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ΠΔΡΙΛΗΦΗ-ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ  

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία θαη ην δηεζλέο εκπφξην νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο  θαζψο θαη λα 

κειεηήζεη ηελ αληίζηνηρε θξίζε ζηε ιηκεληθή βηνκεραλία.  

Σν δήηεκα ηεο θξίζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη 

απαζρνιήζεη έληνλα ηα κέιε ηεο λαπηηιηαθήο θαη ιηκεληθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη δηάθνξνπο 

θαζεγεηέο, κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαζψο έρεη ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λαπηηιία. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά αλαιχνληαη ηα 

βαζηθφηεξα ελλνηνινγηθά ηεο θξίζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη έπεηηα εζηηάδνληαη ηα 

εηδηθφηεξα αίηηα γηα ηελ γέλλεζε ηεο θξίζεο ηνπ 2008 θαζψο θαη ηα πεξαηηέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη αλαιχεηαη ε επίδξαζε ηεο χθεζεο ηφζν ζην 

εκπφξην αιιά θαη ηε ιηκεληθή βηνκεραλία αιιά θαη νη ζπλέπεηεο πνπ είρε ν πεξηνξηζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηα κέηξα πξνζαξκνγήο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο θξίζεηο. Δλ θαηαθιείδη , επηιέγεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2008 – 2010 θαη ην επφκελν δηάζηεκα, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ πεξίνδν βαζηάο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε επηξξνή ηεο ζην ζχλνιν ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηα ιηκάληα. Παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηηο θξίζεο ηνπ 2008 

ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ιηκέλσλ αλά ηνλ θφζκν θαη γίλνληαη πξνηάζεηο 

αληηκεηψπηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θξίζεο ζηελ παξνχζα πεξίνδν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: νηθνλνκηθή θξίζε, δηεζλέο εκπφξην, λαπηηιηαθή θξίζε, ιηκάληα 
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ABSTRACT 

 

The current post-graduate thesis aims to highlight the impact of global financial and 

economic crisis on global shipping and international trade as well as to study the 

corresponding crisis in the port industry. 

The issue of the crisis and its consequences is a matter that has been heavily 

addressed by members of the maritime and port communities but also by various professors, 

members of research teams and stakeholders  as it has a serious impact on the operation of 

businesses and in the economies of the countries focused in shipping industry. 

To achieve this goal, this paper first analyzes the key concepts of the crisis. It then 

reviews the most important economic crises of the last century and then focuses on the 

specific causes of the 2008 and the following years crisis and its further characteristics. An 

overview is then made on the development of international trade in recent years and the 

impact of the recession on both trade and the port industry, as well as on the consequences of 

the economic downturn. Reference is also made to adaptation measures for shipping 

companies in crisis situations. In conclusion, the period after 2008, which was the period of 

deep economic downturn at global level, was chosen so as to examine its influence on the 

entire shipping industry and the ports. The consequences of the 2008 crisis in the commercial 

activity of ports around the world is being presented and proposals are being made to address 

the effects of the crisis in the current period. 

 

Key words: economic crisis, international trade, maritime crisis, ports 
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ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ νηθνλνκία θαη ε θνηλσλία δελ έρνπλ αθφκε αθήζεη πίζσ ηνπο ηελ παγθφζκηα θξίζε 

ηνπ 2008 , νπφηε είλαη πνιχ λσξίο γηα λα αλαξσηηέηαη θάπνηνο πψο ζα θαηαγξαθεί  θαη πνηέο 

ζα είλαη νη ηειηθέο ηεο επηπηψζεηο. Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο κία 

θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχζαλ θπξίσο νη ακεξηθάληθεο ηξάπεδεο ζηα 

ρακειφηεξα νηθνλνκηθά εηζνδήκαηα γηα λα θαηαθηήζνπλ ην «ακεξηθάληθν φλεηξν» ή αιιηψο 

ηνλ εθηάιηε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ θαηέξξεπζαλ ζε κηα λχρηα. 

Πξνο ην παξφλ, κπνξνχκε απιψο λα πνχκε φηη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα δηέξρεηαη κηα ζεκαληηθή θξίζε, ηε ρεηξφηεξε κεηά ην κεγάιν Κξαρ ηνπ 1929 θαη ηε 

Μεγάιε Όθεζε ησλ ΖΠΑ. ζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, θαηά ην 2009, εηζήιζε ζηε βαζχηεξε 

χθεζε απφ ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ. Παξά ηηο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ γηα αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο θαη γηα κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ, ηειηθά δελ θαηάθεξαλ λα απνθεπρζνχλ νη αιπζηδσηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο.  

εκεία επεξρφκελεο θξίζεο νη εηδηθνί δηέβιεπαλ απφ ην 2006 (μεθίλεζε ην θαινθαίξη 

κε ην ζπάζηκν ηεο θνχζθαο αθηλήησλ πνπ νδήγεζε ζε κεγάιν ξπζκφ ρξενθνπηψλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ θαη κεηαθέξζεθε ζηελ αγνξά ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο) ρσξίο θπζηθά λα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ην 

κέγεζνο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο.  

Αληίζηνηρα κε ηε ιεγφκελε «Μαχξε Πέκπηε» ζηηο 24 Οθησβξίνπ 1929 πνπ άλνημε 

ηελ απιαία ηεο Μεγάιεο Όθεζεο ζηηο ΖΠΑ, ε ιεγφκελε «Μαχξε Παξαζθεπή 24 Οθησβξίνπ 

2008 έδσζε ην ζηίγκα ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηνπηζησηηθήο παγθφζκηαο θξίζεο. Ζ επαθφινπζε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ήηαλ ην θπζηθφ επφκελν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζε 

ηνκείο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο δηεζλψο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε λαπηηιία θαη ηα ιηκάληα επεξξεάζηεθαλ φπσο θαη θάζε θιάδνο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη κφλν φζα θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηαρχηαηε πξνζαξκνγή αιιά 

θαη είραλ εθπνλήζεη ζρέδηα αληηκεηψπηζεο δείρλνπλ λα επαλέξρνληαη ζηελ πεξίνδν πξν 

θξίζεο. 
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ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ην ηη νξίδεηαη σο 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη πνηεο είλαη νη επηπησζεηο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αθνινχζσο ζα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αλαιπζνχλ νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Σν ηξίην κέξνο αθνξά ηα αίηηα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 θαη ηηο ζπλέπεηεο ζην λαπηηιηαθφ 

θφζκν ελψ ζην ηειεπηαίν κέξνο ζα αλαδεηρζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα ιηκάληα θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα, πξννπηηθέο θαη πξνηάζεηο 

αληηκεηψπηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΚΡΙΗ (ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ) 

 

1.1 Ζ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

 

ην παξειζφλ κε ηνλ φξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπρλά ελλννχληαλ κφλν νη 

νηθνλνκηθέο πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίεο καηαηψλνληαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα εμαηηίαο ελφο πνιέκνπ ή επεηδή ηα αγαζά πνπ παξήγαγαλ θαηαζηξέθνληαλ ή 

ράλνληαλ απφ ιεειαζίεο ή απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Μεηά φκσο ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο δηαξθψο εμειηζζφκελεο 

ηερλνινγίαο, ν φξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη παξαγσγή ή 

ππεξπαξαγσγή πξντφλησλ, αιιά δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δήηεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

(Γεψξγηνο Κνπθάξεο,2010). Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην αγνξαζηηθφ θνηλφ δελ κπνξεί λα 

αγνξάζεη, γηαηί δελ έρεη επαξθέο εηζφδεκα εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία. 

ηε ζεσξία ηεο νηθνλνκίαο θάηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά εάλ νηηδήπνηε 

πνπ παξάγεηαη κπνξεί θαη λα πνπιεζεί. Αιιά φηαλ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο επελδχζεηο θαη νη θαηαλαισηέο δελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ φ, ηη 

παξάγεηαη επεηδή πεξηνξίδνληαη ηα εηζνδήκαηα ηνπο, ηφηε ε έλλνηα ηεο θξίζεο είλαη γεγνλφο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δεκηνπξγείηαη έλα δνκηθφ ράζκα, δειαδή, 

φηη ε ππεξβάιινπζα πνζφηεηα δελ κπνξεί λα θαιπθζεί φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ παξαγφκελνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηεπζχλεηαη ζην θεθάιαην ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ ζην γεγνλφο φηη απηφ ην δνκηθφ θελφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη, γεθπξψλεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, απφ ηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή θεξδνζθνπία, ε νπνία θαηαθέξλεη λα απνξξνθά έλα κέξνο ηεο 

ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο ην νπνίν βέβαηα απνθαιχπηεηαη φηαλ ε θεξδνζθνπία 

μεθνπζθψλεη θαη δηαπηζηψλεηαη φηη έθξπβε θάησ απφ ην ραιί ηεο ηελ ηάζε πξνο ηελ χθεζε. 

(Καξι Μαξμ , 1982) 
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1.2  Ζ θξίζε σο θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ  

 

 πσο είλαη επξέσο γλσζηφ, ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. Οη νηθνλνκηθνί θχθινη ή νη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη ζηελ νπζία φιεο απηέο νη 

κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδεη κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα απνηεινχλ δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα νηθνλνκία  φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηελ παξαγσγή, ην εηζφδεκα, ηελ απαζρφιεζε θιπ. ην παξαθάησ ζρήκα κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε φιεο ηηο θάζεηο ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ φπνπ ππάξρνπλ αξρηθά νη δχν θχξηεο 

θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη κηα νηθνλνκία δειαδή ε θάζε ηεο αλφδνπ ή ηεο άλζεζεο θαη 

ε θάζε ηεο θαζφδνπ ή ηεο χθεζεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ άλνδν ζηελ θάζνδν θαη αληίζηξνθα 

ζπλήζσο δε γίλεηαη ακέζσο ή απφηνκα, αιιά απαηηείηαη ρξφλνο. Δπίζεο πεξλάεη απφ ηε θάζε 

ηεο θξίζεο πνπ είλαη ε θνξπθή ηνπ θχθινπ. Αληηζηνίρσο, ε κεηάβαζε απφ ηελ θάζνδν ζηελ 

άλνδν πεξλάεη απφ ηε θάζε ηεο χθεζεο.  

 

 

Δικόνα 1 Οι θάζειρ ηος οικονομικού κύκλος Πηγή: Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ Ο.Δ.Γ.Β 

 

Δπνκέλσο φηαλ κηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, 

δειαδή ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλνδηθήο ηεο πνξείαο, ηφηε απηή ζεσξείηαη ε πην επαίζζεηε 



14  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ 
 

θαη πεξηζζφηεξν επάισηε πεξίνδνο ζηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθφςνπλ ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ηφηε ζηελ 

νηθνλνκία απηή επέξρεηαη ε θξίζε, φπνπ ε νηθνλνκία έρεη μεπεξάζεη ην αλψηαην δπλαηφ ηεο 

ζεκείν θαη έπεηηα εηζέξρεηαη ζηε θάζε ηεο θαζφδνπ.  

 Ο πην ζπλεζηζκέλνο θχθινο δσήο κηαο θξίζεο πνπ ζπλαληάκε, πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ηέζζεξα ζηάδηα  (θαθηαλάθεο Μ.Κ., 1998 ) 

1. Σν ζηάδιο διαμόπθυζηρ ηηρ καηάζηαζηρ ή αλλιώρ ηο ζηάδιο ππόδπομυν ζςμπηυμάηυν 

είλαη εθείλν ην ζηάδην θαηά ην νπνίν εκθαλίδεηαη έλα πιήζνο ζπκπησκάησλ πνπ 

πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ επεξρφκελε θξίζε.  

2. Σν ζηάδιο εκδήλυζηρ - κοπύθυζηρ ηηρ κπίζηρ είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν εθδειψλνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

3. Σν ζηάδιο ηυν επιπηώζευν είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη εκθαλείο θαη πιήηηνπλ ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. 

4. Σέινο, ηο ζηάδιο επίλςζηρ - ομαλοποίηζηρ είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ε νηθνλνκία 

αλαθηά μαλά ηνπο θαλνληθνχο ηεο ξπζκνχο.  

 

 

1.3  Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία 

 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνθάιεζε κηα πνιχ ζνβαξή επηβξάδπλζε 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ επηβξάδπλζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο δήηεζεο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη 

απηφ ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πιένλ άξρηζαλ λα δέρνληαη πνιχ έληνλεο 

πηέζεηο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο. πρλά κάιηζηα αλαγθάδνληαη λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  (S. 

Ulrich, N. Rogovsky & D. Lamotte, 2009) . 

Χζηφζν νη ζπλέπεηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ηεξάζηηεο θαζψο πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ ζηακαηήζεη λα θάλνπλ πξνζιήςεηο θαη δελ είλαη 

ιίγεο απηέο πνπ αλαγθάδνληαη λα απνιχνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε 

δξακαηηθά ηηο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα ζε ηέηνην 
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βαζκφ πνπ πνιιέο θνξέο απεηιεί ηελ ίδηα ηε δσή ηεο επηρείξεζεο ελ κέζσ ησλ ζπλερψλ 

αιιαγψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη θαηαζηξέθεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα. 

Μάιηζηα, ην επίπεδν επίδξαζεο ηεο θξίζεο ήηαλ εθηεηακέλν αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θιάδν ή ην κέγεζνο ή αθφκε θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαλ. Δηδηθφηεξα, ε θξίζε 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε «απποζδόκηηη και 

αππόβλεπηη ένηαζη πος απαιηεί ηην γπήγοπη ανηίδπαζη και απειλεί ηιρ ςπάπσοςζερ αξίερ, ηοςρ 

ζηόσοςρ και ηιρ ςποθέζειρ ηος οπγανιζμού, καθιζηώνηαρ ηιρ μεθόδοςρ ππόλητηρ και 

πποζαπμογήρ, ανεπαπκείρ». ε έλα ηέηνην ηαξαρψδεο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο, 

πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ιήςεο κέηξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ.  

ε γεληθέο γξακκέο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ, κε ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ, κε ηελ 

είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ, κε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ θιπ. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ δξνπλ απνθαζηζηηθά θαη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν θαη αληαπνθξίλνληαη λσξίο ζηελ θξίζε 

ζπλήζσο ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα απφ εθείλεο πνπ πάζρνπλ απφ παξάιπζε ή αληηδξνχλ 

παληθνβιεκέλεο.  

Μάιηζηα, ην πφζν γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά αληαπνθξίλεηαη κηα επηρείξεζε ζηελ 

θξίζε, επεξεάδεη ηε θήκε ηεο, ηελ αμηνπηζηία ηεο, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαη ηελ επίδνζή ηεο ζηελ αγνξά. 

 πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, ζπάληα κηα θξίζε εκθαλίδεηαη ρσξίο λα 

έρνπλ πξνεγεζεί πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα. χκθσλα κε ηνπο (Calloway θαη Keen 1996) , ε 

έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ θαη ε πξνεηνηκαζία ή ε πξφιεςε είλαη 

νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο πνπ ζα εθαξκφζεη ηειηθά κηα 

επηρείξεζε. Ζ αλίρλεπζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ελδείμεσλ απαηηεί γλψζε ηεο θξίζεο πνπ 

είλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί θαζψο θαη ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπθψλ 

ελδείμεσλ, ελψ ν ζηφρνο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πξφιεςεο είλαη λα ρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη ππάξρνπζεο θξίζεηο θαη λα απνθεπρζεί κηα θαηλνχξγηα.  

χκθσλα κε ηελ δηεζλή αξζξνγξαθία, ε θξίζε είρε πξνβιεθζεί επξέσο απφ ηηο 

αγνξέο ρσξίο φκσο λα πξνβιεθζεί ε έληαζε θαη ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν εμαπιψζεθε. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είραλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ρξφλν λα πξνεηνηκαζηνχλ. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξεκαηίεο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ αληηκεησπίζεη ήδε 

δηαθφξσλ εηδψλ θξίζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ζπλεπψο είραλ ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή 

θαη είραλ εδξαηψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο.  
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Δπεηδή ε θξίζε δελ είλαη πνηέ καθξηά απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αξθεηέο απφ απηέο 

πξνεηνηκάδνπλ θάπνην ζρέδην ζε πεξίπησζε πνπ έξζνπλ αληηκέησπεο κε θαηαζηάζεηο 

πςειήο αβεβαηφηεηαο. κσο δελ είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο θαιά πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. ρεηηθή έξεπλα ππέδεημε φηη ην 53% ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζρέδηα θξίζεο αλ θαη αξθεηά απφ απηά απνδείρζεθαλ αλεπαξθή. 

Χζηφζν νη επηρεηξήζεηο ρσξίο θαλέλα ζρέδην θξίζεο αλακέλεηαη λα ρηππεζνχλ 

ζθιεξφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα εζφδσλ θαη ηηο απνιχζεηο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ 

είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο. Οη επηρεηξήζεηο κε ζρέδην θξίζεο αληηδξνχλ άκεζα θαη έηζη 

αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ γξεγνξφηεξα, απνθηψληαο πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Βέβαηα νη επηρεηξήζεηο κε ζρέδην θξίζεο είλαη θαηά θχξην νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη φρη νη κηθξνκεζαίεο. Γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο κε ζρέδην θξίζεο, είλαη πην 

πηζαλφλ λα δνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο λα πξνέξρνληαη απφ απηφ, ηε ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο 

ρσξίο ζρέδην ληψζνπλ πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη φζν θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλε είλαη κηα επηρείξεζε, ηφζν θαιχηεξα αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε. 

 

 Οη επηπηψζεηο απφ ηελ εκθάληζε κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο ηφζν γηα κηα αλαπηπζζφκελε φζν θαη γηα κηα αλαπηπγκέλε ρψξα. Γεληθφηεξα, 

κηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηα εμήο: 

 πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο, 

 δπζθνιία παξνρήο δαλείσλ, 

 κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

 καδηθέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ, 

 πςειή αλεξγία, 

 κείσζε παξαγσγήο, 

 κείσζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο, 

 κείσζε θαηαλάισζεο, 

 ρξενθνπία επηρεηξήζεσλ, 

 κείσζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνιιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ,   

 ρακειά δεκφζηα έζνδα, 

 αχμεζε δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, 

 πςειά επίπεδα ρξένπο, 

 κείσζε εμαγσγψλ θιπ. 
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1.4  Ζ έλλνηα ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο 

 

Γεληθά κε ηνλ φξν ηεο Ναπηηιηαθήο θξίζεο (Shipping crisis) ραξαθηεξίδεηαη κηα 

ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κηα έληνλε πηψζε ησλ λαχισλ. Ζ πηψζε απηή, 

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε εμσγελείο είηε ζε ελδνγελείο πξνο ηελ Ναπηηιία παξάγνληεο.  

Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ λαπηηιία, ζεσξνχληαη είηε κηα 

γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, είηε κηα αικαηψδεο αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

επίζεο ηα ίδηα απνηειέζκαηα. 

Δλδνγελείο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ λαπηηιία, κπνξεί λα είλαη ε 

αζχκκεηξε πξνο ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ κε 

επαθφινπζν ηελ ππέξκεηξε πξνζθνξά ζε ζρέζε πάληα πξνο ηε δήηεζε θαη απηφ ζπλήζσο 

νθείινληαη ζε αλαδήηεζε ππέξκεηξνπ πινπηηζκνχ ή ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο.  

Οη λαπηηιηαθέο θξίζεηο πξνζβάινπλ θαηά θχξην ιφγν φιεο εθείλεο ηηο λαπηηιηαθέο 

ρψξεο ησλ νπνίσλ νη εκπνξηθνί ζηφινη ηνπο επηρεηξνχλ πεξηζζφηεξν δηακεηαθνκηζηηθέο 

κεηαθνξέο θαη έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο ρψξαο απνηειεί θαη ε Διιάδα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 :  ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΡΙΔΙ 1929-2008 

 

2.1
 
Ζ καχξε Πέκπηε γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 1929 

 

Σν θξαρ ζηε Wall Street ην 1929, ε "Μαχξε Πέκπηε" φπσο έκεηλε ζηελ ηζηνξία, ήηαλ 

ην γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ ακεξηθαληθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία ζε κία πξσηνθαλή θξίζε, 

πνπ θαηέιεμε ζηελ χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Κχξην αίηην ηεο ελ ιφγσ θξίζεο 

απνηέιεζε ε θεξδνζθνπηθή θνχζθα πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1928 θαη θαίλεηαη 

λα αθνξνχζε κεηνρέο εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε Wall street, νη νπνίεο έκνηαδαλ λα 

κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ρσξίο θάπνην φξην. (Υισκνχδεο Κ. 2016)  πγθεθξηκέλα 920 

εθαηνκκχξηα κεηνρέο άιιαμαλ ρέξηα κέζα ζην 1928 έλαληη 577 εθαηνκκπξίσλ κεηνρψλ ηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε ρξνληά. Μεηά ην θεξδνζθνπηθφ ξάιη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

πνπ νθεηιφηαλ ελ κέξεη ζηελ αλάδεημε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ην ξαδηφθσλν θαη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε Wall street έθιεηζε ηελ Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ ηνπ 1929 κε 

απψιεηεο 13%. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ αγνξά, ην 1932 ε 

Wall Street είρε ράζεη πιένλ ην 90% ηεο αμίαο ηεο. Ο δείθηεο Dow Jones ρξεηάζηεθε 25 

ρξφληα γηα λα επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ηνπ 1929. 

Οη επηπηψζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ήηαλ ηεξάζηηεο, θαζψο νη Ακεξηθαλνί 

είραλ επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζην ρξεκαηηζηήξην, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηα ιεθηά ηνπο 

εθαηνκκχξηα νηθνγέλεηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο. Ζ ηξαπεδηθή θξίζε επεθηείλεηαη ζην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πνπ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαη ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο νηθνλνκία. Ζ ζηελφηεηα πηζηψζεσλ εκπνδίδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

επελδχζνπλ θαη ε ρξενθνπία ησλ κηθξψλ ηνχο ζηεξεί πειάηεο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε χθεζε, 

πηψζε ησλ ηηκψλ, αλεξγία θαη ππνρψξεζε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. Μέζα ζε ηξία ρξφληα, 

ην ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ είρε κεησζεί θαηά ην ήκηζπ, έλαο ζηνπο ηξεηο Ακεξηθαλνχο ήηαλ άλεξγνο, 

ελψ νη ηξάπεδεο θαηέβαζαλ ξνιά ην Μάξηην ηνπ 1933.  

Σα πξνβιήκαηα επηδεηλψζεθαλ απφ ηηο θαθέο απνθάζεηο ησλ αξρψλ (ε Fed αχμεζε 

αληί λα κεηψζεη ηα επηηφθηα γηα λα πξνζηαηέςεη ην δνιάξην, ελψ ε θπβέξλεζε αχμεζε ηνπο 

δαζκνχο θαη δηαηεξνχζε δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα αληί λα "δεζηάλεη" ηελ νηθνλνκία κε 

δεκφζην ρξήκα).  Δθιέγεηαη ην 1932 ν Γεκνθξαηηθφο πξφεδξνο Φξαγθιίλνο Ρνχδβειη θαη 

μεθηλάεη ην 1933 ην new deal, πνπ είλαη κηα ζεηξά κέηξα, φπσο: ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ, ε 

εγγχεζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ε αλαζηνιή ησλ ηξαπεδηθψλ ρξεψλ, ε πνζνζηψζεηο 
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ζηηο γεσξγηθέο θαη ζηηο βηνκεραληθέο παξαγσγέο θαη άιια κεγάια δεκφζηα έξγα. 

(Υισκνχδεο Κ. 2016) 

Λίγν αξγφηεξα, ην 1935, δεκηνπξγεί κηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη εγγπάηαη ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ δηθαίσκα. Αιιά κφλν ην 1940, κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο πνιεκηθήο 

βηνκεραλίαο θαη κεηά ηελ είζνδν ζηνλ πφιεκν ην 1941, είλαη πνπ νη ΖΠΑ αξρίδνπλ λα 

βιέπνπλ ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα λα ππνρσξνχλ. (Υισκνχδεο Κ. 2016) Ζ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία γηα λα ζπλέιζεη, κε ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν λα 

ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά, θαζψο νη ηεξάζηηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο εθκεδέληζαλ ηελ αλεξγία 

θαη εθηφμεπζαλ ηελ αλάπηπμε. 

 

2.2  Ζ πεηξειατθή θξίζε 1970 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ζπλέβεζαλ ην 1973 θαη ην 1979 αληηζηνίρσο. (Καξαγηάλλεο Ν. 

1997) Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1973 ην Ηζξαήι δέρηεθε επίζεζε απφ ηξεηο 

αξαβηθέο ρψξεο βπζίδνληαο ηελ πεξηνρή ζε ράνο γηα πνιινζηή θνξά. Οη αξαβηθέο ρψξεο-

κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, γηα λα εθθξάζνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ 

Οιιαλδία, πνπ απξνθάιππηα ππνζηήξηδαλ ην Ηζξαήι, επέβαιαλ εκπάξγθν ζηελ απνζηνιή 

πεηξειαίνπ ζηηο δχν απηέο ρψξεο. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία 

δηαθίλεζεο ηνπ πνιχηηκνπ πξντφληνο είρε σο απνηέιεζκα νη ηηκέο λα εθηηλαρζνχλ ζηα χςε. 

Ζ δξακαηηθή απηή άλνδνο ησλ ηηκψλ (απφ 3 δνιάξηα ην βαξέιη ην 1973 ζε 20 

δνιάξηα ην Μάξηην ηνπ 1974) είρε άκεζν αληίθηππν ζηηο ηηκέο άιισλ πξντφλησλ. Οη ρψξεο-

κέιε ηνπ ΟΠΔΚ αχμεζαλ ηηο ηηκέο ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο πεηξειαηνεηδψλ, νη νπνίεο 

κεηαθχιεζαλ, κέζσ δηπιηζηεξίσλ θαη πξαηεξίσλ, ηηο απμήζεηο απηέο ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. 

