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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηελ λαπηηιία. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο ήηαλ ε δηαπίζησζε κηαο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ φξσλ πνπ ζπκθσλνχληαη θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε κηαο 

λαχισζεο θαη απνηππψλνληαη πάλσ ζηα λαπινζχκθσλα. Απφ ηελ κηα πιεπξά ν νηθνλνκηθφο 

θχθινο είλαη ν θηλεηήξηνο κνριφο ηεο λαπηηιίαο μεξνχ θνξηίνπ αθνχ ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρέζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη απφ ηελ ηζηνξηθή αλάδξνκε ζηνπο θχθινπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 

ζήκεξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε λαχισζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε πην λεπξαιγηθή 

δηαδηθαζία κέζα ζηελ αγνξά. Μέζα απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αιιά θαη κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ην φπνην είλαη ην λαπινζχκθσλν είλαη δπλαηφ λα 

παξαηεξεζεί ε δηαξθήο αλαπξνζαξκνγή ησλ επίινγσλ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή.  Οη 

επηινγέο απηέο δελ είλαη ζηαζεξέο αθνχ ππφθεηληαη ζε δηαθπκάλζεηο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα απνηεινχλ παξάγσγν ηεο θίλεζεο 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. 
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Abstract 

 

The present thesis is result of the research that was made in the frames of diplomatic 

work for the postgraduate diploma of specialization in shipping. Her final aim was the 

ascertainment of a likely relation between the stages of economic circle of shipping and the 

terms that are agreed at the negotiation of chartering and are impressed on the charter parties. 

From the one side the economic circle is the motive lever of dry bulk shipping because he adapts 

shipping market in the requirements that result from the relation of demand and offer. Such 

relationship becomes perceptible from the historical retrograde in the circles that have been 

realized up to today. On the other hand chartering can be characterized as the most unstable 

process in the market. Through the negotiations that become for her achievement but also with 

the final result that is the charter party it is possible to observe the permanent readjustment of 

choices of ship-owner and charterer. These choices are not constants after being in fluctuations 

that are result of the aspect that prevails in the market. In consequence they constitute derivative 

of shipping circle movements. 

 

 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ 

Οηθνλνκηθφο θχθινο 

Όξνη λαπινζπκθψλσλ 

Ναπινζχκθσλα  

Υξνλνλαχισζε 

Ναχισζε αλά ηαμίδη 
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Δηζαγσγή  

Σν ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη «νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ». Πην αλαιπηηθά γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα γηα λα δηεπθξηληζηεί ην θαηά πφζν ην θάζε ζηάδην ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ (χθεζε, 

αλάπηπμε, θνξχθσζε, θαηάξξεπζε) επεξεάδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο λαχισζεο. Μηα 

ηέηνηα επηξξνή ζα κπνξνχζε λα είλαη νξαηή απφ ηα λαπινζχκθσλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ ηππηθή επηθχξσζε ηεο λαχισζεο θαη εηδηθφηεξα κέζα απφ ηνπο φξνπο ησλ λαπινζπκθψλσλ. 

Οη ηειεπηαίνη ξπζκίδνπλ θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο ζπκθσλίαο γηα κεηαθνξά θνξηίνπ κεηαμχ ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή. Έλαο φξνο ν φπνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη επλντθά δηαηππσκέλνο 

γηα ηνλ πινηνθηήηε ζηελ θάζε ηεο θνξχθσζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνχξγεη ελαληίνλ ηνπ ζηελ θάζε ηεο χθεζεο ή ηεο θαηάξξεπζεο. Μηα ηέηνηα ζρέζε αλάκεζα 

ζην λαπηηιηαθφ θχθιν θαη ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά κηαο λαχισζεο θαίλεηαη ινγηθή. Ο 

λαπηηιηαθφο θχθινο είλαη απηφο ν φπνηνο θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηελ αγνξά ξπζκίδνληαο ηελ 

πξφζθνξα κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα επίπεδα ησλ λαχισλ βάζε ηεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη 

γηα ρσξεηηθφηεηα.  Απνηειεί ηελ ζθπγκνκέηξεζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο κέζα απφ ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη ε ξνε ρξήκαηνο, απμάλνληαη νη επελδχζεηο θαη ηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ 

κηα άιιε νπηηθή γσληά νη νξνί ησλ λαπινζπκθψλσλ απνηεινχλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

λαχισζεο. Κάπνηνη απφ ηνπο φξνπο απηνχο είλαη ζεκαληηθνί ηφζν θαη γηα ηνλ πινηνθηήηε φζν 

θαη γηα ηνλ λαπισηή αξά απνηεινχλ θαη ζεκείν πξνζηξηβήο κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο ε νπνία δελ έρεη ζαλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

πςεινχ ή ρακεινχ λαχινπ αλάινγα κε ηελ πιεπξά ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα ήηαλ θπζηθφ λα δνχκε φξνπο ησλ λαπινζπκθψλσλ λα κελ είλαη δηαηππσκέλνη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ππνδεηθλχεη ην επίπεδν ηεο αγνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβεί γηαηί ε λαχισζε ελφο πινίνπ κπνξεί λα ππνηάζζεηαη ζηνλ λνκφ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο άιια θάζε λαχισζε έρεη εμεδεηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθέξνπλ κηα αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ επίπεδνπ ηεο αγνξάο θαη ηεο ηειηθήο ζπκθσλίαο. Δίλαη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κηα λαχισζεο απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηεο επηξξνήο 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ? Θα κπνξνχζαλ αλεμάξηεηνη παξάγνληεο φπσο ηθαλνί λαπινκεζίηεο ή 

ηπραίεο ζπγθχξηεο λα επεξεάζνπλ κηα λαχισζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ φηη ηα ηδία ηα επίπεδα 

ηεο αγνξάο?  Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζηελ ζπκθσλία ησλ 
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νξψλ ησλ λαπινζπκθψλσλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαη άιινη παξάγνληεο επηδξνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο έγηλε κηα πεξηγξαθηθή εξεχλα. << Οη πεξηγξαθηθέο 

έξεπλεο έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

δεδνκέλεο θαηάζηαζεο>> (Λήλα  Σζαθίξε). Η πεγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εξεχλα πνπ 

δηεθπεξαηψζεθε είλαη λαπινζχκθσλα πνπ είραλ ζπκθσλεζεί θαη ππνγξάθεη απφ πινηνθηήηεο θαη 

λαπισηέο θαηά ην παξειζφλ. Σα λαπινζχκθσλα απηά ήηαλ ηφζν γηα ηελ κεηαθνξά ρπδελ μεξνχ 

θνξηίνπ γηα λαχισζε αλά ηαμίδη ( gencon ) φζν θαη γηα ηελ κεηαθνξά ίδηνπ ηχπνπ θνξηίνπ κε 

ρξνλνλαχισζε ( nype ). Η επηινγή ηνπο δελ έγηλε ζε ηπραίεο ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο γηαηί απηφ 

δελ ζα επλννχζε ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Μηα επηινγή λαπινζπκθψλσλ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο 

πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζηάδηα ηεο θαηάξξεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ 

φξνπο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

επηιέρηεθαλ λαπινζχκθσλα ηα φπνηα ζπκπίπηνπλ κε πεξηφδνπο χθεζεο θαη θνξχθσζεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κειέηεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ ησλ 

λαπινζπκθψλσλ ζε αθξαίεο ζηηγκέο γηα ηελ βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο. Η δηαθνξνπνίεζε απηή 

ζα είλαη πην νξαηή ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο πάξα ζε πεξηφδνπο πνπ ηα επίπεδα ηεο αγνξάο δελ 

επλννχλ θαλέλαλ απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κηαο λαχισζεο. Η 

δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

αλάιπζε γηα ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο. Θέκαηα φπσο ε ζπνπδαηφηεηα ηνπο, νη ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα απηνχο, ε ηζηνξηθή ηνπο αλάδξνκε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

απνζαθελίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο 

ηεο λαχισζεο θαη ησλ κνξθψλ απηήο, ηελ δηαδηθαζία ηεο λαχισζεο, ηα λαπινζχκθσλα θαη ηνλ 

δείθηε bdi ηεο λαπιαγνξάο ηνπ μεξνχ θνξηίνπ. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία 

πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο απφ ηελ αλάιπζε ησλ λαπινζπκθψλσλ. Σέινο ζην πέκπην 

θεθάιαην γίλεηαη ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 
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Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ε απνζαθήληζε ηεο επηξξνήο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ 

ζηα λαπινζχκθσλα θαη ζηνπο φξνπο πνπ απηά πεξηέρνπλ , είλαη έλα ζέκα ην φπνην δελ έρεη 

κειεηεζεί θαη θαηαγξάθεη κέρξη ηψξα ζε θάπνην επηζηεκνληθφ άξζξν, εξεχλα ή βηβιηνγξαθία. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε επηινγή δηεμαγσγήο κηαο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο ήηαλ ε κφλε ιχζε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ωζηφζν ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο είλαη έλλνηεο θαη φξνη νη νπνίνη έρνπλ αλαιπζεί ζε ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ πιαίζην κε 

ηξφπν δηεμνδηθφ. Η πιεηνςεθία ησλ πηπρψλ ηνπο είλαη γλσζηή ζηνλ θφζκν ηεο λαπηηιίαο. Σν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ θχθισλ ηεο λαπηηιίαο είλαη 

έλα αληηθείκελν ην φπνην έρεη κειεηεζεί θαηά θαηξνχο απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ νηθνλνκνιφγσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο. Ο  M.J. Hampton, ν M.Stopford, ν Fayle θαη ν 

Cafley είλαη νηθνλνκνιφγνη νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί ηφζν κε ηνπο ίδηνπο ηνπο θχθινπο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φζν θαη κε ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Η ζπλερεία ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ηηο έλλνηεο ηεο λαχισζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο, ησλ λαπινζπκθψλσλ θαη ηνπ λαπινδείθηεο μεξνχ θνξηίνπ BDI. Πεγέο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ βηβιηνγξαθία απφ ηνπο Lars Gorton, Rolf Ιhre, 

Arne Sandervan, Κ.Γθηδηαθε, Γ. Βιαρν θαη Α.Γνπιηεικν. Γηα ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο έδσζαλ νξηζκέλνη ελεξγνί λαπινκεζίηεο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο 

ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο επηξξνήο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ  ζηα λαπινζχκθσλα θαη ηνπο φξνπο 

ηνπο απφ θάπνηνπο λαπινκεζίηεο. Όπσο ηζρπξηζηήθαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο λαχισζεο 

είλαη πεξηζζφηεξν πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπγθπξηψλ κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο ηηο 

φπνηεο εθκεηαιιεχεηαη ε κηα ή ε άιιε πιεπξά παξά επηξξνή θάπνηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ ηεο 

λαπηηιίαο φπσο ε χθεζε ή ε θνξχθσζε. Η παξαπάλσ ακθηζβήηεζε δελ πθίζηαηαη παξ φια απηά 

γηα ην χςνο ηνπ λαχινπ κε ην φπνην γίλεηαη ε λαχισζε. 
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Κεθάιαην 1: 

Οηθνλνκηθνί θύθινη ηεο λαπηηιίαο 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο λαπηηιίαο είλαη νη νηθνλνκηθνί θχθινη κέζα ζηνπο νπνίνπο 

αλαπηχζζεη ηελ δξάζε ηεο. Οη νηθνλνκηθνί θχθινη είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν ρξίδεη κεγάιεο 

εμέηαζεο εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ. Δχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θάπνηνο ην γηαηί αλ 

παξαηεξήζεη ηα πνζά ηα νπνία δηαθπβεχνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία ηφζν απφ ηελ 

κεξηά ησλ λαπισηψλ φζν θαη απφ ηελ κεξηά ησλ εθλαπισηψλ. Απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ιακβάλνληαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο απφ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ αγνξά ησλ κεηαθνξψλ.  Πρ έλαο πινηνθηήηεο κε βάζε ηεο πξνβιέςεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ελφο 

λένπ πινίνπ . Έλαο λαπισηήο κπνξεί λα επηζπεχζεη ή λα θαζπζηεξήζεη ηελ κεηαθνξά ελφο 

αγαζνχ αλ ε θχζε ηνπ ην επηηξέπεη. Καη ηα δπν παξαδείγκαηα είλαη κεγάιεο επελδπηηθήο 

ζεκαζίαο θαη παξφκνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιν θφζηνο θαη ξίζθν. Σν ξίζθν απηφ 

απνηειεί θαη ηνλ λαπηηιηαθφ θίλδπλν ν φπνηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επζχλε ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κεγάιεο θεθαιαηαθέο επελδχζεηο φπσο ε θαηαζθεπή ελφο πινίνπ ή ε 

δηάιπζε ηνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ν ξφινο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ ηεο λαπηηιίαο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο λαπισηέο φζν θαη γηα ηνπο πινηνθηήηεο αθνχ βάζε ηεο 

πνξείαο ηνπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ γίλνληαη θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηνπ ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Οη θχθινη απηνί απνηεινχλ ελ κέξεη παξάγσγν ησλ θχθισλ 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ φπσο θαη ε ηδία ε δήηεζε γηα κεηαθνξά είλαη παξαγσγφο 

δήηεζε. Αλ θαη πνιιέο θφξεο νη θχθινη επεξεάδνληαη απφ ηηο επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ 

πινηνθηεηψλ. Πρ αλ απμεζεί ππεξβνιηθά ε πξφζθνξα ζε ζρέζε κε ηελ δήηεζε ε ηηκή ηνπ 

λαχινπ ζα κεησζεί θαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο ζα επεξεαζηεί. Άμην αλαθνξάο είλαη φηη νη 

λαπηηιηαθνί θχθινη ζηελ νπζία ξπζκίδνπλ ηελ αγνξά κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ πινίσλ θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ παιαηνηέξσλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε ηδία έρεη πάξεη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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1.1 Οηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο θαη νηθνλνκηθνί θύθινη 

Με ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο λννχληαη θαηά θχξην ιφγν νη 

πεξηνδηθέο ή αιιηψο ξπζκηθέο θαη αζχκκεηξεο κεηαβνιέο νη φπνηεο ζπκβαίλνπλ ζε κηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ( πρ ηηκέο , άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ). Ωζηφζν ε 

πεξηνδηθφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δελ είλαη απαξαίηεηα δεδνκέλν. Μηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ηεο παξάγσγεο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ή δηαθνξεηηθά ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα κηαο νηθνλνκίαο ην νπνίν ππνδεηθλχεη θαη 

ηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιά γελεζηνπξγά 

αίηηα φκσο αλεμάξηεηα απφ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε 

βαζηθέο νκάδεο. Οη νκάδεο απηέο είλαη : 

 Απξφνπηεο ή ηπραίεο δηαθπκάλζεηο νη φπνηεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ( θπζηθά αίηηα ), λέεο κνξθέο ελεξγείαο, λέεο πξψηεο χιεο , 

θαηλνηνκία ζηελ ηερλνινγία ( ηερληθά αίηηα ) ή απφ θάπνηνλ πφιεκν θαη πνιηηηθή 

αλαηαξαρή ( πνιηηηθά αίηηα ). 

