηνπ πινίνπ νπνπδήπνηε απηφ βξίζθεηαη. Δλ ζπλερεία αλαιακβάλεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη ηα θφζηε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πινίνπ ζηνλ ηφπν δηάιπζήο 

ηνπ. Σα θφζηε πεξηιακβάλνπλ ηελ επάλδξσζε ηνπ πινίνπ, ηελ ηξνθνδφηεζή ηνπ κε 

θαχζηκα, ηελ αζθάιηζε, πηζαλψο ηελ αιιαγή ζεκαίαο θαζψο θαη φια ηα έμνδα γηα 

ηελ κεηαθνξά θαη πξνεηνηκαζία ηνπ γηα δηάιπζε. ε ηειηθφ ζηάδην ν cash buyer 

ζπκθσλεί ηελ ηειηθή πψιεζε ηνπ πινίνπ θαη πιεξψλεηαη απφ ηνλ δηαιπηή κέζσ LC. 

Σν δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ζρεκαηηθά κηα ζπλαιιαγή πψιεζεο πινίνπ γηα δηάιπζε 

κέζσ cash buyer. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1 : Πψιεζε πινίνπ γηα δηάιπζε κέζσ cash buyer 

ΕΝΔΙΑΜΕΟ 

ΑΓΟΡΑΣΗ 

(CASH BUYER) 

ΣΕΛΙΚΟ 

ΑΓΟΡΑΣΗ 

(ΔΙΑΛΤΣΗ) 

ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ 

        ΠΛΟΙΟ 

         ΜΕΣΡΗΣΑ 

    ΠΛΟΙΟ 

            L/C 
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ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξαπσιεζίαο ζε βάζε ―delivered‖, ην θέξδνο ηνπ cash 

buyer πξνθχπηεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ 

πινίνπ απφ ηνλ πινηνθηήηε, θαη ηεο ηηκήο πψιεζήο ηνπ ζηνλ δηαιπηή. Αληηζέησο, 

ζηελ πεξίπησζε ―as –is where-is‖ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάκεηξνη θαζψο ν cash 

buyer επηβαξχλεηαη κε ηα θφζηε πξνεηνηκαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ πινίνπ ζηελ 

πεξηνρή δηάιπζεο. Έηζη ην θέξδνο γηα ηνλ cash buyer πξνθχπηεη αθαηξψληαο απφ ην 

ηίκεκα πψιεζεο ηνπ πινίνπ ζηνπο δηαιπηέο ην ηίκεκα αγνξάο ηνπ απφ ηνλ 

πινηνθηήηε, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δπεηδή κε ηε κέζνδν απηή 

ην πινίν δχλαηαη λα αγνξαζηεί νπνπδήπνηε, κπνξεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ αγνξά ηνπ απφ ηνλ cash buyer κέρξη ηελ κεηαθνξά θαη πψιεζή 

ηνπ ζηα δηαιπηήξηα λα είλαη κεγάιν. Απηφ ελέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηνλ cash 

buyer θαζψο εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο πηζαλήο πηψζεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. 

πλεπψο κπνξεί ην ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηνλ δηαιπηή λα κελ επαξθεί ψζηε λα 

θαιχςεη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ην ηίκεκα πνπ θαηέβαιιε ζηνλ 

πινηνθηήηε, θαη έηζη ε ζπλαιιαγή λα απνβεί δεκηνγφλα. Γη‘ απηφ ην ιφγν νη cash 

buyers θεξδνζθνπνχλ θπξίσο βάζεη ηεο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη ηηκέο δηάιπζεο, πξνζπαζψληαο λα πξνβιέςνπλ ηε κειινληηθή πνξεία ηνπο ψζηε λα 

αγνξάζνπλ ρακειά απφ ηνπο πινηνθηήηεο θαη λα πσιήζνπλ ζε πςειέο ηηκέο ζηνπο 

δηαιπηέο.  

Ζ πψιεζε ελφο πινίνπ γηα δηάιπζε κέζσ ησλ cash buyers είλαη πιένλ ε πην 

δηαδεδνκέλε κε ην 98% πεξίπνπ ησλ ζπλαιιαγψλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν
7
, θαζψο πξνζθέξεη πνιιά νθέιε ηφζν ζηνπο πινηνθηήηεο φζν θαη ζηνπο 

δηαιπηέο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Mikelis
8
 νη πινηνθηήηεο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο κέζσ cash buyers γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Δηο βάζνο γλψζε ησλ αγνξψλ δηάιπζεο απφ ηνπο cash buyers. 

 Αγνξά ησλ πινίσλ απφ ηνπο cash buyers κε κεηξεηά ελ αληηζέζεη κε ηελ 

πιεξσκή κέζσ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ (LCs) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαιπηέο. 

                                                           
7
 Sharma, 2013. 

8
 Mikelis, 2013: “The shipowner, the Cash Buyer, and the new European Regulation”. 
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 Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο απφ κέξνπο ησλ cash buyers ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ 

ηηκήκαηνο ζαλ πξνθαηαβνιή ηνηο κεηξεηνίο.  

 Μεηξηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πινηνθηήηεο, εηδηθά φηαλ ε 

αγνξά δηάιπζεο βξίζθεηαη ζε πησηηθή πνξεία. 

  Όζνλ αθνξά ηνπο δηαιπηέο, νη ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ cash buyers ηνπο 

πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο λαπηηιηαθέο αγνξέο, ελψ ηνπο δηεπθνιχλεη 

ηδηαίηεξα ε απνδνρή απφ κέξνπο ησλ cash buyers ησλ αγνξαπσιεζηψλ κε ηε κνξθή 

ησλ LCs.   

2.3 Υψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ 

2.3.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ αγνξά δηάιπζεο ππήξμε αλέθαζελ επέιηθηε βηνκεραλία πνπ άιιαδε ζπρλά 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ δηάιπζε πινίσλ μεθίλεζε κεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν 

ζηηο Ζ.Π.Α, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηαπσλία ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ 

θαηεζηξακκέλσλ πινίσλ απφ ηηο ερζξνπξαμίεο, αιιά θαη ηεο άκεζεο δήηεζεο γηα 

αλαθπθισκέλν ράιπβα. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ε αγνξά κεηαθηλήζεθε ζε ιηγφηεξν 

βηνκεραλνπνηεκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Σνπξθία, ελψ 

ην 1970 εγθαηαζηάζεθε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, πξσηίζησο ζηηο Σατβάλ θαη Νφηηα 

Κνξέα θαη απφ ην 1980 κέρξη ζήκεξα ζηηο ρψξεο Κίλα, Ηλδία, Μπαγθιαληέο θαη 

Παθηζηάλ.  

Ζ θχξηα αηηία γηα φιεο απηέο ηηο γεσγξαθηθέο κεηαθηλήζεηο ήηαλ θπξίσο ε 

αλαδήηεζε ηνπ ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ε πςειή δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκν 

ράιπβα. Ο Stopford
9
 ρξεζηκνπνηψληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο Σατβάλ 

εμεγεί ηε ζεκαζία ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο βηνκεραλίαο 

δηάιπζεο. Αξρηθά ε βηνκεραλία πξσηνμεθίλεζε ζηελ ελ ιφγσ ρψξα κεηά ηνλ Β‘ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη άλζηζε απφ ην 1965 θαη έπεηηα ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εηζαγσγέο. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο νδήγεζαλ ηελ Σατβάλ ζην λα θαηαζηεί ν 

ζεκαληηθφηεξνο παίθηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη εξγαζίεο ιάκβαλαλ ρψξα ζε 

                                                           
9
 Stopford, 2009. 
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γπάξδεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθνληαλ ζην ιηκάλη Kaohsiung. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ φκσο ε νηθνλνκία θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο βειηηψζεθαλ 

ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

βηνκεραλία έγηλε ιηγφηεξν ειθπζηηθή θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηακάηεζαλ πιήξσο θαη νη γπάξδεο δηάιπζεο κεηαηξάπεθαλ ζε 

ζηαζκνχο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Ζ δηάιπζε πινίσλ ζήκεξα δηεμάγεηαη ζηηο ρψξεο Κίλα, Ηλδία, Μπαγθιαληέο θαη 

Παθηζηάλ πνπ αλαθπθιψλνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πινίσλ, φπσο θαίλεηαη  

απφ ηα δηαγξάκκαηα 2 θαη 3, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε δηάιπζε πινίσλ ζε φξνπο 

DWT θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996 έσο 2014 θαζψο θαη ηε δηάιπζε πινίσλ αλά 

πεξηνρή σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Αλαθχθισζε πινίσλ δηεμάγεηαη επίζεο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία, ην Βηεηλάκ νη Φηιηππίλεο αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε πεξηνξηζκέλν φκσο βαζκφ. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα 

παξαηεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ζε θάζε 

κηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. 

 

Γηάγξακκα 2 : Γηάιπζε πινίσλ αλά πεξηνρή  (εθ. DWT) 

Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 
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Γηάγξακκα 3 : Γηάιπζε πινίσλ ζε DWT αλά πεξηνρή σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ   

Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 

 

2.3.2 Ηλδία 

  Η δηάιπζε ησλ πινίσλ ζηελ Ηλδία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 1983 θπξίσο ζην Alang, 

κηα παξαζαιάζζηα πεξηνρή ζηνλ θφιπν Cambay ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο 

πνπ  αλήθεη ζην θξαηίδην Gujarat. Σν Alang είλαη ην κεγαιχηεξν θέληξν δηάιπζεο 

πινίσλ παγθνζκίσο θαζψο, ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο παιίξξνηαο ζηηο αθηέο ηνπ, πνπ 

θηάλεη ηα 10 κέηξα
10

, πθίζηαηαη δπλαηφηεηα δηάιπζεο φισλ ησλ εηδψλ ησλ πινίσλ 

αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο ή θαηαζθεπήο. 

 Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πξνζάξαμε (beaching) ησλ πινίσλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο παιίξξνηαο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο ζηηο αθηέο. Δηδηθφηεξα, φηαλ 

έλα πινίν θηάλεη ζηελ πεξηνρή θαη εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηε δηάιπζή ηνπ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ίδηα κέζα θίλεζεο 

πξνζαξάδεη ζηελ αθηή θαηά ηε θάζε ηεο πιεκκπξίδαο, φηαλ δειαδή ε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. Όηαλ επέιζεη ε θάζε ηεο άκπσηεο, δειαδή 

                                                           
10

 Hossain and Islam, 2006. 
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φηαλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαηέβεη, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο 

ηνπ πινίνπ απφ ηνπο εξγάηεο. Σν πινίν θφβεηαη ζηαδηαθά ζε θνκκάηηα ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ζην ζηεγλφ κέξνο ηεο αθηήο θαη επεμεξγάδνληαη πεξεηαίξσ. Σα 

κεηαιιηθά κέξε θνξηψλνληαη ζε θνξηεγά νχησο ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ζε 

ραιπβνπξγεία ελψ ηα δηάθνξα άιια κέξε ηνπ πινίνπ φπσο κεραλέο, έπηπια θαη 

ινηπνί εμνπιηζκνί ζπγθεληξψλνληαη γηα λα πσιεζνχλ. ηα δηαιπηήξηα ηνπ Alang 

αλαθπθιψλεηαη ζρεδφλ νηηδήπνηε ππάξρεη πάλσ ζηα πινία θαζψο ζε παξαθείκελε 

πεξηνρή ιεηηνπξγεί παδάξη, πξφρεηξα ζηεκέλν απφ πιεπξάο εγθαηαζηάζεσλ, ζην 

νπνίν κεηαπσινχληαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ εμάγνληαη απφ ηα πινία.  

Παξφιν πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ε Ηλδία έρεη ηζρπξή βηνκεραλία παξαγσγήο 

ράιπβα, ε δηάιπζε πινίσλ ζην Alang είλαη ε κφλε πεγή άληιεζεο ράιπβα ζηε 

Γπηηθή Ηλδία, θαζηζηψληαο ηε βηνκεραλία ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

Οη κεηαιιηθέο πιάθεο απφ ην θήηνο ησλ πινίσλ ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία 

ζηα κεηαιινπξγεία θαη κεηαηξέπνληαη ζε επηκήθε πξντφληα ράιπβα (κπεηφβεξγεο, 

ζχξκα θηι), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, ζηα δηαιπηήξηα ηεο Ηλδίαο εξγάδνληαη πεξίπνπ 

50.000 άλζξσπνη ελψ κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Alang ε απαζρφιεζε θηάλεη ηα 

40.000 άηνκα
11

. Δθηφο απφ ηελ άκεζε απαζρφιεζε, ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 150-

500.000 άηνκα απαζρνινχληαη εκκέζσο ζε ζρεηηθέο κε ηε βηνκεραλία 

δξαζηεξηφηεηεο.  

2.3.3 Μπαγθιαληέο 

Ζ δηάιπζε πινίσλ πξσηνμεθίλεζε ζην Μπαγθιαληέο ην 1969. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ Fauzdarhat , κηα παξάθηηα ηνπνζεζία έθηαζεο 16 ρηιηνκέηξσλ 

αλαηνιηθά ζηνλ θφιπν ηεο Βεγγάιεο, κφιηο 20 ρηιηφκεηξα λνηην-δπηηθά ηεο 

Chittagong, ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο πφιεο ηεο ρψξαο (κεηά ηελ πξσηεχνπζα 

Dhaka) κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. ηελ πεξηνρή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαρξνληθά πεξίπνπ 20-40 γηάξδεο δηάιπζεο πινίσλ αλαιφγσο 

ηηο πεξηφδνπο θαη ηηο ζπλζήθεο.  

                                                           
11

 Ship Recycling Industries Association-India/ http://www.sriaindia.com/alang-info/employment/  

http://www.sriaindia.com/alang-info/employment/
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Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο, πηνζεηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνζάξαμεο κε ηε 

βνήζεηα ηεο παιίξξνηαο θαη ηα πινία δηαιχνληαη ζηηο αθηέο. Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε βηνκεραλία αλαθχθισζεο πινίσλ, θαζψο δελ 

ππάξρεη νξγαλσκέλε βηνκεραλία παξαγσγήο ράιπβα νχηε νξπρεία, ελψ νη πεγέο 

ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη δηαιχζεηο πινίσλ 

θαιχπηνπλ κέρξη θαη ην 90%
12

 πεξίπνπ ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ράιπβα, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο θαηαζθεπέο. ε θνληηλή απφζηαζε κε ηηο κνλάδεο 

δηάιπζεο βξίζθνληαη πεξίπνπ 250-350 κεηαιινπξγεία ηα νπνία αγνξάδνπλ ηνλ 

ράιπβα πνπ εμάγεηαη απφ ηα πινία θαη ηνλ επεμεξγάδνληαη. Δηδηθφηεξα, φπσο θαη 

ζηελ Ηλδία νη κεηαιιηθέο πιάθεο απφ ηα θήηε ησλ πινίσλ ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία θαη ηα κηθξφηεξα κεηαιιηθά αληηθείκελα νδεχνπλ πξνο ηήμε. χκθσλα 

κε ηoπο Sarraf et al (2010), απφ ην LDT ελφο πινίνπ πεξίπνπ ην 75% αληηζηνηρεί ζηνλ 

αλαθπθισκέλν ράιπβα πνπ ζα ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ επηκήθε πξντφληα, ελψ κφιηο ην 10% ηνπ LDT αληηζηνηρεί ζηνλ 

αλαθπθιψζηκν ράιπβα πνπ ζα νδεγεζεί ζε πςηθακίλνπο, κέζνδνο πνπ απαηηεί 

απμεκέλν θφζηνο θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηαιπηέο έρνπλ επελδχζεη θάζεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αγνξάδνληαο 

κεηαιινπξγεία, επεθηείλνληαο έηζη ην εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Δθηφο φκσο ηνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, φια ηα αληηθείκελα πνπ εμάγνληαη απφ ηα πινία 

επεμεξγάδνληαη θαη κεηαπσινχληαη κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηα έπηπια
13

.  

Σν πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο ζηελ ρψξα είλαη πνιχ πςειφ, κε κφιηο ην 55% λα 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ην φξην. Ζ βηνκεραλία δηάιπζεο πξνζθέξεη 22.000 ζέζεηο 

απαζρφιεζεο άκεζα θαη πεξίπνπ 200.000 έκκεζα, αλαιφγσο βέβαηα θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.  

2.3.4 Παθηζηάλ 

Οη δηαιχζεηο πινίσλ ζην Παθηζηάλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ζηελ παξάθηηα πεξηνρή Gadani, 10 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ δπηηθά ηνπ Karachi, ζηελ 

επαξρία Balochistan. ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 30 γηάξδεο δηάιπζεο, 

                                                           
12

 Gregson et al, 2010. 

13
 Gregson et al, 2010. 
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ελψ γηα ηε κέζνδν θαη ηε δηαδηθαζία ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα 

ηελ Ηλδία θαη ην Μπαγθιαληέο. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλήθεη ζην 

θξάηνο θαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αξρέο ηνπ Balochistan, ελψ θαηά θαηξνχο νη εθάζηνηε 

θξαηηθέο θπβεξλήζεηο επέβαιιαλ πςεινχο δαζκνχο ζηε βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα 

απηή λα ζπξξηθλσζεί (δεθαεηίεο 1980 θαη 1990). Σηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο φκσο ε 

βηνκεραλία δηάιπζεο ζην Παθηζηάλ αλαβίσζε θαη αληαγσλίδεηαη επάμηα εθείλεο ηεο 

Ηλδίαο θαη ηνπ Μπαγθιαληέο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ν θιάδνο πξνζθέξεη εξγαζία ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 8.000 εξγαδφκελνπο άκεζα θαη ζε επηπιένλ 4.000 πεξίπνπ έκκεζα. Οη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο είλαη δχζθνιεο φπσο θαη ζηηο 2 πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, ελψ νη εξγαδφκελνη 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ θησρέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

2.3.5 Κίλα 

Ζ Κίλα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 θαη θαηάθεξε πνιχ ζχληνκα λα εμειηρζεί ζε εγέηηδα δχλακε ηεο 

βηνκεραλίαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε δπν πεξηνρέο, ηε Shanghai  

θαη ηε Xinhui, θαη ηα πινία δηαιχνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

εθβνιέο ησλ κεγάισλ πνηακψλ Pearl θαη Yangtze. Δλ αληηζέζεη κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ (Ηλδία, Μπαγθιαληέο θαη Παθηζηάλ) 

δελ πηνζεηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνζάξαμεο ησλ πινίσλ ζηηο αθηέο, θαζψο ε 

δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε απνβάζξεο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο ζεσξείηαη πην θηιηθή 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο κφιπλζεο, ελψ είλαη θαη πην 

αζθαιήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ Κίλα είλαη ε πην εθζπγρξνληζκέλε ρψξα ζηε 

βηνκεραλία αλαθχθισζεο πινίσλ θαζψο ηα πεξηζζφηεξα δηαιπηήξηά ηεο είλαη 

δηεζλψο πηζηνπνηεκέλα γηα νξζή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

ηεξνχλ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο. πλεπψο ε Κίλα είλαη ε θαιχηεξε 

επηινγή γηα έλαλ πινηνθηήηε πνπ επηζπκεί ε δηάιπζε ηνπ πινίνπ ηνπ λα γίλεη 

ππεχζπλα θαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ.  

Παξφιε ηελ ππεξνρή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη δηαιπηέο ζηελ Κίλα αληηκεησπίδνπλ έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο απφ ηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν. Σα 

θφζηε πνπ ηνπο επηβαξχλνπλ είλαη πςειφηεξα ηφζν ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ εξγαηηθνχ 
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θφζηνπο αιιά θαη ιφγσ ησλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο θαη αζθάιεηα. Γη‘ απηφ ην 

ιφγν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα 4 θαη 5 νη ηηκέο δηάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα δηαιπηήξηα ζηελ Κίλα είλαη ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο (Ηλδία, Μπαγθιαληέο θαη Παθηζηάλ). χκθσλα κε ζηνηρεία απφ 

ην Baltic Exchange, ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ δηάιπζεο (γηα πινία ηχπνπ tanker) κεηαμχ 

ησλ 2 πεξηνρψλ θαηά ηε 10-εηία 2004-2013  θπκαηλφηαλ θαηά κέζν φξν ζηα USD 109 

αλά LDT, κε ηε δηαθνξά λα θηάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηα USD 358 αλά LDT ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2008, ελψ κφιηο 1 θνξά θαηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 νη ηηκέο 

δηάιπζεο ζηελ Κίλα ήηαλ πςειφηεξεο (θαηά κφιηο USD 3,5 αλά LDT).  
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Γηάγξακκα 4 : Σηκέο Γηάιπζεο Γεμακελνπινίσλ (USD/LDT)   

Πεγή Γεδνκέλσλ:  Baltic Demolition Assessments-Baltic Exchange 

Ζ βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ηεο Κίλαο παξνπζηάδεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε εθείλε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Ζ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ησλ πινίσλ 

δελ θηάλεη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ ρσξψλ ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ, θαζψο ε ηνπηθή 

νηθνλνκία δε βαζίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ πιηθψλ 

παξά κφλν ζηα αλαθπθιψζηκα κέηαιια. Δπίζεο, ν αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο απφ ηα 

πινία ζπαλίσο πθίζηαηαη ζεξκηθή επεμεξγαζία, φπσο ζπκβαίλεη θαηά θφξνλ ζηελ 

Ηλδηθή ππνήπεηξν, αιιά ζπλήζσο νδεχεη πξνο πιήξε ηήμε. εκαληηθφ είλαη λα 
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αλαθεξζεί φηη ε θηλέδηθε νηθνλνκία δελ βαζίδεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζε 

ράιπβα ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ (ελ αληηζέζεη κε άιιεο ρψξεο ηνπ θιάδνπ 

φπσο π.ρ. ην Μπαγθιαληέο) θαζψο παξάγεη ράιπβα θπξίσο απφ επεμεξγαζία 

εηζαγφκελνπ ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη φρη ηφζν απφ αλαθχθισζε
14
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Γηάγξακκα 5 : Γηαθνξά Σηκψλ Γηάιπζεο Γεμακελνπινίσλ κεηαμχ Ηλδηθήο 

Τπνεπείξνπ θαη Κίλαο (USD/LDT)   

Πεγή Γεδνκέλσλ:  Baltic Demolition Assessments-Baltic Exchange 

Δθηφο απφ ηε δηάιπζε πινίσλ, ε Κίλα είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο 

ζηνλ ηνκέα λαππήγεζεο πινίσλ. ηα ηέιε ηνπ 2013, κηα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

απφθαζε επξέσο γλσζηή ζηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο σο ―scrap and build subsidy‖ 

επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ηεο ρψξαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε κηα πξνζπάζεηα  αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ππφ 

Κηλεδηθή ζεκαία ζηφινπ, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ επηδφηεζε ησλ πινηνθηεηψλ 

θαηά πεξίπνπ RMB 750 (πεξίπνπ USD 247 εθείλε ηελ πεξίνδν ή USD 120 ζήκεξα) 

αλά GRT γηα θάζε πινίν πνπ ζα νδεγνχηαλ πξνο αλαθχθισζε ζε δηαιπηήξηα ηεο 

ρψξαο
15

. Ζ επηδφηεζε αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή λένπ πινίνπ ίζεο ή κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο απφ απηφ πνπ ζα φδεπε ζε απφζπξζε θαη ζα θαηαβαιιφηαλ ζηνπο 

                                                           
14

 Mikelis, 2013, “Ship Recycling Markets and the Impact of the Hong Kong Convention”. 

15
 Seatrade, 09/12/2013. 
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δηθαηνχρνπο ζε 2 δφζεηο, ηελ πξψηε θαηεπζείαλ κεηά ηε δηάιπζε ηνπ παιαηνχ πινίνπ 

θαη ηε δεχηεξε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ.  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο επηδφηεζεο ήηαλ ηφζν ην πξνο δηάιπζε, φζν θαη 

ην λεφηεπθην πινίν λα θέξνπλ Κηλεδηθή ζεκαία θαη ζθνπφο ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ειηθησκέλνπ ζε γεληθέο γξακκέο εκπνξηθνχ θηλεδηθνχ ζηφινπ κε απνδνηηθφηεξα 

πινία λέαο γελεάο θαη κεησκέλεο εθπνκπήο ξχπσλ. Σν πξφγξακκα επηδφηεζεο ―scrap 

and build‖ ηεο θηλεδηθήο θπβέξλεζεο είρε αξρηθά ηζρχ γηα 2 έηε, αιιά κε λέα 

απφθαζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ε ηζρχο ηνπ επεθηάζεθε γηα αθφκα 2, ήηνη κέρξη ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2017
16

 θαη έρεη επλνήζεη ηδηαηηέξσο ηνπο θξαηηθνχο θνινζζνχο China 

Cosco, China Shipping Development Co (CSDC) θαη China Shipping Group, θαζψο 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο.  

Λφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ αληαγσληζηηθψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ έρεη ε βηνκεραλία 

δηάιπζεο πινίσλ ζηελ Κίλα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζηελ Ηλδηθή 

ππνήπεηξν, νη Κηλέδνη δηαιπηέο δπζθνιεχνληαλ λα πξνζειθχζνπλ πινία θαζψο νη 

πινηνθηήηεο πξνηηκνχζαλ λα ηα πσιήζνπλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πνπ πξφζθεξαλ 

πςειφηεξεο ηηκέο δηάιπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, πνιιέο κνλάδεο δηάιπζεο ζηελ Κίλα 

έθιεηζαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν θιάδνο απεηιήζεθε κε αθαληζκφ. Όκσο ην 

πξφγξακκα επηδνηήζεσλ πξνζέθεξε ζεκαληηθή αλάζα ζηε βηνκεραλία, ε νπνία 

πιένλ αλαθπθιψλεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά πινία Κηλεδηθήο ζεκαίαο θαη πινηνθηεζίαο, 

φληαο αλήκπνξε λα πξνζειθχζεη πινία δηεζλνχο πινηνθηεζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

φκσο ν θιάδνο έρεη θαηαζηεί εζσζηξεθήο θαη ε βησζηκφηεηά ηνπ είλαη ακθίβνιε ζην 

κέιινλ, εηδηθά εάλ ηεξκαηηζηεί ην πξφγξακκα ησλ επηδνηήζεσλ ζηα ηέιε ηνπ 2017. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε δηεζλήο λαπηηιηαθή θνηλφηεηα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλαβάζκηζε ηεο βηνκεραλίαο δηάιπζεο αλά ηνλ θφζκν, 

νχησο ψζηε νη δηαιχζεηο ησλ πινίσλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεζφδνπο αζθαιείο 

θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. Απηή ε ηάζε δχλαηαη λα επλνήζεη 

κειινληηθά ηελ Κίλα θαζψο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά 

ηεο θαη ηελ ππεξνρή ηεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, θαη έηζη 

λα μαλαγίλεη εγέηηδα δχλακε ζηνλ θιάδν. 

 

                                                           
16

 Seatrade, 23/06/2015. 
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2.3.6 Σνπξθία 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ πξσηνμεθίλεζε 

ην 1976 ζε 2 πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Aliaga πνπ 

βξίζθεηαη 50ρκ. βνξεηνδπηηθά ηεο κχξλεο. ήκεξα, ε δεχηεξε είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν θέληξν δηάιπζεο ζηελ Σνπξθία. Ζ δηαδηθαζία θαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζνκνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε απηέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ Κίλα 

παξά ζηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν. Σα πινία πξνζαξάδνπλ κελ ζηελ αθηή αιιά δελ 

δηαιχνληαη κέζα ζηε ζάιαζζα κε ηε βνήζεηα ηεο παιίξξνηαο. Αληηζέησο, θφβνληαη ζε 

κεγάια θνκκάηηα ησλ 600-800 ηφλσλ μεθηλψληαο απφ ηελ πιψξε, θαη κεηά ζχξνληαη 

απφ κεγάια κεραλήκαηα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ππνδνρείο ζηε ζηεξηά φπνπ θαη 

δηακειίδνληαη πεξαηηέξσ. Λφγσ ηνπ φηη ε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ δελ έρεη ηηο 

παιηξξντθέο ηδηφηεηεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ην 

έδαθνο ζηελ αθηή είλαη αξθεηά ζηέξεν θαη απηφ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζε 

θνξηεγψλ θαη γεξαλψλ ζηα πξνζαξαγκέλα πινία. Ζ Σνπξθία είλαη ε πέκπηε δχλακε 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά δηάιπζεο, παξφιαπηά αλαθπθιψλεη πνιχ πεξηζζφηεξα πινία 

απ‘ φηη νη ππφινηπεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, εμαηξνπκέλσλ βέβαηα ησλ ηεζζάξσλ 

πξψησλ, θαη έρεη ζηαζεξά αλνδηθφ κεξίδην αγνξάο πνπ θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 4-

11%
17

. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Δπξψπε, είλαη ν θχξηνο 

πξννξηζκφο επηβαηεγψλ θαη νρεκαηαγσγψλ πινίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Μεζφγεην 

θαζψο θαη πινίσλ κηθξνχ κεγέζνπο πνπ είλαη αζχκθνξν λα κεηαβνχλ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία γηα δηάιπζε.    

Ζ ρψξα έρεη ηζρπξή βηνκεραλία παξαγσγήο ράιπβα ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Ηλδία θαη θπξίσο ηελ Κίλα, βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαθχθισζε 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ράιπβα παξά ζηελ παξαγσγή απφ ζηδεξνκεηάιιεπκα. Ο 

αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο, θαζψο ε Σνπξθία είλαη ν 

κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο αλαθπθιψζηκνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ράιπβα παγθνζκίσο
18

. 

Παξφιαπηά ε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ηεο ρψξαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά θαζψο 
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 Mikelis, 2013, “Ship Recycling Markets and the Impact of the Hong Kong Convention”. 
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 World Steel Recycling in Figures, 2005-2012. 



38 

 

πεξίπνπ ην 11% ηεο δήηεζεο ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ ηνλ αλαθπθιψζηκν ράιπβα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πινία πνπ δηαιχνληαη ζηελ πεξηνρή Aliaga
19

.  

Ζ βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ηεο Σνπξθίαο πξνζνκνηάδεη αξθεηά κε εθείλε ηεο 

Κίλαο θαζψο παξνπζηάδνπλ θνηλά κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα. Σα θφζηε ησλ 

δηαιπηψλ είλαη αξθεηά πςειφηεξα ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ Ηλδηθή 

ππνήπεηξν, ζπλεπψο νη ηηκέο δηάιπζεο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο Σνπξθηθήο βηνκεραλίαο είλαη νη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο δηεζλείο 

πεξηβαιινληνινγηθνχο θαλνληζκνχο. Έηζη, παξφιν πνπ ε Σνπξθία είλαη ε πέκπηε 

δχλακε ηνπ θιάδνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζην 

κέιινλ εθκεηαιιεπφκελε ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο πεξηβαιινληνινγηθνχο 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθχθισζε πινίσλ. 

2.3.7 Λνηπέο ρψξεο 

Δθηφο απφ ηηο 5 εγέηηδεο δπλάκεηο ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ, ππάξρνπλ θαη 

άιιεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Απηέο ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, 

Ζ πξψηε αθνξά νξηζκέλα θξάηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πξφζθαηα ζηνλ θιάδν, φπσο ην Βηεηλάκ, ε Ηλδνλεζία θαη νη 

Φηιηππίλεο. Οη ελ ιφγσ ρψξεο ζηξάθεθαλ ζηε δηάιπζε πινίσλ ιφγσ ησλ πςειψλ 

ηνπηθψλ αλαγθψλ γηα αλαθπθιψζηκν ράιπβα. Ζ βηνκεραλία ηνπο είλαη ζε λεπηαθφ 

ζηάδην θαη δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα κεγέζε ησλ 5 εγέηηδσλ ρσξψλ, αιιά φζν ηα 

θφζηε εξγαζίαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα, ππάξρεη δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκν ράιπβα 

θαη δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ν θιάδνο ζα έρεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο.    

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία είλαη 

νξηζκέλεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ην Βέιγην, νη Ζ.Π.Α. θαη ν Καλαδάο. ηηο ελ 

ιφγσ ρψξεο ε δηάιπζε πινίσλ δελ έρεη ηε κνξθή κηα θεξδνθφξαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φπσο ζε φιεο ηηο άιιεο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. Αληηζέησο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνκάθξπλζε λαπαγίσλ θαη απφζπξζε 

πνιεκηθψλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ πνπ αλαθπθιψλνληαη ζε εηδηθά 
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δηακνξθσκέλεο απνβάζξεο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Λφγσ ηνπ πςεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κεγάιεο δηαζεζηκφηεηαο 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα απφ άιιεο πεγέο, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

αλαπηπρζεί αληαγσληζηηθή βηνκεραλία δηάιπζεο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

2.4 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αγνξάο δηάιπζεο 

πινίσλ  

ηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά νη ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ν θιάδνο άλζηζε ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε είλαη ηα ρακειά εξγαηηθά θφζηε 

θαη νη πςειέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

βηνκεραλία ζηα ελ ιφγσ θξάηε είλαη ηα εμήο: 

Α. Πεγή αλαθπθιώζηκνπ ράιπβα θαη άιισλ επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ :  

Ζ δηάιπζε πινίσλ απφ ηε θχζε ηεο ζπλεπάγεηαη αλαθχθισζε. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ ην 96-98%
20

 ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε έλα πινίν δχλαηαη λα 

αλαθπθισζεί-επεμεξγαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, θαζψο κφλν 

ην 2-4% είλαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη απφβιεηα. πλεπψο κε απηήλ ηελ πξννπηηθή ν 

θιάδνο ζεσξείηαη κηα «πξάζηλε» βηνκεραλία πνπ ηξνθνδνηεί ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο 

κε αλαθπθιψζηκα πιηθά ρσξίο λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο θπζηθέο πεγέο 

(ζηδεξνκεηάιιεπκα, άλζξαθαο, ελέξγεηα θηι). Ο ράιπβαο πνπ εμάγεηαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θαηαζθεπέο θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζπλεπψο είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ελψ ζε νξηζκέλα θξάηε φπσο ην Μπαγθιαληέο 

ε δηάιπζε πινίσλ είλαη ζρεδφλ ε κνλαδηθή πεγή άληιεζεο ράιπβα. Δπηπιένλ ηα 

ππφινηπα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ησλ πινίσλ κεηαπσινχληαη γηα ηειηθή ρξήζε ή 

γίλνληαη πξψηεο χιεο ζε παξαγσγή άιισλ αγαζψλ. 

Β. Φνξνινγηθά νθέιε : Ζ βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

εζφδσλ γηα ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ κέζσ ηεο πιεξσκήο θφξσλ πνπ 

θαηαβάιινπλ δηαιπηέο. Γη‘ απηφ ην ιφγν νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ πάληα 

ζνβαξά ππφςε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ θιάδνπ ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα ηξέρνληα ή/θαη κειινληηθά έζνδα απφ ηελ 

                                                           
20

 Παρουςίαςθ GMS, 2011.  



40 

 

ελ ιφγσ βηνκεραλία. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ε εηζαγσγή δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο πινίσλ πξνο δηάιπζε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί επξέσο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε επηβνιή επηδνηήζεσλ φπσο απηή πνπ εηζήγαγε ε Κίλα 

ζηα ηέιε ηνπ 2013.  

Γ.  Απαζρόιεζε : Ο θιάδνο απαζρνιεί άκεζα ζε θάζε ρψξα ρηιηάδεο άηνκα, θπξίσο 

ρακειήο νηθνλνκηθήο ηάμεο, νη νπνίνη ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ άλεξγνη. 

Δπηπιένλ απφ ηε βηνκεραλία εμαξηψληαη έκκεζα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη 

πνπ απαζρνινχληαη ζε παξαθείκελεο κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηεο φπσο κεηαθνξέο, 

κεηαιινπξγεία, επηπινπνηία, παξνρέο ππεξεζηψλ θηι. 

Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο βηνκεραλίαο αθνξνχλ ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ν θιάδνο έρεη θαηεγνξεζεί ζθνδξά θαηά 

θαηξνχο απφ πεξηβαιινληνιφγνπο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα γηα κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηεο 

κεζφδνπ ηεο πξνζάξαμεο (ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ) θαη 

ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ δηάιπζε πινίσλ ζηηο 

αθηέο έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ησλ πδάησλ, ηνπ αέξα θαη ηνπ ρψκαηνο 

ιφγσ ηεο έθιπζεο επηθίλδπλσλ ηνμηθψλ νπζηψλ φπσο ν ακίαληνο, βαξέα κέηαιια, θαη 

ινηπέο ηνμηθέο νπζίεο θαη αέξηα επηθίλδπλα γηα ην νηθνζχζηεκα, ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
21

. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε νξγάλσζεο, κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη βαζηθψλ θαλφλσλ  αζθάιεηαο έρεη ζέζεη πνιιέο θνξέο ζε θίλδπλν ηε 

δσή ησλ εξγαηψλ, θαζψο πνιινί άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, θπξίσο ζε δηαιπηήξηα ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ, ιφγσ έιιεηςεο 

ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ αζθαιείαο. Τπνινγίδεηαη φηη ζηα δηαιπηήξηα ηεο Ηλδίαο ν 

βαζκφο ζλεζηκφηεηαο είλαη 2 ζηνπο 1.000 εξγάηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ θιάδν 

ηνλ πην επηθίλδπλν γηα εξγαζία, ρεηξφηεξν αθφκα θαη απφ ηε βηνκεραλία εμφξπμεο 

(κεηαιιεία, νξπρεία, ιαηνκεία θηι) φπνπ ν βαζκφο ζλεζηκφηεηαο είλαη 0,34 ζηνπο 

1.000 εξγάηεο
22

. 
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2.5 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ 

Σν θαλνληζηηθφ-λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα θάζε 

επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ λαπηηιία θαη εηδηθφηεξα ε αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, σο κηα 

δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε. 

Παξφια ηα ζεηηθά  πνπ πξεζβεχεη ν θιάδνο, ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έρεη θεληξίζεη ην 

δηεζλέο ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξν γηα αξλεηηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη αθνξνχλ ηηο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη, φπσο 

αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. ηελ παξνχζα 

ππνελφηεηα ζα αλαιπζεί ε δηεζλήο λνκνζεζία θαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ 

βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα δηεζλνχο αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ήηαλ κέζσ ηεο Γηεζλνχο πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ Έιεγρν ηεο 

Γηαζπλνξηαθήο Μεηαθνξάο θαη Απφξξηςεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (The Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 

and their Disposal). Ζ ελ ιφγσ πλζήθε πηνζεηήζεθε ην 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

1992 ιφγσ ηεο γεληθήο θαηαθξαπγήο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ αλαθάιπςε, θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ηνμηθψλ νπζηψλ ζηελ Αθξηθή πνπ είραλ εηζαρζεί απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Παξφιν πνπ ε πλζήθε δελ είρε ζρεδηαζηεί γηα λα εθαξκνζηεί 

ζηε λαπηηιία, ζθνπφο ηεο ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο απνβιήησλ αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη απφξξηςεο ησλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πεγή ηνπο. Ζ πλζήθε επέηξεπε 

ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πιηθψλ κφλν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

φπσο ε πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ θξάηνπο εηζαγσγέα απφ ην θξάηνο πνπ εμήγαγε ηηο 

ηνμηθέο νπζίεο θαζψο θαη γξαπηή ζπλαίλεζε φισλ ησλ θξαηψλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ 

ζηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.   