 Οη παξαπάλσ απμήζεηο δηαρχζεθαλ ζηα ππφινηπα πξντφληα - κε πξψηα εθείλα πνπ 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ ηηκή ησλ πεηξειαηνεηδψλ, φπσο ηα πιαζηηθά, βπζίδνληαο ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία ζε χθεζε. Οη επελδχζεηο κεηψζεθαλ θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε 

παξνπζίαζε δξακαηηθή θάκςε.  Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ 

θξαηψλ παξνπζίαζε έιιεηκκα. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη ην ζπλνιηθφ ”δηεζλέο” ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ θξαηψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε παξνπζίαδε πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο 

ησλ 20,3 δηζ. δνιαξίσλ, ελψ έλα ρξφλν κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο (1974), παξνπζίαδε 
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έιιεηκκα χςνπο 10,8 δηζ. δνιαξίσλ. Οη ρψξεο πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ εθείλεο πνπ 

εμαξηηφληαλ ελεξγεηαθά απνθιεηζηηθά απφ εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη δελ δηέζεηαλ άιιεο 

πεγέο ελέξγεηαο (γηα παξάδεηγκα ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία). 

Ζ πξψηε πεηξειατθή θξίζε, φπσο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη, νδήγεζε ζε ηξνκαθηηθή 

άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηε δηεζλή νηθνλνκία ζε καθξνρξφληα χθεζε.  (Καξαγηάλλεο Ν. 

1997) ηηο ΖΠΑ, γηα παξάδεηγκα, ην 1973 ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο ”έηξερε” κε ξπζκφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 6,2%, ελψ ην 1974 κε 11,1%. Γηα ηε ρψξα ηνπ αλαηέιινληνο ειίνπ, νη αληίζηνηρνη 

αξηζκνί ήηαλ 11,7% θαη 24,5%. Οη δπηηθέο θπβεξλήζεηο, μαθληαζκέλεο θαη απξνεηνίκαζηεο 

αξρηθά, αληέδξαζαλ κε επεθηαηηθέο δεκνζηνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. Αχμεζαλ 

δειαδή ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο θαη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, κε ζθνπφ λα ηνλψζνπλ ηε δήηεζε. 

Σα κέηξα απηά δελ απέδσζαλ άκεζα, βνήζεζαλ φκσο ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θνηλφηεηα λα 

αλαθάκςεη ζηαδηαθά απφ ηελ χθεζε. Δθείλν φκσο πνπ ζηάζεθαλ αλίθαλεο λα 

αληηκεησπίζνπλ, ήηαλ ε πςειή αλεξγία πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

 Ζ πηψζε ηνπ άρε ηνπ Ηξάλ ην 1979 θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ησλ θαλαηηθψλ 

κνπζνπικάλσλ ζήκαλε ηελ αξρή ελφο δεχηεξνπ ”γχξνπ” αλφδνπ ησλ ηηκψλ ηνπ καχξνπ 

ρξπζνχ, ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ απφ ηελ Πεξζία θαη ηεο αλαηαξαρήο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Οη ηηκέο πήξαλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ αληνχζα, απφ 13 δνιάξηα ην βαξέιη ην 1978 ζε 

32 δνιάξηα ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σα θξάηε, θνβνχκελα πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ησλ δηεζλψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνεβήθαλ ζε απνζεκαηνπνίεζε ηνπ πεηξειαίνπ πνπ είραλ ππφ ηελ θαηνρή 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δεχηεξεο πεηξειατθήο θξίζεο ήηαλ πεξίπνπ ίδηα κε εθείλα ηνπ 1973, αιιά κε δηαθνξεηηθή 

έληαζε θαη δηάξθεηα γηα θάζε ρψξα. Πεξηζζφηεξν επιήγεζαλ νη αλαπηπζζφκελεο κε 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ γηα άιιε κηα θνξά έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγηφ ηνπο. 

Ο πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία απμήζεθαλ πάιη, κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νη 

θπβεξλήζεηο πηνζέηεζαλ αληηπιεζσξηζηηθέο πνιηηηθέο, ζεσξψληαο ηνλ πξψην σο ηε λνχκεξν 

έλα πιεγή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Αθνινχζεζαλ δειαδή δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή απφ εθείλε ηνπ 1973. Οη δπηηθέο νηθνλνκίεο πάλησο, κάιινλ άξγεζαλ λα 

”μεθχγνπλ” απφ ηελ θξίζε (παξ‟ φιν πνπ δελ ήηαλ πξσηφγλσξν θαηλφκελν γηα απηέο- γηα λα 

μαλαθπιηζηνχλ ζε λέν ηέικα δχν έηε κεηά ην 1981). 

Απφ ην 1950 κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη νηθνλνκίεο 

αλαπηχζζνληαλ κε ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ. κσο νη πεηξειατθέο 

θξίζεηο ηνπ 1972 θαη 1979 έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηνλ ζηάζηκν-πιεζσξηζκφ (δειαδή 
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ηαπηφρξνλα πςειφ πιεζσξηζκφ θαη αλεξγία) ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν πνζνζηφ ηεο 

αλεξγίαο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο έθηαζε ζε χςε πνπ ζχκηδαλ ηε Μεγάιε Κξίζε ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ ζηελ πεξίνδν 1981-83. 

 

2.3  Ζ καχξε Γεπηέξα 1987 

 

 Σν ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην ππέζηε ηε κεγαιχηεξε εκεξήζηα πηψζε ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ ελ θαηξψ εηξήλεο ζηηο 19 Οθησβξίνπ ηνπ 1987, εκέξα Γεπηέξα. Ο δείθηεο Dow Jones 

έραζε ην 22% ηεο αμίαο ηνπ κέζα ζε ιίγεο ψξεο, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα έλα καδηθφ 

μεπνχιεκα κεηνρψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία. Σα αίηηα ηεο θξίζεο πνιιά. Οη θήκεο γηα 

ζπλερή θξνχζκαηα εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, νη ξηςνθίλδπλεο εμαγνξέο, ε επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ θαη ε θαηαβαξάζξσζε ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ ηα θπξηφηεξα. 

πγθεθξηκέλα απφ ην 1986 θαη σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν θιάδνο ησλ 

savings & loans, δειαδή ησλ ηακηεπηεξίσλ κε θαηαζέζεηο θαη πηζηψζεηο ησλ ΖΠΑ, 

παξαζχξζεθε απφ ηε ζηεγαζηηθή θξίζε. Ζ αληηζηξνθή ηεο αγνξάο απνθάιπςε πφζν 

επάισηα ήηαλ ηειηθά ηα ηδξχκαηα απηά, κηθξνχ κεγέζνπο θαη ζπρλά θαθνδηαρεηξηδφκελα, 

ελψ ηαπηφρξνλα είραλ εμαζζελήζεη απφ ηελ απνξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. (Υισκνχδεο Κ. 2016) 

Οη θφβνη πνιιαπιαζηάζηεθαλ κεηά ηελ απφθαζε ηεο Γεξκαλίαο λα απμήζεη ηα 

επηηφθηα, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ κάξθνπ έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ. Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο κεγάισλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πιένλ νξαηφο, κε 

απνηέιεζκα ε Fed θαη άιιεο κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα ξίμνπλ δξαζηηθά ηα επηηφθηα. 

Παξφηη ην θξαρ είρε κηθξή δηάξθεηα, ε θξίζε εθείλε απέδεημε φηη νη παγθφζκηεο 

αγνξέο απνηεινχλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία θαη φηη νη απνθάζεηο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

έρνπλ επηπηψζεηο γηα ηηο νηθνλνκίεο φισλ ησλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα απφ ην 1989 σο ην 

1992, ζπλνιηθά 650 ηνπηθά ηακηεπηήξηα αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ. Απφ 4.000 ηακηεπηήξηα 

πξηλ απφ ηελ θξίζε, ν αξηζκφο ηνπο ηειηθά κεηψζεθε ζε θάησ ησλ 1.500 ηακηεπηεξίσλ. 

(Υισκνχδεο Κ. 2016) 

ζνλ αθνξά ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο ελ ιφγσ θξίζεο, νη θξαηηθέο αξρέο 

δεκηνχξγεζαλ κηα δνκή εμαγνξάο, ηε Resolution Σrust Corp. (RΣC), γηα λα αλαιάβνπλ ηα 

ρξενθνπεκέλα ηακηεπηήξηα θαη λα απνθχγνπλ κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο. Ζ δνκή απηή 
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νξγάλσζε θπξίσο πιεηζηεξηαζκνχο ησλ πξνβιεκαηηθψλ πηζηψζεσλ, έλα ηκήκα ησλ νπνίσλ 

αγνξάζηεθε απφ «ηνθνγιπθηθά θεθάιαηα» ζην 10% ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο αμίαο.  

Παξάιιεια ν FDΗC (Federal Deposit Ηnsurance Corporation), ν νξγαληζκφο πνπ 

εγγπάηαη ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, θηλεηνπνηήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

Ζ Fed, ε ακεξηθαληθή θεληξηθή ηξάπεδα, επίζεο αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή ρακειψλ 

επηηνθίσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνπ επέηξεςε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ( Υισκνχδεο Κ. 2016) ελψ ηαπηφρξνλα έδσζε ην έλαπζκα 

γηα ηε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ 

φζν θαη ζηε Βξεηαλία. 

 

2.4 Ζ επξσπαηθή θξίζε 1992 

 

Ζ θξίζε ηνπ 1992 είρε ηελ αθεηεξία ηεο ζηελ ελνπνίεζε ησλ δπν Γεξκαληψλ, ηεο 

Γπηηθήο κε ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ην 1990. Ζ ελνπνίεζε απηή ηειηθά νδήγεζε ζε 

ηξηπιαζηαζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηε Γεξκαλία. Έπεηηα ν Κνι, κε ζθνπφ λα αλαβαζκίζεη ην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, πξνρψξεζε ζε καδηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο  

(Υισκνχδεο Κ.2016) ε νπνίεο νδήγεζαλ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γεξκαλίαο λα ακπλζεί 

πςψλνληαο ην επηηφθην ζηα επίπεδα ηνπ 9,75%.  

Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ΔΝ αλαγθάζζεθαλ λα απμήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηα επηηφθηά ηνπο, ψζηε λα απνηξέςνπλ ηνπο θαηφρνπο θεθαιαίσλ απφ ην λα ζηξαθνχλ ζηε 

γεξκαληθή αγνξά. Ζ ηαθηηθή απηή δελ κπνξνχζε, φκσο, λα δηαξθέζεη γηα πνιχ, αθνχ ε 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία πεξλνχζε πεξίνδν κεγάιεο χθεζεο, κε απνηέιεζκα ην ακεξηθαληθφ 

επηηφθην λα είλαη κφλν 3%. Ζ ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ επηηνθίσλ θαη ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ψζεζε κεγάιν φγθν θεθαιαίσλ απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε 

Γεξκαλία.  

Έηζη, νη θεξδνζθφπνη άξρηζαλ λα πξνεμνθινχλ ηελ αλαηίκεζε ηνπ γεξκαληθνχ 

κάξθνπ. Ζ κνλαδηθή άκπλα ησλ άιισλ κειψλ ηνπ ΔΝ ήηαλ ε πεξαηηέξσ άλνδνο ησλ 

επηηνθίσλ, γεγνλφο πνπ επέηεηλε ηελ χθεζε ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1992, 

ην δνιάξην ζεκείσζε πηψζε ξεθφξ ζε ζρέζε κε ην γεξκαληθφ κάξθν, ηελ νπνία δελ 

αλέζρεζε ε αζξφα αγνξά δνιαξίσλ εθ κέξνπο ησλ επξσπατθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ.  

ε ιίγεο εκέξεο εθδειψζεθε κεγάιε εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηελ Ηηαιία. Ζ άλνδνο ηνπ 

ηηαιηθνχ επηηνθίνπ απνδείρζεθε αλεπαξθήο θαη έηζη, αλαπφθεπθηα, ε ιηξέηα ππνηηκήζεθε 
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θαηά 7%. Αθνινχζεζε επίζεζε θαηά ηεο ζηεξιίλαο κε καδηθή εθξνή θεθαιαίσλ απφ ην 

Λνλδίλν. Ζ βξεηαληθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα απνζχξεη ηε ζηεξιίλα απφ ην ΔΝ θαη 

ηελ άθεζε λα δηαθπκαλζεί ειεχζεξα Αλάινγεο εμειίμεηο αθνινχζεζαλ θαη κε ηελ ηζπαληθή 

πεζέηα θαη άιια επξσπατθά λνκίζκαηα. Σν ΔΝ πεξλνχζε ζνβαξή θξίζε. Χο ηνλ Οθηψβξην 

ε ιηξέηα είρε απνηειέζεη ην 22% ηεο αμίαο ηεο, ε ζηεξιίλα ην 14%, ελψ ε πεζέηα θαη ην 

εζθνχδν ην 6%.  

Αθνινχζεζαλ λέεο θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο ελαληίνλ ηνπ γαιιηθνχ θξάγθνπ. Μφλε 

ιχζε γηα λα δηαηεξεζεί ην ΔΝ ήηαλ λα θαηαζηεί ραιαξφηεξν. Πξάγκαηη, ην 1993 

απνθαζίζηεθε φηη ηα φξηα δηαθχκαλζεο επεθηείλνληαλ απφ 2,25 ζε 15%. Έηζη, θάζε 

θπβέξλεζε κπνξνχζε πιένλ λα πξνβεί ζε ππνηίκεζε, παξάιιεια ή ελαιιαθηηθά κε ηελ 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ. Χζηφζν, ην κέηξν απηφ εξρφηαλ ζε άκεζε αληίζεζε πξνο ην ζηφρν 

ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, γηα ηνλ νπνίν είραλ θαζηεξσζεί ζηελά 

πεξηζψξηα δηαθπκάλζεσλ. 

 

 

 

 

2.5 Ζ θξίζε ηνπ Μεμηθνχ 1994-1995 

 

Σν 1994 ην Μεμηθφ ήηαλ κηα ρψξα ππφδεηγκα θαζψο αζθνχζε πνιηηηθψο νξζή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ πξνζέιθπε ηηο μέλεο επελδχζεηο. Δίρε ππνγξάςεη κε ηηο ΖΠΑ θαη 

ηνλ Καλαδά ηε ζπκθσλία γηα ηελ Διεχζεξε δψλε Δκπνξίνπ (NAFTA), ε νπνία κείσλε ηνπο 

εκπνξηθνχο δαζκνχο κε ηηο ρψξεο απηέο. Δπίζεο πξνζρψξεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟOΑ). (Υισκνχδεο Κ. 2016) Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα απμεζεί ε δηεζλήο εκπηζηνζχλε πξνο ηε ρψξα θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ηδηαίηεξα κεγάιε ξνή επελδχζεσλ πξνο ηηο ρξεκαηαγνξέο θαη ηε παξαγσγή. Σν Μεμηθφ 

γλψξηδε εκέξεο δφμαο θαη ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ αιίλαο ήηαλ θπξίαξρνο ζηε πνιηηηθή ζθελή. 

Σν Μεμηθφ άξρηζε λα νξακαηίδεηαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ (πέζνο) θαη 

πξνζδνθνχζε εγρψξηεο θεξδνθφξεο επελδχζεηο φκσο νη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα έμσ απφ 

ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο, φπσο απηή ηεο εμέγεξζεο ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Σζηάπα θαη ην 

θχκα δνινθνληψλ πνπ αθνινχζεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δνινθνλίαο ηνπ Luis 

Donaldo Colosio , ππνςεθίνπ γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, ηνξπίιηζαλ ην θαιφ νηθνλνκηθφ 
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θιίκα γηαηί αχμεζαλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν θαη θιφληζαλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο. 

(Υισκνχδεο θ. 2016) Έηζη ε ζρέζε απφδνζεο / θηλδχλνπ έραζε ηελ αξρηθή ηεο ηζνξξνπία 

θαη νη επελδπηέο δεηνχζαλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο γηαηί είρε απμεζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο 

ησλ ρξεκάησλ ηνπο.  

Σν κεμηθάληθν λφκηζκα ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ζηαζεξή ηζνηηκία κε ην δνιάξην. ηαλ ν 

θίλδπλνο γηα ηνπο επελδπηέο απμήζεθε άξρηζαλ λα πηέδνπλ ην πέζνο πξνο ηα θάησ θαη απηφ 

αλάγθαζε ηε θπβέξλεζε λα δαπαλά ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα γηα λα ζπγθξαηήζεη ηελ 

ηζνηηκία. ηα ηέιε ηνπ 1994 φκσο ηα απνζέκαηα ηεο θεληξηθήο Σξάπεδαο εμαληιήζεθαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ λνκίζκαηνο ηεο, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη ηειηθά ε ππνηίκεζε.  

Ζ πξάμε απηή είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη 

ζην πνιηηηθφ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθνχ έραζε ηελ αμηνπηζηία ηεο γηαηί δηαβεβαίσλε πσο δελ 

πξφθεηηαη λα αθήζεη ην λφκηζκα λα ππνηηκεζεί αιιά θαη ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο απμήζεθαλ ηα 

επηηφθηα. (Υισκνχδεο Κ. 2016) Σν ρεηξφηεξν ήηαλ πσο ε ππνηίκεζε αληί λα γίλεη κία θνξά 

θαη ζε κεγάιν εχξνο, έγηλε πνιιέο θνξέο ζε κηθξέο δφζεηο. 

Οη αμίεο ησλ κεηνρψλ θαηαβπζίζζεθαλ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα 

κεηαθχιεζε ηνπ ρξένπο πξνζέθξνπζε ζηελ απξνζπκία ησλ νκνινγηνχρσλ. Ζ ιχζε ηεο 

ρξενθνπίαο ήηαλ αλαπφθεπθηε. ην ζεκείν απηφ εθδειψζεθε ε παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κε δηαρπζεί ε θξίζε θαη ζηηο άιιεο αλαδπφκελεο ρψξεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νη κεγάιεο ξνέο κεηαλαζηψλ πξνο ηηο ΖΠΑ, ε θπβέξλεζε αλέιαβε λα εγγπεζεί 

ην δεκφζην ρξένο ηνπ Μεμηθνχ. Μαδί κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν επεμεξγάζηεθαλ 

έλα πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ ηεο κεμηθάληθεο νηθνλνκίαο θαη έηζη κεηψζεθε ε αλάγθε 

πξφζζεηεο απφδνζεο γηα ηνλ απμεκέλν θίλδπλν πνπ εκθαλίζηεθε ζηε ρψξα.   

 

 

 

2.6 Ζ θξίζε ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο 1997-1998 

 

Απηφ πνπ απνθαινχζαλ «νηθνλνκηθφ ζαχκα ηεο Αζίαο» απνδείρζεθε θαηαζηξνθή 

θαηά ηα κέζα ηνπ 1997 θαζψο νη επελδπηέο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ θαη λα ράλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο κε απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. (Υισκνχδεο Κ. 2016) 
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Οη πςεινί δείθηεο έθαλαλ ηηο αζηαηηθέο αγνξέο λα κνηάδνπλ πξνθιεηηθέο, φκσο φηαλ 

νη ΖΠΑ απνθάζηζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσξηλή χθεζε κεηψλνληαο ηνπο δείθηεο 

ελδηαθέξνληνο, έθαλαλ ηελ αγνξά ηνπο πην ειθπζηηθή θαη ηελ Αζηαηηθή πην ξηςνθίλδπλε. 

Αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο αθνινχζεζαλ κε ζηαδηαθέο κεηψζεηο πξνζδνθηψλ απφ ηνπο 

επελδπηέο θαη ζπλερέο ππνηηκήζεηο, μεθηλψληαο κε ηελ ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ζηελ 

Σαυιάλδε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο Φηιηππίλεο, ζην Υφλγθ Κφλγθ, ζηελ Μαιαηζία , ζηελ Νφηην 

Κνξέα θαη ηέινο ζηελ Ηλδνλεζία πνπ ηειηθά θάλεθε πσο επιήγε πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο 

ππφινηπεο ππξνδνηψληαο κηα πξσηνθαλή παγθφζκηα θξίζε. (Υισκνχδεο Κ. 2016) 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αληηκεησπηζηεί ε λέα θαηάζηαζε ησλ αλαηνιηθψλ ρσξψλ ηεο 

Αζίαο,  ην Γηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν πξνρψξεζε ζηνλ δαλεηζκφ ησλ ρσξψλ απηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα αλαθηήζνπλ ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηνπο απνζέκαηα θαη λα 

νξζνπνδήζνπλ μαλά ζηηο αγνξέο. Ο δαλεηζκφο απηφο δηεμήρζε ππφ ηνλ φξν αλακφξθσζεο 

φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ ηνπο. (Υισκνχδεο Κ. 2016) 
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2.7  ΣΟ fund πνπ γθξέκηζε ηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ 1997 

 

Σν επελδπηηθφ fund Long-Term Capital Market (LTCM) βξέζεθε ζε δεηλή ζέζε κεηά 

ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Αζία, ηε Ρσζία θαη ηε Βξαδηιία ηε δηεηία 1997-1998. ( Α. 

Κνπκπάξδα 2012) Έρνληαο πνληάξεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έλα ξηςνθίλδπλν ζηνίρεκα 

γηα ηελ πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ην LTCM "θάεθε" φηαλ ε Ρσζία 

αλέζηεηιε κνλνκεξψο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998, ηελ εμφθιεζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, 

ζπέξλνληαο ηνλ παληθφ ζηηο αγνξέο θαη βπζίδνληαο ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην. Ζ Fed 

αλέιαβε θαη ηφηε δξάζε. Έπεηζε ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ λα ξίμνπλ ζσζίβην 

ζσηεξίαο ζηελ LTCM θαη παξάιιεια κείσζε εθηάθησο ηα επηηφθηα. Πνιχ γξήγνξα νη 

αγνξέο ζηάζεθαλ μαλά ζηα πφδηα ηνπο. 

 

2.8  Ζ θνχζθα ησλ κεηνρψλ πςειήο ηερλνινγίαο 2000 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη πάληεο ήηαλ "εξσηεπκέλνη" κε ηηο εηαηξείεο ηνπ 

Ίληεξλεη, κνινλφηη νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ δελ ήηαλ θαλ θεξδνθφξεο. ( Α. Κνπκπάξδα 

2012) Σν "πάξηη" έθηαζε ζηελ θνξχθσζή ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, φηαλ ε AOL 

εμαγφξαζε κε ην αζηξνλνκηθφ πνζφ ησλ 200 δηζ. δνι. ηνλ φκηιν Time Warner. Γχν κήλεο 

αξγφηεξα, ην φλεηξν κεηαηξάπεθε ζε εθηάιηε: Ζ θνχζθα έζθαζε, κε ην δείθηε κεηνρψλ 

πςειήο ηερλνινγίαο Nasdaq λα ράλεη κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 ην 78% ηεο αμίαο ηνπ. Οη 

ζπλέπεηεο ήηαλ επξχηεξεο: Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκία πξνζγεηψζεθε απφηνκα, νη επελδχζεηο 

"πάγσζαλ", ελψ ηα ρηππήκαηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ έδσζαλ ηε ραξηζηηθή βνιή. Υάξε ζηελ 

έγθαηξε παξέκβαζε ηεο Fed φκσο, ε νπνία κε δηαδνρηθέο κεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2001 κείσζε ηα επηηφθηα απφ ην 6,25% ζην 1%, ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε 

κπφξεζε λα ζηαζεί μαλά ζηα πφδηα ηεο 
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2.9 Ζ θξίζε ηεο Σνπξθίαο 2000-2001 

 

Σν 2001, ε Σνπξθία ήηαλ ζηα πξφζπξα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάξξεπζεο. 

Παξφηη ε ρψξα είρε πεξάζεη απφ πνιιέο θξίζεηο, εθείλε ηνπ 2001 ήηαλ θαηά γεληθή νκνινγία 

ε πην ζνβαξή. Αλ θαη ηα αίηηα βξηζθφηαλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ε θχξηα 

αθνξκή δφζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2000 φηαλ θάπνηεο ηξάπεδεο θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

δεκηέο θαη ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηνπο. (Υισκνχδεο Κ. 2016) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2001, ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο κεηψζεθε αηζζεηά, ν πιεζσξηζκφο 

ζηηο ηηκέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ έθζαζε ην 55% θαη ε ηνπξθηθή ιίξα ππνηηκήζεθε 

θαηά 51% έλαληη ησλ θπξίσλ μέλσλ λνκηζκάησλ. Οη ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ 

αλαθνηλψλνληαλ ε κία κεηά ηελ άιιε, θαη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη βξέζεθαλ ζην δξφκν. 

Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, ε Σνπξθία πηνζέηεζε έλα ηξηεηέο πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. ( Υισκνχδεο Κ. 2016) Ζ ηφηε θπβέξλεζε 

Έηζεβηη κεηαθάιεζε ηνλ επηθαλή νηθνλνκνιφγν Κεκάι Νηεξβίο απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα θαη ηνπ αλέζεζε ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ. Παξά φκσο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη παξφιν πνπ ε Σνπξθία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ελψ ε θαηάζηαζε θαηλφηαλ λα έρεη βειηησζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2001, 

νη επελδπηέο είραλ ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ ρψξα. 

ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001, ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηα γεγνλφηα έδσζε ε δεκφζηα 

αληηπαξάζεζε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο κε ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ ηεο Έηζεβηη 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηηο έληνλεο αλεζπρίεο γηα 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001 ηα επηηφθηα 

εθηνμεχζεθαλ ζην 5000% θαη ηελ επφκελε θηφιαο κέξα ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001, ε 

θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο αλαθνίλσζε επίζεκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξνπνίεζεο. ( Υισκνχδεο Κ. 2016) 
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2.10 Ζ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο 2001-2002 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Αξγεληηλήο δηήξθεζε απφ ην 1998 έσο ην 2002, κε ηα εμήο 

θεληξηθά ζεκεία: 

1.  Σελ ηζρπξφηαηε χθεζε, ε νπνία «έπιεμε» ηε ρψξα  κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 - 

1999   

2. Σελ θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (2001-02), ε νπνία 

νπζηαζηηθά ήηαλ ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο χθεζεο. 