 Σηο δηαθπκάλζεηο ζηελ δνκή κηαο νηθνλνκίαο ( δηαξζξσηηθέο δηαθπκάλζεηο ) νη 

φπνηεο ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα φπσο ε αλαδηάξζξσζε , ε πηψρεπζε , ε 

κεγέζπλζε ή ε εθβηνκεράληζε κηαο νηθνλνκίαο. 

 Δπνρηαθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηηο φπνηεο νη κεηαβνιέο ζηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηα νηθνλνκίαο ιακβάλνπλ ρψξν αλά ηαθηέο ελαιιαζζφκελεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ( πρ αχμεζε ή κείσζε ηεο δήηεζεο ελφο αγαζνχ εμαηηίαο ηεο 

κεηάβαζεο ζε ζεξηλνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ ). 

 Κπθιηθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηηο φπνηεο νη κεηαβνιέο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε 

κε ηξφπν ηέηνην ν φπνηνο δίλεη κηα θπθιηθή έλλνηα ζηελ δηαδηθαζία. Με βάζε 

απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο ραξαθηεξίδνπκε ηελ παγθφζκηα παξάγσγε ζαλ θχθιν 

εκπνξίνπ ή θχθιν εκπνξηθψλ εξγαζηψλ.( Γνπιηέικνο Α.Μ. 1998) 
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Γηάγξακκα 1: Σα είδε ησλ νηθνλνκηθώλ δηαθπκάλζεσλ 

Πεγή : πίλνο Αιέμαλδξνο 

 

ρεηηθά κε ηηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ππάξρεη ε άπνςε θαηά ηελ νπνία  έλαο θχθινο 

ρσξίδεηαη ζε δπν ζηάδηα απηφ ηεο αλνδηθήο πνξείαο θαη απηφ ηεο θαζνδηθήο. Μηα άιιε άπνςε 

αλαιχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ έλαλ θχθιν ηνλ νπνίν θαη ρσξίδεη ζε ηέζζεξα ζηάδηα απηά ηεο 

θνξχθσζεο, ηεο θαηάξξεπζεο ,ηεο χθεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηα νπνία 

ελαιιάζζνληαη δηαδνρηθά ην έλα ην άιιν. (Γνπιηέικνο Α.Μ. 1998) 
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            Γηάγξακκα 2: Σα Σέζζεξα ζηάδηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ 

                                   Πεγή: πίλνο Αιέμαλδξνο 

Σν παξαπάλσ κνηίβν είλαη ε βάζε γηα θάζε θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ν φπνηνο έρεη θαη ηνλ 

δηθφ ηνπ θχθιν. Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ην θάζε ζηάδην κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

θιάδν ζε θιάδν φπσο επίζεο δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ηνπο θαη ε δηάξθεηα 

ηνπο αιιά ζεσξείηαη δεδνκέλε ε παξνπζία ηνπ ελφο ζηαδίνπ κεηά απφ έλα άιιν. Η δήηεζε γηα 

κεηαθνξά αγαζψλ είλαη παξάγσγνο αθνχ πξνυπνζέηεη ηελ δήηεζε γηα ηα ηδία ηα αγαζά. Η 

παξαπάλσ δηαπίζησζε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο επηξξνήο πνπ εθαξκφδεη έλαο 

νηθνλνκηθφο θχθινο ζηνλ αληίζηνηρν λαπηηιηαθφ. Η πνξεία ελφο λαπηηιηαθνχ θχθινπ απφ κηα 

θάζε ηνπ ζε κηα άιιε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα επηηαρπλζεί απφ αηηίεο εμσγελείο πξνο ηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Σέηνηεο αηηίεο κπνξεί λα είλαη πνιηηηθέο ( πφιεκνο κηθξήο ή κεγάιεο 

θιίκαθαο ), θπζηθέο ( θαηαζηξνθέο απφ έλαλ ζεηζκφ ε απφ θάπνηα ζενκελία ), ηερλνινγηθέο ( 

ηερλνινγηθή απαμίσζε ηνπ αηκνχ ).Η θπθιηθή δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή ησλ λαχισλ αθνινπζεί κε 

ηξφπν αληίζηνηρν ηελ θπθιηθή δηαθχκαλζε ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκίαο. Η παξαπάλσ αξρή είλαη 

απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ λαπηηιηαθψλ νηθνλνκνιφγσλ. Ωζηφζν ν λαπηηιηαθφο θχθινο 

έθηνο απφ ηελ επηξξνή ηελ νπνία δέρεηαη απφ ηνλ εκπνξηθφ θχθιν ν φπνηνο ιεηηνχξγεη 

θαηαιπηηθά γηα ηελ πνξεία ηνπ πξψηνπ έρεη θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ. Έλαο λαπηηιηαθφο θχθινο ζηελ νπζία απνηππψλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο, θαη ηελ πίεζε πνπ αζθεί ε ηδία ε νηθνλνκία γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία ζηελ ζρέζε 

απηή. Απφ ηελ κηα πιεπξά ε πξφζθνξα ρσξεηηθφηεηαο ιεηηνχξγεη θάησ απφ ηελ επηξξνή 

παξαγφλησλ φπσο ηηο επελδχζεηο ησλ εθνπιηζηψλ, ηα επίπεδα ησλ λαχισλ, ηηο πξνβιέςεηο, ηελ 
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νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, ηνπο ξπζκνχο παξνπιηζκψλ θαη 

δηαιχζεσλ ησλ πινίσλ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ θνξείο θπβεξλεηηθνί θαη ηξαπεδηθνί. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο  ιεηηνχξγεη θάησ απφ ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ ε 

απμνκείσζε ηνπ ζαιαζζηνχ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραληθήο παξάγσγεο, ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, 

ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ  θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ φπσο επίζεο θαη ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. ( Γθηδηάθεο Κ 2002, Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο1999 ) 

1.2 Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε νηθνλνκηθώλ θαη λαπηηιηαθώλ θύθισλ 

Σηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνζεγγίζεη αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη ( 

Κitchin, Juglar, Labrousse, Kuznets, Κongratieff ) . Έηζη έρνπκε αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Η ηαμηλφκεζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο κε 

βάζε ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα. Άιινη νηθνλνκνιφγνη εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο αηηίεο 

δεκηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απηνί έρνπλ ( Fayle, 

Cafley ). Οη πην βαζηθέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ κε βάζε ηελ 

δηάξθεηα ηνπο είλαη απηέο ησλ : N.Kongratieff ηνπ νπνίνπ νη θχθινη είλαη καθξάο δηάξθεηαο 

πεξίπνπ 50 εηψλ θαη έρνπλ ζαλ θηλεηήξην κνριφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε βάζε ηνπ 

J.A.Schumpeter. Ο ηειεπηαίνο ζπλδχαζε ηελ πνξεία ησλ θχθισλ ηνπ N.Kongratieff κε 

πεξηζηάζεηο φπσο ηελ γεληθεπκέλε ρξήζε ηεο αηκνκεραλήο , ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ 

θαη ζηελ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ. Σελ άπνςε απηή αζπάδεηαη θαη ν 

M.Stopford ν φπνηνο σζηφζν επηζεκαίλεη φηη ε παξνπζία ηέηνησλ θχθισλ κεγάιεο δηάξθεηαο 

είλαη αδχλαηνλ λα γίλεη νξαηή ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε ηφζν 

κεγάισλ θχθισλ είλαη ακθηζβεηήζηκα. ηελ ζπλερεία ππάξρνπλ νη θχθινη ηνπ M. Hampton νη 

νπνίνη ρσξίδνληαη ζε κηθξή δηάξθεηα (3-5 έηε) θαη κεζαία (15-20). Ο  Hampton ζπλδχαζε ηελ 

ςπρνινγία ηεο αγνξάο κε ηνπο θχθινπο δηαθφξσλ δηαξθεηψλ θαη έθαλε αθξηβείο 

καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο ησλ λαχισλ. Έλαο θχθινο κε δηάξθεηα 20 εηψλ ζηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία ππάξρεη κε ηελ νλνκαζία «θχθινο ηνπ Kuznets». Ο Hampton θαζφξηζε θαη γηα ηελ 

λαπηηιία παξφκνηνπο θχθινπο δηάξθεηαο 20 εηψλ ηνπο νπνίνπο νλφκαζε καθξνχο λαπηηιηαθνχο 

θχθινπο (Long Shipping Cycles, LSC). (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, 

2002). 
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Κύθινο καθξάο δηάξθεηαο ηνπ M. Hampton (Long Shipping Cycles, LSC) 

Γηάγξακκα 3 

Πεγή: M. Hampton, 1990 

 

Έλαο θχθινο ηέηνηνπ είδνπο ρσξίδεηαη ζε δπν ζηάδηα. Σν ζηάδην ηεο νηθνδφκεζεο 

(Build-up phase) κε δηάξθεηα 8-12 έηε θαη ην ζηάδην ηεο δηφξζσζεο (Correction phase ) κε 

δηάξθεηα 8-12 έηε. Σν ζηάδην ηεο νηθνδφκεζεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κηθξφηεξνπο δηαδνρηθνχο 

θχθινπο θαηά ηνπο νπνίνπο ε θνξπθή ηνπ επφκελνπ είλαη πάληα πςειφηεξε απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν. Σν ζηάδην ηεο δηφξζσζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ηξεηο κηθξφηεξνπο θχθινπο 

3-4 εηψλ  κπνξεί φκσο λα απνηειείηαη θαη απφ κνλφ έλαλ. Οη θχθινη θαηά ην ζηάδην ηεο 

δηφξζσζεο είλαη δπζδηάθξηηνη κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπο κε αθξίβεηα.  

Καηά ηελ κειέηε ησλ θχθισλ ν Hampton θαηέιεμε ζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ 

νη θνξπθέο ηνπ θάζε ζηαδίνπ. Έηζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνδφκεζεο ν Hampton παξαηήξεζε 

αχμεζε ησλ λαχισλ, παξαγγειίεο εηδηθεπκέλσλ ηχπσλ πινίσλ,  λενεηζεξρνκέλνπο παίθηεο ζηελ 

λαπηηιία θαη ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνλ ηχπν, ξεπζηφηεηα ησλ εθνπιηζηψλ νη νπνίνη θηλνχληαη πξνο 

επελδχζεηο , νη ηξάπεδεο παξέρνπλ δάλεηα κε ζρεηηθή επθνιία θαη ηέινο ε λαππεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη. ηελ ζπλερεία φκσο αηηίεο νη φπνηεο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

επίπεδνπ ησλ λαχισλ παχνπλ λα ηζρχνπλ ( θιείζηκν θαλαιηνχ νπέδ, πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ ) θαη θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζηάδην ηεο νηθνδφκεζεο θηάλεη ζηα αλσηέξα 
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δπλαηά επίπεδα δεκηνπξγείηαη πιενλαζκαηηθή πξφζθνξα. Έηζη ν θχθινο πεξλά ζην ζηάδην ηεο 

δηφξζσζεο θαηά ην νπνίν νη ηηκέο ησλ πινίσλ θαη ηα επίπεδα ησλ λαχισλ κεηψλνληαη, νη ξπζκνί 

δηαιχζεσλ απμάλνληαη, επηθξαηεί απαηζηνδνμία ζηνλ ηχπν, νη εθνπιηζηέο είλαη απξφζπκνη λα 

επελδχζνπλ, νη ηξάπεδεο δελ παξέρνπλ δάλεηα κε ηελ ηδία επθνιία θαη ηέινο ηα λαππεγεία 

κεηψλνπλ ηελ παξάγσγε ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. (Hampton M.J.(1990), « Long and short 

shipping cycles, the rhythms and psychology of shipping markets »,Second edition, Cambridge 

Academy of Transport) 

 

 

Κύθινο καθξάο δηάξθεηαο ησλ πινίσλ ρύδελ μεξνύ 

θνξηίνπ 

Γηάγξακκα 4 

Πεγή: M. Hampton, 1990 

O M. Stopford πξνζπαζψληαο λα δψζεη ηελ δίθε ηνπ εξκελεία γηα ην θαηλφκελν ησλ 

θχθισλ ηεο λαπηηιίαο θαηέιεμε ζηα έμεο ζπκπεξάζκαηα: (1) ν λαπηηιηαθφο θχθινο είλαη έλαο 

κεραληζκφο ν φπνηνο πξνζπαζεί λα θέξεη ζε ηζνξξνπία ηελ πξφζθνξα θαη ηελ δήηεζε 

ρσξεηηθφηεηαο, (2) έλαο πιήξεο θχθινο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα ηελ χθεζε, ηελ 

αλάθακςε, ηελ θνξχθσζε, θαη ηελ πηψζε. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν 

Shumpeter J.A. θαηέιεμε ζηελ ηδία παξαηήξεζε επεμεξγαδφκελνο ζηνηρεηά απφ κειέηεο πνπ 

έγηλαλ πάλσ ζηνπο θχθινπο απφ ηνπο Kitchin ,Juglar, Labrousse, Kuznets θαη Kondratieff .( 3) Ο 
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Stopford παξαηήξεζε επίζεο φηη δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη 

νινθιήξσζεο ελφο ζηαδίνπ θαη ηέινο (4) ηζρπξίδεηαη φηη είλαη αδχλαηε ε πξφβιεςε ηεο εηθφλαο 

πνπ ζα έρεη έλαο κειινληηθφο θχθινο αθνχ ην ζηάδην ηεο αλάθακςεο κπνξεί λα κελ 

πξνρσξήζεη, κηα πηζαλή πηψζε κπνξεί λα απνθεπρζεί, κηα χθεζε ή κηα θνξπθή κπνξεί λα 

θξαηήζεη κήλεο φζν θαη ρξνληά. Άιιεο θνξέο ε αγνξά κπνξεί λα κείλεη ζηάζηκε κεηαμχ ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο χθεζεο θαη ηεο αλάθακςεο. (Stopford M., (1997), «Maritime Economics», 

Routledge) 

 

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα λαπηηιηαθώλ θύθισλ 

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη απνηεινχλ απνξξνή ησλ θχθισλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Η 

παξαπάλσ δηαπίζησζε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο θχζεο ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα. 

