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ABSTRACT 

 
In this thesis I tried to search through and show, all parameters concerning freight 

rates that lead to cyclical fluctuations of them. 

Shipping cycles are a complicated and a hard to deal with recurrent phenomenon, 
which is closely connected with the shipping industry and the freight rate market. The 

case of shipping cycles keeps concerning many analysts, since the turn of the century. 

In an international and continually developing environment, ship demand and ship 

supply change, due to many factors such as global economy, technology, developing 

markets, wars, embargoes, psychology of investors, ship-owners, and others. 

Cycles come as an effect of the market mechanism under which ship demand and 

ship supply are not in balance. So cycles act as correcting mechanism of the imbalance 

of the shipping market. 

Historical review in the shipping cycles that have already been occurred supports 

the argument that shipping cycles can not be predicted. 

Cycles haven’t got regularity, neither specific frequency, nor duration. Their 

common is that they consist of four phases (peak, collapse, trough, recovery). The 

shipping cycles act upon the freight market and cause fluctuations on the prices of new 

buildings, prices of second hand vessels and also freight rates. In case of continuous low 

freight market cycles encourage scrapping of ships. 

Acting under shipping risk and uncertainty the timing of the decisions is what 

matters to the investors for the future, concerning buying, selling, chartering and 

scrapping of laid up vessels.  

We can only assume their course in future. According to latest news we can say 

that in the near future (the next two years 209-2011) are going to be difficult for 

shipping industry.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσπάθησα να αναδείξω και τα διερευνήσω 

όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον ναύλο και οδηγούν στη δημιουργία 

κυκλικών διακυμάνσεων. 

Οι ναυτιλιακοί κύκλοι, φαινόμενο πολυσύνθετο και δισεπίλυτο, είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένοι με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και την αγορά ναύλων και έχουν 

απασχολήσει πολλούς μελετητές. 

Σε ένα διεθνοποιημένο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, η ζήτηση και η 

προσφορά χωρητικότητας μεταβάλλονται επηρεαζόμενες από πλήθος παραγόντων όπως 

είναι η παγκόσμια οικονομία, η τεχνολογία, οι αναπτυσσόμενες αγορές, οι πόλεμοι και 

οι εμπορικοί αποκλεισμοί καθώς και η ψυχολογία των εμπλεκόμενων στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία. 

Οι κύκλοι έρχονται σαν αποτέλεσμα του μηχανισμού της αγοράς που θέλει την 

ζήτηση και την προσφορά χωρητικότητας να ισορροπούν, διορθώνοντας όποια 

απόκλιση υπάρχει. 

Η ιστορική αναδρομή στους ναυτιλιακούς κύκλους που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί, έρχεται να στηρίξει το επιχείρημα του απρόβλεπτου χαρακτήρα τους. 

Χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ή συχνότητα, και πάντα διακρινόμενοι από 

τέσσερις μη συμμετρικές φάσεις (κορύφωση, κατάρρευση, ύφεση, ανάκαμψη), οι 

ναυτιλιακοί κύκλοι επιδρούν στη ναυλαγορά αυξομειώνοντας τις τιμές των πλοίων, 

νεότευκτων και μεταχειρισμένων, αλλά και των ναύλων, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν 

τους παροπλισμούς και τις διαλύσεις όταν οι ναύλοι είναι χαμηλοί. 

Σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας και ναυτιλιακού κινδύνου, η χρονική στιγμή 

λήψης των αποφάσεων που αφορούν σε αγορά, πώληση, ναύλωση, παροπλισμό ή 

διάλυση έχει καθοριστική σημασία τόσο για τους επενδυτές όσο και για το μέλλον της 

ναυτιλίας. 

Άλλωστε όπως γνωρίζουμε η ακριβής πρόβλεψη των ναυτιλιακών κύκλων δεν 

είναι εφικτή, ούτε το πόσο θα διαρκέσουν, ούτε πότε ξεκινούν και πότε 

ολοκληρώνονται. Μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για το μέλλον. Και σύμφωνα με 

τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να πούμε ότι το εγγύς 

μέλλον της ναυτιλίας (η προσεχής 2ετία 2009-2011) προβλέπεται δύσκολο. 
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 xi

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ (KEY – WORDS) 

 
Ναυτιλιακός κύκλος – shipping / maritime cycle  

Ζήτηση χωρητικότητας – demand for tonnage 

Προσφορά χωρητικότητας – tonnage supply 

Πρόβλεψη - prediction 

Ναυλαγορά – freight market 

Φάσεις κύκλου – phases of cycle 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στη διπλωματική μου εργασία ασχολήθηκα με όλα σχεδόν τα θέματα που 

άπτονται των ναυτιλιακών κύκλων.  

Η Ναυτιλία είναι ένας κλάδος που απαρτίζεται από πολυσύνθετες 

αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις με άλλους τομείς της οικονομίας. Οι ναυτιλιακοί 

κύκλοι, επηρεάζονται από τους οικονομικούς κύκλους σε συνάρτηση με μεταβολές 

στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας. 

Οι κύκλοι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις ναυτιλιακές επενδύσεις, τις 

αγοραπωλησίες πλοίων και τις ναυλώσεις. Είναι η καρδιά της ναυτιλιακής αγοράς, 

δημιουργώντας ροή χρήματος εντός και εκτός των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας 

στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία. 

Στη ναυτιλία η ύπαρξη των κύκλων προβληματίζει επιστήμονες και αναλυτές 

προκειμένου να κατανοήσουν όλους τους μηχανισμούς-αιτίες που τους δημιουργούν, 

αλλά κυρίως να προβλέψουν τους ναύλους. 

Τα τελευταία έτη υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας 

όσον αφορά σε πλοία τύπου container, dry και oil tanker. Με την  ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου, υπήρξε ραγδαία αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων. 

Η αύξηση αυτή οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τόσο της αξίας των πλοίων (νέων και 

υπαρχόντων), όσο και των ναύλων, και στη συνέχεια λόγω της υπερπροσφοράς 

νεότευκτων πλοίων και της μείωσης της ζήτησης για μεταφορές και θαλάσσιο εμπόριο, 

οι ναύλοι έπεσαν σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Έτσι η ναυτιλία θα κάνει 

ξανά τον  κύκλο της, όπως η ιστορία και η οικονομία. 

Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια.  

Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο επεξηγούνται οι οικονομικοί κύκλοι και 

γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των επιστημονικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί 

με επίκεντρο το διαχρονικό φαινόμενο των κύκλων. Στη συνέχεια μελετώνται τα γενικά 

χαρακτηριστικά που διέπουν τους ναυτιλιακούς κύκλους με έμφαση στη διάρκειά τους 

και στα  τέσσερα επιμέρους στάδια-φάσεις που τους απαρτίζουν (ύφεση, ανάκαμψη, 

κορύφωση, κατάρρευση). ΠΑ
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Στο δεύτερο κεφάλαιο με αφετηρία την ιστορική αναδρομή στους ναυτιλιακούς 

κύκλους παρελθόντων ετών, έφτασα στο σήμερα και περιέγραψα τις σύγχρονες 

εξελίξεις και τα γεγονότα που επηρεάζουν τον τρέχοντα κύκλο που διανύουμε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο προσπάθησα να προσδιορίσω τα αίτια και τους παράγοντες 

που προκαλούν το φαινόμενο των διακυμάνσεων των ναύλων και του κυκλικού τους 

χαρακτήρα. Αναλύονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το ναυτιλιακό 

κύκλο αυξάνοντας ή μειώνοντας την προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας. Ειδική 

μνεία γίνεται σε παραμέτρους που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το ναυτιλιακό 

κύκλο όπως είναι οι διαλύσεις, οι ναυπηγήσεις, οι παροπλισμοί, οι τιμές των πλοίων 

(καινούργιων και μεταχειρισμένων). Ειδικά για την εποχή μας (2009) παράγοντες 

βαρύνουσα σημασίας είναι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες (Bric) αλλά και οι 

συμφορήσεις των λιμένων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο διακρίνω τον αντίκτυπο που έχει ο ναυτιλιακός κύκλος 

στη ναυλαγορά tramp και liner μέσω των διακυμάνσεων των ναύλων. Οι αυξομειώσεις 

γίνονται και καταγράφονται στους δείκτες της ναυλαγοράς όπως είναι ο BDI (Baltic 

Dry Index = Δείκτης Ναυλαγοράς Ξηρού Φορτίου). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής εργασίας μελετώνται οι 

στρατηγικές και οι τακτικές που ακολουθούνται από τους εφοπλιστές και τις 

ναυτιλιακές εταιρίες ως προς τις τοποθετήσεις επενδύσεων (κυκλικές ή αντικυκλικές), 

και τη λήψη αποφάσεων, ανάλογα με τη φάση του ναυτιλιακού κύκλου και τις 

μελλοντικές προβλέψεις. Στο πλαίσιο των προβλέψεων αναφέρονται και εκτιμήσεις που 

αφορούν στην πορεία της ναυλαγοράς και του ναυτιλιακού κύκλου που διανύουμε κατά 

τα προσεχή έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

 

1.1 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
 

Ως οικονομικές διακυμάνσεις εννοούμε κυρίως τις περιοδικές ή ρυθμικές ή και 

ασύμμετρες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα π.χ. στις τιμές ή σε άλλες 

οικονομικές μεταβλητές. Η συνθήκη της περιοδικότητας δεν είναι αναγκαία 

(Γουλιέλμος, 1997).  

Οι οικονομικές διακυμάνσεις της αγοράς μπορεί να οφείλονται σε πολλά αίτια. 

Διακρίνουμε τις διακυμάνσεις σε: 

• Απρόοπτες, που προκαλούνται από φυσικά αίτια (θεομηνίες), τεχνικά (νέες 

πηγές αγαθών και ενέργειας, νέες εφευρέσεις, τεχνητές πρώτες ύλες) ή πολιτικά 

(αναταραχές, πόλεμοι). 

• Διαρθρωτικές, που αφορούν σε οργανικές μεταβολές της οικονομίας 

(αναδιάρθρωση ή εκβιομηχάνιση). 

• Εποχιακές, δηλαδή κατά τακτά χρονικά διαστήματα (αύξηση της ζήτησης 

καυσίμων το χειμώνα) 

• Κυκλικές, που διαδέχονται η μία την άλλη κατά τρόπο που δίνει την έννοια ενός 

κύκλου. Για αυτό χαρακτηρίζουμε τις διακυμάνσεις στην παγκόσμια παραγωγική 

δραστηριότητα ως κύκλους εμπορίου (trade cycles) ή κύκλους εμπορικών εργασιών 

(business cycles). 

Οι εξελίξεις στον οικονομικό κύκλο επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη 

του αντίστοιχου ναυτιλιακού κύκλου, πλην της προσφοράς πλοίων. 

Διακρίνονται δύο κύριες φάσεις στις κυκλικές διακυμάνσεις, η ανοδική και η 

καθοδική. Άλλη άποψη υποδιαιρεί τις φάσεις του οικονομικού κύκλου σε φάσεις 

άνθισης, κάμψης, συστολής και αναζωογόνησης ή διαστολής της οικονομίας. 

Αναλυτικότερα, η ανοδική φάση διακρίνεται σε περιόδους διαστολής ή αναζωογόνησης 

-που οδηγούν από την κρίση στην ευημερία (άνθιση)- και άνθισης και η καθοδική σε 

περιόδους κάμψης – που οδηγούν από την άνθιση στη συστολή (κρίση)- και συστολής. 

Στο πιο κάτω Διάγραμμα 1-1 δείχνουμε τη μορφή που έχει ένα κύκλος. 
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Δείγμα Κύκλου 

Διάγραμμα 1-1 

 

1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΥΚΛΟΥΣ 
 

Οι θεωρίες για τους οικονομικούς κύκλους διαφέρουν. Υπάρχει η νομισματική 

θεωρία (κυκλοφορία χρήματος), η θεωρία των καινοτομιών (εφευρέσεις, τεχνολογία), η 

θεωρία της υποκατανάλωσης, η ψυχολογική θεωρία (προσδοκίες των ανθρώπων) και η 

θεωρία της υπερεπένδυσης.  

Για τον Keynes, κατά τη φάση της διαστολής, η οριακή παραγωγική ικανότητα 

του κεφαλαίου για επίτευξη κέρδους αυξάνεται πολύ πέρα από το κόστος του τόκου του 

χρήματος. Δημιουργείται έτσι ένα κίνητρο που οδηγεί σε διεύρυνση νέων επενδύσεων 

και ανάπτυξη της οικονομίας. Κατά το στάδιο της άνθισης αναπτύσσονται 

υπεραισιόδοξες προβλέψεις, που οδηγούν σε νέες επενδύσεις, παραγνωρίζοντας τις 

μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της άνθισης (ιδιαίτερα στο 

κόστος και στις τιμές και κατά συνέπεια στη ζήτηση). Έτσι οδηγούμαστε σιγά σιγά 

στην καθοδική φάση αρχικά μέσω της κάμψης της οικονομίας και στη συνέχεια με τη 

συστολή της.  

Μέσα στο πλαίσιο της συστολής γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της 

ισορροπίας μέσω εσωτερικών παραγόντων (π.χ. μείωση τιμών, μείωση της προσφοράς), 

ώστε να οδηγηθούμε και πάλι σε περίοδο διαστολής και προοδευτικά άνθισης 

(Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003).  

C

Decline

A
Flat

A
Flat

B
Upturn
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Οι κυριότερες επιστημονικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το ζήτημα 

της διάρκειας των ναυτιλιακών κύκλων, είναι οι σύντομοι (3-5 έτη) και μεσαίοι (15-20 

έτη) κύκλοι του M. Hampton (1990), σύμφωνα με τον οποίο 8-12 έτη είναι η φάση 

διόρθωσης με χαμηλούς ναύλους και αντίστοιχα 8-12 έτη είναι η φάση οικοδόμησης με 

ανοδική πορεία των ναύλων, δίνοντας βαρύτητα στην ψυχολογία του πλοιοκτήτη. Οι 

πολύ μακριοί κύκλοι (54 έτη) του N. Kondratieff στη διάρκεια των οποίων αλλάζει 

κυρίως η τεχνολογία (Γουλιέλμος, 2007), οι κύκλοι με μέση διάρκεια περίπου 7 ετών 

και οι κύκλοι Με μέση διάρκεια 20 ετών του M. Stopford. 

Ο Shumpeter J.A.(1939), με βάση τις επιστημονικές εισηγήσεις των Kitchin (3-

5χρόνια, 8 φάσεις), Juglar (9-11 χρόνια), Labrousse (10-12 χρόνια), Kuznets (15-20 

χρόνια) και Kondratieff (45-60 χρόνια), κατηγοριοποίησε τους οικονομικούς κύκλους 

ανάλογα με τη χρονική τους διάρκεια και όρισε τις τέσσερις φάσεις από τις οποίες 

περνάει ο κάθε κύκλος (άνοδος-boom, κάθοδος-recession, ύφεση-depression, 

οικονομική ανάκαμψη). 

Οι Kirkaldy (1913), Fayle (1933), Cufley (1972) εστίασαν το ενδιαφέρον τους 

στη διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τους κύκλους όπως είναι ο παγκόσμιος 

οικονομικός κύκλος, οι πόλεμοι, η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης, η ψυχολογία της 

αγοράς, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ανέλυσαν πώς ενεργούν οι εμπλεκόμενοι στην 

αγορά ανάλογα με το ύψος των ναύλων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 

2002).  

Μια άλλη θεωρία είναι αυτή των ελαστικών και ανελαστικών προβλέψεων του 

καθηγητή Ζ. Ζαννέτου (1966), σύμφωνα με την οποία υιοθετείται λανθασμένη 

πεποίθηση από τις ναυτιλιακές εταιρίες ότι ο ναύλος θα συνεχίσει με ταχύτερους 

ρυθμούς την ανοδική ή την καθοδική του πορεία (Γουλιέλμος, 2007).  

 

1.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΚΥΚΛΩΝ 
 

Το βασικό συστατικό της ναυτιλιακής αγοράς είναι η ύπαρξη του λεγόμενου 

ναυτιλιακού κύκλου, ο οποίος απορρέει από τον εμπορικό οικονομικό κύκλο ως 

αποτέλεσμα της θεμελιώδους σχέσης προσφοράς πλοίων και ζήτησης για εισαγωγές-

εξαγωγές δια θαλάσσης - παραγώγου ζήτησης χωρητικότητας πλοίων. 
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Ως κύκλος γενικά μπορεί να οριστεί η διαδοχική σειρά εμφάνισης, σε κανονικά ή 

ασύμμετρα διαστήματα, γεγονότων και φαινομένων (Ψηφία, 2006). Είναι η χρονική 

περίοδος που απαιτείται μέχρι να παρέλθουν και οι τέσσερις φάσεις-στάδια. 

Στο Διάγραμμα 1-2 βλέπουμε ότι ο κύκλος ορίζεται από την ευρύτητα δηλ. την 

απόσταση ανάμεσα στο σημείο αιχμής και αντιαιχμής και από τη συχνότητα (f), δηλ. 

την απόσταση ανάμεσα στις αιχμές ή αντίστοιχα στις αντιαιχμές μέσα στον κύκλο. Στο 

επόμενο Διάγραμμα 1-3 απεικονίζονται οι αιχμές και οι αντιαιχμές σε σχέση με το 

χρόνο. 

       
Ευρύτητα & Συχνότητα Συμμετρικού Κύκλου 

Διάγραμμα 1-2 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

              
1 2 3 4 5 6

χρόνος
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40

ναυτιλιακός κύκλος: τα σημεία 1,3,5, δηλώνουν τις 
αιχμές, ενώ  τα σημεία 2,4,6 δηλώνουν τις αντιαιχμές

 
Αιχμές & Αντιαιχμές Συμμετρικού Κύκλου 

Διάγραμμα 1-3 

Πηγή: Κοριτσίδου Βασιλική 
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Στην πραγματικότητα όμως όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 1-4 που εξετάζει τους 

κύκλους στις αγορές tanker και bulk carriers, οι περίοδοι αιχμής και αντιαιχμής δεν 

έχουν άμεση συνάρτηση με το πρότυπο του Διαγράμματος 1-3. Αυτό υποδηλώνει ότι 

κάθε τομέας της αγοράς πρέπει να εξετάζεται χωριστά και όχι ως σύνολο, καθώς οι 

κύκλοι των εξειδικευμένων αγορών δεν συμπίπτουν μεταξύ τους. 

 

 
 

Σύγκριση Κύκλων στις αγορές Bulk & Tanker 

Διάγραμμα 1-4 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

Στην επιστήμη του χάους και της πολυπλοκότητας ο κύκλος ορίζεται ως μια 

πλήρης περίοδος έλξης και είναι μη περιοδικός με μέση διάρκεια (Γουλιέλμος, 2007).  

Παρότι οι θεωρίες των οικονομικών κυκλικών διακυμάνσεων που διατυπώθηκαν 

στο παρελθόν στην πλειοψηφία τους βασίστηκαν στην αρχή της περιοδικότητας, 

σήμερα το χαρακτηριστικό αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς μέσα από τη θεωρία 

του χάους και της πολυπλοκότητας εντοπίζεται η μη ύπαρξη περιοδικής μορφής στους 

ναυτιλιακούς κύκλους (Ψηφία, 2006).  

Η μέθοδος Κανονικοποιημένης Μεταβλητότητας (ΜΚΜ) της μη γραμμικής 

ανάλυσης είναι η κατάλληλη μέθοδος για τον εντοπισμό των περιοδικών και μη 

περιοδικών κύκλων (στατιστική V, εξίσωση Hurst) (Γουλιέλμος, 2007).  
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Οι κύκλοι δεν χαρακτηρίζονται από κανονικότητα και συχνότητα στην εμφάνισή 

τους. Με τον όρο κυκλικοί δεν εννοούμε κανονικοί, δεν εμφανίζονται σε συγκεκριμένα 

τακτά διαστήματα αλλά είναι μια «χαλαρή» εναλλαγή από ανόδους και καθόδους, και 

είναι στατιστικά αβέβαιοι ως προς την έκτασή τους. Δεν έχουν λοιπόν τακτικότητα 

εμφάνισης, είναι ακανόνιστοι, γιατί στηρίζονται σε τυχαίες διακυμάνσεις με μόνα κοινά 

χαρακτηριστικά ότι έχουν αρχή, μέση και τέλος (Stopford, 1997).  

Το ύψος, το πλάτος και η διάρκεια των κύκλων δεν είναι σταθερά και 

αμετάβλητα. Οι κύκλοι είναι μια επαναληπτική διαδικασία χωρίς περιοδικότητα και 

χωρίς συγκεκριμένη, προκαθορισμένη διάρκεια. Επαναλαμβάνονται σταθερά, έχοντας 

ως βασικά αίτια τις ίδιες ίσως παραμέτρους και αποκλίνουν μόνο σε ότι αφορά στη 

διάρκεια των διαφόρων φάσεων και όχι σε αυτή καθαυτή τη δομή των κύκλων.  

Δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες-όροι για τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του 

κάθε σταδίου (Γουλιέλμος, 2007).  

Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη της διάρκειας όλου του κύκλου ή των επιμέρους 

φάσεών του. Δεν υπάρχει φόρμουλα πρόβλεψης της μορφής του επόμενου ναυτιλιακού 

κύκλου (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Ούτε έχει σταθερή διάρκεια η 

κάθε φάση του κύκλου. Μπορεί να κρατήσει μήνες ή και χρόνια. Δε σημαίνει ότι τα 

στάδια διαρκούν ισόποσο χρονικό διάστημα.   

Ο κάθε κύκλος χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό γεγονός (πολιτικό, 

οικονομικό, τεχνολογικό) που λαμβάνει χώρα και ανατρέπει τα πάντα, όπως η 

εμφάνιση του ατμού και η έλλειψή του, ο πόλεμος, η πετρελαϊκή κρίση, η Κίνα. Όσο 

περνούν τα χρόνια οι κύκλοι μικραίνουν και γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι γιατί 

έχουμε συχνές εξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, ραγδαίες τεχνολογικές 

μεταβολές και διαρκή διεύρυνση των αγορών. 