Σα γεγνλφηα απηά νδήγεζαλ ζηελ παξαίηεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο, ηελ 

νπνία αθνινχζεζε κία πεξίνδνο κεγάιεο εζσηεξηθήο αζηάζεηαο. Σειηθά, ην ΑΔΠ ηεο 

Αξγεληηλήο ζηα κέζα ηνπ 2002, κεηψζεθε κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θνηλσληθφ 

ηεο ηζηφ. 

Ζ Αξγεληηλή βίσζε ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία κηαο ρνχληαο, κηα αξρηθή αλάηαζε θαηά 

ηε κεηαπνιίηεπζε πνπ γξήγνξα θαηέξξεπζε κέζα ζηελ πνιηηηθή δηαθζνξά, ηε ζπζζψξεπζε 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ θαη ηελ θαη‟ νπζία πηνζέηεζε ελφο ηζρπξνχ 

δηεζλνχο λνκίζκαηνο, ε νπνία ζηελ αξρή έδσζε αλάζα αιιά ζηε ζπλέρεηα ζηξαγγάιηζε ηελ 

νηθνλνκία θαη νδήγεζε ζηε ρξενθνπία θαη ηνλ εμεπηειηζκφ. 

Ζ αθεηεξία ηεο δηαδξνκήο πξνο ηελ πηψρεπζε ηνπ 2002 βξίζθεηαη ζην 1983, ηε 

ρξνληά πνπ έπεζε ε ρνχληα θαη ε ρψξα επηδίσμε λα γηαηξέςεη ηηο πιεγέο απφ ηνλ 

θαηαζηξνθηθφ πφιεκν ζηα Φψθιαληο. Ζ επηρείξεζε αλαζπγθξφηεζε έγηλε κε δαλεηθά 

ρξήκαηα, ε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ, φκσο, απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δχζθνιε κε ζπλέπεηα ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ «ανπζηξάι», ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο πνπ είρε αληηθαηαζηήζεη ην «πέζν» 

κεηά ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο. 

Οη αιιεπάιιειεο ππνηηκήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πησρέο επηδφζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ (Υισκνχδεο Κ. 2016) . 

Σν 1989 έθηαζε ην 5.000%. Μπξνζηά ζην αδηέμνδν, ε Αξγεληηλή πηνζέηεζε εθ λένπ ην 

«πέζν», επηβάιινληαο ζηαζεξή ηζνηηκία 1 πξνο 1 κε ην δνιάξην. 

 Αξρηθά, ε θίλεζε ιεηηνχξγεζε αλαθνπθηζηηθά: Οη ηηκέο ζηαζεξνπνηήζεθαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο 

πνιιψλ πνιηηψλ, πνπ πιένλ κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ, λα αγνξάδνπλ 

εηζαγφκελα αγαζά θαη λα παίξλνπλ δάλεηα κε ρακειά επηηφθηα δνιαξίνπ.  
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Χζηφζν, ε ηζνηηκία 1 πξνο 1 κε ην δνιάξην θαηέζηεζε θηελέο ηηο εηζαγσγέο θαη 

έπιεμε ηηο εμαγσγέο. Έηζη, ζηαδηαθά απμήζεθε ην ήδε ηεξάζηην ρξένο ηεο ρψξαο ζε δνιάξηα, 

ελψ θαηαηξνπψζεθε ε εγρψξηα παξαγσγή. Σελ ίδηα ψξα νη θξαηηθέο δαπάλεο παξέκελαλ 

αδηθαηνιφγεηα πςειέο θαη ε δηαθζνξά βαζίιεπε. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν έδηλε 

δάλεηα, ηα νπνία εμαλεκίδνληαλ σο ζπλέπεηα καδηθήο θνξνδηαθπγήο θαη μεπιχκαηνο 

ρξήκαηνο ζε off shore . 

Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ε θαηάζηαζε ήηαλ κε δηαηεξήζηκε θαη 

απιψο ρξεηάζηεθε κηα αξλεηηθή ζπγθπξία γηα λα αλνίμνπλ νη αζθνί ηνπ Αηφινπ. Ζ 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Βξαδηιίαο θαη ηαπηφρξνλα ε αλαηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ, 

επέθεξαλ βαξχ πιήγκα ζηηο εμαγσγέο ηεο Αξγεληηλήο. 

Χο ζπλέπεηα, ε ρψξα εηζήιζε ην 1999 ζε κηα βαζηά χθεζε, ε νπνία έθηαζε ζην 

απνθνξχθσκά ηεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002, φηαλ ε ρψξα δήισζε αδπλακία λα θαιχςεη ην 

ρξένο ηεο. Σν 2001 νη εθξνέο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ απειπηζκέλνπο θαηαζέηεο 

πνπ έβιεπαλ ηε ρξενθνπία λα έξρεηαη θνξπθψζεθαλ. 

Ζ ηφηε θπβέξλεζε γηα λα ζηακαηήζεη ηελ αηκνξξαγία ησλ θεθαιαίσλ έζεζε 

δξαθφληεηνπο πεξηνξηζκνχο ππξνδνηψληαο θνηλσληθή έθξεμε. ε απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο 

ηα ελία ηεο ρψξαο αλέιαβε ν Δληνπάξλην Νηνπάιηε. Ο λένο πξφεδξνο πξνρψξεζε άκεζα 

ζηελ θαηάιπζε ηεο ζηαζεξήο ηζνηηκίαο «πέζν»-δνιαξίνπ. 

Χο ζπλέπεηα ην λφκηζκα ηεο Αξγεληηλήο θαηαβαξαζξψζεθε αλαγθάδνληαο ηε ρψξα 

ζε ζηάζε πιεξσκψλ πάλσ ζην χςνπο 132 δηζ. δνιαξίσλ ρξένο, δειαδή ηε κεγαιχηεξε κέρξη 

ηφηε πηψρεπζε ζηελ ηζηνξία. Ζ αδπλακία ηεο λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο νπζηαζηηθά 

έζεζε ηελ Αξγεληηλή εθηφο δηεζλψλ αγνξψλ, ζηακαηψληαο απφηνκα ηε ξνή ησλ επελδχζεσλ 

πξνο ηε ρψξα. (Υισκνχδεο Κ. 2016). Ο πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία εθηηλάρζεθαλ ζηα χςε 

θαη ε ρψξα έκνηαδε παξαδνκέλε ζην ράνο. ηαδηαθά, σζηφζν, άξρηζε λα θαίλεηαη ην φθεινο 

απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ «πέζν». Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηαθφξπθα, σθειεκέλεο θαη απφ 

ηελ αλάδεημε ηεο Κίλαο, πνπ ηφηε άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζην δηεζλέο πξνζθήλην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 :  ΚΡΙΔΙ ΣΗΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΥΔΣΙΗ ΣΟΤ 

ΜΔ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΡΙΔΙ 

 

3.1 Ναπηηιία, εκπφξην θαη νηθνλνκία  

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχνληαη εθηελψο νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο έσο 

θαη ηελ απαξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Μέλεη λα αλαιπζεί ε ζεκαληηθφηεξε θξίζε πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα δνκηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ην 

γλσξίδακε. Μηιάκε βεβαίσο γηα ηελ θξίζε ηνπ 2008, ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο γλσξίδνπκε κέρξη 

θαη ζήκεξα. 

Κξαηψληαο ινηπφλ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηφδνπο ζα κειεηήζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θιάδνπ γηα λα δνχκε αλ θαη θαηά πφζν νη κεγάιεο απηέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

επεξέαζαλ ηνλ λαπηηιηαθφ θφζκν θαη ζα αλαιχζνπκε εθηελψο ηε θξίζε ηνπ 2008. Ζ 

πεξίνδνο απφ ην 1974 κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

θξίζεσλ. Καηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, κεξηθνί ηξαπεδίηεο θιήζεθαλ λα παξάζρνπλ πξφζζεηα 

θεθάιαηα θίλεζεο ζηνπο πινηνθηήηεο θαη παξάιιεια, λα αλεβάζνπλ ηηο δαλεηαθέο δφζεηο 

εμφθιεζεο θαη ηηο πιεξσκέο ησλ ηφθσλ. κσο, απηέο νη αηηήζεηο δαλείσλ έγηλαλ ζε ρξφλν 

πνπ νη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ πινίσλ έπεθηαλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, θάησ απφ ην 

αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ δαλείσλ. Μεξηθνί πινηνθηήηεο δελ θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ θαη 1-

2 ηξάπεδεο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο δεκηέο ή πηψρεπζαλ.  

Μέρξη ην 1982, ε ίδηα θαηάζηαζε επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ζπλερίζηεθε ε θαθή αγνξά κέρξη θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 1987. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ κεξηθέο ηξάπεδεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970-1980, νδήγεζαλ 

φιεο ηηο ηξάπεδεο λα εμεηάζνπλ κε κεγάιε πξνζνρή ηηο αηηήζεηο λαπηηιηαθψλ δαλείσλ. Έηζη 

ε δνπιεηά ησλ Οηθνλνκηθψλ Γηεπζπληψλ έγηλε ηψξα δπζθνιφηεξε. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη γηα έλα πινίν πνπ λα 

κπνξεί λα έρεη ζηαζεξφηεηα απνδφζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη επαξθή πιενλάζκαηα ψζηε λα εμππεξεηήζεη ην θεθάιαην θαη ηηο πιεξσκέο 

ησλ ηφθσλ, ζχκθσλα κε έλα δαλεηαθφ πξφγξακκα πιεξσκψλ. Δίραλ, φπσο είλαη θπζηθφ, 

απαηηήζεηο εμαζθάιηζεο θαη έιεγραλ ζηελά φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ έλα 

δάλεην, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλφηεηα ηνπ πινηνθηήηε ζαλ manager, ηελ θχζε ησλ 

λαπιψζεσλ ηνπ πινίνπ.  
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Οη ζρέζεηο κεηαμχ εθνπιηζηψλ θαη ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πινίσλ, ππήξμαλ ηδηαίηεξα άζρεκεο κεηά ην 1974. Τπήξμε κία ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξηλ ην 1974, ε νπνία φκσο αθνινχζεζε ηελ λαπηηιηαθή θξίζε. Μέρξη 

ζήκεξα, φιεο νη παξαδνζηαθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο γηα πινία ήηαλ δχζθνιεο θαη 

επηιεθηηθέο θαη ππήξμε πξφβιεκα αλ νη πεγέο απηέο ζα ήηαλ πνηέ μαλά δηαζέζηκεο. 

Καηά ην 1973, ε πεηξειατθή θξίζε ζπλνδεχηεθε απφ βξαρπρξφληα κείσζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ρσξίο παξάιιειε ζπξξίθλσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, αιιά θαη απφ 

κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δεμακελφπινησλ κεηά ην 1976. Οη λαχινη πνπ κεηψζεθαλ 

θαηαθφξπθα κεηά ην 1974, απμήζεθαλ δπλακηθά κεηά 1977 θηάλνληαο ζε κέγηζην επίπεδν ην 

1979-1980, γηα λα αξρίζνπλ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηε δεθαεηία ηνπ ‟80, κε έληνλεο πεξηφδνπο 

θξίζεσλ ην 1982-1983,θαη ην 1985-1986.  

Ζ Ναπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο κηαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 δελ είραλ πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο δηφηη κπνξνχζαλ εχθνια λα βξνπλ θεθάιαηα είηε 

απφ ηηο Κπβεξλήζεηο, είηε απφ ηα Ναππεγεία, είηε απφ ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ θξίζε φκσο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλάγθαζε ηηο ηξάπεδεο λα πάξνπλ νξηζκέλα δπζάξεζηα καζήκαηα κε 

απνηέιεζκα ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα θαηαζηεί 

ηδηαίηεξα δπζρεξήο.  

Παξαηεξείηαη, φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνέθπςε 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ ππήξμε κέρξη εθείλε ηελ επνρή, 

θαη νη ιφγνη είλαη δηφηη νη Σξάπεδεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε λαπηηιηαθή θξίζε επεξεάδεη 

ηφζν ηηο κεγάιεο εθνπιηζηηθέο εηαηξείεο φζν θαη ηηο κεζαίεο θαη ηηο κηθξέο.  

Γηαπηζηψζεθε φκσο, φηη νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζε κηα χθεζε ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη κεγάιεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηελ 

θξίζε κέζσ ηεο ζηαπξνεηδνχο ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή λα θαιχςνπλ ηηο δεκηέο ηνπο θαη λα 

έρνπλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα θίλεζεο γηα φιν ηνλ ζηφιν ηνπο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φκσο, φπσο είλαη αλακελφκελν έλα κέξνο ηνπ ζηφινπ ζα έρεη 

δεκίεο, έλα άιιν κέξνο ζα έρεη κέηξηα θέξδε θαη έλα άιιν ζα έρεη θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ 

πεξηζψξην θέξδνπο. πλεπψο, ηα πινία πνπ έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χθεζεο, ηα πινία πνπ έρνπλ αξλεηηθή πνξεία. Απηή ε 

δπλαηφηεηα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 
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φκσο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γίλνληαη πην αλψδπλεο θαη ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο πην 

πηζαλή θαζψο επίζεο θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο πςειφηεξν.  

Ζ δπλαηφηεηα πςειψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εμαξηάηαη θαηά θάπνην βαζκφ απφ ηα 

απνζεκαηηθά θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

επηθάλεηα, απφ ην χςνο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, απφ ην γεγνλφο φηη απηή ελδέρεηαη λα 

είλαη ε πξψηε εθνπιηζηηθή πξνζπάζεηα θαζψο επίζεο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Ζ αλαινγία δπζκελψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ εληνπίζηεθε ζε πινία ειηθίαο 12 εηψλ θαη 

άλσ, θαη φρη γεληθά ζηα κεηαρεηξηζκέλα. Κη απηφ επεηδή ην πινίν 12 εηψλ έρεη ππνζηεί δχν 

ηεηξαεηείο εηδηθέο επηζεσξήζεηο θαη είλαη ππνςήθην γηα κηα ηξίηε. Ζ ηξίηε εηδηθή ηερληθή 

επηζεψξεζε είλαη θπζηθφ λα ρξεηάδεηαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

απνζβεζηεί ηα επφκελα 4 ρξφληα. πλεπψο, ζε κηα πεξίνδν χθεζεο ην πνζφ ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο εηδηθήο επηζεψξεζεο είλαη πηζαλφλ λα είλαη αδχλαηνλ λα δηαηεζεί. Απηφ ζεκαίλεη 

απψιεηα θιάζεο θαη απψιεηα δπλαηφηεηαο αζθάιηζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο, 

ελδέρεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε ειηθίαο πινίνπ θαη ππνιεηκκαηηθήο 

αμίαο, θη απηφ επεηδή ε ηξάπεδα κπνξεί λα θαηάζρεη έλα πινίν πνπ δελ πιεξψλεη ην δάλεηφ 

ηνπ, λα ην πσιήζεη θαη λα εμνθιεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην δάλεην. Ζ ειηθία ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε παίδεη ξφιν δηφηη ceteris paribus ην πην ειηθησκέλν πινίν έρεη κηθξφηεξε αμία απφ 

φηη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη κεγέζνπο λεφηεξν πινίν. 

Σν θεθάιαην θίλεζεο είλαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο 

λαπηηιηαθνχ δαλείνπ, ε αλεπάξθεηα ηνπ νπνίνπ παξαηεξήζεθε ζηα απνηπρεκέλα λαπηηιηαθά 

δάλεηα ηεο πεξηφδνπ 1981-87. Ζ χθεζε είλαη θπζηθφ λα εμαλεκίδεη ηα θεθάιαηα θίλεζεο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο έιεγρνο, φκσο, ηεο χπαξμεο θεθαιαίνπ θίλεζεο ζηνπο 

ειέγρνπο ξνπηίλαο ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, δελ ππήξρε θαη νχηε αθφκα ππάξρεη. 

Δίλαη θάηη φκσο πνπ ε εκπεηξία καο αλέδεημε θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηελ 

ηερληθή αλάιπζε ελφο λαπηηιηαθνχ πξνγξάκκαηνο επέλδπζεο.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ λαπηηιίαο θαη νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Οη 

πινηνθηήηεο δηαηεξνχλ κεγάιε παξάδνζε ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, θαζψο ην 

θηίζηκν λέσλ πινίσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ απαηηεί θεθάιαηα. Παξάιιεια, ε αλάγθε 

γηα κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ εηζήγαγε ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο. Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ παζεηηθφο, 

παξέρνληαο θεθάιαηα θαη πεξηνξίδνληαο ην ξίζθν, φηαλ απηφ απαηηνχληαλ. Σν θεθάιαην απηφ 

ζπλήζσο απνπιεξσλφηαλ κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ελφο ηαμηδηνχ θαη ηελ πψιεζε ηνπ 

θνξηίνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απνηεινχζε έλα κέζν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαλ ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο. Απφ ηελ άιιε, νη ρψξεο πνπ είραλ εκπνξηθφ 
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πιεφλαζκα ήηαλ νη θπξίσο εμαγσγηθέο (De Monie G.,  Jean-Paul Rodrigue and T. Notteboo, 

2011) . πγθεθξηκέλα, νη κεηαθνξέο πιένλ απνηεινχλ ην κέζν εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηθψλ 

θαη απηφ ζπκβαίλεη γηα ηέζζεξηο θχξηνπο παξάγνληεο.  

Πξψηνο παξάγνληαο, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη ηεξκαηηθνί 

ζηαζκνί είλαη πνιχ επαίζζεηνη ζηα θεθάιαηα. Σα πςειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

απέξξεαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είραλ σο απνηέιεζκα λα 

νδεγήζνπλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζε κεγαιχηεξε θεθαιαηαθή επαηζζεζία. Πιένλ ηελ 

θαζηζηά εμαξηψκελε απφ ηα θεθάιαηα, φρη κφλν γηα ηελ απφθηεζε πινίσλ, αιιά θαη γηα ηε 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ απφζβεζε ησλ επελδχζεσλ πιένλ απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηελ πην άκεζε εκπινθή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

Σν γεγνλφο απηφ, νπζηαζηηθά γελλά θαη ην δεχηεξν θχξην παξάγνληα, δειαδή ηελ 

εληνλφηεξε εκπινθή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηε ιεηηνπξγία 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απνηέιεζαλ κηα ζπλερψο απμαλφκελα θεξδνθφξα βηνκεραλία. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα εγείξεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα 

νπνία έβιεπαλ ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα ιηκεληθά ηεξκαηηθά, σο έλα επελδπηηθφ κέξνο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ. Έηζη, ππήξμε παξνρή κεγάισλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αχμεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο. Σα 

δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλαδεηνχζαλ παξάιιεια επθαηξίεο κε ζθνπφ λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηε ζεκαληηθή δηάζεζε θεθαιαίσλ εθ κέξνπο ηνπο, κε ηνπο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο λα απνηεινχλ πφξνπο, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαλ άξηζηα ζην ξφιν απηφ.  

Σξίην παξάγνληα απνηεινχλ νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Με ηελ αλάπηπμε 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ παξαγφλησλ έγηλαλ νινέλα 

θαη πην ζχλζεηεο. Ζ πηζησηηθή επηζηνιή απνηειεί ζηηο κέξεο καο ηελ θχξηα κέζνδν 

ζπλαιιαγψλ. Δίλαη έλα έγγξαθν, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

εκπεξηέρεη κηα ππφζρεζε πιεξσκήο κε ην πέξαο κηαο κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξεζνχλ θάπνηνη ζπκθσλεκέλνη φξνη. Οη πηζησηηθέο επηζηνιέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ζπλαιιαζζνκέλσλ, φπσο πσιεηέο ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηψλ, θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη κεγάιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Σέηαξην, ηα λαπηηιηαθά παξάγσγα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε 

λαπηηιηαθή θαη ε ιηκεληθή βηνκεραλία απέθηεζαλ ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

θφζκν. Ζ κεγάιε αζηάζεηα ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ, κεγεζχλζεθε απφ ηηο απφηνκεο 

αιιαγέο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία ηεο αγνξάο παξαγψγσλ. χλζεηα 
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νηθνλνκηθά εξγαιεία θαη παξάγσγα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. Σα λαπηηιηαθά παξάγσγα πηνζεηήζεθαλ κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ην ξίζθν, ην νπνίν πεγάδεη απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ επηπέδσλ ησλ λαχισλ, ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ, ησλ ηηκψλ αγνξαπσιεζίαο πινίσλ, ησλ ηηκψλ δηάιπζεο πινίσλ θαη ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηηκψλ, κε απνδνηηθφηεξν, θζελφηεξν θαη πην επέιηθην ηξφπν. Πιένλ, ε 

λαπηηιηαθή αγνξά θάλεη επξέσο ρξήζε ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ απφ εηαηξείεο 

ελέξγεηαο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Ζ απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζηαζεξή ξνή θεθαιαίσλ, κε ζεηηθφ αληίθηππν . 

Μέρξη ην 2008, νη παξαπάλσ παξάγνληεο επλφεζαλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, θαζψο 

ζεκαληηθέο ξνέο θεθαιαίσλ δηαηέζεθαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

ππνδνκψλ, φπσο ην θηίζηκν πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λέαο γεληάο θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ζχγρξνλσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ παγθνζκίσο, πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηφζν ησλ εμαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη κεηαθνξέο λα γίλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νξαηέο απφ κία 

νηθνλνκηθή νπηηθή γσλία, θαζψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ θαη ιεπηψλ 

απνθάζεσλ εηζήιζαλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πξνεξρφκελνη θαζαξά απφ ηνλ ρψξν ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί απνηέιεζαλ νηθνλνκηθφ ζηνηρείν, κέξνο ηνπ παγθνζκίνπ 

θεθαιαηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ, ησλ νπνίσλ νη επηδφζεηο ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηελ απφδνζε 

θφζηνπο θαη θέξδνπο. 

 Έλα άιιν παξάδνμν απνηέιεζκα πνπ επέθεξαλ ηα λέα δεδνκέλα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ήηαλ ε ξεπζηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, κηα εμέιημε 

πνπ εληζρχζεθε απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πνηθίιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα 

απηά ηα θεθάιαηα λα κπνξνχλ λα βξνπλ άκεζα θάηνρν. Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη 

ρξεκαηνδνηηθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ γξήγνξα φηαλ ν επελδπηηθφο 

νξίδνληαο είλαη βξαρχο, θαζψο ηα θεθάιαηα έρνπλ έλα πξνγξακκαηηθφ θαη έλα ιεηηνπξγηθφ 

νξίδνληα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ρξνληθά αθφκα θαη κηα δεθαεηία θαη γηα ηα πην 

αζηαζή ζηνηρεία ηνπο, φπσο είλαη ηα πινία θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο γηα ηα ιηγφηεξν αζηαζή 

φπσο είλαη νη ιηκεληθέο θαηαζθεπέο. Ζ ζηαζεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αγνξέο εηζέβαιε 

θαη ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε λαπηηιηαθή θαη ιηκεληθή 

βηνκεραλία λα απνθηήζνπλ θνηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα νπηηθνπνηείηαη ε ζρέζε ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ κε ην 

εκπφξην δηα ζαιάζζεο θαη ην παγθφζκην ΑΔΠ.  Παξαηεξείηαη φηη ζε θάζε αχμεζε ηνπ 

παγθνζκίνπ ΑΔΠ θαηά 1 κνλάδα ην εκπφξην απμάλεηαη 3 θνξέο παξαπάλσ. Αληίζηνηρα ζε 
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πεξηφδνπο θξίζεσλ θαη κείσζεο ηνπ ΑΔΠ ην εκπφξην θαηαξξέεη. Αληίζηνηρε πνξεία 

αθνινπζεί θαη ν δείθηεο ηνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ. 

 

Γπάθημα 2 ύγκπιζη Γεικηών βιομησανικήρ παπαγωγήρ και εμποπίος  

Πηγή: UNCTAD 

 

Παξαηεξείηαη ζαθψο ζπζρέηηζε ηεο λαπηηιίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη θξίζεηο επεξξεάδνπλ ηφζν ην δηεζλέο  εκπφξην ζπλνιηθά φζν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ζαιάζζην. 
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3.2 Σα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 

 

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρνπκε εηζέιζεη, έρεη 

νδεγήζεη ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ζ θπξηαξρία ησλ λενθιαζηθψλ απφςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ γηα ηε πνιηηηθή δσή νδήγεζε ζε γεληθεπκέλε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

 Παξάιιεια, ππνβαζκίζηεθαλ νη πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά κε ηα φξηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξζνινγηζκνχ θαη ην ξφιν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη κεγάιεο παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

απνηέιεζαλ επηπιένλ παξάγνληα δεκηνπξγίαο ηεο θξίζεο. Οη αληζνξξνπίεο απνηακίεπζεο θαη 

επέλδπζεο εθδειψζεθαλ κε πςειά ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

πςειά ειιείκαηα ζηελ Άπσ Αλαηνιή (θπξίσο ζηελ Κίλα) θαη ζε άιιεο 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο. Οη αληζνξξνπίεο απηέο νδήγεζαλ ζε θζελφ ρξήκα, γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ παγθφζκηαο ξεπζηφηεηαο θαη ζε ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα πνπ 

δηαηεξήζεθαλ επί καθξφλ θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., σζψληαο έηζη κεγάιν κέξνο ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζηελ επίπιαζηε αίζζεζε γξήγνξνπ πινπηηζκνχ θαη ζηνλ έληνλν 

θαηαλαισηηζκφ.  