Η δήηεζε απηή είλαη παξάγσγνο. Υσξίο ηελ χπαξμε δήηεζεο γηα ηα ηδία ηα θφξηηα δελ ζα 

ππήξρε θαη ε δήηεζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκία ηεο λαπηηιίαο θαη νη 

δηαθπκάλζεηο ηηο νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηνπο θχθινπο ηηο βξίζθνληαη ζε πιήξε εμάξηεζε κε 

ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηελ γεληθφηεξε πνξεία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. νη νηθνλνκηθνί θχθινη 

γεληθφηεξα φπσο θαη νη λαπηηιηαθνί δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ 

ζπρλφηεηα ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο. Η εκθάληζε ελφο ζηαδίνπ ηνπο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ δελ 

γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη ζηαηηζηηθά αβέβαηνη σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα 

θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ηνπο. Παξ φια απηά ε δηαδνρηθή επαλάιεςε ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε 

αλεμάξηεηα απφ ηελ γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ θάζε θχθινπ. Η δνκή πνπ θαηέρνπλ είλαη πάληα 

ζηαζεξή αθνχ ηα ηέζζεξα ηδία ζηαδία ελαιιάζζνληαη ην έλα ην άιιν. Σα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σζηφζν δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ ηδία νχηε πνζνηηθά νχηε πνηνηηθά. Δμαηηίαο 

ηεο θχζεο ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ φπνην δεκηνπξγνχληαη  θαη εμειίζζνληαη αδχλαηε είλαη ε 

πξφβιεςε ηφζν ησλ ηδίσλ ησλ θχθισλ φζν θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηνπο. 

Παξαηεξψληαο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θχθισλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε εκθάληζε θάζε θχθινπ 

ζπλδπάδεηαη κε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο. Σέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα κπνξεί λα είλαη θαζαξά 

νηθνλνκηθήο θχζεο κπνξεί φκσο θαη λα είλαη πνιηθήο ή θαη ηερλνινγηθήο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ γεγνλφησλ ηα φπνηα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη παξάιιεια κε απηά εκθαλίζηεθε 
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έλαο θχθινο είλαη νη πεηξειατθέο θξίζεηο, ν πφιεκνο ή ηερλνινγηθή απαμίσζε ηνπ αηκνχ. Οη 

λαπηηιηαθνί θχθινη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε βξαρείαο θαη καθξάο δηάξθεηαο. ρεηηθά κε 

ηνπο θχθινπο βξαρείαο δηάξθεηαο φιεο νη αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηνπο πεξηγξάθνπλ ζαλ έλαλ 

νξγαληζκφ ν φπνηνο εμνκαιχλεη ηηο αληζνξξνπίεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ πξφζθνξα θαη 

ζηελ δήηεζε κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. Όηαλ ε πξφζθνξα κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο είλαη κηθξή ε 

αλάγθε γηα ηελ κεηαθνξά αγαζψλ απνδίδεη ζηνπο πινηνθηήηεο πςεινχο λαχινπο νη νπνίνη 

ζθεπηφκελνη θεξδνζθνπηθά πξνζρσξνχλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ. (Γθηδηάθεο, 

Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002,  Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999).  

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη πιενλαζκαηηθή πξφζθνξα ν λαχινο κεηψλεηαη 

ζηαδηαθά θαη ε αδπλακία ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο αλαγθάδεη ηνπο πινηνθηήηεο λα 

παξνπιίζνπλ θάπνηα απφ ηα πινία ηνπο ή αθφκα θαη λα δηαιχζνπλ ηα πινία κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. Με απηήλ ηελ νπηηθή γσλία νη θχθινη ηεο λαπηηιίαο δελ έρνπλ κηα ζηαζεξή 

πεξηνδηθφηεηα θαη ζπρλφηεηα άπια δηαξθνχλ ηφζν ψζηε ε αγνξά λα έξρεηαη ζε θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο. Έλαο άιινο παξάγνληαο ν φπνηνο θάλεη ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ 

θχθισλ αθαλφληζηε είλαη φηη επεξεάδνληαη απφ ηελ κεηαβιεηή ηεο ςπρνινγίαο ηνπ πιήζνπο. Με 

ηνλ φξν πιήζνο ραξαθηεξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηδία ηελ 

αγνξά θαη ιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ απνθάζεσλ θαη ε 

εμάξηεζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε ελφο 

θχθινπ ή ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002,  Βιάρνο 

Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999). 

1.3.1 ηαδία λαπηηιηαθνύ θύθινπ 

Πην ζεκαληηθή απφ νηθνλνκηθή άπνςε είλαη ε κειέηε ησλ θχθισλ βξαρείαο δηάξθεηαο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη θχθινη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα ζηαδία απηά ηεο χθεζεο (ή ρακειφ), ηεο 

αλάθακςεο, ηεο θνξχθσζεο (ή πςειφ) θαη ηεο θαηάξξεπζεο. Κάζε ζηάδην έρεη ηα δηθά ηνπ 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηελ δηθή ηνπ δηάξθεηα θαη ην έλα ελαιιάζζεηαη δηαδνρηθά ην άιιν.  



21 

 

            

Σα ζηάδηα ζηνλ θύθιν ηεο αγνξάο ρπδελ μεξνύ θνξηίνπ  

Γηάγξακκα  5 

(ΠΖΓΖ: M. STOPFORD, 1997) 

Πην αλαιπηηθά: 

Φάζε 1: ύθεζε (trough)  

Σξία είλαη ηα θπξία ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεηά απηήο ηεο πεξηφδνπ. Σν πξψην είλαη ε 

χπαξμε πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο πξάγκα πνπ θαίλεηαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πινίσλ 

ζηα ζεκεία θφξησζεο, ηελ ρξήζε νηθνλνκηθήο ηαρχηεηαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαχζηκσλ. Σν 

δεχηεξν είλαη ε πηψζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ ζηα επίπεδα ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ πινίσλ. Σν ηξίην ζηνηρείν είλαη ε ζθιεξή πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ νη 

ηξάπεδεο ζηνπο πινηνθηήηεο νη νπνίνη ηειηθά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη 

αλαγθάδνληαη λα πνπιήζνπλ ηα πινία ηνπο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο αθνχ νη αγνξαζηέο είλαη ιίγνη 

θαη ε δήηεζε κεησκέλε. Πνιιά πινία κεγάιεο ειηθίαο έρνπλ πιένλ ηφζν ρακειή ηηκή πνπ 

θηάλεη ηα επίπεδα ηνπ scrap κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζηνλ παξνπιηζκφ, ζηελ ρξήζε ηνπο 

ζαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ελ ηέιε ζηελ δηάιπζε ηνπο γηα ηελ παξάγσγε scrap. (Βιάρνο Γ.Π, 

Νηθνιατδεο 1999). 
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Φάζε 2: αλάθακςε (recovery) 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ θχθινπ ε ζρέζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηείλεη 

πξνο ηελ ηζνξξνπία. Μηα ζεηξά απφ ελδείμεηο δείρλνπλ ηελ ηάζε απηή. Οη ελδείμεηο απηέο είλαη ε 

αχμεζε ησλ λαχισλ ζε κεγαιχηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ 

φπσο ήηαλ δειαδή ζηελ θάζε ηεο χθεζεο. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ παξνπιηζκέλσλ πινίσλ 

ζηαδηαθά κεηψλεηαη. Τπάξρεη κηα επκεηάβιεηε αηκφζθαηξα ζηελ αγνξά θαηά ηελ δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ. Η αηζηνδνμία θαη ε ακθηβνιία ελαιιάζζνληαη αθνχ δελ είλαη δεδνκέλε ε 

αλάθακςε ηεο αγνξάο. Πνιιέο θφξεο γίλνληαη ιάζνο εθηηκήζεηο απφ θάπνηεο ελδείμεηο 

αλάθακςεο ηεο αγνξάο νη φπνηεο φκσο δελ είλαη πξαγκαηηθέο. Όζν φκσο ε ξεπζηφηεηα 

απμάλεηαη ε ςπρνινγία ηεο αγνξάο αξρίδεη θαη γίλεηαη ζηαζεξή. (Βιάρνο Γ.Π, Νηθνιατδεο 

1999). 

 

Φάζε 3: θνξύθσζε (peak) 

Η πνξεία ηνπ θχθινπ έρεη θηάζεη ζην δελίζ ηεο. Όιε ε πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα έρεη απνξξνθεζεί απφ ηελ αγνξά θαη επέξρεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο. Οη λαχινη έρνπλ θηάζεη ζηα αλσηέξα επίπεδα ηηκψλ, αξθεηέο θφξεο 

κεγαιχηεξνη απφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ. Η δηάξθεηα ηεο θνξχθσζεο κπνξεί λα είλαη 

είηε κεξηθψλ κελψλ είηε ρξνλψλ. Καηά ηελ θνξχθσζε δελ ππάξρνπλ παξά κνλφ ειάρηζηα 

παξνπιηζκέλα πινία ελψ απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεγίζηε ηαρχηεηα πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ αλεμάξηεηα απφ ην απμεκέλν θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. Οη ηηκέο ησλ πινίσλ απμάλνπλ κε κεγάιε πξφνδν θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο έλα κεηαρεηξηζκέλν πινίν κηθξήο ζρεηηθά ειηθίαο ην νπνίν φκσο είλαη θαη έηνηκν 

γηα παξάδνζε θαη ιεηηνχξγεη είλαη πην αθξηβφ απφ έλα πινίν ην νπνίν ζα παξαγγειζεί ζε θάπνην 

λαππεγείν γηα λα ην θαηαζθεπάζεη. Η θαηαζθεπή ελφο λένπ πινίνπ ζα ρξεηαζηεί έλα αξθεηά 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγα κε ηελ ιίζηα παξαγγειηψλ ηνπ λαππεγείνπ θαη έηζη ν 

πινηνθηήηεο ζα ζηξαθεί ζηελ ιχζε ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ έηζη ψζηε λα ξίμεη ηελ λέα κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ αγνξά. Παξ φια απηά δελ είλαη ιίγεο νη παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ ν ξπζκφο 
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ησλ νπνίσλ απμάλεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ αξρή θαη κε πνιιή γξεγνξφηεξνπο ζηελ 

ζπλερεία. (Βιάρνο Γ.Π, Νηθνιατδεο 1999). 

 

Φάζε 4: θαηάξξεπζε (collapse) 

Μεηά ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία επηθξαηεί ζηελ θάζε ηεο θνξχθσζεο επέξρεηαη 

ε θαηάξξεπζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξξεπζεο ε πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

μεπεξλά ηελ δήηεζε. Πινηνθηήηεο αλαγθάδνληαη θαη αθηλεηνπνηνχλ ηα πινία ηνπο ζε κεγάια 

ιηκάληα, νη λαχινη αξρίδνπλ θαη κεηψλνληαη, νη ηαρχηεηα ησλ πινίσλ μαλαγίλεηαη 

<<νηθνλνκηθή>> έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο . Μπνξεί ε θάζε ηεο θαηάξξεπζεο λα έρεη ζαλ 

έκκεζεο αίηηεο ηελ πνξεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ γεληθφηεξα θαη ηελ 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πξνζθνξάο αιιά κηα άιιε αηηία ε νπνία επηδεηλψλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο είλαη ε ςπρνινγία ησλ κειψλ ηεο ε νπνία μαλαγίλεηαη αβέβαηε ή 

απαηζηφδνμε. (Βιάρνο Γ.Π, Νηθνιατδεο 1999). 

 

Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πξνο εξεχλα εθηφο απφ ηα ζηαδία ησλ  λαπηηιηαθψλ θχθισλ θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο πεξηνδηθφηεηαο θαη ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπο. ρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί κε επθνιία φηη 

δελ ππάξρεη κηα ζηαζεξά. Οη θχθινη εκθαλίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη κε έλα αθαλφληζην 

ηξφπν ν φπνηνο είλαη ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο κεηαβιεηψλ πνιχ μερσξηζηψλ θαη αλφκνησλ απφ 

κηα ρξνληθή πεξίνδν ζε κηα άιιε. Σα κνλά θνηλά ζηνηρεηά πνπ έρνπλ νη θχθινη ηεο λαπηηιίαο 

κεηαμχ ηνπο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ αξρή ηελ κέζε 

θαη ην ηέινο ηνπο. Η δηάξθεηα ησλ θχθισλ είλαη επίζεο έλα δήηεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

απαληεζεί κε ζρεηηθή άλεζε. Μηα γεληθή παξαηήξεζε ηνπ κέζνπ νξνχ ηεο δηάξθεηαο ησλ 

θχθισλ ζα έδεηρλε έλα ρξνληθφ εχξνο 7 εηψλ αιιά ε ηζηνξηθή αλαδξνκή δείρλεη φηη ππάξρνπλ 

πνιιέο απνθιίζεηο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν κέζν φξν. Κάπνηνη θχθινη είραλ δηάξθεηα 9 ρξφληα 

θάπνηνη άιινη 5 θαη άιινη 6. Οη απνθιίζεηο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

ην χςνο ηεο επέλδπζεο κε ηελ απφθηεζε θαη ιεηηνχξγεη ελφο πινίνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα πξνβιέςεη ηελ δηάξθεηα ησλ θχθισλ κε αθξίβεηα θαη λα εμάγεη θξίζηκεο απνθάζεηο 
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βάζε απηψλ ησλ πξνβιέςεσλ. Η κεηαβιεηφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ ζηελ νπζία είλαη ην 

πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ησλ λαχισλ αλά έηνο. Βάζε εξεπλάο απνδεηθλχεηαη φηη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξνλψλ ε εμέιημε ησλ λαχισλ απφ ρακειά ζε πςειφ επίπεδα έρεη γίλεη αζηαζείο θαη 

επκεηάβιεηε θαηά ζπλέπεηα δχζθνια πξνβιέςηκε. Βάζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα γίλεηαη ζαθέο φηη πξνζπάζεηεο γηα πξφβιεςε ηεο 

πνξείαο ησλ λαχισλ είλαη αλέθηθηε αθνχ νη πηζαλφηεηεο λα έρνπκε κηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

λαχισλ θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 100% είλαη φζεο κε ηελ πηζαλφηεηεο λα έρνπκε κείσζε 

ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

Αλ ζέιακε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βγάιεη 

απφ ηελ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ ηεο λαπηηιίαο ζα ιέγακε φηη είλαη ηα παξαθάησ:  

 Η νπζηαζηηθή θαη ηππηθή αηηία δεκηνπξγίαο ησλ θχθισλ είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηεο πξνζθεξφκελεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δήηεζεο πνπ απηή έρεη ζηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά. 