Δεν μπορούμε να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα για τους κύκλους παρά μόνο 

όταν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο τομέα της αγοράς (π.χ. oil ή dry). Η εξέλιξη των 

ναύλων και κατ’ επέκταση οι φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου διαφοροποιούνται για τις 

εξειδικευμένες αγορές (Βλάχος, 2004).  

Ο άστατος και ακανόνιστος χαρακτήρας των ναυτιλιακών κύκλων έχει αντίκτυπο 

στον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι (πλοιοκτήτες-ναυλωτές) στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία λειτουργούν. 
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1.3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ  
 

Η ναυτιλία είναι μια ιδιαίτερα κυκλική βιομηχανία χωρίς καθορισμένη και 

τυποποιημένη διάρκεια κύκλου. Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της κυκλικής 

διακύμανσης των τιμών, ο κύκλος μπορεί να είναι μακράς διάρκειας (40-50 ετών), 

μέσης διάρκειας (9-10 -20 ετών) και μικρής διάρκειας (3-4 ετών), ακολουθώντας πάντα 

τη σειρά: ύφεση-κρίση-ανάκαμψη-άνθιση.  

Ο μέσος κύκλος στη ναυτιλία διαρκεί περίπου 7-8 χρόνια. Αυτό φαίνεται λογικό 

εάν υπολογίσουμε τυπολατρικά 2-3 για παράδοση νεότευκτων, 2-3 έτη για μείωση της 

προσφοράς μέσω διαλύσεων και 2-3 έτη για ανασύνταξη των δυνάμεων της αγοράς 

(Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

Ο μέσος όρος των ναυτιλιακών κύκλων κατά τον M.Stopford έχει συχνότητα 7,1 

έτη (από αιχμή σε αιχμή). Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι κύκλοι διαρκούν 7 έτη καθώς 

δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα τη διάρκεια ενός κύκλου αφού υπάρχουν 

αποκλίσεις από το μέσο όρο και μεγάλη διασπορά στα δείγματα (3, 5, 9 έτη). Κάθε 

κύκλος είναι μοναδικό γεγονός και μελετάται ξεχωριστά αφού ολοκληρωθεί. Κατά 

προσέγγιση οι κύκλοι διαρκούν 3-10 έτη. 

 

Διαχρονική Καταγραφή Διάρκειας Κύκλων 

Πίνακας 1-1 

 
Πηγή: Stopford M..,1997 
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Γενικά, η διάρκεια των κύκλων είναι ακανόνιστη, συμπτωματική και μη 

προβλέψιμη. Διαρκούν όσο χρειάζεται για να εξισορροπήσει η προσφορά και η ζήτηση 

χωρητικότητας στην αγορά (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Η μέση 

διάρκεια πέφτει από 7,1 σε 6,6 χρόνια. (Πίνακας 1-1). Γιατί; Οι αποφάσεις λαμβάνονται 

ταχύτερα με τις δυνατότητες ταχείας και συνεχούς πληροφόρησης που παρέχουν 

σήμερα οι τηλεπικοινωνίες. 

 

1.3.2 ΦΑΣΕΙΣ-ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ  

 
Ένας πλήρης κύκλος αποτελείται από 4 φάσεις-στάδια, μακροχρόνια ή 

βραχυχρόνια. Το στάδιο της ύφεσης -υποχώρησης (recession), της κατάρρευσης 

(collapse) / συστολής (contraction), της ανάκαμψης (recovery)/αναζωογόνησης 

(revival) και της ευδαιμονίας/κορύφωσης (peak) /επέκτασης (expansion), οπότε και 

ξεκινά ο νέος κύκλος (Ψηφία, 2006).  

 

1.3.2.1 ΦΑΣΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ-ΑΝΘΗΣΗΣ-ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ (PEAK) 

 
Η αυξημένη ζήτηση χωρητικότητας κατά την περίοδο άνθισης ανεβάζει τα 

επίπεδα των ναύλων, οι οποίοι με τη σειρά τους ανεβάζουν τη ζήτηση για 

μεταχειρισμένα πλοία και κατά συνέπεια και τις τιμές τους. Τα υψηλά κέρδη αυτής της 

περιόδου οδηγούν τους πλοιοκτήτες σε παραγγελίες νέων πλοίων, με την παράδοση των 

οποίων επιταχύνεται η είσοδος της ύφεσης, αμεταβλήτου της ζήτησης. 

Αν η απασχόληση των 2 συντελεστών παραγωγής κεφάλαιο και εργασία είναι 

πλήρης, τότε επικρατεί υψηλή αισιοδοξία και μαζικός ενθουσιασμός επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. Αυξάνονται οι τιμές, οι δαπάνες και τα επιτόκια (Ψηφία, 2002). Σχεδόν 

όλη η προσφερόμενη χωρητικότητα είναι στην αγορά με την προσφορά και τη ζήτηση 

να βρίσκονται σε ισορροπία (Stopford, 1997). Οι ναύλοι είναι πολύ υψηλοί, ως και 3 

φορές μεγαλύτεροι του κόστους λειτουργίας. Αυτή η απότομη άνθηση μπορεί να 

κρατήσει από μερικές εβδομάδες μέχρι και χρόνια, αν η σχέση προσφοράς –ζήτησης 

δεν μεταβληθεί. Οι παροπλισμοί είναι ελάχιστοι και η αξία των μεταχειρισμένων 

πλοίων είναι υψηλή καθώς είναι άμεσα παραδοτέα.  ΠΑ
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Υπάρχει ρευστότητα (έντονη κινητικότητα των χρηματικών ροών), και ευκολία 

στις τραπεζικές δανειοδοτήσεις, που παρέχει τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες να 

παραγγέλνουν νέες κατασκευές οι οποίες θα διοχετευτούν στην αγορά μετά από 1-2 

περίπου έτη (Βλάχος, 2004).  Επιπλέον τα πλοία ταξιδεύουν με μέγιστη επιχειρησιακή 

ταχύτητα (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). 

 

1.3.2.2 ΦΑΣΗ ΚΑΘΟΔΟΥ-ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (COLLAPSE) 
 

Μετά το peak, το μέγιστο σημείο οικονομικής ανόδου, περνάμε στη 

συστολή/κάμψη ή κάθοδο. Παρατηρείται πτώση της οικονομίας, μείωση της 

οικονομικής δραστηριότητας, μείωση της επενδυτικής και καταναλωτικής 

δραστηριότητας (Ψηφία, 2006). Η περίοδος οικονομικής ύφεσης κυμαίνεται μεταξύ 6 

και 18 μηνών και κατά μέσο όρο γύρω στον ένα χρόνο. Η υπεραισιοδοξία ότι η καλή 

φάση θα διαρκέσει πολύ οδηγεί σε υπερπροσφορά νέων πλοίων στην αγορά που 

ξεπερνά τη ζήτηση με αποτέλεσμα  οι ναύλοι να μειώνονται, να αυξάνονται οι 

παροπλισμοί και οι διαλύσεις (Stopford, 1997). Επικρατεί σύγχυση, αβεβαιότητα και 

κακή ψυχολογία στο ναυτιλιακό χώρο. Μειώνεται επίσης η επιχειρησιακή ταχύτητα 

των πλοίων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

 

1.3.2.3 ΦΑΣΗ ΥΦΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΟ-ΚΡΙΣΗ (TROUGH) 
 

Τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά, η καταναλωτική ζήτηση είναι χαμηλή, 

επικρατεί απαισιοδοξία και οι προβλέψεις είναι αρνητικές. Υπερπροσφορά 

χωρητικότητας στην αγορά (πλεονάζουσα προσφορά), πλοία αναύλωτα, οι ναύλοι 

αρχίζουν να πέφτουν κάτω από το επίπεδο του λειτουργικού κόστους και τα λιγότερο 

οικονομικά-αποδοτικά πλοία οδηγούνται προς διάλυση ή παροπλισμό (Ψηφία, 2006). 

Οι χαμηλοί ναύλοι σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας (αρνητική 

χρηματορροή) ρίχνουν και τις αξίες των πλοίων τόσο ώστε τα δαπανηρά να πέφτουν 

στα επίπεδα τιμών διάλυσης, οπότε και η αγορά διάλυσης πλοίων γνωρίζει άνοδο 

(Stopford, 1997). Οι πλοιοκτήτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν μεταπωλούν τα 

πλοία τους σε άλλους πλοιοκτήτες ή τα οδηγούν σε διάλυση (Βλάχος, 2004).  Η ΠΑ
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ταχύτητα πλεύσης είναι μειωμένη για λόγους οικονομίας (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, 

Πλωμαρίτου, 2002).  

 

1.3.2.4 ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (RECOVERY) 
 

Στη φάση αυτή έχουμε σταδιακή αύξηση της παραγωγής, των τιμών, των μισθών, 

της απασχόλησης, του ΑΕΠ, της ζήτησης, και των επενδύσεων (Ψηφία, 2006).  Η 

ζήτηση και η προσφορά χωρητικότητας τείνουν σε ισορροπία. Σταδιακά αυξάνονται οι 

ναύλοι, η ρευστότητα των εφοπλιστών και οι τιμές των μεταχειρισμένων (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Αρχίζει να μειώνεται η προσφερόμενη 

χωρητικότητα και τηρείται στάση αναμονής και συγκρατημένη αισιοδοξία (Stopford, 

1997). 

 

Φάσεις του Συμμετρικού Ναυτιλιακού Κύκλου 

Διάγραμμα 1-5 
Πηγή: Stopford M, 1997, Βλάχος, 2004 

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 

 

 
 
                                                                                  
 

πτώση ναυτιλιακής αγοράς: 
πλεονασματική προσφορά, 
μείωση των ναύλων και της 
επιχειρησιακής ταχύτητας 

ανάκαμψη ναυτιλιακής 
αγοράς: υπο-προσφορά, 

αύξηση των ναύλων πλέον του 
λειτουργικού κόστους 

ύφεση ναυτιλιακής 
αγοράς: 

υπερπροσφορά 
tonnage, 

ναύλοι=λειτουργικό 
κόστος, παροπλισμός 
/ πώληση / διάλυση 
μη αποδοτικών 

πλοίων 

κορύφωση 
ναυτιλιακής 
αγοράς: 

υψηλοί ναύλοι, 
πλήρης 

απασχόληση 
του στόλου, 
αύξηση νέων 
παραγγελιών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

2.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 

 
Αναλυτικότερα θα μελετήσουμε παρακάτω τους ναυτιλιακούς κύκλους που έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί, ως προς το οικονομικοιστορικό πλαίσιο που οδήγησε σε αυτούς 

και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα και στα γεγονότα (τεχνολογικά, οικονομικά, 

πολιτικά) που το απαρτίζουν. 

              

 
Περίοδοι των κύκλων που έχουν ολοκληρωθεί 

Διάγραμμα 2-1 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

(1) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1869-1914 
 

Η χρονική αυτή περίοδος χαρακτηρίστηκε από μακροχρόνια πτωτική τάση των 

ναύλων και από την εμφάνιση τεχνολογικών επιτευγμάτων που σταδιακά μείωσαν το 

κόστος μεταφοράς, όπως η ατμομηχανή με την οποία τα ατμόπλοια αντικατέστησαν τα 

ιστιοφόρα, (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002) ο γιγαντισμός των πλοίων, 

η βιομηχανοποίηση. Οι κορυφώσεις έγιναν τα έτη 1871, 1881, 1889, 1900 (Stopford, 

1997).  
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(2) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1873-1881 (8 ΕΤΗ) 

 
Τα έτη 1874-1879 χαρακτηρίστηκαν από ύφεση. Στη διάρκεια αυτού του κύκλου 

ο ατμός αντικατέστησε το ιστίο, προσφέροντας ταχύτητα και εξοικονόμηση κόστους 

στις μεταφορές (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

 

(3) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1881-1889 (8 ΕΤΗ) 

 
Τα επίπεδα των ναύλων παραμένουν σταθερά υψηλά, σαν επέκταση του κύκλου 

του εμπορίου κατά τα έτη 1879-1882. Από το 1880 έως το 1883 παρατηρείται 

«έκρηξη» στη ναυπηγική δραστηριότητα. Ακολουθεί ύφεση στη ναυλαγορά από το 

1884 έως το 1887. Oι ναύλοι γνωρίζουν ξανά την άνοδο από το φθινόπωρο του 1888 

(Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

 

(4) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1889-1900 (11 ΕΤΗ) 
 

Μέχρι το τέλος του 1889 η ναυλαγορά γνωρίζει άνθηση και οι ναύλοι είναι σε 

υψηλά επίπεδα. Από το 1890 μέχρι το 1895 επικρατεί ύφεση την οποία ακολουθεί η 

ανάκαμψη και η κορύφωση της διετίας 1898-1900, κατά την οποία αυξάνονται οι 

κυβερνητικές μεταφορές και αναπτύσσεται το εμπόριο (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, 

Πλωμαρίτου, 2002).  

  

(5) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1900-1912 (12 ΕΤΗ) 
 

Το τελευταίο τρίμηνο του 1900 ξεκινά η ύφεση που διαρκεί ως το 1901, οπότε 

και η αγορά πέφτει σε βαθιά κρίση μέχρι το 1909, με το έτος 1906 να πραγματοποιείται 

ρεκόρ ναυπηγικής παραγωγής. Το 1910 έρχεται η βελτίωση της αγοράς και γενικά του 

παγκόσμιου εμπορίου. Η κορύφωση των ναύλων επιτελείται τη διετία 1911-1912. Η 

ναυλαγορά καταρρέει το 1913 στην αυγή του Α Παγκοσμίου Πολέμου (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  ΠΑ
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Οι Τέσσερις Πρώτοι Κύκλοι – Περίοδος 1869-1914 

Διάγραμμα 2-2 

Πηγή: Stopford M., 1997 

  

(6) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1919-1938 
 

Η περίοδος αυτή καλύπτει τους δύο ναυτιλιακούς κύκλους που έλαβαν χώρα κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε ανάμεσα 

στον Ά και στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακτηρίζεται από έλλειψη τεχνολογικών 

καινοτομιών, και γενικά από αδύναμη αγορά. Η υπερβάλλουσα χωρητικότητα 

οφείλεται στη μαζική ναυπήγηση πολεμικών πλοίων.  

 

(7) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1921-1926 (5 ΕΤΗ) 
 

Το πρώτο διάστημα του Μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από άνοδο της 

ναυλαγοράς  με κορύφωση το 1921 ενώ από το 1922 και εξής παρατηρούνται έντονες 

διακυμάνσεις. Τα έτη 1924-1925 γίνεται σύντομη ύφεση, το 1926 σύντομη άνοδος. 

Χαρακτηριστικές εξελίξεις του κύκλου αυτού είναι η αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου 

και της ναυπηγικής δυναμικότητας, και τεχνολογικές μεταβολές όπως η αντικατάσταση 

των ατμομηχανών από τις μηχανές εσωτερικής καύσης και του άνθρακα με το 

πετρέλαιο που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τομέα των δεξαμενοπλοίων. 
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(8) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1926-1937 (11 ΕΤΗ) 
 

Το 1927 οι ναύλοι πέφτουν λόγω πολλών νέων ναυπηγημάτων. Το δεύτερο 

διάστημα του Μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ναυτιλιακή κρίση του 

1930 που ήρθε σαν αποτέλεσμα του οικονομικού Κραχ του Χρηματιστηρίου της Wall 

Street της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 1929. Ακολούθησε ύφεση του παγκόσμιου 

εμπορίου και βαθιά κρίση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με μείωση των αξιών των 

πλοίων, παροπλισμούς, και διαλύσεις ιδιαίτερα από το 1935-1937. Η αποσυμπίεση της 

προσφοράς χωρητικότητας οδήγησε στις αρχές του 1938 σε σύντομη άνοδο ενώ στη 

συνέχεια η κατάσταση επιδεινώθηκε. 

 

(9) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1945-1995 
 

Η περίοδος αυτή αποτελείται από πέντε κύκλους με μέση διάρκεια 7,4 χρόνια ο 

καθένας. Στα πλοία ξηρού φορτίου οι διακυμάνσεις της περιόδου είναι εντονότερες από 

ότι στα δεξαμενόπλοια. Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ανάπτυξη του 

θαλάσσιου εμπορίου ήταν ραγδαία. Αξιοσημείωτη ήταν τόσο η οργάνωση της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας με ολοκληρωμένες λειτουργίες μεταφοράς επιτυγχάνοντας 

οικονομίες κλίμακας, όσο και η τάση για εξειδίκευση των πλοίων και αναδιάρθρωση 

του στόλου με την είσοδο πλοίων μεγαλύτερων μεγεθών.  

Ως προς τις πολιτικές εξελίξεις σημαντικές ήταν ο Πόλεμος της Κορέας (1950), 

τα κλεισίματα της διώρυγας του Σουέζ (1956,1967), ο Πόλεμος των 7 ημερών Yom 

Kippur (1973). Επίσης στις αρχές της δεκαετίας του ’80 έγινε η Πετρελαϊκή Κρίση 

(1973) με αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των δεξαμενοπλοίων και πάγωμα της 

αγοράς. Η δυσκαμψία αυτή δεν πέρασε στα υπόλοιπα τμήματα της αγοράς που 

συνέχισαν να εξελίσσονται χωρίς εμπόδια. 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα της περιόδου ήταν η ναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου, 

οι βελτιωμένες πετρελαιομηχανές, η βελτίωση των μεθόδων στοιβασίας των φορτίων 

και κατασκευής των πλοίων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  
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Κύκλοι Περιόδου 1945-1995 

Διάγραμμα 2-3 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

(10) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1945-1950 (6 ΕΤΗ) 
 

Το 1945 και το 1946 οι ναύλοι ήταν υψηλοί λόγω  της έλλειψης χωρητικότητας 

και της ζωηρής ζήτησης. Από το 1947 μέχρι το 1949 η ναυλαγορά γνώρισε πτώση 

εξαιτίας της υπερπροσφοράς χωρητικότητας από παραγγελίες που είχαν δοθεί στη φάση 

της ανόδου (Γουλιέλμος, 2007). Το φθινόπωρο του 1950 οι ναύλοι ξανανέβηκαν 

ξαφνικά λόγω έλλειψης χωρητικότητας (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 

2002).  

 

(11) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1951-1956 (6 ΕΤΗ) 
 

Το 1951 γεγονότα όπως ο Πόλεμος της Κορέας και η τάση για δημιουργία 

αποθεμάτων είχαν ως συνέπεια την αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου και την έκρηξη 

των ναύλων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Από την άνοιξη του 1952 
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μέχρι το 1953 επήλθε η πτώση ενώ το 1953 έγιναν και πολλοί παροπλισμοί. Τάση 

βελτίωσης παρατηρήθηκε το 1954-1955. Το 1956 με το κλείσιμο της διώρυγας του 

Σουέζ αυξήθηκαν οι ναύλοι και οι χρονοναυλώσεις (Γουλιέλμος, 2007).  

 

(12) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1957-1966 (10 ΕΤΗ) 
 

Το 1957 η πτώση των ναύλων είναι κατακόρυφη με την ύφεση να παρατείνεται 

σχεδόν για δέκα χρόνια. Η ύφεση στη ναυτιλία ακολουθεί την ύφεση στο παγκόσμιο 

εμπόριο με την πτώση της ζήτησης χωρητικότητας και την υπερπροσφορά νέων πλοίων 

(Γουλιέλμος, 2007). Η αγορά ξηρού φορτίου και δεξαμενοπλοίων καταρρέει. Η 

ανάκαμψη επανέρχεται στις αρχές της δεκαετίας του ’60 (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, 

Πλωμαρίτου, 2002).  

 

(13) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1967-1975 (9 ΕΤΗ) 
 

Το 1967 έλαβε χώρα ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και την 

Αίγυπτο και έκλεισε για δεύτερη φορά η διώρυγα του Σουέζ. 

Το έτος 1970 διακατεχόταν από ευφορία της ναυλαγοράς, λόγω της αυξημένης 

κατανάλωσης πετρελαίου μεταφοράς αυτού και των παραγώγων του ανά τον κόσμο και 

της υψηλής ζήτησης για γαιάνθρακες και χάλυβα, ιδιαίτερα με προορισμό την Ιαπωνία. 

Στις αρχές όμως του 1971, οι ναύλοι άρχισαν να πέφτουν ενώ οι τιμές ναυπήγησης ήταν 

υψηλές. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μείωση των παραγγελιών για ναυπηγήσεις, τις 

ακυρώσεις παραγγελιών που είχαν ήδη δοθεί και την εμφάνιση των πρώτων 

παροπλισμών της περιόδου. 

Ταυτόχρονα, κατά τα έτη 1970-1971, η Ιαπωνία μείωσε το ρυθμό της 

οικονομικής της ανάπτυξης και κατά συνέπεια, της παραγωγής χάλυβα, ενώ η Ευρώπη 

παρουσίασε χαμηλή ζήτηση αγαθών κυρίως σε ό,τι αφορά στο γαιάνθρακα. Το 

αποτέλεσμα ήταν μια σύντομη ναυτιλιακή κρίση για τα ελεύθερα φορτηγά πλοία ξηρού 

χύδην φορτίου (bulk carries tramps), που μετέφεραν τα συγκεκριμένα αγαθά. Ως προς 

τα δεξαμενόπλοια, ο πετρελαιαγωγός Μέσης Ανατολής- Ευρώπης επαναλειτούργησε, 

τα πλοία προς ναύλωση να προσφέρονται με χαμηλό ναύλο. Το έτος 1972, η ναυλαγορά 

βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο της υπό εξέταση εικοσαετίας, με ναυλοδείκτη 1974. 
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Το 1973 αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα έτη της ναυτιλίας. Μέχρι το 1974 η 

ναυλαγορά διέγραφε ανιούσα πορεία. Το 1973 ο ναυλοδείκτης ήταν 162. Το ίδιο έτος 

παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου κατά 13%-14%. Η Ιαπωνία 

εμφάνισε έντονη εισαγωγική κίνηση, παρατηρήθηκε εξαιρετική ζήτηση πρώτων υλών 

και οι ΗΠΑ αύξησαν τις εξαγωγές σιτηρών, οι πραγματικοί ναύλοι έφτασαν να είναι 

μέχρι και τετραπλάσιοι ή και πενταπλάσιοι το 1973 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 

του 1972 (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε η παραγωγή χάλυβα και συνεπώς αυξήθηκε η 

ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα. Ως προς τα υγρά φορτία, με τον πόλεμο του Yom 

Kippur το 1973 η αγορά δεξαμενοπλοίων υπέστη πλήγμα. Το 1973 έγινε μποϋκοτάζ 

στο πετρέλαιο και απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς 

την Αμερική και την Ολλανδία, και περιορίστηκε αντίστοιχα η πετρελαιοπαραγωγή. 