Οξηζκέλα επξσπατθά θξάηε θαη κέιε ηνπ OECD πνπ είραλ πηνζεηήζεη ηε πλζήθε 

ηεο Βαζηιείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

έζεζαλ ζε ηζρχ απφ ην 1994 ηελ νδεγία ―Ban Amendment‖, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

απαγνξεπφηαλ γηα φια ηα θξάηε κέιε ηνπ OECD ε εμαγσγή επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη 



42 

 

απνβιήησλ ζε ρψξεο κε κέιε ηνπ OECD. Ωο επαθφινπζν ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, πινία 

πνπ έθεξαλ ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηνπ OECD ζα ήηαλ νπζηαζηηθά αδχλαην λα 

δηαιπζνχλ ζηα δηαιπηήξηα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Παξφιαπηά, ε αξκφδηα 

επξσπατθή επηηξνπή ππνιφγηζε φηη θαηά ην 2009 ην 91% ησλ πινίσλ επξσπατθήο 

πξνέιεπζεο φδεπε πξνο δηάιπζε ζε δηαιπηήξηα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

παξεθθιίλνληαο ησλ νδεγηψλ
23

, κέζσ κεζφδσλ φπσο ε αιιαγή ζεκαίαο θαη νη 

ελδηάκεζεο πσιήζεηο ησλ πινίσλ πξηλ ηε δηάιπζε. Σν αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη ε πλζήθε ηεο Βαζηιείαο δελ είρε δεκηνπξγεζεί γηα λα εθαξκνζηεί ζην 

ζχγρξνλν θαη δηεζλέο πιαίζην ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, θαηέζηεζε ζαθέο ηελ 

αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξφηεξνπ, πην εμεηδηθεπκέλνπ θαη δεζκεπηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ήηαλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα ξπζκίζεη λνκνζεηηθά 

ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ.               

ε γεληθέο γξακκέο, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε λαπηηιία βαζίδεηαη ζηελ 

πλζήθε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (U.Ν.)  γηα ην Νφκν ηεο Θάιαζζαο (United Nations 

Convention on the Law of the Sea-UNCLOS, 1982) θαη παξνπζηάδεηαη πεξηιεπηηθά 

ζην δηάγξακκα 6. H UNCLOS ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζέζπηζε νπνηνπδήπνηε 

θαλνληζκνχ, ελψ νη ζρεηηδφκελνη κε ηα Ζλσκέλα Έζλε δηεζλείο νξγαληζκνί ΗΜΟ 

(Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιίαο) θαη ILO (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο) απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνπο 

θαλνληζκνχο. Ο ΗΜΟ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, θαη ν ILO αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο. Οη δπν νξγαληζκνί, ζπρλά κε βνήζεηα θαη επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε απφ ηνπο λενγλψκνλεο, δεκηνπξγνχλ ηνπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη 

κεηαηξέπνληαη ζε λνκνζεζία φηαλ πηνζεηεζνχλ θαη επηθπξσζνχλ απφ ηα λαπηηιηαθά 

θξάηε. Αλαιπηηθφηεξα, γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη λα ηεζεί ζε ηζρχ έλαο δηεζλήο 

λαπηηιηαθφο θαλνληζκφο ζπλήζσο αθνινπζνχληαη ηα εμήο 4 ζηάδηα. Καηά ην πξψην 

ζηάδην ζπζηήλνληαη εηδηθέο επηηξνπέο απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο ησλ 

αξκφδησλ κεξψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζρεδίσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ. Δλ ζπλερεία νξγαλψλνληαη ζπλέδξηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπζθέςεηο κεηαμχ ησλ επηηξνπψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ λαπηηιηαθψλ θξαηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ αδπλακίεο θαη/ή ηξφπνη βειηίσζεο ην 
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πεξηερνκέλνπ ηνπ θαλνληζκνχ. Σν ηξίην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαλνληζκνχ απφ ηα λαπηηιηαθά θξάηε, κε ηελ νπνία δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

επηθπξψζνπλ ηνλ θαλνληζκφ θαη λα ηνλ εληάμνπλ ζηηο επηκέξνπο λνκνζεζίεο ηνπο. 

Σέινο, ην ηέηαξην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ επηθχξσζε ηνπ θαλνληζκνχ κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ λαπηηιηαθψλ θξαηψλ. Ο θαλνληζκφο ηίζεηαη 

επίζεκα ζε ηζρχ εθφζνλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ λαπηηιηαθψλ θξαηψλ 

(ζπλήζσο ηα 2/3) έρεη επηθπξψζεη ηε δηαδηθαζία θαη φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο 

έρνπλ εθπιεξσζεί. Ο θαλνληζκφο έρεη ηζρχ λφκνπ ζηηο ρψξεο πνπ ηνλ έρνπλ 

επηθπξψζεη, αιιά δελ έρεη εθαξκνγή ζε θξάηε πνπ δελ ηνλ έρνπλ επηθπξψζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 6 : Ρπζκηζηηθφ ζχζηεκα ζηε λαπηηιία   

Πεγή:  Maritime Economics (M. Stopford, 2009) 

 

Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βηνκεραλίαο δηάιπζεο πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ε πλζήθε ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ γηα ηελ Αζθαιή θαη Φηιηθή πξνο ην Πεξηβάιινλ Αλαθχθισζε Πινίσλ (Hong 

Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound 

Recycling of Ships - HKIC) ην 2009, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

λαπηηιηαθψλ θξαηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε HKIC πξνεηνηκαδφηαλ απφ ην 2005 κέζσ ηεο 
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ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ νξγάλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ ΗΜΟ, ηνπ ILO θαη ηεο 

πλζήθεο ηεο Βαζηιείαο, ελψ ηα πξψηα ζρέδηά ηεο πξνεηνηκάδνληαλ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή απφ ην 2006. ε ρξνληθφ δηάζηεκα 3 εηψλ ην θείκελν ηεο πλζήθεο 

ηειεηνπνηήζεθε θαη έγηλε απνδεθηφ απφ 65 θξάηε ζε ζρεηηθφ ζπλέδξην πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Υνλγθ-Κνλγθ ηνλ Μάην ηνπ 2009. Ζ HKIC πεξηιακβάλεη 21 

άξζξα πνπ παξαζέηνπλ ηνπο θχξηνπο λνκνζεηηθνχο κεραληζκνχο, 25 νδεγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαζψο θαη 7 πξνζαξηήκαηα κε ηηο ιίζηεο 

ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ, ηηο θφξκεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θηι.  Σα θπξηφηεξα κέηξα 

πνπ εηζήγαγε ε HKIC νχησο ψζηε λα ελαξκνλίζεη ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ κε 

ηα δηεζλή πεξηβαιινληηθά πξφηππα ήηαλ ηα εμήο: 

o Inventory of Hazardous Materials: Κάζε πινίν ζα πξέπεη λα ηεξεί θαηάινγν κε 

ηα επηθίλδπλα πιηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ.  

o International Certificate on Inventory of Hazardous Materials: Σν πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηα θξάηε ζεκαίαο ζε θάζε πινίν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζην 

κεηξψν ηνπο, αθνχ πεξάζνπλ απφ ζρεηηθέο επηζεσξήζεηο, γηα ηα επηθίλδπλα 

πιηθά πνπ θέξνπλ. 

o Ship Recycling Facility Plan: Σν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ δηαιπηεξίσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

o Document of Authorization to conduct Ship Recycling: Πηζηνπνίεζε πνπ 

παξέρεηαη ζηηο γηάξδεο δηάιπζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο εθάζηνηε ρψξαο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

o Ship Recycling Plan: Πιάλν πνπ ππνρξενχληαη λα πξνεηνηκάδνπλ νη δηαιπηέο γηα 

ηελ αλαθχθισζε θάζε πινίνπ, κε βάζε ηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ 

απηφ θέξεη.  

o International Ready for Recycling Certificate: Δίλαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηα θξάηε ζεκαίαο πξνο νπνηνδήπνηε πινίν θαη επηθπξψλεη ηε 

δπλαηφηεηα δηάιπζήο ηνπ, αθνχ πξψηα έρεη πεξάζεη απφ ηηο απαξαίηεηεο 

επηζεσξήζεηο.  
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εκεηψλεηαη φηη νη φξνη ηεο HKIC αθνξνχλ πινία πνπ νδεχνπλ πξνο δηάιπζε ηα 

νπνία θέξνπλ ζεκαία θξάηνπο-κέινπο ηεο ζπλζήθεο θαζψο θαη γηα δηαιπηήξηα ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε δηθαηνδνζία θξάηνπο-κέινπο ηεο ζπλζήθεο. Πινία 

ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 500GT, πνιεκηθά πινία θαζψο θαη πινία πνπ 

αλήθνπλ ζε θξαηηθέο θπβεξλήζεηο δελ ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο ηεο HKIC.      

Όπσο θαη θάζε δηεζλέο λαπηηιηαθφ λνκνζέηεκα, ε HKIC πξέπεη λα επηθπξσζεί απφ 

ηα λαπηηιηαθά θξάηε γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ. Ζ ζρεδφλ θαζνιηθή απνδνρή ηεο ην 2009 

ζην ζπλέδξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ δε ζεκαίλεη φηη ε πλζήθε ηέζεθε ζε άκεζε ηζρχ. Ζ 

ηζρχο ηεο ζα μεθηλήζεη 2 έηε κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο απφ 15 θξάηε κέιε πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ ζε φξνπο GT θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 3% ηνπ εηήζηνπ φγθνπ 

δηάιπζεο θαηά ηα πξνεγνχκελα 10 έηε. χκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ, ην επηέκβξην ηνπ 

2016 5 θξάηε (Γαιιία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Σνπξθία, Saint Kitts and Nevis) είραλ 

ππνγξάςεη ηε πλζήθε θαη 4 θξάηε (Βέιγην, Κνλγθφ, Γαιιία θαη Ννξβεγία) 

εθπξνζσπψληαο ην 2,31% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ηελ είραλ 

επηθπξψζεη
24

. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ε Δ.Δ. ζέζπηζε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ γηα ηελ 

Αλαθχθισζε Πινίσλ (EU Ship Recycling Regulation) ζε κηα πξνζπάζεηα 

δηεπθφιπλζεο ηεο επηθχξσζεο ηεο HKIC απφ ηα επξσπατθά θξάηε. Ο ελ ιφγσ 

θαλνληζκφο εκπεξηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ φξσλ ηεο HKIC θαζψο θαη νξηζκέλεο 

επηπιένλ νδεγίεο θαη πεξηνξηζκνχο θαη αθνξά φια ηα πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. Δλ αληηζέζεη κε ηελ HKIC, ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο γηα 

ηελ Αλαθχθισζε Πινίσλ δηαρσξίδεη ηελ έλαξμε ηζρχνο θαη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο, 

θαζψο είρε άκεζε ηζρχ απφ ηελ 30/12/2013, κφιηο 20 εκέξεο κεηά ηελ  επίζεκε 

δεκνζίεπζή ηνπ, θαη ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ 2 έηε κέρξη ην 

αξγφηεξν 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, θαη εθφζνλ νη ζπλνιηθέο εηήζηεο 

δπλαηφηεηεο αλαθχθισζεο πινίσλ ζε δηαιπηήξηα πνπ είλαη απνδεθηά απφ ηελ Δ.Δ. 

είλαη άλσ ησλ 2,5εθ. LDT.   

Παξφιν πνπ ηα 5 ζεκαληηθφηεξα θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία 

δηάιπζεο πινίσλ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ηε HKIC, ηα δηαιπηήξηα ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο 
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Κίλαο ιεηηνπξγνχλ ζε αξκνλία κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ε πλζήθε. Αλαθνξηθά κε ηα 

θξάηε ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ, ηα δηαιπηήξηα ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, κε πξνεμέρνληα 

εθείλα ηεο Ηλδίαο, έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο πξνφδνπο ψζηε ζην κέιινλ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηα απαξαίηεηα πξφηππα. 

2.6 Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ 

θνπφο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο είλαη ε παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, φπσο 

απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Σν δηάγξακκα 

7  αληηθαηνπηξίδεη ζρεκαηηθά ηελ επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ δπλάκεσλ ζηνλ θιάδν. 
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Γηάγξακκα 7 : Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ  

 Πεγή:  World Bank (Sarraf et al, 2010) 

 

2.6.1 Ζ επίδξαζε ηεο πξνζθνξάο 

Ζ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, δειαδή ην πφηε θαη πφζα πινία πξνζθέξνληαη γηα 

δηάιπζε, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά λαύισλ αιιά θαη ηελ αγνξά S&P. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

πινηνθηήηεο ιακβάλνπλ ρξεκαηηθέο εηζξνέο απφ 2 πεγέο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο εηζξνέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ πινίσλ, δειαδή ηνπο λαχινπο, θαη ε 

δεχηεξε απφ ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία φηαλ απνθαζίζνπλ λα ηα πσιήζνπλ. 

Γηαηεξψληαο ζηαζεξέο νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, ε απφθαζε ελφο 

πινηνθηήηε γηα πψιεζε ελφο πινίνπ γηα δηάιπζε εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

γηα ηελ πνξεία ηεο λαπιαγνξάο θαη ηεο αγνξάο S&P. Δάλ ν πινηνθηήηεο αλακέλεη φηη 

νη κειινληηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ην πινίν (απφ λαχινπο θαη 

ππνιεηκκαηηθή αμία), είλαη θάησ απφ ηελ ηξέρνπζα αμία δηάιπζήο ηνπ, ηφηε είλαη 

πξνηηκφηεξν ην πινίν λα πσιεζεί γηα δηάιπζε. Σν δηάγξακκα 8 αλαδεηθλχεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε αγνξά λαχισλ ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο 

πινίσλ, θαζψο απεηθνλίδεη ηνλ εηήζην φγθν δηάιπζεο πινίσλ απφ ην 1999 έσο ην 

2015 ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηνπ BDI, ηνπ πην αληηπξνζσπεπηηθνχ δείθηε ηεο 

δηεζλνχο λαπηηιηαθήο λαπιαγνξάο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, ζε πεξηφδνπο 

πνπ νη λαχινη θπκαίλνληαλ ζε ρακειά επίπεδα, φπσο π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν 2011-

2015, ν φγθνο δηάιπζεο παξνπζηαδφηαλ απμεκέλνο θαζψο ηα έζνδα ησλ πινίσλ 

κεηψλνληαλ, σζψληαο έηζη ηνπο πινηνθηήηεο λα ηα απνζχξνπλ. Αληηζέησο, φηαλ νη 

λαχινη ήηαλ ζε πςειά επίπεδα, φπσο π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2008, ν φγθνο 

δηάιπζεο ήηαλ αξθεηά κεησκέλνο, ιφγσ ηνπ φηη νη πινηνθηήηεο απνθφκηδαλ 

ζεκαληηθά θέξδε θαη πσινχζαλ πινία γηα δηάιπζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά 

ήηαλ αδχλαην λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζπλεπψο δελ είραλ αμία ζηε δεπηεξνγελή αγνξά. 

 



48 

 

 

Γηάγξακκα 8 : Γηαιχζεηο πινίσλ θαη επίπεδα λαχισλ   

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αμίαο ελφο πινίνπ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, έρεη ε ειηθία ηνπ. Σα πνληνπφξα 

εκπνξηθά πινία έρνπλ κέζν φξν δσήο ηα 20 κε 25 έηε πεξίπνπ. Μεηά ηα 20 έηε ην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαζψο πνιιαπιαζηάδνληαη ηα θφζηε 

ζπληήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αμηνπινΐαο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δελ βαξαίλεη 

ηδηαίηεξα ηνπο πινηνθηήηεο φηαλ ε λαπιαγνξά είλαη ζε πςειά επίπεδα. Όηαλ φκσο ε 

λαπιαγνξά βξίζθεηαη ζε χθεζε, ε ζπληήξεζε ελφο πινίνπ κεγάιεο ειηθίαο δελ είλαη 

πάληνηε εθηθηή, ηδηαηηέξσο φηαλ νη λαχινη δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηα έμνδα. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα πινία κεγάιεο ειηθίαο είλαη ηα πξψηα πνπ νδεχνπλ γηα 

δηάιπζε, θαζψο νη πινηνθηήηεο πξνηηκνχλ λα δηαρεηξίδνληαη λεφηεξα πινία πνπ έρνπλ 

κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  

Ζ αλσηέξσ ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο πινίνπ θαη λαπιαγνξάο, ηζρχεη θαη γηα ηελ 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο αμίαο ελφο πινίνπ ζηελ αγνξά S&P, θαζψο ηα 

κηθξφηεξα ζε ειηθία πινία έρνπλ πάληνηε κεγαιχηεξε αμία ζηε δεπηεξνγελή αγνξά 

ελ ζπγθξίζεη κε ηα γεξαηφηεξα. ην δηάγξακκα 9 απεηθνλίδεηαη ε αμία δηάιπζεο ελφο 

θνξηεγνχ πινίνπ Panamax θαη ε αμία ζηε δεπηεξνγελή αγνξά ελφο ίδηνπ ηχπνπ 

πινίνπ ειηθίαο 20 εηψλ. Καζψο νη αμίεο ησλ πινίσλ αθνινπζνχλ ηε λαπιαγνξά, ζε 

πεξηφδνπο πςειψλ λαχισλ αλεβαίλεη θαη ε αμία ηνπο. Έηζη, έλα Panamax 20εηίαο 

έθηαζε θαηά ην 2007-2008 λα έρεη αμία ζηε δεπηεξνγελή αγνξά άλσ ησλ USD 50εθ., 
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απέρνληαο πάξα πνιχ απφ ηελ αμία δηάιπζήο ηνπ ε νπνία θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα 

USD 7-8εθ. θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Όηαλ φκσο ε αγνξά βξέζεθε ζε χθεζε, φπσο π.ρ. 

ηελ πεξίνδν 2014-2015, ε αμία ηνπ 20εηνχο Panamax έθηαζε ειάρηζηα πάλσ απφ ηελ 

αμία δηάιπζήο ηνπ, πξνεμνθιψληαο έηζη ηηο απαηζηφδνμεο εθηηκήζεηο ησλ 

πινηνθηεηψλ γηα ηε κειινληηθή θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ.    

 

Γηάγξακκα 9 : χγθξηζε αμίαο δηάιπζεο θνξηεγνχ πινίνπ Panamax  κε αμία 

κεηαρεηξηζκέλνπ Panamax 20εηίαο   

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 

 

Δθηφο απφ ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζθνξάο πινίσλ γηα δηάιπζε έρνπλ θαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί. Ζ εηζαγσγή ελφο 

λένπ θαλνληζκνχ ή ηξνπνπνίεζε ελφο πθηζηάκελνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνλ παγθφζκην ζηφιν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν δηεζλήο 

θαλνληζκφο ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ απφζπξζε ησλ δεμακελφπινησλ κνλνχ ηνηρψκαηνο 

(single hull tankers phase out), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε (2007) ηνπ 

νπνίνπ ε πιεηνςεθία ησλ δεμακελφπινησλ κνλνχ ηνηρψκαηνο ζα έπξεπε λα 

απνζπξζεί κέρξη ην 2010. Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο είρε κηα πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ δεμακελφπινησλ, ηα νπνία ζα έπξεπε πιένλ λα θέξνπλ 

δηπιφ ηνίρσκα. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 10 κέρξη ην 2010 ζρεδφλ 

φινο ν ζηφινο ζπκκνξθψζεθε ζην λέν θαλνληζκφ, θαζψο ηα δεμακελφπινηα κνλνχ 

ηνηρψκαηνο είηε εθζπγρξνλίζηεθαλ, είηε ηα παιαηφηεξα εμ‘ απηψλ νδεγήζεθαλ ζε 

δηάιπζε. Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο ινηπφλ επεξέαζε ηελ πξνζθνξά πινίσλ πξνο 
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δηάιπζε, θαζψο νδήγεζε ζηελ ππνρξεσηηθή απφζπξζε ησλ παιαηφηεξσλ 

δεμακελφπινησλ κνλνχ ηνηρψκαηνο, απμάλνληαο έηζη ηελ πξνζθνξά. Σν αλσηέξσ 

γεγνλφο επαιεζεχεηαη απφ ηνλ απμεκέλν φγθν δηάιπζεο δεμακελφπινησλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ην έηνο 2010, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 11.  

 

Γηάγξακκα 10 : ηφινο δεμακελφπινησλ άλσ ησλ 10.000 DWT-Γηάθξηζε κνλνχ θαη 

δηπινχ ηνηρψκαηνο  

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 

 

 

Γηάγξακκα 11 : Γηαιχζεηο δεμακελφπινησλ άλσ ησλ 10.000 DWT  

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Research Services Ltd 



51 

 

2.6.2 Ζ επίδξαζε ηεο δήηεζεο 

Ζ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε δήηεζε γηα ηα ππνθείκελα 

αγαζά πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο ελφο πινίνπ, ηα νπνία 

είλαη φια ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

κεηαπσιεζνχλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Δηδηθφηεξα, ην θπξηφηεξν πιηθφ είλαη ν ράιπβαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην θήηνο ησλ πινίσλ θαη ζπλήζσο φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί 

ην 75-90% ηνπ LDT ελφο πινίνπ. πλεπψο ε πψιεζε ηνπ ράιπβα απνηειεί ηελ 

ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηνπο δηαιπηέο. εκαληηθή ζπλεηζθνξά έρνπλ επίζεο 

ηα κε ζηδεξνχρα κέηαιια πνπ εμάγνληαη απφ ηα πινία, φπσο π.ρ. ν ραιθφο, ηα νπνία 

παξφιν πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 1% ηνπ LDT ελφο πινίνπ, έρνπλ πςειή 

αμία κεηαπψιεζεο θαζψο δχλαληαη λα απνθέξνπλ ζηνπο δηαιπηέο κέρξη θαη 10-15% 

ηεο αμίαο πνπ θαηέβαιιαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ
25

. Δθηφο φκσο απφ ηνλ ράιπβα 

θαη ηα ππφινηπα κέηαιια πνπ απνθνκίδνληαη, ζρεδφλ φια ηα ππφινηπα πιηθά πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζην πινίν αλαθπθιψλνληαη θαη κεηαπσινχληαη απνθέξνληαο έζνδα 

γηα ηνπο δηαιπηέο. Ζ δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκν ράιπβα θαη ινηπά αλαθπθιψζηκα 

πιηθά είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη ηδηαηηέξσο ζηηο ρψξεο 

ηηο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, νη νπνίεο έρνπλ πςειέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Γη‘ απηφ 

ην ιφγν άιισζηε ε βηνκεραλία δηάιπζεο είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 12, νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν παξνπζηάδνπλ πςειή αλάπηπμε, ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε απφ  απηή ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ φπσο π.ρ. ηηο Ζ.Π.Α. Δπνκέλσο, νη 

δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκα πιηθά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάιπζε πινίσλ.  

Ζ πςειή δήηεζε γηα ράιπβα ζηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ είλαη εκθαλήο θαη απφ ηηο 

εηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχλ δηα ζαιάζζεο απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα αλάπηπμε. 

Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 13 φιεο νη ρψξεο πξαγκαηνπνηνχλ 

εηζαγσγέο, κε ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία λα εηζάγνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, 

αλαινγηθά βέβαηα θαη κε ην κέγεζφο ηνπο. 

                                                           
25

 Mikelis, 2013,  “Ship recycling markets and the impact of the Hong Kong Convention”. 
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Γηάγξακκα 12 : Ρπζκφο κεηαβνιήο Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο αλά ρψξα  

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  The World Bank 

 

 

Γηάγξακκα 13 : Δηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ (ζε ρηι. ηφλνπο) 

Πεγή δεδνκέλσλ: Steel Statistical Yearbook 2013, Committee on Economic Studies, 

Worldsteel Association 

 

Δπηπιένλ ην δηάγξακκα 14 δείρλεη πσο εμειίζζνληαη δηαρξνληθά ζε θάζε ρψξα νη 

εηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (ζε ρηι. ηφλνπο) θαη ε δξαζηεξηφηεηα δηάιπζεο 
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πινίσλ (ζε ρηι. DWT). Παξφιν πνπ ηα κεγέζε δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα θαζψο ηα 

DWT δελ ππνδειψλνπλ πνζφηεηα ράιπβα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πινία, ε εμέηαζε 

ηνπ ελ ιφγσ δηαγξάκκαηνο  δείρλεη φηη κε εμαίξεζε ίζσο ηελ Κίλα, ε ηάζε γηα 

πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα είλαη απμεηηθή θαη παξακέλεη 

ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πνπ παξαηεξήζεθε πςειή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ δηάιπζε πινίσλ (απφ ην 2008 θαη κεηά). Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδειψλεη ηηο δηαρξνληθά απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ γηα 

αλαθπθιψζηκν ράιπβα, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο ππνδνκέο θαη 

αλαδεηθλχεη ηα ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμήο ηνπο. Μάιηζηα, φπσο έρεη αλαδεηρζεί 

απφ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Mikelis (2013), νη αλάγθεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θξαηψλ 

απηψλ ζε αλαθπθιψζηκν ράιπβα θαιχπηνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

εηζαγσγέο παξά απφ ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ.    

εκαληηθφ ξφιν ζηε δήηεζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ απφθαζε ελφο δηαιπηή λα 

αγνξάζεη έλα πινίν πξνο δηάιπζε, απνηεινχλ  ηα θόζηε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία  δηάιπζεο, θαη εηδηθφηεξα ηα εξγαηηθά θφζηε. Ωο 

βηνκεραλία εληάζεσο εξγαζίαο, ε αγνξά δηάιπζεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην 

θφζηνο ησλ εξγαδφκελσλ ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ησλ 

δηαιπηεξίσλ θαη ηηο ηηκέο δηάιπζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε θάζε ρψξα. Έηζη, αλάινγα 

κε ην χςνο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο αλά ρψξα, δχλαληαη λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο αλά πεξηνρή. Άιισζηε, απηφο είλαη θαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίνλ ε βηνκεραλία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο φπνπ νη κηζζνί είλαη ζε πςειά επίπεδα, θαη αλζίδεη θπξίσο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δθηφο φκσο απφ ηα εξγαηηθά, ππάξρνπλ θαη άιια θφζηε ηα 

νπνία επηβαξχλνπλ ηνπο δηαιπηέο, φπσο νη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη 

αλαιψζηκα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε θαζψο θαη ηα θφζηε κίζζσζεο ηεο γεο πνπ 

ζπρλά αλήθεη ζε θξαηηθνχο θνξείο.   
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Γηάγξακκα 14 : Γηαιχζεηο πινίσλ (ζε ρηι. DWT) θαη εηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα (ζε ρηι. ηφλνπο) ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

αγνξά δηάιπζεο πινίσλ  

Πεγή δεδνκέλσλ: Steel Statistical Yearbook 2013, Clarkson Research Services Ltd 
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Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα θφζηε ησλ δηαιπηψλ θαη ηε 

γεληθφηεξε δήηεζε πινίσλ πξνο δηάιπζε, είλαη ην λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ 

επηκέξνπο θξαηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηάιπζε πινίσλ θαζψο θαη νη 

δηεζλείο λνκνζεηηθνί θαλνληζκνί. Σν ηνπηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηελ πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο ζε κηα ρψξα, θαζψο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο ε επηβνιή δαζκψλ ζηηο εηζαγσγέο πινίσλ πξνο 

δηάιπζε, ε εηζαγσγή πξνγξακκάησλ επηδνηήζεσλ, ε αχμεζε ησλ θφξσλ ζηα θέξδε 

θαη γεληθφηεξα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα 

θφζηε δηάιπζεο θαζψο θαη ηε δήηεζε γηα πινία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ ηνπ Παθηζηάλ, ε νπνία ζηακάηεζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο γηα αξθεηά ρξφληα, φηαλ ζηελ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

επηβιήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε δαζκφο χςνπο 45% ζε θάζε εηζαγσγή πινίνπ πξνο 

δηάιπζε ζηε ρψξα. Αληίζηνηρεο πνιηηηθέο-θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ θαηά 

θαηξνχο επεξεάζεη θαη άιια θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, απνθάζεηο ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ εμίζνπ ζεκαληηθά ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ δηεζλνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζέηεη 

πξφηππα αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα θφζηε ησλ δηαιπηψλ. Δηδηθφηεξα, 

γηα λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ρξεηάδεηαη 

ζεκαληηθή επέλδπζε ζε ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη εθπαίδεπζε απφ κέξνπο ησλ 

δηαιπηψλ, εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο δήηεζεο πινίσλ γηα δηάιπζε.  

Σέινο, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε ζηνλ θιάδν 

είλαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηάιπζε πινίσλ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην Ζ.Π.Α. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη φιεο νη αγνξαπσιεζίεο πινίσλ πξνο δηάιπζε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δνιάξηα Ζ.Π.Α., φκσο νη πσιήζεηο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ κεηά ηελ απνζχλζεζε ησλ 

πινίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Γηα παξάδεηγκα, έλα δηαιπηήο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ηλδία ζα αγνξάζεη έλα πινίν πξνο δηάιπζε πιεξψλνληαο ζε  

δνιάξηα Ζ.Π.Α., φκσο ζα πσιήζεη ηνλ αλαθπθισκέλν ράιπβα θαη ηα ινηπά πιηθά 
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απφ ην πινίν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε φξνπο Ηλδηθήο ξνππίαο. πλεπψο εθφζνλ νη 

αγνξέο πινίσλ γίλνληαη πάληα ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α., νη δηαιπηέο είλαη εθ θχζεσο 

εθηεζεηκέλνη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Σν δηάγξακκα 15 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο INR/USD ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο ζηελ 

Ηλδηθή ππνήπεηξν. 

 

Γηάγξακκα 15 : Σηκέο δηάιπζεο δεμακελφπινησλ ζηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν θαη 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία INR/USD  

 Πεγή Γεδνκέλσλ:  Baltic Demolition Assessments-Baltic Exchange, Bloomberg 

 Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνθχπηεη μεθάζαξε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δπν κεηαβιεηψλ
26

. To γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ν φξνο 

INR/USD, δειαδή φηαλ ε Ηλδηθή ξνππία ππνρσξεί ζε ζρέζε κε ην δνιάξην Ζ.Π.Α., νη 

ηηκέο δηάιπζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κεηψλνληαη. ηελ πξάμε ε ππνρψξεζε ηνπ 

ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ζεκαίλεη φηη νη δηαιπηέο ζα αλαγθαζηνχλ λα πσιήζνπλ ηα 

αλαθπθιψζηκα κέξε ηνπ πινίνπ ζην ηνπηθφ λφκηζκα ζε ρακειφηεξε ηηκή απ‘ φηη ηα 

είραλ αγνξάζεη φηαλ θαηέβαιιαλ ην ηίκεκα ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. Απηφ έρεη σο θπζηθφ 

επαθφινπζν ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, ελψ επεξεάδεηαη θαη ε γεληθφηεξε 

δήηεζε γηα πινία πξνο δηάιπζε. 

 

                                                           
26

 Επιβεβαιϊνεται επίςθσ ςτθν μελζτθ των Karlis, Polemis and Georgakis, 2016. 
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2.7 χλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο δηάιπζεο 

πινίσλ, κηαο εθ ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ. Αξρηθά αλαιχζεθε ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ ξφιν ησλ ―cash buyers‖, εκπνξηθψλ νληνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κεζάδνληεο  

κεηαμχ πινηνθηεηψλ θαη δηαιπηψλ. Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη νη θχξηεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ, ήηνη ε Ηλδία, ην Μπαγθιαληέο, ην Παθηζηάλ , ε Κίλα θαη ε Σνπξθία. ηελ 4
ε
 

ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηαζηήθαλ νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ηεο βηνκεραλίαο δηάιπζεο ζηα ελ ιφγσ θξάηε. Σνλίζηεθαλ ηδηαίηεξα ηα νθέιε γηα ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ θαζψο θαη ε πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, ελψ επηζεκάλζεθαλ ηα αξλεηηθά ηνπ θιάδνπ πνπ αθνξνχλ ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη ππνδνκψλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.  

ηελ 5
ε
 ππνελφηεηα παξαηέζεθε ην ηζρχνλ δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (2009) γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία 

δηάιπζεο πινίσλ. Σέινο, ε 6
ε
 ππνελφηεηα αλαθέξζεθε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν αλαιχνληαο αξρηθά ηελ επηξξνή ησλ 

λαπηηιηαθψλ αγνξψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά πινίσλ πξνο δηάιπζε. 

Δθηελήο αλαθνξά έγηλε θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε πινίσλ 

πξνο δηάιπζε, νη νπνίνη αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηνπηθή δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκα πιηθά 

θαη ηα θφζηε ησλ δηαιπηψλ ζηα θξάηε δηάιπζεο, θαζψο θαη  καθξννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο φπσο νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ δηάιπζεο θαη νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ κε ην Γνιάξην Ζ.Π.Α.  

 

 

 

 

 



58 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

3.1 Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηγξάθεθε ε αγνξά δηάιπζεο πινίσλ σο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην παξφλ 

θεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νη αλαθνξέο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζηελ αγνξά 

δηάιπζεο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο. ε γεληθέο γξακκέο, ε 

πιεηνςεθία ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο έρεη δηεηζδχζεη πεξηζζφηεξν 

ζε πεξηβαιινληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, θαζψο ιίγνη εξεπλεηέο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο αθνξνχλ ηελ αλάιπζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

θιάδνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ αιιά 

θαη ην ζρνιηαζκφ ηεο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 

κειέηεο, νξηζκέλεο εμ‘ απηψλ δηεξεπλνχλ ηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο ελφο πινίνπ κέζσ 

δηαζηξσκαηηθψλ θπξίσο δεδνκέλσλ (cross-sectional data) θαη άιιεο, ζηαηηζηηθνχ 

θπξίσο πεξηερνκέλνπ, αλαιχνπλ ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ. ε γεληθέο γξακκέο 

έρεη ηνληζηεί ε επηξξνή ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ 

θαη εηδηθφηεξα ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο λαπιαγνξάο κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

3.2 Πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο 

Ο Sinha (1998) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έζημε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σφληζε ηηο 

δπζρεξείο ζπλέπεηεο θαη ηε κφιπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηε κέζνδν ηεο 

πξνζάξαμεο ησλ πινίσλ ζηηο αθηέο, θαη ππνζηήξημε φηη ε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο 

έγθεηην ζηελ έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. Παξφιν πνπ ζε άιιεο βηνκεραλίεο ζρεηηδφκελεο κε ηε λαπηηιία -φπσο π.ρ. ε 

λαππήγεζε πινίσλ- πθίζηαλην επαξθή πξφηππα θαη επζπγξάκκηζε κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο, κφλν ζηελ βηνκεραλία δηάιπζεο ππήξρε αλεπαξθέο ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

Γη‘ απηφ ην ιφγν ε αλάιπζε ηφληδε ηελ ππνρξέσζε ηφζν ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ 

φζν θαη ησλ δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Ζ ζχλαςε ηεο Γηεζλήο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ (2009) γηα ηελ αζθαιή θαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλαθχθισζε πινίσλ απνηέιεζε αθνξκή γηα ηελ 

ελαζρφιεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εξεπλεηψλ κε ην ζέκα. Ζ Nele Matz-Luck (2010) 

αλέιπζε ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο θαη ηφληζε φηη παξφιν πνπ απηή ζεκαηνδνηεί έλα 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ ζε «πξάζηλε» 

βηνκεραλία, ζέηεη ζε εθαξκνγή κφλν ην ειάρηζην ησλ πξνηχπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

δπλεηηθά λα ηεζνχλ, ελψ δελ απαγνξεχεη ηελ κέζνδν ηεο πξνζάξαμεο ησλ πινίσλ 

ζηηο αθηέο, πνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή θηλδχλσλ γηα αηπρήκαηα θαη 

πεξηβαιινληνινγηθέο κνιχλζεηο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκαίλεηαη θαη ε έξεπλα 

ησλ Chang, Wang θαη Durak (2010), νη νπνίνη εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

επηζήκαλαλ φηη νη φξνη θαη ηα πξφηππα πνπ έζεηε ε πλζήθε είραλ εθαξκνγή κφλν 

γηα κε-πνιεκηθά θαη πινία άλσ ησλ 500GT. πλεπψο πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ έκελε εθηφο ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο ησλ φξσλ. 

Ο Mikelis (2012) ζηελ παξνπζίαζή ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ Lloyd‘s Maritime 

Academy πξαγκαηνπνηψληαο ηζηνξηθή αλαδξνκή αλέιπζε ην δηεζλέο θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ αθνξά ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ. ηάζεθε ηδηαηηέξσο ζηελ 

ζεκαζία ηεο Γηεζλήο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ παξαζέηνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα 

άξζξα ηεο θαη ηφληζε ην δεζκεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα γηα φια ηα θξάηε κέιε πνπ ζα 

ηελ πηνζεηνχζαλ. Δπηπιένλ αλέθεξε φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε πλζήθε δελ 

απαγφξεπε ηε δηάιπζε πινίσλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνζάξαμεο ήηαλ επεηδή θάηη ηέηνην 

ζα ήηαλ αλνχζην, θαζψο πεξίπνπ 65-70% ησλ δηαιπηεξίσλ αλά ηνλ θφζκν πηνζεηνχλ 

απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.    

Ο Demaria (2010) αλέιπζε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο 

αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ ζηελ πεξηνρή Alang ηεο Ηλδίαο, ην κεγαιχηεξν θέληξν 

δηάιπζεο πινίσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνλ θφζκν. 

ηε έξεπλά ηνπ αλαθέξεη ηελ βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ σο ην πεδίν ζχγθξνπζεο 

κεηαμχ 2 δπλάκεσλ, ησλ πεξηβαιινληνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ αθηηβηζηψλ πνπ 

απνδεηνχλ ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή θφζηνπο θαη νθέινπο, θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ πνπ αμηνινγνχλ ηα νθέιε ηεο βηνκεραλίαο θπξίσο 

ζε εζληθφ επίπεδν. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζπκπεξαίλνληαο φηη ε βηνκεραλία 

δηάιπζεο πινίσλ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο νηθνινγηθήο δηακάρεο 
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ιφγσ ηεο κεηαθνξάο απνβιήησλ θαη ινηπψλ άρξεζησλ πιηθψλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο. 

Οη Gregson et al. (2010) αλέδεημαλ ζηε κειέηε ηνπο ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο 

βηνκεραλίαο ζηελ θνηλσλία ηνπ Μπαγθιαληέο. Φέξνληαο σο παξάδεηγκα ηελ 

θαηαζθεπή επίπισλ απφ αλαθπθισκέλα πιηθά πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ πινίν πξηλ ηε 

δηάιπζή ηνπ,  ππνζηήξημαλ ηελ αέλαε ρξεζηκφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππνδεηθλχνπλ 

πσο αθφκα θαη θαηλνκεληθά άρξεζηα πιηθά αγαζά κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ 

απνηεινχλ απφβιεηα φπσο ν ακίαληνο (asbestos), ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

επεμεξγάδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα κελ κνιχλνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

ε πξνεγνχκελε κειέηε πνπ αθνξνχζε ηε δηάιπζε πινίσλ ζην Μπαγθιαληέο, νη 

Hossain θαη Islam (2006) παξέζεζαλ αλαιπηηθά ηηο ηνμηθέο νπζίεο πνπ εθιχνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη πεξηγξάθνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή  ηεο 

βηνκεραλίαο πξφηεηλαλ ηξφπνπο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη βειηίσζή ηεο. 

Οη Sarraf et al. (2010) αλέιπζαλ ηε βηνκεραλία δηάιπζεο ζηηο ρψξεο Μπαγθιαληέο 

θαη Παθηζηάλ. Καηέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ 

ιφγσ ηεο άκεζεο απαζρφιεζεο δεθάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ θαη ηεο έκκεζεο 

πξνζθνξάο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζρεηηδφκελεο κε ηε δηάιπζε 

πινίσλ δξαζηεξηφηεηεο. ηελ έξεπλα εμεηάζηεθε ε θεξδνθνξία θαη ε βησζηκφηεηα 

ηνπ θιάδνπ, ελψ εθηφο απφ νηθνλνκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζεσξήζεηο 

ζε δηαιπηήξηα, πεξηβαιινληνινγηθέο έξεπλεο θαζψο θαη ζπδεηήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο 

κε δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ φπσο θπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, πινηνθηήηεο θαζψο θαη αληηπξνζσπείεο θαη νξγαληζκνχο ηξίησλ ρσξψλ. 

Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηα 2 

θξάηε νχησο ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε πλζήθε ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ. Δπηπιένλ εθηηκήζεθε φηη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ ππφβαζξνπ 

ηεο βηνκεραλίαο ζα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα ηελ αλαθχθισζε 

πινίσλ ζην Μπαγθιαληέο, ελψ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ  θφζηνπο ησλ δηαιπηεξίσλ, ην ίδην ζα ηζρχζεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Παθηζηάλ.   
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Οη Neser et al. (2008) αλαθέξζεθαλ ζηελ δηάιπζε πινίσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζηελ πεξηνρή Aliaga ηεο Σνπξθίαο. Αλέιπζαλ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο θαη εξγαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα δηαιπηήξηα ηεο πεξηνρήο, θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ε βηνκεραλία πην 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαλ ε αλαβάζκηζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ε εμσηεξηθή αλάζεζε νξηζκέλσλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζε 

ηξίηνπο θαζψο θαη  ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε άξηηα εμφπιηζή ηνπ. 

Δπηπιένλ νη εξεπλεηέο αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, θαζψο είλαη ε κφλε ρψξα ηνπ OECD πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν, θαη ζπλεπψο ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Βαζηιείαο είλαη ε κφλε ρψξα 

ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα δηαιπζεί πινίν ππφ ηε ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηνπ OECD. 

Σέινο ε έξεπλα εμέθξαζε ακθηβνιίεο γηα ην κέιινλ ηεο βηνκεραλίαο ζηε ρψξα, 

εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη είλαη πηζαλφλ, ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, 

πνιιά δηαιπηήξηα λα κεηαηξαπνχλ ζην κέιινλ ζε λαππεγηθέο ή 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δψλεο, θάηη πνπ έγηλε ζην παξειζφλ θαη ζηελ Δπξψπε.     

Ζ Vedeler (2006) αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο επζχλεο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο βηνκεραλίαο δηάιπζεο πινίσλ, θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

θαη αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ε αλαθχθισζε πινίσλ ζε 

κηα βηνκεραλία παξνρήο δσηηθήο ζεκαζίαο ππεξεζηψλ. Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο Bergesen σο case study, θαη ζαλ ζπκπέξαζκα 

αλέθεξε φηη κε ηελ θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε είλαη εθηθηφ ηα δηαιπηήξηα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο λα θαηαθέξνπλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο λέεο δεζκεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΗΜΟ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο αλαθχθισζεο πινίσλ κε ζεβαζκφ θαη 

επζχλε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο θαη ηα ρακειά εξγαηηθά θφζηε πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ ρσξίο λα παξαβηάδνπλ 

ηα ρξεζηά ήζε. 

Ο Yujuico (2014) επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζπάζεηα γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Ννηηναλαηνιηθψλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ, νχησο ψζηε λα 

ξπζκηζηεί ην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηάιπζε 

πινίσλ. Ζ κειέηε επηξξίπηεη εμίζνπ ζηελ Δ.Δ. θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

Ννηηναλαηνιηθψλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ ηελ επζχλε γηα ηε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη 
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πηνζεηψληαο ηελ πξνζέγγηζε «ν αμηψλ πιεξψλεη» (demandeur pays approach) 

πξνηείλεη ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δ.Δ. ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο αλαβαζκίζεηο θαη 

ηνλ εθκνληεξληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαθχθισζεο πινίσλ.  

3.3 Οηθνλνκηθέο κειέηεο 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο πεξηνξηζκέλε, θαζψο νη κειέηεο αθνξνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, 

ζεσξεηηθέο ή/θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

Ο Buxton (1991) αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ζεκειηψδε ηεο αγνξάο 

δηάιπζεο πινίσλ ελψ αλέιπζε θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο απφ ην 1960 έσο ην 1990. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλέθεξε φηη ζε πεξηφδνπο πνπ ε δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά 

αγαζψλ ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά  πινίσλ, ηφηε ε λαπιαγνξά αλζίδεη θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ απμάλεηαη. Αληηζέησο, φηαλ ε πξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο ππεξηεξεί ηεο δήηεζεο, ηφηε παξαηεξνχληαη α) παξνπιηζκφο κέξνπο 

ηνπ  ζηφινπ (lay ups), β) κείσζε ηεο ηαρχηεηαο πιεχζεο ησλ πινίσλ (slow steaming) 

θαη γ) δηάιπζε πινίσλ. πλεπψο ε βηνκεραλία δηάιπζεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

κεραληζκφο ξχζκηζεο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πινίσλ πνπ απνδεηθλχεηαη ηδηαηηέξσο 

επεξγεηηθφο ζε πεξηφδνπο ππεξπξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, θαζψο βνεζά ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα αλέιπζε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή απφθαζε ηνπ πινηνθηήηε γηα ηε δηάιπζε ελφο πινίνπ, φηαλ ε 

θεξδνθνξία ηεο επέλδπζεο είλαη κεησκέλε θαη έρνπλ εμαληιεζεί νη επηινγέο κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Οη επηινγέο είλαη νη εμήο: 

i. πλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη απαζρφιεζεο ηνπ πινίνπ κε ηελ ειπίδα ηεο 

βειηίσζεο ηεο αγνξάο, 

ii. Παξνπιηζκφο ηνπ πινίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ζην κέιινλ 

ζε αλακνλή βειηίσζεο ηεο αγνξάο, 

iii. Μεηαζηξνθή ζε ελαιιαθηηθά δξνκνιφγηα θαη αγνξέο, φπσο π.ρ. γηα 

πεξηπηψζεηο πινίσλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (combined carriers) πνπ 

δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ ρχδελ πγξφ θαη μεξφ θνξηίν, ή θαη εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ πινίνπ, φπσο π.ρ. ε εγθαηάζηαζε λέαο κεραλήο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ,  
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iv. Πψιεζε ηνπ πινίνπ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, 

v. Πψιεζε ηνπ πινίνπ γηα δηάιπζε. 

Οη πεξηπηψζεηο iv θαη v πξνζθέξνπλ άκεζα ρξήκαηα ζηνλ πινηνθηήηε θαη κπνξνχλ 

λα ζπγθξηζνχλ ζε φξνπο παξνχζαο αμίαο κε ηηο πεξηπηψζεηο i έσο iii. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ε ιήςε ηεο απφθαζεο επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ πινηνθηήηε θαη ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο αγνξάο. 

Ο Stopford (2009) αλέιπζε ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θηλνχλ ηελ 

αγνξά δηάιπζεο πινίσλ ηνλίδνληαο ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο αγνξέο ζηδήξνπ θαη 

κεηάιισλ ησλ Ννηηναλαηνιηθψλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

επηζήκαλε ηελ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ δηάιπζεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ 

αλά ηχπν πινίνπ αλαιφγσο κε ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα αλαθχθισζε. Δπίζεο 

παξέζεζε ηελ ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο θαη πσο απηή κεηαθέξζεθε ζηαδηαθά απφ ηελ 

Δπξψπε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία ιφγσ ηεο αλαδήηεζεο ρακειφηεξνπ εξγαηηθνχ 

θφζηνπο. Σέινο, ηφληζε ηε ζεκαζία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ ζηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο θαη αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ δηεζλνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

νχησο ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο Mikelis (2007) πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ, ζηα πιαίζηα 

ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Ναπηηιία θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην 2007. Λφγσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο (κεηέπεηηα πλζήθε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ) πνπ λα πεξηιακβάλεη 

έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε βηνκεραλία δηάιπζεο, είρε πξνθχςεη ε αλάγθε γηα 

παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ άλσ ησλ 

500GT πνπ ζα ελέπηπηε εληφο ηνπ εχξνο ηεο πλζήθεο. χκθσλα κε ηε κειέηε, ν 

ζηφινο άλσ ησλ 500 GT ππνινγίζηεθε, εθείλε ηελ πεξίνδν, πεξίπνπ ζε 42.000 κε 

45.000 πινία. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηφληζε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ 

ειηθίαο δηάιπζεο ησλ πινίσλ, θαζψο ην 1990 αλεξρφηαλ ζε 26-27 έηε ελψ ην 2006 

είρε απμεζεί ζε 32 έηε, πνπ εμεγείην απφ ηελ άλζηζεο ηεο λαπιαγνξάο εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ. ε πεξηφδνπο πςειψλ λαχισλ, νη πινηνθηήηεο ηείλνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη 

ηα πινία ηνπο αθφκα θαη ζε κεγάιεο ειηθίεο, απνθεχγνληαο λα ηα πσιήζνπλ γηα 

δηάιπζε πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο. Αλαθνξηθά κε ηηο 
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ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ, ε έξεπλα αλέδεημε ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ κειέηε ζπκπέξαλε φηη ζα ήηαλ ιάζνο λα ππνηεζεί φηη ε 

ηηκνιφγεζε ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ θαζνξίδεηαη κφλν κε βάζε ηηο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο (λαπιαγνξά, αγνξά S&P), θαζψο νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο νθείινληαη ζηα δηαθνξεηηθά εξγαηηθά 

θαη πεξηβαιινληηθά θφζηε θαη θπξίσο ζηελ δήηεζε γηα αλαθπθισκέλν ράιπβα ζηηο ελ 

ιφγσ πεξηνρέο. Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο, ήηαλ ε παξαηήξεζε 

ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ λαχισλ. Ζ ελ 

ιφγσ ζρέζε εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πεξηφδνπο άλζηζεο ηεο λαπιαγνξάο νη 

πινηνθηήηεο απνθεχγνπλ ηελ πψιεζε πινίσλ γηα δηάιπζε, θαζψο επηζπκνχλ λα ηα 

εθκεηαιιεπηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Γη‘ απηφ ην ιφγν, νη δηαιπηέο 

(αγνξαζηέο πινίσλ πξνο δηάιπζε) αλεβάδνπλ ηηο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζνπλ πινία. Σέινο ε κειέηε θαηέδεημε φηη ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ 

θαη πγξνχ θνξηίνπ ηείλνπλ λα νδεχνπλ πξνο δηάιπζε ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο 

ζπγθξηηηθά κε  επηβαηεγά, πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ θαη πινία κεηαθνξάο 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. 

Ο Tsolakis (2005) ζηελ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε 

νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ. Ζ δηαηξηβή ηνπ 

πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηελ νηθνλνκηθή κνληεινπνίεζε ησλ 4 θχξησλ 

λαπηηιηαθψλ αγνξψλ (αγνξά λαχισλ, αγνξά S&P, αγνξά λεφηεπθησλ θαη αγνξά 

δηάιπζεο) κέζσ ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ζθαικάησλ-ECM (Error Correction 

Models). Δπίζεο ε έξεπλα επεθηεηλφηαλ ζε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ βάζεη ησλ 

αλσηέξσ κνληέισλ θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα κνληέισλ ηχπνπ ARMA (Auto Regressive Moving Average). 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο δηάιπζεο, ν εξεπλεηήο δεκηνχξγεζε 

κνληέια ηχπνπ ECM πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 

γηα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ πγξνχ θαη μεξνχ θνξηίνπ. 

Δηδηθφηεξα εμεηάζηεθαλ νη θαηεγνξίεο Handysze, Panamax θαη Capesize γηα ηα πινία 

μεξνχ θνξηίνπ θαη νη θαηεγνξίεο Handysize, Panamax, Aframax, Suezmax θαη VLCC 

γηα ηα δεμακελφπινηα. Σα δεδνκέλα απνηεινχληαλ απφ ρξνλνζεηξέο εηήζηαο 

ζπρλφηεηαο πνπ εθηείλνληαλ απφ ην 1968 έσο ην 2001, ελψ εθηφο απφ ηε ρξνλνζεηξά 

ησλ ηηκψλ δηάιπζεο πνπ απνηεινχζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ησλ κνληέισλ, 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο λαχινπο ηεο 

εθάζηνηε θαηεγνξίαο πινίσλ, ηηο ηηκέο ηνπ αλαθπθισκέλνπ ράιπβα ζηελ Αζία, ηνλ 

φγθν ησλ πινίσλ πνπ φδεπζαλ πξνο δηάιπζε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θαζψο θαη 1 

dummy κεηαβιεηή πνπ αθαηξνχζε νξηζκέλεο αθξαίεο ηηκέο απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ. H έξεπλα επηβεβαίσζε κε ηε κέζνδν ηνπ Johansen (1991) ηελ χπαξμε 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα κνληέια ECM πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ γηα θάζε ηχπν πινίνπ είραλ ηελ εμήο κνξθή: 

ΓShipscrapt = α1 + α2ΓSteelscrapt + α3ΓTCt + α4ΓScrapvolt + α5Dummy +  

α6(Shipscrapt-1 – TCt-1 –Steelscrapt-1 – Scrapvolt-1) 

φπνπ Shipscrap, Steelscrap, TC θαη Scrapvol νη κεηαβιεηέο (ζε ινγαξηζκηθή 

θιίκαθα) πνπ αθνξνχζαλ αληίζηνηρα ηηο ηηκέο δηάιπζεο αλά ηχπν πινίνπ, ηηο ηηκέο 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηελ Αζία, ηα επίπεδα ηεο λαπιαγνξάο ζε φξνπο 

ρξνλνλαχισζεο θαη ηνλ φγθν ησλ πινίσλ πνπ δηαιχζεθαλ. Οη 5 πξψηνη φξνη ηεο 

εμίζσζεο εμέθξαδαλ ηε βξαρπρξφληα ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ ε εμίζσζε πνπ είρε 

σο ζπληειεζηή ηνλ φξν α6 αθνξνχζε ηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηα θνξηεγά πινία πεξίπνπ 3,75% κε 

5,3% ηεο βξαρπρξφληαο αληζνξξνπίαο δηνξζψλεηαη εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε καθξνρξφληα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα γηα ηα δεμακελφπινηα ήηαλ 3,2% κέρξη 9,7%. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

αληηπξνζψπεπε ηελ λαπιαγνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πινίσλ ζηελ εμίζσζε πνπ αθνξνχζε ηε βξαρπρξφληα ζρέζε ελψ ε κεηαβιεηή πνπ 

αθνξνχζε ηηο ηηκέο ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηελ Αζία ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βξαρπρξφληα θαη κφλν γηα ηα VLCC, δείρλνληαο ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα πσο νη δηαιπηέο ήηαλ πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα 

κεγάινπ κεγέζνπο πινία.  Δπηπιένλ, ν φγθνο δηάιπζεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

βξαρπρξφληα γηα δεμακελφπινηα ηχπνπ Panamax θαη Suezmax (γηα ηα ηειεπηαία ήηαλ 

θαη καθξνρξφληα), αλαδεηθλχνληαο φηη ζε πεξηπηψζεηο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο 

πινίσλ πξνο δηάιπζε, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ επηβνιή θαλνληζκψλ γηα 

απφζπξζε ησλ πινίσλ κνλνχ ηνηρψκαηνο, νη ηηκέο δηάιπζεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά. 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ECM 

κε επηκέξνπο ARMA κνληέια. Γηα θάζε θαηεγνξία πινίνπ θαηαζθεπάζηεθε 
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ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Box-Jenkins (1976) έλα parsimonious ARMA, ήηνη έλα 

κνληέιν ρξνλνζεηξψλ κε ηελ εμήο κνξθή: 

Shipscrapt+1 = κ + ρ Shipscrapt + ζεt + εt+1  

φπνπ κ ν κέζνο, ρ ν ζπληειεζηήο ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ φξνπ (autoregressive term)  

θαη ζ ν ζπληειεζηήο  ηνπ φξνπ θηλεηνχ κέζνπ (moving average term). Οη ζπγθξίζεηο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνβιέςεσλ έγηλαλ βάζεη 3 θξηηεξίσλ (απφιπηεο 

απνθιίζεηο, πνζνζηηαίεο απνθιίζεηο, κέζεο ηεηξαγσληζκέλεο απνθιίζεηο) θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ έδεημαλ φηη ηα κνληέια ECM παξήγαγαλ θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο απφ ηα ARMA γηα ηηο 3 θαηεγνξίεο θνξηεγψλ πινίσλ αιιά θαη ηα 

Handysize δεμακελφπινηα, φκσο ήηαλ ππνδεέζηεξα ησλ ARMA γηα ηηο ππφινηπεο 4 

θαηεγνξίεο δεμακελνπινίσλ (Panamax, Aframax, Suezmax θαη VLCC). Δλ 

θαηαθιείδη, ε έξεπλα θαηέιεμε ζπκπεξαίλνληαο φηη νη ηηκέο δηάιπζεο, ηφζν ησλ 

δεμακελνπινίσλ φζν θαη ησλ θνξηεγψλ πινίσλ, εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο αιιά θαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ πινηνθηεηψλ γηα 

ηε κειινληηθή πνξεία ηνπο.       

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκεηξηθέο αλαιχζεηο πνπ αθνξά ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηνπ θιάδνπ, δηεμήρζε απφ ηηο Knapp et al. (2008) νη νπνίεο εμέηαζαλ ηελ 

πηζαλφηεηα δηάιπζεο ελφο πινίνπ κέζσ Probit θαη Logit κνληέισλ. Ζ αλάιπζε 

πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ γηα θάζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

θέληξα δηάιπζεο πινίσλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ρψξεο Ηλδία, Μπαγθιαληέο, Παθηζηάλ, 

Κίλα θαη Σνπξθία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ πεξηπηψζεηο 51.112 

πινίσλ εθ ησλ νπνίσλ 4.090 δηαιχζεθαλ ζε πεξίνδν 29 εηψλ, απφ ην 1978 έσο ην 

2007. Σα κνληέια πεξηειάκβαλαλ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ εμεηδηθεπκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πινίσλ (ειηθία, ρσξεηηθφηεηα, ζεκαία, ηδηνθηεζία θηι), 

επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο θαη αξρείν ηζηνξηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαζψο θαη κεηαβιεηέο 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηηο ζπλζήθεο ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ (αγνξέο λαχισλ, S&P 

θαη λεφηεπθησλ). Ζ θχζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ήηαλ δπαδηθή θαη έπαηξλε ηηο 

ηηκέο «0» (δηάιπζε) ή «1» (κε δηάιπζε), ελψ ην κνληέιν είρε ηελ εμήο κνξθή: 

Pi= e
(τi β)

 / (1+ e
(τi β)

) 
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φπνπ ν φξνο ρi β ήηαλ γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

αλ ζεκαληηθφηεξν εχξεκα, ε αλάιπζε επηβεβαίσζε ηελ αξλεηηθή ζρέζε ησλ λαχισλ 

κε ηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο θαζψο κηα αχμεζε ζην επίπεδν ησλ λαχισλ ζα 

απνηξέςεη ηνπο πινηνθηήηεο λα απνζχξνπλ πινία, ζπλεπψο κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα 

δηάιπζεο. Αληηζέησο, παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζρέζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάιπζεο φηαλ νη 

ηηκέο δηάιπζεο απμάλνληαλ, εθθξάδνληαο ην πξνθαλέο, φηη δειαδή νη πινηνθηήηεο 

ειθχνληαη απφ ηηο πςειέο ηηκέο δηάιπζεο πνπ απμάλνπλ ην ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάμνπλ 

ζε πεξίπησζε πψιεζεο πινίνπ γηα αλαθχθισζε.  Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

ειηθίαο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ, ε κειέηε έδεημε φηη ην πινία κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη ρσξεηηθφηεηαο ήηαλ πηζαλφηεξν λα δηαιπζνχλ ζην Μπαγθιαληέο θαη ζηελ 

Ηλδία ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε. Δπηπιένλ, κφλν νη ζεκαίεο ηεο Κχπξνπ, 

Μάιηαο, Ρνπκαλίαο θαη Αγίνπ Βηθεληίνπ επέδεημαλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε 

φιεο ηηο ρψξεο δηάιπζεο. Όζνλ αθνξά ηνλ ηχπν πινίνπ, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη 

δεμακελφπινηα ήηαλ πηζαλφηεξν λα δηαιπζνχλ ζην Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ, 

ζηελ Κίλα ήηαλ πηζαλφηεξν λα δηαιπζνχλ πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ελψ θνξηεγά πινία ήηαλ πηζαλφηεξν λα δηαιπζνχλ ζην Παθηζηάλ. Σέινο ε αλάιπζε 

αλέδεημε ηε ζεκαζία ησλ Δπξσπατθψλ λενινγίσλ γηα ηελ Σνπξθία, ελ αληηζέζεη κε 

ηελ Ηλδία ε νπνία θαηλφηαλ ιηγφηεξν εμαξηεκέλε.    

Οη Alizadeh et al. (2016) ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηα κεζνδνινγία (Logit θαη panel 

Logit ππνδείγκαηα) θαη πην πξφζθαηα δεδνκέλα, εθηίκεζαλ ηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο 

πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2015. Δθηφο 

απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ φπσο ειηθία θαη ρσξεηηθφηεηα, ηηο ηηκέο δηάιπζεο 

αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ κειέηε ησλ 

Knapp et al., νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ κεηαβιεηέο φπσο νη ηηκέο θαπζίκσλ 

(bunker prices), ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ αιιά θαη ηε κεηαβιεηφηεηα (volatility) ηεο 

λαπιαγνξάο γηα θάζε κία απφ ηηο 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο θνξηεγψλ πινίσλ (Capesize, 

Panamax, Supramax, Handysize). Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο επηβεβαίσζαλ απηά 

ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, φηη δειαδή ε ειηθία θαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο ελφο θνξηεγνχ πινίνπ, ελψ 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά έρνπλ θαη νη απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ αιιά θαη ησλ 

θαπζίκσλ απφ ηηο καθξνρξφληεο κέζεο ηηκέο ηνπο.  Παξφιαπηά, ε επηξξνή ησλ 

αλσηέξσ παξαγφλησλ ζηελ πηζαλφηεηα δηάιπζεο δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 
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ππνθαηεγνξίεο ησλ πινίσλ θαη δελ είλαη ζηαζεξή δηαρξνληθά. Δηδηθφηεξα, ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο ησλ Capesize θαη Panamax ε πηζαλφηεηα δηάιπζεο θαίλεηαη πσο 

κεηψλεηαη γηα ηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πινία, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη γηα ηα 

πινία ηχπνπ Handysize. Γηα ηα πινία ηχπνπ Capesize θαη Panamax ην εχξεκα 

δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηάζε λαππήγεζεο νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ πινίσλ, ηα νπνία 

είλαη κηθξφηεξα ζε ειηθία απφ ηα αληίζηνηρα κηθξφηεξα ηνπ θιάδνπ. Αλαθνξηθά κε 

ηα Handysize πινία, ε πηζαλφηεηα δηάιπζεο γηα κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο πινία 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηφινπ ησλ Handysize 

πνπ δηαιχζεθε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν αθνξνχζε πινία κεγαιχηεξα ησλ 

30.000 dwt. 

Οη Karlis, Polemis & Georgakis (2016) εμέηαζαλ ηελ επηξξνή ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηελ αμία δηάιπζεο πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. 

Δηδηθφηεξα, εθάξκνζαλ ζε απιέο γξακκηθέο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο κεληαία 

δεδνκέλα 10 εηψλ (απφ ηνλ Μάην 2006 έσο ηνλ Απξίιην 2016) γηα ηηο 4 θχξηεο 

θαηεγνξίεο θνξηεγψλ πινίσλ (Capesize, Panamax, Supramax θαη Handysize). Ωο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αμία δηάιπζεο έθαζηεο θαηεγνξίαο 

πινίνπ, ελψ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιήθζεθαλ: (α) νη αληίζηνηρνη (αλά 

θαηεγνξία πινίνπ) δείθηεο λαπιαγνξάο ηνπ Baltic Exchange, (β) o αξηζκφο ησλ 

πινίσλ πνπ νδεγήζεθαλ γηα δηάιπζε έθαζηε ρξνληθή πεξίνδν θαη (γ) νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κεηαμχ ηνπ USD θαη ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο έθαζηεο εθ 

ησλ 4 θχξησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, ήηνη ηεο 

Ηλδηθήο ξνππίαο (INR), ηεο Παθηζηαληθήο ξνππίαο (PKR), ηεο ηάθα ηνπ Μπαγθιαληέο 

(BDT) θαη ηνπ Κηλέδηθνπ ξελκίκπη (RMB). Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ πσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο είραλ ζεκαληηθή αξλεηηθή επηξξνή ζηελ 

αμία δηάιπζεο ησλ  πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ πινίσλ, επηβεβαηψλνληαο έηζη φηη ε 

απνδπλάκσζε ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ζπγθξηηηθά κε ην USD επηθέξεη πηψζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ δηάιπζεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηέιεζε ην λφκηζκα BDT 

πνπ επέδεημε ζεηηθή ζρέζε, θαηλφκελν ην νπνίν νη εξεπλεηέο απέδσζαλ ζηελ 

ηδηνκνξθία ηεο αγνξάο δηάιπζεο ηνπ Μπαγθιαληέο, θαζψο πεξίπνπ ην 50% ηεο 

παξαγσγήο ράιπβα ηεο ελ ιφγσ ρψξαο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθχθισζε πινίσλ. 

Σέινο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηε 

λαπιαγνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, ελψ κε 
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εμαίξεζε ηελ θαηεγνξία πινίσλ ηχπνπ Handysize, ε κεηαβιεηή πνπ αθνξνχζε ηνλ 

αξηζκφ πινίσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζε δηάιπζε ήηαλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή, 

δείρλνληαο έηζη φηη ε αμία δηάιπζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβιεηή. 

Ο Mikelis (2013) κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εμέηαζε ηε ζπλεηζθνξά ηεο αγνξάο 

δηάιπζεο πινίσλ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή ράιπβα αιιά θαη ζηελ εζληθή παξαγσγή 

ράιπβα ησλ 5 ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία 

δηάιπζεο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Κίλαο, ηνπ Μπαγθιαληέο, ηνπ Παθηζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο. 

Ζ κειέηε αξρηθά αλέθεξε ηηο 2 βαζηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο ράιπβα, νη νπνίεο είλαη 

νη εμήο: 

α) Παξαγσγή ζε πςηθάκηλν βαζηθνχ νμπγφλνπ (basic oxygen furnace-BOF) θαη  

β) Παξαγσγή ζε ειεθηξνθάκηλν βνιηατθνχ ηφμνπ (electric arc furnace-EAF).  

Ζ πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή ράιπβα, 

θαζψο πεξίπνπ 70%  ησλ αλαγθψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαιχπηνληαη κε απηή. Ζ ελ 

ιφγσ κέζνδνο είλαη πην δαπαλεξή θαζψο ρξεηάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο, άλζξαθα θαη άιισλ πξψησλ πιψλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

ράιπβαο. Αληηζέησο ε δεχηεξε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

αλαθχθισζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ ράιπβα (steel-scrap), ζπλεπψο δελ ζπαηαιά ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα.  

Ζ κειέηε επηζήκαλε ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάζε κηα απφ ηηο 5 ρψξεο, θαζψο π.ρ. ε Κίλα παξάγεη ράιπβα θαηά 90% 

κε ηελ πξψηε κέζνδν θαη 10% κε ηε δεχηεξε (90-10), ζε αληίζεζε κε ηελ Ηλδία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αλαινγία 40-60 θαη ηελ Σνπξθία πνπ ρξεζηκνπνηεί 25-75 αληίζηνηρα. 

Δλ ζπλερεία ε κειέηε εμέηαζε ηελ παγθφζκηα παξαγσγή αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα 

θαζψο θαη ην εκπφξηφ ηνπ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έδεημαλ φηη ν αλαθπθιψζηκνο 

ράιπβαο εμάγεηαη θαηά βάζε απφ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ησλ Ζ.Π.Α. θαη Δ.Δ., 

θαη εηζάγεηαη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη 5 ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηάιπζε 

πινίσλ, αλαδεηθλχνληαο έηζη φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ν αλαθπθιψζηκνο 

ράιπβαο πξνέξρεηαη απφ 2 πεγέο, ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ θαη ηηο εηζαγσγέο.   
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζε επφκελν ζηάδην πξνζδηνξίζηεθε ε κέζε 

εηήζηα παξαγσγή αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πξνεξρφκελε απφ ηε βηνκεραλία δηάιπζεο 

πινίσλ, ε νπνία εθηηκήζεθε ζε 3,6εθ. ηφλνπο, πνζφηεηα πνπ θαιχπηεη κφιηο ην 1,5% 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ράιπβα. Παξφιν πνπ ε ζπλεηζθνξά ζε παγθφζκην 

επίπεδν είλαη ζρεηηθά κηθξή, ε κειέηε αλέδεημε ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

παξαγσγή ράιπβα ζηα 5 επηκέξνπο θξάηε παξαζέηνληαο αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαη ζπγθξίζεηο.  

Δπηπιένλ, έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα 

αθνξνχζε ηηο ηηκέο δηάιπζεο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πνζφηεηα ηνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πινία είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ 

εθείλε ηνπ εηζαγφκελνπ, νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ έρνπλ σο αλψηαην επίπεδν ηηο 

ηηκέο ηνπ εηζαγφκελνπ ράιπβα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηφδνπο πςειψλ λαχισλ ε 

πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε θπζηνινγηθά κεηψλεηαη θαη έηζη νη δηαιπηέο 

αλαγθάδνληαη λα αλεβάζνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πινία. 

Όκσο, νη ελ ιφγσ ηηκέο δηάιπζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο ηηκέο ηνπ εηζαγφκελνπ 

ράιπβα δηφηη ζα πξνθιεζεί δεκία ζηνπο δηαιπηέο, θαζψο ζα πσιήζνπλ ζε 

ρακειφηεξε ηηκή. Δάλ παξά ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο δελ πξνζθεξζνχλ πινία 

γηα αλαθχθισζε, ηφηε ην δηαιπηήξην ζα νδεγεζεί ζε θιείζηκν. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζηε λαπιαγνξά επηθξαηεί χθεζε, ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο γηα δηάιπζε απμάλεηαη 

θαη νη δηαιπηέο ρακειψλνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο. Δάλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν νη 

ηηκέο ηνπ εηζαγφκελνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα είλαη ζε πςειά επίπεδα, ηφηε νη 

δηαιπηέο θεξδίδνπλ αθνχ αγνξάδνπλ ζε ρακειέο ηηκέο δηάιπζεο θαη πνπιάλε ζε 

πςειέο ηηκέο ηνλ αλαθπθισκέλν ράιπβα. Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή ε 

αγνξά δηάιπζεο πινίσλ είλαη κηα βηνκεραλία πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 2 

παξάγνληεο, ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο (νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά πινίσλ γηα 

δηάιπζε) θαη ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο ράιπβα (ε νπνία θαζνξίδεη ηε δήηεζε γηα 

αλαθπθισκέλν ράιπβα). 

3.4 χλνςε θεθαιαίνπ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη νηθνλνκηθέο κειέηεο γχξσ απφ ηε βηνκεραλία δηάιπζεο 

πινίσλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Ο θιάδνο έρεη ζπγθεληξψζεη θπξίσο ηελ 

πξνζνρή πεξηβαιινληνιφγσλ, λνκηθψλ θαη δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ-θαλνληζηηθψλ 
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θνξέσλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί θαηά ην παξειζφλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σα θχξηα 

δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ήηαλ ε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηηο πεξηνρέο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

βηνκεραλία, ε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζηηο νπνίεο ζπλήζσο εξγάδνληαη, θαζψο θαη ε απνπζία δεζκεπηηθνχ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ λα ξπζκίδεη ηνλ θιάδν. Σν 2009 ζπλάθζεθε ε πλζήθε ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ (2009) ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ζπλερψλ δηαβνπιεχζεσλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο απφ ην 2006, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 3 νξγάλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηα 

νπνία ήηαλ ε πλζήθε ηεο Βαζηιείαο (Basel Convention), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Δξγαζίαο (International Labour Organization) θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιίαο 

(International Maritime Organization). Ζ ελ ιφγσ πλζήθε νπζηαζηηθά έζεηε 

δεζκεπηηθνχο θαλφλεο γηα φια  ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο, 

παξφιν πνπ νξηζκέλεο κειέηεο ηελ θαηέθξηλαλ ιφγσ ηεο κε απαγφξεπζεο ηεο 

κεζφδνπ πξνζάξαμεο ησλ πινίσλ ζηηο αθηέο (beaching method). 

Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία αθνξά θπξίσο ζε ζηαηηζηηθέο κειέηεο θαη δηεξεχλεζε 

ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηνπ θιάδνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο νηθνλνκεηξηθέο έξεπλεο. Ζ πξψηε εμ‘ απηψλ 

(Tsolakis, 2005) ρξεζηκνπνίεζε κνληέια δηφξζσζεο ζθαικάησλ (ECM) κε κηθξήο 

έθηαζεο φκσο δεδνκέλα ηα νπνία είραλ εηήζηα ζπρλφηεηα, ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηεο λαπιαγνξάο γηα ηελ πνξεία ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Οη επφκελεο 

αθνξνχζαλ ηελ εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάιπζεο κε ηε κεζνδνινγία ησλ Probit θαη 

Logit κνληέισλ (Knapp et al, 2008 ; Alizadeh et al, 2016). ε γεληθέο γξακκέο, έρεη 

ηνληζηεί ε επηξξνή ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο θαη εηδηθφηεξα 

ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο λαπιαγνξάο κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ. Δπηπιένλ έρεη 

παξαηεξεζεί ε θπθιηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο.  

Οξηζκέλεο νηθνλνκηθέο κειέηεο (Mikelis, 2007, 2013) αλαθέξνπλ, φηη ε 

βηνκεραλία δηάιπζεο επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε, αιιά θαη απφ ηελ βηνκεραλία 

παξαγσγήο ράιπβα, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηε δήηεζε γηα αλαθπθισκέλν κέηαιιν, 

ην θχξην πξντφλ πνπ εμάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηάιπζεο ελφο πινίνπ. Οη ελ ιφγσ 
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κειέηεο φκσο δελ ζπλνδεχνληαη απφ νηθνλνκεηξηθή  κεζνδνινγία θαη πεξηιακβάλνπλ 

θπξίσο παξάζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

κεγεζψλ.  

Σν πξναλαθεξζέλ θελφ ζηελ πθηζηάκελε αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία θαιχπηεηαη 

πιήξσο απφ ηελ πθηζηάκελε δηαηξηβή. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο είλαη ζεκαληηθή ζην εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ αθνξά ηελ αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ, θαζψο είλαη ε πξψηε κειέηε πνπ απνδεηθλχεη εκπξάθησο φηη ν ζρεκαηηζκφο 

ησλ ηηκψλ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

δηεζλή αγνξά ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ (αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο) θαη φρη ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη γηα πξψηε 

θνξά ε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα κε ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, θαζψο απνδεηθλχεηαη φηη νη 

ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο 

δηάιπζεο ζηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν θαη ηελ Κίλα, ιφγσ ηεο ξνήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

αγαζνχ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο. Δθηφο απφ αθαδεκατθήο 

άπνςεο ην αλσηέξσ εχξεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη γηα ηνπο επελδπηέο ηνπ θιάδνπ 

(πινηνθηήηεο, cash-buyers θαη δηαιπηέο) θαζψο πξνζδίδεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο επηινγψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, ηελ 

νηθνλνκεηξηθή κεζνδνινγία θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπιιέρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα θαη 

κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν ηελ πξνζθνξά, φζν θαη ηε δήηεζε πινίσλ γηα 

δηάιπζε. Δλ ζπλερεία εμεηάδεηαη κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ησλ δηαλπζκαηηθψλ 

απηνπαιίλδξνκσλ κνληέισλ (Vector Autoregressive-VAR) ε επηξξνή ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηιερζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο.  

4.2 Γεδνκέλα 

Οη ηηκέο δηάιπζεο δεκνζηεχνληαη ζε εβδνκαδηαία ζπλήζσο βάζε απφ brokers πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ. Οη ελ ιφγσ brokers παξαηεξνχλ ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ζπλαιιαγέο θαη δηαηεξνχλ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

δηαιπηέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, θαηαθέξλνληαο έηζη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλνη 

γηα ηηο ηάζεηο θαη ηα κεγέζε ηνπ θιάδνπ. Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο δηάιπζεο πνπ 

δεκνζηεχνληαη θάζε εβδνκάδα αθνξνχλ θπξίσο 2 ηχπνπο πινίσλ, ηα δεμακελφπινηα 

θαη ηα θνξηεγά πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ, θαη εθθξάδνπλ ηελ ηηκή ζε 

USD αλά LDT πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ νη δηαιπηέο γηα λα αγνξάζνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα πινία. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

ζθνπφ έρνπλ ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο αγνξάο. ηελ πξάμε νη δηαιπηέο αξθεηέο θνξέο πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

αθφκα θαη γηα παξφκνηνπ ηχπνπ πινία, αλαιφγσο κε ηα πιηθά πνπ απηά θέξνπλ θαη 

κε ηα εθηηκψκελα έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα απνθέξεη ε δηάιπζή ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ έλα πινίν θέξεη κεγάιε πνζφηεηα κνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ακίαλην ή/θαη άιια κε αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

αθαηξεζνχλ πξηλ ηελ δηάιπζε, πηζαλφηαηα ζα πσιεζεί ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ έλα 
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παξφκνην πινίν πνπ ζα θέξεη ιηγφηεξα ηέηνηνπ ηχπνπ πιηθά θαη ζπλεπψο ζα δηαιπζεί 

κε κηθξφηεξν θφζηνο. Αληίζηνηρα, νη δηαιπηέο ζα επηιέμνπλ λα πξνζθέξνπλ 

πςειφηεξε ηηκή γηα δπν ίδηνπ ηχπνπ πινία εάλ έλα εμ‘ απηψλ θέξεη ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο αινπκηλίνπ ή άιισλ πιηθψλ πνπ ε πψιεζή ηνπο ζα επηθέξεη πξνζαχμεζε 

ζηα έζνδα ησλ δηαιπηψλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, νξηζκέλα είδε πινίσλ είλαη πξνηηκφηεξα γηα ηνπο 

δηαιπηέο απφ θάπνηα άιια. Αλαθνξηθά κε ηνπο 2 ηχπνπο πινίσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο δηάιπζεο, ηα δεμακελφπινηα έρνπλ πάληνηε 

πςειφηεξεο ηηκέο ελ ζπγθξίζεη κε ηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, θπξίσο γηα 2 

ιφγνπο. Πξψηνλ, επεηδή ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζσιελψζεσλ νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κε-ζηδεξνχρα κέηαιια φπσο ν ραιθφο, ην 

ληθέιην θαη ην αινπκίλην. Σα αλσηέξσ κέηαιια έρνπλ πςειή κεηαπσιεηηθή αμία γηα 

ηνπο δηαιπηέο θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην, ελψ ζε γεληθέο 

γξακκέο κπνξεί λα απνηεινχλ κφλν ην 1% ηνπ LDT ελφο πινίνπ, δχλαληαη λα 

απνθέξνπλ ζηνπο δηαιπηέο κέρξη θαη ην 10-15% ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ γηα απηά. 