 Έλαο λαπηηιηαθφο θχθινο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα  δηαδνρηθά ζηαδία, ηελ χθεζε, ηελ 

αλάθακςε, ηελ θνξχθσζε θαη ηελ θαηάξξεπζε. Κάζε έλα απφ απηά ηα ζηαδία πξνζδίδεη 

θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αγνξά. 

 Η ζπρλφηεηα, ε πεξηνδηθφηεηα θαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ δελ είλαη 

ζηαζεξέο πάλσ ζηηο φπνηεο κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε θαη λα αλαηξέμνπκε γηα κηα 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε. 

 Γελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο ελφο θχθινπ. Σα ζηαδία ηνπ είλαη 

ηφζν επκεηάβιεηα θαη αλαζηξέςηκα πνπ θάζε απφπεηξα πξφβιεςεο ζα ήηαλ θαηά παζά 

πηζαλφηεηα απνηπρεκέλε. ηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ επηηπρεκέλε ζα ήηαλ έπαηδε 

κεγαιχηεξν ξνιφ ν παξάγνληαο ηχρε παξά ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη είλαη ζηελ νπζία παξάγσγα ησλ θχθισλ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ αθνχ ηνπο αθνινπζνχλ ρξνληθά. Η ηδία φκσο ε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο επηδξά κε έλαλ ηξφπν εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηελ δεκηνπξγία θαη ζηε εμέιημε ελφο 

θχθινπ. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002,  Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999). 
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1.4 Ηζηνξηθή αλαδξνκή λαπηηιηαθώλ θύθισλ 

Απφ ην 1869 κέρξη ζήκεξα ε λαπηηιηαθή αγνξά παξνπζίαζε δεθαηέζζεξηο θχθινπο θαη έλαλ 

επηπιένλ ηνλ νπνίν δηαλχνπκε ζήκεξα. Παξαθάησ ζα γίλεη κηα αλαθνξά ησλ θχθισλ πνπ 

εκθαληζηήθαλ απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα (1945-2010) παξνπζηάδνληαο ηηο 

αίηηεο πνπ ηνπο δεκηνχξγεζαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζέδσζαλ ζηελ αγνξά. Η ρξνληθή 

πεξίνδνο 1945-2000 εκπεξηέρεη ελλέα λαπηηιηαθνχο θχθινπο κε κέζν φξν δηάξθεηαο ηα 6.6 

ρξφληα. Δλψ ππάξρεη κηα νκνηφηεηα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εκθαλίδνληαλ αλεμάξηεηα κε ην 

είδνο ηεο αγνξάο (Υχδελ πγξφ, Υχδελ μεξφ). Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ θχθισλ απφ αγνξά ζε αγνξά. Πξηλ γίλεη ε αλαθνξά γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο ζα 

πξέπεη λα πνχκε φηη θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ε ηερλνινγία έθαλε κεγάια βήκαηα κπξνζηά 

θαη απηφ βνήζεζε ζηελ θαηαζθεπή κεγαιπηέξσλ πινίσλ αιιά θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπο. 

Δπηπιένλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο βνήζεζε ζηελ αλαθάιπςε ησλ κε επαλδξσκέλσλ 

κεραλνζηαζίσλ, ηεο λαπζηπινΐαο κέζσ δνξπθφξνπ, ηηο πην απνδνηηθέο πεηξαηινκεραλεο θαη 

λένπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηηνχ.  εκαληηθή παξαηήξεζε είλαη επίζεο ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηηο πξψηεο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο κε πεξηζηαηηθά 

φπσο ν πφιεκνο ηεο Κνξέαο (1951), ην θιείζηκν ησλ ζηελψλ ηνπ νπέδ απφ ηα αξαβηθά θξάηε 

(1967), ε ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδνο (1945-1991), ε πηψζε ηεο ζνβηεηηθήο έλσζεο (1991) θαη ν 

πφιεκνο ηνπ θφιπνπ (1990-1991). (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002). 

 

 

 Κχθινο 1945-1951 : Καηά ηελ πξψηε ζρεδφλ κεηαπνιεκηθή δεθαεηία παξνπζηάζηεθε κηα 

δήηεζε γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ε νπνία μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ηελ πξφζθνξα εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζρέζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ήηαλ ε εθηίλαμε 

ησλ λαχισλ ζε πνιχ πςειφ επίπεδα κέρξη ην 1946. Σν ζηάδην ηεο θαηάξξεπζεο άξρηζε 

λα εκθαλίδεηαη φρη ηφζν απφηνκα ην 1947 θαη ην 1949 παξνπζηαζηήθαλ ηα ζεκάδηα ηεο 

χθεζεο κε ηνπο λαχινπο λα θηάλνπλ ηα θαηψηεξα επίπεδα ηηκψλ θαη ηελ χπαξμε 
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πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο. Απφ ην ζηάζηκν 1950 κέρξη ην 1951 άξρηζε μαλά κηα 

αλνδηθή κε αξγνχο ξπζκνχο πνξεία ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ. 

 

 Κχθινο 1951-1957 : Σν 1951 ήηαλ ην έηνο πνπ μέζπαζε ν πφιεκνο ηεο Κνξέαο. Ο 

πφιεκνο απηφο πξνθάιεζε παληθφ ν φπνηνο νδήγεζε ζε δεκηνπξγία απνζεκάησλ απφ ηα 

θξάηε πνπ είραλ λσπέο κλήκεο απφ ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. Σν ζαιάζζην 

εκπφξην απμήζεθε θαηά 16% πξνθαιψληαο ηελ αικαηψδε έθξεμε ησλ λαχισλ. Η 

θαηάζηαζε απηή θξάηεζε κνλφ έλα ρξφλν αθνχ ην 1952 νη λαχινη έπεζαλ θαηά έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 70%. Σν 1953 ην παξνπιηζκέλν ηνλάδ απμήζεθε ζεκαληηθά 

χζηεξα απφ πεξηνξηζκνχο εηζαγσγψλ πνπ έιαβαλ θάπνηα θξάηε. Σν 1954 φκσο ε 

θαηάζηαζε ζηελ λαπηηιία βειηηψζεθε ζεκαληηθά κε ηνπο λαχινπο λα απμάλνληαη σο θαη 

30%. Η ηάζε απηή ζπλερηζηηθέ θαη ηα επφκελα έηε κε απνθνξχθσζε ηελ πεξίνδν ηνπ 

θιείζηκνπ ησλ ζηελψλ ηνπ νπέδ ην 1956 πνπ νη λαχινη είραλ πνιχ κεγάιε αχμεζε. 

 Κχθινο 1957-1966 : Αλ θαη φια ηα ζηνηρεηά έδεηρλαλ κηα θαιή πεξίνδν γηα ηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά φιεο νη πξνβιέςεηο δηαςεπζηήθαλ αθνχ αθνινχζεζε κηα δεθαεηήο 

θξίζε πνπ ηέιεησζε κε ην δεχηεξν θιείζηκν ησλ ζηελψλ ηνπο νπέδ ην 1967. Η πεξίνδνο 

απηή παξνπζίαδε πνιχ ρακεινχο λαχινπο θαη πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

πνιχ κεγαιχηεξε ηεο  δήηεζεο. Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ε θαηάζηαζε 

άιιαμε αιιά απηφ δελ επέθεξε ηθαλνπνηεηηθά θέξδε ζηνπο πινηνθηήηεο. Σηο 

κεγαιχηεξεο δεκηέο ππέζηεζαλ νη πινηνθηήηεο κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειεχζεξε αγνξά. 

 

 Κχθινο 1966-1957 : Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ην δεχηεξν θιείζηκν ησλ ζηελψλ ηνπ 

νπέδ ζπλέπεηα ηνπ πνιέκνπ ησλ έμη εκεξψλ αλάκεζα ζην Ιζξαήι θαη ηελ Αίγππην 

ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα ηηο λαπιαγνξέο. ηελ αγνξά δεμακελφπινησλ ζεκεησζήθαλ ηξεηο 

δηαδνρηθέο θνξπθψζεηο λαχισλ αθνχ ην πεηξέιαην ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν θνξηίν πνπ 

δηέζρηδε ηα ζηελά ηνπ νπέδ θαη ην θιείζηκν ηνπο είρε κεγάιε επίδξαζε ζηελ αγνξά ηνπ. 

Η αγνξά μεξνχ θνξηηνχ επσθειήζεθε θαη απηή απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δηαδξακαηηδφηαλ αιιά κε έκκεζν ηξφπν θαη φρη ζε ηφζν κεγάιν πνζνζηφ ζαλ απηφ ηεο 

αγνξάο πγξνχ θνξηηνχ. Η αχμεζε ηεο κεηαθνξά πεηξειαίνπ πξνθάιεζε θαη ηελ αχμεζε 

ηεο κεηαθνξάο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο. Η γεληθφηεξε πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ 
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κέρξη θαη ην 1957 ήηαλ πνιχ ζεηηθή γηα ηνπο πινηνθηήηεο αθνχ απνθφκηζαλ πνιιά 

θέξδε ηφζν ζηελ κεηαθνξά πγξνχ θνξηηνχ φζν θαη ζηελ κεηαθνξά μεξνχ. Η επξχηεξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ θαη ε ηάζε γηα δεκηνπξγία απνζεκάησλ βνήζεζε ζην 

λα δηαηεξεζεί απηή ε επεκεξία κέρξη ην ηέινο ηνπ θχθινπ. 

 

 Κχθινο 1975-1988 : Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο είρε κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ αγνξά 

ησλ δεμακελφπινησλ. Ο πφιεκνο ηνπ Yom Kippur νδήγεζε ηελ αγνξά ζε κηα θξίζε πνπ 

θξάηεζε κέρξη ην 1988. Άιινη ηξεηο παξάγνληεο έπαημαλ έλαλ ξνιφ ζηελ έθηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ: 1) ε ππεξπξνζθνξά δεμακελφπινησλ  

απνηέιεζκα ησλ θεξδνζθνπηθψλ επελδχζεσλ ηνπ 1970, 2) ε λαππεγηθή ηερλνινγία έδηλε 

πιένλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κεγαιπηέξσλ πινίσλ ηα νπνία θάιππηαλ ηελ δήηεζε 

γηα λέα πινία, 3) νη απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ πξνθάιεζαλ κείσζε ηεο δήηεζεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ. 

 

 

 Κχθινο 1975-1980 : ηηο αξρέο ηνπ 1975 ε αγνξά spot κπήθε ζε κηα πεξίνδν χθεζεο ε 

νπνία θαη δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1978. Αλ θαη ππήξραλ θάπνηεο επνρηαθέο αλνδηθέο 

δηαθπκάλζεηο νη ηηκέο ησλ λαχισλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηνπο πινηνθηήηεο νη 

νπνίνη απφ ην 1977 άξρηζαλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Σν 1978 άξρηζε κηα 

αλνδηθή πνξεία γηα ηελ αγνξά ε νπνία απνηππψλεηαη κε κηα αχμεζε ησλ λαχισλ έσο θαη 

30%. Η αλνδηθή απηή πνξεία θξάηεζε θαη ην 1979. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα απηήλ 

ηελ εμέιημε ήηαλ ε κεγάιε βειηίσζε ζηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο αγνξάο. 

 

 Κχθινο 1980-1988 : Απφ ην 1980 κέρξη θαη 1981 ππήξρε απμεηηθή ηάζε ζηηο αγνξέο 

μεξνχ θνξηηνχ. ε ηάζε απηή άιιαμε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1981, ελψ ην 1982 ππήξμε 

κείσζε ησλ λαχισλ ζην κηζφ, αθνχ ππήξρε πηψζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, 

ζηαζηκφηεηα ζην εκπφξην ηνπ άλζξαθα θαη κείσζε ηεο ζπκθφξεζεο ζηα ιηκάληα. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο κείσζαλ ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ κέρξη θαη ην1984. 

Τπήξραλ πξνζδνθίεο φηη ην 1984 ε εηθφλα απηή ζα αληηζηξεθφηαλ αιιά ν κεγάινο 

αξηζκφο λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ε ζρεηηθά κηθξή δήηεζε νδήγεζαλ ζε κηθξή αχμεζε ησλ 
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λαχισλ μεξνχ θνξηηνχ. πρλφ θαηλφκελν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ νη θαηαζρέζεηο 

πινίσλ απφ ηηο ηξάπεδεο νη φπνηεο εθάξκνδαλ ζθιεξή πηζησηηθή πνιηηηθή φπσο επίζεο 

θαη νη πψιεζεο πινίσλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Η αγνξά έθηαζε ζηα ρακειφηεξα δπλαηά 

επίπεδα ην 1986. 

 

 

 Κχθινο 1989-1996 : Σν 1989 ήηαλ κηα ρξφληα ε νπνία μεθίλεζε θαιά ηφζν γηα ηελ αγνξά 

πγξνχ φζν θαη γηα ηελ αγνξά μεξνχ θνξηηνχ. Σα επφκελα ρξφληα φκσο νη αγνξέο 

αθινχζεζαλ εληειψο δηαθνξεηηθέο πνξείεο εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ησλ επελδπηψλ. ηελ 

αγνξά ρπδελ πγξψλ ε αλνδηθή πνξεία ησλ λαχισλ πξνθάιεζε κηα ζεηξά παξαγγειηψλ 

γηα θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ. Η θίλεζε απηή βαζίζηεθε ζε ηξεηο εμειίμεηο ηηο φπνηεο νη 

πινηνθηήηεο ζεσξνχζαλ δεδνκέλεο. Η πξψηε εμέιημε ηελ νπνία πεξίκελαλ νη 

πινηνθηήηεο ήηαλ ε δηάιπζε ησλ πινίσλ ηνπ ζηφινπ κε ειηθία 20 εηψλ θαη άλσ. Η 

δεχηεξε εμέιημε ζρεηηδφηαλ κε ηελ αδπλακία ησλ λαππεγηψλ λα θαιχςνπλ ην έιιεηκκα 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο απφξξνηα ηεο δηάιπζεο ησλ παιαηψλ πινίσλ. Σέινο ηξίηε 

αλακελφκελε εμέιημε ήηαλ ε αχμεζε δήηεζεο δεμακελφπινησλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο 

δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Γπζηπρψο θακηά απφ απηέο ηηο ηξεηο εμειίμεηο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε εηζαγσγή επηπιένλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο πξνθάιεζε ηελ 

χθεζε ζηελ αγνξά ηνπ ρπδελ πγξνχ. ηελ αγνξά ηνπ ρπδελ μεξνχ ε αγνξά αθνινχζεζε 

δηαθνξεηηθή πνξεία. Δίλαη κηα απφ ηηο ιίγεο θφξεο πνπ έλαο λαπηηιηαθφο θχθινο δελ 

θαίλεηαη μεθάζαξα. Μηα αχμεζε ησλ λαχισλ πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηνπ ηνλάδ πνπ 

εηζήξζε ζηελ αγνξά. Σν ηνλάδ απηφ απνξξνθήζεθε θαη ηα θέξδε γηα ηνπο πινηνθηήηεο 

απμήζεθαλ. Η αχμεζε ησλ θεξδψλ φκσο ππξνδφηεζε  κηα λέα ζεηξά απφ παξαγγειίεο 

πινίσλ νη φπνηεο φκσο νδήγεζαλ ηειηθά ηελ αγνξά ζε χθεζε. 