Άλλο ένα πρόβλημα που οδήγησε στην αύξηση των ναύλων, καθώς ήταν δύσκολη η 

εξεύρεση καυσίμων για τα πλοία (Βλάχος, 2004).    

             

 
 

4 Ναυτιλιακοί κύκλοι από 1945-1974 

Διάγραμμα 2-4 

Πηγή: Stopford M., 1997 
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(14) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1975-1980 (6 ΕΤΗ) – ΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Το 1974 παρατηρείται boom με ναυλοδείκτη 218, τον υψηλότερο της υπό 

ανάλυση περιόδου. Η ζήτηση για σιτηρά από την Ινδία, την Αφρική, την Κίνα, την 

Ρωσία, το Μπαγκλαντές συνεχίζονται. Το πετρέλαιο υποκαθίσταται από το γαιάνθρακα 

ενώ αυξάνεται η ζήτηση για βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Γενικότερα η τάση είναι η 

αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και της ζήτησης για μεταφορά ξηρών 

φορτίων, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας η ανάγκη για αποθεματοποίηση. Ο 

συνδυασμός αυτός οδήγησε σε αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας με νέες 

ναυπηγήσεις  bulk carriers. Και οι χρονοναυλώσεις σημείωσαν αύξηση και πλοία 

άλλων κατηγοριών στράφηκαν στη μεταφορά ξηρών φορτίων. Όλη αυτή η αύξηση 

όμως του tonnage των bulk carriers, οι αυξήσεις των μισθών των πληρωμάτων, το 

υψηλό κόστος των καυσίμων, οι συμφορήσεις στα λιμάνια οδήγησαν τη ναυλαγορά σε 

ύφεση. Μετά το 1974 η ναυλαγορά οδηγείται σε έντονη κρίση με τους ναύλους να 

έχουν καθοδική πορεία (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003). 

Οι ναύλοι από το 1975 και μετά μειώνονται (πρακτική της διάκρισης σημαιών, 

διμερείς συμφωνίες, υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού των εθνικών ναυτιλιών). Έτσι 

μειώθηκε διεθνώς η μεταφορική κίνηση των ξηρών φορτίων κατά 10%. Ο πληθωρισμός 

και η υψηλή τιμή του πετρελαίου οδήγησαν τη διεθνή οικονομία σε περιορισμό της 

παραγωγής. Ταυτόχρονα παρατηρείται υπερπροσφορά χωρητικότητας για ορισμένα 

φορτία –σιδηρομετάλλευμα, γαιάνθρακα. Στην υπερπροσφορά συνέβαλε και το 

άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ, τον Ιούνιο του 1975, που ήταν κλειστή για 8 έτη. Τα 

bulkers με δυσκολία κάλυπταν το κόστος του ταξιδιού τους, ελαχιστοποιήθηκαν οι 

χρονοναυλώσεις, αυξήθηκαν οι παροπλισμοί, ακυρώθηκαν παραγγελίες στα ναυπηγεία 

και οι ναύλοι ήταν πολύ χαμηλοί.  

Οδηγούμαστε λοιπόν σε κρίση κατά την περίοδο 1975-1978 με κατώτερο σημείο 

της κρίσης το έτος 1977 με ναυλοδείκτη 133. Το 1977 παρατηρήθηκαν σημάδια 

ανάκαμψης στη βιομηχανία χάλυβα και το εμπόριο άνθρακα. Στην τριετία 1976-1978, 

υπήρξαν πλοία που αδυνατούσαν να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος. Από το 

έτος 1978 και μετά παρατηρείται νέα, ισχυρή άνοδος και έτσι οδηγούμαστε στο boom ΠΑ
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του 1980 με ναυλοδείκτη 213. Τη μεγάλη άνοδο υποβοήθησε η συμφόρηση των 

λιμανιών (Βλάχος, 2004). 

Από το 1979 που η ναυλαγορά άρχισε και πάλι να ανθεί, οι παραγγελίες στα 

διεθνή ναυπηγεία αυξήθηκαν και το ίδιο και οι τιμές των πλοίων, νεότευκτων και 

μεταχειρισμένων καθώς και οι τιμές στα διαλυτήρια. Η υψηλή αλλά μάλλον 

επιφανειακή και συγκυριακή (ανάγκη για σιτηρά αλλά και μείωση της κατανάλωσης 

πετρελαίου) ναυλαγορά του 1978 κατέρρευσε το 1981, καθώς δεν οφειλόταν στην 

άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου, με δεδομένο ότι η πετρελαϊκή κρίση του 1973 άφησε 

το στίγμα της στην οικονομία περίπου για μια δεκαετία.  

 

(15) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1980-1988 (9 ΕΤΗ) – ΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Η δεκαετία 1981-1990 χαρακτηρίστηκε από έντονη κρίση της ναυλαγοράς από το 

1982 και μετά (στις αρχές της) από έντονη πτώση των ναύλων, και από ευφορία στα 

τέλη της.  

Το 1982 οι ναύλοι μειώθηκαν έως και 50%. Στη διάρκεια της κάμψης 

σημειώθηκαν πολλοί παροπλισμοί, ενδεικτικά από το Μάρτιο του 1981 το 2,3% της 

παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου ήταν παροπλισμένο, το 

1983 το 12,4%, το 1984 το 9,4% και το1985 το 8,1%. Και οι διαλύσεις σημείωσαν 

αύξηση σε ποσοστιαία αναλογία.  

Την περίοδο 1983-1986 τοποθετήθηκαν αντικυκλικές επενδύσεις (παραγγελίες σε 

χαμηλούς ναύλους) λόγω των αποθεμάτων ρευστού από τη φάση ανόδου (Γουλιέλμος, 

2007).  

Την περίοδο των ετών 1986-88 όπου τα επίπεδα των ναύλων ήταν πολύ χαμηλά, 

η ναυπηγική παραγωγή ήταν επίσης πολύ περιορισμένη. Κάμψη στις διαλύσεις άρχισε 

να παρατηρείται μετά το 1986, οπότε και δειλά - δειλά βελτιώνεται η ναυλαγορά. Κατά 

τα έτη 1988-1989, η αγορά ανθεί και η προσφορά πλοίων για διάλυση μειώνεται, 

άλλωστε οι τιμές  στα διαλυτήρια αυξάνονται όπως και οι τιμές των νέων πλοίων. Κατά 

την ευφορία των ετών 1988-1989, οι τιμές των μεταχειρισμένων ήταν σε αρκετές 

περιπτώσεις υπερτριπλάσιες από αυτές του έτους 1985. Αντίστοιχα, οι τιμές 

ναυπήγησης στα χρόνια της κρίσης μέχρι και το 1986 ήταν χαμηλές. Οι τιμές των 
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μεταχειρισμένων ήταν μικρότερες από τις τιμές ναυπήγησης με αναλογία μέχρι και ¼ 

(Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003). 

Το έτος 1987 παρατηρήθηκαν ανοδικές τάσεις στη ναυλαγορά. Ιδιαίτερα θετικές 

ήταν οι εξελίξεις στη ναυλαγορά των δεξαμενοπλοίων αλλά και στη ναυλαγορά των 

bulk carriers τύπου Panamax που προορίζονταν για μεταφορά σιτηρών από τις ΗΠΑ 

προς την Ιαπωνία. Η Ρωσία αγόρασε ποσότητες δημητριακών από τις ΗΠΑ και οι 

μεταφορές άνθρακα και μεταλλευμάτων ήταν σημαντικές. 

Το 1988 ήταν το καλύτερο έτος από την εποχή του 1979-80 και χαρακτηριζόταν 

από αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, οι παραγγελίες για ναυπηγήσεις 

αλλά και οι αγορές μεταχειρισμένων πλοίων αυξήθηκαν το ίδιο και οι τιμές τους. 

Μειώθηκαν δραστικά οι διαλύσεις και οι παροπλισμοί και αυξήθηκαν οι ναύλοι για τα 

περισσότερα φορτία (Βλάχος, 2004). 

Ενώ ο κύκλος αυτό περιέχει την πιο βαθιά και παρατεταμένη κρίση στην ιστορία 

της ναυτιλίας, η τριετία 1986-89 θεωρείται από τις πιο επικερδείς στην ιστορία της 

αγοράς ξηρού φορτίου (Γουλιέλμος, 2007). 

 

(16) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1975-1988 (13 ΕΤΗ) – 

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 
 

Λόγω του πολέμου Yom Kippur η αγορά δεξαμενοπλοίων έπεσε σε μακρά κρίση 

ως το 1985 διαθέτοντας υπερπροσφορά σε χωρητικότητα δεξαμενοπλοίων. Πέρασε από 

μια σύντομη ανάκαμψη το 1977 και το 1979 ενώ έως το 1988 αντιμετώπισε δομική 

ύφεση. Το 1981-1985 υπέστη ζημίες στην spot αγορά και πτώση των αξιών των πλοίων 

στις τιμές scrap (διάλυσης). Το 1986 σηματοδότησε την αρχή της ανάκαμψης. 

 

(17) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1989-1996 (8 ΕΤΗ)  
 

Τη διετία 1989-1990 η άνοδος του θαλάσσιου εμπορίου και του επιχειρηματικού 

κύκλου οδήγησε σε κορύφωση το ναυτιλιακό κύκλο τόσο στην αγορά ξηρού φορτίου 

όσο και δεξαμενοπλοίων. Οι ναύλοι αυξάνονταν μέχρι και το έτος 1991. Μέσα σε μια 

διετία διπλασιάστηκαν μαζί με τα έσοδα των πλοιοκτητών.  ΠΑ
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Ως προς τα δεξαμενόπλοια γνώρισαν ύφεση 1992-1995 εξαιτίας της παραλαβής 

των μεγάλων παραγγελιών που είχαν δοθεί το 1988-1991. Το έτος 1996 ξεκινά η 

ανάκαμψη. 

Ως προς τα πλοία ξηρού φορτίου το 1992 παρατηρείται σύντομη αρνητική καμπή 

την οποία διαδέχεται ανάκαμψη με νέα κορύφωση ναύλων το 1995. Από το 1996 η 

αγορά πέφτει σε ύφεση λόγω υπερπροσφοράς χωρητικότητας. 

                   

 
Ναυτιλιακοί κύκλοι 1975-2002 

Διάγραμμα 2-5 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

(18) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1996 – ΣΗΜΕΡΑ 
 

Όπως έχουμε προαναφέρει, ο κάθε κύκλος χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό 

γεγονός (πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό) που λαμβάνει χώρα και ανατρέπει τα 

πάντα, όπως ο ατμός, ο πόλεμος, η πετρελαϊκή κρίση, η Κίνα. Τα πρόσφατα έτη τα 

γεγονότα –σταθμοί που συνέβησαν και διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην οικονομία και 

το εμπόριο και κατ’ επέκταση στη ναυτιλία ήταν: 

1997: Κρίση στην Ασία 

2000: Κρίση Dot.com (Internet) 

2003: Φαινόμενο Κίνα 
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2008: Χρηματοοικονομική κρίση  

Επειδή κάθε κύκλος χαρακτηρίζεται και αναλύεται σαν τέτοιος αφού έχει 

ολοκληρωθεί, και επειδή ακόμη βιώνουμε έναν κύκλο που δεν έχει κλείσει, δεν 

μπορούμε να τον ονομάσουμε αλλά μόνο να παραθέσουμε τις εξελίξεις που 

διαδραματίζονται. Έτσι ακολουθεί αναδρομή στον κύκλο 1996-2002 και στη συνέχεια 

παράθεση των εξελίξεων της ναυτιλίας σε όλους τους τομείς από το 2003 μέχρι 

σήμερα. 

 
Κυριότερα Γεγονότα της Παγκόσμιας Βιομηχανίας 

Διάγραμμα 2-6 

 

(19) Ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 1996-2002 (7 ΕΤΗ)  
 

Την άνοδο των ναύλων του 1995 ακολούθησαν τα τρία επόμενα χρόνια με 

χαμηλή ναυλαγορά λόγω της Κρίσης στην Ασία. Το 1999 δόθηκαν νέες παραγγελίες 

πλοίων ξηρού φορτίου. Το 2000 η αφορά χύδην ξηρών φορτίων παραμένει σχετικά 

αδύναμη ενώ η αγορά δεξαμενοπλοίων κορυφώνεται. Την ίδια χρονιά παρατηρείται η 

Κρίση Dot.com ο καταιγισμός από την τεχνολογία του Internet. 
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2.2 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ (2001 – Ά ΕΞΑΜΗΝΟ 2008) 
 

Σύμφωνα με το νόμο προσφοράς και ζήτησης, σε μια παγκοσμιοποιημένη 

βιομηχανία όπως είναι η ναυτιλία, ήταν αναπόφευκτη η έκρηξη της ναυλαγοράς, η 

οποία συνεχίστηκε την τελευταία 5ετία με τα γνωστά και άκρως ικανοποιητικά, μέχρι 

τα μέσα του 2008, αποτελέσματα.  

Η άνοδος της ναυλαγοράς ήταν αποτέλεσμα αρκετών συγκυριών και αιτίων και 

αλυσιδωτών αντιδράσεων. Το 2001 που η ναυλαγορά ήταν πολύ χαμηλή και ο δείκτης 

BDI (ημερήσιος δείκτης της παγκόσμιας ναυλαγοράς) ήταν κάτω από 1000 μονάδες, η 

Κίνα ανέλαβε τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008. Η επόμενη χρονιά 

υπήρξε σχεδόν καταστροφική για τους επενδυτικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους, 

με πτώσεις που έφθασαν και το 40% και τεράστια ποσά χαμένα για τους επενδυτές. Την 

ίδια εποχή στις ΗΠΑ δεν είχε αποφασισθεί αν το δολάριο θα ήταν υπερτιμημένο ή 

υποτιμημένο. 

Οι επενδυτικοί κύκλοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να μετριάσουν τις ζημιές 

του έτους. Με τόσο χαμηλή ναυλαγορά αλλά και με ζήτηση χάλυβα από τις χώρες της 

Άπω Ανατολής, πολλά από τα υπερήλικα πλοία οδηγήθηκαν στα διαλυτήρια, χωρίς την 

παράλληλη αντικατάστασή τους λόγω του μεγάλου αριθμού παραγγελιών πλοίων 

μεταφοράς υγρών (τάνκερ) με διπλά τοιχώματα, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. 

Εφόσον λοιπόν τα περισσότερα ναυπηγεία ήταν μπλοκαρισμένα από αυτές τις 

παραγγελίες, δεν ήταν δυνατόν να ναυπηγηθούν πλοία ξηρού φορτίου προς 

αντικατάσταση αυτών που αποσύρθηκαν. Ταυτόχρονα η Κίνα χρησιμοποιώντας τα 

διαθέσιμα κεφάλαια με σύνεση, αλλά και το φθηνό εργατικό δυναμικό της, απέδειξε ότι 

θα ήταν ο επενδυτικός παράδεισος του μέλλοντος, ενισχύοντας τη βαριά βιομηχανία 

και δημιουργώντας την οικονομική της «έκρηξη», έγινε πόλος έλξης των ανά τον 

κόσμο επενδυτών, φθάνοντας σε διψήφια νούμερα ανάπτυξης και με συνεχώς 

αυξανόμενες ζητήσεις μεταφοράς πρώτων υλών.  

Παρόλη την κάμψη της αγοράς δεξαμενοπλοίων τα έτη 2001-2002, μετά το 

Σεπτέμβριο του 2003 οι ναύλοι σημείωσαν ρεκόρ και ο τομέας των δεξαμενοπλοίων 

παρουσίασε ανάκαμψη. 

Παράλληλα, η απόφαση στις αρχές του 2003 των ΗΠΑ για μαλακό δολάριο 

ώθησε το παγκόσμιο εμπόριο σε νέα ύψη με τεράστια ζήτηση χωρητικότητας που 
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πλέον δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί από τον υπάρχοντα παγκόσμιο στόλο. Το 

υπερτιμημένο ευρώ κάνει τις κινέζικές εξαγωγές φθηνότερες για την Ευρώπη σε σχέση 

με τις ΗΠΑ. Επειδή η διαδρομή Ν.Α. Ασία- Ευρώπη είναι μεγαλύτερης απόστασης σε 

σχέση με τη διαδρομή Ν.Α. Ασία- ΗΠΑ, η αύξηση των μεταφορών και οι μακρύτερες 

διαδρομές οδηγούν σε αύξηση ζήτησης χωρητικότητας.  

Υπακούοντας στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, ο υπάρχων στόλος δεν 

ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του παγκόσμιου εμπορίου και 

ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα υπάρχοντα πλοία δεν ήταν αρκετά για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μεταφοράς που έχουν δημιουργηθεί. 

Το παγκόσμιο εμπόριο το 2004 ανήλθε στο 8,8% σε σύγκριση με το 5,1% του 

2003.  

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan-Stanley, παρά την αύξηση της προσφερόμενης 

χωρητικότητας την τετραετία 2005-2008, αυτή παρέμεινε μικρότερη από την αύξηση 

του μέσου όρου ζήτησης τονάζ, με αποτέλεσμα οι αξίες των πλοίων αλλά και οι ναύλοι 

να φτάσουν στα ύψη. Επιμέρους παράγοντες όπως η συμφόρηση στους λιμένες έπαιξαν 

εξίσου σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίοδο ανισορροπίας (υπερβολική ζήτηση).  

Το πρώτο στάδιο της άνθισης του ναυτιλιακού κύκλου έφερε αύξηση 

παραγγελιών και ο στόλος που δραστηριοποιείται σήμερα είναι σημαντικά αυξημένος 

σε σχέση με αυτόν που υπήρχε μέχρι το 2003.  

Τόσο οι κανονισμοί του IMO (π.χ. η απαξίωση των δεξαμενοπλοίων μονού 

τοιχώματος), όσο και η ανάδυση νέων δυναμικά αναπτυσσόμενων οικονομιών όπως η 

Κίνα και η Ινδία, συνεισφέρουν στο peak του ναυτιλιακού κύκλου.  

Το 2005 η τιμή ναύλωσης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων έφτασε σε υψηλά 

επίπεδα.  

Το 2006, η αγορά πηγαίνει καλά και οι ναύλοι είναι ακόμα καλοί, και παρά το 

γεγονός ότι έχουν μπει καινούρια καράβια στην αγορά δεν έχει επέλθει ακόμη 

ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προοιωνίζεται  ότι τουλάχιστο για μια 

διετία ακόμη θα συνεχίσει η ναυτιλία τη θετική της πορεία. Άλλωστε οι τιμές του 

πετρελαίου που κινούνται ανοδικά θα επηρεάσουν και τους ναύλους που θα συνεχίσουν 

την επίσης ανοδική τους πορεία (Εξπρές Ναυτιλία, Ποσειδώνια 2006).  

Άλλο ένα στίγμα της δυναμικής της παγκόσμιας ναυτιλίας διαφαίνεται καθώς από 

το Μάιο του 2004 έως το Μάιο του 2006 παρατηρείται αύξηση της ναυτιλιακής 
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χρηματοδότησης σε ποσοστό 48%, ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου. Η αλματώδης 

αύξηση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης την διετία αυτή οφείλεται στην ενισχυμένη 

πίστη του διεθνούς τραπεζικού συστήματος προς τη ναυτιλία, στη μεγάλη αύξηση των 

τιμών των πλοίων που ακολουθούν τη γενικότερη αύξηση της παγκόσμιας ναυτιλίας.  

Με βάση στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, η αξία του παγκόσμιου υπό ναυπήγηση 

στόλου στα τέλη του 2006 ανέρχεται σε 298 δις δολάρια, εκ των οποίων τα 27 δις 

δολάρια αφορούσαν πλοία ναυπηγούμενα από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες. 

Λόγω της καλής πορείας της ναυλαγοράς οι παραγγελίες νεότευκτων έφτασαν σε 

δυσθεώρητα ύψη, με την αξία των πλοίων, κυρίως των υπό κατασκευή, να εξακολουθεί 

να αυξάνεται, σε αυτό συνεισέφερε και το γεγονός ότι η μεγάλη ζήτηση ξεπερνά τις 

υφιστάμενες κατασκευαστικές δυνατότητες των ναυπηγείων και έχει οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση των τιμών νέων πλοίων. 

Ενδεικτικό είναι το ότι η τιμή απόκτησης ενός νέου πλοίου ξηρού φορτίου το 

2007, είναι 2,6 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 1999. Ένα πετρελαιοφόρο 

2,1 φορές από ότι το 1999 και ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων είναι 1,6 φορές 

ακριβότερο.  

Οι τιμές ρεκόρ έχουν ωθήσει σε επενδύσεις σε νέα bulk carriers ($57,3 δις. μέχρι 

τέλος Σεπτέμβρη 2007, ενώ όλο το 2006 είχε μόλις $23,3 δις.), σύμφωνα με στοιχεία 

του Clarkson.  

Στα τέλη του Οκτώβρη ’07 το βιβλίο παραγγελιών έφτανε στο 51% του 

υπάρχοντος στόλου, σύμφωνα με το shipbroker Simpson, Spence & Young. Το 2006 

έφτανε μόνο στο 21% του υπάρχοντος στόλου.  

Η υψηλή τιμή απόκτησης ενός πλοίου αντικατοπτρίζει τις υψηλές τιμές 

ναύλωσης. Στα τέλη του 2007 η τιμή ναύλωσης πλοίων ξηρού φορτίου και 

πετρελαιοφόρων έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.  

Η άνευ προηγουμένου ναυλαγορά, για το ύψος και τη διάρκειά της, άφησε 

μεγάλη ρευστότητα και επιτεύχθηκαν εξίσου εντυπωσιακοί ρυθμοί στο ναυπηγικό 

τομέα. Η εντυπωσιακή ναυπηγική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ηλικίας του παγκόσμιου στόλου. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2007 διεθνώς στην 

αγορά δαπανήθηκαν 40,35 δις δολάρια για 1551 second hand πλοία. Και η αξία 

μεταπώλησης των πλοίων είναι υψηλή.  ΠΑ
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Οι ναύλοι-ρεκόρ των ξηρών φορτίων έχουν συμβάλει στην επέκταση των στόλων 

που ελέγχονται από Έλληνες. Οι στόλοι αυξάνονται σε  διάφορους τομείς της 

ναυτιλίας, όπως product tankers, containerships, με μεγαλύτερη επέκταση σε πλοία dry 

bulk και ore carriers. 