Ο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη δηαιπηέο πξνζθέξνπλ πςειφηεξεο ηηκέο δηάιπζεο 

γηα δεμακελφπινηα είλαη επεηδή νη δεμακελέο ηνπο είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ελ 

ζπγθξίζεη κε εθείλεο ησλ θνξηεγψλ πινίσλ, ηα νπνία θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκπνξηθήο ηνπο δσήο επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεηαθνξέο ζηεξεψλ 

θνξηίσλ θαη ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. πλεπψο, φηαλ νη δηαιπηέο πξνζθέξνπλ ηηκέο 

δηάιπζεο γηα δεμακελφπινηα, νη ηηκέο δηάιπζεο ησλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ 

θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, γηα 

ηε κνληεινπνίεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ζπιιέρζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα γηα πινία  κεηαθνξάο πγξνχ θνξηίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ρξνλνζεηξέο κε κεληαία ζπρλφηεηα αλαθνξάο, μεθηλψληαο απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 

έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 109 παξαηεξήζεηο γηα θάζε 

κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαιχπηνληαο πεξίνδν 9 εηψλ θαη είλαη αξθεηά επξχ 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ, απφ ηα πςειά κέρξη 

θαη ηα ρακειά επίπεδα. Οη κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ αληιήζεθαλ απφ ηηο εμήο 

πεγέο: 
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1. Baltic Exchange 

2. Clarkson Research Services 

3. Bloomberg 

Οη ηηκέο δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ αληιήζεθαλ απφ ην Baltic Demolition 

Assessments (BDA), κηα επηηξνπή απφ κεζίηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη (κεηαμχ 

άιισλ) ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 

Baltic Exchange, θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο κεζηηηθνχο νίθνπο
27

: 

 Clarksons Platou 

 Compass Maritime 

 Optima Shipbrokers 

 JV Shipping 

 Simpson Spence & Young 

Οη αλσηέξσ νίθνη αλαθέξνπλ ζε εβδνκαδηαία βάζε ηηο ηηκέο δηάιπζεο γηα πινία 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, δεμακελφπινηα 

κεηαθνξάο παξαγψγσλ πεηξειαίνπ θαη πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ) θαη 

πξνδηαγξαθψλ ζηηο πεξηνρέο ηηο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ θαη ηεο Κίλαο, ησλ κεγαιχηεξσλ 

δειαδή θέληξσλ δηάιπζεο παγθνζκίσο. Οη ηηκέο δηάιπζεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ 

ην BDA είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνπλ νη αλσηέξσ νίθνη γηα θάζε 

ηχπν πινίνπ, αλά πεξηνρή δηάιπζεο. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο παξνπζίαο ησλ 

αλσηέξσ κεζηηηθψλ νίθσλ ζηε λαπηηιία, νη ηηκέο ηνπ BDA ζεσξνχληαη γεληθφηεξα 

απφ ηελ αγνξά σο κηα αληηθεηκεληθή θαη έγθπξε πεγή δεδνκέλσλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν, 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή επηιέρζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ηνπ BDA 

αληί γηα ηελ άληιεζε ηηκψλ δηάιπζεο απφ έλαλ κνλάρα κεζηηηθφ νίθν. Οη ηηκέο ηνπ 

BDA παξνπζηάδνληαη ζε USD αλά LDT θαη μεθίλεζαλ λα αλαθνηλψλνληαη ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2004, ζπλεπψο ε έλαξμή ηνπο ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.  

                                                           
27

 Manual for Baltic Demolition Assessments –Baltic Exchange, May 2011: 

http://www.balticexchange.cn/Download/manual%20for%20baltic%20demolition%20assessments%2

0(bda).pdf  

http://www.balticexchange.cn/Download/manual%20for%20baltic%20demolition%20assessments%20(bda).pdf
http://www.balticexchange.cn/Download/manual%20for%20baltic%20demolition%20assessments%20(bda).pdf
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χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία αιιά θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ 

παξαηέζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε είλαη 

νπζηαζηηθά ζπλάξηεζε ησλ εμήο παξαγφλησλ: 

S = f (Earn, Sec, Exp, Age) 

φπνπ S ε πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε, Earn θαη Sec νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

αγνξά λαχισλ αιιά θαη ζηελ S&P αγνξά, Exp νη πξνζδνθίεο ησλ πινηνθηεηψλ γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αγνξψλ θαη Age ε ειηθία ηνπ ζηφινπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο πξνζθνξάο πινίσλ γηα δηάιπζε, ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε ησλ 

Clarkson Research Services ηα θάησζη δεδνκέλα: 

Καζψο νη ηηκέο δηάιπζεο αθνξνχλ δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, 

επηιέρζεθε ν δείθηεο Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) σο αληηπξνζσπεπηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηε λαπιαγνξά ησλ ελ ιφγσ πινίσλ. Δπηπιένλ ζπιιέρζεθε θαη ν 

δείθηεο Baltic Dry Index (BDI) ν νπνίνο παξφιν πνπ αθνξά πινία κεηαθνξάο μεξνχ 

θνξηίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο γεληθφηεξν ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξψλ δηα ζαιάζζεο. Σφζν ν δείθηεο BDTI φζν θαη ν 

BDI δεκνζηεχνληαη εκεξεζίσο απφ ην Baltic Exchange. Ο BDTI παξαθνινπζεί ηνπο 

spot λαχινπο δηαθφξσλ κεγεζψλ δεμακελνπινίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

επηιεγκέλεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ. Αληίζηνηρα, ν BDI 

παξαθνινπζεί ηνπο spot λαχινπο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαη 

ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηνπο 

λαχινπο γηα πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ. 

Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε ζχλζεζε ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ παξαηίζεηαη ζην 

www.balticexchange.com. Σα δεδνκέλα έρνπλ κεληαία ζπρλφηεηα θαη βαζίδνληαη ζε 

ηηκέο ζηα ηέιε ηνπ θάζε κήλα. 

 Δθηφο απφ αληηπξνζσπεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα ηε λαπιαγνξά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεδνκέλα θαη γηα ηηο αγνξέο S&P θαη λεφηεπθησλ πινίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζπιιέρζεθαλ νη δείθηεο Tanker Secondhand Prices Index θαη Tanker Newbuilding 

Prices Index νη νπνίνη δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο Clarksons. Ο δείθηεο Tanker 

Secondhand Prices αθνξά ηηο ηηκέο δηαθφξσλ ηχπσλ δεμακελνπινίσλ ζε USD/DWT 

ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, θαη σο βάζε αλαθνξάο έρεη ηελ ηηκή 100 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

http://www.balticexchange.com/
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2000. Αληηζηνίρσο, ν δείθηεο Tanker Newbuilding Prices αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο 

δηαθφξσλ ηχπσλ λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ ζε USD/DWT θαη σο βάζε αλαθνξάο 

έρεη ηελ ηηκή 100 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988. Σα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε ηηκέο ζηα ηέιε 

ηνπ θάζε κήλα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν δείθηεο ησλ ηηκψλ ησλ λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ 

(Tanker Newbuilding Prices Index) ρξεζηκνπνηήζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθή 

κεηαβιεηή γηα ηελ αγνξά ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ, κηα απφ ηηο 4 θχξηεο λαπηηιηαθέο 

αγνξέο. χκθσλα κε ηνπο Kou et al (2013), ζηελ αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ νη ηηκέο 

ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ νδεγνχλ ηηο ηηκέο ησλ πινίσλ ζηελ S&P αγνξά. πλεπψο νη 

ηηκέο ησλ λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ ζεσξνχληαη σο δείθηεο θαζνδήγεζεο γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ θαη πξνζνκνηάδνπλ κε πξνζεζκηαθή 

αγνξά, θαζψο νη ηνπνζεηήζεηο παξαγγειηψλ γηα λέα πινία εθθξάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ πινηνθηεηψλ γηα ηε κειινληηθή ηνπο θεξδνθνξία. Έηζη, νη ηηκέο ησλ λεφηεπθησλ 

δεμακελνπινίσλ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα σο έλδεημε γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πινηνθηεηψλ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ αγνξψλ λαχισλ θαη S&P. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ε νπνία είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά πινίσλ πξνο δηάιπζε, ζπιιέρζεθε απφ ην Clarkson Oil 

and Tanker Trades Outlook ν ζηόινο ησλ δεμακελνπινίσλ άλσ ησλ 20 εηώλ, ζε 

εθαηνκκχξηα DWT. Ζ κέζε ειηθία δηάιπζεο ησλ δεμακελνπινίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ θαιχπηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο (2004-2013), παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Έηνο 
Τπνθαηεγνξία Γεμακελνπινίσλ ζε ‘000 DWT Μέζε 

ειηθία  200+ 120-200 80-120 60-80 10-60 

2004 26,8 27,0 26,5 25 29,7 28,1 

2005 29,2 24,0 25,7 25,3 28,2 27,2 

2006 - - 26,2 25,4 28,8 28,2 

2007 - - 25,1 27,3 28,7 28,2 

2008 22,3 25,5 25,9 25,3 28,4 27,3 

2009 20,4 23,7 22,7 24,6 26,5 25,4 

2010 19,6 22,8 23,9 24,9 27,5 26,2 

2011 21,3 21,1 20,9 23,5 27,3 24,8 

2012 20,4 21,1 21,2 25,3 25,2 23,1 

2013 18,2 20,4 21,7 22,0 25,4 22,9 

2014 21,1 20,9 23,0 20,8 25,6 23,8 

Πίλαθαο 1 : Μέζε ειηθία δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ   

Πεγή Γεδνκέλσλ:  Clarkson Oil and Tanker Trades Outlook 
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χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε κέζε ειηθία δηάιπζεο ησλ δεμακελνπινίσλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 23 θαη 28 εηψλ πεξίπνπ. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο 

πινίσλ πνπ νδεγήζεθαλ ζηα δηαιπηήξηα ζε κηθξφηεξε ή θαη κεγαιχηεξε ειηθία απφ 

ηα πξναλαθεξζέληα φξηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέζνπο φξνπο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο, ρξεζηκνπνηείηαη ην φξην ησλ 20 εηψλ ψζηε λα αλαδείμεη ην 

κέξνο ηνπ εθάζηνηε πθηζηάκελνπ ζηφινπ δεμακελνπινίσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

δηαιπζεί ζην πξνζερέο κέιινλ. πλεπψο θάζε δεμακελφπινην άλσ ησλ 20 εηψλ 

ζεσξείηαη σο ππνςήθην πξνο δηάιπζε, θαζψο ζε πεξίπησζε δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζηηο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο, ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία πινία είλαη απηά πνπ ζα νδεγεζνχλ 

γξεγνξφηεξα ζηα δηαιπηήξηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο ελ 

ζπγθξίζεη κε ηα λεφηεξα (βι. ππνελφηεηα 2.6.1). πκπεξαζκαηηθά, ν ζηφινο ησλ 

δεμακελνπινίσλ άλσ ησλ 20 εηψλ (ζε εθαηνκκχξηα DWT) ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ελδεηθηηθή κεηαβιεηή γηα ην κέξνο ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκν γηα δηάιπζε. 

Αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε ηζρχεη ε εμήο ζρέζε: 

D = f (Scr)    

φπνπ D ε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε θαη Scr ε ηηκή ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (παιηνζίδεξν) ν νπνίνο είλαη ην θπξηφηεξν πιηθφ πνπ 

εμάγεηαη απφ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ελφο πινίνπ. Γειαδή ε δήηεζε πινίσλ γηα 

δηάιπζε είλαη νπζηαζηηθά ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη 

δηαιπηέο απφ ηα πινία, ηα νπνία θαη πσινχλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. Δμ‘ απηψλ ησλ 

πιηθψλ, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ν ράιπβαο απφ ηα πινία, πνπ απνηειεί θαη ηε 

ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηνπο δηαιπηέο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζπιιέρζεθε απφ ην Bloomberg ν κέζνο 

φξνο ησλ ηηκώλ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιώζηκνπ ράιπβα (παιηνζίδεξνπ) πνπ 

εμάγεηαη απφ ηηο Ζ.Π.Α. αιιά θαη ηελ Δ.Δ. ζε βάζε F.O.B. (Free on Board), ζε USD 

αλά κεηξηθφ ηφλν. Οη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο είλαη νη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, θαη εμάγνπλ ην ελ ιφγσ αγαζφ δηα 

ζαιάζζεο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηηο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο ρψξεο ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ αιιά θαη ηελ Κίλα, 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δειαδή ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο 



79 

 

πινίσλ. Ζ ηηκή ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο δήηεζεο γηα ην 

αλαθπθιψζηκν κέηαιιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πινία πνπ νδεγνχληαη ζηα δηαιπηήξηα. 

Σα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε ηηκέο ζηα ηέιε ηνπ θάζε κήλα. 

Πιένλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο 

κεηαβιεηέο γηα ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε δεμακελνπινίσλ γηα δηάιπζε, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ην Clarkson Research 

Services γηα ηηο ηηκέο αξγνύ πεηξειαίνπ ηχπνπ Brent ζε USD αλά βαξέιη, θαζψο θαη 

γηα ηελ ηζνηηκία ηεο Ιλδηθήο ξνππίαο (Indian rupee-INR) κε ην USD. Ζ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία γηα πξφβιεςε 

ηεο αλάπηπμεο. Οπζηαζηηθά ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη ηνπ ράιπβα 

(ρξεζηκνπνηεκέλνο αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο ζηελ παξνχζα πεξίπησζε) είλαη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή επέθηαζε, θπξίσο δε ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο. πλεπψο, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

αληηπξνζσπεπηηθή κεηαβιεηή ηεο αλάπηπμεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζνηηκία INR/USD, ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηαιπηέο φηαλ αγνξάδνπλ πινία πξνο 

δηάιπζε ζε USD θαη πσινχλ ηα κέξε ηνπο ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρζεθε ε Ηλδηθή ξνππία, είλαη επεηδή ζχκθσλα κε ηε βάζε ηνπ Clarkson Research 

Services Ltd (www.clarksons.net) ε Ηλδία είλαη δηαρξνληθά ν ζεκαληηθφηεξνο παίθηεο 

ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, ηφζν ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο δηάιπζεο φζν θαη ζε 

αξηζκφ πινίσλ.     

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη ν ζπκβνιηζκφο 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 2. 

  Αξηζκόο 

Μεηαβιεηώλ 

Μεηαβιεηή ύκβνιν 

1 Σηκέο δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ DEM 

2 Baltic Dirty Tanker Index BDTI 

3 Baltic Dry Index BDI 

4 Tanker Secondhand Prices Index SEC 

5 Tanker Newbuilding Prices Index NEW 

6 ηφινο δεμακελνπινίσλ άλσ ησλ 20 εηψλ FL 
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7 Γηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα 

SCR 

8 Σηκέο πεηξειαίνπ OIL 

9 πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία INR/USD RD 

Πίλαθαο 2 : Μεηαβιεηέο έξεπλαο 

4.3 Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αλάιπζε ζπζρέηηζεο  

ηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά πιεξνθνξίεο γηα ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Ζ 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ παξαηίζεηαη ζην δηάγξακκα 16. Γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο, νη κεηαβιεηέο DEM θαη SCR απεηθνλίδνληαη ζην ίδην δηάγξακκα. 

Δπηπιένλ, ν πίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ 

θαζψο θαη ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 16 νη δηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (SCR) βξίζθνληαη ζπλερψο θάησ απφ ηηο ηηκέο δηάιπζεο 

πινίσλ (DEM), κε εμαίξεζε ηηο αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ην 2008. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα παξέρνληαη ζε βάζε FOB 

(free on board), δειαδή είλαη ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηφπν απ‘ φπνπ 

εμάγνληαη, θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ηνπ λαχινπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

πξντφληνο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε ηηκή ζε βάζε 

FOB είλαη πξνηηκφηεξε ελ ζπγθξίζεη κε ηελ ηηκή ζε βάζεη CFR (cost of freight 

included), θαζψο θαηαδεηθλχεη νξζφηεξα ηε δήηεζε γηα ην πξντφλ θαη ηελ 

απνκνλψλεη απφ ην θφζηνο κεηαθνξάο. Έηζη ζηηο ελ ιφγσ ηηκέο απνηππψλεηαη ε 

θαζαξή επηξξνή ηεο δήηεζεο. Δλ αληηζέζεη κε ηε κεηαβιεηή SCR, ε κεηαβιεηή DEM 

αθνξά ηηκέο δηάιπζεο γηα παξάδνζε ησλ πινίσλ ζηα δηαιπηήξηα. Μεηά ηε δηάιπζε 

ησλ πινίσλ ν ράιπβαο πνπ πξνθχπηεη κεηαθέξεηαη κε θνξηεγά απφ ηα δηαιπηήξηα ζε 

θνληηλά κεηαιινπξγεία φπνπ πθίζηαηαη ζεξκηθή επεμεξγαζία γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

επηκήθε πξντφληα, ή ηίθηεηαη πξνο δεκηνπξγία θξέζθνπ ράιπβα. Λφγσ ινηπφλ ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, δειαδή ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηαβιεηή DEM αθνξά ράιπβα 

πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηνπνζεζία ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ θαη ε κεηαβιεηή 

SCR ράιπβα πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ απηφλ, νη ηηκέο ηεο δεχηεξεο είλαη κηθξφηεξεο 
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απφ απηέο ηεο πξψηεο θαζ‘ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ θαιχπηνπλ ηα δεδνκέλα (κε 

εμαίξεζε ηηο αθξαίεο ηηκέο ηνπ 2008).  

Απφ ην δηάγξακκα είλαη εκθαλήο ε ζηελή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

DEM θαη SCR θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην πεδίν Β ηνπ πίλαθα 3, ν νπνίνο 

θαηαδεηθλχεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάμεο ηνπ 86,77%. Ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ππάξρεη επίζεο κεηαμχ ηεο DEM θαη ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ (72,37%), 

ελψ αζζελέζηεξε είλαη ε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε. Δηδηθφηεξα, πθίζηαηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 35,79% κεηαμχ ηεο DEM θαη ηνπ δείθηε BDI, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία (Mikelis, 2007-Knapp et al, 2008), φηη δειαδή νη ηηκέο 

δηάιπζεο απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ λαχισλ, αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ δηαιπηψλ λα πξνζειθχζνπλ πινία ζε πεξηφδνπο αλνδηθήο 

λαπιαγνξάο.  

Οη κεηαβιεηέο BDTI, SEC θαη NEW δελ επηδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ DEM, ελψ πθίζηαηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο DEM  κε ηηο 

κεηαβιεηέο FL θαη RD. Ζ αξλεηηθή ζρέζε ηεο DEM κε ηελ FL νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη ηηκέο δηάιπζεο αθνινπζνχλ αληίζηξνθε πνξεία κε ηελ πξνζθνξά πινίσλ πξνο 

δηάιπζε, δειαδή -δηαηεξψληαο φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ζηαζεξέο- φηαλ ν ζηφινο 

ησλ πινίσλ ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ απμάλεηαη νη ηηκέο δηάιπζεο κεηψλνληαη, 

θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηαιπηψλ λα εμαζθαιίζνπλ πινία 

επθνιφηεξα. Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ DEM θαη RD, ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

θαηαδεηθλχεη ηελ επηξξνή ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαιπηέο αγνξάδνπλ πινία πξνο δηάιπζε ζε USD θαη πσινχλ ηα 

κέξε ηνπο ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ζε ηνπηθφ λφκηζκα, ζπλεπψο είλαη εθ θχζεο ηνπο 

εθηεζεηκέλνη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Όηαλ ν φξνο INR/USD απμάλεηαη, δειαδή 

φηαλ ε Ηλδηθή ξνππία (ή ην ηνπηθφ λφκηζκα νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο  
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Γηάγξακκα 16 : Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κεηαβιεηψλ 
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Πεδίν Α: Βαζηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 DEM SCR BDTI BDI SEC NEW FL OIL RD 

Mean 397,93 329,50 1.085,79 3.343,99 167,24 186,89 32,78 81,03 46,73 

Median 397,00 304,00 984,00 2.720,00 160,00 184,00 36,60 75,64 45,93 

Maximum 656,25 649,75 3030,00 11.325,00 250,00 255,00 47,20 137,19 60,27 

Minimum 244,83 162,50 475,00 668,00 99,00 144,00 19,00 37,24 39,31 

Πεδίν Β: Πίλαθαο πζρέηηζεο 

 DEM SCR BDTI BDI SEC NEW FL OIL RD 

DEM 

1,0000 

----- 

0,8677 

(0,0000) 

0,1395 

(0,1479) 

0,3579 

(0,0001) 

0,0998 

(0,3016) 

0,0252 

(0,7951) 

-0,3474 

(0,0002) 

0,7237 

(0,0000) 

-0,2113 

(0,0274) 

SCR 

0,8677 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

-0,0544 

(0,5742) 

0,1622 

(0,0919) 

-0,1378 

(0,1529) 

-0,1095 

(0,2571) 

-0,5252 

(0,0000) 

0,8436 

(0,0000) 

0,0472 

(0,6261) 

BDTI 

0,1395 

(0,1479) 

-0,0544 

(0,5742) 

1,0000 

----- 

0,5378 

(0,0000) 

0,6160 

(0,0000) 

0,4566 

(0,0000) 

0,5757 

(0,0000) 

-0,2641 

(0,0055) 

-0,4897 

(0,0000) 

BDI 

0,3579 

(0,0001) 

0,1622 

(0,0919) 

0,5378 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

0,7678 

(0,0000) 

0,7041 

(0,0000) 

0,5582 

(0,0000) 

-0,0776 

(0,4225) 

-0,7194 

(0,0000) 

SEC 

0,0998 

(0,3016) 

-0,1378 

(0,1529) 

0,6160 

(0,0000) 

0,7678 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

0,9158 

(0,0000) 

0,7244 

(0,0000) 

-0,3037 

(0,0013) 

-0,7679 

(0,0000) 

NEW 

0,0252 

(0,7951) 

-0,1095 

(0,2571) 

0,4566 

(0,0000) 

0,7041 

(0,0000) 

0,9158 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

0,6826 

(0,0000) 

-0,2700 

(0,0045) 

-0,6522 

(0,0000) 

FL 

-0,3474 

(0,0002) 

-0,5252 

(0,0000) 

0,5757 

(0,0000) 

0,5582 

(0,0000) 

0,7244 

(0,0000) 

0,6826 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

-0,7608 

(0,0000) 

-0,6566 

(0,0000) 

OIL 

0,7237 

(0,0000) 

0,8436 

(0,0000) 

-0,2641 

(0,0055) 

-0,0776 

(0,4225) 

-0,3037 

(0,0013) 

-0,2700 

(0,0045) 

-0,7608 

(0,0000) 

1,0000 

----- 

0,2861 

(0,0026) 

RD 

-0,2113 

(0,0274) 

0,0472 

(0,6261) 

-0,4897 

(0,0000) 

-0,7194 

(0,0000) 

-0,7679 

(0,0000) 

-0,6522 

(0,0000) 

-0,6566 

(0,0000) 

0,2861 

(0,0026) 

1,0000 

----- 

Πίλαθαο 3 : Βαζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ   

εκείσζε: Οη ηηκέο ζε παξελζέζεηο απνηππψλνπλ ηα ζρεηηθά p-values  
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δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο) ππνρσξεί ζε ζρέζε κε ην δνιάξην 

Ζ.Π.Α., νη ηηκέο δηάιπζεο κεηψλνληαη θαζψο ην γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δηαιπηέο ζα αλαγθαζηνχλ λα πσιήζνπλ ηα αλαθπθιψζηκα κέξε ηνπ πινίνπ ζην 

ηνπηθφ λφκηζκα ζε ρακειφηεξε ηηκή απ‘ φηη ηα είραλ αγνξάζεη φηαλ θαηέβαιιαλ ην 

ηίκεκα ζε δνιάξηα Ζ.Π.Α. Ζ πηψζε δειαδή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ 

ηνπηθνχ λνκίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην USD ιεηηνπξγεί δεκηνγφλα γηα ηνπο δηαιπηέο θαη 

αζθεί θαζνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

 Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δηαγξακκάησλ θαη ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο, είλαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξνζθνξάο. Αλαιπηηθφηεξα, πθίζηαηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ BDTI, BDI, SEC, NEW θαη FL. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απνιχησο 

θπζηνινγηθφ θαζψο αλαδεηθλχεη ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο λαπιαγνξάο, ηεο αγνξάο 

S&P θαη ηεο αγνξάο λεφηεπθησλ. Όηαλ νη δείθηεο ηεο αγνξάο λαχισλ (ΒDΙ, ΒDΤΙ) 

θηλνχληαη αλνδηθά ή θαζνδηθά ζπκπαξαζχξνπλ ηφζν ηηο αμίεο ησλ πινίσλ ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά (SEC) φζν θαη ηηο αμίεο ησλ λεφηεπθησλ (NEW). Αληίζηνηρε είλαη 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηαβιεηήο FL θαζψο ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ ησλ πινίσλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ θαηάζηαζε ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη αλσηέξσ λαπηηιηαθέο αγνξέο βξίζθνληαη ζε άλζηζε, ν 

ζηφινο ησλ ειηθησκέλσλ πινίσλ ζα απμεζεί θαζψο νη πινηνθηήηεο κε θίλεηξν ηελ 

θεξδνθνξία ζα πξνζπαζήζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πινία γηα φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη, απνθεχγνληαο έηζη λα ηα πσιήζνπλ γηα 

δηάιπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ζηφινο ησλ ειηθησκέλσλ πινίσλ ζα ηείλεη ζπλερψο 

λα απμάλεηαη. Αληίζηνηρα, φηαλ νη αγνξέο βξίζθνληαη ζε χθεζε, νη δηαιχζεηο πινίσλ 

γίλνληαη ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο πινηνθηήηεο κε ηα πξψηα πινία πνπ απνζχξνληαη λα 

είλαη απηά πνπ έρνπλ κεγάιε ειηθία. Έηζη ζε πεξηφδνπο χθεζεο ν ζηφινο ησλ πινίσλ 

άλσ ησλ 20
 
εηψλ ζα ηείλεη λα ζπξξηθλψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.   

Σέινο αμηνζεκείσηε είλαη ε ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηαβιεηέο SCR θαη OIL 

θαζψο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά θαηά 84,36%. Ο ράιπβαο (ρξεζηκνπνηεκέλνο 

αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) θαη ην πεηξέιαην είλαη ηα 

θπξηφηεξα αγαζά πνπ ππνδεηθλχνπλ αλάπηπμε θαζψο απνηεινχλ πξψηεο χιεο γηα 

ππνδνκέο θαη ηειηθά θαηαλαισηηθά αγαζά. Τςειέο ηηκέο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ 
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ζπρλά ηαπηίδνληαη κε πςειή δήηεζε θαη άλζηζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο θαηαλάισζεο, 

πςειή βηνκεραληθή παξαγσγή θαη γεληθφηεξα πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο.  

4.4 Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εθαξκφδεη ηε κεζνδνινγία ησλ ππνδεηγκάησλ VAR 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη ηελ δπλακηθή ζρέζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο. Ζ ελ ιφγσ ζρέζε ζα εμεηαζηεί αλά δεχγε νχησο ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ 

εθείλεο νη κεηαβιεηέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο. Δλ ζπλερεία ζα θαηαζθεπαζηεί έλα ηειηθφ VAR ππφδεηγκα, ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε 

αλαιπηηθή κεζνδνινγία παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο 7 ππνελφηεηεο. 

4.4.1 Δηζαγσγή ζηα δηαλπζκαηηθά απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα (VAR models) 

θαη αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο 

Σα ππνδείγκαηα VAR (Sims, 1980) είλαη ε γελίθεπζε ησλ κνλνκεηάβιεησλ 

απηνπαιίλδξνκσλ (univariate autoregressive) ππνδεηγκάησλ ζε δηαλχζκαηα απφ 

νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ελδνγελείο, θαζνξίδνληαη δειαδή 

εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ζπζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ 

πνπ έρνπλ δπλακηθή δνκή θαζψο πεξηιακβάλνπλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη είλαη ειθπζηηθά γηα ηνπο εξεπλεηέο γηα ηνπο 

εμήο 3 θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, επηβάιινπλ ειάρηζηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ 

πεξηνξηζκνχο ζηηο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζηε δπλακηθή δνκή πζηεξήζεσλ, 

γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία απφ νηθνλνκεηξηθά πξνβιήκαηα. Γεχηεξνλ, ηα 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο ππνδείγκαηα VAR επηηξέπνπλ απνηειεζκαηηθφ ππνινγηζκφ 

αθφκα θαη ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ εχξνο δεδνκέλσλ, ελ αληηζέζεη κε ηα επξείαο 

θιίκαθαο δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα. Δπηπιένλ, ηα ππνδείγκαηα VAR εμεηάδνπλ ηελ 

επηξξνή ελφο ζνθ ζην ζχζηεκα ησλ κεηαβιεηψλ θαη πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζή πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. 

Έλα ππφδεηγκα VAR έρεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ εμήο αιγεβξηθή κνξθή: 

yt = A1 yt-1 + … + Ak yt-k + et                                                                  (1) 
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φπνπ yt  είλαη ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ, A1,…,Ak  νη πίλαθεο ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηνχλ, k ην 

βέιηηζην εχξνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο θαη et  

ην δηάλπζκα ησλ πιεξνθνξηψλ-λεσηεξηζκψλ πνπ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο 

ή ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην δεμηφ ηκήκα ηεο 

εμίζσζεο. 

ην αλσηέξσ ππφδεηγκα δχλαληαη λα εηζαρζνχλ θαη κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχληαη 

εμσγελείο ζην ζχζηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, νπφηε ε εμίζσζε (1) 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

yt = A1 yt-1 + … + Ak yt-k + B xt + et                                                          (2) 

 

φπνπ xt  είλαη ην δηάλπζκα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζεσξνχληαη εμσγελείο θαη B ν 

πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηηκεζεί. 

Σν πξώην ζηάδην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο δηκεξνχο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο DEM θαη ησλ κεηαβιεηψλ BDTI, BDI, SEC, NEW, FL 

θαη SCR  πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ππνδεηγκάησλ 

VAR ε επηξξνή ηεο θαζεκηάο απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ δηάιπζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα θαηαζθεπαζηνχλ 6 ππνδείγκαηα VAR ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε (1) φπνπ ζα εμεηαζηεί αλαιπηηθά αλά δεχγε, κέζσ ησλ ειέγρσλ 

αηηηφηεηαο Granger θαη ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο, ε δπλαηφηεηα ησλ αλσηέξσ 

κεηαβιεηψλ λα πξνβιέςνπλ ηε κεηαβιεηή DEM, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο 

επίδξαζεο ζηελ DEM ελφο εμσγελνχο ζνθ ζε απηέο. Σα 6 ππνδείγκαηα VAR πνπ ζα 

ππνινγηζηνχλ παξνπζηάδνληαη αιγεβξηθά ζηηο εμηζψζεηο 3 έσο 8, σο εμήο: 

DEMt = c1 + 


k

h 1

α1h DEMt-h + 


k

i 1

β1i SCRt-i + ε1t                        (3.1) 

(3) 

SCRt = c2 + 


k

h 1

α2h DEMt-h + 


k

i 1

β2i SCRt-i + ε2t                          (3.2) 

______________________________________________________ 
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DEMt = c3 + 


q

j 1

γ1j DEMt-j + 


q

l 1

δ1l BDIt-l + v1t     (4.1) 

(4) 

BDIt = c4 + 


q

j 1

γ2j DEMt-j + 


q

l 1

δ2l BDIt-l + v2t     (4.2) 

______________________________________________________                                      

  

DEMt = c5 + 


r

m 1

δ1m DEMt-m + 


r

n 1

ζ1n BDTIt-n + u1t               (5.1) 

(5) 

BDTIt = c6 + 


r

m 1

δ2m DEMt-m +


r

n 1

ζ2n BDTIt-n + u2t      (5.2) 

______________________________________________________ 

DEMt = c7 + 


s

g 1

θ1g DEMt-g + 


s

p 1

ι1p SECt-p + z1t                   (6.1) 

(6) 

SECt = c8 + 


s

g 1

θ2g DEMt-g + 


s

p 1

ι2p SECt-p + z2t                     (6.2) 

______________________________________________________ 

DEMt = c9 + 


d

1r

π1r DEMt-r + 


d

s 1

ξ1s NEWt-s + θ1t                 (7.1) 

(7) 

NEWt = c10 + 


d

r 1

π2r DEMt-r + 


d

s 1

ξ2s NEWt-s + θ2t (7.2) 

______________________________________________________ 

DEMt = c11 + 


f

1w

ρ1v DEMt-v + 


f

w 1

ς1w FLt-w + σ1t                    (8.1) 

(8) 
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FLt = c12 + 


f

1

ρ2v DEMt-v + 


f

w 1

ς2w FLt-w + σ2t                      (8.2) 

______________________________________________________ 

φπνπ DEMt νη ηηκέο δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ, SCRt νη δηεζλείο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, BDIt ν Baltic Dry Index, BDTIt ν Baltic 

Dirty Tanker Index, SECt ν δείθηεο ηηκψλ δεμακελνπινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, 

NEWt ν δείθηεο ηηκψλ λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ, FLt o ζηφινο ησλ 

δεμακελνπινίσλ άλσ ησλ 20 εηψλ, θαη εt,  vt , ut , zt , θt θαη φt  ηα δηαλχζκαηα ησλ 

θαηαινίπσλ ησλ αληίζηνηρσλ VAR ππνδεηγκάησλ πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

κεηαβιεηέο θαη ηηο πζηεξήζεηο απηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην δεμηφ ηκήκα ησλ 

εμηζψζεσλ. Σα k, q, r, s , d θαη f  ζρεηίδνληαη κε ην βέιηηζην αξηζκφ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ππνδειψλνπλ ηηο ηάμεηο ηνπ θάζε VAR 

ππνδείγκαηνο γηα ηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ πεξηζζφηεξα ζηελ ππνελφηεηα 4.4.3. 

ε δεύηεξν ζηάδην θαη αθνχ ζα έρεη θαζνξηζηεί ην κέγεζνο θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ επηκέξνπο επηξξνψλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ζηηο ηηκέο δηάιπζεο, ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ ππφδεηγκα VAR. Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη σο ελδνγελείο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα πεξάζνπλ επηηπρψο ην πξψην 

ζηάδην ηεο έξεπλαο, δειαδή εθείλεο πνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε πξνο ηελ 

DEM. Δθηφο απφ ηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο, ζην ππφδεηγκα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο 

εμσγελείο νη κεηαβιεηέο OIL θαη RD, νη νπνίεο ζεσξνχληαη φηη δελ ζρεηίδνληαη 

ελδνγελψο κε ηελ DEM, ζπλεπψο ην ηειηθφ ππφδεηγκα VAR ζα δηακνξθσζεί κε βάζε 

ηελ εμίζσζε (2).  

Δλ ζπλερεία ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο. Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαηηθή πξφβιεςε γηα φιν ην εχξνο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (πξφβιεςε εληφο δείγκαηνο). Πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 3 

ελαιιαθηηθά ππνδείγκαηα απινχζηεξεο κνξθήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ 

ησλ 3 ππνδεηγκάησλ ζα ζπγθξηζνχλ κε εθείλα ηνπ VAR πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί 

θαηά πφζν ην VAR έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θαιχηεξεο πξνβιέςεηο. 

Δθφζνλ απηφ επηβεβαησζεί, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξφβιεςε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο εθηφο 
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δείγκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο πξνβιέςεσλ αλαθέξεηαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηελ ππνελφηεηα 4.4.7.  

Ζ αλάιπζε θαη ηα θχξηα βήκαηα ηεο κνληεινπνίεζεο κε ηε κεζνδνινγία ησλ 

ππνδεηγκάησλ VAR πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, απεηθνλίδνληαη 

ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα 17 θαη αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. Όια ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ EViews. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Απφξξηςε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

  

                                                                      Με απφξξηςε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 17: Αλάιπζε κεζνδνινγίαο ππνδεηγκάησλ VAR 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ VAR 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ VAR 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΙΣΙΟΣΗΣΑ 

GRANGER 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΔΤΝΑΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 

ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ (IMPULSE 

RESPONSE FUNCTIONS) 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ 

ΦΑΛΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

(FORECAST ERROR VARIANCE 

DECOMPOSITION) 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ 
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4.4.2 Έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο κεηαβιεηψλ 

Ζ εθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ VAR πξνυπνζέηεη φηη νη ρξνλνζεηξέο ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ζηάζηκεο. Μηα ρξνλνζεηξά είλαη ζηάζηκε φηαλ ηζρχνπλ 

ηα εμήο: 

- ν κέζνο ηεο ρξνλνζεηξάο είλαη ζηαζεξφο θαη δελ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά, 

- ε δηαθχκαλζε ηεο ρξνλνζεηξάο είλαη ζηαζεξή θαη δελ κεηαβάιιεηαη 

δηαρξνληθά, θαη 

- ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξάο ζε 2 ρξνληθέο ζηηγκέο δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή θαζεαπηή, αιιά απφ ηελ 

απφζηαζε αλάκεζά ηνπο. 

Αληηζέησο, κηα ρξνλνζεηξά είλαη κε ζηάζηκε εάλ νη ζηαηηζηηθέο ηεο ηδηφηεηεο 

κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δάλ νη ρξνλνζεηξέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ππνδείγκαηα VAR είλαη κε ζηάζηκεο, ηφηε ε έξεπλα ζα 

νδεγήζεη ζε αλαιεζή απνηειέζκαηα (spurious results). Ο έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα δηαηξηβή κέζσ ηνπ επαπμεκέλνπ 

ειέγρνπ κνλαδηαίαο ξίδαο Dickey- Fuller αιιά θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt θαη Shin.  

4.4.2.1. Δπαπμεκέλνο έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ Dickey-Fuller 

Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο ζηαζηκφηεηαο κηαο ρξνλνζεηξάο είλαη κέζσ 

ηνπ Eπαπμεκέλνπ ειέγρνπ κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ Dickey-Fuller (Augmented Dickey-

Fuller test-ADF)
28

. O έιεγρνο ADF είλαη κηα αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ηνπ ειέγρνπ 

Dickey-Fuller (DF)
29

 θαη ζα αλαιπζεί θαησηέξσ. 

Έζησ έλα απιφ απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα πξψηνπ βαζκνχ (AR(1)) ηεο εμήο 

κνξθήο: 

                                                           
28

 Dickey and Fuller, 1981. 

29
 Dickey and Fuller, 1979. 
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yt = c1 yt-1 + ut                                                                                                      (9) 

φπνπ ut  ηα θαηάινηπα πνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κ= 0 θαη 

δηαθχκαλζε ζ
2
 , ut ~ N(0, ζ

2
). χκθσλα κε ηνλ έιεγρν DF ν εληνπηζκφο ηεο χπαξμεο 

κνλαδηαίαο ξίδαο ζην ππφδεηγκα (9) έγθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο παξαθάησ ππφζεζεο: 

H0 : c1 = 1 

H1 : c1 < 1 

Με ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) εθηηκάηαη ην ππφδεηγκα (9) θαη 

ειέγρεηαη ε t-ζηαηηζηηθή γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπληειεζηή c1. ε πεξίπησζε κε 

απφξξηςεο ηεο H0, απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, 

ζπλεπψο ε ρξνλνζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε. 

Ζ αλσηέξσ κέζνδνο ειέγρνπ κνλαδηαίαο ξίδαο παξνπζηάδεη 2 κεηνλεθηήκαηα 

θαζψο, (α) ν εθηηκεηήο ηνπ ζπληειεζηή c1 δελ είλαη ακεξφιεπηνο θαη ζπλεπήο, ελψ 

(β) ε ππφζεζε H0 : c1 = 1 δελ έρεη ηζρχ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ 

ζπληειεζηή ηζνχηαη κε ηε κνλάδα, θαζψο ε t θαηαλνκή δε ζπκπίπηεη κε ηελ θιαζηθή t 

θαηαλνκή. Σα ελ ιφγσ κεηνλεθηήκαηα απνθεχγνληαη παίξλνληαο ηελ πξψηε δηαθνξά, 

αθαηξψληαο δειαδή θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο ηεο εμίζσζεο (9) ηνλ φξν yt-1 , ζπλεπψο ην 

ππφδεηγκα κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο: 

yt  –  yt-1 = Γyt = (c1-1) yt-1 + ut  = γ yt-1 + ut                                                              (10) 

πλεπψο ν έιεγρνο DF εθθξάδεηαη πιένλ σο αθνινχζσο: 

H0 : γ= c1 – 1= 0 ή c1 =1 

H1 : γ= c1 – 1< 0 ή c1 <1 

θαη νινθιεξψλεηαη ζπγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ησλ t ζηαηηζηηθψλ κε ηηο θξηηηθέο ηηκέο 

ησλ πηλάθσλ ηεο θαηαλνκήο ησλ Dickey θαη Fuller. εκεηψλεηαη φηη ηα ππνδείγκαηα 

(9) θαη (10) κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηαζεξφ φξν 

ή/θαη ηάζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ c1 >1 ηφηε πθίζηαηαη εθξεθηηθή ξίδα (explosive 

root). 