 

 Κχθινο 1995-2000 : Απφ ην 1995 ε κεηξηνπαζήο δξαζηεξηφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ ζηελ 

bulk λαπηηιία ζηακάηεζε. Απηφ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο αλ παξαηεξήζεη φηη ηελ 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ dwt απφ 4 εθαηνκκχξηα ζε πεξίπνπ 20. Η αηζηφδνμε απηή 

επελδπηηθή πνιηηηθή θνξπθψζεθε ην 1999 φηαλ εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ηηκψλ 

λαππήγεζεο πινίσλ νη πινηνθηήηεο άξρηζαλ κηα λέα ζεηξά παξαγγειηψλ. Με απηήλ ηελ 
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θίλεζε ππνιφγηδαλ φηη ζα παξαιάβνπλ ηα πινία ζε κηα πςειή ζηξνθή ηεο αγνξάο πάλσ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Σν 2000 ε αλάθακςε ησλ λαχισλ ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα αιιά 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο απφ απηέο ηηο παξαγγειίεο πινίσλ δελ 

ήηαλ ηφζν ηθαλνπνηεηηθή. ηελ αληί πεξά φρζε ε αγνξά δεμακελφπινησλ γλψξηζε κέξεο 

κε πνιιή κεγάινπο λαχινπο θαη πςειφ θέξδε γηα ηνπο πινηνθηήηεο. (Γθηδηάθεο, 

Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002). 

 

 

1.4.1 Σν θαηλόκελν ηεο θίλαο 2000-2010 

 

Η λαπηηιία φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί είλαη παξάγσγν πξντφλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

δηεζλή δήηεζε γηα αγαζά. Σν εκπφξην θαηά ζπλέπεηα θαη νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ηελ επεξεάδνπλ ζε 

άκεζν βαζκφ. Μέρξη ζήκεξα έρεη βηψζεη πάξα πνιιέο κεηαζηξνθέο ζηελ πνξεία ηεο εμαηηίαο 

απηήο ηεο ζρέζεο. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επηξξνέο πνπ έρεη δερηεί ε βηνκεραλία ηεο 

λαπηηιίαο κέρξη ζήκεξα είλαη απηή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ιατθήο δεκνθξαηίαο 

ηεο θίλαο. Η επηξξνή απηή είλαη γλσζηή κε ηνλ νξφ ην θαηλφκελν ηεο θίλαο (the china effect). 

Με ηνλ νξφ απηφ αλαθεξφκαζηε ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ε θηλά ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο. Απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα ε θηλά έρεη αχμεζε ζε ηέηνην βαζκφ ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Δίλαη 

ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο πξψησλ πιψλ (άλζξαθαο, ζηδεξνκεηάιιεπκα) κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο αθφξεζηεο βηνκεραληθήο παξάγσγεο ηεο. Έλα ηέηνην γεγνλφο δελ ζα κπνξνχζε 

λα αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία ε νπνία θαιχπηεη ηελ κεηαθνξηθή ηεο 

ηθαλφηεηα κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40% απνθιεηζηηθά θαη κνλφ κε ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο θίλαο. Έλα ηέηνην γεγνλφο φκσο θαζηζηά ηελ λαπηηιία εμαξηεκέλε απφ ηελ 

εθάζηνηε πνιηηηθή ηεο θηλάο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε. Ο δείθηεο ρπδελ μεξνχ θνξηίνπ απηήλ 

ηελ πεξίνδν θηλείηαη κε πνξεία ραξαγκέλε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ δήηεζε ηεο θίλαο γηα πξψηεο 

χιεο. Κάζε θνξά πνπ ε δήηεζε ηεο απμάλεηαη ν δείθηεο εθηνμεχεηαη ελψ φηαλ θνξεζηεί ε 

δήηεζε απηή ν δείθηεο πέθηεη απφηνκα δεκηνπξγψληαο αίζζεκα αλαζθάιεηαο. Ωζηφζν κέρξη ηελ 

ζεκεξηλή ρξνληθή πεξίνδν ε λαπηηιία δελ έρεη πιεγεί απφ έλα ηέηνην ζελάξην αθνχ ε δήηεζε 
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αλεμάξηεηα απφ ηηο απμνκεηψζεηο πνπ παξνπζηάδεη παξακέλεη ηθαλνπνηεηηθή . Η θηλά ζπλερίδεη 

λα αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θξίζε πνπ βηψλεη ν ππφινηπνο θφζκνο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ε θηλά απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα ηεξαζηία αγνξά κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία ηεο λα 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε. Η κείσζε ησλ δηεζλψλ εμαγσγψλ ηεο 

δείρλεη λα κελ επεξεάδεη ηελ ζπλνιηθή ηεο πνξεία αθνχ θαηά ην 2
ν
 εμάκελν ηνπ 2009 ε θηλά 

αχμεζε ην ΑΔΠ ηεο θαηά 8% απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν έλα ρξφλν πξηλ. Έηζη παξαηεξνχκε φηη 

ε θηλά δηαρεηξίδεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηελ άλζεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε νηθνλνκία 

ηεο. Ο κνλφο θφβνο πνπ ππάξρεη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο 

ηεο. Έλα γεγνλφο ηέηνηνπ είδνπο ζα ήηαλ κνηξαίν γηα ηελ λαπηηιία ε νπνία ζα έκπαηλε ζε κηα 

καθξά πεξίνδν χθεζεο. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε επηξξνή ηεο θίλαο ζηελ λαπηηιία αμίδεη λα 

ζεκεησζνχλ επί κέξνπο ζηνηρεηά ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Καηά 

ην έηνο 2000 κε κηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 4,7% νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζαιαζζηνχ θνξηίνπ θαηά 6%. (Ηιηνπνχινπ Καιιηφπε 2004, Κνξηηζίδνπ Βαζηιηθή 2009) 

  

Σν 2001 νη κεηαθνξηθέο απνζηάζεηο γηα ηνλ άλζξαθα κεησζήθαλ κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά θαηά 1%. Απηφ ην γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

παγθνζκίνπ ζηφινπ θαηά 4% επέθεξε ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ ρξεζηκφηεηαο ησλ πινίσλ ζε έλα 

επίπεδν ηνπ 85%. Σν 2002 ζεκεηψλεηαη πςειφηεξε δήηεζε γηα ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη άλζξαθα. 

Έηζη ε ζπλνιηθή δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο απμήζεθε θαηά 2,6%. Σν 2003 ε απμεκέλε δήηεζε θαη 

νη ζπκθνξήζεηο ζηα ιηκάληα ηεο θίλαο νδήγεζαλ ζε πεξεηαίξσ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαηά 11% 

θαη ηνλ ξπζκφ ρξεζηκφηεηαο λα θηάλεη ην 93%.Σν 2009 νη δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθιεζήθαλ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο δήηεζεο ηεο γηα άλζξαθα θαη ζηδεξνκεηάιιεπκα. Η εθηφμεπζε ησλ λαχισλ 

ήηαλ αλακελφκελε. Σν 2004-2005 ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηεο θίλαο αλεβαίλεη θαηά ην 

πνζνζηφ ξεθφξ 16% κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2005. Δπίζεο θαηά ην 2009 θηλέδνη πινηνθηήηεο 

πξνέβεθαλ ζε αγνξέο ππεξήιηθσλ πινίσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο. Η αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ πινίσλ ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ δεκηνπξγεί ζπκθνξήζεηο ζηα ιηκάληα γηα πινία 

capesize κε απνηέιεζκα νη λαπισηέο λα κνηξάδνπλ ηα θφξηηα ηνπο θαη λα ζηξέθνληαη ζε 

panamax.  Με απηφ ηνλ ηξφπν νη λαχινη απμήζεθαλ εθ λένπ. Σν 2010 ήηαλ κηα ρξνληά θαηά ηελ 

νπνία ε θηλά επέλδπζε πεξίπνπ 400 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε έξγα ππνδνκήο φπσο δξφκνπο, 
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αεξνδξφκηα θαη ζπζηήκαηα χδξεπζεο ελψ ζηα λαππεγεία ε ιίζηα γηα θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ 

ήηαλ γεκάηε. (Ηιηνπνχινπ Καιιηφπε 2004, Κνξηηζίδνπ Βαζηιηθή 2009) 

 

1.4.2 Ζ ηξαπεδηθή θξίζε θαη ε λαπηηιία (2008 – 2009) 

Η δηεηία 2008 – 2009 είλαη κηα απφ ηηο πιένλ ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο απφ ηελ 

κηα θάζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζε κηα άιιε. Δπί πέληε ζπλαπηά έηε κέρξη ην ηξίην ηξίκελν 

ηνπ 2008 ε βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο γλψξηζε ζηηγκέο ηδηαίηεξα επλντθέο. Οη λαχινη βξίζθνληαλ 

ζε πνιχ ςειά επίπεδα, ηα θέξδε ήηαλ κεγάια θαη ηα λαππεγεία έπξεπε λα δηεθπεξαηψζνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πινίσλ ππφ παξαγγειία. Η νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ θιάδνπ 

νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Αζίαο     

( φπσο απηή ηεο θηλάο ) νη νπνίεο παξνπζίαδαλ κηα αθφξεζηε δήηεζε γηα πξψηεο χιεο  θαη ηέινο 

ζηελ έιιεηςε ρσξεηηθφηεηαο γηα λα θαιχςεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δήηεζε. Όκσο φπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ ε δήηεζε γηα κεηαθνξά είλαη παξάγσγνο θαη κηα πηζαλή θξίζε ζε άιινπο 

θιάδνπο ηελ παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζα επεξεάζεη θαη ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Μηα ηέηνηα 

θξίζε βίσζε ε αγνξά θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008 θαη ην αληίθηππν ηεο ζηελ λαπηηιία ήηαλ 

πξσηφγλσξν. Η θξίζε ζηελ αξρή εκθαλίζηεθε ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη 

έπιεμε ηηο ηξάπεδεο κε ηφζν ηζρπξφ ηξφπν πνπ πξνθάιεζε ζρεδφλ ηελ παξάιπζε ηνπ εκπνξίνπ, 

ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηηο ηξάπεδεο, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ αδπλακία γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε 

νπνηαζδήπνηε λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλδπαζκέλε 

παξνπζία ηνπο νδήγεζαλ ζηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηεο βηνκεραληθήο δήηεζεο θπξίσο θαη ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζε δεχηεξν ξνιφ κε απνηέιεζκα κηα παγθφζκηα χθεζε ηεο νπνίαο ηα ζεκάδηα 

απνηππσζήθαλ ζηελ αγνξά κέρξη θαη ζήκεξα. Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο νδήγεζε ζε δξακαηηθή 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο  πξάγκα ην φπνην επεξέαζε ηελ παξάγσγε. Η κείσζε ηεο παξάγσγεο 

νδήγεζε ζηελ κείσζε ηεο δήηεζεο γηα παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ( άλζξαθαο , 

ζηδεξνκεηάιιεπκα , μπιεία ) πνπ απηφκαηα ζεκαίλεη κείσζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά θνξηίσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα κηα γεληθή πηψζε ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ. Μηα ηέηνηα αιπζηδσηή αληίδξαζε 

επεξέαζε βαζεηά ηελ λαπηηιία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Η θαηαθφξπθε πηψζε ησλ λαχισλ , 

ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ θαη νη αθπξψζεηο ησλ παξαγγειηψλ ήηαλ κφλν νη πξψηεο ζπλέπεηεο ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο. Πινία παξνπιηζκέλα ή ζηελ νπξά αλακνλήο γηα εχξεζε θνξηίνπ ζε 

κεγάια ιηκάληα ήηαλ κηα εηθφλα ζηαζεξή θαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε πξηλ ιίγνπο κφλν κήλεο. Σέινο δηαιχζεηο πινίσλ κεγάιεο ειηθίαο θαη πηψρεπζε 

εηαηξεηψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ( δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο ) ήηαλ ζηνηρεία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

πιήγεθαλ φινη νη θιάδνη ηεο λαπηηιίαο ρσξίο εμαίξεζε αθνχ ε αγνξά ρχδελ πγξνχ , ε αγνξά 

ρχδελ μεξνχ θαη ε αγνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ρηππήζεθε κε ηελ ηδία αθξηβψο έληαζε. Η 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν επηδείλσζε ην γεγνλφο ηεο 

κεγάιεο ζεηξάο παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ ζηελ φπνηα πξνέβεθαλ νη πινηνθηήηεο. Με βάζε ηελ 

εηθφλα ηεο αγνξάο νη πινηνθηήηεο πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ κεγάινπ κεγέζνπο παξαγγειίεο 

πινίσλ ε φπνηα ζα έκπαηλε ζηε αγνξά λαχισλ κε ηελ παξάδνζε ηνπο κέζα ζηελ ηξηεηία 2009 – 

2011. Σν κέγεζνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ππφ θαηαζθεπή πινίσλ άγγηδε ην 63 % ηεο δηαζέζηκεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ ζηα ηέιε ηνπ 2008. Η πησηηθή πνξεία ησλ λαχισλ ην 

2008 αλήιζε ζην 97 % γηα ηελ αγνξά ρχδελ μπξνχ θνξηίνπ ην 66 % γηα ηελ αγνξά ρχδελ πγξνχ 