Η απροσδόκητα υψηλή αγορά ναύλων, εκτόξευσε τα κεφάλαια μεσαίου μεγέθους 

πλοιοκτητών σε υψηλά επίπεδα άνευ προηγουμένου, πολλές φορές απαγορευτικά για 

νεοεισερχόμενους στον κλάδο, ενώ την ίδια στιγμή είχε τεράστιες επιπτώσεις στις τιμές 

των νεότευκτων και μεταχειρισμένων πλοίων που εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Οι πολύ 

υψηλές αξίες για secondhand tonnage είχαν κάνει τις ναυπηγήσεις νέων πλοίων να 

μοιάζουν σαν τη φθηνή λύση. 

Συνολικά ο παγκόσμιος στόλος έσπασε το ιστορικό φράγμα των 1 δις dwt, 

φθάνοντας, όπως επισημαίνει η UNCTAD, στους 1,04 δις dwt στις αρχές του 2007, 

σημειώνοντας αύξηση 8,6%  σε σύγκριση με το 2006 και έναντι αύξησης 7,2% το 2005. 

Η χωρητικότητα των δεξαμενοπλοίων αυξήθηκε το 2006 κατά 8,1% και εκείνη των 

πλοίων ξηρού φορτίου κατά 6,2%. Τα δύο αυτά είδη αντιπροσωπεύουν πλέον το 72% 

της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας. Ο στόλος των φορτηγών πλοίων (general 

cargo) αυξήθηκε κατά 4,9% το 2006. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (η χωρητικότητά τους αυξήθηκε κατά 17 εκατ dwt) η 

οποία ανήλθε στο 15,5%. 

Η αύξηση των πλοίων όλων των τύπων συνεπάγεται όμως και προβλήματα καθώς 

οι ήδη υπάρχουσες υποδομές των λιμένων φορτοεκφόρτωσης είναι ανεπαρκείς ή οι 

επενδύσεις σε αυτές είναι δυσανάλογες της αύξησης των πλοίων. 

Το 2007 έως και το ά εξάμηνο του 2008 είναι μια εξαιρετική περίοδος για τη 

ναυτιλία παγκοσμίως. Όλα τα παλιά ρεκόρ καταρρίφθηκαν στους ναύλους των bulk 

carriers, στις αγοραπωλησίες bulk carriers, στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων, στα 

έξοδα των πλοίων, στις παραλαβές νεότευκτων από τα ναυπηγεία και στις επενδύσεις 

σε πλοία. Τα bulk carriers και τα πλοία των εξεδρών off shore, κυριάρχησαν στην 

ναυλαγορά με την εξαιρετική απόδοσή τους, ακολουθούμενα από τα δεξαμενόπλοια και 

τα πλοία εμπορευματοκιβωτίων (containers).  

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέες μορφές χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιήθηκαν μαζικά από ναυτιλιακές εταιρίες, όπως η είσοδος τους σε μεγάλα ΠΑ
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χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσφέροντας μεγάλα κέρδη στους επενδυτές και 

κεφάλαια για νέες αγορές. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το 2007-

2008, σημειώθηκε ρεκόρ για τη ναυτιλία το 2007. Η παγκόσμια οικονομία 

εξακολούθησε να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, παρά τις ιστορικά υψηλές 

διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και των βασικών ξηρών χύδην φορτίων.  

Η άνοδος της ναυλαγοράς συνεχίστηκε σπάζοντας το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ 

με αποκορύφωμα στις 20/05/2008, όταν ο δείκτης BDI έφθασε τις 11,793 μονάδες.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ BDI-BALTIC DRY INDEX (15.08.2007-18.09.2009)
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Δείκτης BDI Διετία 2007-2009 

Διάγραμμα 2-7 

Πηγή: Ναυτεμπορική Online 

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 

 

Η άνευ προηγουμένου ναυλαγορά –για το ύψος και τη διάρκειά της-άφησε 

μεγάλη ρευστότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ελληνικός εφοπλισμός διαχειρίζεται το 

21,7% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και το 20,4% του παγκόσμιου στόλου 

φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε dwt (εξαιρούνται τα υπό ναυπήγηση πλοία). Η 

Min rate 
5/12/08 

663 
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ελληνική ναυτιλία είναι τρίτη στη διεθνή κατάταξη και πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε dwt.  

 

ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (πλοία μεγαλύτερα από 
1.000 GT)

20,44

79,56

ελληνόκτητα υπόλοιπος παγκόσμιος στόλος

               

Ελληνόκτητα πλοία ξηρού φορτίου 

Γράφημα 2-1 

                                  

PRODUCT TANKER (πλοία μεγαλύτερα από 
1.000GT)

21,7

78,3

ελληνόκτητα υπόλοιπος παγκόσμιος στόλος
 

Ελληνόκτητα Δεξαμενόπλοια 

Γράφημα 2-2 
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Συνοψίζοντας τις αιτίες που οδήγησαν στην άνευ προηγουμένου άνθηση της 

ναυλαγοράς, από το 2003 έως τα μέσα του 2008, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

αύξηση του επιπέδου των ναύλων στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου και υγρού φορτίου 

από το 2003 και εξής, οφείλεται: 

• Στην αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες από τις Χώρες της Άπω Ανατολής 

και ειδικότερα από την Κίνα. 

• Στη μείωση των νέων κατασκευών την  περίοδο 2001-2002 πλοίων τύπο 

Panamax και Capesize που δημιούργησαν υποπροσφορά χωρητικότητας στην αγορά 

χύδην υγρών φορτίων σε συνδυασμό με την  αύξηση ζήτησης θαλάσσιων υπηρεσιών. 

• Στην αύξηση των τιμών καυσίμων λόγω της πολιτικής του OPEC για μείωση 

της παραγωγής πετρελαίου, και,  

• Στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής χάλυβα και στην αύξηση των εισαγωγών 

άνθρακα από την Ιαπωνία. 

 

2.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ (2008-2009) 
 

Μελέτη της ΕΤΕ, αφού αναφέρεται στους παράγοντες που ώθησαν τη ναυλαγορά 

στα ύψη (οι ισχυροί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, η ενίσχυση του ρόλου των 

αναδυομένων αγορών, ακόρεστη ζήτηση της Κίνας για πρώτες ύλες, έλλειψη 

διαθέσιμης χωρητικότητας), επισημαίνει ότι η κλιμάκωση της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης, κατά το 3ο τρίμηνο του 2008 συμπαρέσυρε στη δίνη της ολόκληρη την 

παγκόσμια οικονομία, συρρικνώνοντας δραματικά το διεθνές εμπόριο και ωθώντας τις 

τιμές των ναύλων σε ελεύθερη πτώση της τάξης του 93%, το Δεκέμβριο του 2008.  

Το 2008 θα μείνει στην ιστορία της ναυτιλίας ως το  έτος της μεγάλης ανατροπής, 

των κρίσιμων και αντιφατικών εξελίξεων, το έτος που άλλαξε τα δεδομένα. Η 

ιδιαιτέρως ευνοϊκή πενταετία για τη ναυτιλία ολοκληρώνεται. Η ναυτιλία υποχρεώθηκε 

σε μαζικές ακυρώσεις ναυπηγικών παραγγελιών και ανακατατάξεις παραδόσεων, ενώ 

αντιμετώπισε κάθετη πτώση των τιμών των πλοίων και των ναύλων. 

Η οικονομική κρίση χτύπησε αρχικά το χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κυρίως 

σύστημα στο δεύτερο μισό του 2008, με αποτέλεσμα την ανικανότητα για 

χρηματοδότηση ναυτιλιακών συναλλαγών και την παράλυση του παγκόσμιου εμπορίου 

με την συνεπακόλουθη έλλειψη ρευστότητας και αποχή από επενδύσεις. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 32

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου 

κατάρρευση της καταναλωτικής και βιομηχανικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και 

είχε ως αποτέλεσμα την παγκόσμια οικονομική ύφεση που βιώνουμε το τελευταίο 

διάστημα. Η έλλειψη ρευστού, η παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγεί σε μείωση της 

κατανάλωσης άρα μείωση της παραγωγής άρα μείωση της εισαγωγής και εξαγωγής 

πρώτων υλών και εμπορευμάτων άρα μείωση του μεταφορικού έργου, και τελικά 

οδήγησε στην πτώση της ναυλαγοράς.  

 Έτσι επλήγησαν οι τομείς του ξηρού φορτίου, του υγρού φορτίου και των 

εμπορευματοκιβωτίων με πρωτοφανή πτώση των ναύλων και των τιμών των πλοίων. 

Η πτώση οξύνθηκε από το γεγονός ότι, από το 2006 έως και τα μέσα του 2008, οι 

πλοιοκτήτες, ενθαρρυμένοι από την ισχυρή δυναμική της ζήτησης, προέβησαν σε ένα 

πρωτόγνωρο σε μέγεθος πρόγραμμα παραγγελιών κατασκευής νέων πλοίων -με 

αναμενόμενο διάστημα παράδοσης των πλοίων την τριετία 2009 – 2011- το οποίο 

ανήλθε στο 63% της διαθέσιμης χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου στα τέλη του 

2008. 

Η πτώση των ναύλων άγγιξε τον Οκτώβριο του 2008 το 97% στα πλοία ξηρού 

φορτίου, το 66% στα δεξαμενόπλοια και το 64% στα containers, σε σύγκριση με τον 

Οκτώβριο του 2007. 

Στις 31/12/2008 ο συνολικός αριθμός των υπό παραγγελία πλοίων ξηρού φορτίου 

έφτασε τα 3,375 και 288,4 εκατ dwt, όταν ο συνολικός υπάρχον στόλος πλοίων ξηρού 

φορτίου ήταν 6,985 και 421,9 εκατ.dwt . 

Η κάθετη πτώση των ναυλαγορών από το τρίτο τρίμηνο του 2008 και μετά, 

σημαίνει ότι μειώθηκε γρήγορα και απότομα η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες τη 

στιγμή όμως που ο παγκόσμιος στόλος είναι ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ καταγραφεί, 

ενώ ταυτόχρονα ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου έχει μειωθεί στα 13,4 

χρόνια το 2008 σε σχέση με τα 14,4 χρόνια  του 2007.  

Το Σεπτέμβριο του 2008 η αγορά σε πτωτική φάση, είχε χάσει μέσα σε τρεις 

μήνες το 52% του σχετικού ναυλοδείκτη. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους όχι μόνο δεν 

έγιναν παραγγελίες για τη ναυπήγηση πλοίων αντίθετα υπήρξε σημαντικός αριθμός 

πλοίων που ακυρώθηκε, ελαφρύνοντας το βιβλίο παραγγελιών και τη μελλοντική 

ισορροπία προσφοράς-ζήτησης χωρητικότητας, σε συνδυασμό με τις διαλύσεις 

υπέργηρων πλοίων. 
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Η πτώση των ναύλων που αποτυπώνεται από τον δείκτη BDI έπεσε από το 

ιστορικά υψηλό επίπεδο των 11.793 μονάδων το Μάιο του 08 στις 663 μονάδες τον 

Δεκέμβριο του 08, παρόμοιο επίπεδο με της κρίσης στη δεκαετία του 1980. (Διάγραμμα 

2-7) 

Η πτώση αυτή αντανακλά εκτός από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της 

παγκόσμιας οικονομίας και του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου και ειδικότερους 

παράγοντες όπως είναι η  μείωση των εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από την Κίνα 

και η αύξηση του στόλου λόγω των παραδόσεων νέων πλοίων.  

Η ύφεση συνέπεσε και με τις αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων κατά το 2009. 

Μια τέτοια παράταση πιέσεων δεν μπορεί να αφήσει άθικτες και τις τιμές 

μεταχειρισμένου τονάζ, δηλαδή αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων αλλά και των resales, 

δηλαδή της πώλησης υπό ναυπήγηση πλοίων. 

Στο χώρο των ναυπηγείων, οι παραγγελίες για την κατασκευή πλοίων, ιδίως σε 

αυτά της Ν. Κορέας και της Κίνας, είχαν φτάσει σε σημείο ρεκόρ. Όμως οι συνεχείς 

αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, οι καθυστερήσεις στην παράδοση μηχανικών 

μερών και εξαρτημάτων, καθώς και οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδοτήσεως των 

παραγγελιών λόγω της πιστωτικής κρίσης, θα επιφέρουν καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις αλλά και ακυρώσεις στις παραγγελίες πλοίων. 

Η ραγδαία πτώση των ναύλων πλήττει τη ναυτιλία καθώς οι τράπεζες λόγω 

έλλειψης ρευστότητας δεν δανειοδοτούν τους εφοπλιστές. Εν τω μέσω της κρίσης 

παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ακυρώνονται και επενδυτικά σχέδια αναστέλλονται.  

Υπολογίζεται ότι εξαιτίας της έλλειψης ρευστού θα μείνει ανενεργό το 1/3 των 

συμφωνιών καθώς οι εφοπλιστές θα προβούν σε μαζικές ακυρώσεις ναυπηγήσεων σε 

ποσοστό 40%. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, μέχρι και το Φλεβάρη του 2009 οι 

ακυρώσεις δεν ξεπέρασαν το 5% των υπό παραγγελία πλοίων.  

Το συνολικό επίπεδο των ακυρώσεων παραγγελιών θα ανέλθει σύμφωνα με 

εκτιμήσεις στο 40% του συνόλου των παραγγελιών (ήτοι, σε όρους μεταφορικής 

ικανότητας, περίπου 100 εκατ. dwt -τόνοι καθαρού βάρους), συγκριτικά με ένα τρέχον 

εκτιμώμενο μέγεθος στόλου της τάξης των 418 εκατ. Dwt, αντανακλώντας μια 

επιβεβλημένη προσαρμογή στις αναμενόμενες συνθήκες ζήτησης, καθώς και την 

αδυναμία χρηματοδότησης ενός σημαντικού τμήματος των παραγγελιών. Οι ακυρώσεις ΠΑ
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αυτές, σε συνδυασμό με 70 εκατ. dwt διαλύσεων πλοίων ηλικίας άνω των 25 ετών 

επαρκούν για να επιτρέψουν μια σταδιακή ανάκαμψη. 

Η πτώση της αγοράς στον τομέα ξηρού φορτίου αυτό έχει φθάσει στο 60% σε 

σύγκριση με πέρυσι. Στον τομέα των δεξαμενόπλοιων , η κατάσταση είναι πολύ 

καλύτερη αφού η πτώση που σημειώθηκε είναι της τάξεως του 30-35%. Πολύ δύσκολα 

είναι τα πράγματα στον τομέα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Η είσοδος στην αγορά ενός σημαντικού αριθμού νεότευκτων πλοίων δυσχεραίνει 

την εξισορρόπηση της ναυτιλιακής αγοράς. Οι μαζικές παραδόσεις θα 

πραγματοποιηθούν από το 2009 έως και το 2012. Η δρομολογημένη αύξηση του τονάζ 

για το 2009 ανέρχεται στο 17% ενώ για το 2010 πάνω από 20%. Ενώ η πτώση του 

παγκόσμιου εμπορίου φτάνει στο 10% σε σχέση με το 2008. 

Η εικόνα της αγοράς βελτιώθηκε, κάπως, κατά το α' εξάμηνο του 2009, λόγω της 

ζήτησης από την Κίνα πρώτων υλών και κυρίως σιδηρομεταλλεύματος, της υστέρησης 

στις παραδόσεις νεότευκτων, αλλά και τις καθυστερήσεις στην εκφόρτωση των πλοίων, 

λόγω της αυξημένης κίνησης στα λιμάνια της Κίνας.  

Σταδιακά φαίνεται ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία επανακάμπτει με τους δείκτες της 

αγοράς ξηρού φορτίου να έχουν ανοδική πορεία τον Ιούνιο του 2009 ξεπερνούν τις 

4000 μονάδες από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των 663 μονάδων τον Δεκέμβριο του 

2008. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν και ο αγοραπωλησίες bulk carriers και η τιμή τους, λόγω 

της αύξησης του μεταφορικού έργου (κυρίως μεταλλευμάτων). 

Λόγω της κρίσης, η ναυλαγορά βρίσκεται σε αναζήτηση νέων ισορροπιών μέσα 

από τη διαδικασία διόρθωσης της ναυλαγοράς, με δεδομένη τη μείωση των ρυθμών 

ανάπτυξης τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Η νέα 

ισορροπία προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας θα διαμορφωθεί μέσα από τις 

διαλύσεις των υπερήλικων πλοίων, τον παροπλισμό των μη αποδοτικών και την πτώση 

των τιμών πλοίων. 

Ακολουθεί ο δείκτης BDI για το τελευταίο τρίμηνο που διανύουμε. 
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BDI ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
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Δείκτης BDI τρίτου τριμήνου 2009 

Διάγραμμα 2-8 

 

Στη συνέχεια της ενότητας δίνονται στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά των 

δεξαμενοπλοίων. 

 

2.4 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ  
 

Από τον Αύγουστο του 2008 μειώθηκαν αν και σε μικρότερη κλίμακα οι ναύλοι 

των πετρελαιοφόρων. Η ανάκαμψη τους το πρώτο εξάμηνο του 08 ήταν βραχύβια και 

συνδεόταν με το ότι η αύξηση του παγκόσμιου στόλου ήταν περιορισμένη σε σχέση με 

τη ζήτηση (κυρίως λόγω μετασκευών πετρελαιοφόρων σε πλοία ξηρού φορτίου ενόψει 

της απόσυρσης των πλοίων μονού κύτους από το 2010).  

Στα δεξαμενόπλοια, η χρήση πλοίων για αποθήκευση πετρελαίου, με σκοπό τη 

μεταπώλησή του μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε υψηλότερες τιμές, μείωσε τη 

διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου κατά 5% περίπου, διευκολύνοντας 

την ανάκαμψη των ναύλων. 

Αναφορικά με την αγορά δεξαμενόπλοιων εκτιμάται ότι η ανισορροπία 

ζήτησης/προσφοράς -παρά την ασθενή ανάκαμψη της κατανάλωσης πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών- είναι επίσης διαχειρίσιμη, δεδομένου του χαμηλότερου επιπέδου 

παραγγελιών (οι οποίες αντιστοιχούσαν περίπου στο 38% της διαθέσιμης 
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χωρητικότητας το 2008), καθώς και της ύπαρξης παλαιότερων πλοίων μονού 

τοιχώματος, τα οποία θα μπορούσαν να αποσυρθούν μέχρι το 2011. 

Η περιορισμένη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και η μείωση της 

παραγωγής του OPEC αναμένεται να συμπιέσουν περαιτέρω τους ναύλους των 

δεξαμενοπλοίων. 

Το Σεπτέμβριο του 2009 οι ναύλοι των  δεξαμενοπλοίων έχουν φτάσει σε επίπεδα 

αρκετά κάτω του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Η μείωση στην παγκόσμια ζήτηση 

πετρελαίου και η μαζική είσοδος νέων στην αγορά είναι παράγοντες που συμβάλλουν 

σε αυτό. Οι ναύλοι υποχώρησαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα έως και 50% σε σύγκριση με 

πέρσι. 

Ακολουθεί η διαγραμματική σύγκριση απωλειών εσόδων 8 τομέων της 

ναυτιλιακής αγοράς το α εξάμηνο του 2009 σε σχέση με το α εξάμηνο του 2008. 

Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και την πτώση των εσόδων σε 

σύγκριση με το χρονικό διάστημα πριν την πτώση της ναυλαγοράς. 
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Απώλειες εσόδων τομέων της ναυτιλίας-σύγκριση 2008-2009 

Γράφημα 2-3 

Πηγή: Clarkson Research Services 

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 
 

3.1 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΖΗΤΗΣΗ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι κυκλικές διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στη ναυτιλία αποτελούν ένα 

διορθωτικό μηχανισμό του συγκεκριμένου οικονομικού τομέα, για την εξισορρόπηση 

της προσφοράς και της ζήτησης για μεταφορικές υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία της ελεύθερης αγοράς, στο σημείο εκείνο 

όπου τέμνονται οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς έχουμε ισορροπία και 

διαμορφώνεται το επίπεδο ναύλου και η προσφερόμενη χωρητικότητα ισορροπίας. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης 

χωρητικότητας. Έτσι όταν αυξάνεται η ζήτηση, και δεν αυξάνεται η προσφορά, 

αυξάνονται οι ναύλοι και οι αξίες των πλοίων ενώ όταν αυξάνεται η προσφορά, χωρίς 

να αυξάνεται η ζήτηση, μειώνονται οι ναύλοι και οι τιμές των πλοίων. Δηλαδή, όταν η 

ζήτηση για μεταφορές είναι μεγαλύτερη για μεγάλο διάστημα από την προσφορά 

χωρητικότητας, τότε οι ναύλοι είναι υψηλοί. Αντίστροφα, όταν η προσφορά 

χωρητικότητας πλοίων είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ζήτηση, τότε οι ναύλοι 

είναι χαμηλοί.  

Η προσφορά χωρητικότητας προσδιορίζεται από το σύνολο των μεταφορικών 

υπηρεσιών που διατίθενται στη μονάδα του χρόνου από τα υπάρχοντα πλοία (Ψηφία, 

2006). Η προσφορά χωρητικότητας εξαρτάται από τον υπάρχοντα παγκόσμιο στόλο 

μείον το scrap και απώλειες συν τα νεότευκτα που παραδίδονται. 

Η ζήτηση χωρητικότητας προσδιορίζεται από την ποσότητα του μεταφερόμενου 

φορτίου που διατίθεται στη μονάδα του χρόνου και από άλλους δυναμικούς παράγοντες 

(Ψηφία, 2006). Η ζήτηση χωρητικότητας σχετίζεται με τους τόνους, την οικονομική 

ανάπτυξη και το θαλάσσιο εμπόριο. 