Ο έιεγρνο ADF δηαθέξεη ζπγθξηηηθά κε ηνλ έιεγρν DF ζην γεγνλφο φηη 

πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν αξηζκφ πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, έηζη 
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ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παζνγέλεηα ηεο απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα θαη λα 

δηνξζψλεηαη ηπρφλ ιαλζαζκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. Δλ νιίγνηο ην 

ππφδεηγκα (10) κεηαηξέπεηαη ζε έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα ηεο κνξθήο AR(n), 

φπνπ n ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο αθφινπζεο κνξθήο 

(πεξηιακβάλνληαο ζηαζεξφ φξν c0): 

yt = c0 + c1 yt-1 + … + cn yt-n + εt   

ή 

 Γyt = c0 + ζyt-1 + γi


n

i 1

Δyt-I + ut                                                                                                    (11) 

Οη πίλαθεο ησλ t ζηαηηζηηθψλ είλαη νη ίδηνη κε ηνπ ειέγρνπ DF, ελψ εάλ ε t ζηαηηζηηθή 

ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζε απφιπηεο ηηκέο κεγαιχηεξε ηεο t-critical, ηφηε ε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη ε ρξνλνζεηξά έρεη κνλαδηαία ξίδα απνξξίπηεηαη. πλεπψο ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε ρξνλνζεηξά είλαη ζηάζηκε.      

4.4.2.2. Έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ησλ Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin 

Ο έιεγρνο ησλ Kwiatkowski, Phillips, Schmidt θαη Shin (KPSS)
30

 ζπγθαηαιέγεηαη 

αλάκεζα ζηηο λεφηεξεο κεζνδνινγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο ζηαζηκφηεηαο 

ησλ ρξνλνζεηξψλ. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο δηαθέξεη απφ ηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο, 

φπσο νη DF θαη ADF πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη 

ρξνλνζεηξέο πνπ δελ εκθαλίδνπλ κνλαδηαία ξίδα δελ είλαη απαξαηηήησο ζηάζηκεο, 

ζπλεπψο ππάξρεη πηζαλφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο 

λα ππνδείμνπλ ιαλζαζκέλα ηελ χπαξμε ζηαζηκφηεηαο. Έηζη, ε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ 

KPSS δελ αθνξά ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο (ήηνη ηελ κε ζηαζηκφηεηα) δηφηη 

εμεηάδεη ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη ρξνλνζεηξέο είλαη ζηάζηκεο, έλαληη  

ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο ηεο κε ζηαζηκφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, έζησ ην εμήο 

γξακκηθφ ππφδεηγκα: 

yt =xt βt +z’t+ εt                                                                                                                                 (12) 

 

φπνπ βt έλα ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ βt =βt-1 + ut θαη ηα θαηάινηπα  ut ~ N(0, ζu
2
) 

θαη εt ~ N(0, ζε
2
). Ζ κεδεληθή ππφζεζε φηη ε yt είλαη ζηάζηκε ειέγρεηαη κε ηελ 

                                                           
30

 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin, 1992 
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ππφζεζε φηη H0: ζε
2
=0, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε βt είλαη ζηαζεξή. Ζ ζηαηηζηηθή ηνπ 

KPSS ειέγρνπ ηεο πξναλαθεξζείζαο κεδεληθήο ππφζεζεο  έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

H1: ζε
2
>0 είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο Lagrange (Lagrange multiplier-LM) θαη έρεη σο 

εμήο : 

KPSS = (T
-2



T

t 1

St
2 
) /ι

2
                                                                                               (13)                                                                      

φπνπ St = 


T

t 1

 ut θαη ι κηα ζπλεπήο εθηηκήηξηα ηεο δηαθχκαλζεο ησλ  ut.. 

Ο KPSS ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο εξεπλεηέο ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 

ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο γηα ηελ εμαγσγή φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη νη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο δελ 

απνδίδνπλ πάληνηε ζσζηά απνηειέζκαηα γηα ηελ χπαξμε ζηαζηκφηεηαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε LM-ζηαηηζηηθή ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζε κεγαιχηεξε ηεο LM-

critical, ηφηε ε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε ρξνλνζεηξά έρεη είλαη ζηάζηκε απνξξίπηεηαη. 

πλεπψο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ρξνλνζεηξά είλαη κε ζηάζηκε.   

ε πεξηπηψζεηο ρξνλνζεηξψλ πνπ δελ είλαη ζηάζηκεο ζην επίπεδφ ηνπο, ζα 

ρξεηαζηεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηάζηκεο παίξλνληαο ηελ πξψηε δηαθνξά ηνπο. Δάλ ε 

ζηαζηκφηεηα δελ επέξρεηαη νχηε ζηελ πξψηε δηαθνξά, ρξεζηκνπνηείηαη ε δεχηεξε 

θ.ν.θ. Γεληθφηεξα, εάλ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ε q δηαθνξά πξνθεηκέλνπ κηα ρξνλνζεηξά 

λα κεηαηξαπεί ζε ζηάζηκε, ηφηε ιέκε φηη ε ελ ιφγσ ρξνλνζεηξά είλαη «νινθιεξσκέλε 

q ηάμεο» ή I(q). Δπνκέλσο ρξνλνζεηξέο Ι(0) είλαη ζηάζηκεο ζην επίπεδφ ηνπο, 

ρξνλνζεηξέο I(1) δελ είλαη ζηάζηκεο ζην επίπεδφ ηνπο θαη ρξεηάδεηαη ε πξψηε 

δηαθνξά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηάζηκεο, ελψ ρξνλνζεηξέο I(2) δελ 

είλαη ζηάζηκεο νχηε ζηελ πξψηε δηαθνξά ηνπο θαη πξέπεη λα ιεθζεί ε δεχηεξε 

δηαθνξά ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο ζεκεηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη I(1), ελψ αξθεηέο κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο ζην 

επίπεδφ ηνπο, είλαη δειαδή Ι(0).    

4.4.3 Πξνδηαγξαθέο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ 

Με ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο, θαζνξίδεηαη ην επίπεδν νινθιήξσζεο 

ησλ ρξνλνζεηξψλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο, εθφζνλ 
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ρξεηαζηεί, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ππφδεηγκα VAR είλαη ζηάζηκεο.  

Σν επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ 

ζα ππνινγηζηνχλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ επηινγή ηεο ηάμεο ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο  

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ζεκαληηθφ βήκα ηεο κεζνδνινγίαο θαζψο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα 

εμαρζνχλ απφ ηα VAR. Ζ επηινγή κεγάινπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

πξνζηαηεχεη ηα ππνδείγκαηα VAR απφ νηθνλνκεηξηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα), φκσο αθαηξεί βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη ζπρλά 

αιινηψλεη ηελ αξηηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηά ηνπο. Γη‘απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε 

ε εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάζε ππφδεηγκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 3 

θξηηήξηα επηινγήο, ην Akaike Information Criterion (AIC), ην Hannan-Quinn 

Information Criterion (HQ) θαη ην Schwartz Information Criterion (SC). Σα ελ ιφγσ 

θξηηήξηα εθαξκφδνληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ππνδείγκαηνο 

αλάκεζα ζε ππνδείγκαηα κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζπληειεζηψλ θαη ηνλ ίδην αξηζκφ 

παξαηεξήζεσλ. Σν ππφδεηγκα πνπ επηιέγεηαη είλαη απηφ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηα 

αλσηέξσ θξηηήξηα.  

Σα 3 θξηηήξηα έρνπλ ηελ εμήο γεληθή αιγεβξηθή κνξθή:  

C(m) = -2L + ct φ(m)                                                                                          (14) 

φπνπ C  ην εθάζηνηε θξηηήξην, m ε ηάμε ηνπ ππνδείγκαηνο VAR ζχκθσλα κε ην 

εθάζηνηε θξηηήξην, L κηα ζπλάξηεζε ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο, ct κηα αθνινπζία 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε θξηηήξην θαη βαζίδεηαη ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαη 

φ(m) κηα ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο ηνπ VAR πνπ επηβάιιεη πνηλή γηα ππνδείγκαηα 

πςειήο ηάμεο. 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ εμίζσζεο, ην AIC
31

  δηακνξθψλεηαη σο 

AIC (m) = -2L + 2 mK
2
/Τ                                                                        (15)           

                                                           
31

 Akaike, 1973,1974. 
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φπνπ ct = 2/Σ, ην HQ
32

 δηακνξθψλεηαη σο 

HQ (m) = -2L + 2 log logT mK
2
/T                                                                      (16) 

φπνπ ct = 2 log logT/T, θαη ην SC
33

 δηακνξθψλεηαη σο 

SC (m) = -2L + log T/T mK
2                                                                                                          

(17) 

φπνπ ct = log T//T. 

Δθ ησλ 3 θξηηεξίσλ, ην AIC είλαη ην πην γελλαηφδσξν θαζψο πάληνηε πξνηείλεη ηελ 

πςειφηεξε ηάμε, ην SC είλαη ην πην απζηεξφ πξνηείλνληαο πάληα ηελ κηθξφηεξε, ελψ 

ε ηάμε πνπ ζπληζηά ην HQ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 2 πξναλαθεξζέλησλ
34

. πλεπψο 

ηζρχεη ε εμήο ζρέζε κεηαμχ ησλ 3 θξηηεξίσλ: 

m(SC) ≤ m(HQ) ≤ m(AIC)                                                                                  (18) 

Φπζηθά πνιιέο θνξέο ηα 3 θξηηήξηα ζπκπίπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε 

ηάμε ησλ ππνδεηγκάησλ. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε ηάμε θαη ζπλεπψο ν 

βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηνπ θάζε VAR ππνδείγκαηνο, ζα επηιέγεηαη 

βάζεη ησ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ σο εμήο: 

Α) Όηαλ ππάξρεη ζχγθιηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ κεηαμχ 

ησλ 3 θξηηεξίσλ, δειαδή φηαλ θαη ηα 3 θξηηήξηα ππνδεηθλχνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ηφηε απηφο ν αξηζκφο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνδεηγκάησλ. 

Β) Όηαλ ππάξρεη απφθιηζε κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ, φκσο ηα 2 εμ‘ απηψλ πξνθξίλνπλ 

ηνλ ίδην αξηζκφ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ηφηε απηφο ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 

Γ) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιήξεο απφθιηζε ησλ 3 θξηηεξίσλ, δειαδή θαη ηα  3 

θξηηήξηα ππνδειψλνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ηφηε ν 

                                                           
32

 Hannan and Quinn, 1979 ; Quinn, 1980. 

33
 Schwarz, 1978. 

34
 Lutkepohl, 1991. 
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πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνδεηγκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην θξηηήξην HQ, σο 

ηε κεζαία ιχζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμίζσζε (18). 

Δθφζνλ πξνζδηνξηζηεί ν βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ VAR θαη 

θάζε κηα απφ ηηο δπν εμηζψζεηο ησλ ππνδεηγκάησλ (3) έσο (8) έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ (θαη πζηεξήζεψλ ηνπο) ζην δεμηφ ηεο ηκήκα, νη επηκέξνπο ζπληειεζηέο 

(α1h, α2h,..., β1i, β2i,…γ1j,γ2j,…, δ1l,δ2l,…, δ1m, δ2m,…,ζ1n, ζ2n,…,ρ1λ,ρ2λ,..., ς1w, ς2w) 

δχλαληαη λα ππνινγηζηνχλ κε OLS. ε κεγάια δείγκαηα νη εθηηκεηέο κε OLS είλαη 

ζπλεπείο θαη αθνινπζνχλ αζπκπησηηθά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, επνκέλσο δχλαληαη 

λα δηεμαρζνχλ έιεγρνη γξακκηθψλ πεξηνξηζκψλ κε ηηο t θαη F ζηαηηζηηθέο. 

ηηο εμηζψζεηο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εξκελεπηνχλ 

νηθνλνκηθά νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο, ελψ κηθξή ζεκαζία έρεη θαη ε 

πιεξνθφξεζε πνπ πεγάδεη απφ ηνπο ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ R
2
 θαη R

2
adjusted. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ νη εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελδνγελψλ 

κεηαβιεηψλ ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο κεζφδνπο φπσο νη 

έιεγρνη αηηηφηεηαο Granger, νη ζπλαξηήζεηο αηθληδίσλ αληηδξάζεσλ (IRF-Impulse 

Response Functions) θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο (FEVD-

Forecast Error Variance Decomposition) νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελεο 

ππνελφηεηεο. 

4.4.4 Αμηνιφγεζε ησλ VAR ππνδεηγκάησλ 

ηηο πξνεγνχκελεο 2 ππνελφηεηεο πεξηγξάθεθαλ ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ VAR 

ππνδεηγκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ν έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο θαη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζε ζηάζηκεο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνδεηγκάησλ κέζσ ησλ 

θξηηεξίσλ πιεξνθφξεζεο AIC, SC θαη HQ. ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα 

αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη έιεγρνη πνπ ζα δηεμαρζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ VAR 

ππνδεηγκάησλ. Απηνί ζπλίζηαληαη ζηνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο ησλ θαηαινίπσλ γηα 

απηνζπζρέηηζε, θαλνληθφηεηα θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ. Ζ δηεμαγσγή ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ βαζίδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ E-Views κε ην νπνίν άιισζηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ φια 

ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. 
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4.4.4.1 Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε  

Ζ απηνζπζρέηηζε αθνξά ηελ παξαβίαζε ηεο ππφζεζεο φηη ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ 

δηαδνρηθψλ ηηκψλ ησλ θαηαινίπσλ είλαη κεδέλ, ήηνη 

Δ(εt , εt-s) = Δ(εt , εt+s) = Cov (εt , εt-s) = Cov (εt , εt+s) ≠ 0                                          (19) 

φπνπ s ε ρξνληθή πζηέξεζε. Ζ αλσηέξσ εμίζσζε ππνδειψλεη φηη ν δηαηαξαθηηθφο 

φξνο κηαο παξαηήξεζεο ζπζρεηίδεηαη κε ην δηαηαξαθηηθφ φξν κηαο άιιεο 

παξαηήξεζεο. 

Ζ παξνπζία απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο 

αλαιχζεηο ρξνλνζεηξψλ θαη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεζνδνινγία ησλ VAR 

ππνδεηγκάησλ. Οη δχν ζεκαληηθφηεξνη έιεγρνη γηα ηελ παξνπζία απηνζπζρέηηζεο ζηα 

θαηάινηπα ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη ν έιεγρνο Portmanteau θαη ν έιεγρνο ησλ 

Breusch-Godfrey
35

 πνπ απνθαιείηαη θαη έιεγρνο LM. Ο έιεγρνο Portmanteau είλαη 

ρξήζηκνο θπξίσο γηα ππνδείγκαηα πςειήο ηάμεο ελ αληηζέζεη κε ηνλ έιεγρν LM πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ρακειήο ηάμεο ππνδείγκαηα
36

. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

ππνδείγκαηα VAR ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ρακειή ηάμε 

(κηθξφηεξε ηνπ 4), ν έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ ηνπο γηα απηνζπζρέηηζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ησλ Breusch-Godfrey. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί έλα ππφδεηγκα ηεο εμήο κνξθήο 

ut = A1 ut-1 +…+ Aj ut-j + εt                                                                                                                           (20) 

φπνπ ut ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ελφο VAR ππνδείγκαηνο θαη  εt ηα θαηάινηπα ηεο 

εμίζσζεο πνπ ζεσξνχληαη ιεπθφο ζφξπβνο. Ζ κέζνδνο ησλ Breusch-Godfrey 

πξαγκαηνπνηεί ηνλ εμήο έιεγρν 

H0: A1 = … = Aj = 0 έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο H1: Ai ≠ 0 γηα ηνπιάρηζηνλ έλα i 

{1,…j}. 

                                                           
35

 Godfrey, 1988. 

36
 Lutkepohl, 2004. 
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Δλ νιίγνηο ε κέζνδνο ειέγρεη θαηά πφζν ηα θαηάινηπα ut ηνπ VAR ππνδείγκαηνο 

είλαη ιεπθφο ζφξπβνο. Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαλνκή ρ
2
 θαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη δελ πθίζηαηαη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα ηνπ VAR.  

4.4.4.2 Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθφηεηα  

Ο δεχηεξνο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο αθνξά ηε δηεξεχλεζε γηα ην εάλ ηα θαηάινηπα ησλ 

VAR ππνδεηγκάησλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Δηδηθφηεξα, ν έιεγρνο 

δηεμάγεηαη κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο Jarque and Bera
37

 θαη δηεξεπλά θαηά πφζν νη ηξίηεο 

θαη ηέηαξηεο ζηηγκέο ησλ θαηαινίπσλ, δειαδή ε ινμφηεηα (skewness) θαη ε θχξησζε 

(kurtosis), ζπλάδνπλ κε ηα πξφηππα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο, σο εμήο 

Δ(x
3
) = 0  θαη E(x

4
) = 3                                                                                             (21) 

φπνπ Δ(x
3
) ε ινμφηεηα θαη E(x

4
) ε θχξησζε. Ζ πξνηππνπνίεζε  ησλ θαηαινίπσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ Lutkepohl (1991), δειαδή κε ηελ θαηά 

Cholesky αλάιπζε ηνπ πίλαθα ζπλδηαθχκαλζεο ησλ θαηαινίπσλ. Ζ κεδεληθή 

ππφζεζε αλαθέξεη φηη ε ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

εκεηψλεηαη φηη ζε κεγάια δείγκαηα ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ αζπκπησηηθά ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή (Lutkepohl, 2005). πλεπψο ε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ δελ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο ησλ VAR (Lutkepohl, 2011). 

4.4.4.3 Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθφηεηα  

Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά έιεγρνο αθνξά ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα ησλ VAR. Ο δηαηαξαθηηθφο φξνο είλαη 

νκνζθεδαζηηθφο φηαλ ε δηαθχκαλζή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ, 

δειαδή ηζρχεη φηη 

 

ζε
2
 = Δ[εt – Δ(εt)]

2
 = Var (εt) = Cov (εt , εt+s) ≠ 0                                          (22) 

 

                                                           
37

 Jarque and Bera, 1987. 
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Ζ παξνπζία εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα θαηάινηπα είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ 

κνληεινπνίεζε δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ (cross-sectional data), φκσο ζπρλά 

εκθαλίδεηαη θαη ζε ππνδείγκαηα ρξνλνζεηξψλ, θπξίσο ζε δεδνκέλα κεληαίαο ή 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο, φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηα 

θαηάινηπα ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη απηφο ηνπ White (1980) (κε δηαζηαχξσζε 

φξσλ) κε ηηο επεθηάζεηο ησλ Kelejian (1982) θαη Doornik (1995) πνπ αθνξνχλ 

ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ. Ο ελ ιφγσ έιεγρνο νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί γξακκηθά 

ππνδείγκαηα απφ ηα γηλφκελα ησλ θαηαινίπσλ ησλ εμηζψζεσλ ησλ VAR θαη ηα 

γηλφκελα ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ ηνπ, θαη ππνινγίδεη ηηο ζηαηηζηηθέο R
2 

ησλ ελ ιφγσ 

ππνδεηγκάησλ πνπ αθνινπζνχλ αζπκπησηηθά ηελ ρ
2
 θαηαλνκή. Ζ κεδεληθή ππφζεζε 

αλαθέξεη φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη είλαη νκνζθεδαζηηθνί, νπφηε ε απφξξηςή ηεο 

ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.   

εκεηψλεηαη φηη ηα ππνδείγκαηα VAR αλαπαξηζηνχλ ηνλ δεζκεπκέλν κέζν 

(conditional mean) ησλ κεηαβιεηψλ, ν νπνίνο είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ζηε 

κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ. Γη‘απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ 

κεζνδνινγίαο είλαη έγθπξα αθφκα θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

(Lutkepohl, 2011).  

4.4.4.4 Έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ 

Πέξαλ ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ ησλ θαηαινίπσλ, ε ζηαζεξφηεηα ησλ VAR 

ππνδεηγκάησλ είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη 

θπξίσο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελφηεηα 

4.4.6. Αθφκα θαη εάλ νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα VAR είλαη 

ζηάζηκεο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ηδηφηεηεο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

(π.ρ. ηάζε, επνρηθφηεηα θηι) έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα εθηηκψκελα ππνδείγκαηα λα 

κελ επηδεηθλχνπλ ηελ επηζπκεηή ζηαζεξφηεηα.  

Σν ινγηζκηθφ Eviews πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

VAR ππνδεηγκάησλ κε ηελ αλαθνξά πηζαλήο χπαξμεο αληίζηξνθσλ ξηδψλ ζηα 

πνιπψλπκα (Lutkepohl, 1991). Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ έλα VAR ππφδεηγκα λα 

ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ζα πξέπεη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη 
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δηαγξάκκαηα αλαθνξάο ησλ ξηδψλ νη απφιπηεο ηηκέο ηνπο λα είλαη κηθξφηεξεο ηεο 

κνλάδαο. 

4.4.4.5 Πνιπζπγγξακηθφηεηα 

Ζ κε χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απνηειεί  

βαζηθή ππφζεζε ησλ γξακκηθψλ ππνδεηγκάησλ. ε πεξίπησζε χπαξμεο πιήξνπο 

πνιπζπγγξακηθφηεηαο (γεγνλφο ζρεδφλ αδχλαην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) ηα 

ππνδείγκαηα δελ δχλαληαη λα εθηηκεζνχλ. ηελ πξάμε πάληνηε ππάξρεη 

πνιπζπγγξακηθφηεηα έσο έλα βαζκφ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ηδηαίηεξα δε φηαλ 

απηέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θιάδν. Ζ χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππεξεθηίκεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ελφο 

ππνδείγκαηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ππνεθηίκεζε ησλ t-ζηαηηζηηθψλ ησλ 

ζπληειεζηψλ. Γη‘απηφ ην  ιφγν, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εκθάληζε ζηα ππνδείγκαηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ t-

ζηαηηζηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ R
2
. 

εκεηψλεηαη φηη ε χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο δελ ππνδειψλεη κεξνιεςία ησλ 

ζπληειεζηψλ, ελψ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ δελ ζεσξείηαη παζνγέλεηα θαζψο 

απαληάηαη ζπρλά ζηελ νηθνλνκεηξία θαη ζηελ πξάμε πνιινί εξεπλεηέο ην αγλννχλ. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζεσξείηαη φηη ε πνιπζπγγξακηθφηεηα δελ απνηειεί 

πξφβιεκα, θαζψο ζηα ππνδείγκαηα VAR δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιέο 

κεηαβιεηέο. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο ηα VAR ππνδείγκαηα (3) - 

(8) κειεηνχλ αλά δεχγε ηελ επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. Δλ νιίγνηο, 

δελ θαηαζθεπάδεηαη έλα ππέξ-κνληέιν πνπ ζα εκπεξηείρε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ζα 

έπαζρε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο, 

αιιά έμη ππνδείγκαηα πνπ κειεηνχλ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Έηζη απνθεχγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη ζπλέπεηεο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο θαη 

εμάγνληαη αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο ην ηειηθφ VAR 

ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη επίζεο πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαβιεηψλ, 

ζπλεπψο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ηπρφλ χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο 

αγλνείηαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα ππνδείγκαηα. 
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4.4.5 Έιεγρνη αηηηφηεηαο Granger (Granger causality tests) 

ηελ ππνελφηεηα 4.3 πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, θαη δηαπηζηψζεθε θαηά 

πφζν νη ηηκέο δηάιπζεο (DEM) αθνινπζνχλ θνηλή πνξεία κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο εληφο ηνπ ρξνληθνχ εχξνπο πνπ θαιχπηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. Ζ 

αλάιπζε ζπζρέηηζεο δείρλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηζρχ ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ, φκσο δελ ππνδειψλεη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζρέζεο 

νχηε θπζηθά ηελ αηηηψδε θαηεχζπλζε κεηαμχ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. Δλ νιίγνηο, ε 

ζπζρέηηζε δελ ππνδεηθλχεη αηηηφηεηα. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλάιπζεο κέζσ ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη ε 

δηεμαγσγή ειέγρσλ αηηηφηεηαο θαηά Granger
38

. Ο Granger νλφκαζε κηα κεηαβιεηή xt 

αηηηψδε γηα κηα έηεξε κεηαβιεηή yt εάλ ε πιεξνθφξεζε πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

παξειζνχζεο θαη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο xt είλαη ρξήζηκε ζηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο 

yt. Ζ πξναλαθεξζείζα έλλνηα εθαξκφδεηαη εχθνια ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο 

ππνδεηγκάησλ VAR. Έζησ έλα δηκεηάβιεην (yt, xt) ππφδεηγκα VAR απνηεινχκελν 

απφ ηηο εμήο 2 εμηζψζεηο : 

yt = c1 + 


k

i 1

α11i  yt-i + 


k

i 1

α12i  xt-i + ε1t                                                                                                       (23) 

xt = c2 + 


k

i 1

α21  yt-i + 


k

i 1

α22  xt-i + ε2t                                                                                                           (24) 

  χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ηνπ Granger
39

, ε κεηαβιεηή xt είλαη κε αηηηψδεο γηα ηελ 

κεηαβιεηή yt εθφζνλ νη ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο xt θαη ησλ πζηεξήζεψλ ηεο ζηελ 

εμίζσζε (23) ηζνχληαη κε ην κεδέλ, δειαδή ηζρχεη φηη α12,i = 0 γηα i=1,2,...,k. ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο ππφζεζεο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε xt έρεη ηθαλφηεηα λα 

πξνβιέςεη ηελ yt. Αληίζηνηρα, ν έιεγρνο γηα κε αηηηφηεηα ηεο yt έλαληη ηεο xt 

δηελεξγείηαη ζηελ εμίζσζε (24) κε ηελ ππφζεζε φηη α21,i = 0 γηα i=1,2,...,k. Οη ελ ιφγσ 

έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε ηελ ρ
2
 ζηαηηζηηθή. εκεηψλεηαη φηη νη έιεγρνη αηηηφηεηαο 

θαηά Granger ζηα πιαίζηα ησλ VAR ππνδεηγκάησλ εξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο κφλν κεηαμχ 

                                                           
38

 υχνά ςτθ βιβλιογραφία αποκαλοφνται ζλεγχοι «μθ αιτιότθτασ». 

39
 Granger, 1969. 



102 

 

ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο νη επηδξάζεηο ησλ εμσγελψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ 

ζην ππφδεηγκα) δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζηα VAR ππνδείγκαηα (3) έσο 

(8) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο SCR, BDI, BDTI, SEC, 

NEW θαη FL έρνπλ δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπλ ηελ κεηαβιεηή DEM. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ αηηηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δπλακηθήο αλάιπζεο ζα θαηαδείμνπλ ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζην ηειηθφ VAR ππφδεηγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο πινίσλ. 

4.4.6 Γπλακηθή αλάιπζε: πλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ (impulse 

response functions) θαη αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο 

(forecast error variance decomposition) 

Ζ δπλακηθή αλάιπζε είλαη έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο VAR κεζνδνινγίαο θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ειέγρνπο αηηηφηεηαο 

Granger, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. φπνπ πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο 

ησλ 2 κεηαβιεηψλ ζε έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ) νη έιεγρνη αηηηφηεηαο δελ πξνβάιινπλ 

πάληνηε επαθξηβψο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Lutkepohl, 2005). ε γεληθέο γξακκέο ε 

δπλακηθή αλάιπζε αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ζρέζε θαη ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ 

ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ ελφο ζπζηήκαηνο. εκεηψλεηαη φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ ππνελφηεηα 4.4.4.4, ε ζηαζεξφηεηα ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε δπλακηθή αλάιπζε.  

Σν πξψην εξγαιείν ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο αθνξά ηηο ζπλαξηήζεηο αηθλίδησλ 

αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο εηζάγνληαη ζην VAR ππφδεηγκα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

εμηζψζεηο (23) – (24) αλσηέξσ, κέζσ ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ εt = 

(ε1t, ε2t). Μηα κε κεδεληθή ζπληζηψζα ηνπ ελ ιφγσ δηαλχζκαηνο αληηζηνηρεί ζε κηα 

ηζνδχλακε κεηαβνιή ζηελ αληίζηνηρε κεηαβιεηή πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο 

ηεο εθάζηνηε εμίζσζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ κεηαβνιέο 

ζηηο ππφινηπεο  κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηηο επφκελεο πεξηφδνπο. Έηζη, ηα 

δηαγξάκκαηα αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ δείρλνπλ ηηο απνθξίζεηο ησλ εμαξηεκέλσλ 

ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ κεηά ηελ επηβνιή ελφο αηθλίδηνπ εμσγελνχο ζνθ ζηηο ίδηεο ηηο 

κεηαβιεηέο, ή ζε άιιεο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ VAR. Δπίζεο ηα δηαγξάκκαηα 
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είλαη ρξήζηκα θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν, θαζψο απεηθνλίδνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην 

ρξνληθφ πξνθίι ηεο αληίδξαζεο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο αηηηφηεηαο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ VAR ππνδεηγκάησλ (3) – (8), νη 

απνθξίζεηο ζα είλαη θνληά ζην κεδέλ.    

Σν δεχηεξν εξγαιείν αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθάικαηνο 

πξφβιεςεο, κέζνδνο ε νπνία βαζίδεηαη, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, ζηηο επηδξάζεηο 

ελφο εμσγελνχο ζνθ ζην VAR. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο κεηξάεη, εληφο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα, ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθάικαηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή πξφβιεςεο κηαο ελδνγελνχο κεηαβιεηήο, πνπ εμεγείηαη 

απφ ηηο ππφινηπεο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

εληνπηζηεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο εμεγνχλ ηελ 

δηαθχκαλζε ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηήο DEM. Δάλ κηα κεηαβιεηή 

έρεη πςειφ πνζνζηφ ζεκαίλεη φηη εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηηκέο δηάιπζεο θαη ζα 

έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξφβιεςή ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλα ησλ ειέγρσλ 

αηηηφηεηαο, ζα θαηαδείμνπλ ηελ επηξξνή ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ζηηο ηηκέο 

δηάιπζεο θαη ζα θαζνξίζνπλ πνηεο απφ απηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ηειηθφ VAR 

ππφδεηγκα.  

4.4.7 Πξνβιέςεηο 

ηηο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο πεξηγξάθεθε ε αλάιπζε θαη ηα θχξηα βήκαηα ηεο 

κεζνδνινγίαο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ. Σα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ είλαη νη 

έιεγρνη αηηηφηεηαο θαηά Granger θαζψο θαη ε δπλακηθή αλάιπζε. Έλα αθφκε πνιχ 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ, πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

θαη έλα κέζν επαιήζεπζεο ηεο νξζφηεηαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο. 

Ζ δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο απνηειεί ην 2
ν
 ζηάδην ηεο έξεπλαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ππνελφηεηα 4.4.1, απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ζα 

δηαπηζησζνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε πξνο ηηο ηηκέο δηάιπζεο, 

δειαδή ηε κεηαβιεηή DEM. Οη ελ ιφγσ κεηαβιεηέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο 

ελδνγελείο (καδί κε ηελ DEM) ζην ππφδεηγκα, ελψ ζα πξνζηεζνχλ επίζεο νη 
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κεηαβιεηέο OIL θαη RD σο εμσγελείο. Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα ελ ζπλερεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο.  

Ζ δηαδηθαζία ησλ πξνβιέςεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 2 θάζεηο, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο. 

4.4.7.1 Πξψηε θάζε: ex-post πξνβιέςεηο 

Ωο πξνβιέςεηο ex-post ραξαθηεξίδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ππνδείγκαηα ζηα νπνία ηφζν νη εμαξηεκέλεο φζν θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη 

απφιπηα γλσζηέο θαη ε κέηξεζή ηνπο είλαη αθξηβήο. Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε δηεμαγσγή ex-post ζηαηηθψλ πξνβιέςεσλ βάζεη ηνπ ηειηθνχ VAR 

ππνδείγκαηνο ζην ζχλνιν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο, ήηνη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013. Πξφθεηηαη δειαδή 

γηα πξoβιέςεηο ηεο κεηαβιεηήο DEM πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ δείγκαηνο δεδνκέλσλ (in-sample forecasts). Οη ζηαηηθέο 

πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ηελ εθηηκψκελε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

πλεπψο, ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα δηεμαρζνχλ πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο ζε φιν ην εχξνο ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζα απνηεινχληαη απφ 

ζπλερφκελεο θαη αιιειέλδεηεο πξνβιέςεηο κηαο πεξηφδνπ (one-step-ahead forecasts) 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ 

επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία ζηαηηθψλ ex-post πξνβιέςεσλ είλαη κηα 

θαιή κέζνδνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην ππφδεηγκα VAR εθαξκφδεη 

θαηάιιεια ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, σο κέηξν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δπν απφ ηα πην επξέσο 

δηαδεδνκέλα θξηηήξηα, ε ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ ηεηξαγώλσλ ηνπ κέζνπ 

ζθάικαηνο πξόβιεςεο (Root Mean Square Error - RMSE) θαζψο θαη ην 

θξηηήξην ηνπ Theil, ηα νπνία αλαπαξηζηψληαη αιγεβξηθά σο εμήο: 

i. RMSE = [(


n

t 1

(DEMa-DEMt)
2
 / n]

1/2
                                                             (25) 
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ii. Theil =   [(


n

t 1

(DEMa-DEMt)
2
 / n]

1/2 
/ [(



n

t 1

DEMa
2 

/n )
1/2 

+ (


n

t 1

DEMt
2 

/n )
1/2 

] =  

= RMSE / [(


n

t 1

DEMa
2 

/n )
1/2 

+ (


n

t 1

DEMt
2 

/n )
1/2 

]                                       (26) 

φπνπ DEMa νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο θαη DEMt νη εθηηκψκελεο (ε 

δηαθνξά ηνπο απνηειεί ην ζθάικα ηεο πξφβιεςεο). 

Σα δπν θξηηήξηα απφ κφλα ηνπο φκσο δελ αξθνχλ ψζηε λα πξνζδψζνπλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφβιεςεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά, θαζψο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κέηξν ζχγθξηζεο. 

Γη‘απηφ ην ιφγν, ζα ιεθζνχλ απνηειέζκαηα πξνβιέςεσλ απφ έηεξα ππνδείγκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ζα θαηαζθεπαζηνχλ 3 απινχζηεξα ππνδείγκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο γηα φιν ην ρξνληθφ 

εχξνο ησλ δεδνκέλσλ, θαη ελ ζπλερεία ζα ππνινγηζηνχλ ηα 2 αλσηέξσ θξηηήξηα γηα 

έθαζην εθ ησλ 3 ππνδεηγκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη ην VAR ππφδεηγκα 

παξάγεη θαιχηεξεο πξνβιέςεηο απφ ηα 3 απινχζηεξα ππνδείγκαηα, ηφηε ζα 

απνδεηρζεί ε αλσηεξφηεηά ηνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξνβιέςεσλ κε ηε δηεμαγσγή ex-ante πξνβιέςεσλ. Δάλ φκσο 

θάπνην εθ ησλ 3 απιψλ ππνδεηγκάησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη θαιχηεξα ηηο 

ηηκέο δηάιπζεο απφ ην VAR ππφδεηγκα, ηφηε ζα απνδεηρζεί φηη ην VAR είλαη 

θαηψηεξν. Ζ επηινγή θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 3 απιψλ ππνδεηγκάησλ παξαηίζεηαη 

ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

4.4.7.2 Δλαιιαθηηθά ππνδείγκαηα γηα ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ ex-post 

πξνβιέςεσλ 

Σν πξψην απφ ηα 3 ππνδείγκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο ζχγθξηζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνβιέςεσλ κε εθείλεο ηνπ VAR είλαη έλα κνλνκεηάβιεην 

Autoregressive Moving Average (ARMA) ππφδεηγκα ηεο εμήο κνξθήο: 

 

DEMt =  


p

t 1

θi DEMt-i + εt +


q

j 1

ζj εt-j                                                                                                                 (27) 
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φπνπ DEM νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ, p θαη q νη ηάμεηο ησλ απηνπαιίλδξνκσλ φξσλ 

(Autoregressive-AR) θαη ησλ φξσλ θηλεηψλ κέζσλ (Moving Average-MA) 

αληίζηνηρα, θαη θi θαη ζj νη ζπληειεζηέο ηνπο. Σα ππνδείγκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ARMA 

ελ αληηζέζεη κε ηα VAR δελ βαζίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία νχηε θάλνπλ 

δηαρσξηζκφ ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο κεηαβιεηέο, αιιά είλαη κνλνκεηάβιεηα 

ππνδείγκαηα πνπ βαζίδνληαη ηδηαηηέξσο ζηα δεδνκέλα θαη πξαγκαηνπνηνχλ 

πξνβιέςεηο βάζεη ηεο ηδέαο φηη νη παξειζνληηθέο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο δχλαληαη λα 

θαζνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο ηηκέο ηεο.  

Ζ κεζνδνινγία ησλ Box and Jenkins (1976) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ην πην θεηδσιφ (parsimonious) ππφδεηγκα ARMA πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφβιεςε. Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη 3 ζηάδηα, ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνδείγκαηνο (θαζνξηζκφο ηεο ηάμεο) , ηελ εθηίκεζή ηνπ θαζψο θαη 

ηνλ δηαγλσζηηθφ έιεγρν ησλ θαηαινίπσλ ηνπ. θνπφο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε 

επηινγή εθείλνπ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα ειαρηζηνπνηεί ηηο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ AIC, 

SC θαη HQ.  

Σν δεχηεξν ελαιιαθηηθφ ππφδεηγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη εάλ ππφδεηγκα 

ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk model) ην νπνίν δχλαηαη λα αλαπαξαζηαζεί 

αιγεβξηθά σο εμήο: 

 

DΔΜt = c + DΔΜt-1 + εt                                                                                             (28) 

 

Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ππνδείγκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

ARMA ην νπνίν ππνδεηθλχεη φηη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ 

πξνθχπηνπλ ηπραία απφ κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ επφκελε. Ο ζηαζεξφο 

φξνο c ππνδειψλεη ηελ κέζε κεηαβνιή αλά πεξίνδν.  

Σν ηξίην ππφδεηγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηηο πξνβιέςεηο 

είλαη έλα ππφδεηγκα γξακκηθήο ηάζεο ηεο εμήο κνξθήο: 

 

DEMt= a + b(t) +εt                                                                                                    (29) 
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φπνπ a ν ζηαζεξφο φξνο θαη t  ν ρξφλνο ζε κήλεο. Γηα φια ηα αλσηέξσ ππνδείγκαηα 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηαηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. ε 

πεξίπησζε πνπ απνδεηρηεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ RMSE θαη Theil φηη ηα ελ ιφγσ 

ππνδείγκαηα δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ θαιχηεξα ηελ κεηαβιεηή DEM, ηφηε ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, δειαδή εάλ ην VAR ππφδεηγκα ππεξηεξεί έλαληη ησλ απινχζηεξσλ, ηφηε 

ζα δηεμαρζεί ε δεχηεξε θάζε ησλ πξνβιέςεσλ κε ηελ εμέηαζε ηεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηάο ηνπ εθηφο ηνπ εχξνπο ηνπ δείγκαηνο.  