θαη ην 64 % γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ησλ λαχισλ ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν ( 2007 ). ηα ηέιε ηνπ 2008 ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ρχδελ μπξνχ θνξηίνπ 

ππφ θαηαζθεπή απνηεινχζε ην 50 % ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ βξηζθφηαλ εηδή ζηε αγνξά γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο. Αλαιπηηθφηεξα ε ρσξεηηθφηεηα ππφ θαηαζθεπή έθηαζε ηα 288,4 εθαη. 

dwt ή 3375  πινία φηαλ ηελ ηδία ζηηγκή ν παγθφζκηνο ζηφινο είρε ζην δπλακηθφ ηνπ 421,9 εθαη. 

dwt ή 6985 πινία. Δπίζεο ν κέζνο Όξνο ειηθίαο ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ κέζα ζε έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ κεηψζεθε θαηά έλα έηνο απφ ηα 14,4 έηε ζηα 13,4. ηα κέζα ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 2008 ε πηψζε ζηηο παξαγγειίεο πινίσλ έθηαζε ην 52 % ελψ 2 κήλεο αξγφηεξα 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 δελ ζηακάηεζαλ απιψο νη παξαγγειίεο πινίσλ αιιά αθπξψζεθε 

κεγάινο αξηζκφο πινίσλ πνπ βξίζθνληαλ εηδή ππφ παξαγγειία θαη είραλ πξνπιεξσζεί θαηά έλα 

κέξνο. Δπίζεο πινία κεγάιεο ειηθίαο ηα φπνηα νη πινηνθηήηεο εθκεηαιιεχνληαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο κεγάιεο άλζεζεο ηεο αγνξάο δηαιπζήθαλ ζηελ αγνξά scrap. Σέηνηεο θηλήζεηο  

βνήζεζαλ ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα. Η πησηηθή πνξεία ησλ λαχισλ εθείλε ηελ πεξίνδν απνηππψλεηαη ζηνλ δείθηε Baltic 

dry index αθνχ απφ ην ηζηνξηθφ πςειφ επίπεδν ησλ 11793 κνλάδσλ πνπ έθηαζε ν δείθηεο ην 

Μάην ηνπ 2008 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 άγγημε ην επίπεδν ησλ 663 κνλάδσλ. Μηα ηέηνηα πηψζε 
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απνηειεί ζηελ νπζία απνηχπσκα ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο , ηελ 

κείσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα επηθέξεη κείσζε ηεο παξάγσγεο άξα θαη ηεο 

δήηεζεο γηα παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο φπσο ε κείσζε ζηελ δήηεζε γηα ζηδεξνκεηάιιεπκα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε θίλα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε χθεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή θαηλνχξγησλ πινίσλ ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ επεξέαζε θαη ηηο 

αγνξέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ αιιά θαη ηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ ππφ λαππήγεζε πινίσλ ( 

resales ).  Οη παξαγγειίεο πινίσλ ζηα λαππεγεία ηεο θίλαο θαη ηεο Κνξέαο άγγημαλ επίπεδα 

ξεθφξ απηφ φκσο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ θαηαζθεπήο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Καζπζηεξήζεηο ζηελ παξαδίδεη ησλ πινίσλ ή αθχξσζε παξαγγειηψλ ζα επηθέξνπλ θαη νη 

απζηεξφηεξνη νξνί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ θαηαζθεπψλ εμαηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο. Η πηψζε ησλ λαχισλ επηθέξεη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κε απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα 

είλαη πην δηζηαθηηθέο ζηελ εθρψξεζε δάλεησλ ζηνπο εθνπιηζηέο κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ελφο 

λένπ πινίνπ. Η εηθφλα ηεο αγνξάο σζηφζν βειηηψζεθε θαηά ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2009 ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε θίλα, ηηο ζπκθνξήζεηο ζηα ιηκάληα ηεο 

αιιά θαη ηελ κείσζε ησλ λέσλ πινίσλ πνπ εηζρψξεζαλ ζηελ αγνξά. Η αγνξά ησλ λαχισλ 

άξρηζε λα επαλαθάκπηεη κε ηνλ δείθηε Baltic dry index λα μεπεξλά ηηο 4000 κνλάδεο απφ ηηο 663 

ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 πνπ ήηαλ θαη ηζηνξηθφ ρακειφ. Δπίζεο απμήζεθε ε αγνξαπσιεζία 

πινίσλ ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ φπσο θαη ηε ηηκήο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά. 

Σν πιένλ αμηνζεκείσην ζηνηρεηφ ζηελ δηεηία απηή είλαη ε έληαζε θαη ν ξπζκφο κε ηνλ φπνην ν 

λαπηηιηαθφο θχθινο πέξαζε απφ ηελ κηα θάζε ζηελ άιιε θαη ην πνζφ πην έληνλεο ήηαλ νη 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο θίλεζεο απφ αληίζηνηρεο ηνπ παξειζφληνο ( http://www.naftemporiki.gr , 

Κνξηηζίδνπ Βαζηιηθή 2009) 
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Κεθάιαην 2 : Ναύισζε 

Με ηνλ φξν λαχισζε λνείηαη ε κίζζσζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ελφο πινίνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηελ νπζία πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λαπισηή γηα 

κεηαθνξά αγαζψλ. Η κεηαθνξά απηή ινηπφλ  αθνξά θνξηίν κεγάιεο πνζφηεηαο ζε 

πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη δηαδξνκή. Σέηνηα κεηαθνξά δελ κπνξεί λα γίλεη απφ πινία 

ηαθηηθψλ γξακκψλ αθνχ απηά δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κεγάιεο πνζφηεηαο 

νκνγελνπνηεκέλνπ θνξηίνπ  θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπο ηεξνχληαη απζηεξά ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ιηκάληα.( Βιάρνο 1999 ) 

Γηα κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε ε λαχισζε απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα 

αθνχ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαινχ λαχινπ ε επηρείξεζε 

εμαζθαιίδεη ηα έζνδα ηεο θαη ην πηζαλφ ηεο θέξδνο. πλεπψο ε λαχισζε απνηειεί κηα πψιεζε 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ή αιιηψο κηα ππεξεζία ηελ φπνηα δηαπξαγκαηεχνληαη ν λαπισηήο θαη ν 

εθλαπισηήο. θνπφο θάζε λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε λαχισζε ηνπ πινίνπ ηεο κε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν λαχιν αιιά θαη γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα κε φξνπο νη 

φπνηνη ηελ ζπκθέξνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν λαπισηήο πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ην θνξηίν ηνπ 

κε αθξηβψο αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά πνπ επηζπκεί ν πινηνθηήηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπκθσλίαο. Η ηειηθή ζπκθσλία παξ φια απηά ζα θιεηζηεί βάζε ηνπ λνκνχ ηεο αγνξάο 

(πξφζθνξα θαη δήηεζε) ν φπνηνο ζηελ νπζία είλαη θαη ν ξπζκηζηήο ηεο ειεχζεξεο θνξηεγνχ 

λαπηηιίαο θαη ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ. (Γθηδηάθεο Κ., Παπαδφπνπινο Α.Ι., Πισκαξίηνπ, 2002). 

 

2.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο λαύισζεο 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο λαχισζεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηελ αγνξά 

ζήκεξα είλαη : ε λαχισζε θαηά ηαμίδη (voyage charter) , ε ρξνλνλαχισζε (time charter) , ε 

λαχισζε γπκλνχ πινίνπ (bare boat charter) , ε λαχισζε ζπλερνκέλσλ ηαμηδηψλ (consecutive 
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voyage charter), ην ζπκβφιαην εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο (contract of affreightment) θαη ε 

ρξνλνλαχισζε ελφο ηαμηδίνπ (time charter trip). Κάζε έλα απφ απηά ηα εηδή λαχισζεο έρεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηιέγεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. ηελ ζπλερεία ζα γίλεη 

κηα επηκέξνπο αλάιπζε ησλ εηδψλ ηεο λαχισζεο αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

 Ναχισζε αλά ηαμίδη (voyage charter) : κε απηφ ην είδνο ηεο λαχισζεο ην πινίν 

κηζζψλεηαη γηα έλα θαη κφλν ηαμίδη. Ο πειάηεο νλνκάδεηαη λαπισηήο ηαμηδίνπ θαη ην 

κίζζσκα λαχινο. Απηφ ην είδνο λαχισζεο είλαη ην πιένλ ζπλεζηζκέλν ζηελ ειεχζεξε 

αγνξά. Ο λαπισηήο είλαη είηε ν ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ είηε θάπνηνο ν φπνηνο ην θάλεη 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ. Ο πινηνθηήηεο νθείιεη λα κεηαθέξεη κηα πνζφηεηα θνξηίνπ απφ 

έλα κέξνο ζε έλα άιιν κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πινηνθηήηεο 

επίζεο αλαιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα φια 

ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηήλ. Σα έμνδα ηνπ λαπισηή είλαη απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ. Σα έμνδα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο 

επηκεξίδνληαη κεηαμχ λαπισηή θαη πινηνθηήηε αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πνπ έρνπλ 

θάλεη. Όηαλ θάπνηνο αλαιακβάλεη απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ φπνηα ζα εθηειεζηεί φπσο επίζεο ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ ζα πξνθχςεη ζην θνξηίν. Οη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ θαηαγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην φπσο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε 

ηφζν κε ηνλ πινηνθηήηε φζν θαη κε ησλ λαπισηή. Όιε ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ αλαγξάθεηαη κε ηελ κνξθή φξσλ πάλσ ζην ζπκβφιαην 

κεηαθνξάο. Δθηφο απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ επζπλψλ πνπ έρεη ν πινηνθηήηεο 

θαη ν λαπισηήο νξίδεηαη θαη ε κέζνδνο κε ηελ φπνηα ζα επηιπζεί νπνηαδήπνηε δηαθσλία 

πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ απηψλ. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, 

Πισκαξίηνπ 2002, Lars Gorton, Rolf Ihre 2009) 

 

 Υξνλνλαχισζε (time charter): πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο 

λαχισζεο καδί κε ηελ λαχισζε ηαμηδίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο λαχισζε ν 

εθλαπισηήο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηνλ λαπισηή κηζζψλεη ην πινίν ηνπ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν έλαληη ακνηβήο ε φπνηα νλνκάδεηαη <<hire>>. Τπάξρνπλ ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ίδηνπ λαχισζεο. Η ρξνλνλαχισζε ηαμηδίνπ, ε 
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ρξνλνλαχισζε θπθιηθνχ ηαμηδίνπ θαη ε πεξηνδηθή ρξνλνλαχισζε. Η δηάθξηζε απηή 

γίλεηαη κε βάζε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπκθσλία. 

Η νπζηαζηηθή δηάθνξα  ηεο ρξνλνλαχισζεο ηαμηδίνπ κε ηελ λαχισζε αλά ηαμίδη είλαη 

φηη ν πινηνθηήηεο εηζπξάηηεη κηα ακνηβή γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ 

λαπισηή αλά εκέξα θαη φρη γηα ην θνξηίν ην νπνίν κεηαθέξεη. Η ρξνλνλαχισζε 

θπθιηθνχ ηαμηδίνπ  ζηελ νπζία απνηειεί έλα δξνκνιφγην θαηά ην νπνίν ην πινίν μεθάλεη 

θαη ηειεηψλεη ην ηαμίδη απφ ην ίδην ζεκείν κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνχο. Η πεξηνδηθή ρξνλνλαχισζε απνηειεί θαη ηελ νπζηαζηηθή κνξθή 

ρξνλνλαχισζεο θαηά ηελ φπνηα ην πινίν λαπιψλεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ φπνηα ζα εθηειεί δηαδξνκέο. Η 

επαλαπαξάδνζε ηνπ πινίνπ ζηνλ πινηνθηήηε γίλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηνχ ηνπ είδνπο λαχισζεο κπνξεί λα θξαηήζεη απφ 

κεξηθέο ήκεξεο έσο θαη θάπνηα ρξνληά. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002, 

Lars Gorton, Rolf Ihre 2009) 

 

 

 Ναχισζε γπκλνχ πινίνπ (bare boat charter):  θαηά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο λαχισζεο ν 

λαπισηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ. Ο πινηνθηήηεο ζα 

δψζεη ην πινίν ηνπ ζηνλ λαπισηή <<γπκλφ>> γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη 

ακνηβήο. Ο λαπισηήο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γίλεηαη νπζηαζηηθά <<ηδηνθηήηεο>> ηνπ 

πινίνπ αθνχ ζηελ νπζία δε γίλεηαη κηα λαχισζε γηα ηελ κεηαθνξά θάπνηνπ θνξηίνπ 

αιιά κηα κίζζσζε πινίνπ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ο λαπισηήο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ην πινίν κε φπνηνλ ηξφπν ν ίδηνο επηζπκεί αιιά δελ κπνξεί λα ην πνπιήζεη ε 

λα ην ππνζήθεπζε. Σέηνηνπ είδνπο λαχισζε επηιέγνπλ άηνκα ηα φπνηα έρνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο έλα πινίν αιιά δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά άηνκα κε εκπεηξία θαη γλψζε ηεο 

αγνξάο αιιά ρσξίο ην απαξαίηεην θεθάιαην δξάηηνπλ ηεο επθαηξίαο. (Γθηδηάθεο, 

Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002, Lars Gorton, Rolf Ihre 2009) 
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 Ναχισζε πνιιαπιψλ ηαμηδηψλ (consecutive voyages charter): ν λαπισηήο έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ πινηνθηήηε γηα ηελ κίζζσζε ελφο πινίνπ κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηαμηδηψλ έλαληη λαχινπ. Οη φξνη ηεο λαχισζεο 

είλαη ίδηνη κε ηελ λαχισζε αλά ηαμίδη θαη ν λαχινο απνδίδεηαη χζηεξα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θάζε ηαμηδίνπ. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002, Lars 

Gorton, Rolf Ihre 2009) 

 

 

 Ναχισζε εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο (contract of affreightment): θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ 

ηνπ είδνπο λαχισζεο ν πινηνθηήηεο δεζκεχεηαη έλαληη ηνπ λα λαπισηή λα κεηαθέξεη 

πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα θνξηίνπ γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα. Η κεηαθνξά ηνπ 

θνξηίνπ απηνχ ζα γίλεηαη αλάκεζα ζε πξνθαζνξηζκέλα ιηκάληα ζε πξνζπκθσλεκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή κε πινία ηα φπνηα ζα επηιέγνληαη απφ ηνλ πινηνθηήηε. Πξφθεηηαη γηα έλα 