Θεωρητικά και πρακτικά ο ναυτιλιακός μηχανισμός λειτουργεί διορθωτικά με 

στόχο την εξισορρόπηση της αγοράς ναύλων και συνεπώς τον εξορθολογισμό των 
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τιμών τους. Έτσι όταν η ζήτηση είναι χαμηλή σε σχέση  με την προσφορά ακολουθεί 

παροπλισμός, διάλυση αντιοικονομικών πλοίων και ακύρωση παραγγελιών ναυπήγησης 

νέων πλοίων, ώστε να περιοριστεί η προσφορά. Αν η ζήτηση αυξηθεί τότε οι ναύλοι 

ανέρχονται και η προσφορά καλείται να προσαρμοστεί μέσα από παραγγελίες νέων 

πλοίων.  

Άρα στη βραχυχρόνια περίοδο η προσφορά και η ζήτηση για εμπορευματικές 

ναυτιλιακές υπηρεσίες καθορίζεται κύρια από το μηχανισμό της αγοράς, ενώ στη 

μακροχρόνια περίοδο από την κατασκευή και απόσυρση πλοίων (Σαμπράκος, 2001).  

Η ζήτηση χωρητικότητας, επειδή είναι παράγωγος (εξαρτάται από το διεθνές 

εμπόριο και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα αλλά και από τις εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες), είναι ασταθής (οι οικονομικοί κύκλοι επηρεάζουν το 

εμπόριο αγαθών και συνεπώς το θαλάσσιο εμπόριο) και έχει συλλογικό χαρακτήρα 

(αφορά σε ομοειδή φορτία), παραμένει ευμετάβλητη και απρόβλεπτη συμβάλλοντας 

στις ακανόνιστες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις στα επίπεδα των ναύλων (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

Η προσφορά είναι δυσκίνητη, δυσπροσάρμοστη και μεταβάλλεται δυσκολότερα 

καθώς μια παραγγελία πλοίου για την κάλυψη της τωρινής ζήτησης θα είναι έτοιμο 

μετά από 1-2 έτη (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Υπάρχει διαφορά 

στο χρόνο μεταβολής της προσφοράς και της ζήτησης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί 

ότι ενώ οι μεταβολές στη δεδομένη ζήτηση χωρητικότητας μπορούν να γίνουν ραγδαία, 

καθώς εξαρτώνται από τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο, η 

προσφορά χωρητικότητας που ουσιαστικά ρυθμίζεται από τις παραδόσεις, τις 

διαλύσεις, τον παροπλισμό πλοίων και την ψυχολογία  των εμπλεκομένων μερών, είναι 

βραδεία, προσαρμόζεται σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς, ανταποκρινόμενη στη Ζήτηση 

χωρητικότητας με μια χρονική υστέρηση (Ψηφία, 2006).  

Οπότε δεν είναι δυνατή η άμεση εξίσωση της προσφοράς χωρητικότητας με την 

εκάστοτε μεταβολή της ζήτησης ναυτιλιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα ο 

παροπλισμός ενός πλοίου ή η επανεκκίνηση παροπλισμένου πλοίου, γεγονότα που 

επηρεάζουν την προσφορά χωρητικότητας, χρειάζονται κάποιο χρόνο για να γίνουν. 

Πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται η αγορά ναυτιλιακών 

υπηρεσιών –χωρητικότητας, ως προς τις αυξομειώσεις του ναύλου, είναι οι ακόλουθες 

(Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003): 
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Όπου ο ναύλος αυξάνεται  

• Διεύρυνση ζήτησης, ενώ η προσφορά παραμένει σταθερή ή μειώνεται. 

• Η ζήτηση χωρητικότητας αυξάνει ταχύτερα από ότι η προσφορά. 

• Παράλληλη αύξηση ζήτησης και προσφοράς χωρητικότητας. 

 

 
 

Επίδραση Ζήτησης & Προσφοράς στο Ναύλο 

Εικόνα 3-1 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

 

Όπου ο ναύλος μειώνεται 

• Περιορίζεται η  ζήτηση, ενώ η προσφορά αυξάνει ή έστω παραμένει σταθερή. 

• Η προσφορά χωρητικότητας αυξάνει ταχύτερα από ότι η ζήτηση. 

• Αυξάνει η προσφορά και η ζήτηση παραμένει σταθερή. 

Στην πραγματικότητα, πλήρης και διαρκής ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης χωρητικότητας στην αγορά των ναυτιλιακών υπηρεσιών δεν μπορεί να 

υπάρξει. 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 40

3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΛΟ & 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ  

 
Ο ναύλος είναι η μεταβλητή με το σπουδαιότερο ρόλο για την ευρωστία της 

ναυτιλίας. Κάθε διακύμανσή του αντικατοπτρίζει τη φάση του ναυτιλιακού κύκλου 

στην οποία βρισκόμαστε. 

Βασικοί συντελεστές των ναυτιλιακών κύκλων είναι η προσφορά και η ζήτηση 

χωρητικότητας (Γουλιέλμος, 2007). Ο μηχανισμός λοιπόν που υποδηλώνει την αιτία 

των κύκλων είναι οι αλλαγές στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης πλοίων. Μια 

αλλαγή στη ζήτηση και προσφορά πλοίων οδηγεί σε έλλειμμα ή πλεόνασμα 

χωρητικότητας και σε αύξηση ή μείωση των ναύλων.  

Στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε επιγραμματικά με τους παράγοντες που 

οδηγούν στις διακυμάνσεις των τιμών των ναύλων και συνεπώς διαμορφώνουν τους 

ναυτιλιακούς κύκλους. Στις επόμενες ενότητες θα αναλυθούν με περισσότερη 

λεπτομέρεια κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες. 

Από την πλευρά της ζήτησης χωρητικότητας οι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:  

• Η παγκόσμια οικονομία - διεθνής οικονομική κατάσταση - επιχειρηματικοί 

κύκλοι. Λόγω του παράγωγου χαρακτήρα της ζήτησης μια μεταβολή στο παγκόσμιο 

εμπόριο έχει αντίκτυπο στη ναυτιλία και τους ναύλους καθώς συνεπάγεται αντίστοιχη 

αύξηση ή μείωση ζήτησης των δια θαλάσσης διακινούμενων προϊόντων (Ψηφία, 2006). 

• Οι ρυθμοί ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων οικονομιών (Κίνα, Ινδία). 

• Πολιτικά γεγονότα-Έκτακτες καταστάσεις λόγω πολιτικών και διεθνών 

εξελίξεων όπως πόλεμοι, αποκλεισμοί (embargo) (π.χ. πετρελαϊκές κρίσεις 1973-1979, 

κρίση στην Ασία 1997, Πόλεμος του Κόλπου 1990-91) (Ψηφία, 2006). 

• Τεχνολογικές εξελίξεις (ατμός, σιδηρόδρομος, αυτοκίνητο, ηλεκτρισμός, 

πετρέλαιο, κιβωτιοποίηση). 

• Το κόστος μεταφοράς. 

• Η διανυόμενη απόσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, ο ναύλος τείνει να 

είναι υψηλότερος. Διακυμάνσεις στη ζήτηση χωρητικότητας μπορεί να προκύψουν αν 

οι πηγές προέλευσης ή προορισμού των μεταφερόμενων φορτίων μεταβληθούν 

(Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003).  
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• Οι θαλάσσιοι δρόμοι. 

• Η τιμή του πετρελαίου. Η πολιτική καθορισμού κατώτατων τιμών και 

ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου του OPEC (Διεθνής Μόνιμος Διακυβερνητικός 

Οργανισμός Εξαγωγικών Χωρών Πετρελαίου) επηρεάζει τη ζήτηση για χωρητικότητα 

δεξαμενοπλοίων (Γουλιέλμος, 2007).  

• Το ύψος των επιτοκίων. 

• Ο πληθωρισμός 

• Οι εποχιακές διακυμάνσεις στην προς μεταφορά ζήτηση χωρητικότητας (π.χ. 

δημητριακά, καύσιμα). 

• Η ζήτηση πρώτων υλών. 

• Η βιομηχανική παραγωγή. 

• Η κατά περιόδους διεθνής αποθεματοποίηση προϊόντων. 

• Οι καιρικές συνθήκες (π.χ. μια κακή σοδειά λόγω καιρού μειώνει τη ζήτηση 

χωρητικότητας). 

• Η γεωγραφική παραγωγή και η κατανομή μεταξύ των ηπείρων. Η γεωγραφική 

διάρθρωση της παγκόσμιας παραγωγής εξαγωγών και εισαγωγών των χύδην φορτίων 

υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003). 

• Οι μεταβολές στις τιμές των μεταφερόμενων προϊόντων & η ελαστικότητα 

ζήτησής τους. 

•  Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της μεταφοράς. 

Εξαρτάται από την απόσταση, την ταχύτητα αλλά και το χρόνο παραμονής του πλοίου 

στα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

• Η γεωγραφική θέση του λιμένα εκφόρτωσης και η δυνατότητα εύρεσης φορτίου 

για την επιστροφή. 

Από την πλευρά της προσφοράς χωρητικότητας οι παράγοντες που οδηγούν σε 

διακυμάνσεις στους ναύλους είναι οι εξής: 

• Ο σχηματισμός ουρών αναμονής- οι συμφορήσεις στα λιμάνια.  

• Η υποδομή των λιμανιών- ικανότητα (ρυθμός) εξυπηρέτησης του λιμένα. 

• Οι ομάδες λήψης αποφάσεων (τράπεζες, πλοιοκτήτες, ναυλωτές) (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). 

• Η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου-προσφορά πλοίων. ΠΑ
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• Οι παραδόσεις νεότευκτων & ειδικά ο ρυθμός  και αριθμός παράδοσης αυτών 

που είχαν παραγγελθεί κατά τη διάρκεια της άνθησης (Βλάχος, 2004). 

• Οι διαλύσεις πλοίων, ειδικά σε περιόδους κρίσης. 

• Οι παροπλισμοί. 

• Οι προσδοκίες-ψυχολογία μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την 

πορεία των ναύλων. Ψυχολογικοί παράγοντες, απαισιοδοξία ή υπερβάλλουσα 

αισιοδοξία από πλευράς επενδυτών-εφοπλιστών στη λήψη αποφάσεων αγοράς, 

πώλησης, διάλυσης, ναυπήγησης πλοίων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 

2002). 

• Η επενδυτική δράση των εφοπλιστών. Στη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου 

(χρόνος μεταξύ παραγγελίας-παράδοσης), η ζήτηση μπορεί να μεταβληθεί.  

• Η κατάσταση της αγοράς των ναυλώσεων (ναυλοδείκτες) και οι οδηγοί 

αριθμοδεικτών (worldscale index).  

• Το επίπεδο του τρέχοντος και του αναμενόμενου ναύλου (Γουλιέλμος, 2007). 

• Η ύπαρξη αποθεματικών κερδών και ρευστότητας. 

• Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση. 

• Οι κυβερνητικές πολιτικές ανάπτυξης ναυπηγείων και ναυτιλίας (Γουλιέλμος, 

2007). 

• Οι τύποι των πλοίων (π.χ. ο εξοπλισμός τους, γερανοί, κ.α.). 

• Διάρκεια του Ναυλοσυμφώνου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ταξίδι τόσο 

μεγαλύτερος είναι και ο ναύλος. Διαφορετική είναι η τιμή του ναύλου ανά τόνο 

φορτίου. Όσο πιο μακροχρόνια είναι η ναύλωση, τόσο χαμηλότερος είναι ο ναύλος, που 

πλησιάζει το Οριακό Κόστος (Βλάχος, 2004). 

•  Το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων. 

• Τα χαρακτηριστικά του πλοίου (κόροι ολικής χωρητικότητας, ταχύτητα, ηλικία, 

επάνδρωση, κίνηση, νηογνώμονας). 

• Τα έξοδα χρησιμοποίησης των λιμένων και τα φορτοεκφορτωτικά κόστη. 

• Ο όγκος του φορτίου ανά μονάδα βάρους. Στην περίπτωση ελαφρού φορτίου, ο 

συνολικός ναύλος είναι αυξημένος, δηλαδή δεν είναι μικρότερος από αυτόν που θα 

εισέπραττε εάν το πλοίο μετέφερε βαρύ φορτίο (Σαμπράκος, 2001). 

• Οι ιδιότητες του φορτίου (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003). 
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3.2.1 ΟΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Ως προς τις ναυπηγήσεις, αυτό που μας απασχολεί είναι η χρονική υστέρηση από 

τη στιγμή της παραγγελίας στα ναυπηγεία μέχρι την καθέλκυση του νέου πλοίου και 

την είσοδό του στην αγορά για φόρτωση, σε σχέση με τη φάση του κύκλου κατά το 

χρόνο παραγγελίας στα ναυπηγεία. Συνήθως μεσολαβούν γύρω στα 2 χρόνια. Οι 

ναυπηγήσεις αυξάνουν την προσφορά χωρητικότητας.  

Όταν οι παραγγελίες τοποθετούνται σε περίοδο ανόδου των ναύλων, όποτε η 

καθέλκυσή τους γίνεται μετά από περίπου 2 χρόνια, η προσφορά χωρητικότητας 

ενδεχομένως να εξισορροπήσει τη ζήτηση  ή να παραμείνει ελλειμματική, οπότε η 

άνθιση της ναυλαγοράς παρατείνεται. 

Στην περίπτωση όμως που τα νεότευκτα που θα εισέλθουν στην αγορά 

δημιουργήσουν πλεόνασμα προσφοράς χωρητικότητας, σε σχέση με τη ζήτηση, θα 

επέλθει πτώση των ναύλων και η ναυλαγορά θα οδηγηθεί στη φάση της καθόδου.  

Οι τιμές ναυπηγήσεων είναι υψηλές όταν διανύουμε περίοδο ανόδου και χαμηλές 

όταν βρισκόμαστε σε χαμηλή ναυλαγορά. Οι υπερβολικές ναυπηγήσεις άλλωστε 

πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω (Ψηφία, 2006).  

Σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί 

παραγγελιών για ναυπηγήσεις  και καθελκύσεις πλοίων ανάλογα με τη φάση του 

ναυτιλιακού κύκλου στην οποία γίνονται οι παραγγελίες. Για παράδειγμα, μια 

παραγγελία στη φάση της καθόδου και καθέλκυση στη φάση της κρίσης, θα παρατείνει 

την κρίση, λόγω υπερβάλλουσας προσφοράς χωρητικότητας σε σχέση με τη ζήτηση.  

Η ζήτηση για ναυπήγηση νέων πλοίων επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

παγκόσμια οικονομία, η φύση του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, τα επίπεδα των 

ναύλων, οι απρόσμενες εξελίξεις της αγοράς, η εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η εκάστοτε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως στη ναυτιλιακή αγορά, 

όπως επίσης και οι προσδοκίες των πλοιοκτητών όσον αφορά στην περαιτέρω εξέλιξή 

της, επηρεάζουν τις αποφάσεις για επενδύσεις σε νέες ναυπηγήσεις (Βλάχος, 2004).  

Στο παρακάτω Διάγραμμα 3-1 απεικονίζεται το ποσοστό νέων παραγγελιών 

πλοίων στο σύνολο του υπάρχοντος στόλου, ανά τύπο. ΠΑ
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Νέες Παραγγελίες ως ποσοστό του Υπάρχοντος Στόλου 

Γράφημα 3-1 

Πηγή: Marsoft 2008 
 

Στο επόμενο Διάγραμμα 3-2 απεικονίζεται η εξέλιξη των κατασκευαστικών 

δυνατοτήτων των σημαντικότερων ναυπηγικών χωρών. 

Δυνατότητες ναυπήγησης (2006, 2012)
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Δυνατότητες Ναυπήγησης 2006, 2012 των 4 κυριότερων Ναυπηγικών Χωρών 

Γράφημα 3-2 

Πηγή: Marsoft 2007 
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3.2.2 ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ 
 

Ως προς τις διαλύσεις πραγματοποιούνται κατά την περίοδο της κρίσης της 

ναυλαγοράς. Ο ρυθμός διάλυσης των πλοίων- σε μια δεδομένη χρονική περίοδο- 

δύναται να επηρεάσει το συνολικά προσφερόμενο τονάζ. 

 Σε περιόδους ανάκαμψης της ναυλαγοράς οι διαλύσεις πλοίων είναι 

περιορισμένες. Όταν όμως η ναυλαγορά χαρακτηρίζεται από ύφεση και υπερπροσφορά 

χωρητικότητας, τότε οδηγούμαστε σε διαλύσεις των παλαιών πλοίων. 

Οι διαλύσεις είναι μια μηχανή βραδείας επενέργειας για την επίτευξη ισορροπίας 

προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας (Γουλιέλμος, 2007).  

 Οι παράγοντες που ενισχύουν την επιλογή των διαλύσεων είναι η ηλικία του 

πλοίου, η τεχνολογική του απαξίωση, οι τιμές στην αγορά διαλύσεων, η υπερπροσφορά 

χωρητικότητας, τα τρέχοντα έσοδα, και οι μελλοντικές προσδοκίες για την αγορά 

(Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

 

συνολικές διαλύσεις πλοίων 2005-2008 (dwt)
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Συνολικές Διαλύσεις Πλοίων 2005-2008 (dwt) 

Γράφημα 3-3 

Πηγή: Drewry Shipping Insight 

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 
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Με τον υψηλότερο ρυθμό της τελευταίας πενταετίας κινήθηκαν οι διαλύσεις 

φορτηγών πλοίων το 2008 με την πλειονότητά τους να λαμβάνει χώρα το Νοέμβριο και 

το Δεκέμβριο, συνολικής χωρητικότητας 4 εκατ.dwt. Διπλάσιο τονάζ πλοίων ξηρού 

φορτίου οδηγήθηκε στα διαλυτήρια το 2008 (3.932.580dwt) από ότι το προηγούμενο 

έτος (694.904dwt). Από το διάγραμμα διακρίνουμε το ποσοστό διαλύσεων για τα έτη 

2005-2008. 

Η συνεχής άνοδος του ρυθμού διάλυσης παλαιότερου τονάζ αποσυμπίεσε κάπως 

την προσφορά χωρητικότητας. Το ά εξάμηνο του 2009 οδηγήθηκαν προς διάλυση 207 

πλοία ξηρού φορτίου. 

Η συνολική προσφορά τονάζ για διάλυση τους τελευταίους μήνες μειώθηκε κατά 

60% σε σχέση με το ά τρίμηνο του 2009 με μηδενικές διαλύσεις bulkers, πολύ λίγες 

tankers και περισσότερο containers. Μέχρι τον Αύγουστο του 09 διαλυθήκαν  150 

πλοία εμπορευματοκιβωτίων (275.000TEU). 

Τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2009 παρατηρείται αυξητική τάση του ρυθμού 

διαλύσεων όλων των τύπων πλοίων που πλησιάζει τους ρυθμούς των αρχών του έτους. 

Μέσα στο 2009 εκτιμάται ότι θα διαλυθεί το 10% του παγκόσμιου ξηρού τονάζ. 

 

3.2.3 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

Και οι παροπλισμοί πραγματοποιούνται κατά την περίοδο της κρίσης της 

ναυλαγοράς. Όταν ο ναύλος είναι μικρότερος του λειτουργικού κόστους του πλοίου, 

τότε το πλοίο παροπλίζεται. Αυτό σημαίνει μείωση της προσφοράς χωρητικότητας, που 

θα οδηγήσει την αγορά σε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οπότε και θα 

αρχίσει η ανάκαμψή της. 

Στα τέλη Μαΐου του 09 περισσότερα από 1000 πλοία ε/κ και φορτηγά 

παροπλίστηκαν εξαιτίας έλλειψης φορτίων. 

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή μονάδα του Lloyd’s, τον Ιούλιο του 09, το 10% 

σχεδόν του παγκόσμιου εμπορικού στόλου είναι παροπλισμένο εξαιτίας της 

κατάρρευσης του παγκόσμιου εμπορίου, (750 πλοία στην Ασία, 280 στην Ευρώπη). 

Στο Διάγραμμα 3-1 φαίνονται οι παροπλισμοί 5 εκατομμυρίων dwt πλοίων ξηρού 

φορτίου και 6 εκατομμυρίων dwt δεξαμενοπλοίων τις δεκαετίες από το 1970 έως το 

2001. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 47

 
 

Παροπλισμοί Πλοίων έως το 2001 

Διάγραμμα 3-1 

Πηγή: Stopford M., 1997 

 

 

3.2.4 ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
 

Το δια θαλάσσης εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και 

μάλιστα με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν που τα λιμάνια μπορούν να ακολουθήσουν, ο 

ρυθμός άφιξης πλοίων είναι εντατικός και για αυτό οδηγούμαστε στο φαινόμενο 

σχηματισμού ουρών αναμονής και συμφορήσεων. Με την απότομη αύξηση της 

ζήτησης θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας που επέφερε η αλματώδης ανάπτυξη της 

Κίνας, εμφανίστηκαν σταδιακά καθυστερήσεις στη φορτο-εκφόρτωση των πλοίων στα 

λιμάνια. Οι καθυστερήσεις επιδρούν στη φαινόμενη προσφορά μεταφορικής ικανότητας 

καθώς τα πλοία είναι δεσμευμένα για περισσότερο χρόνο με το ίδιο φορτίο. Η μέση 

καθυστέρηση φτάνει τις 25 μέρες που σημαίνει ότι μεμονωμένα πλοία αντιμετωπίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερες τιμές. Πολλές ημέρες αναμονής συνδέονται με υψηλούς 

ναύλους (Ναυτεμπορική, Ιουν. 2008).  

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται ο κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τη 

ναυτιλία και κατά συνέπεια τους ναύλους, ο BDI (Baltic dry index), σε σχέση με τις 
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μέρες αναμονής στα λιμάνια. Συγκρίνεται η διακύμανση του BDI με το μέσο μηνιαίο 

αριθμό ημέρων αναμονής στα λιμάνια. Βλέπουμε ότι πολλές μέρες αναμονής 

συνδέονται με εξαιρετικά υψηλούς ναύλους. 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ BDI ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ 
ΛΙΜΑΝΙΑ
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Δείκτης BDI & Μέρες Αναμονής στα Λιμάνια 

Διάγραμμα  3-2 

Πηγή: άρθρο Μ. Βαρβατέ, Δ. Λυρίδη, Π.Ζαχαριουδάκη, η Ναυτεμπορική, Ιούνιος 2008 

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 

 

3.2.5 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & Η 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ  
 

Η άνοδος της τιμή ενός προϊόντος σύμφωνα με την οικονομική θεωρία μειώνει τη 

ζήτησή του και συνεπώς τη ζήτηση χωρητικότητας, αν διακινείται από τη θάλασσα. Ως 

προς τις τιμές των προς μεταφορά εμπορευμάτων, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η τιμή 

του πετρελαίου, που όταν είναι υψηλή, οδηγεί σε μείωση της ζήτησης των 

δεξαμενοπλοίων, σε αύξηση του κόστους μεταφοράς (λόγω των υψηλών δαπανών για 

τα καύσιμα πλοίων), σε αύξηση της τιμής άλλων προϊόντων, παραγώγων του 

πετρελαίου, σε μείωση της ζήτησης των προϊόντων αυτών και γενικά σε μείωση του 
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διεθνούς εμπορίου, κυρίως σε ότι αφορά στη ζήτηση για μεταφορά αυτών των 

εμπορευμάτων. 