ια ινηπφλ ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραιαξά θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ ζεζκηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη εηαηξεηψλ, επέθεξαλ 

κηα εθξεθηηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ηεο απνηακίεπζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ νινέλα θαη κεησλφηαλ, θηάλνληαο ην απφιπην κεδέλ ηελ 

πεξίνδν 2005-2007. Αληίζηνηρα, ε ζρέζε ζπλνιηθνχ ρξένπο ακεξηθάληθσλ λνηθνθπξηψλ πξνο 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα απμήζεθε απφ 85% πνπ ήηαλ ην 1995 ζε 135% θαηά ην 2007, δειαδή 

ιίγν πξηλ ηελ θξίζε θαη παξάιιεια νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηηκψλ ησλ αθηλήησλ. 

Σν έιιεηκκα ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α. απμήζεθε απφ $180 δηζ. 

ην 1997 ζε ζρεδφλ $800 δηο. ην 2007, ελψ ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζε δνιάξην ησλ 

ρσξψλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ πξνζέγγηζαλ ηα $6.5 ηξηζ. 

ην 2008, έλαληη $2 ηξηζ. ην 2000. Έηζη, ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ Γεκφζηνπ ρξένπο ησλ Ζ.Π.Α. 

θαηέιεμε λα ειέγρεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο. Αληίζηνηρα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ην έιιεηκα 

ηζνδπγίνπ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ άγγημε ην 460% θαηά ην 2007.  

Καηαιπηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο δηαδξακάηηζε 

θαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο ζηαδηαθά έπαςαλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ πξαγκαηηθή 
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νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο θαη ζηξάθεθαλ ζηελ θεξδνζθνπία. 

Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα θαηλφκελα φπσο ε «θνχζθα ησλ αθηλήησλ» ε νπνία απνηειεί 

ην πην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηψλ. Σα πνιχ ρακειά επηηφθηα ελζάξξπλαλ ην 

δαλεηζκφ θαζψο απφ ην 2000 έσο ην 2003 ε Federal Reserve κείσζε ηα επηηφθηα απφ ην 

ζπλνιηθφ ρξένο ηξαπεδψλ, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ . Σαπηφρξνλα ππήξμε κηα 

επηηαρπλφκελε αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ πνπ ζπλδπάζηεθε κε ηελ ψζεζε ζηε 

ρνξήγεζε ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ.  

Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ πνπ μεθίλεζε ην 2001, αξρηθψο 

πξνβιεκάηηζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, αιιά απνδφζεθε ζηε βειηησκέλε πνηφηεηα 

ησλ θαηνηθηψλ θαη ηειηθψο αθέζεθε λα εμαπισζεί. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζηεγαζηηθή πίζηε 

επηηαρχλζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα ππφινηπα δάλεηα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ε έιιεηςε 

εγθξάηεηαο δαλεηζκνχ απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ δηθαηνινγείηαη θαηά πξψην ιφγν απφ ην 

γεγνλφο φηη ε αμία ηνπ ελέρπξνπ ζε έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην έσο ην 2006 ζπλερψο απμαλφηαλ, 

κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο πηψρεπζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ λα κελ έρεη αλακελφκελεο απψιεηεο 

γηα ηελ ηξάπεδα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηε δπλαηφηεηα ηηηινπνίεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ.   

Αθφκε παξαηεξήζεθε ε δηακφξθσζε κηαο παξαηεηακέλεο ιαλζαζκέλεο δνκήο θαη 

χςνπο θηλήηξσλ αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ρψξν. Έηζη, 

ηα ζηξεβιά θίλεηξα ησλ δηεπζπληηθψλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, επλφεζαλ κηα άθξσο επηζεηηθή 

πηζησηηθή πνιηηηθή, κε ραιαξέο πξνδηαγξαθέο ρνξεγήζεσλ, ππνβαζκίδνληαο έηζη θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επλνήζεθαλ νη βξαρπρξφληεο 

θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ απφ πιεπξάο ησλ 

ηξαπεδψλ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ε Οκνζπνλδηαθή ηξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α. έθηαζε ζην 

ζεκείν λα παξεκβαίλεη ζεζκηθά ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ εθηάθησλ ακνηβψλ ησλ 

ζηειερψλ κεγάισλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ.  

Άιιν έλα βαζηθφ αίηην πνπ ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο ήηαλ ν αλαμηφπηζηνο 

ξφινο ησλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη νη αλεπαξθείο 

αλαιχζεηο θαη κεζνδνινγίεο πνπ εθάξκνζαλ νη δηεζλείο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, 

ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο . Σελ πεξίνδν πξν θξίζεο 

ρηιηάδεο δηεζλείο εθδφζεηο αμηνινγήζεθαλ ζηε βαζκίδα ΑΑΑ, κε απνηέιεζκα πνιινί 

επελδπηέο λα ζηεξηρζνχλ ζηελ αμηνπηζηία απηψλ ησλ νίθσλ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ππέξνγθα 

ρξεκαηηθά πνζά ζε θηλεηέο αμίεο, ζεσξψληαο φηη ήηαλ πνιχ ρακεινχ θηλδχλνπ, ελψ 

αξγφηεξα απνδείρζεθαλ ηνμηθέο. Αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ απιεζηία ησλ επελδπηψλ θαη ην 

θιίκα ραιαξφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, ηφηε εμεγείηαη ε έληνλε δήηεζε ησλ 
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πξναλαθεξφκελσλ «ηνμηθψλ» νκνινγηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ. Οη 

επελδπηέο πνπ αγφξαδαλ ηνπο πνιχπινθνπο θαη ππεξβαζκνινγεκέλνπο ηίηινπο, ελψ πηζαλφλ 

λα γλψξηδαλ ηνλ θίλδπλν, ηνλ αςήθεζαλ, ιφγσ ηεο απιεζηίαο πνπ ηνπο δηέθξηλε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη απνηεινχζε γεληθφ πλεχκα ηεο επνρήο. Αλάινγε 

ζπκπεξηθνξά επέδεημαλ θαη νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θηλδχλσλ, φληαο αξρηθά ππεξαηζηφδνμεο 

θαη αγλνψληαο ην ζπζηεκηθφ αθηλήησλ.  

 Ζ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ησλ νκνιφγσλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

μεθίλεζε αξρηθά κε ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α. Απηφ 

ζπλέβε επεηδή ε αχμεζε απηή ησλ επηηνθίσλ έθαλε ζρεδφλ αδχλαηε ηελ πιεξσκή ησλ 

δφζεσλ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα νδεγήζεη ζε θαηάζρεζε ησλ 

θαηνηθηψλ. Αθφκε, ηα πςειά επηηφθηα θαη νη θαηαζρέζεηο ησλ θαηνηθηψλ πξνθάιεζαλ ηελ 

δηαθνπή ησλ αγνξψλ λέσλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη ηελ ζνβαξή κείσζε ησλ ηηκψλ ζε ηέηνηα 

επίπεδα ψζηε λα γίλεη αδχλαηε πιένλ ε εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ αθφκε θαη κε ηηο ελ ιφγσ 

θαηαζρέζεηο. Σειηθά ε θαηάζηαζε απηή νδήγεζε ζε ρξενθνπία ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

ρνξήγεζαλ ηα επηθίλδπλα ζηεγαζηηθά δάλεηα ή πνπ δηέζεηαλ νκφινγα θαιπκκέλα κε ηα ελ 

ιφγσ δάλεηα. 

Χο ζπλέπεηα ηεο ρξενθνπίαο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ε κεγάιε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο (Γηαθφπνπινο Υξ. 2009).  Δπίζεο ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο 

ησλ αθηλήησλ είρε σο ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή αθφκε θαη ηελ 

νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνιιψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο είηε πνπ παξήγαγαλ είηε πνπ 

εκπνξεχνληαλ νηθνδνκηθά πιηθά ή εμνπιηζκνχο γηα θαηνηθίεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ 

πξνθάιεζε αλεξγία θαη κείσζε εηζνδήκαηνο, ηα νπνία πξνθάιεζαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο κείσζε 

ηεο δήηεζεο πνιιψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ άκεζνπ θαηαλάισζεο πνπ νδήγεζε ζ‟ έλα 

δεχηεξν θχκα αλεξγίαο θαη κεηψζεσο εηζνδήκαηνο. πλεπψο αληηιακβαλφκαζηε πσο απηή ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη επεξεάδνληαο ζηαδηαθά θαη αιπζηδσηά ζρεδφλ φινπο ηνπο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκίαο κέρξηο φηνπ ε νηθνλνκηθή χθεζε λα θζάζεη ζην ηέινο ηεο.  

Ζ θξίζε κεηαδίδεηαη δηαδνρηθά ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αξρηθά κε ηελ αλεξγία 

θαη ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο φπνπ κεηαδίδεηαη αληίζηνηρα ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο ε 

ρψξα πνπ πθίζηαηαη ηελ θξίζε εηζάγεη πνιιά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Αθφκε αλαθνξηθά 

πξέπεη λα εηπσζεί φηη ε θξίζε κεηαδίδεηαη ηφζν έληνλα εμαηηίαο ηνπ φηη φιεο νη ρψξεο 

απνηεινχλ κηα κεγάιε αγνξά θαη θάζε κηα απφ απηέο εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο 

άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο εμάγεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 
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 Παξφια απηά αλ ε θξίζε αθνξά κηα ζρεηηθά κηθξή ρψξα,  δελ δεκηνπξγείηαη 

απαξαίηεηα πξφβιεκα επεηδή νη ζηγφκελεο ρψξεο κπνξνχλ πην εχθνια λα βξίζθνπλ άιιεο 

αγνξέο. Αληίζεηα αλ ε θξίζε αθνξά έλα κεγάιν πιεζπζκφ κε πςειφ εηζφδεκα, ηφηε απηφ 

πξνθαιείηαη δηαδνρηθά κηα δηεζλήο θξίζε φπσο θαη απηή πνπ βηψλνπκε κέρξη θαη ζήκεξα  

(Γηαθφπνπινο Υξ., 2009). 

     ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ πιήηηεη κε ηελ 

ίδηα έληαζε φιεο ηηο ρψξεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή δνκή ησλ νηθνλνκηψλ 

ηνπο. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηνπο θάηνηθνπο κηαο ρψξαο ηεο Αθξηθήο νη νπνίνη δνπλ ζε 

θαιχβεο, πνπ θηίδνπλ νη ίδηνη κφλνη ηνπο θαη ηξέθνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα πξντφληα ηεο 

γεσξγίαο ηνπο , ηεο θηελνηξνθίαο ηνπο θαη ηεο αιηείαο ηνπο θαη ε ρεηξνηερλία απνηειεί 

ζρεδφλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηνπο, ηφηε αληηιακβαλφκαζηε θαιχηεξα φηη κηα 

δηεζλήο θξίζε δελ ζα επεξεάζεη ζνβαξά ηηο δσέο ηνπο. 

 

 

 

3.3 Οηθνλνκηθή θξίζε ζηε λαπηηιία θαη ηα ιηκάληα-Ο δξφκνο γηα ην 2008 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη νδήγεζε 

ζε χθεζε θαη αιιαγή ησλ κέρξη ηφηε εκπνξηθψλ ξνψλ. πλεπψο ην ίδην ζπλέβε θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο φπσο ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ρξεκ/θσλ ηδξπκάησλ, ε άλνδνο ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο, ν θπβεξλεηηθφο παξεκβαηηζκφο θαη ε 

επηξξνή ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ. 

Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ην παγθφζκην εκπφξην παξνπζίαζε κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ άλζηζε. Απηφ νθείιεηαη ζε γεγνλφηα φπσο ε είζνδνο ηεο Κίλαο ζηνλ ΠΟΔ ην 

2001 θ θαη ε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπαηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο. Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο 

δηεπξχλζεθαλ θαζψο πιένλ ήηαλ πην έπθνιε ε αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη θεθαιαίσλ ζε άιιεο 

αγνξέο. Σα παγθφζκηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, ε λαπηηιία θαη ηα ηεξκαηηθά παξνπζίαζαλ 

αχμεζε ζηε ρσξεηηθφηηηα, ηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπο. Σέινο, ζπνπδαίν 

ξφιν έπαημαλ νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Γελ απνηειεί έθπιεμε ε πςειή ζπζρέηηζε ηεο λαπηηιίαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ. Ζ αμία ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ μεπεξλνχζε ην έλα ηξηο δνιιάξηα ην 1977 θαη 
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ην 2008 ε αμία απηή έθηαζε ηα 16 ηξηο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην κεξίδην ηνπ εκπνξίνπ ζην 

παγθφζκην ΑΔΠ απμήζεθε απφ ην 18 ζην 51 %.   
30

(Gustaaf de Monie & Jean Paul 

Rodrigues&Theo Notteboom) 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη ηα παξαπάλσ θαη ε πςειή ζπζρέηηζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ κε ηηο εμαγσγέο : 

 

 

Γπάθημα 3 ςζσέηιζη θαλάζζιος εμποπίος με εξαγωγέρ από 1955-2008 Πηγή: WTO and UN, Review of 

Maritime transports          

Μεηαμχ ηνπ 1990 θαη ηνπ 2008 ε παγθφζκηα θίλεζε ησλ container  απμήζεθε απφ 28,7 

εθαηνκκχξηα TEU ζε 152 εθαηνκκχξηα. (αχμεζε θαηά 430 % - πεξίπνπ 9,5 % εηεζίσο)  

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο θαη έληνλε ζπζρέηηζε ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ιηκεληθψλεγθαηαζηάζεσλ 

κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ην νπνίν νθείιεηαη ζην φηη ε κεηαθνξά απνηειεί ππεξεζία 

εληάζεσο θεθαιαίνπ. Δπίζεο ε κεηαθνξά πξνζέιθπζε επελδχζεηο θαη θεθάιαηα ηφζν απφ 

ηξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Κπξίσο φκσο 

ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαα ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παγθνζκίσο. ια απηά νδήγεζαλ ζην λα σθειεζεί 

ε λαπηηιία θαη ηα ηεξκαηηθά κε ηελ εηζαγσγή πινίσλ λέαο ηερλνινγίαο θαη εμειηγκέλσλ 

ηεξκαηηθψλ θαη ιηκέλσλ αθφκα θαη ζε πεξηθεξεηαθέο αγνξέο.  
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Αξρηθά ζα εμεγήζνπκε φηη νη επηρεηξεκαηηθνί νηθνλνκηθνί θχθινη ζπκβνιίδνληαη κε ηελ 

θφθθηλε γξακκή θαη νη αληίζηνηρνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θχθινη ζπκβνιίδνληαη κε ηελ κπιε 

γξακκή. πλεπψο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην δηάγξακκα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηαιαληψζεηο απμάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο αθξαίεο δηαθπκάλζεηο ηνπο, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο πνπ δηαηεξνχληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Ζ θφθθηλε θακπχιε πεξηγξάθεη ηνπο θαλνληθνχο ή αιιηψο ηνπο ζπκβαηηθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, κε ηηο κέηξηεο ηαιαληψζεηο ηνπο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

θπκαίλνληαη απφ πέληε έσο επηά έηε θαζψο είλαη θαη ε απφζηαζε απφ ηε κία θνξχθσζε έσο 

ηελ επφκελε. Απφ ηελ άιιε, νη γθξίδεο ζηήιεο απεηθνλίδνπλ ηηο πθέζεηο, ελψ νη κπιε 

θακπχιε αληίζηνηρα απεηθνλίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, κεγαιχηεξνπο θχθινπο. (M. 

Drehmann et al 2012) 

Δίλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή ε άλνδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θχθισλ κεηά ην 

1983 (κπιε θακπχιε), θαζψο επίζεο ε θαηάξξεπζε πνπ μεθίλεζε κεηά ην 1989 – ζηα πιαίζηα 

ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ έθιεηζαλ πάλσ απφ 1.000 πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε 

ζπλνιηθέο δεκίεο ηεο ηάμεο ησλ 150 δηο $ (125 δηο $ γηα ην δεκφζην). 

Μεηά ην 1995 αξρίδεη κία αθφκε πην εληππσζηαθή άλνδνο, ε νπνία δηαξθεί έσο ην 

2007, κε ηελ ηξνκαθηηθή θαηάξξεπζε πνπ μεθίλεζε ηφηε, λα ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ κία 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία φκσο ήηαλ πνιχ πην θαηαζηξνθηθή απφ ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε, κε ηηο δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ λα είλαη αδχλαηνλ λα ππνινγηζηνχλ αθφκε.  

Σν γξάθεκα ζην πξψην κέξνο ηεο αλάιπζεο (εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ησλ 

Ζ.Π.Α.), θαζψο επίζεο ην παξαπάλσ, ηεθκεξηψλνπλ απφιπηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο BIS – ηα 

νπνία δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ ππνινίπσλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Δηδηθά ην φηη, ε ππεξβνιηθά 

ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ, νδήγεζε ζε κία απίζηεπηε 

αχμεζε ησλ ρξεψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ρσξίο θαλέλα ηζηνξηθφ 

Γράφημα 4 Επιχειρηματικοί Οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί κφκλοι ςτισ ΗΠΑ   

Πηγή: BIS working paper 
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πξνεγνχκελν, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί ε θαηάξξεπζε ηνπ 2008, ε νπνία δελ έρεη θπζηθά 

αθφκε ζεξαπεπζεί. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008  πνπ πξνέθπςε  ηνμηθά ρξέε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ  είρε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην.  Οη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηδαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν ηεο  ρξενθνπίαο, ηεο ππνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ  ηνπο 

ζηνηρείσλ θαη ήηαλ απξφζπκεο λα πξνρσξήζνπλ ζε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ. ε χθεζε νδήγεζε 

ζε ηεξάζηηα πίεζε ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε θαηαθξήκληζε ηεο δήηεζεο. 

Σα βαζηθά αγαζά φπσο ην θαγεηφ θαη ηα αγαζά πνιπηειείαο έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη πην 

αλειαζηηθά φζνλ αθνξά ηε δήηεζε ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα θαηαλαισηηθά αγαζά φπσο ην 

απηνθίλεην πνπ ε δήηεζε ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ειαζηηθή. Απηά είλαη θαη ηα αγαζά φπνπ νη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εμαγσγή νηθνλνκίεο έρνπλ πξνζαλαηνιίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμήο ηνπο. 

Ζ θξίζε ηνπ 2008 πξνθιήζεθε θαηά θχξην ιφγν απφ ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Ζ εκθάληζε απφηνκσλ αληζνξξνπηψλ απνηέιεζε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία. Πνιιέο εμεγήζεηο κπνξνχλ λα δνζνχλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξφθιεζε ηεο αθαξηαίαο θαη κε αλακελφκελεο θαηάξξεπζεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηψλ 

αλά ηνλ θφζκν.  

1. Σν κεγάιν έιιεηκκα ησλ Ζ.Π.Α. θαη ε εμαζζέληζε ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ, ε νπνία 

εληζρχζεθε ιφγσ ησλ νθεηιψλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα άιισλ ρσξψλ.  

2. Ζ ππνηίκεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2007, 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ απφηνκε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

έπεηηα απφ δηαδνρηθέο απμήζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

3. Οη ηαθηηθέο θαζπζηέξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ αθνινχζεζαλ αξθεηέο ρψξεο. 

Καζέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο είλαη ηθαλφο απφ κφλνο ηνπο λα επηθέξεη ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ζ αιιειεπίδξαζή ηνπο, φκσο, είλαη απηή πνπ επέθεξε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηνπο θχξηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο (Α.Δ.Π., αλάπηπμε εκπνξίνπ, κεγάισλ 

ηξαπεδψλ αλά ηνλ θφζκν. 

4. Ζ δεκηνπξγία πςειψλ απνζεκάησλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο. Σν θαηλφκελν απηφ 

αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ην παγθφζκην εκπφξην απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 έσο θαη ην 2008 

ζηεξίρζεθε ζε αζηαζείο νηθνλνκηθέο βάζεηο, νη νπνίεο νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν ζε 

αλάινγα αζηαζή νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ ξνή θεθαιαίσλ 

αλαζηξάθεθε θαη εκθαλίζηεθαλ ππέξνγθα πνζά ρξεψλ ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 
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 Παξά ην γεγνλφο φηη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο είραλ παξνπζηαζηεί μαλά θαηά ην 

παξειζφλ, ε παξνχζα δηαδηθαζία δηφξζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο εκθαλίδεη ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο πξνεγνχκελν. Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε ζπλερήο αδπλακία απνπιεξσκήο 

κεγάισλ πνζψλ ρξεψλ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Να 

εμεγήζνπκε αθφκε ζην ζεκείν απηφ φηη σο ρξένο, νξίδεηαη ε θαηαλάισζε κε δαπάλεο ησλ 

κειινληηθψλ θαηαλαιψζεσλ. Σν ρξένο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα νηθνλνκηθή «θνχζθα», 

θιέβεη έλα κεγάιν πνζφ κειινληηθήο θαηαλάισζεο θαη ην ζπκππθλψλεη ρξνληθά ζε έλα 

κηθξφ δηάζηεκα ηνπ παξφληνο.  

Οη θνχζθεο, νη νπνίεο ζπλαληάκε ζηελ νηθνλνκία, είλαη ζηελ νπζία θαζνδεγνχκελεο 

πηζησηηθέο εθξήμεηο. πλήζσο απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, αθνχ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζηξεβιψλνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθφηεξα απφ φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πεξηζζφηεξα θεθάιαηα 

απφ φηη απαηηνχληαη ζπγθεληξψλνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνχζθα θαη 

παξέρνπλ ιαλζαζκέλα κελχκαηα δεκηνπξγψληαο έλα θξπθφ πιενλάδνλ απφζεκα, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη ζε κηα ηερλεηή θνξχθσζεο ηεο δήηεζεο. ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζε θάπνηεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θνχζθα πξνήιζε απφ ην πιενλάδνλ απφζεκα ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ θαη δεκηνχξγεζε έλα ηερλεηφ επίπεδν θαηαλάισζεο. Γηα ηηο εμαγσγηθέο 

ρψξεο, ην πιενλάδνλ απφζεκα αλαπηχρζεθε απφ ηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ πνπ πξνήιζαλ 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκίαο, πξνθαιψληαο νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

εκθαλίζηεθε ην 2007 θαη θνξπθψζεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ αγνξψλ έλα ρξφλν αξγφηεξα. 

  ην ηέινο ηνπ 2008, επήιζε θαηάξξεπζε ζε πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία, 

εηδηθφηεξα ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ, παξνπζηάδνληαο επίπεδα 

δηαρείξηζεο ξίζθνπ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε δηαδνρηθέο θαηαζηάζεηο θαηάξξεπζεο ζην 

ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγψληαο πνιιά ηδξχκαηα ζε αληθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο. Πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα έγηλαλ επηθπιαθηηθά ζε ζέκαηα δαλεηζκνχ θαη αβέβαηα γηα ην πνηνο ζα είλαη ν 

επφκελνο πνπ ζα εκθαλίζεη αληθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο θαχινπ θχθινπ, ν νπνίνο ζρεηηδφηαλ αξρηθά κε 

ην ρξεκαηνπηζησηηθφ παξάγνληα θαη επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηελ δπζιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, 

νη νπνίεο δηέθεπγαλ απφ ηα φξηα εθηηκήζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κνληέισλ θαηαλάισζεο πνπ 

πξνέθπςε απφ ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ.  

Οη νηθνλνκηθέο πθέζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα επίπεδα ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηαθνξψλ. Ζ επίδξαζε ηεο χθεζεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζπκπεξηιακβάλεη ηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ, εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο δήηεζεο. Βαζηθά αγαζά (π.ρ. ηξφθηκα) θαη 
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θάπνηα είδε πνιπηειείαο ηείλνπλ λα είλαη αλζεθηηθά δηαηεξψληαο ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ ηνπο 

θαη παξνπζηάδνληαο νξηαθέο δηαθπκάλζεηο. Παξφια απηά, ηα αγαζά φπσο ηα απηνθίλεηα, ηα 

ειεθηξνληθά είδε θαη νη κεγάιεο επελδχζεηο (π.ρ. πινία, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο), 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπο, θαηφπηλ επίδξαζεο ηεο χθεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, νη εμαγσγηθέο ρψξεο δηακνξθψλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο κε βάζε 

απηή ηελ θαηεγνξία αγαζψλ.  

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηφξζσζε πνπ μεθίλεζε ην 2008, ππήξμε 

ξαγδαία εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, κε ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο λα θαηαξξένπλ αξρηθά θαη 

έπεηηα λα αθνινπζνχλ ηελ θαηάξξεπζε ηφζν νη πνζφηεηεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, φζν 

θαη ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Έηζη επηβεβαηψζεθε ν αλαπφθεπθηνο 

ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. 

Ζ δξακαηηθή πηψζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ην ηέινο ηνπ 2008 θαη θαηά ην 2009 πξνθάιεζε 

ηε ξαγδαία κείσζε ησλ λαχισλ θαη ηελ πηψζε ησλ αμηψλ ησλ πινίσλ, θέξλνληαο πνιιέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αληηκέησπεο κε ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ κειινληηθή ηνπο 

πνξεία. 

Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε έλα ζπλνπηηθφ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ 

παγθφζκην δείθηε αλάπηπμεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλέο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ απφ ην 

1966-2014 εζηηάδνληαο ζηηο εκεξνκελίεο ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5 Παγκόςμιοσ δείκτησ ανάπτυξησ και ανάπτυξη του διεθνζσ θαλάςςιου εμπορίου από το 1966-2014  

Πηγή: Clarkson research services 
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πγθεθξηκέλα ζην δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη κε θφθθηλε γξακκή ηνλ παγθφζκην 

δείθηε αλάπηπμεο θαη κε κπιε γξακκή, ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλέο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

Δζηηάδνληαο ινηπφλ ζηηο εκεξνκελίεο 1975 δειαδή κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ε αλάπηπμε 

ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ αγγίδεη ην -6%, έπεηηα ζην δηάζηεκα 1980-1983 , δειαδή ιίγν κεηά 

ηελ δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ αγγίδεη ην -8% θαη 

κάιηζηα φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα απηή είλαη ε κεγαιχηεξε πηψζε πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ζηελ ηζηνξία ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ απφ ην β παγθφζκην πφιεκν κέρξη θαη 

ζήκεξα. Ζ επφκελε κεγάιε πηψζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζεκεηψλεηαη ην 2009, δειαδή 

κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 πνπ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο.  