λέν ηχπν λαχισζεο ν φπνηνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ κεηαθνξά εμεηδηθεπκέλνπ 

νκνγελνχο θνξηίνπ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν πινίν ην 

νπνίν ζα κεηαθέξεη ην θνξηίν δελ είλαη θάηη ην νπνίν απαζρνιεί ηνλ λαπισηή ν φπνηνο 

ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κε αζθαιή ηξφπν ηελ ζπκθσλεκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Αλ έλα πινίν ην νπνίν είλαη επηινγή ηνπ πινηνθηήηε δελ γίλεηαη λα 

εθηειέζεη ηελ δηαδξνκή ε ζπκθσλία δελ παχεη λα ηζρχεη. Η κεηαθνξά γίλεηαη κε άιιν 

πινίν βάζε ησλ νξψλ ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο. Σέηνηνπ είδνπο λαχισζε γίλεηαη θαη ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά αιιά θαη ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο γξακκψλ. Πνιιέο θφξεο πινία 

κηζζψλνληαη απφ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ κε 

απηήλ ηελ κνξθή λαχισζεο. Οη φξνη απηνχ ηνπ είδνπο λαχισζεο είλαη κηα κίμε ηεο 

λαχισζεο αλά ηαμίδη θαη ηεο ρξνλνλαχισζεο. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 

2002, Lars Gorton, Rolf Ihre 2009) 

 

 

 

 Υξνλνλαχισζε ελφο ηαμηδίνπ (time charter trip): Σέηνηνπ είδνπο λαπιψζεηο πεξηέρνπλ 

ζηνηρεία ηφζν απφ ηελ λαχισζε ηαμηδίνπ φζν θαη απφ ηελ ρξνλνλαχισζε. Έρνπλ ηελ 
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δηάξθεηα ελφο ηαμηδίνπ αιιά ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δπν πιεπξψλ 

κνηάδνπλ κε απηά ηεο ρξνλνλαχισζεο. ηελ νπζία απνηειεί κηα ρξνλνλαχισζε κε 

κηθξφηεξε δηάξθεηα θαηά ηελ φπνηα ην κίζζσκα δελ είλαη ηφζν ρακειφ φζν απηφ κηαο 

θαλνληθήο ρξνλνλαχισζεο αιιά πξνζεγγίδεη ηνλ λαχιν ηεο λαχισζεο αλά ηαμίδη. Σν 

κίζζσκα δίλεηαη ζηνλ εθλαπισηή κε ηξφπν παξφκνην ηεο ρξνλνλαχισζεο ελψ 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο λαχισζεο  φπσο θαχζηκα ηα φπνηα παξακέλνπλ ζην 

πινίν κε ην πέξαο ηεο κίζζσζεο επηιχνληαη κε αλάινγεο δηεπζεηήζεηο. (Γθηδηάθεο, 

Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002, Lars Gorton, Rolf Ihre 2009) 

 

  

Άιιεο κνξθέο λαχισζεο 

 

Πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ κνξθψλ λαχισζεο ππάξρεη θαη κηα ζεηξά απφ δεπηεξεχνπζεο φπσο :  

 Η κεηαθνξά θνξηίσλ ζε κηθξνπαξηηδεο θαηά ηελ φπνηα φζν κεηψλεηαη ε πνζφηεηα 

ηνπ θνξηίνπ ζα απμάλεηαη ν λαχινο πνπ ζα δεηήζεη ν πινηνθηήηεο. Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ ινγηθή ν πινηνθηήηεο πξνζπαζεί λα σθειεζεί ζην κέγηζην απφ ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηέηνηνπ είδνπο θνξηίσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο λαπισηέο θαη πνιιέο θφξεο απφ δηαθνξεηηθά ιηκάληα ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη parceling. (Βιάρνο Γ.Π., 

Νηθνιατδεο 1999) 

 Μεηαθνξά θνξηίσλ κε κεγάιν φγθν (project cargoes). πκθψλα κε ηελ νλνκαζία ηνπ 

ηέηνηνπ είδνπο λαχισζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε θφξηηα κε κεγάιν φγθν θαη βάξνο απφ 

πινία ηα φπνηα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ 

φπσο γεξαλνχο κεγάιεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο. Φφξηηα ηέηνηνπ είδνπο είλαη 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θάπνηαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο. (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 

 πλεξγαζίεο (Joint ventures) νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θπξηψλ 

ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ ψζηε ε εθκεηάιιεπζε ηνπο λα γίλεηαη απφ θνηλνχ. 

Κέξδε ή δεκίεο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο επηκεξίδνληαη θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Σέηνηνπ 

είδνπο ζπλεξγαζίεο έρνπλ δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κηθξή ζε κεγάιε 
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ρξνληθή πεξίνδν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ζπκθσλίαο. (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 

1999) 

 Κνηλνπξαμίεο (shipping pools). Μηα θνηλνπξαμία απνηειείηαη απφ κηα νκάδα 

πινηνθηεηψλ ε φπνηα δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο ζηνιψλ. Η παξαπάλσ ζχκπξαμε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

έλαο πινηνθηήηεο δελ έρεη ηελ ηδία δχλακε ηελ φπνηα ζα δηαζέηεη κηα πηζαλή 

θνηλνπξαμία. Σα θέξδε ηα φπνηα δεκηνπξγνχληαη θαηαλέκνληαη ζηα κειή ηεο 

θνηλνπξαμίαο αθνχ απφ απηά έρνπλ αθαηξεζεί ηα ηξέρνληα έμνδα θαη κεηά ηελ 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε πινίνπ μερσξηζηά. Η δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη ( weighting system). (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 

 

 

 

2.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο λαύισζεο  

Η δηαδηθαζία ηεο λαχισζεο απνηειεί κηα ζεηξά απφ πνιχπινθεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλάκεζα ζηνλ πινηνθηήηε θαη ηνλ λαπισηή είηε κε ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ηνπο είηε 

κέζσ ελφο λαπινκεζίηε. Σέηνηνπ είδνπο δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη είηε γξαπηά είηε 

πξνθνξηθά ρσξίο θάπνηα επίζεκε θφξκα δηαπξαγκάηεπζεο. ην ηέινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ηα ζπκθσλεζέληα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ζα θαηαγξάθνπλ επίζεκα ζην ζπκβφιαην ην νπνίν 

νλνκάδνπκε λαπινζχκθσλν. Πξηλ φκσο ε δηαπξαγκάηεπζε θηάζεη ζηελ ηππηθή θαηαγξαθή 

ησλ νξψλ ηεο ζπκθσλίαο κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε. (Βιάρνο Γ.Π., 

Νηθνιατδεο 1999) 

 

 

 

1. ORDERS 

Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν αλαθεξφκαζηε ζηελ δήηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεηαθνξά θνξηίνπ φηαλ απηή βγαίλεη ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ γηα πξψηε θνξά. 

Αλαιπηηθφηεξα έλα order πεξηέρεη  πιήξε πεξηγξαθή γηα ην είδνο ηνπ θνξηίνπ, ηελ 

πνζφηεηα ηνπ, ηα ιηκάληα θνξηνεθθφξησζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο εκεξνκελίεο κέζα 
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ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ε θφξησζε, ν αξηζκφο ησλ ήκεξσλ ηεο 

εθθφξησζεο αιιά θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ νθείινληαη ζηνπο λαπινκεζίηεο πνπ 

παίξλνπλ κέξνο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθσλίαο. Σα orders μεθηλάλε απφ ηνλ 

λαπισηή θαη κέζσ ησλ λαπινκεζηηψλ θαηαιήγνπλ ζε κηα ζεηξά απφ πινηνθηήηεο έηζη 

ψζηε λα εμεηάζνπλ ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

θνξηίνπ. Έλα order κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πινηνθηεηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη εκπηζηεπηηθφ. (Βιάρνο 2000). ηελ πιεηνςεθία 

φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ απνζηέιιεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ιάβεη ν λαπισηήο κηα θαιή πξφζθνξα πάληα κε βάζε ηα 

επίπεδα ησλ λαχισλ ηεο πεξηφδνπ. Οξηζκέλεο θφξεο έλαο λαπισηήο κπνξεί λα κελ 

έρεη πξνβεί ζηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ηνπ θνξηίνπ εληνχηνηο λα θνηλνπνηεί ην order. 

Απηφ ζπκβαίλεη έηζη ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ην ελδηαθέξνλ ησλ πινηνθηεηψλ αιιά 

θαη ην επίπεδν ησλ λαχισλ. (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 

 

 

2. INDICATIONS 

Ο ζπγθεθξηκέλνο νξφο απνηειεί ηελ αλεπίζεκε πξφζθνξα πνπ γίλεηαη απφ ηνλ 

εθλαπισηή ζηνλ λαπισηή. Παξνπζηάδεη φιεο ηηο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πινηνθηήηε ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηαο εκεξνκελίαο ιήμεο. Σα 

indications δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα νχηε γηα ηνλ πινηνθηήηε νχηε γηα ηνλ 

λαπισηή αιιά ππνδεηθλχνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξψηνπ έηζη ψζηε λα αλαιάβεη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ. (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 

 

 

3. OFFERS 

Σν ακέζσο επφκελν βήκα ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο λαχισζεο είλαη 

κηα πξφζθνξα ε νπνία ζηελ νπζία απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε αλεμάξηεηα 

απφ πνηα πιεπξά γίλεηαη. Δίλαη ε πξψηε επίζεκε πξνζέγγηζε ηνπ πινηνθηήηε ζηνλ 

λαπισηή ή θαη ην αληίζηξνθν. πεξηέρεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νξψλ ηεο 

λαχισζεο. εκαληηθά ζηνηρεηά ηεο ππνδεηθλχνληαη θαη δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ηελ 
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κηα πιεπξά ζηελ άιιε. Ο πινηνθηήηεο θαηνλνκάδεη ην πινίν ην νπνίν πξννξίδεη γηα 

ηελ κεηαθνξά θαζψο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ε κεηαθνξηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, ε ειηθία ηνπ, ε ηαρχηεηα ηνπ ή νη γεξαλνί πνπ δηαζέηεη ην πινίν. 

εκαληηθή είλαη ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε γηα ην χςνο ηνπ λαχινπ 

πνπ επηζπκεί.  Όηαλ κηα παξφκνηα λαχισζε έρεη ζπκθσλεζεί θαη θαηά ην παξειζφλ ε 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνχξγηαο είλαη πην απιή ζε αληίζεζε κε κηα λαχισζε ε νπνία 

παξνπζηάδεη ζηνηρεηά ηα νπνία ζπλαληψληαη γηα πξψηε θνξά ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ 

ηηο δπν πιεπξέο. Σελ λαχισζε επεξεάδνπλ ε ζπλνιηθή πξφζθνξα πινίσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή αιιά θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Δπί 

κέξνπο ζηνηρεηά φπσο ηα ιηκάληα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο γίλνληαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο αθνχ ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε απνηειεί πεγή θφζηνπο γηα ηνλ 

πινηνθηήηε. Δπίζεο ξπζκνί θνξηνεθθφξησζεο, θφζηνο ζηαιηψλ θαη επηζηαιηψλ θαη 

πξνκήζεηεο ησλ λαπινκεζηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ λαχισζε βξίζθνληαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξνλνλαχισζεο ππάξρνπλ θάπνηα επί πιένλ 

ζηνηρεηά ηα νπνία εμεηάδνληαη δηεμνδηθά φπσο ε ηνπνζεζία παξάδνζεο θαη 

αλαπαξαγνχζεο ηνπ πινίνπ, ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ θαη ην ballast bonus ην νπνίν ζα 

δνζεί ζηνλ πινηνθηήηε. Όξνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκθσλεζεί δελ επαλαθέξνληαη ζην 

ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αθνχ απηφ έρεη ζαλ βάζε ηελ δηαδηθαζία ηνπ accept / 

except. Έλαο πινηνθηήηεο δελ πξαγκαηνπνηεί παξάιιεια offer ζε πνιινχο λαπισηέο 

γηα ην ίδην πινίν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην πινίν ζα αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ 

ππεξεζία ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ λαπισλφηαλ γηα παξαπάλσ απφ κηα κεηαθνξέο. 

Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ζηνλ πινηνθηήηε δηθαζηηθέο δηακάρεο, 

απνδεκηψζεηο αιιά θαη κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηνπ θπξνχο ζηελ αγνξά. Σν πινίν 

επαλαπξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ φηαλ ε πξνεγνχκελε δηαπξαγκάηεπζε 

λαχισζεο απνθηήζεη αξλεηηθή θαηάιεμε θαη ε πξφζθνξα ηνπ πινηνθηήηε ιήμεη. Η 

πξφζθνξα δελ έρεη θάπνηα ζηαζεξή ρξνληθή δηάξθεηα αιιά εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα 

ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ. ε άζρεκεο πεξηφδνπο ηεο αγνξάο έλαο πινηνθηήηεο ζα 

πεξηκέλεη γηα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ έθβαζε κηαο πξνζθνξάο πνπ 

έρεη θάλεη απ φηη κηα πεξίνδν νπνχ ε αγνξά είλαη θαιή γη απηφλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ηελ πεξίνδν πνπ ε αγνξά δελ είλαη θαιή γηα ηνλ πινηνθηήηε ε πηζαλφηεηα 
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εχξεζεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο λένπ λαπισηή κε Όξνπο πνπ ζα 

ηθαλνπνηείηαη ν πινηνθηήηεο είλαη κηθξή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αγνξά είλαη θαιή 

θάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ κε απνηέιεζκα ν πινηνθηήηεο λα κελ πεξηκέλεη γηα κεγάιν 

δηάζηεκα ηελ απάληεζε ηνπ λαπισηή. (Βιάρνο Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 

 

 

4. COUNTEROFFERS 

Απφ ζηηγκή πνπ ε πξφζθνξα ζηαιεί απφ ηνλ πινηνθηήηε ζηνλ λαπισηή (ζπλαληάκε 

θαη ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία αιιά πην ζπάληα) μεθάλεη ην ζηάδην ηεο 

αληηπξνζθνξάο ή counter offer ην νπνίν ιεηηνχξγεη ζηελ ινγηθή ηνπ accept / except 

πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. ε κηα αληηπξνζθνξά επαλαδηαηππψλνληαη θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη εθ λένπ νη φξνη ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο νη νπνίνη δελ γίλνληαη 