4.4.7.3 Γεχηεξε θάζε: ex-ante πξφβιεςε 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνβιέςεσλ αθνξά ηε δηελέξγεηα ex-ante 

πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Ωο ex-ante ραξαθηεξίδνληαη νη πξνβιέςεηο εθηφο ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνβιέςεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ γηα ηε ράξαμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επελδπηηθψλ ηνπο επηινγψλ. εκεηψλεηαη φηη 

πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία έρεη παξαηεξεζεί φηη ππνδείγκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ θαιέο πξνβιέςεηο εληφο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, αδπλαηνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηθαλνπνηεηηθά εθηφο δείγκαηνο. Γη‘απηφ ην ιφγν ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

κεζνδνινγίαο είλαη ν έιεγρνο ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο 

γηα ηηκέο εθηφο δείγκαηνο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην VAR ππφδεηγκα ζα επαλεθηηκεζεί ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εηδηθφηεξα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, θαη 

ην ππφινηπν κέξνο ηνπ δείγκαηνο, δειαδή νη ηηκέο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 έσο 

θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ  ίδηνπ έηνπο, ζα κείλεη εθηφο πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε 

πξφβιεςε. Δλ ζπλερεία νη εθηηκεζείζεο ηηκέο δηάιπζεο γηα ηνπο 7 κήλεο ζα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο, θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξφβιεςεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ex-post πξνβιέςεηο, 

δειαδή ην RMSE θαη ηνλ ζπληειεζηή Theil. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα 

έρνπλ ρακειέο ηηκέο θαη θαηαδείμνπλ φηη ε πξφβιεςε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, απηφ ζα 

ζεκαίλεη φηη ην ππφδεηγκα VAR ζα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο εθηφο 

δείγκαηνο. 
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4.5 χλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο, ηα νπνία αθνξνχλ κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε. Οη ελ ιφγσ κεηαβιεηέο επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ε 

κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε 

ζηξαηεγηθή κνληεινπνίεζεο πνπ αθνινπζήζεθε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηα 

θπξηφηεξα εξγαιεία ηεο κεζνδνινγίαο, ηνπο ειέγρνπο αηηηφηεηαο Granger θαη ηε 

δπλακηθή αλάιπζε, ελψ ζην ηειεπηαίν ζηάδην αλαιχζεθε ην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο 

πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ 

5.1  Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. ην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο κεηαβιεηέο αληηπξνζσπεχνληαο ηελ πξνζθνξά 

αιιά θαη ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε. Σν πιενλέθηεκα ηεο VAR κεζνδνινγίαο 

είλαη ε ιεπηνκεξήο αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ, θαη 

απηφ αθξηβψο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 

έξεπλαο. Ζ θαηαζθεπή πνιιαπιψλ VAR ππνδεηγκάησλ απεηθνλίδεη ηελ δηκεξή ζρέζε 

έθαζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηήο κε ηελ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή, ήηνη ηηο 

ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ, θαη αλαδεηθλχεη ηηο κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ αζθνχλ ηε 

ζεκαληηθφηεξε επηξξνή ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Καηά ην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο έξεπλαο νη ελ ιφγσ κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ VAR 

ππφδεηγκα πνπ πξφθεηηαη λα εθηηκεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνβιέςεηο.  

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ε γεληθφηεξε αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ 

παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο δηεμήρζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Eviews, ελψ ε παξάζεζε ησλ 

εκπεηξηθψλ επξεκάησλ αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηε ζεηξά πνπ παξαηέζεθε ζην 

θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. Λφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ αθνινπζνχληαη, γηα ιφγνπο ζπλνρήο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

απφ απηνχο, ελψ νη ππφινηπνη παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. 

5.2 Έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο κεηαβιεηψλ 

Σν πξψην βήκα αθνξά ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ησλ ειέγρσλ 

ADF θαη KPSS. Τπελζπκίδεηαη φηη ε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ADF αθνξά ηελ χπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο ζηηο ρξνλνζεηξέο, δειαδή ηε κε ζηαζηκφηεηά ηνπο, ελψ ε κεδεληθή 

ππφζεζε ηνπ KPSS αθνξά ηελ χπαξμε ζηαζηκφηεηαο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο κε 

ζηαζηκφηεηαο ζην επίπεδν ησλ ρξνλνζεηξψλ, νη έιεγρνη δηεμάγνληαη γηα ηελ πξψηε 

δηαθνξά ηνπο. Καη ζηα δχν είδε ειέγρσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξφο φξνο ζηηο 
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εμηζψζεηο ρσξίο παξαδνρή γηα χπαξμε γξακκηθήο ηάζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 4, ελψ νη αλαιπηηθνί πίλαθεο 

πξνβάιινληαη ζην παξάξηεκα. 

Μεηαβιεηέο 

Έιεγρνο ADF Έιεγρνο KPSS 

Δπίπεδν Πξψηε 

Γηαθνξά 

Δπίπεδν Πξψηε 

Γηαθνξά 

ηαηηζηηθή 

ειέγρνπ 

ηαηηζηηθή 

ειέγρνπ 

ηαηηζηηθή 

ειέγρνπ 

ηαηηζηηθή 

ειέγρνπ 

DEM -3,09* - 0,20* - 

SCR -3,29* - 0,39* - 

BDI -2,31 -7,82* 0,53 0,06* 

BDTI -2,90* - 0,96 0,15* 

SEC -0,80 -6,94* 0,81 0,26* 

NEW -0,99 -5,73* 0,62 0,30* 

FL -0,58 -13,89* 1,05 0,13* 

OIL -2,22 -6,94* 0,85 0,03* 

RD -0,15 -8,76* 0,75 0,32* 

 Πίλαθαο 4 : Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ζηαζηκφηεηαο κεηαβιεηψλ   

εκεηψζεηο: 

- * ππνδειψλεη  ζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

- Οη θξηηηθέο ηηκέο γηα ηνπο ειέγρνπο ADF έρνπλ σο εμήο: 

o -3,49 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% 

o -2,88 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

o -2,58 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10% 

- Οη θξηηηθέο ηηκέο γηα ηνπο ειέγρνπο KPSS έρνπλ σο εμήο: 

o 0,73 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% 

o 0,46 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 

o 0,34 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10% 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ADF θαη KPSS ζπκθσλνχλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

κεηαβιεηψλ θαζψο θαηαδεηθλχνπλ φηη, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%, 

νη κεηαβιεηέο DEM θαη SCR είλαη ζηάζηκεο ζην επίπεδφ ηνπο, είλαη δειαδή I(0), ελψ 

νη κεηαβιεηέο BDI, SEC, NEW, FL OIL θαη RD είλαη ζηάζηκεο ζηελ πξψηε δηαθνξά 

ηνπο, ήηνη I(1).  

Ζ κφλε κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα είλαη ε 

BDTI, γηα ηελ νπνία ν ADF θαηαδεηθλχεη φηη είλαη νξηαθά ζηάζηκε ζε επίπεδν 
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ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% (t-statistic: -2,90 ην νπνίν είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξν 

ζε απφιπηεο ηηκέο απφ ην t-critical: -2,88 , κε ην p-value λα αλέξρεηαη ζε 4,77% 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 16), ελψ ν KPSS δείρλεη φηη είλαη μεθάζαξα κε ζηάζηκε 

(LM-statistic: 0,96 ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα LM-critical θαη ζηα ηξία 

επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 31). Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα μεθάζαξα απνηειέζκαηα ηνπ KPSS θαη ηα νξηαθά ηνπ ADF, γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε κεηαβιεηή BDTI ζεσξείηαη σο κε ζηάζηκε ζην 

επίπεδφ ηεο, κε ηελ ζηαζηκφηεηα λα επέξρεηαη ζηελ πξψηε δηαθνξά ηεο (ζεσξείηαη 

δειαδή Ι(1)). 

5.3 Δθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ VAR 

Δθφζνλ έρεη θαζνξηζηεί ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ ρξνλνζεηξψλ, ην επφκελν ζηάδην 

είλαη ε εθηίκεζε ησλ VAR ππνδεηγκάησλ (3) έσο (8) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 

ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα εθηηκεζνχλ 

ηα ελ ιφγσ ππνδείγκαηα, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην θάζε ππφδεηγκα.  

Ζ αλαιπηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

ηνπ θάζε ππνδείγκαηνο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. χκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ ππνελφηεηα 4.4.3 αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο, ν βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ φισλ ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη 4 

πζηεξήζεηο. πλεπψο ην επφκελν βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ 6 ππνδεηγκάησλ VAR, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δηκεξήο ζρέζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο κε ηελ DEM.  

Ο ππνινγηζκφο ησλ ππνδεηγκάησλ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 5. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε εμίζσζε θάζε ππνδείγκαηνο έρεη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ DEM. Δπνκέλσο έρεη ελδηαθέξνλ ε εμέηαζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ πζηεξήζεσλ ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ζηελ πξψηε εμίζσζε θάζε 

VAR ππνδείγκαηνο. ην πξψην ππφδεηγκα δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ πζηεξήζεσλ (1
ε
 θαη 

4
ε
 πζηέξεζε) ηεο κεηαβιεηήο SCR είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 5%, ελψ 

ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πξψηε εμίζσζε ηνπ δεχηεξνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ 

κεηαβιεηή BDI (1
ε
 θαη 3

ε
 πζηέξεζε). Αληίζηνηρα, ζην ηξίην θαη ηέηαξην ππφδεηγκα 

κφλν κηα ρξνληθή πζηέξεζε γηα ηηο κεηαβιεηέο BDTI (2
ε
 πζηέξεζε) θαη SEC (3

ε
 

πζηέξεζε) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 5%, ελψ ζηα δπν ηειεπηαία 

ππνδείγκαηα θακία ρξνληθή πζηέξεζε ησλ κεηαβιεηψλ NEW θαη FL δελ παξνπζηάδεη 
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ζεκαληηθφηεηα. Δπηπιένλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ πξψησλ εμηζψζεσλ ησλ 

ππνδεηγκάησλ είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο DEM είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δειαδή ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο ίδηεο ηηο πζηεξήζεηο ηεο. Απηφ ππνδειψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπληειεζηέο R-squared adjusted είλαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα, άλσ ηνπ 88% ζε 

φιεο ηηο πξψηεο εμηζψζεηο ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ έρνπλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ DEM, ελψ ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ ζπληειεζηή παξαηεξείηαη ζην πξψην 

ππφδεηγκα. 

Οη αλσηέξσ παξαηεξήζεηο εμάγνληαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή εμέηαζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ, ε νπνία φκσο δελ είλαη επαξθήο ψζηε λα  θαηαδείμεη ηελ αηηηψδε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Απηή ζα εμεηαζηεί ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο κέζσ 

ησλ ειέγρσλ αηηηφηεηαο Granger θαη ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο. 

 

 

 



 

εκεηψζεηο: 

- * ππνδειψλεη  ζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% 
113 

 

 Τπόδεηγκα 1 Τπόδεηγκα 2 Τπόδεηγκα 3 Τπόδεηγκα 4 Τπόδεηγκα 5 Τπόδεηγκα 6 

 DEMt SCRt DEMt D(BDIt) DEMt D(BDTIt) DEMt D(SECt) DEMt D(NEWt) DEMt D(FLt) 

DEM-Lag 1  1,093233* 
 (0,11902) 
[ 9,18540] 

 

-0,018521 
 (0,17766) 
[-0,10425] 

 

 1,50385* 
 (0,10706) 
[ 14,0465] 

 

 5,470642 
 (3,01378) 
[ 1,81521] 

 

 1,556432* 
 (0,09786) 
[ 15,9046] 

 

 1,504307 
 (0,81092) 
[ 1,85506] 

 

 1,70156* 
 (0,10513) 
[ 16,1852] 

 

 0,14278* 
 (0,01991) 
[ 7,17125] 

 

 1,56216* 
 (0,09899) 
[ 15,7816] 

 

 0,04450* 
 (0,01135) 
[ 3,92168] 

 

 1,57060* 
 (0,09908) 
[ 15,8512] 

 

-0,004210 
 (0,00241) 
[-1,74861] 

 

DEM-Lag 2 -0,803073* 
 (0,17115) 
[-4,69229] 

 

-0,235587 
 (0,25547) 
[-0,92215] 

 

-1,06858* 
 (0,17927) 
[-5,96076] 

 

-9,023061 
 (5,04640) 
[-1,78802] 

 

-1,138248* 
 (0,17236) 
[-6,60384] 

 

 -1,178242 
 (1,42827) 
[ -0,82494] 

 

-1,34587* 
 (0,18836) 
[-7,14531] 

 

-0,20806* 
 (0,03567) 
[-5,83267] 

 

-1,08451* 
 (0,17606) 
[-6,15986] 

 

-0,05618* 
 (0,02019) 
[-2,78321] 

 

-1,11298* 
 (0,17554) 
[-6,34029] 

 

 0,005884 
 (0,00427) 
[ 1,37945] 

 

DEM-Lag 3  0,708879* 
 (0,16489) 
[ 4,29922] 

 

 0,380052 
 (0,24613) 
[ 1,54413] 

 

 0,65945* 
 (0,17867) 
[ 3,69084] 

 

 6,465855 
 (5,02955) 
[ 1,28557] 

 

 0,702746* 
 (0,17094) 
[ 4,11099] 

 

0,806508 
 (1,41652) 
[0,56936] 

 

 0,89854* 
 (0,21026) 
[ 4,27340] 

 

 0,10105* 
 (0,03982) 
[ 2,53764] 

 

 0,67409* 
 (0,17820) 
[ 3,78283] 

 

 0,04736* 
 (0,02043) 
[ 2,31815] 

 

 0,67932* 
 (0,17548) 
[ 3,87115] 

 

-0,006503 
 (0,00426) 
[-1,52511] 

 

DEM-Lag 4 -0,127616 
 (0,10682) 
[-1,19469] 

 

-0,053354 
 (0,15945) 
[-0,33461] 

 

-0,184157 
 (0,10969) 
[-1,67894] 

 

-6,22390* 
 (3,08763) 
[-2,01576] 

 

-0,242835* 
(0,09647) 
[-2,51730] 

-1,120451 
(0,79937) 
[-1,40167] 

-0,36164* 
 (0,12537) 
[-2,88451] 

 

-0,04780* 
 (0,02374) 
[-2,01327] 

 

-0,27548* 
 (0,10302) 
[-2,67405] 

 

-0,03422* 
 (0,01181) 
[-2,89723] 

 

-0,25261* 
 (0,09943) 
[-2,54056] 

 

 0,00496* 
 (0,00242) 
[ 2,05654] 

 

2
ε
 Δλδ. 

Μεηαβιεηή-

Lag 1 

 0,369396* 
 (0,08519) 
[ 4,33632] 

 

 1,313367* 
 (0,12716) 
[ 10,3285] 

 

 0,00723* 
 (0,00362) 
[ 1,99606] 

 

 0,085592 
 (0,10201) 
[ 0,83906] 

 

 0,011583 
 (0,01189) 
[ 0,97430] 

 

 -0,059755 
 (0,09851) 
[ -0,60657] 

 

-0,813479 
 (0,55709) 
[-1,46024] 

 

 0,025125 
 (0,10550) 
[ 0,23814] 

 

-0,669683 
 (0,85830) 
[-0,78025] 

 

 0,34313* 
 (0,09841) 
[ 3,48686] 

 

 1,124518 
 (4,09699) 
[ 0,27447] 

 

 0,084397 
 (0,09956) 
[ 0,84773] 

 

2
ε
 Δλδ. 

Μεηαβιεηή-

Lag 2 

-0,080841 
 (0,12527) 
[-0,64532] 

 

-0,364552 
 (0,18700) 
[-1,94950] 

 

-0,001200 
 (0,00362) 
[-0,33134] 

 

-0,109891 
 (0,10195) 
[-1,07792] 

 

 0,026364* 
 (0,01064) 
[ 2,47718] 

 

-0,134790 
 (0,08819) 
[-1,52841] 

 

 1,055930 
 (0,54973) 
[ 1,92083] 

 

 0,170744 
 (0,10411) 
[ 1,64006] 

 

 0,253290 
 (0,86384) 
[ 0,29321] 

 

 0,118158 
 (0,09904) 
[ 1,19301] 

 

-5,656104 
 (4,13431) 
[-1,36809] 

 

-0,076206 
 (0,10046) 
[-0,75854] 

 

2
ε
 Δλδ. 

Μεηαβιεηή-

Lag 3 

-0,062919 
 (0,12704) 
[-0,49528] 

 

-0,036195 
 (0,18963) 
[-0,19087] 

 

 0,00822* 
 (0,00360) 
[ 2,28734] 

 

-0,087407 
 (0,10124) 
[-0,86335] 

 

-0,004420 
 (0,01045) 
[-0,42304 

 

 -0,194260* 
 (0,08658) 
[ -2,24381] 

 

-1,29239* 
 (0,55188) 
[-2,34181] 

 

-0,082391 
 (0,10452) 
[-0,78831] 

 

 0,435471 
 (0,85829) 
[ 0,50737] 

 

 0,085970 
 (0,09841) 
[ 0,87363] 

 

 1,444409 
 (3,55912) 
[ 0,40583] 

 

 0,081207 
 (0,08649) 
[ 0,93896] 

 

2
ε
 Δλδ. 

Μεηαβιεηή-

Lag 4 

-0,198714* 
 (0,09526) 
[-2,08599] 

 

-0,087773 
 (0,14220) 
[-0,61726] 

 

-0,001098 
 (0,00360) 
[-0,30514] 

 

-0,32215* 
 (0,10129) 
[-3,18050] 

 

0,019148 
(0,01064) 
[1,79937] 

-0,195467* 
(0,08818) 
[-2,21667] 

 0,406853 
 (0,45417) 
[ 0,89581] 

 

 0,18498* 
 (0,08601) 
[ 2,15065] 

 

 0,328211 
 (0,80645) 
[ 0,40698] 

 

 0,012810 
 (0,09246) 
[ 0,13854] 

 

-0,152990 
 (3,11887) 
[-0,04905] 

 

 0,108844 
 (0,07579) 
[ 1,43616] 

 

Constant  41,48706* 
 (14,3491) 
[ 2,89126] 

 

 29,40174 
 (21,4192) 
[ 1,37268] 

 

 35,94992* 
 (15,3354) 
[ 2,34424] 

 

 1259,461* 
 (431,687) 
[ 2,91754] 

 

 49,18095* 
 (15,0111) 
[ 3,27632] 

 

 -30,75094 
 (124,389) 
[ -0,24722] 

 

 42,19795* 
 (15,2859) 
[ 2,76058] 

 

 4,238837 
 (2,89489) 
[ 1,46425] 

 

 49,13277* 
 (16,8587) 
[ 2,91438] 

 

-0,771430 
 (1,93292) 
[-0,39910] 

 

 45,3517* 
 (15,3428) 
[ 2,95590] 

 

-0,200843 
 (0,37283) 
[-0,53870] 

 

Adj. R-

squared 

 0,912222 0,857393  0,890061 0,182303 0,889676 0,080185 0,891662 0,428077 0,881357 0,383918  0,882312 0,026684 

Πίλαθαο 5 : Δθηίκεζε ππνδεηγκάησλ VAR   
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5.4 Έιεγρνη αηηηφηεηαο Granger (Granger causality tests) 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ αηηηφηεηαο Granger παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 6 θαη 

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

Τπόδεηγκα H0 
ρ

2
 

ζηαηηζηηθή 

βαζκνί 

ειεπζεξίαο 
p-value 

Τπφδεηγκα 1 

Ζ SCR δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ DEM 
35,302 4 0,000 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ SCR 
4,436 4 0,350 

Τπφδεηγκα 2 

Ζ D(BDI) δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηελ DEM 
8,817 4 0,065 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ D(BDI) 
14,370 4 0,006 

Τπφδεηγκα 3 

Ζ D(BDTI) δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηελ DEM 
8,454 4 0,076 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ D(BDTI) 
8,363 4 0,079 

Τπφδεηγκα 4 

Ζ D(SEC) δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηελ DEM 
10,351 4 0,034 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ D(SEC) 
62,731 4 0,000 

Τπφδεηγκα 5 

Ζ D(NEW) δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηελ DEM 
1,200 4 0,877 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ D(NEW) 
22,459 4 0,000 

Τπφδεηγκα 6 

Ζ D(FL) δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ DEM 
1,981 4 0,739 

Ζ DEM δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ D(FL) 
6,831 4 0,145 

Πίλαθαο 6 : Έιεγρνη αηηηφηεηαο Granger   
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Απφ ην πξψην ππφδεηγκα ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρεη κνλφδξνκε αηηηψδεο ζρέζε 

απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πξνο ηηο ηηκέο δηάιπζεο. ηα επφκελα 

δχν ππνδείγκαηα, νη δείθηεο BDI θαη BDTI δελ αηηηάδνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο ζε 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%, φκσο ππάξρεη αηηηψδεο ζρέζε ιακβάλνληαο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%. Δπηπιένλ νη ηηκέο δηάιπζεο δχλαληαη λα πξνβιέςνπλ 

ην δείθηε BDI ζην πςειφηεξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (1%), φρη φκσο 

θαη ηνλ BDTI (παξά κφλν ζε επίπεδν 10%). Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην ππφδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο δηάιπζεο θαη ηνλ δείθηε ηηκψλ πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% πθίζηαηαη ακνηβαία αηηηφηεηα, αλ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 1% πθίζηαηαη κνλφδξνκε 

ζρέζε θαζψο νη ηηκέο δηάιπζεο αηηηάδνπλ ηηο ηηκέο πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά 

ρσξίο λα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. Όζνλ αθνξά ηα ηειεπηαία δχν ππνδείγκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη αηηηφηεηα απφ ηηο ηηκέο δηάιπζεο πξνο ην 

δείθηε ηηκψλ λεφηεπθησλ πινίσλ, ρσξίο φκσο λα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν, ελψ δελ 

πθίζηαηαη αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο θαη ηνπ ζηφινπ ειηθίαο άλσ 

ησλ 20 εηψλ. 

πλνπηηθά, απφ ηνπο ειέγρνπο αηηηφηεηαο Granger, φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο πινίσλ γηα  δηάιπζε πξνο ηηο ηηκέο 

δηάιπζεο, ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο. ε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% κφλν 

νη δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα αηηηάδνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο. Οξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη ηηκέο λεφηεπθησλ θαη ν ζηφινο ειηθίαο άλσ ησλ 

20 εηψλ, είλαη εμσγελείο θαη δελ έρνπλ νπδεκία επίδξαζε πξνο ηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο εθ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξνζθνξάο νη νπνίεο πηζαλψο λα 

δχλαληαη λα πξνβιέςνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο, φπσο ν δείθηεο ηηκψλ πινίσλ ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαη νη δείθηεο θεξδνθνξίαο BDI 

θαη BDTI ζε επίπεδν 10%. Ζ αηηηψδεο ζρέζε ησλ ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ κε ηηο ηηκέο 

δηάιπζεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ, κέζσ ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο πνπ 

αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο, ψζηε λα εμαρζεί αζθαιέζηεξν ζπκπέξαζκα 

γηα ην αλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ VAR ππφδεηγκα. 
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5.5 πλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ (impulse response functions) 

Σν πξψην κέξνο ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο είλαη νη ζπλαξηήζεηο αηθλίδησλ 

αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο δείρλνπλ ηηο απνθξίζεηο ησλ εμαξηεκέλσλ ελδνγελψλ 

κεηαβιεηψλ κεηά ηελ επηβνιή ελφο αηθλίδηνπ εμσγελνχο ζνθ κηαο ηππηθήο απφθιηζεο 

ζηηο ίδηεο ηηο κεηαβιεηέο, ή ζε άιιεο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε καο ελδηαθέξνπλ νη απνθξίζεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ζε 

έλα ζνθ κηαο ηππηθήο απφθιηζεο ζηηο κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πινίσλ 

γηα δηάιπζε. Οη ελ ιφγσ απνθξίζεηο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 18. Ο 

θαηαθφξπθνο άμνλαο ππνδειψλεη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο ζε 

USD αλά LDT θαη ν νξηδφληηνο άμνλαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κήλεο κεηά ην ζνθ.  
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Γηάγξακκα 18 : πλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο  
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, έλα ζνθ ζηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα επηθέξεη ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο ε νπνία 

εθδειψλεηαη άκεζα θαη θηάλεη κέρξη ηα USD 36 αλά LDT ζην πςειφηεξν ζεκείν 

ηεο, ήηνη απφ 3 έσο 4 κήλεο κεηά ην ζνθ. Δλ ζπλερεία ε αληίδξαζε εμαζζελεί 

ζηαδηαθά κέρξη ηελ πάξνδν ελφο έηνπο, ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ην νπνίν γίλεηαη 

αλεπαίζζεηε.  

Δλ αληηζέζεη κε ηελ επήξεηα ησλ δηεζλψλ ηηκψλ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, νη 

κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο δελ αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

Δηδηθφηεξα, έλα ζνθ ζηηο λαπιαγνξέο (δείθηεο BDI θαη BDTI) επηθέξεη κηθξή ζεηηθή 

αληίδξαζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ηεο ηάμεο ησλ 10 έσο 12 USD/LDT ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα 3 έσο 5 κελψλ, ελψ ε αληίδξαζε εμαζζελεί αξθεηά γξήγνξα. Δπηπιένλ νη ελ 

ιφγσ αληηδξάζεηο εκθαλίδνληαη κε θαζπζηέξεζε 2 κελψλ πεξίπνπ, ελ ζπγθξίζεη κε 

ηελ επίδξαζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ε νπνία εθδειψλεηαη 

άκεζα. Αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ζε έλα ζνθ ζηηο ηηκέο ησλ 

πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, παξαηεξείηαη κηα αλεπαίζζεηε αξλεηηθή επηξξνή ηεο 

ηάμεο ησλ 6 USD/LDT κεηά απφ πεξίπνπ 5 κήλεο, ελψ νη ηηκέο δηάιπζεο θαίλνληαη 

λα κέλνπλ ζρεδφλ αλεπεξέαζηεο απφ έλα ζνθ ζηηο ηηκέο λεφηεπθησλ πινίσλ αιιά θαη 

ζην ζηφιν ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ.   

5.6 Αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο (forecast error variance 

decomposition) 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο παξνπζηάδεηαη 

ζπλνπηηθά, γηα θάζε έλα απφ ηα έμη επηκέξνπο VAR ππνδείγκαηα, ζηνλ πίλαθα 7, ελψ 

νη αλαιπηηθνί πίλαθεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα.  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα εμεγνχλ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο. Δηδηθφηεξα, ζε ρξνληθφ νξίδνληα 12 κελψλ ην 27,4% ηνπ ζθάικαηνο 

πξφβιεςεο νθείιεηαη ζε ζνθ ζηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, ελψ ην 

72,56% πξνέξρεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ηηκέο δηάιπζεο. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο είλαη ζαθψο κηθξφηεξα θαη θάησ ηνπ 10%. Δηδηθφηεξα, ζε 

ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο νη δείθηεο BDI θαη BDTI εμεγνχλ θαηά 5,82% θαη 

7,28% ην ζθάικα πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο αληίζηνηρα, ελψ νη κεηαβιεηέο πνπ 
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αθνξνχλ ην δείθηε αμηψλ πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, ην δείθηε αμηψλ 

λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ην ζηφινο ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ παξνπζηάδνπλ πνζνζηά 

2,16%, 1,01% θαη 0,90% αληίζηνηρα.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ δπλακηθή αλάιπζε αλαδεηθλχνπλ φηη  

εθ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ, κφλν νη δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή πξνο ηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ. Ζ ελ ιφγσ επηξξνή 

ήηαλ έθδειε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ αηηηφηεηαο 

Granger, πνπ έδεημε κνλφδξνκε αηηηψδε ζρέζε ζην απζηεξφηεξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (1%). Ζ αηηηψδεο ζρέζε πνπ αλαδείρηεθε απφ νξηζκέλεο κεηαβιεηέο 

ηεο πξνζθνξάο  ήηαλ ζε κηθξφηεξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (10% γηα ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο λαπιαγνξάο BDI θαη BDTI, θαη 5% γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αμηψλ ησλ 

πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά) θαη δελ επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δπλακηθήο αλάιπζεο πνπ αλέδεημε πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. 
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Οξίδνληαο 

πξόβιεςεο 

Τπόδεηγκα 1 Τπόδεηγκα 2 Τπόδεηγκα 3 Τπόδεηγκα 4 Τπόδεηγκα 5 Τπόδεηγκα 6 

% DEM % SCR % DEM % BDI % DEM % BDTI % DEM % SEC % DEM % NEW % DEM % FL 

1 100,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 100,000 0,000 

3 79,367 20,632 97,909 2,090 97,343 2,656 99,560 0,439 99,624 0,375 99,825 0,174 

5 68,435 31,564 94,162 5,837 94,078 5,921 98,816 1,183 99,670 0,329 99,401 0,598 

7 70,311 29,688 94,103 5,896 93,134 6,865 98,348 1,651 99,562 0,437 99,300 0,699 

9 71,740 28,259 94,205 5,794 92,883 7,116 98,031 1,968 99,315 0,684 99,158 0,841 

12 72,558 27,441 94,182 5,817 92,719 7,280 97,837 2,162 98,988 1,011 99,099 0,900 

          Πίλαθαο 7 : Αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο  
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5.7 Αμηνιφγεζε ησλ ππνδεηγκάησλ 

Οη έιεγρνη ζηαζεξφηεηαο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ θαζψο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη 

ησλ θαηαινίπσλ ηνπο γηα απηνζπζρέηηζε, θαλνληθφηεηα θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά αλά ππφδεηγκα ζην παξάξηεκα. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζηαζεξφηεηα είλαη θξίζηκνο 

παξάγνληαο ζηε κεζνδνινγία ησλ ππνδεηγκάησλ VAR, θαζψο είλαη πξνυπφζεζε γηα 

ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο επηκέξνπο ειέγρνπο ζηαζεξφηεηαο, φια ηα 

ππνδείγκαηα ηθαλνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε θαζψο φιεο νη ξίδεο ησλ 

επηκέξνπο πνιπσλχκσλ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θχθινπ, ζπλεπψο δελ 

πθίζηαηαη θακία κνλαδηαία ξίδα. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο ησλ θαηαινίπσλ, ε κεδεληθή ππφζεζε 

ηνπ ειέγρνπ LM πεξί κε χπαξμεο απηνζπζρέηηζεο δελ απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% γηα φια ηα ππνδείγκαηα, ζπλεπψο ζπκπεξαίλεηαη φηη 

νη δηαηαξαθηηθνί φξνη ησλ ππνδεηγκάησλ δελ εκθαλίδνπλ απηνζπζρέηηζε. Αληηζέησο, 

απφ ηνλ έιεγρν Jarque and Bera πξνθχπηεη φηη ε κεδεληθή ππφζεζε, πνπ αλαθέξεη φηη 

ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, απνξξίπηεηαη γηα φια ηα 

ππνδείγκαηα, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ηνπ 

ειέγρνπ White φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο είλαη νκνζθεδαζηηθφο. πλεπψο 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα θαηάινηπα ησλ ππνδεηγκάησλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη παξνπζηάδνπλ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. Παξφιαπηά ηα ελ ιφγσ επξήκαηα 

δελ πεξηνξίδνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. Αλαθνξηθά 

κε ηελ κε θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ ελφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ζε κεγάια δείγκαηα φπσο ην πθηζηάκελν ηα 

θαηάινηπα αθνινπζνχλ αζπκπησηηθά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Lutkepohl, 2005). 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ε κεζνδνινγία ησλ 

ππνδεηγκάησλ VAR εμεηάδεη ηνλ δεζκεπκέλν κέζν (conditional mean) θαη δελ έρεη 

ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ πιεζπζκψλ. 

πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο δχλαληαη λα είλαη έγθπξα 

αθφκα θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο (Lutkepohl, 2011). 
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5.8 πκπεξάζκαηα πξψηνπ ζηαδίνπ έξεπλαο-Δθηίκεζε ηνπ ηειηθνχ ππνδείγκαηνο 

VAR  

Καηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθαλ 6 ππνδείγκαηα VAR ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ αλά δεχγε νη επηκέξνπο ζρέζεηο θαη ε επηξξνή πνπ ηπρφλ αζθνχλ νη 

κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πινίσλ πξνο δηάιπζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. Οη 

ελ ιφγσ κεηαβιεηέο επηιέρζεθαλ βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξία θαη ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε επηξξνή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, ελ αληηζέζεη κε ηηο 

δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ είραλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, ε πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο 

έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ VAR ππνδείγκαηνο, ζην νπνίν ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη κεηαβιεηέο DEM θαη SCR σο ελδνγελείο θαη νη κεηαβιεηέο OIL 

θαη RD σο εμ‘ νξηζκνχ εμσγελείο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην ππφδεηγκα (3) πνπ 

παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο κε ηελ πξνζζήθε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

εμσγελψλ κεηαβιεηψλ. πλεπψο ην ηειηθφ ππφδεηγκα είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα 

δχν εμηζψζεσλ πνπ ζα έρεη ηελ εμήο αιγεβξηθή κνξθή: 

DEMt = c1 + 


k

h 1

α1h DEMt-h + 


k

i 1

β1i SCRt-i + γ1 OIL + δ1 RD + ε1t                        (30.1) 

(30) 

SCRt = c2 + 


k

h 1

α2h DEMt-h + 


k

i 1

β2i SCRt-i + γ2 OIL + δ2 RD + ε2t                          (30.2) 

φπνπ DEMt νη ηηκέο δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ, SCRt νη δηεζλείο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, OIL νη ηηκέο πεηξειαίνπ, RD ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία INR/USD, εt ην δηάλπζκα ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ θαη k  ν 

βέιηηζηνο αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 8. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ αξηζκνχ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ε αλαιπηηθή εθηίκεζε 

ηνπ ππνδείγκαηνο, ν έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο αιιά θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη 

θαηαινίπσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα.  
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 DEMt SCRt 

DEM-Lag 1  1,076479* 
 (0,11350) 
[ 9,48419] 

 

-0,022109 
 (0,16874) 
[-0,13102] 

 

DEM-Lag 2 -0,708265* 
 (0,16640) 
[-4,25642] 

 

-0,195569 
 (0,24738) 
[-0,79056] 

 

DEM-Lag 3  0,604411* 
 (0,16172) 
[ 3,73741] 

 

 0,345735 
 (0,24042) 
[ 1,43804] 

 

DEM-Lag 4 -0,091592 
 (0,10333) 
[-0,88639] 

 

-0,064905 
 (0,15362) 
[-0,42250] 

 

SCR-Lag 1  0,313770* 
 (0,08305) 
[ 3,77824] 

 

 1,222066* 
 (0,12346) 
[ 9,89830] 

 

SCR-Lag 2 -0,070465 
 (0,11933) 
[-0,59051] 

 

-0,361308* 
 (0,17740) 
[-2,03666] 

 

SCR-Lag 3 -0,024730 
 (0,12152) 
[-0,20350] 

 

-0,007245 
 (0,18067) 
[-0,04010] 

 

SCR-Lag 4 -0,168188** 
 (0,09283) 
[-1,81181] 

 

 0,009851 
 (0,13801) 
[ 0,07138] 

 

Constant  30,12012* 
 (14,0803) 
[ 2,13916] 

 

 19,43983 
 (20,9327) 
[ 0,92868] 

 

D(OIL)  0,874440* 
 (0,39800) 
[ 2,19708] 

 

 2,089759* 
 (0,59169) 
[ 3,53184] 

 

D(RD) -4,406066* 
 (2,07690) 
[-2,12146] 

 

 0,702977 
 (3,08765) 
[ 0,22767] 

 

Adj. R-squared  
 0,920438 

 

 
 0,871789 

 

   Πίλαθαο 8 : Δθηίκεζε ηνπ ηειηθνχ VAR ππνδείγκαηνο 

 

εκεηψζεηο: 

- Οη αξηζκνί ζε  ( ) ππνδεηθλχνπλ ηα ηππηθά ζθάικαηα 

- Οη αξηζκνί ζε [ ] ππνδεηθλχνπλ ηηο t-ζηαηηζηηθέο 

- * ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% 

- ** ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 10% 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ην ηειηθφ VAR ππφδεηγκα πξνζνκνηάδεη αξθεηά κε ην 

ππφδεηγκα 1 ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ, θαζψο έρεη ηνλ ίδην βέιηηζην αξηζκφ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ (4 πζηεξήζεηο) θαη ηελ ίδηα ζρεδφλ ζηαηηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, 

ζην ηειηθφ ππφδεηγκα ηφζν ε κεηαβιεηή OIL φζν θαη ε RD έρνπλ ζπληειεζηέο 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζε επίπεδν 5% ζηελ πξψηε εμίζσζε ηνπ ππνδείγκαηνο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηζαγσγή ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ βειηηψλεη ην 

ππφδεηγκα. Απηφ άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπγθξίλνληαο ην 

ππφδεηγκα 1 κε ην ηειηθφ ππφδεηγκα, ηφζν ν ζπληειεζηήο R
2
 αιιά θπξίσο ν R

2
adjusted 

είλαη απμεκέλνη, απφ 91,89% ζε 92,80% θαη απφ 91,22% ζε 92,04% αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ ηα πξφζεκα ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ απνηππψλνπλ νξζά ηε ζρέζε ησλ 

ελ ιφγσ κεηαβιεηψλ κε ηελ DEM, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο θαη ηε 

ζρεηηθή αλάιπζε πνπ παξαηέζεθε ζηελ ελφηεηα 4.3. Σν ηειηθφ ππφδεηγκα ηθαλνπνηεί 

ηελ αλαγθαία ζπλζήθε ηεο ζηαζεξφηεηαο ελψ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

θαηαινίπσλ είλαη ίδηα κε ηνπ ππνδείγκαηνο 1.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηα πιαίζηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηειηθνχ ππνδείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο δνθηκέο κε ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ VAR 

ππνδεηγκάησλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ θαη κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο, είηε σο ελδνγελείο 

είηε σο εμσγελήο. Όκσο θαηά ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ θαη δηαθφξσλ δνθηκψλ 

απνδείρηεθε φηη θαλέλα απφ απηά δελ ήηαλ αλψηεξν ηνπ αλσηέξσ επηιερζέληνο 

ππνδείγκαηνο θπξίσο ζηηο ex-ante πξνβιέςεηο.   

5.9 Πξνβιέςεηο 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ βάζεη ηνπ 

ηειηθνχ ππνδείγκαηνο VAR πνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα. Ζ 

δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο VAR 

κεζνδνινγίαο, θαζψο αλαδεηθλχεη εάλ ην ππφδεηγκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη 

ηελ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ. 