    Οη εμειίμεηο φζνλ αθνξά ζηε δήηεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ήηαλ πνιχ 

απαγνξεπηηθέο θπξίσο ζην εκπφξην ηνπ πεηξειαίνπ, ελψ ε δηαθίλεζε ζην εκπφξην μεξνχ 

θνξηίνπ ζεκείσζε πνιχ θαιχηεξε απφδνζε. Ο παγθφζκηνο ζηφινο  κεηψζεθε ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη αλέθακςε κφλν κε ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ λαπιαγνξψλ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990. 

 

 

 

3.4 Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζην λαπηηιηαθφ θφζκν 

 

 Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008 θαη κεηά φιεο νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είδαλ ηνπο δείθηεο 

ηνπο λα θαηξαθπινχλ ζηα ρακειφηεξα ζεκεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ηελ πην έληνλε 

πεξίπησζε ησλ πινίσλ ηνπ μεξνχ θνξηίνπ. O δείθηεο ινηπφλ Baltic Dry Idex (BDI) απφ ηηο 

11.793 κνλάδεο πνπ ήηαλ, βξέζεθε ηνλ Μάτν ηνπ 2008 ζηηο κφιηο 774 κνλάδεο . Αθφκε, ε 

ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ θαηέγξαςε θαηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ηε 

κεγαιχηεξε πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ, ζην ειεθηξνληθφ site ηεο Neptune Orient Lines, νη ζπλνιηθέο 

απνζηνιέο κεηψζεθαλ ζηηο 169.100 ηνλ κήλα Ννέκβξην, δειαδή πεξίπνπ 12% ρακειφηεξα 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηα δεμακελφπινηα κε ηελ ζεηξά ηνπο άξρηζαλ 

θαη απηά λα βηψλνπλ ζεκαληηθά ζεκάδηα ππνρψξεζεο (Μπαξδνχληαο Ν., 2009).  
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 Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο δέρζεθαλ πξψηεο ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, 

πάγσζαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπο πξνο ηε λαπηηιία. Αλαιπηηθφηεξα θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2008 ε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ λέσλ λαπηηιηαθψλ δαλείσλ ήηαλ αηζζεηά 

κεησκέλε θαηά 23%, ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν Κ. Πεηξφπνπιν ηεο Petrofin 

Sa, Ted. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε λαπηηιία κε 262,4 δηζ. δνιάξηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνχλ νη 

επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, απηφ φκσο ζεσξείηαη πιένλ αδχλαηνλ.  

 πλεπψο ε θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ απνηηκήζεσλ ησλ 

εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Απφ ηηο 25 λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ θαη 

ηνπ Λνλδίλνπ, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ θαηαγξάςεη πνιχ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ 

αμία ηνπο. χκθσλα ινηπφλ κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο XRTC, πνπ είλαη αξκφδηα γηα 

ζπκβνπιεπηηθέο επί λαπηηιηαθψλ ζεκάησλ, ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζε αμία κεηνρψλ είραλ 

νη εηαηξείεο Aries Maritime κε ππνρψξεζε κεηνρήο πεξίπνπ ζην 75%, ε Excel Maritime ε 

νπνία ππνρψξεζε ζρεδφλ ζην 60% ηεο αξρηθήο ηεο αμίαο , ελψ ε κεηνρή ηεο Navios 

ζεκείσζε ππνρψξεζε πεξίπνπ ζην 46% . Ζ δξακαηηθή ππνρψξεζε ηεο αμίαο κεηνρψλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ είηε Διιεληθψλ είηε μέλσλ ζπκθεξφλησλ, είρε σο αληίθηππν νη 

εηαηξείεο απηέο λα πξνβνχλ ζε ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ή αθφκε θαη ζε αλαζηνιέο ζηα 

πξνγξάκκαηα λαππεγήζεσλ ηνπο. 

Δθηηκάηαη φηη θαηά ην 2008 αθπξψζεθε ην 30% ησλ παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ, ελψ 

ην 2009  αθπξψζεθε ην 60% ησλ παξαγγειηψλ έλαληη ησλ παξαγγειηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ην 

2008. Αθφκε, απμεηηθή εκθαλίδεηαη ε ηάζε ζρεηηθά κε ηηο δηαιχζεηο πινίσλ. πγθεθξηκέλα 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 νδεγήζεθαλ ζπλνιηθά ζηα δηαιπηήξηα, πινία 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 800.000 ηφλσλ, φια ηχπνπ bulk carrier.  

Αθφκε εθηηκάηαη φηη αλ ζπλερηζζεί ε ίδηα ηάζε, ηφηε ζα νδεγνχληαη ζηα δηαιπηήξηα 

δηεζλψο πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 40 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θάζε 

ελφο έηνπο.  Βέβαηα απηφ ζεκαίλεη φηη ζα θαηαγξαθεί έλα ηζηνξηθφ ξεθφξ κεηά ην ξεθφξ πνπ 

θαηαγξαθηθέ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 κε ζπλνιηθή δηάιπζε πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο 29 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ . 

 Δπηπιένλ απφ ηηο ζπλνιηθέο αθπξψζεηο παξαγγειηψλ αιιά θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

δηαιχζεσλ παιαηψλ πινίσλ πιήηηνληαη θαη ηα λαππεγεία. Βέβαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

κείσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ εθηηκάηαη φηη ζηαδηαθά ζα βνεζήζεη 

ζηελ αλάθακςε ησλ λαχισλ. Σα λαππεγεία κε ηελ ζεηξά ηνπο βξίζθνληαη θαη απηά 

εθηεζεηκέλα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο έρνπλ ιάβεη ζπλνιηθά ζε παγθφζκην επίπεδν, 



47  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ 
 

παξαγγειίεο χςνπο πεξίπνπ 600 δηζ. δνιαξίσλ γηα λέα πινία. Οη παξαγγειίεο απηέο ησλ λέσλ 

πινίσλ έρνπλ απαηηνχκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο πεξίπνπ ζηα 320 δηζ. δνιάξηα, ζχκθσλα κε 

ηελ εξεπλεηηθή ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία, Celent.  

Έλα αθφκε πιήγκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο εθηφο απφ ηελ πψιεζε πινίσλ θαη ηελ 

αθχξσζε ζηηο παξαιαβέο λεφηεπθησλ, είλαη φηη παξαηεξείηαη αχμεζε  ηνπ αξηζκνχ ησλ 

λαπηηιηαθψλ πνπ πξνρσξνχλ ζε παξνπιηζκφ ηνπ ζηφινπ ηνπο κέρξη λα βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο ζηελ.  

 ζν ππάξρεη ηφζν κεγάιε πξνζθνξά ηνλάδ, εμεγνχλ λαπηηιηαθνί αλαιπηέο, δελ 

πξφθεηηαη λα αλαθάκςνπλ νη λαχινη μεξνχ θνξηίνπ, αληίζεηα ζα πηέδνληαη δηαξθψο πξνο ηα 

θάησ θαζψο ε πξνζθνξά ζα είλαη πάληα κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε. ήκεξα, ηα έζνδα ησλ 

πινίσλ δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε απνηέιεζκα λα 

ζπζζσξεχνληαη δεκηέο εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ Fearnley Consultants ππνινγίδεη φηη έλα 

κεγάιν θνξηεγφ πινίν ράλεη ζε εκεξήζηα βάζε πεξίπνπ 17.300 δνι. 
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3.5  Ζ λαπηηιία ελ κέζσ ηεο θξίζεο ηνπ 2008 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 60 εηψλ, ην παγθφζκην εκπφξην παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά ηαρχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ παγθφζκηνπ ζπλνιηθνχ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.). Δλδεηθηηθά, ζηε δεθαεηία 1990 – 2000, ν φγθνο 

ησλ κεηαθνξψλ απμήζεθε κε ηξηπιάζην ξπζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αγνξψλ 

θαζψο θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη αιιαγέο απηέο απνηππψλνληαη κε ηε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη ηελ ππνρψξεζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Μάιηζηα, ε ππνρψξεζε ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ζεκαληηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ χθεζε 

ηεο παξαγσγήο. Σν 2009, ην παγθφζκην Α.Δ.Π. ππνρψξεζε θαηά 2.2%, ελψ ην εκπφξην 

εκθάληζε πηψζε 14.4%. Ζ κείσζε απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, νη 

νπνίεο επέδεημαλ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηνπο ηεο ηάμεο ηνπ 3.2% γηα ην έηνο 2009. Οη ελδείμεηο 

ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη ν φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζα παξακείλεη ζε αηζζεηά 

ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζαθψο 

αξλεηηθφ γηα ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. (Hoffman, 2010). 

Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

κεηαθέξνληαη ζαιάζζηα, ππέζηε ζεκαληηθή κείσζε ζην κεζνδηάζηεκα ηεο δηαλπφκελεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ παξαγσγή ζε δηεζλέο επίπεδν κεηψζεθε θαη ηψξα πιένλ θαηέρεη 

ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Οη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο δελ επεξεάζηεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ 

απφ ηελ θξίζε ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. Πιένλ, νη ξπζκνί 

παξαγσγήο έρνπλ επαλέιζεη ζρεδφλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα θαη νη πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ 

πεξαηηέξσ αχμεζε γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

ε αληίζεζε κε άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε λαπηηιία, ηα δηαηξαπεδηθά 

πξνβιήκαηα πνπ απνηέιεζαλ κείδνλ πξφβιεκα είλαη ζαθψο ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν έλαξμεο ηεο θξίζεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ρακειφηεξα ηξαπεδηθά spreads 

πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα. ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. έρεη 

απνθαηαζηαζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε εκπηζηνζχλε, κε ηα ακεξηθάληθα νκφινγα λα θιείλνπλ 

ζε επίπεδα ίδηα κε απηά πξν θξίζεο, δειαδή θνληά ζην 4%. Βέβαηα, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Δπξψπε δελ έρεη ηεζεί αθφκα ππφ έιεγρν, κε ηελ απφδνζε ησλ επξσπατθψλ νκνιφγσλ 

λα κε ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηα επίπεδα πξηλ ηελ θξίζε. 
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Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006 -2009 παξαηεξήζεθε κηα ζπλερήο πηψζε ζην ζπληειεζηή 

ηφλν-κηιίσλ αλά ηφλν ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ. Ζ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο απμήζεθε 

θαηά 26.6% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. Ζ ππεξπξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα 

αληηζηνηρνχζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζην 2.9% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

παγθνζκίνπ ζηφινπ. 

Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ κηα απφ ηηο βάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Μαδί κε ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ πξνηππνπνίεζή ηνπ εκπνξίνπ θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζην ζχλνιν ηνπο ζπληέιεζαλ 

ζηελ επθνιφηεξε αγνξαπσιεζία πξψησλ πιψλ θαη ηειεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κεηαμχ 

νπνηνδήπνηε ρσξψλ ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε. πσο δηαθαίλεηαη, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο πνπ θαηά θαηξνχο παξαζέηνληαη, ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ σζεί ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη θάηη κε νξαηφ: ην κεησκέλν θφζηνο ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ. 

Αλακθηζβήηεηα, ε λαπηηιία απνηειεί ηελ βηνκεραλία κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ 

παγθνζκηνπνίεζεο. Οη πάξνρνη λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ ζπάληα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Μηα ηππηθή 

ζπλαιιαγή εκπιέθεη αλζξψπνπο, ππεξεζίεο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνιιψλ θξαηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ειιελφθηεην πινίν πνπ θηίζηεθε ζηελ Κνξέα, είλαη δπλαηφλ λα λαπισζεί 

απφ έλα Γαλφ δηαρεηξηζηή, λα λαπηνινγεζνχλ Φηιηπηλέδνη λαπηηθνί, κέζσ ελφο Κππξηαθνχ 

πξαθηνξείνπ πιεξσκάησλ. Σν πινίν λα έρεη λενινγεζεί ζηνλ Παλακά, λα είλαη αζθαιηζκέλν 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη λα κεηαθέξεη γεξκαληθά πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ελφο ειβεηηθνχ 

πξνσζεηή απφ έλα νιιαλδηθφ ιηκάλη ζηελ Αξγεληηλή, κέζσ ιηκεληθψλ ηεξκαηηθψλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη εηαηξείεο κε έδξα ην Hong Kong θαη ην Νηνπκπάη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ, ην πινίν κπνξεί λα πξνβεί ζε επηζθεπέο ζηελ Πνξηνγαιία, λα εθνδηαζηεί θαχζηκα 

ζηελ Ηζπαλία θαη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ λα κεηαθνξησζεί ζε δηαθνξεηηθφ πινίν κε 

πξννξηζκφ ηε Βξαδηιία. Απφ ην αλσηέξσ παξάδεηγκα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε 

πξνηππνπνίεζε ζηε λαπηηιία απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν. Υσξίο, ιφγνπ ράξε, 

πξνηππνπνηεκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ε χπαξμε δηθηχσλ δηακεηαθνξηθψλ κέζσλ ζα ήηαλ 

αδχλαηε. Δπηπξφζζεηα, ε πξνηππνπνίεζε ζηε λαπηηιία επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

Ζ θξίζε ζην λαππεγηθφ ηνκέα φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, βξίζθεηαη ζε άκεζε 

εμάξηεζε κε ηελ θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηε λαπηηιηαθή αγνξά. Ζ αγνξά ησλ dry bulk carriers 

έρεη πιεγεί ηδηαίηεξα απφ ηελ παγθφζκηα έιιεηςε δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο θαη επφκελν είλαη 

λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά νη λαππεγηθέο κνλάδεο πνπ θαηά θχξην ιφγν θαηαζθεπάδνπλ πινία 
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ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. Σν ίδην βέβαηα, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηζρχεη ζηηο αγνξέο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ πεξλάλε ηελ θξίζε ιηγφηεξν επψδπλα. 

  

  

3.6  Πξνζαξκνγή θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ θξίζε 

 

Οη λαχινη θαη ε ηηκή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ αληηδξνχλ άκεζα ζηηο αιιαγέο ηεο 

ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ πξνζθνξά λέαο ρσξεηηθφηεηαο 

αληηδξά πην αξγά. Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία δηαζέηεη πέληε ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζε 

ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο. Πξψηνλ, ζα δηαθφςεη άκεζα ηηο παξαγγειίεο λέσλ 

πινίσλ. Γεχηεξνλ, ζα πξνβεί ζε δηαιχζεηο πινίσλ. Σξίηνλ, ζα ππάξμεη παξάηαζε, 

ηεξκαηηζκφο ή αλαβνιή ησλ ηξερφλησλ παξαγγειηψλ. Σέηαξην, ηα πινία κπνξεί λα κεηψζνπλ 

ηελ ηαρχηεηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ειαηησζεί ε πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα. Καη 

πέκπην, ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη δπλαηφ λα απνζχξεη πξνζσξηλά εθηφο ππεξεζίαο 

κέξνο ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο. 

 

3.6.1  Παχζε λέσλ παξαγγειηψλ 

 

Ζ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ απνηειεί θπξίαξρν πξφβιεκα γηα 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. πλήζσο φηαλ ππάξρεη νηθνλνκηθή χθεζε, ηε ρξνληθή ηάζε γηα 

λέεο παξαγγειίεο πινίσλ. ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, φκσο, ηα δηαηξαπεδηθά 

πξνβιήκαηα νδήγεζαλ ζηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ, ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο παξνρήο λέσλ δαλείσλ πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Δμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ 

λαχισλ θαη ηεο ππεξπξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο, ηα θέξδε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

κεηψζεθαλ, θαζηζηψληαο έηζη αξθεηά δχζθνιε ηελ εθπιήξσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή ήηαλ απνηξεπηηθή γηα ιήςε λέσλ 

δαλείσλ απφ πιεπξάο πινηνθηεηψλ.  

Σα έηε ηεο εθδήισζεο ηεο θξίζεο θαη κεηά παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ 

αξηζκφ παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ. Δλδεηθηηθά, ην 2007 ππεγξάθεζαλ ζπκβφιαηα 

θαηαζθεπήο 535 λέσλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ην 2008 παξαγγέιζεθαλ 

208 πινία, ελψ ην 2009 ππήξμαλ κφλν ελληά παξαγγειίεο. Αλαθνξηθά κε ηα πινία κεηαθνξάο 
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ρχδελ θνξηίνπ, ην 2009 παξαγγέιζεθαλ 290 πινία, αξηζκφο εμαηξεηηθά κηθξφο ζε ζρέζε κε 

ηα 1,204 πινία ππφ παξαγγειία ηνπ 2008 θαη ηα 2,060 πινία ηνπ 2007. Γηα ηα 

δεμακελφπινηα, νη λέεο παξαγγειίεο ην 2009 έθηαζαλ ηηο 153, ελψ ην 2008 ήηαλ 509 θαη ην 

2007 αλέξρνληαλ ζηηο 1,273. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε ππφ παξαγγειία ρσξεηηθφηεηα ήηαλ 

ζηα 258,3 εθαη. Dwt γηα ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (54,5% ηεο ηφηε ππάξρνπζαο 

ρσξεηηθφηεηαο), 109,3 εθαη. dwt γηα ηα δεμακελφπινηα (23,1% ηεο ηφηε ππάξρνπζαο 

ρσξεηηθφηεηαο), 15 εθαη. dwt γηα ηα πινία γεληθνχ θνξηίνπ (3,2% ηεο ηφηε ππάξρνπζαο 

ρσξεηηθφηεηαο), 53,9% ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ηεο ηδίαο πεξηφδνπ. 

Αθνινχζεζε πηψζε ηεο παξαγγειίαο θαη γηα ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

(11,4% ηεο ηφηε ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο) θαη 37,4 εθαη. dwt γηα πινία άιισλ 

θαηεγνξηψλ (7,9% ηεο ηφηε ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππφ 

παξαγγειία πινίσλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ήηαλ 9,222 πινία, κε ηε κεηθηή ρσξεηηθφηεηα 

λα αλέξρεηαη ζηα 474 εθαη. dwt. ηα ηέιε ηνπ 2010, ην παγθφζκην order book κεηψζεθε θαηά 

28% ζε ζρέζε κε ηα κέγηζηα πνζνζηά πνπ παξνπζίαζε ηελ επνρή πξν θξίζεο. πγθξηηηθά κε 

απηά ηα κέγηζηα, παξαηεξήζεθε κείσζε 45% γηα ηηο παξαγγειίεο ησλ containerships, 34% 

γηα ηα δεμακελφπινηα θαη 18% γηα ηα bulk carriers. 

 

 

3.6.2 Αθχξσζε θαη επαλαπξνγξακκαηηζκφο παξαγγειηψλ 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε λαπηηιία βίσζε πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο αξθεηνί πινηνθηήηεο 

μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηα λαππεγεία, κε ζηφρν ηνλ επλντθφηεξν γηα 

απηνχο ηξφπν παξαιαβήο ησλ ππφ παξαγγειία πινίσλ ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηάζε 

απηή είλαη δπλαηφλ λα ζηνηρίζεη νηθνλνκηθά ζηα λαππεγεία, κπνξεί θαη εθηφο ησλ άιισλ λα 

ζπκβάιεη ζηελ εμηζνξξφπεζε πξνζθνξάο – δήηεζεο, ε νπνία ηαιαλίδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, νδεγεζήθακε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαπξνγξακκαηηζκέλσλ 

παξαγγειηψλ ζηα δηεζλή λαππεγεία. Σν έηνο 2009, 279 παξαγγειίεο είηε κεηαηέζεθαλ γηα 

αξγφηεξα, είηε πάγσζαλ γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζσ θνηλήο ζπκθσλίαο 

πινηνθηεηψλ – λαππεγείσλ. Απφ απηέο ηηο παξαγγειίεο, 59 αθνξνχζαλ δεμακελφπινηα, 72 

αθνξνχζαλ πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, 94 αθνξνχζαλ containerships θαη 54 

αθνξνχζαλ άιινπο ηχπνπο πινίσλ. Οη αλσηέξσ ζπλνιηθέο παξαγγειίεο αληηζηνηρνχζαλ ζην 

4,3% ηνπ ηφηε ππάξρνληνο order book.  
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Γηα ην 2010, ην 60% ησλ παξαιαβψλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαλ γηα ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ έηνπο, κεηαηέζεθαλ γηα αξγφηεξα. Σν δηάζηεκα κεηάζεζεο ήηαλ κηθξφηεξν γηα ηα bulk 

carriers θαη ηα δεμακελφπινηα. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαζέζεσλ, 

δελ παξαηεξήζεθαλ πνιιέο αθπξψζεηο παξαιαβψλ λέσλ πινίσλ. Σν 2010 απνηέιεζε έλα 

έηνο πνπ ζεκεηψζεθε ηζηνξηθφ ξεθφξ ζην θηίζηκν λέσλ πινίσλ, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαγγειηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη 

παξαιαβέο αλέξρνληαλ ζε 3,748 πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 96,433,000 GT. Παξά ην 

ηζηνξηθφ απηφ ξεθφξ, ε επίδνζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο παξαιαβέο λέσλ πινίσλ ήηαλ 

ρακειφηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ, αθνχ αξθεηνί πινηνθηήηεο δηαθνξνπνίεζαλ ηνπο ρξφλνπο 

παξαιαβήο εμαηηίαο ηεο θξίζεο. 

ε φξνπο gross tonnage, ην 2010 ην 45,2% ησλ λέσλ παξαιαβψλ αληηζηνηρνχζε ζε 

πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ, ελψ ην 27,7% ζε δεμακελφπινηα. ηα πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αληηζηνηρνχζε ην 15,2%. Σα bulk carriers ζπλέρηζαλ λα 

επηθξαηνχλ ζηηο λέεο παξαιαβέο ηνπ 2011, αθνχ ην πνζνζηφ ηνπο απμήζεθε θαηά 2,7% ζε 

ζρέζε κε ην 2010, θζάλνληαο ζην 47,9%. Έηζη, ππήξμαλ 222 παξαιαβέο λεφηεπθησλ πινίσλ, 

ελψ κφιηο 67 θαηαζηξνθέο. Οη παξαιαβέο ησλ containerships ζηηο αξρέο ηνπ 2011 αξηζκνχζε 

παξαιαβή ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 200,000TEUs.  

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ, θάζε κήλα ζα 

ζεκεηψλεηαη πηψζε ζηελ παξαιαβή λέσλ πινίσλ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ηα λαππεγεία 

παξνπζηάζηεθαλ πνιχ πην επέιηθηα ηνπ αλακελνκέλνπ. Αλ θαη αξθεηέο παξαγγειίεο πινίσλ 

έιαβαλ ρξνληθή παξάηαζε, νη πεξηζζφηεξεο δελ αλαβιήζεθαλ θαζψο ηα λαππεγεία δελ 

επηζπκνχζαλ λα απσιέζνπλ εληειψο ηε δνπιεηά ηνπο. Σα λαππεγεία Daewoo SME, ιφγνπ 

ράξε, ην έηνο 2009 αλαθνίλσζαλ αχμεζε θαζαξψλ εζφδσλ ηεο ηάμεο ηνπ 44%, θαζψο νη 

παξαδφζεηο πινίσλ κεηψζεθαλ θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Κάπνηα 

λαππεγεία παξείραλ βνήζεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο πξνζθέξνληαο δηάθνξα ζρήκαηα 

εθκίζζσζεο ησλ πινίσλ ηνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ είθνζη 

παξνπζηάζεη αχμεζε πεξίπνπ 30% ηελ επφκελε ηεηξαεηία  (De Monie et al, 2011 ). 

 

3.6.3 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

 

Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζεκαίλεη απηνκάησο ηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

πιεχζεο ηνπ ζηφινπ. Απηφ νδεγεί ζε δχν ζεηηθέο επηδξάζεηο. Πξψηνλ, ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη δεχηεξνλ πεξηνξίδεη πξνζσξηλά θαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ 
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ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο. Παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη κε γλψκνλα 

ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, απαηηείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ πινίσλ έηζη ψζηε λα παξακείλεη ζηαζεξή ε ζπρλφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ ιηκαληψλ.  

Ζ ελεξγνπνίεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πινίσλ ζε κία γξακκή νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλελεξγψλ πινίσλ, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ζε πεξίνδν 

θξίζεο. Βέβαηα, ε επίδξαζε ζηνπο ρξφλνπο δηάξθεηαο ησλ ηαμηδηψλ είλαη ζεκαληηθή. Γηα έλα 

ζπλεζηζκέλν ηαμίδη Αλαηνιήο – Γχζεο κε ηαρχηεηα 25 θφκβσλ απαηηνχληαη πεξίπνπ 16 

εκέξεο. Με ηαρχηεηα 14 θφκβσλ, γηα ην ίδην ηαμίδη, απαηηνχληαη 29 εκέξεο. Ζ δηαθνξά απηή 

ζην ρξφλν δελ απνηεινχζε πξφβιεκα γηα ηνπο πινηνθηήηεο θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

θξίζεο. Βέβαηα, κε ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, νη έκπνξνη θαη νη βηνκεραλίεο δελ 

πξφθεηηαη λα επηδείμνπλ αλνρή ζε ηέηνηνπ κεγέζνπο θαζπζηεξήζεηο. 