Ο ναύλος CIF επηρεάζεται από το βαθμό ελαστικότητας της ζήτησης του 

μεταφερόμενου αγαθού και κατ΄ επέκταση της ζήτησης της μεταφορικής υπηρεσίας. 

Όταν η ζήτηση του μεταφερόμενου αγαθού είναι ελαστική, μια αύξηση του ναύλου 

είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κάμψη της ζήτησης του αγαθού και της προκαλούμενης 

από αυτό μεταφορική υπηρεσίας. 

 

3.3 ΣΧΕΣΗ ΝΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 

Οι ναυτιλιακοί κύκλοι προκαλούνται από την ανισορροπία της βιομηχανίας λόγω 

είτε υπερβολικής προσφοράς πλοίων, είτε έλλειψης. Το επίπεδο τιμών των ναύλων και 

οι αξίες των πλοίων μεταλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό. 

Ως προς τη σχέση ναύλων και τιμών πλοίων, οι τιμές των πλοίων είτε πρόκειται 

για νέες κατασκευές είτε για μεταχειρισμένα, ακολουθούν τις διακυμάνσεις των ναύλων 

δηλ. αυξάνονται με την άνοδο της αγοράς και μειώνονται με την πτώση της, όπως 

φαίνεται και στο ακόλουθο Διαγράμματα 3-3 & 3-4. 

          

 
Σχέση Ναύλων & Τιμών Πλοίων 1966-1986 

Διάγραμμα 3-3 

Πηγή: Γουλιέλμος, 2007, σελ. 98 
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Σύγκριση Ναύλων πλοίου Panamax & των τιμών του 

Διάγραμμα 3-4 

 

Η αγορά πλοίων υπόκειται σε διακυμάνσεις που απορρέουν αφενός από το 

εκάστοτε μέγεθος της προσφοράς και της ζήτησης της μεταχειρισμένης χωρητικότητας, 

και αφετέρου από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των ναυτιλιακών 

μεταφορών. 

 Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των πλοίων είναι η ηλικία 

τους, το μέγεθός τους, η μεταφορική τους ικανότητα, οι συνθήκες της ναυλαγοράς, και 

το είδος του μεταφερόμενου φορτίου (Σαμπράκος, 2001).  

Από την οπτική του πωλητή, σε περίοδο που οι συνθήκες της αγοράς στη 

ναυτιλία είναι ευνοϊκές, ο αριθμός των προς πώληση προσφερόμενων πλοίων είναι 

περιορισμένος, η ζήτησή τους μεγάλη και οι τιμές τους πολύ υψηλές. Η τακτική του 

πωλητή ενός πλοίου εδώ είναι να εξασφαλίσει τίμημα που να υπερβαίνει τα πιθανά 

κέρδη του πλοίου του αν εργαζόταν και παράλληλα, κερδοσκοπώντας, να προσπαθεί να 

πουλήσει προσδοκώντας κάμψη των εργασιών της ναυτιλίας.  

Σε περιόδους ύφεσης των ναυτιλιακών εργασιών η προσφορά πλοίων προς 

πώληση είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Και η καλύτερη χρονική τοποθέτηση μιας 

Panamax freight rates vs. vessel prices
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πώλησης είναι αυτή πριν από μια ύφεση της ναυλαγοράς, οπότε και η τιμή της θα είναι  

ακόμη υψηλή. 

Από την οπτική του αγοραστή, η τάση για αγορά χωρητικότητας γίνεται πιο 

έντονη όταν αρχίζει να βελτιώνεται η ναυλαγορά. Όσο πιο αισιόδοξος είναι ο 

αγοραστής για την συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της ναυλαγοράς (και την παράλληλη 

αύξηση των εσόδων του), τόσο πιο υψηλή τιμή είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την 

απόκτηση μεταχειρισμένου πλοίου, προσδοκώντας σε γρήγορη απόσβεση της 

επένδυσής του. 

 Το Μάιο του 2007 με τη ναυλαγορά να διατηρείται υψηλά, οι τιμές κινούνται 

ιδιαίτερα υψηλά και μάλιστα σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα από αυτά του 2004. 

Αξιοσημείωτο ότι η άνοδος των τιμών δεν αποδίδεται αποκλειστικά στη ναυλαγορά 

μιας κατηγορίας πλοίων αλλά στο σύνολο  και ιδιαίτερα στα ξηρού φορτίου πλοία 

(Καθημερινή, 27/5/07). Ενώ λοιπόν βρισκόμασταν σε ιστορικά υψηλές τιμές 

δεξαμενοπλοίων, φορτηγών και γενικού φορτίου, με παραδόσεις τουλάχιστο τριών 

ετών, οι πλοιοκτήτες συνέχιζαν επιθετικά τις παραγγελίες πλοίων είτε για ανάπτυξη του 

στόλου τους είτε για αντικαταστάσεις υπερηλίκων.  

Οι τιμές απόκτησης ενός νεότευκτου φορτηγού πλοίου παρουσιάζουν πτώση άνω 

του 30%. Διπλάσια σχεδόν είναι η μείωση των τιμών για τα πλοία πενταετίας αφού 

φέτος η αξία τους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 66%.  

Στα νεότευκτα υπερδεξαμενόπλοια οι τιμές φέτος έχουν μειωθεί κατά 55%. Αντίστοιχα 

τα πενταετίας φέτος έχουν πέσει κάτω από το μισό της περσινής τους αξίας.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε τη σημασία της σωστής εκτίμησης των 

συνθηκών της αγοράς  και των μελλοντικών προοπτικών της πριν από την πώληση ή 

την αγορά νεότευκτου ή μεταχειρισμένου πλοίου. 

Στα ακόλουθα γραφήματα 3-4 και 3-5 παρατηρούμε ενδεικτικές τιμές πλοίων 

πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης που διανύουμε. 

Στον πίνακα 3-1 παρατηρούμε σε τι επίπεδα κυμάνθηκαν οι τιμές για ναυλώσεις 

πλοίων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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Ενδεικτικές αξίες πλοίων πριν την κρίση (Μάιος 2008)
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Μάιος 2008

φορτηγό νεότευκτο 170.000
τον.

φορτηγό 5ετίας  170.000
τον.

φορτηγό 11ετίας 170.000
τον.

φορτηγό 15ετίας

φορτηγό  25ετίας 140.000
τον.

φορτηγό δεκαετίας  ΄80

δεξαμενόπλοιο νεότευκτο
300.000 τον.

δεξαμενόπλοιο 5ετίας
300.000 τον.

 
Σύγκριση Ενδεικτικές αξίες πλοίων πριν την κρίση (Μάιος 2008) 

Γράφημα 3-4 

 

Ενδεικτικές αξίες πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης (Δεκέμβριος 2008)
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φορτηγό νεότευκτο
170.000 τον.
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δεξαμενόπλοιο νεότευκτο
300.000 τον.
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300.000 τον.

 
Ενδεικτικές αξίες πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης (Δεκέμβριος 2008) 

Γράφημα 3-5 
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Ενδεικτικές Τιμές Ναυλώσεων πριν & κατά τη διάρκεια της Κρίσης 

Πίνακας 3-1: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ & ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

τύπος πλοίου 2007- ά εξάμηνο 08 β΄ εξάμηνο 08-2009 
 

Capesize 150.000$/day 7.000$/day 
 

Capesize 200.000$/day 8.000$/day 
 

Capesize 216.504$/day 5.492$/day 
 

Capesize 230.000$/day 15.000$/day 
 

Capesize 233.988$/day 3.966$/day 
 

Panamax 90.000$/day 4.500$/day 
 

 

 

3.3.1 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ 
 

Οι τιμές των πλοίων second hand (μεταχειρισμένων) επηρεάζονται πλήρως από 

την ανάκαμψη ή την ύφεση της αγοράς, καθώς είναι περισσότερο ευμετάβλητες γιατί 

στα μεταχειρισμένα πλοία η προσφερόμενη χωρητικότητα είναι άμεσα διαθέσιμη, ενώ 

σε  μια ναυπήγηση μεσολαβεί κάποιο διάστημα μεταξύ παραγγελίας –παράδοσης 

(Βλάχος, 2004).  

Όταν η αγορά είναι σε άνθηση οι τιμές των μεταχειρισμένων είναι υψηλές. Κατά 

τη διάρκεια της ύφεσης η αξία μεταπώλησης πλοίων πέφτει συχνά στην αξία scrap 

(διάλυσης). 

Τα second hand πριν την κρίση ήταν σε πολύ υψηλές τιμές διατηρώντας το 

πλεονέκτημα ότι ήταν άμεσα παραδοτέα-διαθέσιμα στην αγορά. Από τον Αύγουστο του 

2008 η ναυλαγορά ξηρού φορτίου καταρρέει συμπαρασύροντας και τις τιμές πώλησης 

μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων που μειώθηκαν κατά 65% σε σύγκριση με το Μάιο 

του 2008.  
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Διακύμανση τιμών στα νεότευκτα & μεταχειρισμένα VLCC (Δεκαετία 1997-2007) 

Διάγραμμα 3-5 

Πηγή: εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, Μάιος 2007 

 

3.4 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 
 

Η ανάπτυξη των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως της Ασίας, 

έχει δώσει μια νέα ώθηση στο διεθνές εμπόριο, σε νέα παγιωμένα επίπεδα μακράν 

υψηλότερα από τα μέχρι σήμερα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών, 

αλλάζοντας ταυτόχρονα τα εμπορικά γεωγραφικά δεδομένα.  

Η ναυλαγορά έτσι απέκτησε μια ιδιαίτερη δυναμική γιατί η εξεύρεση φορτίου 

από αυτές τις περιοχές, που πριν είχαν χαμηλή ζήτηση χωρητικότητας, έχει γίνει 

εύκολη και εξίσου επικερδής όσο και στις παραδοσιακά εμπορικές περιοχές του 

πλανήτη. Τα νέα αυτά επίπεδα δεν μπορεί παρά να αποτελούν και τις νέες βάσεις που 

θα κρίνουν τις μελλοντικές διακυμάνσεις της παγκόσμιας ναυλαγοράς.  

Οι ασιατικές αγορές απορροφούν τον κύριο όγκο των βιομηχανικών επενδύσεων 

με τα διεθνή κεφάλαια να έχουν πορεία από την Ανατολή προς τη Δύση σε αντίθεση με 

τη μέχρι σήμερα συνήθη πορεία από την ανεπτυγμένη Δύση προς την Ανατολή. 
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Οι χώρες που ανήκουν στις BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) στηρίζουν την 

ανάπτυξή τους με μόνη ώθηση την εσωτερική τους ζήτηση. Αυτές οι χώρες αποτελούν 

νέους φορείς ζήτησης για θαλάσσιες υπηρεσίες (ειδικότερα ως προς τη μεταφορά 

βιομηχανικών προϊόντων) και συνεπώς επηρεάζουν τη δομή της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα τη ζήτηση χωρητικότητας, καθώς η αλματώδης 

πορεία των αναπτυσσόμενων αυξάνει τις ανάγκες μεταφορικού έργου. 

Σύμφωνα με άρθρο του Ν. Αρβανίτη, Προέδρου της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης 

(ένθετο Ποσειδωνίων 2008), η σημαντική αύξηση της ζήτησης εμπορευματικών 

θαλάσσιων μεταφορών, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των οικονομιών των 

χωρών της Ασίας (Κίνας, Ινδίας, κ.λπ.), αναμένεται να συνεχισθεί με εντατικούς 

ρυθμούς κατά τα επόμενα χρόνια.  

Από το 2003 και μετά, η μεγάλη ζήτηση για πλοία ξηρού φορτίου, κυρίως για 

μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, από την Αυστραλία και τη Βραζιλία προς την Κίνα, 

λόγω του ταχέος ρυθμού αναπτύξεως της χώρας, είχε οδηγήσει τους ναύλους σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας κατακόρυφα τις παραγγελίες για νεότευκτα 

πλοία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2008 παρατηρείται έκρηξη των εξαγωγών από τις Χώρες 

της Άπω Ανατολής και ιδιαίτερα από την Κίνα.  

Η άνοδος των ναύλων ξηρού φορτίου όμως συνδέεται τόσο με την αύξηση της 

ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, κυρίως από την Κίνα, και 

δευτερευόντως από την Ινδία, όσο και με τη «συμφόρηση»  που σημειώνεται κυρίως 

στους λιμένες της Αυστραλίας και συντελεί στον περιορισμό των διαθέσιμων πλοίων.  

Το επίπεδο συμφορήσεων στα Αυστραλιανά λιμάνια και η αυξανόμενη ζήτηση 

για εμπορεύματα στην Ασία (Κίνα, Ινδία), θα αποτελέσουν παράγοντες κλειδιά στην 

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για ναυλώσεις χύδην ξηρού φορτίου στο 

παρόν και στο μέλλον. 

Στο σχήμα 2-6 απεικονίζεται ο μέσος μηνιαίος αριθμός ημέρων αναμονής πλοίων 

μεταφοράς άνθρακα σε κύρια λιμάνια της Αυστραλίας. 
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ) 
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Δείκτης Καθυστερήσεων στα Λιμάνια της Αυστραλίας 

Διάγραμμα 3-6 

Πηγή: άρθρο Μ. Βαρβατέ, Δ. Λυρίδη, Π.Ζαχαριουδάκη, η Ναυτεμπορική, Ιούνιος 

2008,  

Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική 

 

Είναι προφανές λοιπόν ότι η ναυλαγορά επηρεάζεται με τα σημερινά δεδομένα σε 

μεγάλο βαθμό από: 

• την Κίνα (σιδηροβιομηχανία).  

• την Ινδία (υπηρεσίες) 

• τη Ρωσία (αποθέματα ορυκτού πλούτου και πετρελαίου & καινοτομίες στον 

επιστημονικό τομέα), 

• τη Βραζιλία (παραγωγική & εξαγωγική χώρα σιδηρομεταλλεύματος, 

παραγωγή ζάχαρης), και, 

• τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νοτίου/Κεντρικής Αμερικής. 

Οι χώρες αυτές ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις μεταφορές σε τεράστιες 

ποσότητες, ιδιαίτερα πρώτων υλών, σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα, άλλων 
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μεταλλευμάτων αλλά και σιτηρών, χάλυβα, λιπασμάτων και έτοιμων προϊόντων που 

απασχολούν τα μικρότερα σε μέγεθος πλοία.     

Η ανάπτυξη της Ασίας έχει μειωθεί από 14,2% το Μάιο του 2004 σε 6,5% το 

Μάρτιο του 2005. Παρότι η Ασία επιβραδύνεται, η ανάπτυξη είναι ραγδαία, με την 

Κίνα να κατέχει ποσοστό ρεκόρ 16% στη βιομηχανική ανάπτυξη το Μάρτιο του 2005.  

Επειδή η ανάπτυξη των χωρών αυτών είναι εντάσεως μεταφορών, ο ρυθμός αυτός 

μπορεί να φέρει μέχρι και 6% αύξηση του εμπορίου κατά το 2010 από το 2009, το 

οποίο θα παραμείνει όμως τουλάχιστο 5% κάτω από τα επίπεδα του 2008. 

Η άνοδος αυτή των προαναφερθέντων χωρών επηρεάζει τόσο την  αγορά που, αν 

και οι μαζικές παραδόσεις νεότευκτων πλοίων ξηρού φορτίου έχουν ήδη αρχίσει με 

αναμενόμενη κορύφωση μέσα στο 2010/2011, θα συνεχίσει τη σταθερή της πορεία, αν 

όχι στα πρωτοφανή επίπεδα του 2007-08, σίγουρα όμως σε αρκετά υψηλά επίπεδα πολύ 

πιο εύρωστα από τα υψηλότερα της περασμένης δεκαετίας. 

Η ζήτηση ιδιαίτερα από την Κίνα και τις άλλες ραγδαίως αναπτυσσόμενες 

οικονομίες της BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία) και τις αγορές της Άπω Ανατολής, 

αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστο μέχρι το 2010, ενώ παράλληλα 

ο ρυθμός παράδοσης των υπό ναυπήγηση πλοίων μπορεί να μειωθεί, δεδομένου ότι ήδη 

παρατηρούνται καθυστερήσεις στα ναυπηγεία, ιδιαίτερα στην Κίνα. 

Είναι αναμενόμενο ότι όσο οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συνεχίσουν την 

αλματώδη οικονομική τους πορεία με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, οι ανάγκες του 

μεταφορικού έργου θα έχουν αυξητική πορεία.  

 

3.4.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η εμφάνιση της Κίνας (το γνωστό ως “China 

effect”), παράλληλα με τις άλλες ασιατικές τίγρεις δημιούργησε εντελώς νέα ποιοτικά 

και ποσοτικά δεδομένα στη διάρθρωση των παγκόσμιων παραγωγικών δικτύων και του 

εμπορίου. 

Το 2003 σηματοδοτείται από την σύγχρονη εμφάνιση της Κίνας ως ναυπηγικού 

κράτους. Η Κίνα αποτελεί την πλέον ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. 

Εκτός από τις ναυτιλιακές εταιρίες  και τα πλοία που διαθέτει, είναι ο μεγαλύτερος 

εισαγωγέας πρώτων υλών και από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων. Έχει τη 
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δική της ναυπηγική βιομηχανία, νηογνώμονα και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς 

και ναυτικό δυναμικό. 

Η Κίνα με τη βοήθεια της Δύσης πραγματοποιεί ένα οικονομικό και βιομηχανικό 

θαύμα, καλύπτει περίπου το 40% της παγκόσμιας ζήτησης πλοίων, ιδιαίτερα για 

μεταφορά πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για τη βαριά της βιομηχανία. 

Η κινέζικη οικονομία έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και θα συνεχίσει 

και κατά τα επόμενα έτη. Παρότι η Κίνα διαχειρίζεται την «έκρηξή» της πολύ καλά, 

υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες. Ο μεγαλύτερος φόβος των αναλυτών είναι η 

ενδεχόμενη μείωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Κίνας στις υποδομές. Μετά 

από τρία χρόνια υπερεπενδύσεων υπάρχει διογκωμένη χωρητικότητα σε ατσάλι, 

αυτοκίνητα, αλουμίνιο, χημικά και τσιμέντο. Η επέκταση αυτή αναμφίβολα επηρέασε 

την  παγκόσμια αγορά και τη χωρητικότητα.  

Το εμπορικό πλεόνασμά της έχει ήδη αρχίσει να συρρικνώνεται. Το δεύτερο 

εξάμηνο του 09 το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 

περσινό διάστημα. Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας στηρίζεται κυρίως στην 

εσωτερική ζήτηση. 

Εν τω μέσω της παγκόσμιας κρίσης η Κινέζικη οικονομία εκτοξεύεται στο 8% 

της ανάπτυξης από το β΄ κιόλας τρίμηνο του 2009.  

Οι πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς (Απρίλιος 2009) αποτελούν άμεση 

συνέπεια των αναγκών της Κίνας σε κάρβουνο ή σιδηρομετάλλευμα, οπότε και 

αυξάνονται οι ναύλοι. Ταυτόχρονα η συμφόρηση στα λιμάνια της Κίνας φορτηγών 

πλοίων Capesize δημιουργεί έλλειψη διαθέσιμων πλοίων και κατακόρυφη αύξηση των 

ναύλων, οπότε οι ναυλωτές στρέφονται στα Panamax και μοιράζουν τα φορτία τους σε 

δύο πλοία αυξάνοντας και εκεί τους ναύλους λόγω περιορισμού της διαθέσιμης 

χωρητικότητας. 

Την άνοιξη του 2009 οι Κινέζοι αγόραζαν πλοία του 1980 προκειμένου να 

μεγαλώσουν το στόλο τους. Τον Ιούνιο του 2009 συνεχείς είναι οι αγορές υπερήλικων 

πλοίων από τους Κινέζους πλοιοκτήτες που έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση του 

ρυθμού απόσυρσης παλαιότερων πλοίων. 

Το καλοκαίρι του 2009 ζωηρεύει η ζήτηση για πρώτες ύλες από την Κίνα και τις 

άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες λόγω της ανάπτυξης βιομηχανικής υποδομής σε ΠΑ
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αυτές. Η Κίνα ανακοινώνει μεγαλύτερες του αναμενόμενου αυξήσεις στην βιομηχανική 

παραγωγή, λιανικές πωλήσεις και πιστωτική επέκταση.  

Σήμερα η ναυλαγορά εξαρτάται από οποιαδήποτε δημιουργία υπεραποθεμάτων 

(overstocking) στην  Κίνα. Η εισαγωγή πρώτων υλών από την Κίνα γίνεται για 

εσωτερική κατανάλωση και ανάπτυξη, και όχι για δημιουργία προϊόντων προς εξαγωγή. 

Η εσωτερική κατανάλωση αντισταθμίζει τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών της χώρας,  

σε καθοριστικό βαθμό για την ανάπτυξή της και αποτελεί για άλλη μια φορά κύριο και 

σταθερό κυματοθραύστη της ναυτιλιακής κρίσης. 

Ο γενικός δείκτης της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου κινείται κατά κόρων σύμφωνα 

με τις επιταγές της Κίνας. Όταν αυξάνει η ζήτηση στην κινέζικη οικονομία είτε για 

σιδηρομετάλλευμα είτε για κάρβουνο, ο γενικός δείκτης ανεβαίνει ανεξέλεγκτα. Όταν 

ικανοποιηθεί όμως ξαναπέφτει εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας που υπάρχει. 