Δάλ ην ππφδεηγκα έρεη απηήλ ηε δπλαηφηεηα ηφηε νπζηαζηηθά νη πξνβιέςεηο είλαη έλα 

κέζν επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, ζε πξψηε θάζε ζα 

δηεμαρζνχλ πξνβιέςεηο εληφο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ δείγκαηνο, ηφζν γηα ην VAR 

ππφδεηγκα φζν θαη γηα ηα 3 ρξεζηκνπνηνχκελα ελαιιαθηηθά ππνδείγκαηα ARMA, 

ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη γξακκηθήο ηάζεο. χκθσλα κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

κεζνδνινγία Box and Jenkins, ην πην θεηδσιφ (parsimonious) ARMA ππφδεηγκα 

είλαη ην ARMA (1,1). Ζ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ππνδεηγκάησλ 
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παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 9, ελψ ε αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 

 Τπόδεηγκα 

ARMA (1,1) Random Walk Linear Trend 

Constant 398,344* 

(27,268) 

[14,608] 

398,985* 

(36,684) 

[10,876] 

358,831* 

(15,009) 

[23,907] 

AR(1) 0,830* 

(0,055) 

[14,925] 

0,910* 

(0,040) 

[22,752] 

- 

MA(1) 0,766* 

(0,063) 

[12,077] 

- - 

Trend - - 0,724* 

(0,240) 

[3,015] 

Adj. R-squared 0,889 0,828 0,069 

Akaike IC 9,478 9,909 11,592 

Schwarz IC 9,553 9,959 11,641 

Hannan-Quinn IC 9,509 9,929 11,612 

S.E. equation 27,297 34,012 78,889 

         Πίλαθαο 9 : Δθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ππνδεηγκάησλ 

εκεηψζεηο: 

- Οη αξηζκνί ζε  ( ) ππνδεηθλχνπλ ηα ηππηθά ζθάικαηα 

- Οη αξηζκνί ζε [ ] ππνδεηθλχνπλ ηηο t-ζηαηηζηηθέο 

- * ππνδεηθλχεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 5% 

 

Σν ρξνληθφ εχξνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έσο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2013. Γεδνκέλνπ φηη ην VAR ππφδεηγκα είλαη 4
εο

 ηάμεο, έρεη δειαδή 4 ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο γηα θάζε ελδνγελή κεηαβιεηή, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη πξνβιέςεηο εληφο 

ηνπ δείγκαηνο δχλαληαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004. πλεπψο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλερφκελεο θαη αιιειέλδεηεο πξνβιέςεηο κηαο πεξηφδνπ (one-

step-ahead forecasts) ησλ ηηκψλ δηάιπζεο απφ ηα ηέζζεξα ππνδείγκαηα γηα ρξνληθφ 

εχξνο απφ ηνλ Ννέκβξην 2004 έσο ην ηέινο ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ησλ Ηνχιην 2013. 
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ θάζε ππνδείγκαηνο ζα αμηνινγεζεί βάζεη 

ησλ θξηηεξίσλ RMSE θαη Theil.  

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ex-post πξνβιέςεσλ ησλ επηκέξνπο ππνδεηγκάησλ γηα 

ηηο ηηκέο δηάιπζεο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 19, ελψ ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ησλ πξνβιέςεσλ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 10. Σν ππφδεηγκα κε ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ RMSE θαη Theil είλαη ην VAR κε 22,21 θαη 0,027 

αληίζηνηρα, ζπλεπψο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα παξάγεη θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο ελ ζπγθξίζεη κε ηα ηξία ελαιιαθηηθά. 
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Γηάγξακκα 19 : Ex-post πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 

 

 

Κξηηήξηα 

Τπνδείγκαηα 

VAR ARMA(1,1) Random Walk 

 

Linear Trend 

RMSE 22,221 27,223 34,077 79,503 

Theil 0,027 0,033 0,042 0,098 

         

   Πίλαθαο 10 : Απνηειέζκαηα ex-post πξνβιέςεσλ 
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Έρνληαο δηαζθαιίζεη φηη ην VAR ππφδεηγκα ππεξληθά ηα ελαιιαθηηθά 

ππνδείγκαηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε θάζε κε ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ 

βάζεη ηνπ VAR ππνδείγκαηνο εθηφο ηνπ δείγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζα ζπκβεί 

κε ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ εχξνο δεδνκέλσλ, θαη 

ην ππφινηπν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε. Δηδηθφηεξα, ην VAR ππφδεηγκα 

επαλεθηηκάηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχιην 2004 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 

2012, κε ην ππφινηπν δείγκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχιην 2013 λα κέλεη εθηφο 

γηα ην ζθνπφ ηεο πξφβιεςεο. Οη πξνβιεπφκελεο ηηκέο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ζα 

ζπγθξηζνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα θξηηήξηα 

RMSE θαη Theil. 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ex-ante πξνβιέςεσλ ησλ 

ηηκψλ δηάιπζεο βάζεη ηνπ VAR ππνδείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 20 θαη 

ππνδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα κε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο θξηηεξίσλ RMSE 

(7,56) θαη Theil (0,009). 
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Γηάγξακκα 20 : Ex-ante πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο 
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5.10 χλνςε θεθαιαίνπ-πδήηεζε εκπεηξηθψλ επξεκάησλ 

Ζ παξάζεζε ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ μεθίλεζε κε ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ, ν νπνίνο έδεημε φηη, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%, νη 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο (DΔΜ), ηηο δηεζλείο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (SCR) θαη ηνλ δείθηε BDTI είλαη 

ζηάζηκεο ζην επίπεδφ ηνπο. Αληηζέησο νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην δείθηε BDI, ην 

δείθηε ηηκψλ πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά (SEC), ην δείθηε ηηκψλ λεφηεπθησλ 

πινίσλ (NEW), ην ζηφιν ησλ πινίσλ άλσ ησλ 20 εηψλ (FL), ηηο ηηκέο πεηξειαίνπ 

(OIL) θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία INR/USD (RD) είλαη ζηάζηκεο ζηελ πξψηε 

δηαθνξά ηνπο. 

Δλ ζπλερεία θαηαζθεπάζηεθαλ 6 ππνδείγκαηα VAR ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ αλά 

δεχγε ηηο ηηκέο δηάιπζεο (DΔΜ) θαη θάζε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο SCR, BDTI, BDI, 

SEC, NEW θαη FL σο ελδνγελείο, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο. εκεηψλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαβιεηέο OIL θαη 

RD δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηφ  ην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαζψο ζεσξήζεθαλ σο εμ‘ 

νξηζκνχ εμσγελείο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Σν βέιηηζην εχξνο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ γηα 

ηα πεξηζζφηεξα ππνδείγκαηα ήηαλ 4 ρξνληθέο πζηεξήζεηο κε εμαίξεζε ην ππφδεηγκα 

πνπ πεξηειάκβαλε σο ελδνγελείο κεηαβιεηέο ηηο DEM θαη BDTI πνπ είρε 3 ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ αηηηφηεηαο Granger ζηα επηκέξνπο ππνδείγκαηα 

έδεημαλ φηη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1% κφλν νη δηεζλείο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα αηηηάδνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο, κε ηελ ελ 

ιφγσ ζρέζε κάιηζηα λα είλαη κνλφδξνκε, θαζψο δελ ππήξρε αηηηφηεηα απφ ηηο ηηκέο 

δηάιπζεο πξνο ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα. Σα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνζθνξά 

πινίσλ γηα δηάιπζε, ήηαλ αλάκηθηα. Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο ηηκψλ πινίσλ ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά έδεηρλε λα αηηηάδεη ηηο ηηκέο δηάιπζεο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, θαη αληίζηνηρε αηηηφηεηα ππήξρε απφ ηνπο δείθηεο λαπιαγνξψλ 

BDI θαη BDTI ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 10%. Αληηζέησο νη 
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κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ην δείθηε ηηκψλ λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ην ζηφιν ειηθίαο 

άλσ ησλ 20 εηψλ δελ παξνπζίαζαλ αηηηψδε ζρέζε κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο επηβεβαίσζαλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ 

έρνπλ νη  δηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ έδεημαλ 

φηη έλα ζνθ κηαο ηππηθήο απφθιηζεο ζηηο δηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα επηθέξεη άκεζε αληίδξαζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ, ε 

νπνία θηάλεη κέρξη ηα 36 USD αλά LDT ζε 3 έσο 4 κήλεο, ελψ ε επίδξαζε θζίλεη 

ζηαδηαθά κέρξη ηελ εμαζζέλεζή ηεο κεηά απφ 1 έηνο πεξίπνπ. Δπηπιένλ απφ ηελ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζθάικαηνο πξφβιεςεο αλαδείρζεθε φηη ζε ρξνληθφ νξίδνληα 

12 κελψλ, ην 27,4% ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο νθείιεηαη ζε ζνθ 

ζηηο δηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα. Δλ αληηζέζεη κε ηε 

κεηαβιεηή ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε, ε δπλακηθή αλάιπζε δελ επέδεημε 

παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο, νη νπνίεο απνδείρηεθε 

φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηξξνή ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. Δηδηθφηεξα, νη ζπλαξηήζεηο 

αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ έδεημαλ φηη έλα ζνθ κηα ηππηθήο απφθιηζεο ζηηο κεηαβιεηέο 

ηεο πξνζθνξάο, επηθέξεη κηθξή αληίδξαζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. Δθ ησλ πέληε 

κεηαβιεηψλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή είραλ νη δείθηεο λαπιαγνξάο πνπ πξνθάιεζαλ 

φκσο κηθξή αληίδξαζε χςνπο κφιηο 8 έσο 10 USD/LDT ζηηο ηηκέο δηάιπζεο, κε ηελ 

επίδξαζε λα εμαζζελεί ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο δείθηεο αμηψλ πινίσλ ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά επέθεξε ακειεηέα αξλεηηθή επηξξνή, ελψ έλα ζνθ ζηηο αμίεο 

λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ζην ζηφιν ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ είρε ζρεδφλ κεδεληθή 

επίδξαζε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο. Σα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο, κε ηηο κεηαβιεηέο BDI θαη BDTI λα εμεγνχλ κφιηο θαηά 

5,82% θαη 4,92% αληίζηνηρα ην ζθάικα πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο θαη ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο λα παξνπζηάδνπλ πνζνζηά θάησ ηνπ 3%, ζε ρξνληθφ νξίδνληα 

ελφο έηνπο. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο 

θαηαζθεπάζηεθε έλα ηειηθφ ππφδεηγκα VAR ζην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθαλ σο 

ελδνγελείο κεηαβιεηέο νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ θαη νη δηεζλείο ηηκέο 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, θαη σο εμσγελείο κεηαβιεηέο νη ηηκέο 
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πεηξειαίνπ θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία INR/USD. Σν ελ ιφγσ ππφδεηγκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. ε πξψηε θάζε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνβιέςεηο εληφο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ RMSE θαη Theil κε 3 ελαιιαθηηθά 

απινχζηεξα ππνδείγκαηα, ην ARMA (1,1) πνπ πξνέθπςε σο ην πην θεηδσιφ 

(parsimonious) βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Box and Jenkins, ην ππφδεηγκα ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ θαζψο θαη ην ππφδεηγκα απιήο γξακκηθή ηάζεο. Σα απνηειέζκαηα 

αλέδεημαλ ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ζηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο. ε δεχηεξε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο εθηφο 

δείγκαηνο, κε ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζε κηθξφηεξν εχξνο δεδνκέλσλ. Ζ 

ελ ιφγσ δηαδηθαζία έδεημε ρακειέο ηηκέο ζθαικάησλ, απνδεηθλχνληαο έηζη φηη ην 

ππφδεηγκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηηκέο δηάιπζεο θαη 

εθηφο δείγκαηνο.   

Σα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ φηη ε 

πξνζθνξά πινίσλ πξνο δηάιπζε έρεη πεξηνξηζκέλε ζπλεηζθνξά ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

ηηκψλ ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, θαζψο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηε δήηεζε γηα 

αλαθπθιψζηκν ράιπβα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα 

πνπ παξαηεξνχληαη ζην δηεζλέο εκπφξην. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη παξάγνληεο ηεο 

πξνζθνξάο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, είλαη 

επεηδή ε πξνζθνξά πινίσλ είλαη νπζηαζηηθά ζηαζεξή βξαρπρξφληα, θαζψο ηπρφλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε απηήλ ρξεηάδνληαη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ, γεγνλφο πνπ δελ πξνζδίδεη αμηνζεκείσηε πιεξνθνξία γηα ηε 

κειινληηθή πνξεία ησλ ηηκψλ δηάιπζεο ζηηο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ (πινηνθηήηεο, cash-

buyers, δηαιπηέο).  

Δλ αληηζέζεη κε ηελ πξνζθνξά, ε δήηεζε πξνζδίδεη ην ζήκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε δείρλεη φηη νη ηηκέο δηάιπζεο αθνινπζνχλ 

ηηο δηεζλείο ηηκέο ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα κε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε 4 κελψλ. Σν αλσηέξσ εχξεκα δηθαηνινγείηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα αιιά θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Mikelis 

(2013), ε νπνία ζχγθξηλε ηηο πνζφηεηεο ηνπ εηζαγφκελνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα θαη 
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ηνπ ράιπβα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δηάιπζεο πινίσλ, ζηηο ρψξεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν θιάδνο.  

Ο αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο  είλαη έλα εκπνξεχζηκν αγαζφ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

απφξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ζίδεξν. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 21 (αλαιπηηθφο πίλαθαο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Ζ), 

νη θχξηεο εμαγσγηθέο ρψξεο ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ είλαη νη ΖΠΑ, ε ΔΔ, ε Ρσζία θαη ε 

Ηαπσλία, κε ηηο πξψηεο δχν λα είλαη καθξάλ νη κεγαιχηεξνη εμαγσγείο θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαζψο νη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο αλήθνπλ 

ζηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε, ζπλεπψο ε εθηεηακέλε ρξήζε θαη θαη‘ 

επέθηαζε απφξξηςε πξντφλησλ πνπ έρνπλ σο βάζε ηνλ ράιπβα, φπσο π.ρ. 

απηνθίλεηα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, κεηαιιηθά αληηθείκελα θηι, είλαη ζπλήζεο.  

 

Γηάγξακκα 21 : Κχξηεο εμαγσγηθέο ρψξεο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (ζε εθαη. ηφλνπο) 

Πεγή δεδνκέλσλ: World Steel Recycling in Figures 2005-2009/2008-2012, Bureau of 

International Recycling, Ferrous Division 

 

Ο αλαθπθιψζηκνο ρξεζηκνπνηεκέλνο ράιπβαο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζεσξείηαη άρξεζην πιηθφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φκσο 

είλαη αξθεηά ρξήζηκν γηα ρψξεο πνπ έρνπλ πςειή δήηεζε γηα ράιπβα. Δπνκέλσο 

ππάξρνπλ αξθεηά θξάηε πνπ εηζάγνπλ ην ελ ιφγσ αγαζφ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη δηα 



 

 131 

 

ζαιάζζεο κέζσ θνξηεγψλ πινίσλ. Ο πξννξηζκφο ηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

δηαγξάκκαηα 22 θαη 23 (αλαιπηηθφο πίλαθαο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Ζ), είλαη 

θπξίσο ηα θξάηε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ε Σνπξθία, ρψξεο αλαπηπζζφκελεο 

κε πςειέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ζπλεπψο πςειή δήηεζε γηα ζίδεξν. Ο 

αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο ηίθηεηαη ζε κεηαιινπξγεία πξνο δεκηνπξγία θξέζθνπ 

ράιπβα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο 

βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ. Δπνκέλσο ν εηζαγφκελνο αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο είλαη 

αγαζφ πνπ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 22 : Κχξηεο εηζαγσγηθέο ρψξεο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (ζε εθαη. ηφλνπο) 

Πεγή δεδνκέλσλ: World Steel Recycling in Figures 2005-2009/2008-2012, Bureau of 

International Recycling, Ferrous Division 

 

 



 

 132 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 23 : Κχξηεο ξνέο εμαγσγψλ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (ζε εθαη. ηφλνπο) 

απφ ΖΠΑ θαη ΔΔ θαηά ην έηνο 2012 

Πεγή δεδνκέλσλ: World Steel Recycling in Figures 2008-2012, Bureau of International 

Recycling, Ferrous Division 

 

Ζ πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ πεγάδεη απφ ηα δηαγξάκκαηα 22 θαη 23, είλαη 

πσο  νξηζκέλα θξάηε φπσο ε Σνπξθία, ε Κίλα θαη ε Ηλδία πνπ είλαη ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαδνζηαθά ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, είλαη κέζα ζηα 5 

θνξπθαία θξάηε εηζαγσγήο ρξεζηκνπνηεκέλνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα. Δπηπιένλ, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 11, εθηφο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξφκελσλ ρσξψλ 

εηζαγσγέο πξαγκαηνπνηνχλ θαη ηα ελαπνκέλνληα 2 θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν, ήηνη ην Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ν ράιπβαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ πινίσλ θαιχπηεη κνλάρα έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο 
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δήηεζεο, εηδάιισο ηα ελ ιφγσ θξάηε δελ ζα πξνέβαηλαλ ζε εηζαγσγέο 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μπαγθιαληέο 252 253 253 337 545 238 325 205 

Ηλδία 4.909 3.145 2.990 4.579 4.727 4.643 6.175 8.156 

Παθηζηάλ 489 354 337 764 1.806 793 955 922 

Ιλδηθή 

ππνήπεηξνο 

(ύλνιν) 

5.650 3.752 3.580 5.680 7.078 5.674 7.455 9.283 

Κίλα 10.136 5.386 3.395 3.590 13.692 5.848 6.767 4.974 

Πίλαθαο 11 : Δηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ (ζε ρηι. ηφλνπο) 

Πεγή δεδνκέλσλ: Steel Statistical Yearbook 2013, Committee on Economic Studies, 

Worldsteel Association 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Mikelis (2013), ε πνζφηεηα ηνπ 

εηζαγφκελνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηηο αλσηέξσ ρψξεο είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αλαθχθισζε πινίσλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν νη ηηκέο δηάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δηαιπηέο 

ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο επεξεάδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο FOB ηηκέο ηνπ 

εηζαγφκελνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα. ηηο ζεκεξηλέο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο 

φπσο ην δηεζλέο εκπφξην αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, νη αηδέληεδεο δξνπλ αλάινγα κε ηε 

δήηεζε. Ζ FOB ηηκή ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ ζρεκαηίδεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

αλάινγα κε ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο παξαγγειίεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζην 

δηεζλέο εκπφξην αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα (αγνξαζηψλ – πσιεηψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο). Παξφιν πνπ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ 

ζρεκαηίδεηαη άκεζα ζηελ αλαπηπγκέλε ρψξα, ρξεηάδεηαη έλα ζεβαζηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε ν αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο λα κεηαθεξζεί δηα ζαιάζζεο ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο ζπλέπεηα νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ λα 

αθνινπζνχλ κε ρξνληθή πζηέξεζε ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα. Ο 

λαχινο πξνθαλψο είλαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεηαθνξάο, φκσο δελ 
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επεξεάδεη ηε ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζήκαηνο πνπ ε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ πξνζθέξεη 

ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ.    

Δπνκέλσο ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ εηζαγφκελνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ράιπβα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πινία, θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, δηθαηνινγνχλ ην θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο ησλ ηηκψλ 

δηάιπζεο πινίσλ έλαληη ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο θχξηεο αγνξέο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κεζνδνινγία ησλ δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιίλδξνκσλ (VAR) ππνδεηγκάησλ θαη 

ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα αληηπξνζσπεχνληαο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

πξνζθνξά φζν θαη ηε δήηεζε πινίσλ γηα δηάιπζε, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

ζεσξία θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηεο βηνκεραλίαο 

δηάιπζεο πινίσλ. Αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

αγνξαπσιεζηψλ ζηνλ θιάδν θαζψο θαη ζην ξφιν ησλ ―cash buyers‖, θαη ελ ζπλερεία 

παξαηέζεθε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο βηνκεραλίαο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα θξάηε πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ ζήκεξα. Δπηπιένλ αλαιχζεθαλ νη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηεο αγνξάο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην απφ 

ην νπνίν δηέπεηαη  θαζψο θαη ε επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο ζηνλ θιάδν. 

Ζ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά δηάιπζεο 

παξαηέζεθε ζην ηξίην θεθάιαην. Ο θιάδνο έρεη ζπγθεληξψζεη θπξίσο ην ελδηαθέξνλ 

πεξηβαιινληνιφγσλ, λνκηθψλ θαη δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ-θαλνληζηηθψλ θνξέσλ ιφγσ 

ηεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ζα δηέπεη ηνλ θιάδν. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ε ζχλαςε 

ηεο Γηεζλνχο πλζήθεο ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ (2009) γηα ηελ αζθαιή θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ δηάιπζε πινίσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ηα επφκελα έηε. Δλ 

αληηζέζεη κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο, ε νηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, θαζψο ππεηζέξρεηαη θπξίσο ζε ζηαηηζηηθέο 

κειέηεο (Mikelis, 2007, 2013) θαη δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηνπ θιάδνπ (Buxton, 1991 / Stopford, 2009), ελψ ειάρηζηεο είλαη θαη νη 

νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο (Tsolakis, 2005 / Knapp et al, 2008 / Alizadeh et al, 2016). Ζ 
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παξνχζα δηαηξηβή ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο θαζψο δηεξεπλάηαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ, ζπλδένληαο γηα πξψηε θνξά ηνλ ελ ιφγσ θιάδν κε ην δηεζλέο εκπφξην ηνπ 

ππνθείκελνπ αγαζνχ ηεο αγνξάο δηάιπζεο, ηνλ αλαθπθιψζηκν ράιπβα (steel-scrap). 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζηεθαλ ηα δεδνκέλα θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα πεξηιάκβαλαλ ρξνλνζεηξέο κεληαίαο 

ζπρλφηεηαο, εχξνπο ελλέα εηψλ απφ ην 2004 έσο ην 2013 θαη ζπιιέρζεθαλ απφ ην 

Baltic Exchange, ην Bloomberg θαη ην Clarksons. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξνζθνξά 

(δείθηεο λαπιαγνξψλ BDI θαη BDTI, δείθηεο ηηκψλ δεμακελνπινίσλ ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά, δείθηεο ηηκψλ λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ, ζηφινο δεμακελνπινίσλ άλσ ησλ 

20 εηψλ) φζν θαη ηε δήηεζε πινίσλ (ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηε δηεζλή αγνξά) 

πξνο δηάιπζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έξεπλα δηεμήρζε γηα ηνλ θιάδν ησλ 

δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, θαζψο ηα ελ ιφγσ πινία είλαη πξνηηκφηεξα 

γηα ηνπο δηαιπηέο ελ ζπγθξίζεη κε ηα πινία μεξνχ θνξηίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

δεμακελέο ηνπο είλαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε θαη επίζεο θέξνπλ ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ πνπ έρνπλ πςειή αμία κεηαπψιεζεο. Δπνκέλσο 

πάληνηε νη ηηκέο δηάιπζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα δεμακελφπινηα είλαη πςειφηεξεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ.  

Μέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ππνδεηγκάησλ VAR εμεηάζηεθαλ ζε πξψηε θάζε νη 

δηκεξείο ζρέζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ κε ηηο ηηκέο δηάιπζεο, θαη ελ 

ζπλερεία θαηαζθεπάζηεθε έλα ηειηθφ VAR ππφδεηγκα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Οη ελ 

ιφγσ πξνβιέςεηο δηεμήρζεζαλ ζε δχν ζηάδηα. Πξψηα δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο ησλ 

ηηκψλ δηάιπζεο, βάζεη ηνπ VAR ππνδείγκαηνο, εληφο ηνπ δείγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρα άιισλ απινχζηεξσλ ππνδεηγκάησλ 

φπσο ARMA, ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk model) θαη ππφδεηγκα 

γξακκηθήο ηάζεο (linear trend model). ε δεχηεξν ζηάδην, έρνληαο αλαδείμεη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ, δηεμήρζεζαλ 

πξνβιέςεηο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο εθηφο ηνπ δείγκαηνο.  
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Ζ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

παξαηέζεθαλ ζην πέκπην θεθάιαην θαη έδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε, φπσο ε λαπιαγνξά, νη αμίεο πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά, νη αμίεο λεφηεπθησλ πινίσλ θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ κεγάιεο 

ειηθίαο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζπλεηζθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πξνζθνξά πινίσλ γηα δηάιπζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ζηαζεξή βξαρπρξφληα δηφηη ηπρφλ αιιαγέο ζε απηήλ ρξεηάδνληαη 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα γηα λα πινπνηεζνχλ, επνκέλσο ε πξνζθνξά δελ πξνζδίδεη ζηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο ζηελ αγνξά δηάιπζεο (πινηνθηήηεο, cash buyers, δηαιπηέο) 

αμηνζεκείσηε πιεξνθνξία γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ ηηκψλ δηάιπζεο.  

Δλ αληηζέζεη κε ηελ πξνζθνξά, ε έξεπλα δείρλεη φηη ε δήηεζε γηα αλαθπθιψζηκν 

ράιπβα, πνπ είλαη ην ππνθείκελν αγαζφ ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, είλαη ε 

θηλεηήξηα δχλακε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζην παγθφζκην εκπφξην, πξνζδίδνπλ 

ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηε κειινληηθή πνξεία ησλ ηηκψλ δηάιπζεο πινίσλ. Δηδηθφηεξα, 

απνδεηθλχεηαη φηη νη ηηκέο δηάιπζεο αθνινπζνχλ ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθπθιψζηκνπ 

ράιπβα κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ κελψλ. Σν ελ ιφγσ εχξεκα εμεγείηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη, φπσο έδεημε ν Mikelis (2013), ζηηο ρψξεο φπνπ δηεμάγεηαη δηάιπζε 

πινίσλ ε πνζφηεηα ηνπ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηάιπζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξε ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ αλαθπθιψζηκν ράιπβα πνπ 

εηζάγεηαη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο δηα ζαιάζζεο κεηαθνξάο 

ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ ρξεηάδεηαη έλα ζεβαζηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε ην πξντφλ λα 

κεηαθεξζεί απφ ηα αλαπηπγκέλα θξάηε πξνο ηηο ρψξεο πξννξηζκνχ. πλεπψο ην 

θαηλφκελν ηεο πζηέξεζεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο έλαληη ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα νθείιεηαη ηφζν ζηε δηαθνξά ησλ πνζνηήησλ ηνπ 

ππνθείκελνπ αγαζνχ πνπ πξνζθέξνπλ ε αγνξά δηάιπζεο πινίσλ θαη ην δηεζλέο 

εκπφξην, φζν θαη ζηελ απαηηνχκελε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο 

απφ ηηο  αλαπηπγκέλεο εμαγσγηθέο ρψξεο πξνο ηηο εηζαγσγηθέο ρψξεο λνηηναλαηνιηθήο 

Αζίαο. 

ηελ πξάμε ε αγνξά δηάιπζεο είλαη έλα θιάδνο πνπ νδεγείηαη απφ ηε δήηεζε, ελψ  

ε πξνζθνξά έρεη πεξηνξηζκέλν ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα κεηαβνιή ζηε λαπιαγνξά ή ζηηο αμίεο 
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πινίσλ, δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζθνξά 

πινίσλ πξνο δηάιπζε, νη επηδξάζεηο ζηηο ηηκέο δηάιπζεο δελ ζα είλαη ζεκαληηθέο, 

φπσο άιισζηε θάλεθε θαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ, θαζψο νη 

δηαιπηέο δε ζα κεηαβάιινπλ απαξαίηεηα ηηο ηηκέο σο απφθξηζε ζην ελ ιφγσ γεγνλφο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πιεξνθνξία πνπ πεγάδεη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

είλαη ήδε ελζσκαησκέλε ζηηο ηηκέο δηάιπζεο θαη νη πινηνθηήηεο, νη νπνίνη είλαη νη 

πξνκεζεπηέο πινίσλ πξνο δηάιπζε, δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο επεξεάζνπλ, 

είλαη δειαδή price-takers. Αληηζέησο κηα κεηαβνιή ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πνπ ζα 

πξνθχςεη -γηα παξάδεηγκα- απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ εηζαγφκελνπ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, ζα ζεκάλεη ηελ γεληθφηεξε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην 

ππνθείκελν αγαζφ θαη ζα σζήζεη ηνπο δηαιπηέο λα αλεβάζνπλ ηηο ηηκέο δηάιπζεο 

πινίσλ, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβεί φκσο κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε. 

6.2 πκβνιή ηεο δηαηξηβήο θαη πξαθηηθή εθαξκνγή  

Απφ αθαδεκατθήο άπνςεο ε παξνχζα δηαηξηβή ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ, ε νπνία είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε ζε νηθνλνκηθή ζεκαηνινγία θαζψο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, ε δηαηξηβή εξεπλά ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ζηνλ θιάδν, πεδίν ην νπνίν κφλν  ε κειέηε ηνπ Tsolakis 

(2005) έρεη πξαγκαηεπηεί ζην παξειζφλ, κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν φκσο εχξνο 

δεδνκέλσλ θαη κηθξφηεξε εμεηδίθεπζε θαζψο επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηηο ππφινηπεο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο αγνξάο δηάιπζεο πινίσλ απφ ηηο ππφινηπεο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο, θαζψο απνδεηθλχεηαη φηη ε ηηκνιφγεζε ζηελ αγνξά δηάιπζεο δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο ππφινηπεο λαπηηιηαθέο αγνξέο, αιιά απφ ην 

δηεζλέο εκπφξην ηνπ ππνθείκελνπ αγαζνχ πνπ είλαη ν αλαθπθιψζηκνο ράιπβαο. Έηζη 

γεθπξψλεηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ θαη εκπινπηίδεηαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο λαπηηιηαθέο αγνξέο. 

Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία, ζεκεηψλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά επηρεηξείηαη 

κνληεινπνίεζε ηεο αγνξάο κε ηε κεζνδνινγία ησλ ππνδεηγκάησλ VAR, ε νπνία ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλέδεημε ηζρπξά απνηειέζκαηα πνπ επηβεβαηψζεθαλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ δηάιπζεο.   
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ γηα ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Δηδηθφηεξα, ην ηειηθφ ππφδεηγκα VAR ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο δχλαηαη λα θαηαζηεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ πινηνθηεηψλ, 

ησλ cash buyers θαη ησλ δηαιπηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ ζην θαηλφκελν 

ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ησλ ηηκψλ δηάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηε 

κειινληηθή αμία πινίσλ ππνςήθησλ γηα δηάιπζε, θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ρξνληθά 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θηλήζεηο. Σν ζήκα πνπ πξνζδίδεη ην δηεζλέο εκπφξην 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο σο εμήο. Μηα πηζαλή αχμεζε -γηα παξάδεηγκα- ησλ δηεζλψλ ηηκψλ 

αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα, ζα επηθέξεη ζεηηθφ θιίκα ζηνπο cash buyers αλαθνξηθά κε 

ηελ κειινληηθή πνξεία ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, ζπλεπψο ζα επηδηψμνπλ άκεζα ηελ 

αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε πινία πξνο δηάιπζε πξνθεηκέλνπ λα ηα 

κεηαπσιήζνπλ αξγφηεξα ζε πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο δηαιπηέο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πινηνθηεηψλ, ε αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα ζα δεκηνπξγήζεη 

αληίζηνηρεο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ δηάιπζεο, ζπλεπψο νη 

πινηνθηήηεο πνπ ζθνπεχνπλ λα πσιήζνπλ θάπνην πινίν ηνπ ζηφινπ ηνπο πξνο 

δηάιπζε πηζαλφηαηα ζα επηδηψμνπλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηε ζπλαιιαγή, πξνθεηκέλνπ 

λα επσθειεζνχλ απφ ηελ άλνδν θαη λα επηηχρνπλ πςειφηεξν ηίκεκα πψιεζεο. 

6.3 Πεξηνξηζκνί  

Ζ  παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία γηα ηηο ηηκέο δηάιπζεο απφ ηα δχν 

κεγαιχηεξα θέληξα ηνπ θιάδνπ πνπ βξίζθνληαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ηελ 

πεξηνρή ηεο Ηλδηθήο ππνεπείξνπ θαη ηελ Κίλα. ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο βξίζθνληαη νη 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

βηνκεραλία θαη εηδηθφηεξα ε Κίλα, ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην Μπαγθιαληέο. Ζ 

έξεπλα δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηελ αγνξά δηάιπζεο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία 

είλαη ε πέκπηε ζεκαληηθφηεξε δχλακε ηνπ θιάδνπ θαη καθξάλ ε πξψηε ρψξα ζε 

εηζαγσγέο αλαθπθιψζηκνπ ράιπβα απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ο ιφγνο πνπ ε 

αγνξά δηάιπζεο ηεο Σνπξθίαο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ έξεπλα είλαη επεηδή δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ηθαλνπνηεηηθνχ ρξνληθνχ εχξνπο γηα ηηο ηηκέο δηάιπζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηνπηθνί δηαιπηέο. Οξηζκέλνη λαπινκεζηηηθνί νίθνη παξέρνπλ ζηνηρεία 

πνπ φκσο έρνπλ κηθξφ ρξνληθφ εχξνο, αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν 
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ζηελ παξνχζα έξεπλα, γη‘ απηφ ην ιφγν θξίζεθε ζθφπηκν λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα 

δεδνκέλα ηεο δηαηξηβήο. 

Ζ έιιεηςε δεδνκέλσλ ήηαλ επίζεο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δε ζπκπεξηιήθζεθε ζηα 

δεδνκέλα ηεο δηαηξηβήο κεηαβιεηή πνπ λα αθνξά ηα εξγαηηθά θφζηε, παξάγνληαο 

πνπ είλαη ζεκαληηθφο ζε έλαλ θιάδν εληάζεσο εξγαζίαο φπσο ε αγνξά δηάιπζεο 

πινίσλ. εκεηψλεηαη φηη γεληθά πθίζηαληαη θάπνηα δεδνκέλα γηα ηα εξγαηηθά θφζηε 

αλά κνλάδα γηα νξηζκέλεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο, 

φκσο είλαη ρακειήο ζπρλφηεηαο, κηθξνχ ρξνληθνχ εχξνπο θαη γηα νηθνλνκηθνχο 

θιάδνπο κε ζρεηηθνχο κε ηε βηνκεραλία δηάιπζεο πινίσλ. Δάλ ππήξραλ δηαζέζηκα 

επαξθή δεδνκέλα γηα ηα εξγαηηθά θφζηε, ή αληίζηνηρα γηα άιια θφζηε πνπ λα 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαιπηεξίσλ, ην ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα 

κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθά νη ηηκέο 

δηάιπζεο είλαη απνηππσκέλε ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή. Γη‘ απηφ ην ιφγν φια ηα ππνδείγκαηα VAR πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

έξεπλα εκθαλίδνπλ κε-θαλνληθφηεηα θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα θαηάινηπα, 

γεγνλφο φκσο πνπ δελ επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
40

, δεδνκέλνπ ηνπ 

εχξνπο δείγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε VAR κεζνδνινγία 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ δεζκεπκέλν κέζν (conditional mean) θαη δελ έρεη ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ πιεζπζκψλ. 

6.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή κπνξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα θαη ηελ 

θαηαζθεπή ππνδεηγκάησλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάζε επηκέξνπο ρψξαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά δηάιπζεο πινίσλ.  

Σέινο, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζεί εάλ νη ηηκέο δηάιπζεο πινίσλ 

ζρεηίδνληαη κε ηηκέο πξντφλησλ ράιπβα ή αληίζηνηρσλ ηηκψλ ζπκβνιαίσλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε δηεζλέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ.   