 

3.6.4 Αλελεξγφο-Παξνπιηζκέλνο ζηφινο 

 

Αξθεηά απφ ηα πιενλάδνληα πινία ζήκεξα, είλαη αδχλαην λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε απνηέιεζκα είηε λα νδεγνχληαη ζε παξνπιηζκφ είηε λα παξακέλνπλ 

αλελεξγά, δεκέλα ζε ιηκάληα. Δλδεηθηηθά, ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάξηηνο 2008 – Μάξηηνο 

2009 παξαηεξήζεθε αχμεζε 73% ησλ αλελεξγψλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ. ηε 

λαπηηιία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαηαγξάθεθαλ 506 πινία 

σο αλελεξγά. Ο αλελεξγφο ζηφινο ησλ containerships αλέξρεηαη ζηα 1,34 εθαη. TEUs, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 10,6 ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010, 

πεξίπνπ ην 12% ηνπ ζηφινπ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, παξέκεηλε αλελεξγφο, κε 

πινία δεκέλα ζε δηάθνξα ιηκάληα δηεζλψο. Με άιια ιφγηα, ζηηο κέξεο καο, ππνινγίδεηαη φηη 

πάλσ απφ 500 πινία κεηαθνξάο απηψλ αλακέλεηαη λα παξαιεθζνχλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία ζα βξεζεί ζε ηξνρηά αλάθακςεο, ε ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο ζα δηαηεξεζεί γηα αξθεηά αθφκα ρξφληα. Καζψο ηα πινία ζηαδηαθά 

απνζχξνληαη, θαηά ην έηνο 2009 ν ελεξγφο ζηφινο πνπ δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηηο βαζηθέο 

ζαιάζζηεο δηαδξνκέο, κεηψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ ζπλνιηθή ελεξγή ρσξεηηθφηεηα 

πινίσλ πνπ παξείραλ ζαιάζζηεο ππεξεζίεο ζηηο δηαδξνκέο Αλαηνιηθή Αζία – Δπξψπε θαη 

Αλαηνιηθή Αζία – Βφξεηα Ακεξηθή παξνπζίαζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2011 ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηνπ 2010.  

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηνπ ελεξγνχ ζηφινπ ζηηο ζαιάζζηεο 

δηαδξνκέο ηνπ Νφηνπ ήηαλ ιηγφηεξν δξαζηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 
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αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο, επεξεάζηεθαλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ κείσζε 

ζηηο δηαδξνκέο κεηαμχ Αθξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Αζίαο ήηαλ κφλν 7%, κεηαμχ Αλαηνιηθήο 

Αζίαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο πεξίπνπ 13% θαη απηή κεηαμχ Νφηηαο Αθξηθήο θαη Νφηηαο 

Ακεξηθήο κφλν 3.4%, θαηά ην έηνο 2009. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη νη δηαιχζεηο ησλ πινίσλ αλά έηνο φπνπ 

θαίλεηαη μεθάζαξα αχμεζε ηεο ηάζεο γηα δηαιχζεηο πεξηζζφηεξσλ πινίσλ ηηο πεξηφδνπο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. (Πεγή: SMM Press Conference 8
th

 September 2014 World 

Shipbuilding, Martin Stopford) 

  

 

Γπάθημα 6  Γιαλύζειρ πλοίων ζε ζσέζη με ηον παγκόζμιο ζηόλο  

Πηγή: Clarkson research services 

3.6.5 πγρψλεπζε, καθξνπξφζεζκε πξνζαξκνγή 

 

Καηά ην παξειζφλ, ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, 

έιαβαλ ρψξα ζεκαληηθέο ζπγρσλεχζεηο, ηδηαίηεξα κεηαμχ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηε δεθαεηία ηνπ 90, ε Sea – 

Land ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Maersk, ε American President Lines κε ηελ NOL (ηγθαπνχξεο), 

θαη κέξνο ηεο Crowley κε ηελ Hamburg Sud. Απφ ηελ πεξίνδν έλαξμεο ηεο παξνχζαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα έζνδα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ δελ ήηαλ απιά ρακειά, αιιά 

θπξίσο αξλεηηθά. Παξφια απηά, νη πξψηεο 25 θπξίαξρεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαηάθεξαλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  
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Αθφκα θαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ησλ αλσηέξσ 

εηαηξεηψλ δελ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξηζηνχλ. Κάπνηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη βηνκεραληθέο 

αξρέο πνπ πξναζπίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο, 

αιιά έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηηο ελψζεηο εξγαδνκέλσλ.  

 

3.6.6 Δπαλάθακςε λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο 

 

Δλψ νη πινηνθηήηεο θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξπξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, νη πξννπηηθέο ζρεηηθά κε ηε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο ζπλερψο βειηηψλνληαη. Ζ νηθνλνκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο 

αλαπηχρζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ ησλ ηειεπηαίσλ έμη 

εηψλ, παξνπζηάδνληαο αλάπηπμε 5.7%, θαζψο νη εηαηξείεο απέζπξαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο 

γηα πεξηθνπή ησλ επελδχζεσλ. 

 Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. αλέθεξαλ 

αχμεζε ζηηο εηζαγσγέο ηνπο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, 

ζεκεηψλνληαο γηα πξψηε θνξά ηα ηξία ηειεπηαία έηε ζπλερφκελε εηήζηα αχμεζε. Ζ China 

Shipping Group αλέθεξε αχμεζε, κεγαιχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ, ηεο ηάμεο ηνπ 18.1% ζηνλ 

φγθν κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, κε ηε ζπλερφκελε εηήζηα αχμεζε λα 

πξνζεγγίδεη ην 32.2%. ηαλ ν ξπζκφο ησλ επελδχζεσλ ζα ηζνξξνπήζεη ζηα πξν θξίζεσο 

επίπεδα, ηφηε νη πξναλαθεξφκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζα επαλέιζνπλ ζηα θπζηνινγηθά 

επίπεδα. 

 

3.6.7 χγθιηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

 

Οη εηζαγσγείο θαη νη βηνκεραλίεο, νη νπνίνη πξνγξακκαηίδνπλ ηηο λέεο παξαγγειίεο 

ηνπο, βξίζθνληαη ζε επράξηζηε ζέζε θαζψο ππάξρεη αξθεηή δηαζέζηκε ρσξηηηθφηεηα γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ηνπο δηα ζαιάζζεο. Έηζη, ηα επίπεδα ησλ λαχισλ είλαη αξθεηά 

ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο πςειέο ηηκέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ην 2008. Δλψ, ινηπφλ, ε 

ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο δεκηνχξγεζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα θέξδε ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ηαπηφρξνλα δεκηνχξγεζε ζεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηνπο εηζαγσγείο θαη 

ηνπο εμαγσγήο αγαζψλ. Οη ρξφλνη αλακνλήο ζηα ιηκάληα θαη ηα επίπεδα ησλ λαχισλ 

παξνπζίαζαλ αηζζεηή πηψζε, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηνπο εκπφξνπο, πξνζθέξνληαο 
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ρακειφηεξα κεηαθνξηθά θφζηε θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά 

ελφο ηφλνπ ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ γηα απφζηαζε 1000 λαπηηθψλ κηιίσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2010 

θφζηηδε απφ 4$ έσο 7$, ελψ ην 2008 θφζηηδε απφ 10$ έσο 16$.  

Καηά θάπνην ηξφπν, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε λαπηηιία ιεηηνπξγεί αληηθπθιηθά ζε 

ζρέζε κε ηηο ηάζεηο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Καζψο ε νηθνλνκία αλαζεξκαηλφηαλ θαη ην 

δηεζλέο εκπφξην παξνπζίαδε άλζεζε, ηα πςειά επίπεδα λαχισλ θαη νη πςεινί ρξφλνη 

αλακνλήο ζηα ιηκάληα ιεηηνπξγνχζαλ σο ηξνρνπέδε γηα ηε ξνή ηνπ εκπνξίνπ. Αμηνζεκείσηε 

εμαίξεζε απνηέιεζε ν ζπλσζηηζκφο ιηκέλσλ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε δήηεζε ηεο Κίλαο γηα 

ζηδεξνκεηάιιεπκα, ε νπνία ζπλέρηζε λα απμάλεηαη ην έηνο 2009. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα κεγάινο αξηζκφο ησλ πινίσλ ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ λα πξνζεγγίδεη ιηκάληα 

ρσξψλ εμαγσγήο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο φπσο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Ηλδίαο. 

 

3.6.8 Αληηθπθιηθή πνιηηηθή ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αληηθπθιηθή πνιηηηθή ζηηο παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ εκπεξηέρεη 

αξθεηή δφζε ινγηθήο. Ζ παξαγγειία πινίσλ ζηελ θαηψηεξε θάζε ηηκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ επηηπγράλεη θζελφηεξεο ηηκέο απφθηεζεο, κηθξφηεξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ 

πινίσλ, κε απνηέιεζκα ε εηαηξεία λα δηαζέηεη θαηλνχξηα πινία ηε ζηηγκή πνπ ζα απμάλεηαη ε 

δήηεζε.  

Ο αληίινγνο ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζην πςειφ επίπεδν ξίζθνπ. Σν 

θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηφζν πςειφ, φζν απαηηείηαη γηα λα αληηζηαζκίζεη ην 

πςειφ ξίζθν ηεο επέλδπζεο. Αθφκα θαη ζηελ επνρή καο θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξε βάζε ην 

παιαηφ ξεηφ πνπ ιέεη φηη ν επηηπρεκέλνο πινηνθηήηεο δελ είλαη απηφο πνπ παξνπζηάδεη θέξδε 

απφ ηελ παξνρή κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά απηφο πνπ θεξδίδεη απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο 

πινίσλ πνπ γίλνληαη ηε ζσζηή ζηηγκή.  

 

3.6.9 Αληηθπθιηθή πνιηηηθή ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο 

 

Αξθεηά επελδπηηθά ζρέδηα επέθηαζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, έπαπζαλ πξνζσξηλά, δηαθνξνπνηήζεθαλ, ή θαη αθφκα αλαβιήζεθαλ. Σν θαηλφκελν 

απηφ είλαη επηθίλδπλν, θαζψο ε ζεκεξηλή έιιεηςε επελδχζεσλ ζε ιηκεληθέο ππνδνκέο ζα 
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δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην παγθφζκην εκπφξην ζα 

παξνπζηάδεη θαη πάιη αλάπηπμε. Ο ηδησηηθφο επελδπηηθφο παξάγνληαο ζε κεηαθνξηθέο 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο δηαθξίλεηαη γηα ηνλ πξν-θπθιηθφ ηνπ ραξαθηήξα. ε πεξηφδνπο 

πςειήο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ, νη ηδηψηεο – επελδπηέο πξνγξακκαηίδνπλ ηηο επεθηάζεηο 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαη απμάλεηαη ζπλνιηθά ν αξηζκφο ησλ λέσλ επελδχζεσλ. ε 

πεξηφδνπο χθεζεο, ηα αληίζηνηρα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα αλαβάιινληαη. Γεδνκέλεο ηεο 

ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο επέλδπζεο θαη ηεο ηειηθήο πινπνίεζεο 

ηεο, ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο γηα ηελ εμάπισζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ κηαο ρψξαο.  

 Δλψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα νηθνλνκηθά ζρέδηα ζηνρεχνπλ εηδηθά γηα κεγάια 

επελδπηηθά εγρεηξήκαηα πνπ πξναπαηηνχλ ζεκαληηθέο κειέηεο, είλαη βξαρππξφζεζκσλ 

κέηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, 

θάπνηα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα ζρέδηα, είηε ζηνρεχνπλ ζε καθξνπξφζεζκεο 

θαηλνηφκεο επελδχζεηο ζην δεκφζην ηνκέα, είηε επηθεληξψλνληαη ζηελ ειάηησζε ηνπ 

επελδπηηθψλ ειιείςεσλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο επελδχζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή νδηθψλ δηθηχσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, νη 

θπβεξλήζεηο παξέρνπλ εγγπήζεηο ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, επηηαρχλνπλ ηηο εγθξίζεηο πνπ 

απαηηνχληαη θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξάηνπο θαη ηδησηψλ γηα αλάπηπμε. ε 

καθξνπξφζεζκν επίπεδν, νη επελδχζεηο ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ θνξέσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, νδεγψληαο ζε ρακειφηεξα κεηαθνξηθά θφζηε θαη ζε 

ζηε ιήςε βειηηνχκελε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ θχξησλ κεηαθνξηθψλ ζεκείσλ. 

Γπζηπρψο, θαηά ην παξειζφλ νη δεκφζηεο επελδχζεηο πεξηνξίζηεθαλ ιφγσ άιισλ 

αλαγθψλ, επηθέξνληαο κείσζε ππνδνκψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα δηεζλή νηθνλνκηθά 

παθέηα ζηήξημεο κέζσ δηεζλψλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ παξέρνπλ ζήκεξα ηελ επθαηξία γηα 

αλαβάζκηζε ησλ επελδχζεσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. ζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ηάζε γηα 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ηφζν νη δεκφζηεο επελδχζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην θελφ θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο έηζη ψζηε νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ λα νδεγεζνχλ 

εθηφο θξίζεο. Σέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο ζα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία γηα 

έμνδν απφ ηελ θξίζε, απνηειψληαο κέξνο ησλ αληηθπθιηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή επαλάθακςε κέζσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 
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3.7  Ναπηηιηαθνί θχθινη 

 

Ζ παγθφζκηα λαπηηιία επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 

κείσζε ζην εκπφξην επέθεξε κε ηε ζεηξά ηεο άκεζε κείσζε ζηε δήηεζε θαη κεηαθνξέο θαη 

ζπλαθείο ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θίλεζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα δχν κεγαιχηεξα ηεξκαηηθά παγθνζκίσο, ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηεο 

αγθάε, παξνπζίαζε ην 2009 κείσζε 13.5% θαη 11% αληίζηνηρα. 

Παξά ηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

παγθφζκηνπ πινίσλ απφ παξαγγειίεο πξνγελέζηεξσλ εηψλ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

Ηαλνπαξίνπ 2009 – Ηαλνπαξίνπ 2010 ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηδεξνκεηαιιεχκαηα θ.α απμήζεθε θαηά 5.7% θαη απηή ηνπ ζηφινπ 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαηά 9% . Ζ αληαπφθξηζε ηεο πξνζθνξάο ζηηο αιιαγέο ηεο 

δήηεζεο δελ είλαη πνηέ άκεζε. Μεηαμχ 2002 θαη 2004, ε δήηεζε γηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παξνπζίαδε αχμεζε ζηφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο , ιφγσ 

ησλ παξαιαβψλ λέσλ κε κεγαιχηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ λέεο παξαγγειίεο πινίσλ. 

Ζ παξάδνζε ησλ πινίσλ ζπλήζσο απαηηεί ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 έηε. Σν γεγνλφο απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα απφ ην 2006 θαη έπεηηα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο δήηεζεο.  

Σν έηνο 2009, ε δηαθνξά ησλ δχν αλσηέξσ ξπζκψλ είρε απφθιηζε 15 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ, παξνπζηάδνληαο έηζη κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηα δεδνκέλα. Ζ ζπληεινχκελε 

ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο επέθεξε ζεκαληηθή κείσζε επηπέδσλ ησλ λαχισλ ζηηο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη νπνίνη κεηψζεθαλ θαηά 30% ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηέιε 2008 κε ηέιε ηνπ 2009. Αλάινγε εηθφλα παξνπζίαζαλ ηα επίπεδα ησλ λαχισλ θαη ζηηο 

κεηαθνξέο ρχδελ θνξηίνπ, φπνπ κεηψζεθαλ θαηά ην ήκηζπ. Σν ρακειφ επίπεδν ησλ λαχισλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηψζε ζηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, νδήγεζε ηνπο 

παγθφζκηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πξσηνθαλείο νηθνλνκηθέο απψιεηεο.  

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξεία δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ πιαλήηε, ε Maersk 

Line, αλέθεξε γηα ην έηνο 2009, απψιεηεο ηεο ηάμεο ησλ 2.1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ 

Hanjin line, απψιεζε 1.1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ην ίδην έηνο γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλέβαιε θαη ζηε κεηέπεηηα θαηάξξεπζή ηεο, ε Neptune Orient Line παξνπζίαζε απψιεηεο 
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741 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ λαπηηιία κέρξη θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο 

θχθινπο πνπ παξνπζηάδεη. ε επνρέο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο, νη εθνπιηζηέο παξνπζηάδνπλ 

θέξδε. Σν γεγνλφο απηφ απνξξέεη απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ λαππεγείσλ ζε θαηξνχο επεκεξίαο.  

Κάζε ζεηηθή έθξεμε ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ. Σα πινία 

παξαιακβάλνληαη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο θαη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρσξεηηθφηεηα 

ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ απμάλεηαη. Ζ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απψιεηεο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

2009 λα καηαησζνχλ αξθεηέο παξαιαβέο λέσλ πινίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

παξαηεξνχκελε δηαθχκαλζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ζηε λαπηηιία, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη ξαγδαία, ε θπθιηθή θχζε ηεο λαπηηιίαο δελ απνηειεί ζχγρξνλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

Αλαδεηθλχεη φηη ε δηαθχκαλζε απηή αλαπαξάγεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεραληζκνχο 

ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Οη φπνηεο αιιαγέο ζηα επίπεδα ησλ λαχισλ 

πξνθαινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λέεο επελδχζεηο απφ πιεπξάο πινηνθηεηψλ ζε πινία θαη απηφ 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπο.  

Γεληθφηεξα, έρεη απνδεηρζεί φηη νη λαπηηιηαθνί θχθινη ππνιείπνληαη ρξνληθά ζε ζρέζε 

κε ηνπο θχθινπο πνπ παξνπζηάδεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία. . Παξά ηα αλσηέξσ, αθφκα θαη 

ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν κεγάινο αξηζκφο λέσλ παξαγγειηψλ, νδήγεζε 

ζε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ. Σν γεγνλφο 

απηφ εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. ηελ 

αγνξά ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ 

ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, εηδηθφηεξα κε ηηο παξαιαβέο πινίσλ ηθαλά 

γηα κεηαθνξά άλσ ησλ 8.000 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σέηνηνπ κεγέζνπο πινία δελ ππήξραλ 

πξηλ ην 2004. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία παξαδφζεθαλ 156 container ships άλσ ησλ 

10.000 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαηά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010. Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ην order book πεξηέρεη παξαγγειίεο ίζεο κε ηα δχν ηξίηα ηεο 

ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο. 

 

3.7.1 Ζ λαπηηιία θαη ην εκπφξην ζε θξίζε 

 

Ο δείθηεο BDI (Baltic Dry Index) απνηειεί κηα έλδεημε ηεο κέζεο ηηκήο κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ (φπσο άλζξαθα, ζηδεξνκεηάιιεπκα, ζηηεξά θ.α.) γηα έλα ζχλνιν ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ αλά κέγεζνο πινίνπ. Απνηειεί ινηπφλ έλα δείθηε ηνπ θφζηνπο πνπ πξέπεη λα 
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πιεξσζεί έηζη ψζηε λα κεηαθεξζνχλ πξψηεο χιεο ζε δηεζλείο αγνξέο, θαζηζηψληαο ηνλ 

ζεκαληηθφ εξγαιείν. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξέρεη 

ελδείμεηο γηα ηε δηεζλή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ. Μηα πςειή ηηκή ηνπ 

δείθηε BDI απνηειεί έλδεημε γηα πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο απφ πιεπξάο 

λαπηηιίαο. Ζ απφηνκε πηψζε ηνπ δείθηε BDI δειψλεη φηη ζα αθνινπζήζεη χθεζε, θαζψο νη 

παξαγσγνί έρνπλ κεηψζεη ηε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, νδεγψληαο ηνπ πινηνθηήηεο 

ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί άκεζα. 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2008 ζεκεηψζεθε κηα αχμεζε ηνπ δείθηε BDI θαηά 5.5 

θνξέο, απνηππψλνληαο έηζη ηελ εθηίλαμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ε νπνία πήγαδε απφ ηε δίςα ηεο θηλέδηθεο νηθνλνκίαο γηα πξψηεο χιεο 

θαη ελέξγεηα. Ζ λαπηηιία αληηκεηψπηδε κε απμαλφκελν ξπζκφ ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηα ιηκάληα παξνπζίαδαλ έληνλα ην θαηλφκελν 

ηεο ζπκθφξεζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε γηα ηελ επνρή πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα θαη ν 

αληίζηνηρνο αξηζκφο ιηκεληθψλ ηεξκαηηθψλ ζπλέβαιιαλ ζηελ εθηίλαμε ησλ επηπέδσλ ησλ 

λαχισλ. Ο δείθηεο παξνπζίαζε κέγηζην επίπεδν ηελ άλνημε ηνπ 2008 θαζψο ε Κίλα εηζήγαγε 

κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Μεηέπεηηα, ν δείθηεο θαηέξξεπζε θαηά 94% κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ηνπιίνπ θαη ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, απνηέιεζκα ηεο επεξρφκελε χθεζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Πνηέ 

θαηά ην παξειζφλ δελ είρε ζεκεησζεί αληίζηνηρε πηψζε γεγνλφο πνπ επηβεβαίσλε φηη ε 

λαπηηιία θαη ην δηεζλέο εκπφξην πιήηηνληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ χθεζε. Ο δείθηεο 

ηειηθά δηνξζψζεθε κεξηθψο θαη ζηαζεξνπνηήζεθε ζε επίπεδα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ 

πεξίνδν κηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο (De Monie et al 2009). 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, φπσο απνηππψζεθε κέζσ ηεο πνξείαο ηνπ 

δείθηε BDI θαη ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε πηψζε ησλ λαχισλ ζηελ αγνξά ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είλαη απνηέιεζκα δχν θπξίαξρσλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο «θαηαηγίδεο». Πξψηνλ, ε «πηζησηηθή θαηαηγίδα». Σν θζηλφπσξν ηνπ 

2008 ην πάγσκα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζηελ αδπλακία νινθιήξσζεο αξθεηψλ 

δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο κηα πηζησηηθήο 

επηζηνιήο (letter of credit) έγηλε δπζθνιφηεξε, κε θάπνηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είηε 

λα αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ πηζησηηθέο επηζηνιέο πξνεξρφκελεο απφ ηξάπεδεο άιισλ 

ρσξψλ, είηε αθφκα λα αξλνχληαη ηελ έθδνζή ηνπο ζε πειάηεο ηνπο, ηζρπξηδφκελα φηη απηφ 

εκπεξηείρε αξθεηφ ξίζθν. Έηζη, ν φγθνο ησλ δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα 
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παξνπζίαδε νινέλα θαη κεγαιχηεξε πηψζε, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε αηηία απνηέιεζε πξνζσξηλφ ιφγν θαηάξξεπζεο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ σο ζπλαιιαγέο πςεινχ ξίζθνπ, απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα παξάγνληα 

κε ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, έζησ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο φξνπο. Ζ αδπλακία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ απνηεινχζαλ πιένλ ζνβαξνχο 

δηαθηλεηέο εκπνξίνπ, ελίζρπζαλ ην θαηλφκελν ηεο θαηάξξεπζεο. Παξφια απηά, απηή ήηαλ 

κηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε πξνεξρφκελε απφ κηα μαθληθή θαη απφηνκε αιιαγή ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, ε νπνία απνξξνθήζεθε απφ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, βαζηδφκελε 

ζηελ αλάιπζε ξίζθνπ θαη ζηελ αλάινγε νξζή ρξεκαηνδφηεζε. Σν δεχηεξν θαηλφκελν πνπ 

ψζεζε ζηελ χθεζε ήηαλ ε «καθξννηθνλνκηθή θαηαηγίδα». Ζ πίεζε πνπ δέρηεθε ε λαπηηιία 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε δήηεζε, ε νπνία απνηειεί θιαζηθή καθξννηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο 

χθεζεο. ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε ζπλερίδνληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ 

θαηαλάισζε αγαζψλ έσο φηνπ ππάξμεη ζπγρξνληζκφο κε ην κέζν εηζφδεκα .  

Σα δχν παξαπάλσ θαηλφκελα επεξέαζαλ αηζζεηά ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηε 

δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 παξαηεξήζεθε ηαπηφρξνλε 

πηψζε ζε φινπο ηνπο θνξείο δηαθίλεζεο θαη ζηαζκνχο ππνδνρήο ηνπ εκπνξίνπ. 
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3.7.2 Σαπηφρξνλεο πηέζεηο απφ πξνζθνξά θαη δήηεζε 

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία επσθειήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη θπξίσο απφ ηε 

ζρεδφλ απεξηφξηζηε πξνζθνξά θεθαιαίσλ γηα ην θηίζηκν λέσλ πινίσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

έξρεηαη αληηκέησπε κε ηε λαπηηιία κέζσ κηαο δηπιήο απεηιήο. 

Πξψην, παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε πηψζε ηεο δήηεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο πνπ 

παξνπζηάδεη ην δηεζλέο εκπφξην. Βέβαηα, δελ αληηκεησπίδνπλ φια ηα αγαζά θαη φινη νη ηχπνη 

πινίσλ ηελ ίδηα πηψζε. εκαληηθφηεξα επίπεδα θξίζεο αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο 

ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαη απηψλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σα 

δεμακελφπινηα θαη ηδηαίηεξα ηα VLCCs κέρξη πξφηηλνο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή δήηεζε, ελψ 

άιινη ηχπνη δεμακελνπινίσλ ζεκείσζαλ ειαθξηά αχμεζε ζηα επίπεδα δήηεζήο ηνπο ζηηο 

αξρέο ηνπ έηνπο 2009. 

Ζ δεχηεξε απεηιή πεγάδεη απφ ηνπο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη καδηθά πξνέβεζαλ ζε 

παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ, εθηηκψληαο φηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο, ζα ππήξρε 

ζεκαληηθή δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Ζ επθνιία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

λαπηηιίαο ζηα κέζα ηνπ 2008 θαη ηα ρακειά επίπεδα λαχισλ παξαθίλεζαλ αξθεηνχο 

πινηνθηήηεο λα επελδχζνπλ ζην θηίζηκν λέσλ πινίσλ, ε δήηεζε ησλ νπνίσλ ηειηθψο δελ 

απνδείρζεθε ζηελ πξάμε. Σν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ αηζηφδνμν θαη 

ζηεξηδφηαλ ζηελ πίζηε φηη ην δηεζλέο εκπφξην ζα ζπλερίδεη λα αλζίδεη αθάζεθηα. Ζ 

αηζηνδνμία απηή ελζσκαηψζεθε ζηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνπο κεηαθεξφκελνπο 

φγθνπο θνξηίνπ δηα ζαιάζζεο θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδα ησλ λαχισλ. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2009 νη δηαρεηξηζηέο γξακκψλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

αλακφξθσζαλ ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη εηζήγαγαλ έλα ζχλνιν κέηξσλ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, φπσο ε θαζπζηέξεζε ησλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο λεφηεπθησλ 

πινίσλ, ε επηζηξνθή λαπισκέλσλ πινίσλ ζηνπο πινηνθηήηεο ηνπο θαη ν ηεξκαηηζκφο, φπνπ 

ήηαλ δπλαηφλ, ηεο θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ πνπ ήηαλ ππφ παξαγγειία. 