Η επόμενη μέρα της ναυτιλίας εξαρτάται και πάλι από την Κίνα και το κατά πόσο 

θα αυξήσει τις εισαγωγές της για εσωτερική κατανάλωση και ανάπτυξη πλέον. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ 

4.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ 
 

Οι ναυτιλιακοί δείκτες αποτελούν χρήσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την 

απεικόνιση, τη μέτρηση και την διαρκή παρακολούθηση των συνθηκών και των τάσεων 

της ναυλαγοράς, δηλαδή των μεταβολών στους ναύλους σε ημερήσια συνήθως βάση 

(π.χ. έχουμε το Worldscale: για δεξαμενόπλοια -χύδην υγρά φορτία-, τον BDI Baltic 

Dry Index δείκτης ξηρού φορτίου χύδην, που καταγράφει την πορεία των ναύλων του 

ξηρού φορτίου π.χ. σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά, ζάχαρη, κ.λπ.) (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002 & Βλάχος, Νικολαϊδης, 1999).  

 Οι δείκτες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ναυτιλιακές αγορές και 

δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η ναυλαγορά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ή σε 

σύγκριση με μια άλλη υπο-ναυλαγορά (Evans, Marlow, 1990).  

Ο αριθμητικός μέσος του δείκτη BDI για την εξαετία 2004-2009 ήταν περίπου 

4.600 μονάδες. Τους τελευταίους μήνες ο BDI έχει υποχωρήσει κατά 45%. Παρακάτω 

βλέπουμε την πορεία των δεικτών BDI το τελευταίο έτος. 

 

BDI-BALTIC DRY INDEX (02.09.08-02.09.09)
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Δείκτης BDI (2/9/08-2/9/09) 

Διάγραμμα 4-1 
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ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ BALTIC CAPESIZE (02.09.08-02.09.09)
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Δείκτης Baltic Capesize (2/9/08-2/9/09) 

Διάγραμμα 4-2 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ BALTIC PANAMAX (02.09.08-02.09.09)
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Δείκτης Baltic Panamax (2/9/08-2/9/09) 
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4.2 Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Οι οικονομικές διακυμάνσεις ασκούν συνήθως μεγαλύτερη επίδραση πάνω στη 

ζήτηση χωρητικότητας των χύδην φορτίων, από όση ασκούν πάνω στη ζήτηση 

χωρητικότητας των δρομολογημένων φορτηγών πλοίων. 

Η ελεύθερη αγορά (μη δρομολογημένα πλοία) για ναύλωση ανά ταξίδι, από μήνα 

σε μήνα, από μέρα σε μέρα καλείται και spot αγορά. Στη ναύλωση ανά ταξίδι ο ναύλος 

υπολογίζεται σε δολάρια ανά τόνο φορτίου, άσχετα με το είδος του φορτίου. Η spot 

αγορά καλύπτει έκτακτες, οριακές ανάγκες για μεταφορά. Εξαρτάται από την αξία του 

προϊόντος (όχι από την προσφορά και τη ζήτηση). Δηλαδή ο ναύλος συμβαδίζει με την 

τιμή του αγαθού.  

Επειδή οι χρονοναυλώσεις προσδιορίζουν πόσα «ελεύθερα» πλοία είναι 

διαθέσιμα για την spot αγορά (ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο, δηλ. η spot αγορά δεν 

καθορίζει τις χρονοναυλώσεις), άρα προσδιορίζουν και πόσος θα είναι ο spot ναύλος. 

Επομένως συμπεραίνουμε ότι εάν τα διαθέσιμα πλοία είναι λίγα, ο ναύλος θα είναι 

υψηλός. 

Οι τιμές χρονοναύλωσης τείνουν να είναι σε υψηλό επίπεδο όταν η τιμή spot για 

ναύλωση ταξιδίου είναι σε ανοδική τάση. Σε τέτοιες συνθήκες της αγοράς οι 

πλοιοκτήτες ζητούν υψηλούς ναύλους –όσο αυτό είναι εφικτό-για να καλύψουν το 

μειονέκτημα δέσμευσης του tonnage τους για μακρά περίοδο (Mac Conville, 1999).  

Από την άλλη η χρονοναύλωση μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια λύση στην 

περίπτωση που πέσει η ναυλαγορά. Μπορεί στην άνοδο τα κέρδη να μην είναι το ίδιο 

υψηλά με τη spot, στην πτώση όμως όταν υπάρχει χρονοναύλωση εξασφαλίζεται η 

απασχόληση του πλοίου και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα του πλοιοκτήτη. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία- πλοιοκτήτες, αγοραστές, πωλητές, 

ναυλωτές- είναι price takers δηλαδή δέχονται τις τιμές ως έχουν. Η spot αγορά είναι μια 

ανταγωνιστική αγορά όπου οι ραγδαίες διακυμάνσεις στις τιμές των ναύλων 

θεωρούνται λογικές (Mac Conville, 1999).  

Στην ελεύθερη αγορά οι ναύλοι είναι ελεύθεροι προς διαπραγμάτευση και 

αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο. Οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στο γενικό ΠΑ
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επίπεδο των ναύλων είναι πολύ μεγάλες και πολύ απότομες και επηρεάζονται από 

πληθώρα παραγόντων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας. 

Σε μια κρίση της ναυλαγοράς τα πλοία μπορεί να ταξιδεύουν καλύπτοντας μόνο 

το λειτουργικό τους κόστος. 

Στην ναυλαγορά των tankers υπάρχει υψηλός βαθμός αστάθειας με ξαφνικές 

αλλαγές στις τιμές των ναύλων. Αυτή η αστάθεια βασίζεται σε δύο κυρίως λόγους. 

Πρώτο, η ανελαστική παράγωγος ζήτηση για tonnage δεξαμενοπλοίων  αντιδρά 

γρήγορα στις διάφορες εξελίξεις, αλλαγές στο κλίμα και στα επίπεδα των διεθνών και 

εθνικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Δεύτερο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δυνατότητες 

είναι περιορισμένες για αύξηση ή μείωση της προσφοράς στη βραχυχρόνια περίοδο, 

ειδικά για πλήρη χωρητικότητα, όπου η συνολική προσφορά είναι ενεργή (Mac 

Conville, 1999).  

Σε περιόδους ύφεσης, όταν η ζήτηση είναι αδύναμη, οι πετρελαϊκές εταιρίες 

αρνούνται να εξασφαλίσουν tonnage με την προσδοκία ότι οι τιμές των ναύλων θα 

συνεχίσουν να είναι στάσιμες ή θα πέσουν. Σε περιόδους άνθισης-boom, όταν η ζήτηση 

είναι δυνατή ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή οι πετρελαϊκές εταιρίες προσπαθούν να 

ναυλώνουν μακροχρόνια όσο το δυνατόν περισσότερη χωρητικότητα σαν προστασία 

ενάντια στην προσδοκία τους για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των ναύλων, εξαιτίας 

της μείωσης της διαθέσιμης χωρητικότητας (Mac Conville, 1999).  

Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι πολλές φορές η άνοδος της αγοράς μπορεί 

να είναι πλασματική, αφού η τιμή του πετρελαίου, που επηρεάζει άμεσα τον τομέα της 

διαχείρισης ενός πλοίου, έχει ξεπεράσει τα όρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 

5.1 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
 

Η δομή της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι  πολυσύνθετη και για αυτό οι 

ναυτιλιακοί ερευνητές στην  προσπάθειά τους να μελετήσουν ή να προβλέψουν τους 

ναυτιλιακούς κύκλους έχουν να αντιμετωπίσουν μια εργασία υψηλών απαιτήσεων.  

Επειδή το επίπεδο των ναύλων συνεχώς μεταβάλλεται, η δυνατότητα πρόβλεψης 

της τάσης της ναυλαγοράς με ακρίβεια στη βραχυχρόνια περίοδο είναι δύσκολη ενώ 

στη μακροχρόνια σχεδόν αδύνατη (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

Ταυτόχρονα το ψυχολογικό στοιχείο της συμπεριφοράς των πλοιοκτητών 

εμπλέκεται σε καθοριστικό βαθμό στη διαμόρφωση των εξελίξεων στη ναυτιλιακή 

αγορά, έτσι ώστε η ναυλαγορά είναι σχεδόν απίθανο να προσομοιωθεί από καθαρά 

μαθηματικά μοντέλα προβλέψεων (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002).  

Παρότι όμως η πρόβλεψη ναυτιλιακών κύκλων είναι μια δύσκολη διαδικασία, 

υπάρχουν κάποιες μεθοδολογίες πρόβλεψης που χρησιμοποιούν οικονομετρικά 

μοντέλα. Μια άλλη προσέγγιση είναι η ανάλυση χρονολογικών σειρών (εποχικότητα, 

τάσεις), που χρησιμοποιεί τα μοντέλα Box-Jenkins, γνωστά ως μοντέλα ARIMA 

(Γκιζιάκης, 1997).  Η πρόβλεψη των ναύλων μπορεί ακόμη να γίνει είτε μέσα από τη 

χρήση γραμμικών εργαλείων, είτε μη γραμμικών μοντέλων, όπως η θεωρία του χάους 

και της πολυπλοκότητας (Μέθοδος της Κανονικοποιημένης Μεταβλητότητας -ΜΚΜ). 

Η πρόβλεψη είναι μια οικονομική ανάλυση και μελέτη διαφορετικών 

μεταβλητών, που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία, έρευνες και πληροφόρηση των 

συνθηκών της αγοράς και των κινήσεων των ανταγωνιστών. Μπορεί να θεωρηθεί σαν 

ένα βοηθητικό εργαλείο για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για μελλοντικές 

κινήσεις, περιορίζοντας έτσι την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, και όχι σαν προφητεία 

που θα επαληθευτεί.  

Η λήψη αποφάσεων είναι μια επίπονη διαδικασία κυρίως γιατί αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο παρόν έχουν τον αντίκτυπό τους στο μέλλον. Όπως αποφάσεις για το 

πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορά/πώληση πλοίου.   ΠΑ
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Ας αναλογιστούμε όμως τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για μια πρόβλεψη 

ναυτιλιακών κύκλων. Πρώτο, στους ναυτιλιακούς κύκλους, όπως στα τυχερά παιχνίδια, 

για κάθε νικητή υπάρχει και ένας ηττημένος. Από αυτή την άποψη η ναυτιλία αποτελεί 

μια επιχείρηση διαχείρισης και ανάληψης κινδύνου, όχι απλά μεταφοράς φορτίου. 

 Οι διακυμάνσεις της αγοράς γενικά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση σε κίνδυνο 

των πωλητών και των αγοραστών που εμπλέκονται (Evans, Marlow, 1990).  

Δεύτερο οι ναυτιλιακοί κύκλοι δεν είναι τυχαίοι. Οι πολιτικοοικονομικές 

δυνάμεις που τους διαμορφώνουν, αν και πολύπλοκες, μπορούν να αναλυθούν, και οι 

πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν οι συνθήκες προς όφελος 

του «παίκτη». Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι εάν όλοι έχουν την ίδια ιδέα, 

αυτή δεν θα πετύχει. 

Τρίτο, όπως στα παίγνια, κάθε παίκτης πρέπει να εκτιμήσει τους αντιπάλους του, 

τις συνθήκες της αγοράς, να μελετήσει τις κινήσεις τους και να χαράξει τη δική του 

στρατηγική με στόχο να νικήσει. 

Οι πλοιοκτήτες στρέφονται στη ναυτιλιακή αγορά επειδή δεν γνωρίζουν πόση 

μεταφορική χωρητικότητα θα χρειαστούν στο μέλλον. Κανείς άλλωστε δεν ξέρει. Ένας 

πλοιοκτήτης πρέπει να κάνει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση για τον προσδιορισμό της 

μελλοντικά απαιτούμενης χωρητικότητας και να πάρει κάποιο κίνδυνο. Εάν κάνει 

λάθος χάνει. Αυτές οι αποφάσεις είναι σύνθετες και συχνά απαιτούν αποφασιστική 

δράση και διαίσθηση για τις αλλαγές της αγοράς.  

Στα πλαίσια αυτά ο ναυτιλιακός κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο, 

αβεβαιότητα και μεταβλητότητα, κυρίως από την πλευρά της ζήτησης, με αποτέλεσμα 

να υπάρχει μια σχετική αδυναμία πρόβλεψης τόσο των κινήσεων (αυξομειώσεων) των 

ναύλων όσο και της αξίας των πλοίων (Σαμπράκος, 2001).  

 

5.1.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
 

Προσεγγίσαμε έναν εναλλακτικό τρόπο πρόβλεψης της πορείας της ναυλαγοράς, 

μελετώντας την πορεία ενός στρατηγικού δείκτη που εδώ επιλέξαμε να είναι τα 30.000$ 

ο οποίος αποτελεί τη μέση ημερήσια απόδοση των πλοίων όλων των κατηγοριών 

(Καθημερινή, 27/5/09). Η υπό εξέταση περίοδος είναι τα έτη 2002-2007, που η 

ναυλαγορά γνώριζε άνοδο. 
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Σε μια ιδιαίτερα υψηλή αγορά, όπου οι αναλυτές επιδιώκουν προβλέψεις για την 

περαιτέρω πορεία της ναυλαγοράς και για τις περιόδους χρονικής διακύμανσης των 

ναύλων, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στους δείκτες. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν τα 

30.000$ σαν στρατηγικό μέτρο ημερήσιας απόδοσης ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίων, 

τότε διαπιστώνουμε ότι 4 φορές φθάσαμε στο συγκεκριμένο επίπεδο στον χρονικό 

ορίζοντα της υψηλής αγοράς από το 2002 έως το 2007, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

5-1.  

 

 
 

Στρατηγικός δείκτης των 30.000$ (2003-2007) 

Διάγραμμα 5-1 

Πηγή: εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής,  Μάιος 2007 

 

Από το φθινόπωρο του 2003 αρχίζει να διαφαίνεται η άνοδος της αγοράς. Η 

αναζήτηση πλοίων Capesize για μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος με προορισμό την 

Κίνα ώθησε τον δείκτη στα επίπεδα των 30,000 δολαρίων ημερησίως στις 16 

Ιανουαρίου 2004, διατηρώντας τα συγκεκριμένα επίπεδα έως τις 12 Μαρτίου 2004, 

υποχωρώντας τελικά στα 20,000 δολ. τον Ιούλιο του ίδιου έτους. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 67

Τον Οκτώβριο του 2004 ο δείκτης φθάνει τα 30,000 δολ. την ημέρα και συνεχίζει 

ανοδικά λόγω των αυξημένων εισαγωγών πετρελαίου. Η Κίνα έπρεπε να καλύψει το 

κενό παραγωγής ενέργειας λόγω των καθυστερήσεων παράδοσης κάρβουνου στους 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. 

Ο δείκτης μάλιστα έφθασε τα 42,000 δολ. την ημέρα τον Νοέμβριο του 2004 και 

παρέμεινε πάνω από τα 30,000 δολ. έως τον Απρίλιο του 2005 (8 Απριλίου), 

αποτελώντας και την πλέον επικερδή περίοδο της ναυτιλιακής ιστορίας. 

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2005 η κίνηση είναι πτωτική, φθάνοντας τα 

18,500 δολ. και παραμένοντας στα συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα για διάρκεια δύο 

εβδομάδων. 

Στις  21 Οκτωβρίου 2005 ο δείκτης έφθασε εκ νέου τα 30,000 δολ. την ημέρα, 

χωρίς να υπερβεί τα 30,600 δολ. ημερησίως. Διατηρήθηκε στα συγκεκριμένα επίπεδα 

για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια κινήθηκε πτωτικά φθάνοντας τα 17,600 δολ. στις 7 

Απριλίου 2006.  

Το φθινόπωρο του 2006 αρχίζει να διαφαίνεται η άνοδος του δείκτη, οδηγούμενος 

από την αναπάντεχη άνοδο των ναύλων στα δεξαμενόπλοια. 

Η αγορά των πλοίων ξηρού φορτίου παρέμεινε χωρίς κατεύθυνση, ενώ πτωτικά 

κινήθηκε και η αγορά των Containers. Στις 18 Αυγούστου ο δείκτης άγγιξε τα 28,400 

δολ. και στη συνέχεια υποχώρησε πέφτοντας στα 20,000 δολ. 

Στις 13 Απριλίου 2006, ο δείκτης ξεπέρασε τα 30,000 δολ., φθάνοντας τα 30,593 

δολ. ημερησίως. 

Το 2007 η αγορά δεξαμενοπλοίων παρουσιάζει σχετική κινητικότητα, αλλά η 

ώθηση προέρχεται από τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων, σε περιβάλλον ιδιαίτερα 

υψηλών ναύλων με ναυλωτές έντονα προβληματισμένους, αναζητώντας απεγνωσμένα 

πλοία προς κάλυψη των φορτίων τους.  

Συμπεραίνουμε ότι με τη βοήθεια του στρατηγικού δείκτη μπορούμε να λάβουμε 

κάποια σημάδια για την πορεία της ναυλαγοράς, αν θα κυμανθεί πάνω ή κάτω από τα 

30.000$, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα ανώτατα ή τα κατώτατα όριά της. 
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5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  
 

Μέσα σε ένα διεθνοποιημένο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου ο όγκος 

του εμπορίου διαρκώς μεταβάλλεται, ο πλοιοκτήτης πρέπει να πάρει κρίσιμες 

αποφάσεις για την παραγγελία νέων πλοίων, τη διάλυση μη αποδοτικών-παλαιών, την 

αγοραπωλησία των μεταχειρισμένων και τον τρόπο βέλτιστης απασχόλησης του 

στόλου. Καλείται λοιπόν να λάβει αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές σε συνθήκες 

αβεβαιότητας και κινδύνου. Η πρόβλεψη της πορείας των ναύλων θα ήταν η 

ιδανικότερη λύση στο πρόβλημά του.   

Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το ναυτιλιακό επενδυτή ως προς την 

επίτευξη ενός επενδυτικού σχεδίου είναι: 

• η χρονική στιγμή της ναυπήγησης νέου πλοίου, 

• η χρονική στιγμή της αγοράς μεταχειρισμένου πλοίου, 

• η χρονική στιγμή της ναύλωσης, 

• η μορφή εκμετάλλευσης του πλοίου (ναύλωση, μίσθωση, κ.α.), και,  

• η χρονική στιγμή της πώλησης του πλοίου. 

Επομένως είναι προφανές ότι η χρονική στιγμή της πραγματοποίησης της 

επένδυσης σε χωρητικότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία ή την 

αποτυχία του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον χρειάζεται τύχη, στρατηγική, ψυχολογία 

και ευνοϊκή σύμπτωση (Stopford, 1997). 

Οι αποφάσεις που συνδέονται με τη χρονική τοποθέτηση της επένδυσης είναι 

καθαρά στρατηγικές από τη φύση τους, και προκειμένου να ληφθούν δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στην εκάστοτε φάση που βρίσκεται ο ναυτιλιακός κύκλος σε συνάρτηση με τις 

τιμές των πλοίων, την κατάσταση της ναυλαγοράς και τη ρευστότητα. Μια λανθασμένη 

χρονικά τοποθέτηση επένδυσης μπορεί να επιφέρει μέχρι και ζημία στη ναυτιλιακή 

μονάδα.  

Στόχος άλλωστε του κάθε πλοιοκτήτη είναι να μπορέσει να τοποθετήσει την 

επένδυσή του, δηλαδή να μπορέσει να ναυπηγήσει ή να αγοράσει ένα πλοίο στο 

ελάχιστο επίπεδο αξιών των πλοίων το οποίο θα συνδυάζεται με το μέγιστο επίπεδο των 

ναύλων- ώστε από τα έσοδα να καλυφθεί γρήγορα το κόστος απόκτησης του πλοίου- 

(Βλάχος, 2004). Επιπλέον ένας πλοιοκτήτης επιθυμεί να πουλήσει το πλοίο του όταν οι 
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αξίες των πλοίων είναι υψηλές και οι ναύλοι χαμηλοί. Στόχος του πλοιοκτήτη είναι να 

πετύχει τιμές ναύλων (έσοδα) μεγαλύτερες από το λειτουργικό του κόστος ξεπερνώντας 

δηλαδή το break even point (το Νεκρό Σημείο) (Σαμπράκος, 2001).  

Οι εφοπλιστές είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως διαχειριστές πρέπει να μπορούν εύκολα 

να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε περιόδου και να είναι αρκετά 

ευέλικτοι ώστε να αντιμετωπίζουν την τόσο απρόβλεπτη κυκλική φύση της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας. Η δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης της ναυλαγοράς καθίσταται 

δύσκολη και ενέχει κίνδυνο για τον πλοιοκτήτη εξαιτίας της οικονομικής επιβάρυνσης 

λόγω του ύψους της επένδυσης. 

Σημαντικές παράμετροι για μια επενδυτική απόφαση είναι: 

• Η ψυχολογία του πλοιοκτήτη-επενδυτή ως προς τη μεταβλητότητα των ναύλων και 

την κυκλικότητα της ναυλαγοράς. 

• Ο τομέας της ναυτιλίας στον οποίο δραστηριοποιείται (tramp, liner). 

• Οι εκτιμήσεις/ προβλέψεις για την πορεία της ναυλαγοράς. 

• Οι πηγές χρηματοδότησης και η εξέλιξη των επιτοκίων. 

• Οι διακυμάνσεις στα επίπεδα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στόχος είναι να 

επιτυγχάνονται ναυπηγικά συμβόλαια σε υποτιμημένο νόμισμα σε σχέση με το 

νόμισμα με το οποίο συναλλάσσονται, ώστε να επωφελούνται από τη διαφορά στις 

ισοτιμίες (Mac Conville, 1999).  

 Στη ναυτιλιακή αγορά διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες επενδυτών, ανάλογα 

με τη στρατηγική που υιοθετούν. Η μια κατηγορία είναι οι «speculators /asset players», 

δηλαδή οι πλοιοκτήτες που συμμετέχουν στην αγοραπωλησία πλοίων στηριζόμενοι στα 

κεφαλαιουχικά κέρδη των πλοίων και έχουν κερδοσκοπική τακτική. Η δεύτερη 

κατηγορία είναι οι επενδυτές που με τα πλοία τους πραγματοποιούν κέρδη μέσα από τη 

λειτουργική εκμετάλλευσή τους (Βλάχος, 2004).  