                                                           
40

 Lutkepohl (2005, 2011) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

A. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ ζηαζηκόηεηαο  

Έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο ADF  

Πίλαθαο 12: Δπίπεδν - DEM  

Null Hypothesis: DEM has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.095876  0.0299 

Test critical values: 1% level  -3.493747  
 5% level  -2.889200  
 10% level  -2.581596  
     
     

 

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
 

Πίλαθαο 13: Δπίπεδν – SCR 

Null Hypothesis: SCR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.297091  0.0174 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

Πίλαθαο 14: Δπίπεδν – BDI 

Null Hypothesis: BDI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.317365  0.1684 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 15: Πξώηε δηαθνξά – BDI 

Null Hypothesis: D(BDI) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.824125  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 16: Δπίπεδν – BDTI 

Null Hypothesis: BDTI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.908074  0.0477 

Test critical values: 1% level  -3.491928  
 5% level  -2.888411  
 10% level  -2.581176  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 17: Δπίπεδν – SEC 

Null Hypothesis: SEC has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.803957  0.8137 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 18: Πξώηε δηαθνξά – SEC 

Null Hypothesis: D(SEC) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.940244  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 19: Δπίπεδν – NEW 

Null Hypothesis: NEW has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.997387  0.7522 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 20: Πξώηε δηαθνξά – NEW 

Null Hypothesis: D(NEW) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.737636  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

 



 

 144 

 

Πίλαθαο 21: Δπίπεδν – FL 

Null Hypothesis: FL has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.586070  0.8681 

Test critical values: 1% level  -3.491928  
 5% level  -2.888411  
 10% level  -2.581176  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 22: Πξώηε δηαθνξά – FL 

Null Hypothesis: D(FL) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.89908  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 23: Δπίπεδν – OIL 

Null Hypothesis: OIL has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.223883  0.1992 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 24: Πξώηε δηαθνξά – OIL 

Null Hypothesis: D(OIL) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.947657  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 25: Δπίπεδν – RD 

 

Null Hypothesis: RD has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.152808  0.9398 

Test critical values: 1% level  -3.491928  
 5% level  -2.888411  
 10% level  -2.581176  
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 26: Πξώηε δηαθνξά – RD 

Null Hypothesis: D(RD) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.764107  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.492523  
 5% level  -2.888669  
 10% level  -2.581313  
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Έιεγρνη ζηαζηκόηεηαο KPSS  

Πίλαθαο 27: Δπίπεδν - DEM  

Null Hypothesis: DEM is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.206988 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 28: Δπίπεδν – SCR 

Null Hypothesis: SCR is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.396687 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 29: Δπίπεδν – BDI 

Null Hypothesis: BDI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.530943 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 30: Πξώηε δηαθνξά – BDI 

Null Hypothesis: D(BALTICDRYINDEX) is stationary 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.067773 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 31: Δπίπεδν – BDTI 

Null Hypothesis: BDTI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.960748 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 32: Πξώηε δηαθνξά – BDTI 

Null Hypothesis: D(BDTI) is stationary 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 29 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.151658 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 33: Δπίπεδν – SEC 

Null Hypothesis: SEC is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.810504 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 34: Πξώηε δηαθνξά – SEC 

Null Hypothesis: D(SEC) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.266589 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 35: Δπίπεδν – NEW 

Null Hypothesis: NEW is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.627061 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 36: Πξώηε δηαθνξά – NEW 

Null Hypothesis: D(NEW) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.304940 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 37: Δπίπεδν – FL 

Null Hypothesis: FL is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.059369 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 38: Πξώηε δηαθνξά – FL 

Null Hypothesis: D(FL) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.132321 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 39: Δπίπεδν – OIL 

Null Hypothesis: OIL is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.856816 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 40 Πξώηε δηαθνξά – OIL 

Null Hypothesis: D(OIL) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.039880 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

Πίλαθαο 41: Δπίπεδν – RD 

Null Hypothesis:RD is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.754533 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

Με ζηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Πίλαθαο 42: Πξώηε δηαθνξά – RD 

Null Hypothesis: D(RD) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.326143 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
     
     

ηάζηκε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

 

Β. Γηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ ππνδεηγκάησλ VAR  

Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηνπ αξηζκνύ ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ ππνδεηγκάησλ VAR 

Πίλαθαο 43: Τπόδεηγκα 1- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM SCR     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 101     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1118.333 NA   14784006  22.18481  22.23659  22.20577 
1 -978.1090  272.1176  996085.4  19.48731  19.64266  19.55020 
2 -957.5729  39.03904  718029.9  19.15986   19.41878*  19.26468 
3 -950.6234  12.93561  677486.4  19.10145  19.46395  19.24820 
4 -942.9852  13.91524  630710.9  19.02941  19.49547   19.21808* 
5 -941.1373  3.293168  658689.1  19.07203  19.64166  19.30263 
6 -935.0918  10.53480  633261.1  19.03152  19.70472  19.30405 
7 -928.8702   10.59520*   606949.3*   18.98753*  19.76430  19.30199 
8 -928.1604  1.180659  649134.3  19.05268  19.93302  19.40907 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 
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Πίλαθαο 44: Τπόδεηγκα 2- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDI 

 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM D(BDI)     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 100     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1403.736 NA   5.56e+09  28.11472  28.16683  28.13581 
1 -1296.982  207.1039  7.12e+08  26.05963  26.21594  26.12289 
2 -1288.526  16.06561  6.52e+08  25.97052  26.23104  26.07596 
3 -1275.402  24.41114  5.43e+08  25.78803   26.15276*  25.93565 
4 -1268.794   12.02673*   5.16e+08*   25.73587*  26.20480   25.92566* 
5 -1267.343  2.582971  5.43e+08  25.78685  26.35999  26.01881 
6 -1264.526  4.900267  5.57e+08  25.81053  26.48787  26.08466 
7 -1262.721  3.068376  5.83e+08  25.85443  26.63598  26.17074 
8 -1258.358  7.242448  5.80e+08  25.84717  26.73293  26.20565 
       
       

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 

 

 

Πίλαθαο 45: Τπόδεηγκα 3- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDTI 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: TANKAVER D(BDTΙ)     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 100     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1268.771 NA   3.74e+08  25.41541  25.46752  25.43650 
1 -1179.586  173.0179  68067164  23.71172  23.86803  23.77499 
2 -1160.880  35.54241  50728868  23.41759   23.67811*  23.52303 
3 -1154.140  12.53536  48038274  23.36280  23.72753  23.51041 
4 -1146.960   13.06837*   45101149*   23.29920*  23.76813   23.48898* 
5 -1145.339  2.884156  47337955  23.34679  23.91993  23.57875 
6 -1143.082  3.927539  49074522  23.38165  24.05899  23.65578 
7 -1142.801  0.478149  52948358  23.45602  24.23757  23.77233 
8 -1138.398  7.309539  52633628  23.44795  24.33371  23.80644 
       
        

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 

 

 

 



 

 153 

 

Πίλαθαο 46: Τπόδεηγκα 4- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SEC 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM D(SEC)     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 100     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -917.5479 NA   332769.7  18.39096  18.44306  18.41205 
1 -806.8220  214.8083  39368.53  16.25644  16.41275  16.31970 
2 -781.9073  47.33802  25914.50  15.83815   16.09866*  15.94358 
3 -775.3223  12.24806  24615.96  15.78645  16.15117  15.93406 
4 -768.7749  11.91622  23405.37  15.73550  16.20443   15.92528* 
5 -765.7967  5.301226  23907.98  15.75593  16.32907  15.98789 
6 -762.5229  5.696434  24286.18  15.77046  16.44780  16.04459 
7 -754.9056   12.94939*   22627.46*   15.69811*  16.47966  16.01442 
8 -753.6150  2.142339  23937.78  15.75230  16.63806  16.11078 
       
       

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 

 

Πίλαθαο 47: Τπόδεηγκα 5- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, NEW 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM D(NEW)     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 100     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -861.0234 NA   107443.0  17.26047  17.31257  17.28156 
1 -760.0384  195.9110  15445.13  15.32077  15.47708  15.38403 
2 -743.4813  31.45848  12016.53  15.06963   15.33014*  15.17506 
3 -738.9269  8.471109  11887.50  15.05854  15.42326  15.20615 
4 -730.5253   15.29097*   10891.39*   14.97051*  15.43944   15.16029* 
5 -727.9403  4.601251  11213.12  14.99881  15.57194  15.23077 
6 -724.8139  5.440002  11424.12  15.01628  15.69362  15.29041 
7 -723.7285  1.845070  12129.29  15.07457  15.85612  15.39088 
8 -720.7442  4.953993  12404.28  15.09488  15.98064  15.45337 
       
       

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 
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Πίλαθαο 48: Τπόδεηγκα 6- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, FL 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM D(FL)     
Exogenous variables: C      
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 99     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -685.8189 NA   3712.934  13.89533  13.94776  13.91654 
1 -597.3174  171.6391  673.5176  12.18823  12.34551  12.25187 
2 -582.2906  28.53586  539.0909  11.96547   12.22760*  12.07153 
3 -576.7024  10.38611  522.2260  11.93338  12.30037  12.08187 
4 -569.9520   12.27351*   494.2642*   11.87782*  12.34966   12.06872* 
5 -569.1694  1.391242  527.8988  11.94282  12.51951  12.17615 
6 -565.6649  6.088574  533.8545  11.95283  12.63437  12.22858 
7 -565.2772  0.658043  575.2183  12.02580  12.81220  12.34398 
8 -564.7702  0.839716  618.6179  12.09637  12.98762  12.45697 
9 -561.7309  4.912052  632.4880  12.11578  13.11188  12.51880 
       
       

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 
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Δθηίκεζε ππνδεηγκάησλ VAR 

Πίλαθαο 49: Τπόδεηγκα 1- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR 
 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M11 2013M07 
 Included observations: 105 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM SCR 
   
   DEM(-1)  1.093233 -0.018521 
  (0.11902)  (0.17766) 
 [ 9.18540] [-0.10425] 
   

DEM (-2) -0.803073 -0.235587 
  (0.17115)  (0.25547) 
 [-4.69229] [-0.92215] 
   

DEM (-3)  0.708879  0.380052 
  (0.16489)  (0.24613) 
 [ 4.29922] [ 1.54413] 
   

DEM (-4) -0.127616 -0.053354 
  (0.10682)  (0.15945) 
 [-1.19469] [-0.33461] 
   

SCR(-1)  0.369396  1.313367 
  (0.08519)  (0.12716) 
 [ 4.33632] [ 10.3285] 
   

SCR(-2) -0.080841 -0.364552 
  (0.12527)  (0.18700) 
 [-0.64532] [-1.94950] 
   

SCR(-3) -0.062919 -0.036195 
  (0.12704)  (0.18963) 
 [-0.49528] [-0.19087] 
   

SCR(-4) -0.198714 -0.087773 
  (0.09526)  (0.14220) 
 [-2.08599] [-0.61726] 
   

C  41.48706  29.40174 
  (14.3491)  (21.4192) 
 [ 2.89126] [ 1.37268] 
   
    R-squared  0.918974  0.868363 

 Adj. R-squared  0.912222  0.857393 
 Sum sq. resids  58420.08  130172.0 
 S.E. equation  24.66865  36.82334 
 F-statistic  136.1001  79.15956 
 Log likelihood -480.8649 -522.9278 
 Akaike AIC  9.330760  10.13196 
 Schwarz SC  9.558242  10.35944 
 Mean dependent  398.5486  332.5500 
 S.D. dependent  83.26287  97.51079 
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Πίλαθαο 50: Τπόδεηγκα 2- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDI 

 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M12 2013M07 
 Included observations: 104 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM D(BDI) 
   
   DEM (-1)  1.503853  5.470642 
  (0.10706)  (3.01378) 
 [ 14.0465] [ 1.81521] 
   

DEM (-2) -1.068588 -9.023061 
  (0.17927)  (5.04640) 
 [-5.96076] [-1.78802] 
   

DEM (-3)  0.659450  6.465855 
  (0.17867)  (5.02955) 
 [ 3.69084] [ 1.28557] 
   

DEM (-4) -0.184157 -6.223906 
  (0.10969)  (3.08763) 
 [-1.67894] [-2.01576] 
   

D(BDI(-1))  0.007233  0.085592 
  (0.00362)  (0.10201) 
 [ 1.99606] [ 0.83906] 
   

D(BDI(-2)) -0.001200 -0.109891 
  (0.00362)  (0.10195) 
 [-0.33134] [-1.07792] 
   

D(BDI(-3))  0.008227 -0.087407 
  (0.00360)  (0.10124) 
 [ 2.28734] [-0.86335] 
   

D(BDI(-4)) -0.001098 -0.322154 
  (0.00360)  (0.10129) 
 [-0.30514] [-3.18050] 
   

C  35.94992  1259.461 
  (15.3354)  (431.687) 
 [ 2.34424] [ 2.91754] 
   
    R-squared  0.898600  0.245813 

 Adj. R-squared  0.890061  0.182303 
 Sum sq. resids  73109.34  57931926 
 S.E. equation  27.74116  780.9032 
 F-statistic  105.2354  3.870436 
 Log likelihood -488.4463 -835.5498 
 Akaike AIC  9.566274  16.24134 
 Schwarz SC  9.795116  16.47018 
 Mean dependent  398.5333 -47.82692 
 S.D. dependent  83.66594  863.5767 
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Πίλαθαο 51: Τπόδεηγκα 3- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDTI 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M12 2013M07 
 Included observations: 104 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM D(BDTΙ) 
   
   DEM (-1)  1.556432  1.504307 
  (0.09786)  (0.81092) 
 [ 15.9046] [ 1.85506] 
   

DEM (-2) -1.138248 -1.178242 
  (0.17236)  (1.42827) 
 [-6.60384] [-0.82494] 
   

DEM (-3)  0.702746  0.806508 
  (0.17094)  (1.41652) 
 [ 4.11099] [ 0.56936] 
   

DEM (-4) -0.242835 -1.120451 
  (0.09647)  (0.79937) 
 [-2.51730] [-1.40167] 
   

D(BDTΙ (-1))  0.011583 -0.059755 
  (0.01189)  (0.09851) 
 [ 0.97430] [-0.60657] 
   

D(BDTΙ (-2))  0.026364 -0.134790 
  (0.01064)  (0.08819) 
 [ 2.47718] [-1.52841] 
   

D(BDTΙ (-3)) -0.004420 -0.194260 
  (0.01045)  (0.08658) 
 [-0.42304] [-2.24381] 
   

D(BDTΙ (-4))  0.019148 -0.195467 
  (0.01064)  (0.08818) 
 [ 1.79937] [-2.21667] 
   

C  49.18095 -30.75094 
  (15.0111)  (124.389) 
 [ 3.27632] [-0.24722] 
   
    R-squared  0.898245  0.151626 

 Adj. R-squared  0.889676  0.080185 
 Sum sq. resids  73365.46  5037708. 
 S.E. equation  27.78971  230.2792 
 F-statistic  104.8265  2.122372 
 Log likelihood -488.6281 -708.5493 
 Akaike AIC  9.569772  13.79902 
 Schwarz SC  9.798613  14.02787 
 Mean dependent  398.5333 -19.86538 
 S.D. dependent  83.66594  240.1067 
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Πίλαθαο 52: Τπόδεηγκα 4- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SEC 
 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M12 2013M07 
 Included observations: 104 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM D(SEC) 
   
   DEM (-1)  1.701563  0.142780 
  (0.10513)  (0.01991) 
 [ 16.1852] [ 7.17125] 
   

DEM (-2) -1.345872 -0.208061 
  (0.18836)  (0.03567) 
 [-7.14531] [-5.83267] 
   

DEM (-3)  0.898545  0.101050 
  (0.21026)  (0.03982) 
 [ 4.27340] [ 2.53764] 
   

DEM (-4) -0.361642 -0.047802 
  (0.12537)  (0.02374) 
 [-2.88451] [-2.01327] 
   

D(SEC(-1)) -0.813479  0.025125 
  (0.55709)  (0.10550) 
 [-1.46024] [ 0.23814] 
   

D(SEC(-2))  1.055930  0.170744 
  (0.54973)  (0.10411) 
 [ 1.92083] [ 1.64006] 
   

D(SEC(-3)) -1.292393 -0.082391 
  (0.55188)  (0.10452) 
 [-2.34181] [-0.78831] 
   

D(SEC(-4))  0.406853  0.184984 
  (0.45417)  (0.08601) 
 [ 0.89581] [ 2.15065] 
   

C  42.19795  4.238837 
  (15.2859)  (2.89489) 
 [ 2.76058] [ 1.46425] 
   
    R-squared  0.900077  0.472498 

 Adj. R-squared  0.891662  0.428077 
 Sum sq. resids  72044.67  2583.949 
 S.E. equation  27.53843  5.215311 
 F-statistic  106.9660  10.63675 
 Log likelihood -487.6834 -314.6291 
 Akaike AIC  9.551605  6.223637 
 Schwarz SC  9.780446  6.452479 
 Mean dependent  398.5333 -0.730769 
 S.D. dependent  83.66594  6.896222 

   
   



 

 159 

 

 

Πίλαθαο 53: Τπόδεηγκα 5- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, NEW 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M12 2013M07 
 Included observations: 104 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM D(NEW) 
   
   DEM (-1)  1.562166  0.044508 
  (0.09899)  (0.01135) 
 [ 15.7816] [ 3.92168] 
   

DEM (-2) -1.084516 -0.056182 
  (0.17606)  (0.02019) 
 [-6.15986] [-2.78321] 
   

DEM (-3)  0.674098  0.047363 
  (0.17820)  (0.02043) 
 [ 3.78283] [ 2.31815] 
   

DEM (-4) -0.275486 -0.034222 
  (0.10302)  (0.01181) 
 [-2.67405] [-2.89723] 
   

D(NEW(-1)) -0.669683  0.343131 
  (0.85830)  (0.09841) 
 [-0.78025] [ 3.48686] 
   

D(NEW(-2))  0.253290  0.118158 
  (0.86384)  (0.09904) 
 [ 0.29321] [ 1.19301] 
   

D(NEW(-3))  0.435471  0.085970 
  (0.85829)  (0.09841) 
 [ 0.50737] [ 0.87363] 
   

D(NEW(-4))  0.328211  0.012810 
  (0.80645)  (0.09246) 
 [ 0.40698] [ 0.13854] 
   

C  49.13277 -0.771430 
  (16.8587)  (1.93292) 
 [ 2.91438] [-0.39910] 
   
    R-squared  0.890572  0.431769 

 Adj. R-squared  0.881357  0.383918 
 Sum sq. resids  78897.56  1037.147 
 S.E. equation  28.81841  3.304140 
 F-statistic  96.64371  9.023192 
 Log likelihood -492.4084 -267.1612 
 Akaike AIC  9.642469  5.310792 
 Schwarz SC  9.871310  5.539634 
 Mean dependent  398.5333 -0.336538 
 S.D. dependent  83.66594  4.209584 
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Πίλαθαο 54: Τπόδεηγκα 6- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, FL 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M12 2013M07 
 Included observations: 104 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM D(FL) 
   
   DEM (-1)  1.570600 -0.004210 
  (0.09908)  (0.00241) 
 [ 15.8512] [-1.74861] 
   

DEM (-2) -1.112981  0.005884 
  (0.17554)  (0.00427) 
 [-6.34029] [ 1.37945] 
   

DEM (-3)  0.679326 -0.006503 
  (0.17548)  (0.00426) 
 [ 3.87115] [-1.52511] 
   

DEM (-4) -0.252619  0.004969 
  (0.09943)  (0.00242) 
 [-2.54056] [ 2.05654] 
   

D(FL(-1))  1.124518  0.084397 
  (4.09699)  (0.09956) 
 [ 0.27447] [ 0.84773] 
   

D(FL(-2)) -5.656104 -0.076206 
  (4.13431)  (0.10046) 
 [-1.36809] [-0.75854] 
   

D(FL(-3))  1.444409  0.081207 
  (3.55912)  (0.08649) 
 [ 0.40583] [ 0.93896] 
   

D(FL(-4)) -0.152990  0.108844 
  (3.11887)  (0.07579) 
 [-0.04905] [ 1.43616] 
   

C  45.35170 -0.200843 
  (15.3428)  (0.37283) 
 [ 2.95590] [-0.53870] 
   
    R-squared  0.891453  0.102281 

 Adj. R-squared  0.882312  0.026684 
 Sum sq. resids  78262.56  46.21308 
 S.E. equation  28.70220  0.697462 
 F-statistic  97.52420  1.352977 
 Log likelihood -491.9882 -105.3910 
 Akaike AIC  9.634388  2.199826 
 Schwarz SC  9.863229  2.428668 
 Mean dependent  398.5333 -0.189423 
 S.D. dependent  83.66594  0.706958 
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Γ. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ αηηηόηεηαο Granger 

Πίλαθαο 55: Τπόδεηγκα 1- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR 
 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 105  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    SCR  35.30288 4  0.0000 
    
    All  35.30288 4  0.0000 
    
        

Dependent variable: SCR  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  4.436698 4  0.3501 
    
    All  4.436698 4  0.3501 
    
     

 

 

Πίλαθαο 56: Τπόδεηγκα 2- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDI 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 104  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(BDI)  8.817375 4  0.0658 
    
    All  8.817375 4  0.0658 
    
        

Dependent variable: D(BDI) 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  14.37008 4  0.0062 
    
    All  14.37008 4  0.0062 
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Πίλαθαο 57: Τπόδεηγκα 3- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDTI 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 104  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(BDTΙ)  8.454937 4  0.0763 
    
    All  8.454937 4  0.0763 
    
        

Dependent variable: D(BDTΙ) 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  8.363971 4  0.0791 
    
    All  8.363971 4  0.0791 
    
     

 

 

Πίλαθαο 58: Τπόδεηγκα 4- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SEC 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 104  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(SEC)  10.35158 4  0.0349 
    
    All  10.35158 4  0.0349 
    
        

Dependent variable: D(SEC)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  62.73117 4  0.0000 
    
    All  62.73117 4  0.0000 
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Πίλαθαο 59: Τπόδεηγκα 5- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, NEW 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 104  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(NEW)  1.200938 4  0.8779 
    
    All  1.200938 4  0.8779 
    
        

Dependent variable: D(NEW)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  22.45913 4  0.0002 
    
    All  22.45913 4  0.0002 
    
     

 

Πίλαθαο 60: Τπόδεηγκα 6- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, FL 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 2004M07 2013M07  
Included observations: 104  

    
        

Dependent variable: DEM  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(FL)  1.981488 4  0.7392 
    
    All  1.981488 4  0.7392 
    
        

Dependent variable: D(FL)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    DEM  6.831380 4  0.1451 
    
    All  6.831380 4  0.1451 
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Γ. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο δηαθύκαλζεο ζθάικαηνο πξόβιεςεο 

Πίλαθαο 61: Τπόδεηγκα 1- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR 

 
Variance Decomposition of DEM: 

    
         

 Period S.E. DEM SCR 
    
     1  24.66865  100.0000  0.000000 

 2  44.33279  94.04179  5.958212 
 3  57.30613  79.36701  20.63299 
 4  67.75979  69.49963  30.50037 
 5  74.83379  68.43588  31.56412 
 6  78.68566  69.55295  30.44705 
 7  80.59361  70.31154  29.68846 
 8  81.84829  71.02722  28.97278 
 9  82.87992  71.74098  28.25902 
 10  83.60926  72.20337  27.79663 
 11  84.07248  72.44430  27.55570 
 12  84.42614  72.55831  27.44169 

    
     

 

 

Πίλαθαο 62: Τπόδεηγκα 2- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDI 

Variance Decomposition of DEM: 
    
         

 Period S.E. DEM D(BDI) 
    
     1  27.74116  100.0000  0.000000 

 2  51.94032  98.94669  1.053309 
 3  64.13619  97.90927  2.090726 
 4  71.24702  95.76048  4.239525 
 5  77.59747  94.16296  5.837043 
 6  82.39464  93.99186  6.008143 
 7  84.95816  94.10395  5.896053 
 8  86.03504  94.17940  5.820600 
 9  86.50984  94.20562  5.794381 
 10  86.76800  94.20127  5.798731 
 11  86.90451  94.19095  5.809052 
 12  86.96617  94.18298  5.817017 
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Πίλαθαο 63: Τπόδεηγκα 3- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDTI 

Variance Decomposition of DEM: 
 

    
     Period S.E. DEM D(BDTI) 
    
     1  27.78971  100.0000  0.000000 

 2  51.52420  99.73212  0.267885 
 3  63.86584  97.34392  2.656079 
 4  70.69085  95.43693  4.563069 
 5  76.50543  94.07848  5.921522 
 6  81.42580  93.36899  6.631013 
 7  84.30679  93.13469  6.865310 
 8  85.64360  92.98730  7.012698 
 9  86.27639  92.88322  7.116782 
 10  86.57856  92.79661  7.203394 
 11  86.68601  92.73888  7.261125 
 12  86.70425  92.71999  7.280005 

    
     

 

 

Πίλαθαο 64: Τπόδεηγκα 4- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SEC 

 Variance Decomposition of DEM: 
    
        

 Period S.E. DEM D(SEC) 
    
     1  27.53843  100.0000  0.000000 

 2  53.35051  99.43092  0.569076 
 3  66.04623  99.56045  0.439548 
 4  72.98296  99.33908  0.660922 
 5  78.48230  98.81668  1.183317 
 6  82.48160  98.48321  1.516787 
 7  84.68580  98.34897  1.651033 
 8  85.84984  98.19362  1.806377 
 9  86.50229  98.03118  1.968822 
 10  86.85265  97.92883  2.071169 
 11  87.03052  97.87464  2.125356 
 12  87.12393  97.83781  2.162188 
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Πίλαθαο 65: Τπόδεηγκα 5- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, NEW 

Variance Decomposition of DEM: 
    
         

 Period S.E. DEM D(NEW) 
    
     1  28.81841  100.0000  0.000000 

 2  53.52051  99.82909  0.170905 
 3  65.87273  99.62409  0.375910 
 4  72.43806  99.63982  0.360176 
 5  77.68476  99.67055  0.329454 
 6  81.63366  99.63215  0.367851 
 7  83.86574  99.56207  0.437927 
 8  85.09282  99.45256  0.547444 
 9  85.86103  99.31560  0.684395 
 10  86.29551  99.18658  0.813422 
 11  86.48893  99.07850  0.921495 
 12  86.56911  98.98878  1.011221 

    
    

 

 

Πίλαθαο 66: Τπόδεηγκα 6- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, FL 

 Variance Decomposition of DEM: 
    
        

 Period S.E. DEM D(FL) 
    
     1  28.70220  100.0000  0.000000 

 2  53.48813  99.97858  0.021419 
 3  65.98976  99.82566  0.174343 
 4  72.83759  99.49113  0.508866 
 5  78.22434  99.40112  0.598876 
 6  82.36512  99.38106  0.618944 
 7  84.81506  99.30094  0.699060 
 8  86.06182  99.20715  0.792848 
 9  86.69552  99.15834  0.841665 
 10  87.01170  99.13329  0.866710 
 11  87.14193  99.11337  0.886628 
 12  87.17863  99.09952  0.900476 
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Δ. Έιεγρνη ζηαζεξόηεηαο ππνδεηγκάησλ θαη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη θαηαινίπσλ  

Τπόδεηγκα 1- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR 

 

 

Πίλαθαο 67:Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 

 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM SCR  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.873193 - 0.091008i  0.877923 

 0.873193 + 0.091008i  0.877923 
-0.047938 - 0.720857i  0.722449 
-0.047938 + 0.720857i  0.722449 
 0.440824 - 0.386187i  0.586060 
 0.440824 + 0.386187i  0.586060 
-0.062780 - 0.019862i  0.065847 
-0.062780 + 0.019862i  0.065847 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 68: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 

 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 105 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  0.965428  0.9150 
2  6.032120  0.1968 
3  9.065901  0.0595 
4  6.606283  0.1582 
5  7.434189  0.1146 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 

 
 

Πίλαθαο 69: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 105   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.714801  8.941452 1  0.0028 
2 -0.431722  3.261725 1  0.0709 
     
     Joint   12.20318 2  0.0022 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.534190  10.29761 1  0.0013 
2  5.587491  29.29110 1  0.0000 
     
     Joint   39.58871 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  19.23906 2  0.0001  

2  32.55283 2  0.0000  
     
     Joint  51.79189 4  0.0000  
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Πίλαθαο 70: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Included observations: 105    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       243.6632 132  0.0000    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,60) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.854981  8.039541  0.0000  89.77304  0.0001 

res2*res2  0.802609  5.544658  0.0000  84.27393  0.0002 
res2*res1  0.805456  5.645751  0.0000  84.57285  0.0002 

      
       

 

 

Τπόδεηγκα 2- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDI 

 

Πίλαθαο 71: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 
 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM D(BDI)  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.722908 - 0.132889i  0.735021 

 0.722908 + 0.132889i  0.735021 
 0.468220 - 0.566066i  0.734616 
 0.468220 + 0.566066i  0.734616 
-0.464578 - 0.472877i  0.662907 
-0.464578 + 0.472877i  0.662907 
 0.068173 - 0.636445i  0.640086 
 0.068173 + 0.636445i  0.640086 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 72: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 
 

VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 104 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  3.634771  0.4577 
2  4.878478  0.3000 
3  5.074234  0.2798 
4  3.646474  0.4560 
5  3.160221  0.5314 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 
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Πίλαθαο 73: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 104   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.611518  6.481865 1  0.0109 
2 -0.526513  4.805079 1  0.0284 
     
     Joint   11.28694 2  0.0035 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  7.699239  95.69233 1  0.0000 
2  4.600321  11.09779 1  0.0009 
     
     Joint   106.7901 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  102.1742 2  0.0000  

2  15.90287 2  0.0004  
     
     Joint  118.0771 4  0.0000  
     
      

 

Πίλαθαο 74: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 104    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       244.1072 132  0.0000    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,59) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.946604  23.77146  0.0000  98.44678  0.0000 

res2*res2  0.839135  6.994726  0.0000  87.27008  0.0001 
res2*res1  0.908491  13.31242  0.0000  94.48308  0.0000 
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Τπόδεηγκα 3- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, BDTI 

 

Πίλαθαο 75: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM D(BDTI)  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.794459 - 0.186055i  0.815954 

 0.794459 + 0.186055i  0.815954 
 0.393944 - 0.634858i  0.747152 
 0.393944 + 0.634858i  0.747152 
 0.043519 - 0.674659i  0.676061 
 0.043519 + 0.674659i  0.676061 
-0.483584 - 0.414570i  0.636963 
-0.483584 + 0.414570i  0.636963 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
 
 
 
 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 173 

 

 

Πίλαθαο 76: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 

 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 104 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  2.491873  0.6461 
2  3.245171  0.5177 
3  8.065447  0.0892 
4  5.330836  0.2550 
5  3.894963  0.4204 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 

 

 

Πίλαθαο 77: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 
VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 104   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -1.646874  47.01139 1  0.0000 
2  0.135862  0.319948 1  0.5716 
     
     Joint   47.33133 2  0.0000 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  10.18601  223.7680 1  0.0000 
2  6.592104  55.91393 1  0.0000 
     
     Joint   279.6819 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  270.7794 2  0.0000  

2  56.23387 2  0.0000  
     
     Joint  327.0133 4  0.0000  
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Πίλαθαο 78: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 104    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       231.2890 132  0.0000    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,59) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.917660  14.94408  0.0000  95.43662  0.0000 

res2*res2  0.540146  1.575035  0.0516  56.17516  0.1031 
res2*res1  0.708380  3.257227  0.0000  73.67151  0.0033 

      
       

 

Τπόδεηγκα 4- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SEC 

 

Πίλαθαο 79: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM D(SEC)  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.832314  0.832314 

 0.714349 - 0.224601i  0.748826 
 0.714349 + 0.224601i  0.748826 
 0.119869 - 0.653802i  0.664699 
 0.119869 + 0.653802i  0.664699 
-0.109454 - 0.634439i  0.643811 
-0.109454 + 0.634439i  0.643811 
-0.555154  0.555154 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 80: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 

 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 104 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  4.043596  0.4001 
2  6.548355  0.1618 
3  10.80778  0.0288 
4  3.715449  0.4459 
5  1.596016  0.8095 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 
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Πίλαθαο 81: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 
VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 104   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -2.039952  72.13104 1  0.0000 
2 -0.877840  13.35711 1  0.0003 
     
     Joint   85.48814 2  0.0000 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  12.09576  358.5094 1  0.0000 
2  5.572184  28.66990 1  0.0000 
     
     Joint   387.1793 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  430.6404 2  0.0000  

2  42.02701 2  0.0000  
     
     Joint  472.6674 4  0.0000  
     
      

 

Πίλαθαο 82: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 104    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       237.7248 132  0.0000    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,59) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.758582  4.213401  0.0000  78.89255  0.0010 

res2*res2  0.903966  12.62194  0.0000  94.01246  0.0000 
res2*res1  0.912460  13.97675  0.0000  94.89583  0.0000 
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Τπόδεηγκα 5- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, NEW 

 

Πίλαθαο 83: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 

 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM D(NEW)  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.838239 - 0.150615i  0.851663 

 0.838239 + 0.150615i  0.851663 
-0.023317 - 0.671329i  0.671734 
-0.023317 + 0.671329i  0.671734 
 0.365219 - 0.255872i  0.445932 
 0.365219 + 0.255872i  0.445932 
-0.227493 - 0.258075i  0.344029 
-0.227493 + 0.258075i  0.344029 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 84: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 

 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 104 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  2.456326  0.6525 
2  3.644395  0.4563 
3  6.578165  0.1599 
4  3.907835  0.4186 
5  1.322024  0.8576 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 

 
 

 

Πίλαθαο 85: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 104   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -1.707467  50.53434 1  0.0000 
2 -4.180979  302.9968 1  0.0000 
     
     Joint   353.5312 2  0.0000 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  10.33009  232.8311 1  0.0000 
2  32.75687  3837.042 1  0.0000 
     
     Joint   4069.873 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  283.3654 2  0.0000  

2  4140.039 2  0.0000  
     
     Joint  4423.404 4  0.0000  
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Πίλαθαο 86: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 
 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 104    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       234.7835 132  0.0000    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,59) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.881393  9.964600  0.0000  91.66490  0.0000 

res2*res2  0.557729  1.690962  0.0299  58.00381  0.0766 
res2*res1  0.786399  4.936735  0.0000  81.78553  0.0005 

      
      

 

 

Τπόδεηγκα 6- Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, FL 

Πίλαθαο 87: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: TANKAVER 
D(VESDWT20P)  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.789260 - 0.163887i  0.806095 

 0.789260 + 0.163887i  0.806095 
 0.080099 - 0.671730i  0.676489 
 0.080099 + 0.671730i  0.676489 
-0.105011 - 0.604829i  0.613878 
-0.105011 + 0.604829i  0.613878 
 0.555664  0.555664 
-0.429362  0.429362 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 88: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 
 

VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 104 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  1.396812  0.8447 
2  4.720816  0.3172 
3  2.891890  0.5761 
4  3.369534  0.4980 
5  0.603661  0.9627 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 
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Πίλαθαο 89: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 104   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -1.638519  46.53555 1  0.0000 
2 -0.799571  11.08144 1  0.0009 
     
     Joint   57.61699 2  0.0000 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  9.866109  204.2883 1  0.0000 
2  4.938864  16.28984 1  0.0001 
     
     Joint   220.5782 2  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  250.8239 2  0.0000  

2  27.37128 2  0.0000  
     
     Joint  278.1951 4  0.0000  
     
      

 

Πίλαθαο 90: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 104    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       168.9799 132  0.0165    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(44,59) Prob. Chi-sq(44) Prob. 
      
      res1*res1  0.805115  5.539607  0.0000  83.73196  0.0003 

res2*res2  0.142668  0.223139  1.0000  14.83745  1.0000 
res2*res1  0.677238  2.813568  0.0001  70.43271  0.0069 
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ΣΤ. Δθηίκεζε ηειηθνύ VAR ππνδείγκαηνο (Δλδνγελείο κεηαβιεηέο: DEM, SCR -

Δμσγελείο κεηαβιεηέο OIL, RD) 

Πίλαθαο 91: Πξνζδηνξηζκόο βέιηηζηνπ αξηζκνύ ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEM SCR     
Exogenous variables: C D(RD) D(OIL)     
Sample: 2004M07 2013M07     
Included observations: 104     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1151.681 NA   15988354  22.26309  22.41565  22.32490 
1 -987.9897  311.6427  741555.0  19.19211  19.44638  19.29512 
2 -974.4579  25.24203  617515.8  19.00881   19.36478*  19.15302 
3 -966.9722  13.67585  577744.5  18.94177  19.39946  19.12719 
4 -960.2135   12.08768*   548287.7*   18.88872*  19.44811   19.11535* 
5 -958.3547  3.252850  571930.8  18.92990  19.59100  19.19773 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Δπηινγή 4 πζηεξήζεσλ 

Πίλαθαο 92: Δθηίκεζε ππνδείγκαηνο 

 Vector Autoregression Estimates 
 Sample (adjusted): 2004M11 2013M07 
 Included observations: 105 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEM SCR 
   
   DEM(-1)  1.076479 -0.022109 
  (0.11350)  (0.16874) 
 [ 9.48419] [-0.13102] 
   

DEM(-2) -0.708265 -0.195569 
  (0.16640)  (0.24738) 
 [-4.25642] [-0.79056] 
   

DEM(-3)  0.604411  0.345735 
  (0.16172)  (0.24042) 
 [ 3.73741] [ 1.43804] 
   

DEM(-4) -0.091592 -0.064905 
  (0.10333)  (0.15362) 
 [-0.88639] [-0.42250] 
   

SCR(-1)  0.313770  1.222066 
  (0.08305)  (0.12346) 
 [ 3.77824] [ 9.89830] 
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SCR(-2) -0.070465 -0.361308 
  (0.11933)  (0.17740) 
 [-0.59051] [-2.03666] 
   

SCR(-3) -0.024730 -0.007245 
  (0.12152)  (0.18067) 
 [-0.20350] [-0.04010] 
   

SCR(-4) -0.168188  0.009851 
  (0.09283)  (0.13801) 
 [-1.81181] [ 0.07138] 
   

C  30.12012  19.43983 
  (14.0803)  (20.9327) 
 [ 2.13916] [ 0.92868] 
   

D(RD) -4.406066  0.702977 
  (2.07690)  (3.08765) 
 [-2.12146] [ 0.22767] 
   

D(OIL)  0.874440  2.089759 
  (0.39800)  (0.59169) 
 [ 2.19708] [ 3.53184] 
   
    R-squared  0.928089  0.884117 

 Adj. R-squared  0.920438  0.871789 
 Sum sq. resids  51848.26  114593.1 
 S.E. equation  23.48568  34.91527 
 F-statistic  121.3163  71.71626 
 Log likelihood -474.5997 -516.2356 
 Akaike AIC  9.249517  10.04258 
 Schwarz SC  9.527551  10.32062 
 Mean dependent  398.5486  332.5500 
 S.D. dependent  83.26287  97.51079 

   
    

 

Πίλαθαο 93: Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DEM SCR  
Exogenous variables: C D(RD) D(OIL)  
Lag specification: 1 4 

  
       Root Modulus 
  
   0.901177 - 0.037041i  0.901938 

 0.901177 + 0.037041i  0.901938 
-0.052803 - 0.687498i  0.689523 
-0.052803 + 0.687498i  0.689523 
 0.360397 - 0.547186i  0.655209 
 0.360397 + 0.547186i  0.655209 
-0.332847  0.332847 
 0.213849  0.213849 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
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Πίλαθαο 94: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα απηνζπζρέηηζε 

 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at 
lag order h 
Sample: 2004M07 2013M07 
Included observations: 105 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  4.516761  0.3406 
2  10.88755  0.0279 
3  5.569076  0.2337 
4  7.697027  0.1033 
5  7.254004  0.1231 
   
   Probs from chi-square with 4 df. 
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Πίλαθαο 95: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα θαλνληθόηεηα 

 
VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 2004M07 2013M07   
Included observations: 105   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1 -0.478419  4.005484 1  0.0454 
2 -0.128853  0.290554 1  0.5899 
     
     Joint   4.296038 2  0.1167 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.254223  6.882208 1  0.0087 
2  4.097680  5.271445 1  0.0217 
     
     Joint   12.15365 2  0.0023 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  10.88769 2  0.0043  

2  5.561999 2  0.0620  
     
     Joint  16.44969 4  0.0025  
     
      
 

 

Πίλαθαο 96: Έιεγρνο θαηαινίπσλ γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms  
Sample: 2004M07 2013M07    
Included observations: 105    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       275.6025 195  0.0001    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(65,39) Prob. Chi-sq(65) Prob. 
      
      res1*res1  0.899661  5.379732  0.0000  94.46441  0.0099 

res2*res2  0.853391  3.492520  0.0000  89.60606  0.0233 
res2*res1  0.868598  3.966148  0.0000  91.20281  0.0177 
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Ε. Δθηίκεζε ελαιιαθηηθώλ ππνδεηγκάησλ 

Πίλαθαο 97: Τπόδεηγκα ARMA (1,1) 

Dependent Variable: DEM   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2004M08 2013M07  
Included observations: 108 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 398.3444 27.26813 14.60843 0.0000 

AR(1) 0.830059 0.055615 14.92521 0.0000 
MA(1) 0.766421 0.063460 12.07730 0.0000 

     
     R-squared 0.891556     Mean dependent var 398.2193 

Adjusted R-squared 0.889491     S.D. dependent var 82.11441 
S.E. of regression 27.29722     Akaike info criterion 9.478832 
Sum squared resid 78239.52     Schwarz criterion 9.553335 
Log likelihood -508.8569     Hannan-Quinn criter. 9.509040 
F-statistic 431.6229     Durbin-Watson stat 1.953848 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Πίλαθαο 98: Τπόδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk-AR(1)) 

Dependent Variable: DEM   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2004M08 2013M07  
Included observations: 108 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 398.9852 36.68458 10.87610 0.0000 

AR(1) 0.910779 0.040030 22.75214 0.0000 
     
     R-squared 0.830036     Mean dependent var 398.2193 

Adjusted R-squared 0.828432     S.D. dependent var 82.11441 
S.E. of regression 34.01240     Akaike info criterion 9.909673 
Sum squared resid 122625.4     Schwarz criterion 9.959342 
Log likelihood -533.1223     Hannan-Quinn criter. 9.929812 
F-statistic 517.6600     Durbin-Watson stat 1.143914 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίλαθαο 99: Τπόδεηγκα γξακκηθήο ηάζεο (linear trend) 

Dependent Variable: DEM   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2004M07 2013M07  
Included observations: 109 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 358.8312 15.00903 23.90769 0.0000 

@TREND 0.724007 0.240152 3.014785 0.0032 
     
     R-squared 0.078293     Mean dependent var 397.9276 

Adjusted R-squared 0.069679     S.D. dependent var 81.79011 
S.E. of regression 78.88915     Akaike info criterion 11.59214 
Sum squared resid 665914.3     Schwarz criterion 11.64153 
Log likelihood -629.7718     Hannan-Quinn criter. 11.61217 
F-statistic 9.088927     Durbin-Watson stat 0.192844 
Prob(F-statistic) 0.003212    

     
     

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Ζ. Χώξεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε παγθόζκην εκπόξην αλαθπθιώζηκνπ 

ράιπβα 

Πίλαθαο 100: Κύξηεο εμαγσγηθέο ρώξεο αλαθπθιώζηκνπ ράιπβα (ζε εθ. ηόλνπο) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΖΠΑ 13,001 13,978 16,642 21,712 22,439 20,556 24,373 21,397 

ΔΔ-27 9,243 10,083 10,566 12,799 15,779 19,033 18,813 19,214 

Ηαπσλία 7,576 7,654 6,449 5,344 9,398 6,472 5,442 8,459 

Ρσζία 12,663 9,797 7,855 5,128 1,202 2,390 4,042 4,349 

Πεγή δεδνκέλσλ: World Steel Recycling in Figures 2005-2009/2008-2012, Bureau of 

International Recycling, Ferrous Division 
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Πίλαθαο 101: Κύξηεο εηζαγσγηθέο ρώξεο αλαθπθιώζηκνπ ράιπβα (ζε εθ. ηόλνπο) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Σνπξθία 13,316 15,100 17,141 17,415 15,665 19,192 21,460 22,415 

Ν. 

Κνξέα 

6,814 5,621 6,887 7,319 7,800 8,091 8,628 10,126 

Ηλδία 4,908 3,359 3,014 4,579 5,336 4,643 6,175 8,180 

Κίλα 10,136 5,386 3,395 3,590 13,692 5,848 6,767 4,974 

Σατβάλ 3,422 4,459 5,418 5,539 3,912 5,364 5,328 4,955 

ΖΠΑ 3,836 4,814 3,692 3,571 2,986 3,775 4,003 3,711 

ΔΔ-27 7,905 7,294 5,142 4,809 3,270 3,646 3,714 3,412 

Πεγή δεδνκέλσλ: World Steel Recycling in Figures 2005-2009/2008-2012, Bureau of 

International Recycling, Ferrous Division 
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