Σν δήηεκα ησλ βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ πξνβιέςεσλ ηεο 

δήηεζεο ζηε λαπηηιία δελ απνηειεί λέν γεγνλφο. Καηά ην παξειζφλ, νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαλ απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη ήηαλ άκεζα εκπιεθφκελνη ζηε λαπηηιία, πνιινί εθ 

ησλ νπνίσλ είραλ λαπηηθή εκπεηξία θαη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα. 

ήκεξα πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε λαπηηιία δελ έρνπλ ην ζρεηηθφ 

ππφβαζξν θαη ζπάληα εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εθνπιηζηψλ. Τπεξαζπίδνληαη θπξίσο 

ηα ζπκθέξνληα άιισλ, φπσο ηδξπκάησλ δαλεηζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 



63  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ 
 

λαπηηιηαθψλ ηξαπεδηηψλ, θαη ζπλήζσο έρνπλ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ησλ πξαγκάησλ θαη 

ζηφρνπο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εκπιέθνληαη θαζεκεξηλά κε ηελ παξνρή πξσηνγελψλ 

λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. ηεξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ, νη νπνίνη 

ζπλήζσο έρνπλ κεησκέλε αληίιεςε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη επηδεηνχλ ηελ άκεζε 

επηζηξνθή θεξδψλ απφ ηα θεθάιαηα πνπ επέλδπζαλ. 

Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα, παξαηεξείηαη έληνλε αβεβαηφηεηα γηα ηε κειινληηθή 

δήηεζε ζηε λαπηηιία. Έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηέο κειέηεο πξφβιεςεο (θπξίσο απφ ηξαπεδίηεο 

θαη νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο) ρσξίο λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη ξνέο θνξηίσλ πνπ 

απνηεινχλ θαηαιχηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δήηεζεο γηα λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο. Σν θαηλφκελν 

απηφ παξαηεξείηαη έληνλα ζηνπο φγθνπο κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εμαηηίαο 

δχν βαζηθψλ παξαγφλησλ. Πξψηνλ, ε έιιεηςε ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηεο θπζηθήο ξνήο 

θνξηίνπ (δειαδή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ) θαη ηεο πξφβιεςεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη κε 

βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπο. Άιισζηε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αξηζκφ κεηαθεξφκελσλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη πην ζχλεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ δελ απαηηείηαη ε επηθέληξσζε ζηνλ 

φγθν ησλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

Γεχηεξνλ, ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο ζαιάζζηαο θίλεζε θνξηίνπ 

(seaborne traffic) (ηνπ δηεζλνχο θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη δηα ζαιάζζεο) θαη ηεο θίλεζεο 

(throughput) (ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη ζηα ιηκάληα θαη ηα ηεξκαηηθά γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζαιάζζηαο θίλεζεο θνξηίνπ). 

 

 

3.7.3 Οη επθαηξίεο κέζα απφ ηελ θξίζε 

 

Δθηφο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνζθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ηνπο, γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν πινίσλ πνπ απαηηείηαη λα παξαγγείινπλ, θαζψο θαη λα 

απνθαζίζνπλ γηα ελαιιαθηηθέο γξακκέο πιεχζεο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, φπσο
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ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ, ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ην ζηφιν, ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ πινίσλ, ηελ επίηεπμε ζεκαληηθψλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε λαπηηιηαθή αγνξά. Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη κα αλαπηχμεη 

θαη λα εθαξκφζεη λέεο πξαθηηθέο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Μηαο απφ 

απηέο είλαη ν επαλαθαζνξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ κεγάιεο εηαηξείεο 

ηνπ ρψξνπ (Maersk, MSC, CMACGM). 

Οη εηαηξείεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φπσο ιφγνπ ράξε ηελ πιεξσκή ηειψλ ζηε 

δηψξπγα ηνπ νπέδ, θαη επηπξφζζεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε κεγαιχηεξσλ ηαμηδηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. πγθξηηηθά κε 

ην 2008, ε δηέιεπζε πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηεδηψξπγα ηνπ νπέδ έρεη 

ειαηησζεί θαηά 25%. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα εμαγσγέο επεξεάδεηαη 

απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα αλαδήηεζε εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζε πεξηνρέο κε 

πςειφηεξα εξγαηηθά θφζηε ζε ζρέζε κε ηελ Αζία, αιιά κε ρακειφηεξν απαηηνχκελν ρξφλν 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή πηνζεηήζεθε απφ αξθεηέο εηαηξείεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εηδηθφηεξα κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ 

αλάγθεο γηα ρξνληθά εππαζή πξντφληα, επηδξψληαο έηζη ζεκαληηθά ζηε λαπηηιία. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ζηελ 

αγνξά ηαθηηθψλ γξακκψλ. Σν έηνο 1995, ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ελ ιφγσ 

αγνξά ην παξείραλ 16 εηαηξείεο, ελψ ν αξηζκφο απηφο κεηψζεθε ζηηο 11 ην έηνο 2000 θαη ζηηο 

10 ην έηνο 2003. Σν έηνο 2008 πνπ απνηειεί ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο απαξρήο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κφιηο 7 εηαηξείεο παξέρνπλ ην 50% ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηε liner αγνξά 32 (Samaras and Papadopoulou, 2010).  

 

  



65  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο : Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΝ ΜΔΧ ΚΡΙΗ 

ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 

4.1 Ληκεληθή βηνκεραλία 

 

 Ζ λαπηηιία απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Απφ ην 19
ν
 

αηψλα θαη κέρξη ζήκεξα ην εκπφξην ησλ κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ θαη κάιηζηα θνξηίσλ 

πςειήο αμίαο πνπ δεζκεχνπλ ζεκαληηθφ θεθάιαην ελ πισ , απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζην παγθφζκην εκπφξην εληζρχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη δηαθηλεί ηα θχξηα πξντφληα πνπ ζπληζηνχλ ηφζν ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο (βηνκεραλία) φζν θαη πςειφ πνζνζηφ ηεο θαηαλάισζεο (έηνηκα 

πξντφληα) ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην ηα ιηκάληα εμππεξεηνχλ 

παξάγσγν δήηεζε θαη κάιηζηα δεχηεξνπ επηπέδνπ παξάγσγν δήηεζε λννπκέλνπ φηη νη 

κεηαθνξέο εμππεξεηνχλ θαη νη ίδηεο παξάγσγν δήηεζε. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ πνπ νδήγεζε ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ 

αιιά θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ 

αλαγθψλ γηα κεηαθνξέο πξντφλησλ. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε γλσξίζνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νκαιή θαη αδηάθνπε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ απνηεινχλ 

ηα ιηκάληα. ιεο απηέο νη απμεκέλεο αλάγθεο γηα κεηαθνξέο επέβαιαλ αιιαγέο ζηε δνκή 

ησλ ιηκαληψλ θαη πξνθάιεζαλ πνηθίιεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σα ιηκάληα σο 

επηρεηξήζεηο, πεξηιακβάλνπλ έλα κείγκα βηνκεραλίαο θαη ππεξεζηψλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο 

λέεο πξνθιήζεηο πνπ επηβάιεη ε ζχγρξνλε βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα ην ιηκεληθφ πξντφλ λα 

έρεη ππνβιεζεί ζε έλαλ κεγάιν κεηαζρεκαηηζκφ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ιηκεληθνχ 

πξντφληνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Άιιε κία ηξνπνπνίεζε ζηνλ ραξαθηήξα ησλ 

ιηκαληψλ πνπ θξίζεθε αλαγθαία είλαη ε ηδησηηθνπνίεζε. Γεδνκέλνπ φηη ηα ιηκάληα 

δηακνξθψλνπλ ηελ ζχλδεζε ζηε γεληθή αιπζίδα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπο είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο γηα θάζε θξάηνο ψζηε λα επηηχρεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ θξαηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

ηδηνθηεζία, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ιηκαληψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο εθάζηνηε 

ιηκεληθέο αξρέο λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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 Ζ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηηο ρεξζαίεο, ζηηο ελαέξηεο θαη ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Λφγσ ινηπφλ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ Δπξσπατθψλ αγνξψλ αιιά θαη ηεο 

δπλακηθήο παξνπζίαο ησλ δηαθφξσλ αλαηνιηθψλ αγνξψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Κίλαο θαη 

ηεο Ηλδίαο, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη ηα ιηκάληα απνηεινχλ έλα πνιχ βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαζψο είλαη θαη ην βαζηθφ κέζν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο βηψζηκεο 

ζαιάζζηαο θηλεηηθφηεηαο. 

 Ο Goss αλαθέξεη φηη ν ιηκέλαο είλαη ε πχιε απφ ηελ νπνία ηα θνξηία αιιά θαη νη 

επηβάηεο κεηαθέξνληαη απφ ηελ μεξά ζηα πινία.  Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο βέβαηα κεηνλεθηεί 

γηαηί πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ ιηκέλα κφλν ζηνλ απηφ θαζαπηφ ρψξν θνξηνεθθφξησζεο 

εκπνξεπκάησλ θαη επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο ησλ επηβαηψλ θαη δελ εκθαλίδεη ηελ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία πνπ έιαβε ε αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Ζ ζεκαζία φκσο ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ αλαγλσξίδεηαη ζε νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ην 

1997 πνπ δηαηππψζεθε 11 ρξφληα αξγφηεξα θαη ν νπνίνο αλαθέξεη φηη: "Οη ιηκέλεο είλαη 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπνζεηεκέλεο δίπια ζην λεξφ, ην νπνίν είλαη αξθεηά βαζχ ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ θίλεζε ησλ πισηψλ ζθαθψλ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηελ ιηκεληθή ππνδνκή θαη αλσδνκή, θαζψο 

επίζεο παξέρνληαη ζπκβαηηθέο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο. Ζ ιηκεληθή αγνξά 

ξπζκίδεηαη ή δηνηθείηαη απφ θάπνηα Αξρή. 

 Ζ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ σο θξίθσλ πιένλ ζηε 

κεηαθνξηθή αιπζίδα άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ hub / feedering ζηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  (Θενδσξφπνπινο 

θ.ά., 2006 ). Ζ ζεκαζία απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ 

UNSTAD, πνπ αλαθέξεη ηνπο ιηκέλεο "σο ρψξνπο δηαζχλδεζεο κεηαμχ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο, θαη θαηά ζπλέπεηα σο θέληξα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ηα νπνία πξέπεη λα 

ελνπνηνχληαη εληφο ησλ αιπζίδσλ logistics γηα λα εθπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο"  (Πάιιεο A.A , 2007). Ο νξηζκφο απηφο ηεο UNSTAD αλαθέξεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηα κεγάια ζχγρξνλα ιηκάληα, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη κηθξφηεξνπο ιηκέλεο 

φπνπ ζήκεξα θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηνπο νπνίνπο δελ 

επηβάιιεηαη ε πηνζέηεζε ζχλζεησλ κεζφδσλ παξαγσγήο.  

 

 Σα ιηκάληα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε ηέζζεξηο γεληέο αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο: 
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1. Σα ιηκάληα πξψηεο γεληάο , κέρξη θαη ην 1950 ζπλέδεαλ ηελ μεξά κε ηε ζάιαζζα, κε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα απνκνλψλνληαη 

απφ δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο θαη εκπνξίνπ, ε πξνβνιή ηνπ ιηκαληνχ λα κελ έρεη ζεκαζία, 

λα αγλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο φηαλ ε δχλακε είλαη κνλνπσιηαθή, λα ζεσξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο (νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά) σο αλεμάξηεην βαζίιεην, νη θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη λα είλαη απνκνλσκέλνη, θ.ά  

2. Σα ιηκάληα δεχηεξεο γεληάο, κεηά ην 1950, ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε δηεχξπλζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο θαη η ελ επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπο πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Γεληθφηεξα, ζεσξνχληαη ην θέληξν ησλ κεηαθνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ππεξεζηψλ, κε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ησλ λαπηηιηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

3. Σα ιηκάληα ηξίηεο γεληάο, κεηά ην 1980, παίδνπλ ζρεδφλ ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ησλ 

κεηαθνξψλ παγθνζκίσο, θαζψο απνηεινχλ θφκβν ζην παγθφζκην δίθηπν παξαγσγήο 

θαηαλάισζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη νη παξαδνζηαθέο ιηκεληθέο 

(θνξηνεθθφξησζε θαη ρεηξηζκφο θνξηίνπ κέζσ ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ), νη βηνκεραληθέο –πεξηβαιινληηθέο (θαη γηα ηα πινία θαη γηα ηα θνξηία, 

εθαξκνγή ηνπ green management), νη δηνηθεηηθέο –εκπνξηθέο (πνιχπινθεο νξγαλσηηθέο 

δνκέο, κεραλνγξάθεζε, κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο) θαη ηέινο νη ππεξεζίεο δηαλνκήο 

(απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά).  

4. Πξνο κηα ηέηαξηε γεληά ιηκαληψλ ,ζηελ νπνία κπνξεί κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα ιηκάληα 

εθείλα ,πνπ έρνληαο θάλεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο εμειίμεηο εθείλεο ζηνλ ηνλ θιάδν ησλ 

logistics, αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ιηκέλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ 

δξάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ ραξαθηήξα. Θα δεκηνπξγεζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ „‟ιηκεληθέο 

θνηλφηεηεο‟‟. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ ιηκαληψλ απηψλ είλαη ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο ηκήκαηα ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ιηκαληψλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ζην 

ζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δίλεη θίλεηξα γηα ζπλεξγαζίεο θαη ζπκαρίεο πνπ 

επλννχλ φινπο ηνπο παίθηεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο. (Grammenos, 2010) The Handbook of 

maritime, economics and business 2010) 
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4.2 Ληκεληθή βηνκεραλία θαη θξίζε ηνπ 2008 

 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ψζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηνπο. Ο 

ηεξκαηηζκφο ζηε δηφγθσζε ησλ θεθαιαίσλ, ε απνθπγή θαηαλάισζεο ιφγσ ρξεψλ, ε 

ππέξκεηξε εκπηζηνζχλε ζε ζηξαηεγηθέο πνπ είραλ σο επίθεληξν ηηο εμαγσγέο θαη ε 

αληζνξξνπία πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ επηθέξνπλ δξακαηηθέο 

αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα ζπζηήκαηα θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ. Μέρξη ζήκεξα, έλαο 

νηθνλνκηθφο θχθινο πνπ απνηππψλεη κηα πεξίνδν αλάπηπμεο, αθνινπζείηαη απφ κηα θάζε 

πξνζαξκνγψλ, ζηελ νπνία δηνξζψλνληαη νη φπνηεο ιαλζαζκέλεο θαηαλνκέο, εηδηθφηεξα νη 

πηζησηηθέο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε ηάζε πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ζηε δήηεζε γηα 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, είλαη ινγηθφ λα επηθέξεη αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ, κε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ. Απηή ε θάζε πξνζαξκνγήο είλαη αθφκα πην βίαηε, ιφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ ξφινπ 

ηεο νηθνλνκίαο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, ζην εκπφξην θαη ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

κεηαθνξψλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε ηνπ 2008 

κέζσ κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, έιαβε ζηηο κέξεο καο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Ζ θξίζε 

επέθεξε κηα γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαζψο θαη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε απφιπην βαζκφ ηηο κειινληηθέο ξνέο 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηηο ηάζεηο ησλ ηξερνπζψλ νξγαλσηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηνκέα. Δμαξηψκελνη παξάγνληεο (ε ζηαζεξφηεηα ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο θαη ε εκπηζηνζχλε 

ζηηο νηθνλνκίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ) θαζψο θαη ακεηάιιαθηεο ζηαζεξέο 

(θπβεξλεηηθέο επεκβάζεηο ζηελ νηθνλνκία, ε αλσηεξφηεηα επξέσο 

εθαξκνζκέλσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ), πιένλ αλ δελ απνηεινχλ ερζξφ ηεο νηθνλνκίαο, ηφηε 

ζίγνπξα ακθηζβεηνχληαη. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο έρεη αλαιάβεη πξσηεχνληα ξφιν ζηα 

παγθφζκηα δξψκελα, ε θαηαλφεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ απαηηεί 
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πεξηζζφηεξν απφ πνηέ κηα βαζηά αλάιπζε ζηα νηθνλνκηθά δεηήκαηά ηνπ θαη ζηηο επηπηψζεηο 

πνπ έρεη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Παξαδφμσο, απηή ε εκβάζπλζε είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί ζε κηα ζχγρξνλε ηαπηφρξνλε αλάιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηθηχσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ησλ ιηκέλσλ. Αληί απηνχ, νη ζηξαηεγηθέο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη ε επαηζζεζία ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ θνζηψλ, έρνπλ απνηειέζεη πεδία κειέηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ πξνζαξκνγήο ηεο λαπηηιίαο ζηηο παξαηεξνχκελεο αιιαγέο. 
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4.3 Ζ θξίζε ηνπ 2008 θαη ηα κεγαιχηεξα επξσπαηθά ιηκάληα 

 

Γηα κηα πεξίνδν πνπ δηήξθεζε πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο θαη νινθιεξψζεθε ην 2007 ηα δηεζλή 

ιηκάληα „βίσζαλ‟ κηα δηςήθηα αχμεζε ζηνπο φγθνπο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ. Σν πξφβιεκα γηα 

φινπο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε ζπκθφξεζε θαη ε έιιεηςε ρψξσλ. Υξεηάζηεθαλ 36 ρξφληα 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ container γηα λα θηάζεη ηα 100 εθαηνκκχξηα lifts (1992) θαη κφιηο 8 

γηα λα θηάζεη ηα 200 εθαηνκκχξηα. ε 4 κφιηο ρξφληα κεηά είραλ θηάζεη ηα 300 εθαηνκκχξηα 

θαη ην 2008 ηα 500. Ζ κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο βίσλε κηα αλάπηπμε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε 

ιηκεληθή βηνκεραλία δελ κπνξνχζε λα ρηίζεη εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο.  

Ζ θξίζε ηνπ 2008 φκσο αλέζηξεςε ηελ εηθφλα. Σν 2009 νη φγθνη έπεζαλ θαηά 20 % ζε ζρέζε 

κε ην 2008. Ζ εηθφλα αδξαλψλ πινίσλ θαη γεξαλψλ ζηα ηεξκαηηθά  κπνξεί λα νπηηθνπνηήζεη 

ην βαζκφ ηεο θξίζεο πνπ μεθίλεζε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην φηη ε ζρέζε κεηαμχ ιηκέλσλ θαη 

εκπνξίνπ είλαη άκεζε. Μεηά ηε θαηάξξεπζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ 2008 αληίζηνηρα άξρηζαλ λα 

θαηαξξένπλ θαη νη δηαθηλνχκελνη φγθνη εκπνξεπκάησλ. Μεηαμχ 2008 θαη 2009 17 απφ ηα 20 

ιηκάληα δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παγθνζκίσο ζεκείσζαλ αξλεηηθή αλάπηπμε ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

πσο μεθάζαξα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

θαηέξεπζαλ ηηο ρξνληέο 2008 θαη 2009. 

Γηαθξίλνληαη νη ρψξεο εληφο επξσδψλεο (ΔΑ – 16) θαη ζπλνιηθά φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ θαη 

ζπγθξίλνληαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ αγαζψλ, ελέξγεηαο θαη 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ αιιά θαη νη ζπλνιηθή παξαγσγή. Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζπγθξίλεη 

ζηνηρεία ηνπ κήλα κε ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ κεγαιχηεξε πηψζε 

παξαηεξείηαη ηνλ Απξίιε ηνπ 09 ζπγθξίλνληαο ζηνηρεία κε ηνλ Απξίιε ηνπ 08. 

Πίνακαρ 1 Γείκηερ βιομησανικήρ παπαγωγήρ ζηην Δςπώπη-εηήζια διακύμανζη  

Πηγή: Eurostat 
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Απηφ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ port authorities, ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεξκαηηθψλ. Σα ζρέδηα γηα επεθηάζεηο θαη αλαβιήζεθαλ θαη 

νη λαπηηιηαθέο άξρηζαλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ην πψο ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο απμάλνληαο ηηο ζπκκαρίεο ηνπο, ζπγθεληξψλνληαο ηνπο φγθνπο θνξηίσλ ζε 

θχξηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη κεηψλνληαο ηα θφζηε ηνπο.  ζεο επελδχνπλ ζηε ιηκεληθή 

βηνκεραλία πιεφλ ζηνρεχνπλ ζην λα θάλνπλ πην απνδνηηθφ έλα ιηκάλη παξά λα απμήζνπλ ην 

κέγεζνο ηνπ.  

 Σα ιηκάληα πιένλ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ηηκνινγηαθή πίεζε θαζψο πιεφλ νη λαπηηιηαθέο 

κεηαθηλνχλ ηνπο φγθνπο ησλ θνξηίσλ ηνπο γηα κηθξέο κφλν δηαθνξέο ζηελ ηηκή κεηαμχ ησλ 

ιηκέλσλ.  

Οη ηνπηθέο αξρέο πιένλ δεηνχλ απφ ηα θξάηε νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο 

ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζηα ιηκάληα ηνπο. Πρ Ηηαιία. Ζ επξσπαηθή βνήζεηα έρεη παίμεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιηκέλσλ αιιά κφλν γηα ηα ιηκάληα πνπ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ ζρεδίνπ γηα έλα Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ.  

 Ζ θξίζε παξφια απηά απνηειεί επθαηξία γηα ηε δηαηχπσζε μεθάζαξσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε 

ιηκεληθή βηνκεραλία. Πιένλ ηα ιηκάληα επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

έρνπλ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε πην εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο. 

Γίλεηαη ε επθαηξία επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ αιιά θαη ζπληνληζκφο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ελδνρψξαο αιιά θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ξίζθνπ ησλ επελδχζεσλ. Έηζη ηα ιηκάληα ζα είλαη έηνηκα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο φηαλ επηζηξέςνπλ νη θαιχηεξεο κέξεο. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ελφο ιηκαληνχ κεηξηέηαη κε ηελ κνλάδα TEU (Twenty-foot 

Equivalent Units) θαζψο έλα TEU ηζνδπλακεί κε έλα ηππνπνηεκέλν εκπνξεπκαηνθηβψηην 

κήθνπο 20 πνδηψλ.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δείρλεη ηελ κείσζε πνζνζηηαία αιιά θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 

ησλ containers ζε 5 απφ ηα θνξπθαία επξσπαηθά ιηκάληα. 
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Γπάθημα 7 Γιακίνηζη containers ζε διάζηημα 9 μηνών-ύγκπιζη 2008-2009 

 

 

Με βάζε ινηπφλ ηελ κνλάδα απηή, θαηαηάζζνληαη ηα παξαθάησ κεγαιχηεξα Δπξσπατθά 

ιηκάληα ζηνλ Πίλαθα 6.1. Σν ζπλνιηθφ κεηθηφ βάξνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη 

ζηα ιηκάληα ηεο ΔΔ ππνινγίδεηαη ζε ζρεδφλ 3,8 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2014, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 2% απφ ην 2013.  

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Eurostat (Μάξηηνο,2016) ε δξαζηεξηφηεηα ζε 

ιηκάληα εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηεο ΔΔ θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2013, ηάζε πνπ ζπλερίζηεθε ζε φιν ην 2014. Πάξαπηα φκσο, ην κεηθηφ βάξνο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα ιηκάληα ηεο ΔΔ ην 2014 ήηαλ ρακειφηεξν απφ ηηο 

εηήζηεο πνζφηεηεο πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Δπξψπε ην 2009. 

Πίνακαρ 2 Γιακίνηζη containers ζηα λιμάνια ηηρ Β. Δςπώπηρ  

Πηγή: Eurostat 
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ην  παξαθάησ  δηάγξακκα  απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε  ζε  5 επηιεγκέλα κεγάια ιηκάληα κε 

ηε θχξηα κείσζε ησλ δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα απνηππψλεηαη ηα ρξφληα απφ 

ην 2008 έσο ην 2011: 

Γπάθημα 8 Μηνιαία διακίνηζη containers ζε επιλεγμένα λιμάνια  

Πηγή: Economic cyclec in maritime shipping and ports 

 

 

πσο εμεγήζακε θαη παξαπάλσ ην θνξηίν πνπ ρεηξίζηηθαλ ηα επξσπαηθά ιηκάληα έπεζε 

πεξηζζφηεξν απφ 12% ηη 2009 ζρεδφλ κεηά απφ κηα δεθαεηία ζπλερνχο αλάπηπμεο.   