Η θεωρία του asset play, υποστηρίζει ότι (1) αγοράζω φθηνά και πουλάω ακριβά. 

Όμως οι καινούριοι εφοπλιστές δεν τηρούν αυτό το μοτίβο. Δεν ασχολούνται με τους 

ναύλους αλλά με τις αξίες των πλοίων. (2) μη κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι σε επενδύσεις 

και ναυλώσεις. Αν το σύνολο των πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

τομέα (π.χ. χύδην ξηρών φορτίων) αντιδράσει με όμοιο τρόπο τότε τα αποτελέσματα 

στην ισορροπία της ναυτιλιακής αγοράς θα είναι πιο έντονα. ΠΑ
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Οι λεγόμενοι «speculators» κερδοσκοπούν και «παίζουν» αγοράζοντας ή 

πουλώντας second hand πλοία σε κατάλληλες χρονικές στιγμές εκμεταλλευόμενοι τα 

booms της ναυλαγοράς, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους «φέρνοντας» τις 

διακυμάνσεις της αγοράς προς όφελός τους (Evans, Marlow, 1990).  

Η τεχνογνωσία των Ελλήνων ως προς τις επενδυτικές τους κινήσεις εστιάζεται σε 

δύο τακτικές: έχουν ήδη παραγγείλει και όταν τα ναυπηγεία είναι κατειλλημένα 

πουλάνε συμβόλαια, και κοιτάνε σε περιόδους άνθισης να αγοράζουν μεταχειρισμένα 

μισοτιμής.  

Το ζήτημα της διατήρησης ρευστότητας είναι μια σημαντική παράμετρος που 

ενισχύει τη δύναμη των εφοπλιστών ανεξάρτητα από τη φάση του ναυτιλιακού κύκλου 

στην οποία βρίσκεται. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να υπάρχει σύνεση και πρόβλεψη 

ώστε ένα μέρος των κερδών να μπαίνει στην άκρη, για αλλαγή του πλοίου μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα. 

Με δεδομένο ότι οι κυκλικές διακυμάνσεις των ναυλαγορών προκαλούν τη 

διακύμανση των χρηματοροών, στις περιόδους κρίσης και ύφεσης, οι δυνατές 

ναυτιλιακές εταιρίες επιβιώνουν, ενώ οι αδύναμες οδηγούνται από τις δυνάμεις της 

αγοράς στην εξαφάνιση. Οι εταιρίες οι οποίες διαθέτουν στοιχεία ορθής οργάνωσης και 

διαχείρισης των κεφαλαίων, τα οποία αποκτούν κατά το διάστημα των υψηλών ναύλων, 

κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες οι οποίες παρουσιάζονται κατά το 

διάστημα της δυσπραγίας (Γεωργαντόπουλος, Βλάχος, 2003).  

Επομένως η σωστή πολιτική για τα αποθέματα κερδών στην υψηλή ναυλαγορά 

είναι η αποθεματοποίησή τους κατά τη διάρκεια της ευημερίας και η χρησιμοποίησή 

τους σαν επιδότηση της λειτουργίας της ναυτιλιακής εταιρίας κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης και της μείωσης των κερδών της επιχείρησης λόγω πτώσης των ναύλων 

(Γουλιέλμος, 2007).  Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση θα μπορεί να εξασφαλίσει την 

ανταγωνιστικότητάς και τη βιωσιμότητά της, παράλληλα  με τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας των πλοίων της ή τον παροπλισμό τους. 

 Ως προς την επενδυτική πολιτική, στη θεωρία και σύμφωνα με τη λογική 

αγοράζω όταν οι τιμές των πλοίων είναι χαμηλά και πουλάω όταν οι τιμές είναι υψηλές 

(αντικυκλική επένδυση). Στην πράξη όμως και σύμφωνα με το συναίσθημα οι 

εφοπλιστές λειτουργούν διαφορετικά καθώς οι υψηλές παραγγελίες τοποθετούνται σε ΠΑ
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υψηλή ναυλαγορά και απέχουν από επενδύσεις όταν οι ναύλοι είναι χαμηλοί (κυκλική 

επένδυση). 

Επειδή το κέρδος στη ναυτιλία δεν προέρχεται μόνο από τη ναυλαγορά αλλά και 

από την αγορά και πώληση πλοίων τη σωστή στιγμή (timing), ας δούμε πιο αναλυτικά 

πώς λειτουργεί η συμπεριφορά των επενδυτών και στις δύο αυτές περιπτώσεις. 

 

5.2.1 ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Σύμφωνα με την κυκλική επενδυτική συμπεριφορά, οι υψηλές παραγγελίες 

τοποθετούνται σε υψηλή αγορά. Τα αυξημένα έσοδα επηρεάζουν την επένδυση οπότε  

σε περίοδο ανόδου γίνονται περισσότερες επενδύσεις. Παρόλα αυτά όπως είναι φυσικό 

η περίοδος αιχμής αυξάνει το κόστος της επένδυσης (όχι τα αρχικά λειτουργικά έξοδα). 

Η κατάλληλη χρονική στιγμή για την αγορά του πλοίου και κατά συνέπεια της 

έναρξης του προγράμματος αποπληρωμής είναι η αρχή της ναυτιλιακής ανόδου. Επειδή 

στη διάρκεια της ανόδου αυξάνονται οι τιμές των πλοίων μια ναυτιλιακή εταιρία μπορεί 

να κερδίσει εάν πωλήσει ένα πλοίο σε υψηλό σημείο του κύκλου (Ψηφία, 2006).  

Η πολιτική των περισσότερων ναυτιλιακών εταιριών να πραγματοποιούν 

επενδύσεις σε νέες κατασκευές όταν οι τιμές ναυπήγησης ακολουθούν ανοδική πορεία 

στηρίζεται στο ότι προσδοκούν ή προβλέπουν ότι θα αποσβέσουν την  υπεραξία σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, αφού οι υψηλοί ναύλοι θα αποφέρουν υψηλά κέρδη 

(Βλάχος, 2004).  

 

5.2.2 ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Εκτός από την τάση κατά την οποία οι υψηλές παραγγελίες τοποθετούνται σε 

υψηλή αγορά, υπάρχει και η αντικυκλική επενδυτική συμπεριφορά των εφοπλιστών 

κατά την οποία οι παραγγελίες τοποθετούνται όταν οι ναύλοι είναι χαμηλά (Γκιζιάκης, 

Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2002). Αυτή η τακτική είναι επιτυχής όταν γίνεται σε 

τέτοια έκταση ώστε η πρόσθετη αυτή προσφορά χωρητικότητας να μην είναι ικανή να 

μειώσει το επίπεδο του ναύλου (Γουλιέλμος, 2007).  

Όσοι υιοθετούν την αντικυκλική συμπεριφορά στις επενδύσεις τους, δεν 

παραγγέλνουν πλοία κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης, γιατί ανησυχούν ότι τα πλοία 
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αυτά, καθώς η ναυπήγηση διαρκεί περίπου 18 μήνες, θα τους παραδοθούν κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης.  

Παρότι εδώ ο πλέον κατάλληλος χρόνος για επενδύσεις είναι εκείνος στη 

διάρκεια του οποίου οι ναυπηγικές τιμές είναι χαμηλές, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε 

περιόδους ύφεσης της ναυλαγοράς, εκτός από τις τιμές, μειώνεται και η ζήτηση 

χωρητικότητας. 

Για να υποστηρίξουν την αντικυκλική επένδυση οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να 

έχουν οικονομική άνεση και ρευστότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης, την οποία όμως 

δεν διαθέτουν οι περισσότεροι πλοιοκτήτες.  

Σε περιόδους με υψηλούς ναύλους ένας πλοιοκτήτης μπορεί να μην επενδύσει με 

το σκεπτικό ότι μια περίοδος άνθισης μπορεί να μην κρατήσει πολύ. Έτσι όταν 

τελειώσει η περίοδος ευημερίας, και αρχίσει η κρίση-ύφεση στη ναυτιλία, διαθέτοντας 

ρευστότητα, μπορεί να αγοράσει σε μισή τιμή όταν οι άλλοι πουλούν γιατί δεν μπορούν 

να ναυλώσουν ή παροπλίζουν (lay up). Άρα χαμηλώνει το κεφάλαιο και μειώνει την 

απόσβεση, που αποτελεί το 50% περίπου των εξόδων. Η παραλαβή του νεότευκτού 

πλοίου γίνεται στη φάση ανάκαμψης, οπότε είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στην 

αύξηση της ζήτησης χωρητικότητας. Γίνεται έτσι πολύ ανταγωνιστικός, έχοντας το 

περιθώριο να μειώσει και τους ναύλους.       

 

5.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Με βάση στοιχεία από τον ημερήσιο τύπο και ηλεκτρονικές πηγές 

(Ναυτεμπορική, Marinews, κ.α.), παραθέτουμε στη συνέχεια εκτιμήσεις και προβλέψεις 

για τη μελλοντική πορεία της ναυλαγοράς, της προσφοράς χωρητικότητας και του 

θαλάσσιου εμπορίου.  

Από την πλευρά ζήτησης χωρητικότητας, τουλάχιστο δύο χρόνια θα απαιτηθούν, 

προκειμένου το επίπεδο ζήτησης, τόσο στην αγορά ξηρού φορτίου όσο και πετρελαίου 

και πετρελαιοειδών, να επανέλθει στο μέσο επίπεδο του 2008, με τον ετήσιο ρυθμό 

αύξησης της ζήτησης να διαμορφώνεται, το 2010 στο 4,9%  και το 2011 στο 7%. 
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Ποσοστό αύξησης της προσφοράς & ζήτησης χωρητικότητας 2005-2011 

Πίνακας 5-1 

Ποσοστό αύξησης της προσφοράς & ζήτησης χωρητικότητας 

έτος 
ποσοστό αύξησης 
προσφοράς (dwt) 

ποσοστό 
αύξησης 
ζήτησης τονάζ 

ποσοστό πλήρους 
αξιοποίησης του 
παγκόσμιου στόλου 

2005 6,90% 2,30%   
2006 5,30% 8,10%   
2007 6,80% 12,50% 95% 
2008 6,50% 5,50% 94% 
εκτιμήσεις   
2009 6,50% 5,20% 84% 
2010 6,10% 7,10%   
2011 4,40% 7,50% 88% 

 
Πηγή: έκθεση Morgan -Stanley 

(Μάρτιος 2009)  
Επεξεργασία: Κοριτσίδου Βασιλική  

 

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιστροφή της ναυλαγοράς στους παλαιούς 

ρυθμούς δεν θα είναι το ίδιο γρήγορη, γιατί αφενός αυτό προϋποθέτει πολύ scrapping 

(διαλύσεις πλοίων), που όμως σταματά το β τρίμηνο του 2009, αφετέρου γιατί δεν 

διαφαίνεται μια γρήγορη ανάπτυξη ΗΠΑ, Ε.Ε., Ιαπωνίας ώστε να απορροφηθούν τα 

νεότευκτά bulkers. 

Από πλευράς προσφοράς τονάζ, μέσα στα επόμενα έτη θα υπάρξει μια σημαντική 

αύξηση της προσφοράς πλοίων. Τα πλοία ξηρού φορτίου αναμένεται να αυξηθούν  

κατά 6,5% ετησίως μέχρι το 2009 και αντίστοιχα κατά 11% ετησίως έως το 2012. Με 

βάση όμως  ένα 6% διαλύσεις και τις προγραμματισμένες παραδόσεις νεότευκτων 

μειωμένες κατά το 1/3 από αναβολές και ακυρώσεις, θα σημειωθεί μια καθαρή αύξηση 

του παγκόσμιου τονάζ περίπου 10% το 2010 κάτι που σημαίνει ότι οι αδυναμίες της 

ναυλαγοράς θα παραταθούν.  

Μείωση της υπερπροσφοράς τονάζ θα αρχίσει φυσιολογικά με την οικονομική 

ανάπτυξη του 2011, ώστε κάποια ισορροπία και καλή ναυλαγορά μπορεί να διαφανεί 

από το 2012, εκτός εάν μια απρόβλεπτη επιτάχυνση της ανάπτυξης των πλούσιων 

χωρών και των διαλύσεων τονάζ, μας εκπλήξουν στο μεταξύ ευχάριστα και 

αποκαταστήσουν γρηγορότερα την ισορροπία. Ταυτόχρονα, σημαντική παράμετρος 
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στην εκτίμηση αυτή αποτελεί η πορεία της ζήτησης από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες 

της Κίνας και της Ινδίας κυρίως. 

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθούν κατά 90% τα επόμενα 

πέντε έτη. Οι παραγγελίες έως τον Αύγουστο του 08 μόνο, ισοδυναμούν με το 60% του 

υφιστάμενου στόλου. 

Ως προς την προσφορά χωρητικότητας των δεξαμενοπλοίων, τα πετρελαιοφόρα 

θα αυξηθούν κατά πολύ το 2009 και το 2010 θα φτάσουν το 8% ετησίως.  

Εκτιμάται ότι το συνολικό επίπεδο ακυρώσεων/αναβολών παραγγελιών θα 

ανέλθει στα 40 εκατ. dwt (με το τρέχον μέγεθος του στόλου δεξαμενόπλοιων να 

ανέρχεται στα 390 εκατ. dwt), το οποίο, θα γίνει σε συνδυασμό με την απομάκρυνση 

άλλων 35 εκατ. dwt παλαιών πλοίων, καθώς σύμφωνα με τη συνθήκη του Marpol, τα 

δεξαμενόπλοια μονού τοιχώματος (single hull), θα πρέπει να έχουν αποσυρθεί έως το 

2010, ανεξάρτητα από το έτος ναυπήγησής τους. Στην περίπτωση των VLCC, το 30% 

περίπου, ισόποσο του υπό παραγγελία ποσοστού, θα έχει αποσυρθεί και 

αντικατασταθεί. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του IMO, μετά το 2015 όλα τα 

εν ενεργεία δεξαμενόπλοια θα είναι αποκλειστικά διπλού τοιχώματος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο βαθμός χρησιμοποίησης της μεταφορικής 

δυναμικότητας του στόλου των τάνκερς θα οδηγηθεί στο 81% το 2010 και στο 84% το 

2011 και τις τιμές ναύλων της συγκεκριμένης αγοράς σημαντικά υψηλότερα από το 

τρέχον επίπεδό τους (κατά 25% και 50% για το 2010 και το 2011 αντιστοίχως), με την 

εκτιμώμενη ζήτηση για πετρέλαιο να αυξάνεται ταχύτερα λόγω των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών.  

Για την αγορά των δεξαμενοπλοίων μια πιθανή σημαντική πτώση της τιμής του 

πετρελαίου (όπως αυτή του Αυγούστου του 2009) που θα ακολουθήσει την παγκόσμια 

οικονομική επιβράδυνση, θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου της μεταφοράς 

πετρελαίου. Προβλέπεται όμως ότι μέχρι το 2010 το εμπόριο του πετρελαίου θα 

αυξηθεί κατά 7εκ. bpd (barrels per day) (Βλάχος, 2004).  

Ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος θα συνεχίσει να αυξάνεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς έως το 2011.  

Τα επόμενα τρία χρόνια αναμένονται με ενδιαφέρον, αφού οι μεν τράπεζες θα 

πρέπει να συνεκτιμήσουν τα δεδομένα που προκύπτουν από την πιστωτική κρίση, αλλά 

και την αναμενόμενη υπερ-προσφορά μεταφορικής ικανότητας, οι δε επενδυτές που 
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έχουν ήδη παρουσία στον κλάδο της ναυτιλίας, μετά από μια σειρά ετών σπαρμένη με 

ιστορικά υψηλά επίπεδα σε αξίες και ναύλους, θα πρέπει να συμβιβαστούν σε ένα 

περιβάλλον όπου οι ικανοποιητικές αποδόσεις έρχονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. 

Επικρατεί σκεπτικισμός ως προς την εξέλιξη της αγοράς ναύλων από το 2010 και 

εξής. Από τη μια υπάρχουν αισιόδοξες προβλέψεις που καταγράφουν ότι η ναυτιλία 

άγγιξε το ναδίρ το Δεκέμβριο του 2008-Ιανουάριο 2009 και έχουμε ήδη εισέλθει στην 

πρώτη φάση της ανάκαμψης.  

Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι το χειρότερο δεν έχει έρθει 

ακόμη, καθώς πιστεύουν ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2009 θα αρχίσει η πραγματική 

κρίση, μιας και ο κύριος όγκος των νεότευκτων δεν έχει εισέλθει ακόμη στην αγορά, 

είτε λόγω της επαναδιαπραγμάτευσης της ημερομηνίας παράδοσης, είτε λόγω 

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το ναυπηγείο ή ο αγοραστής.  

Όλο και περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο καθοδικός κύκλος της ναυτιλίας 

θα διαρκέσει τουλάχιστο μέχρι το 2011. Εκφράζουν την άποψη ότι η ανάκαμψη της 

παγκόσμιας οικονομίας θα αρχίσει να φαίνεται στον ορίζοντα στα μέσα του 2010 και 

θα αποκατασταθεί πλήρως από το 2011 και μετά. Δηλαδή η ναυτιλία θα επανέλθει στο 

δρόμο της ανάκαμψης, όχι όμως της ευημερίας μέχρι το 2011. Μερίδα αναλυτών 

διαβλέπουν ότι η κρίση θα διαρκέσει γύρω στα τρία χρόνια και ότι δεν πρόκειται να 

υπάρξει καμία ανάκαμψη πριν από το 2012.  

Πάντως όποια χρονική στιγμή και να εισέλθει η ναυτιλία σε ανάκαμψη, η ζήτηση 

ναυτιλιακών υπηρεσιών θα ακολουθήσει ανοδικά την όλη παγκόσμια οικονομική 

ανάκαμψη, ενώ θα υφίσταται ανάγκη ικανοποίησης σημαντικών μεταφορικών αναγκών 

των χωρών της ομάδας BRIC.  Και θα πρέπει η Κίνα να συνεχίσει τους ρυθμούς 

ανάπτυξης με ποσοστό 10% ανά έτος. 

Παρόλα τα στατιστικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις, ακόμα δεν είμαστε σε θέση 

να βγάλουμε βέβαια συμπεράσματα για το μέλλον της ναυτιλίας. Αντιλαμβάνεται 

κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη. Το πλέον ανησυχητικό είναι το 

γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη χρονική διάρκεια της κρίσης και την 

έξοδο από αυτή με την ανάκαμψη της ζήτησης. 

 Αφού η ναυτιλιακή κρίση ήρθε σαν αποτέλεσμα της γενικότερης κρίσης στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι και η ανάκαμψη της ναυτιλίας θα 

προκύψει με κάποια χρονική υστέρηση από την ανάκαμψη και σταθεροποίηση του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με τις εξελίξεις των οικονομικών δεδομένων και την 

παράλληλη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, εισαγωγικού και εξαγωγικού, νέοι 

ορίζοντες και δυνάμεις θα επηρεάσουν τη ναυτιλία με κύριους παράγοντες τις 

αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες και την προσφορά πλοίων. Το σίγουρο είναι ότι 

κάποια στιγμή ο κύκλος θα κλείσει και θα ανοίξει ένας επόμενος, οπότε και αναμένεται 

να αλλάξει σημαντικά το τοπίο και να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις τα 

προσεχή έτη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στη ναυτιλιακή βιομηχανία οι κύκλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατί 

φαίνεται ότι «διαχειρίζονται» τον κίνδυνο που ενυπάρχει στις ναυτιλιακές επενδύσεις, 

κατά τον Stopford,  εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας για το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα 

λειτουργούν ως διορθωτικός μηχανισμός στις όποιες ανισορροπίες προκύπτουν στη 

σχέση ζήτησης και προσφοράς χωρητικότητας. 

Η ναυτιλιακή αγορά μεταβάλλεται πολύ γρήγορα και οι αποφάσεις των 

πλοιοκτητών για πώληση, ναύλωση, αγορά, ναυπήγηση, διάλυση ή παροπλισμό 

εξαρτώνται από το timing, τη σωστή χρονική στιγμή τοποθέτησης της επένδυσης και 

λήψης της απόφασης, δεδομένης της αβεβαιότητας και του ναυτιλιακού κινδύνου. Για 

αυτούς η πρόβλεψη των κύκλων θα ήταν η ιδανική λύση προκειμένου να επωφεληθούν 

με σωστές επενδυτικές κινήσεις.  

Αντί αυτού, και λόγω των διακυμάνσεων των κύκλων η καλύτερη προσέγγιση 

είναι η ανάλυση και η κατανόηση των αιτίων που τους προκαλούν μικρών ή μεγάλων, 

όπως για παράδειγμα η εξέλιξη της τεχνολογίας ή οι αυξανόμενες απαιτήσεις των 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

Μια χρήσιμη παρατήρηση είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια οι κύκλοι μικραίνουν 

και γίνονται πιο έντονοι γιατί έχουμε συχνές εξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, 

ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών, και διαρκή 

διεύρυνση των αγορών. 

Η παγκόσμια ναυτιλία που τα τελευταία χρόνια από το 2003 γνώρισε πρωτοφανή 

άνθιση εργασιών και προσέφερε εκπληκτικές αποδόσεις πλέον βιώνει μια άνευ 

προηγουμένου ύφεση της ναυλαγοράς με την κατακόρυφη πτώση ναύλων και όλα τα 

συνεπακόλουθα. 

Η ναυτιλία πάντα θα διέπεται από κύκλους αλλά δεν είναι ποτέ σίγουρο ή γνωστό 

από πριν το πότε αρχίζουν, πότε τελειώνουν και πόσο διαρκούν. Η βαθιά ύφεση που 

βιώνουμε σήμερα στη ναυτιλία είναι πια γεγονός. Το ζήτημα είναι τι διάρκεια θα έχει 

και πότε θα ξεκινήσει νέος ναυτιλιακός κύκλος. 

Ειδικά για την περίοδο που διανύουμε, βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι 

ότι η επιβεβλημένη άσκηση μιας επιθετικής πολιτικής, αναφορικά με τις ακυρώσεις και 

αποσύρσεις πλοίων, θα επιτρέψει την εξισορρόπηση της αγοράς και τη διαμόρφωση 
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των ναύλων σε αποδεκτά επίπεδα, μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε 

συνδυασμό με την διατήρηση ζωηρής ζήτησης χωρητικότητας από πλευράς των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών. 
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