Σν 2009 ηα ιηκάληα ηεο ΔΔ ησλ 27 δηαρεηξίζηεθαλ 500 εθαηνκχξηα ηφλνπο ιηγφηεξνπο ζε 

ζρέζε κε ην 2007/08 (3,4 δηο ζε ζρέζε κε 3,9) θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ρηχπεζε πεξηζζφηεξν 

ηελ εζσηεξηθή (-15%) ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή κεηαθνξά (-8%). 
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Πίνακαρ 3 Γιακίνηζη container ζε επιλεγμένα εςπωπαϊκά λιμάνια  

Πηγή Eurostat 

 

 

ε εηήζηα βάζε ηα ιηκάληα ηεο επξψπεο ππέζηεζαλ κηα κείσζε 12,4 % κε ηηο κεγαιχηεξεο 

κεηψζεηο λα δηαπηζηψλνληαη ζηε Ρνπκαλία, ηε ινβελία θαη ηε Φηλιαλδία.  Μφλν ζε δχν 

ρψξεο παξαηεξήζεθε αχμεζε, ζηελ Δζζνλία, ίζσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κεηαθνξάο 

ιηπαληηθψλ πξντφλησλ ζηεο ΖΠΑ θαη ζηε Μάιηα.  Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είλαη εκθαλείο απφ ηα αξλεηηθά ζηαηηζηηθά πνπ θαηαγξάθνληαη ζε φια ηα ιηκάληα. Μφλν 3 

απφ ηα θνξπθαία 20 αχμεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο κεηαμχ ηνπ2008-09. Καη ηα 3 

εμεηδηθεχνληαη ζην ρχδελ πγξφ θνξηίν πνπ ήηαλ απηφ πνπ επεξξεάζηεθε ιηγφηεξν απφ ηελ 

θξίζε. (Μπέξγθελ, Σξηέζηε, Μίιγνξλη Υαβελ)  Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηα ιηκάληα ηεο 

Valencia θαη ηνπ Zeebrugge πνπ ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζνληαη θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο 

δεζκψλ κε πην καθξηλνχο εηαίξνπο φπσο ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Βξαδηιία θαη ν Καλαδάο. 

Αλάπηπμε παξαηεξέηηαη θαη γηα ην ιηκάλη ηεο Μαζζαιίαο ιφγσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
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κεηαθνξάο θνληέηλεξο  απφ θαη πξνο ηα ιηκάληα ηεο Κίλαο ηεο ηγθαπνχξεο θαη ησλ ΖΑΔ.  Ο 

Πεηξαηάο γηα ηνλ νπνίν ην 2008 απνηειεί κηα αξλεηηθή ρξνληά απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θαηά 53 %  κε έλα κεγάιν κεξίδην λα νθείιεηαη ζηε λαπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ. Αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ γηα φζα ιηκάληα ρεηξίζηεθαλ ρχδελ μεξφ θνξηίν αιιά θαη 

container.  

Πίνακαρ 4 Γιακίνηζη container ζηα 20 μεγαλύηεπα εςπωπαϊκά λιμάνια 

 Πηγή Eurostat 

 

 

 

 

Ζ Οιιαλδία παξέκεηλε ε θπξηφηεξε ρψξα ζαιάζζησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

ζηελ Δπξψπε ην 2014, ελψ ην Ρφηεξληακ, Ακβέξζα, ην Ακβνχξγν θαη ην Άκζηεξληακ 

δηαηήξεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο σο ηα ηέζζεξα κεγαιχηεξα επξσπατθά ιηκάληα. Σα 20 

κεγαιχηεξα ιηκάληα αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 38% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 
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 Πίνακαρ 5 Γιακίνηζη container ζηα 20 μεγαλύηεπα εςπωπαϊκά λιμάνια ζύγκπιζη 1997-2014 

 Πηγή Eurostat 

 

 

 

 

εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαλ ζηηο ρψξεο γηα ην 2014. Μάιηζηα ην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ 

θαη κφλν αληηπξνζψπεπε ζρεδφλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο.  

Σα πέληε απηά κεγάια ιηκάληα θνξηίνπ ζηελ Δπξψπε θαηέγξαςαλ απμήζεηο ζηηο 

πνζφηεηεο πνπ δηαθηλνχζαλ ην 2014. πγθεθξηκέλα ζην Ρφηεξληακ παξαηεξήζεθε κηα 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,6% ζηελ ζπλνιηθή ηνπ ρσξεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ελψ ε Aκβέξζα ζην Βέιγην, ην Ακβνχξγν ζηε Γεξκαλία θαη ην Άκζηεξληακ ζηελ 

Οιιαλδία ζεκείσζαλ ζπλνιηθά αχμεζε κεηαμχ 4% θαη 5%. Σν ιηκάλη ηνπ Algeciras ζηελ 

Ηζπαλία ζεκείσζε αχμεζε ζρεδφλ 12% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, μεπεξλψληαο ηελ Μαζζαιία 

πνπ ζεσξνχληαλ σο ην 5
ν
 κεγαιχηεξν επξσπατθφ ιηκάλη ζε φξνπο κεηθηνχ βάξνπο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαλ ην 2014. 

Μεηαμχ ησλ άιισλ 20 κεγαιχηεξσλ ιηκαληψλ θνξηίνπ, ε Βαξθειψλε ζηελ Ηζπαλία 

(19,8%), ε Γέλνβα ζηελ Ηηαιία (6,3%) θαηέγξαςαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχζαλ ην 2014. ε αληίζεζε, ηα ιηκάληα ηεο Μπέξγθελ 

ζηε Ννξβεγία (-18,8%), ην Immingham ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (-5,2%) θαη ην Le Havre ζηε 

Γαιιία (-4,6%) αλέθεξαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιηκαληψλ ηνπο ην 

2014. Οη κεηψζεηο απηέο νθείινληαλ θπξίσο ζηε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ μεξψλ ρχδελ 
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εκπνξεπκάησλ ζηα δχν πξψηα ιηκάληα θαζψο θαη ζηε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ πγξψλ 

ρχκα πξντφλησλ ζην ιηκάλε ηεο Μπέξγθελ. 

Με 11,6 εθαηνκκχξηα (TEUs)  ην 2014 ην Ρφηεξληακ δηαηεξεζε ηνλ ηίηιν ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ιηκαληνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Δπξψπεο. Σν Ρφηεξληακ αθνινπζήζεθε ην 

Ακβνχξγν κε 9,8 εθαηνκκχξηα TEUs θαη ε Ακβέξζα κε 8,8 εθαηνκκχξηα TEUs ην 2014. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιηκέλεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Πίλαθα 6.2, αλέθεξαλ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ TEUs θαηά ην 2014.  

Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο ίλεο ζηελ Πνξηνγαιία (31,9%), ηε 

Γέλνβα ζηελ Ηηαιία (30,3%) θαη ην Southampton ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (27,2%). Μφλν δχν 

απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πίλαθα 6.2 αλέθεξαλ ρακειφηεξν ρεηξηζκφ ζε φγθν TEUs ην 2014 ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο: Σα ιηκάληα απηά ήηαλ ηεο Βξέκεο ζηε Γεξκαλία (-1,6%) θαη 

ηεο Μαζζαιίαο ζηε Γαιιία (-0,5%). 

Έληεθα απφ ηα 20 θνξπθαία ιηκάληα θνξηίνπ ην 2014 βξίζθνληαλ ζηελ Μεζφγεην θαη 

νθηψ βξίζθνληαλ ζηελ αθηή ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, ελψ έλα ιηκάλη βξηζθφηαλ ζηηο αθηέο 

ηνπ Αηιαληηθνχ ηεο Δπξψπεο . Ζ ζχλζεζε ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο κεξηθέο θνξέο ζα 

θαζνξίζεη αλ κηα ρψξα εθπξνζσπείηαη ζηελ ιίζηα ησλ κεγαιχηεξσλ 20 ιηκέλσλ θνξηίνπ ή 

φρη. Ζ Γαλία, ε νπεδία θαη ε Φηλιαλδία, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ κεζαίσλ 

ιηκαληψλ, αιιά φια ρεηξίδνληαη ρακειφηεξνπο φγθνπο εκπνξεπκάησλ απφ ηα 39,9 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαηαγνχλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ 20 

κεγαιχηεξσλ ιηκέλσλ.  

Απφ ηελ άιιε, ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηνπο ιηκέλεο ηεο ΔΔ 

απμήζεθε θαηά 0,6% κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2014, πνπ έθηαλαλ έσο ηα 402 εθαηνκκχξηα 

επηβάηεο. Με 75 εθαηνκκχξηα επηβάηεο λα δηέξρνληαη απφ ηνπο ιηκέλεο ηεο Διιάδαο, ε ρψξαο 

καο απνηέιεζε ηελ θχξηα Δπξσπατθή ρψξα ζαιάζζησλ επηβαηηθψλ ιηκαληψλ θαηά ην 2014, 

μεπεξλψληαο ηελ Ηηαιία, γηα πξψηε θνξά απφ ην 2008. Ζ Διιάδα θαη ε Ηηαιία, παξέκεηλαλ νη 

θνξπθαίεο ρψξεο ησλ ζαιάζζησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε ην 2014, κε ζπλνιηθφ 

κεξίδην θνληά ζην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζαιάζζησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ 

επηβηβάδνληαη θαη απνβηβάδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

 

 

 

Σα πξψηα ζεκάδηα γηα ην 2016 δελ δείρλνπλ αλάθακςε ηεο θπθινθνξίαο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ιηκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζα πξέπεη  επίζεο λα ζρεδηάδνπλ ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο ιηκεληθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ 
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ηνπο  ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηελ πςειή 

αζηάζεηα πνπ άζθεί ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην ηαρέσο κεηαβαιιφκελν 

ηνπίν ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ (π.ρ. ε έλαξμε ζπγρψλεπζεο 

λαπηηιηαθψλ εηαηξείαο θαη ησλ ζπλαθψλ αιιαγψλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ επξχηεξσλ ζπκκαρηψλ).  

 

Πίνακαρ 6:ύγκπιζη ανάπηςξηρ ζηα λιμάνια ηηρ Δςπώπηρ από ηο 2014 

Πηγή:Eurostat 

 

Γελ ήηαλ φια ηα ιηκάληα ζηελ ίδηα ζέζε κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ( Pallis and De Langen 

2010). Σν ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ γηα  παξάδεηγκα  ιφγσ  θαιχηεξεο  ζηξαηεγηθήο ήηαλ πην 

απνδνηηθφ. (Wang Xiaolin 2014) Έηζη πνιιέο λαπηηιηαθέο ην επέιεγαλ σο ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 

γηα ηα θνξηία ηνπο.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat ην δηαθηλνχκελν θνξηίν κεηψζεθε 

θαηά 8,1 % κεηαμχ 2008 – 2009 ελψ ζηελ Ακβέξζα θαηά 17 % ή αθφκα ρεηξφηεξα θαηά 21 

% ζην Ακβνχξγν.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο νη λαπηηιηαθέο ζπλδχαδαλ ππεξεζίεο  θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα κεγαιχηεξα δπλαηά πινία ψζηε λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ηνπο. Ζ ηνπνζεζία 

θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ιηκαληνχ αιιά θαη νη ηηκέο ηνπ βνήζεζαλ ψζηε λα 

σθειεζεί απφ απηή ηε ηάζε.  

πσο θαίλεηαη αθφκα ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο δελ έρνπλ αλαθάκςεη πιήξσο θαη ηα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ην θάζε ιηκάλη δείρλεη λα αλαθάκπηεη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Γηα 



79  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ 
 

παξάδεηγκα ην ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ αλέθακςε ζε επίπεδα πξν θξίζεο ζην ηέινο ηνπ 2009 

ελψ ην Ακβνχξγν ζην ηέινο ηνπ 2010. Παξφια απηά δηαθαίλεηαη φηη ν θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ έμνδν ελφο ιηκέλα απφ ηε θξίζε ήηαλ ε ζρέζε ηνπ ιηκαληνχ κε ηελ 

ελδνρψξα ηνπ. 

Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ αγαζψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηα επξσπαηθά ιηκάληα ππνινγίδεηαη ζε 

ιίγν πάλσ απφ 3,8 δηο ηφλνπο ην 2015 (αχμεζε 1,3 % απφ ην 2014). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ινηπφλ θαίλεηαη φηη αξρίδεη λα παξαηεξείηαη αλάθακςε, ηάζε ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ηα 

επφκελα ρξφληα. Παξφιν πνπ νη φγθνη ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ρακειφηεξνη ζπγθξηηηθά 

κε ηελ επνρή πξν θξίζεο.  

Ζ νιιαλδία παξέκεηλε ε κεγαιχηεξε ρψξα φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ φγθν κεηαθεξφκελσλ 

αγαζψλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζηα ιηκάληα ηεο ελψ Ρφηηεξληακ, Ακβέξζα, Ακβνχξγν, 

Άκζηεξληακ θαη Αιηδεζίξα δηαηήξεζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζαλ 5 θνξπθαία επξσπαηθά ιηκάληα. 

Πίνακαρ 7: ύγκπιζη ανάπηςξηρ ζηα λιμάνια ηηρ Δςπώπηρ από ηο 2005 έωρ ηο 2015  

Πηγή: Eurostat 

 

Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα επξσπαηθά ιηκάληα ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 

2,2εθαηνκχξηα ην 2015 (αχμεζε 1,7 % ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά) ελψ ηελ ίδηα 
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πεξίνδν ην κεηθηφ βάξνο ησλ πινίσλ απμήζεθε θαηά 3,3 % ζηνπο 16,4 δηο ηφλνπο. πλεπψο, 

ην κέζν κέγεζνο ησλ πινίσλ ζηα θπξηφηεξα επξσπαηθά ιηκάληα απμήζεθε θαηά 1,6 % ην 

2015. 

Ζ νιιαλδία αληηπξνζσπεχεη ην 15,5 % ηνπ ζπλνιηθνχ δηαρεηξηδφκελνπ φγθνπ εκπνξεπκάησλ 

ησλ επξσπαηθψλ ιηκαληψλ κε 594 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ε Ηηαιία θαη πίζσ απφ απηέο ε Ηζπαλία κε ηε Γαιιία λα μεπεξλά νξηαθά ηε Γεξκαλία 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο 5 πξψηεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε. 

8 απφ ηηο 23 ρψξεο θαηέγξαςαλ κείσζε ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ελψ ε Κχπξνο, ε 

Πνξηνγαιία, ε ινβελία θαη ε Διιάδα θαηέγξαςαλ κεγάιε αλάπηπμε ζην δηάζηεκα κεηαμχ 

2010 θαη 2015.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ αξρή ηνπ 2008 απνηέιεζε κηα ζπλέρεηα ζηελ χθεζε πνπ πξνεγήζεθε ην 

πξνεγνχκελν έηνπο θαη ε εηθφλα έγηλε ρεηξφηεξε, αθνχ ε θξίζε επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηε δήηεζε. Οη φγθνη εκπνξίνπ ηφζν ζε ρχδελ φζν θαη μεξνχ θνξηίνπ, ζε 

ηειεηνπνηεκέλε κνξθή ησλ απνηειεζκάησλ κεηψζεθαλ δξακαηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Ζ αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ ζεκείσζε αξρηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, παξά ηε ζπλνιηθά θαζνδηθή πνξεία ησλ αγνξψλ. Σα κέγηζηα ησλ ηηκψλ 

ηνπ πεηξειαίνπ ζηα κέζα ηνπ 2008 ψζεζαλ πςειά ηα επίπεδα ησλ λαχισλ ηεο αγνξάο 

δεμακελνπινίσλ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 2008, θαζψο ηα δεμακελφπινηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο απνζεθεπηηθά κέζα, ηελ πξψηε πεξίνδν εκθάληζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Σν 2009 απνηέιεζε έλα απνζαξξπληηθφ έηνο γηα ηε λαπηηιία θαζψο ε ελίζρπζε ηεο 

χθεζεο επεξέαζε ζεκαληηθά ην εκπφξην. ην ηέινο ηνπ έηνπο, νη λαχινη φισλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ αγνξψλ βειηηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα ρακειά επίπεδα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο 

ζπγθξηλφκελνη κε ηηο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ πξν θξίζεο. Ζ επαλαθνξά ησλ λαχισλ ζηε liner 

αγνξά θαη ζηελ αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ επεηεχρζε ράξε ζηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ 

εθ κέξνπο ησλ πινηνθηεηψλ, έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα αξρέο θαη ηα 

κέζα ηνπ έηνπο, αιιά εμαθνινχζεζαλ λα θηλνχληαη αξθεηά ρακειά. 

ηελ αγνξά κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ε άλνδνο ζρεηίζηεθε κε ηελ απμεκέλε δήηεζε 

ηεο Κίλαο, ηεο νπνίαο νη εηζαγσγείο εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ κε 

ζθνπφ λα απμήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο ζε πξψηεο χιεο. Βέβαηα, παξά ηελ ειαθξηά 

επαλάθακςε, δηαηεξήζεθε ην θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη απνγνήηεπζεο ζε φιε ηε λαπηηιηαθή 

θνηλφηεηα. 

Σν 2010 ηα επίπεδα ησλ λαχισλ βειηηψζεθαλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη 

ζην ηέινο ηνπ έηνπο απμήζεθαλ απφ ηξηάληα έσο θαη πελήληα ηνηο εθαηφ. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

λαχισλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πινίσλ αλά κήλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 

πξνγελέζηεξνπ έηνπο, δείρλεη φηη βειηηψζεθαλ αηζζεηά, παξακέλνληαο φκσο ζε ρακειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο.  

Παξφια απηά ε αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ θηλήζεθε ζην ζχλνιφ ηεο ρακειά, ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. Αθφκε ην 2011 

παξαηεξήζεθε ε πνξεία ηεο αγνξάο κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ε νπνία κεηψζεθε ζρεδφλ 

θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε απηή πνπ είρε ζηα κέζα ηνπ 2010. Σέινο, νη λαχινη ήηαλ θαιή 
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θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ έηνπο, αιιά ζην ηέινο ε ηηκή ηνπ δείθηε BDI κεηψζεθε ζηελ αγνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ιφγσ ηεο έθξεμεο εμαγσγψλ ηειεηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα πνπ έιαβαλ νη πινηνθηήηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξπξνζθνξάο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε δνθηκαζία ησλ 

πεξαζκέλε δεθαεηία απνηέιεζαλ φπια ζηα ρέξηα νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο κε 

γλψκνλα ηελ θεξδνζθνπία θαη ιηγφηεξν ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, νδήγεζαλ ζε 

θαηάξξεπζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ χθεζε επέδξαζζε ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πιήηηνληαο ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη πξνθαιψληαο θιίκα 

παληθνχ ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

πσο είδακε παξαπάλσ ζηηο αλαιχζεηο ησλ εηψλ 2015-2016, παξαηεξνχκε φηη ε 

λαπηηιία επεκβαίλεη ζηε δηφξζσζε ηεο αγνξάο κε πέληε βαζηθέο δξάζεηο: ηηο θαηαζηξνθέο 

πινίσλ, ηελ αθχξσζε λέσλ παξαγγειηψλ, ηελ αθχξσζε ή ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ ζε 

ηζρχ παξαγγειηψλ πινίσλ, ηε κείσζε ηαρχηεηαο ηνπ ζηφινπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζηφινπ ζε 

αλελεξγφ status.  

Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνηέιεζαλ ηελ θχξηα κνξθή αληίδξαζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

βαζηάο θξίζεο. ηελ παξνχζα πεξίνδν, είλαη γεγνλφο φηη δελ έρεη επέιζεη ε πιήξεο 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πξν θξίζεο, αιιά ε θαηάζηαζε έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νη κέξεο καο σο πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο 

(recovery days). Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία, πέξαλ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί, ηελ εθ λένπ αληίδξαζε ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο κε γλψκνλα ηα δεδνκέλα ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ζήκεξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ην εκπφξην θαη ε νηθνλνκία. 

ζνλ αθνξά ηελ ιηκεληθή βηνκεραλία δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί αηζζεηά θαη 

απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην γεγνλφο πσο νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο πξηλ απφ ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο, θαζψο θαη νη επελδχζεηο πνπ γίλνληαλ ζε απηήλ ήηαλ ήδε 

αλεπηπγκέλεο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε απιψο 

αθνινχζεζαλ ηελ ηάζε ηνπ εκπνξίνπ. Οη δηαθηλνχκελνη φγθνη εκπνξεπκάησλ αθνινχζεζαλ 

ηε ηάζε ηνπ εκπνξίνπ αιιά ζηαδηαθά επαλήιζαλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε ηζρπξή ζρέζε 

ηνπ ιηκέλνο κε ηελ ελδνρψξα. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο απηήο ηεο ζρέζεο, φπνπ ε 

αλάπηπμε είρε πξνέιζεη θαζαξά ιφγσ δήηεζεο γηα ιηκεληθέο ππεξεζίεο (πρ ιηκάληα 

κεηαθφξησζεο) νη φγθνη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαλ ζε απηά πεξηνξίζηεθαλ 

ζεκαληηθά.  

Πιένλ  ηα λέα κνληέια νξγάλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ θξίζε ηνπ 2008,δεκηνπξγήζεθαλ λέεο αλάγθεο ελνπνίεζεο κε πην 
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ζχλζεηεο αιπζίδεο κεηαθνξάο θαη κε πςειφηεξε ιηκεληθή πνηφηεηα ζε ππεξεζίεο, 

εγθαηαζηάζεηο θαη φηη άιιν απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Ζ ιηκεληθή βηνκεραλία αλαδεηά ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, πηνζεηψληαο λέα, 

απνθεληξσκέλα κνληέια νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαθπβέξλεζεο. Ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ησλ ιηκέλσλ απνηέιεζε ε γελίθεπζε ηεο παξαρψξεζεο 

δηθαησκάησλ παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηδηψηεο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

δεκφζησλ, πιελ κεκνλσκέλσλ εμαηξέζεσλ, θνξέσλ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ. Θεζκηθέο αιιαγέο 

επηηαρχλνπλ ηελ αλάδεημε παγθφζκησλ δηαρεηξηζηψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, ελψ ε εηαηξηθή 

ππφζηαζε ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ αιιάδεη ηελ ιηκεληθή βηνκεραλία θαζνξηζηηθά. Ζ επηινγή 

ιηκέλα δελ θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ, νχηε νη ιηκέλεο εμππεξεηνχλ 

πιένλ απνθιεηζηηθά παξάγσγν δήηεζε. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, ε ξαγδαία 

επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε θξίζε πνπ 

αληηκεηψπηζε ε λαπηηιία, πξνβιεκαηίδνπλ ηε ιηκεληθή βηνκεραλία. Σν δεδνκέλν ελδηαθέξνλ 

εηαηξηψλ ππεξεζηψλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, αιιά θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηνίθεζε ησλ ιηκέλσλ, κεηαηξέπεη ην 

ιηκεληθφ ζπγθξφηεκα ζε κηα πνιχπινθε νληφηεηα κε ζεκαληηθφ, πιεζπληηθφ, αξηζκφ 

δξψλησλ παξαγφλησλ. Ζ απαξαίηεηε ρσξηθή θαη ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ ιηκέλα θαη ε 

αλάγθε ελνπνίεζεο κε ζχλζεηεο αιπζίδεο κεηαθνξάο, δεκηνπξγνχλ λέα εξσηήκαηα, 

εηζάγνληαο έλλνηεο φπσο ε 'πνηφηεηα' ζηε ιηκεληθή θαζεκεξηλφηεηα. (Υισκνχδεο Κ. 2011) 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκαληψλ ηδηαίηεξα ηελ επνρή κεηά 

ηελ θξίζε ηνπ 2008 απαηηνχλ: ζχγρξνλεο πξνβιήηεο ηθαλέο λα παξέρνπλ αζθαιή 

ειιηκεληζκφ ζην ζχγρξνλν πινίν, εμεηδηθεπκέλνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, πνηνηηθά 

αλπςσηηθά θαη θφξην-εθθνξησηηθά κέζα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο επαξθείο θαη κε ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο αλάινγα κε ην θνξηίν πξνο απνζήθεπζε, άκεζε πξφζβαζε ζηηο 

εζληθέο νδνχο θαη ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αζθαιείο ππνδνκέο δηαθίλεζεο ησλ 

επηβαηψλ/ηνπξηζηψλ θαη έλα δίθηπν ππεξεζηψλ πξνο ην πινίν, φπσο παξαιαβήο 

απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ, παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ει. ξεχκαηνο θ.α.  

Γηα λα γίλνπλ  πξάμε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη: 

-Δίηε λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζε ηδησηηθέο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο επίζεο λα αλαιακβάλνπλ θαη ηελ θαηαζθεπή ή επέθηαζε θαη θπζηθά 

ζπληήξεζε ή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ.  
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-Δίηε ην ιηκάλη λα ζπκπξάηηεη κε ηδηψηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, ή θαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θαη ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ζπλ-

εθκεηαιιεχεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο πεξί ηνπ πνζνζηνχ. 

Σα ιηκάληα ηεο επνρήο κεηά θξίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά ηκήκαηα κε άξηηα εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη κειέηεο θαη ιχζεηο γηα θάζε ηερληθφ ή νηθνλνκηθφ ζέκα, λα 

ζπλεξγάδεηαη κε εξεπλεηηθά θέληξα, λα πξνσζεί ηελ έξεπλα ζην ιηκεληθφ ηνκέα, ηφζν σο 

πξνο ηα ιηκεληθά έξγα φζν θαη σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε/εθκεηάιιεπζε ησλ ιηκεληθψλ 

ππνδνκψλ.     

Σν κέιινλ ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο παξακέλεη αβέβαην. Παξαηεξνχληαη 

αθφκε ζεκάδηα θαζπζηέξεζεο ζηηο επελδχζεηο ησλ ζρεδηαζκέλσλ ππνδνκψλ νη νπνίεο γηα λα 

νινθιεξσζνχλ απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν θαη ρξήκα. Απηφ ελέρεη ηνλ θίλδπλν κφλν κεξηθά απφ 

ηα ιηκάληα λα είλαη έηνηκα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πνπ ζα 

έξζεη σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα ππφινηπα ζα κείλνπλ πίζσ κε 

κπνξψληαο λα αληαπνθξηζνχλ κε δπζκελή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ελδνρψξα ηνπο. 

Απηφ είλαη έλα ζελάξην πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο παξάγνληεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε ρψξα καο γηα λα είλαη ηα ιηκάληα ηεο πξνεηνηκαζκέλα γηα ηηο 

κειινληηθέο απαηηήζεηο δηαθίλεζεο θνξηίσλ.   
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