δεθηνί ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κειή. Γελ είλαη ζπάλην ην 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα πξφζθνξα απνξξίπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ θαη 

επαλαπξνζθέξεηαη κηα θαηλνχξγηα. Σα πιένλ ζπλεζηζκέλα ζηνηρεηά κηαο λαχισζεο 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

αληηθείκελν ησλ αληηπξνζθνξψλ είλαη ν λαχινο, νη εκεξνκελίεο θφξησζεο ηνπ 

πινίνπ κε ην θνξηίν, ε απνδεκίσζε ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή ζε πεξίπησζε 

ζηαιίαο ή επηζηαιίαο , ηα αζθάιηζηξα θαη ε επαλαπαξαδνζε ηνπ πινίνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ρξνλνλαχισζε. Όηαλ νη βαζηθνί φξνη ηεο λαχισζεο 

ζπκθσλεζνχλ δχζθνια απηή αθπξψλεηαη αθνχ γηα δηαθσλίεο ζε φξνπο κε κεησκέλε 

ζεκαζία δελ δίλεηαη ηφζν κεγάιε βάζε θαη ππάξρεη ε ζέιεζε θαη απφ ηηο δπν 

πιεπξέο λα ηηο πξνζπεξάζνπλ. Σν λαπηηιηαθφ δίθαην ησλ Η.Π.Α δελ επηηξέπεη ηελ 

αθχξσζε κηαο λαχισζεο κνλνκεξψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία γηα 

θάπνηνλ δεπηεξεχνληα φξν. Αληίζεηα  ε αθχξσζε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη απφ ηα δπν 

ζπκβαιιφκελα κειή. ε κηα δηαθνξεηηθή ινγηθή ην βξεηαληθφ δίθαην ζεψξεη κηα 

λαχισζε νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή απφ ηελ ζηηγκή θαη κφλν πνπ φινη νη φξνη βαζηθνί 

θαη δεπηεξεχνληεο ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή. (Βιάρνο 

Γ.Π., Νηθνιατδεο 1999) 
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2.3  Ναπινζύκθσλα 

Καηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε κηα λαχισζεο κηα ζεηξά απφ πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο 

θαζνξίδνπλ φξνπο θαη επηκέξνπο ζηνηρεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θάζε φξνπ πνπ ζπκθσλείηαη ε πξνθνξηθή ηνπ απνδνρή ζεσξείηαη δεζκεπηηθή. 

Ωζηφζν δελ παχεη λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα κηα έληππε θαηαγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ε νπνία ζα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρεηφ αλ δεκηνπξγεζεί ε νπνηαδήπνηε πξνζηξηβή 

κεηαμχ ηνπ λαπισηή θαη ηνπ πινηνθηήηε. 

Όηαλ έλαο πινηνθηήηεο δηαζέηεη ηελ κεηαθνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζηελ αγνξά γξακκψλ 

ηφηε ε έληππε κνξθή ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε θνξησηηθή (bill of lading) θαη ην ζεκείσκα 

θξάηεζεο       

(booking note). 

Όηαλ ν πινηνθηήηεο απαζρνιεί ηα πινία ηνπ ζηελ ειεχζεξε αγνξά ε γξαπηή ππφζρεζε 

ηνπ γηα λαχισζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο πνπ δηαζέηεη έλαληη ακνηβήο παίξλεη ηελ κνξθή 

ηνπ λαπινζχκθσλνπ. 

Η χπαξμε ηεο θνξησηηθήο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, κάιηζηα επηδηψθεηαη απφ ηνλ 

πινηνθηήηε λα εθδίδεηαη βάζε ησλ νξψλ πνπ απαγνξεχζεθαλ ζην λαπινζχκθσλν. 

Η νπζηαζηηθή δηάθνξα έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη ζηελ αγνξά γξακκψλ ε θνξησηηθή 

απνηειεί ην βαζηθφ ζπκβφιαην κεηαθνξάο ελψ ζηελ ειεχζεξε αγνξά απηφλ ηνλ ξφιν ηνλ 

αλαιακβάλεη ην λαπινζχκθσλν. 

Όπσο  αλαθέξεηαη παξαπάλσ ε γξαπηή κνξθή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πινηνθηήηε κε ηνλ 

λαπισηή γηα λαχισζε θάπνηνπ πινίνπ ζηελ ειεχζεξε αγνξά είλαη ην λαπινζχκθσλν. Η 

ζχληαμε ηνπ λαπινζχκθσλνπ πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο λαχισζεο (λαχισζε αλά 

ηαμίδη ή ρξνλνλαχισζε θηι. ) 
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Οη φξνη πνπ θαηαγξάθνληαη ζε έλα λαπινζχκθσλν είλαη πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή κε ηελ ζπλδξνκή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λαπινκεζηηψλ. 

« Η ζπκθσλία ηεο λαχισζεο είλαη έγθπξε κε νπνίν ηξφπν θαη αλ έρεη δηαηππσζεί αξθεί λα 

πξνβιέπεη κεηξά επίιπζεο ηνπ θάζε δεηήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. 

Έηζη δελ απνθιείεηαη ε ζπκθσλία λα εθθξάδεηαη ζε έλα θνηλφ θχιιν ραξηηνχ, ζε κηα επηζηνιή ή 

ζε έλα ηειεγξάθεκα». (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002) 

 

πλεζηζκέλε πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε έηνηκσλ (ηππνπνηεκέλσλ) λαπινζπκθψλσλ ηα 

νπνία φκσο ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε 

κηαο λαχισζεο. ηα ζεκεία ζηα νπνία θξίλεηαη ζθφπηκν γίλνληαη αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή 

δηαγξαθέο. πλεζίδεηαη επίζεο ε επηζχλαςε επηπξφζζεησλ φξσλ, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε 

λαχισζε έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο. 

Μέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ πξνηππνπνηεκελσλ λαπινζπκθψλσλ κηα ζεηξά απφ φξνπο νη νπνίνη 

δελ αιιάδνπλ ζπρλά απφ κηα λαχισζε ζε κηα άιιε, ηππνπνηνχληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

ζπκβαιιφκελα κειή ζηελ δηαπξαγκάηεπζε  κηαο λαχισζεο πξνζπεξλνχλ γξήγνξα απηνχο ηνπο 

φξνπο θεξδίδνληαο ρξφλν πνπ κπνξεί λα απνβεί πνιχηηκνο. 

Η δεκηνπξγία ελφο λαπινζχκθσλνπ απφ κεδεληθή βάζε ζα απνηεινχζε κηα ηδηαηηέξα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Μηα πξαθηηθή ε νπνία επίζεο ζπλεζίδεηαη θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε 

κηαο λαχισζεο εθαξκφδεηαη φηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη κηα απιή ιεχθε θφξκα ελφο 

πξνζσπνπνηεκέλνπ λαπινζχκθσλνπ αιιά έλα λαπινζχκθσλν απφ πξνεγνχκελε λαχισζε ζηελ 

νπνία είρε πξνβεί ν πινηνθηήηεο ή ν λαπισηήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αιιάδνπλ κφλν νη θχξηνη 

φξνη ηνπ λαπινζχκθσλνπ ελψ νη δεπηεξεχνληεο φξνη  παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ απνηειεί κφλν κηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ αιιά θαη κηα 

απφδεημε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ κηα πιεπξά ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ άιιε φηη απηφ πνπ 

επηδεηεί έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002) 

 

Η πξαθηηθή ηεο ρξήζεο έηνηκσλ λαπινζπκθψλσλ παξέρεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα ζε φια 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο λαχισζεο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη : 

  Σα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα έρνπλ φξνπο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο εθ ησλ πξφηεξσλ έηζη απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα θάπνηνπ 
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ιάζνπο ην νπνίν ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηελ εθηέιεζε ηεο λαχισζεο. 

Δπίζεο ν ρξφλνο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο κεηψλεηαη αηζζεηά. 

 

 Η δεκηνπξγία απηψλ ησλ λαπινζπκθψλσλ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 

βνιηθά ζηελ ρξήζε ηνπο. 

 

 

 Η δηεζλήο απνδνρή ηνπο δεκηνπξγεί νκνηνκνξθία θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ λφκνπ απφ ηα δηθαζηήξηα. 

 

  Οη επηηξνπέο πνπ πξνέβεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ λαπινζπκθψλσλ εμέηαζαλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη ησλ 2 πιεπξψλ  (πινηνθηήηε θαη λαπισηή) θαη κε ακεξνιεςία 

ζπλέηαμαλ φξνπο δηθαίνπο νη νπνίνη θαηακεξίδνπλ ζσζηά ηφζν ηα δηθαηψκαηα 

φζν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

 

Πεγή πξνέιεπζεο ησλ λαπινζπκθψλσλ είλαη είηε δηεζλείο ή εζληθνί νξγαληζκνί είηε 

αλεμάξηεηεο εκπνξηθέο εηαηξείεο κεγάινπ θπξνχο. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, 

Πισκαξίηνπ 2002) 

Δπηγξακκαηηθά νη θπξηφηεξνη νξγαληζκνί έθδνζεο λαπινζπκθψλσλ είλαη νη παξαθάησ: 

 

 BIMCO (BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL) / 

ΒΑΛΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ. 

 

 ASBA (ASSOSIACITION OF SHIPBROKERS AND AGENTS)/ ΔΝΩΗ 

ΝΑΤΛΟΜΔΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΩΝ ΗΠΑ. 

 

 FONASBA (FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATION OF 

SHIPBROKERS AND AGENTS) / ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΘΝΙΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

ΝΑΤΛΟΜΔΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ. 
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 UK CHAMBER OF SHIPPING /ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ. 

 

 

 JAPANESE SHIPING EXCHANGE / ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΙΡΙΟ. 

Κάπνηα απφ ηα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα ζεσξνχληαη επίζεκα. Γηα λα ζπκβεί απηφ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ επηζεσξεζεί απφ νξγαληζκνχο δηεζλνχο θπξνχο θαη λα έρνπλ θξηζεί 

αμηφπηζηα. Οξγαληζκνί φπσο ε Bimco αζρνινχληαη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη πξνο 

φθεινο φισλ ησλ «παηθηψλ» ηεο λαπηηιίαο δεκηνπξγνχλ θαη αλαζεσξνχλ εηδή ππάξρνληα 

λαπινζχκθσλα. Δπίζεο ε Bimco έρεη πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο ε νπνία παξέρεη φια 

ηα εγθεθξηκέλα λαπινζχκθσλα ηα νπνία θαη δηαρσξίδεη ζε ζπκθσλεκέλα λαπινζχκθσλα 

(agreed charter party), απνδεθηά λαπινζχκθσλα (adopted charter party) θαη πξνηεηλφκελα 

λαπινζχκθσλα (recommended charter party). (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002) 

Σα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ζε ζηαζεξέο εκπνξηθέο 

δηαδξνκέο, ζπγθεθξηκέλα θνξηία ή είδνο λαχισζεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο λαχισζεο 

ζπλαληάκε ηα έμεο λαπινζχκθσλα : 

 Ναπινζχκθσλν ηαμηδίνπ 

 Ναπινζχκθσλν ρξνλνλαχισζεο 

 Ναπινζχκθσλα γπκλνχ πινίνπ 

 πκβφιαηα εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο 

 Ναπινζχκθσλα ζπλερψλ ηαμηδηψλ 

ρεηηθά κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ζπλαληάκε λαπινζχκθσλα κεηαθνξάο : 

 Πεηξειαίνπ 

 Γαηάλζξαθα 

 Μεηαιιεπκάησλ 
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 ηηεξψλ 

 Ξπιείαο  

 Ρπδηνχ 

 Σζηκέληνπ 

 Λίζσλ 

(Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ 2002) 

 

 

2.4 Ναπινδείθηεο BDI (Baltic dry index) 

Ο λαπινδείθηεο BDI είλαη έλαο απφ ηνπο δείθηεο νη νπνίνη απνηεινχλ ηα εξγαιεία 

αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ απφ ηνπο λαπηηιηαθνχο νηθνλνκνιφγνπο, ηνπ 

εθνπιηζηέο, ηνπο λαπισηέο θαη ηνπο λαπινκεζίηεο. Με ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλνπκε απφ απηνχο βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ λαχισλ ζε εκεξήζηα 

βάζε αιιά θαη γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δπίζεο κέζα απφ ηνπο λαπινδείθηεο είλαη 

εθηθηή κηα ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα κε παιαηφηεξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. (Evans, Marlow, 1990) Οη λαπινδείθηεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηελ 

λαπηηιηαθήο αγνξάο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ δείθηε 

BDI αθνχ απηφο ελε έλα απφ ηα εξγαιεία κέζα απφ ην νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απνζαθελίζνπκε ην εξψηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία. Γηα λα εληνπίζεη θάπνηνο ηηο 

ξίδεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζην έηνο 1744 ζε έλα θαθελείν ηνπ 

Λνλδίλνπ. Κάζε εξγάζηκε εκέξα ν δείθηεο ελεκεξψλεηαη απφ ελεξγνχο λαπινκεζίηεο αλά ηνλ 

θφζκν γηα ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ρπδελ μεξνχ θνξηίνπ απφ δηαθνξέο δηαδξνκέο ζε έλα 

πιήζνο πξννξηζκψλ (πρ 100000 ηφλνπο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο απφ ην San Francisco ζην Hong 

Κong). Ο γεληθφο δείθηεο θαηαζθεπάδεηαη απφ ην κέζν νξφ επηκέξνπο δεηθηψλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζε θάζε είδνο πινίνπ πνπ κεηαθέξεη μεξφ θνξηίν ( supramax, panamax, capesize). Ο δείθηεο 

ρξεζηκνπνηεί ην δνιάξην ησλ ΗΠΑ θαη επεξεάδεηαη απφ κεηαβνιέο ζηελ αμία ηνπ. Πην 
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αλαιπηηθά ν δείθηεο BDI πξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα εμαθξηβψζεη ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηεο πξνζθεξφκελεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ θαη ηεο δήηεζεο πνπ 

ππάξρεη ηελ ηδία ρξνληθή ζηηγκή γηα κεηαθνξά αγαζψλ αξά θαη γηα ρσξεηηθφηεηα. Δπεηδή ν BDI 

αζρνιείηαη κε ηελ κεηαθνξά ρπδελ μεξνχ θνξηίνπ απνηειεί θαη δείθηε αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο ή θάπνηαο άιιεο ηνπηθήο αγνξάο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαηά θχξην ιφγν ηα θνξηία 

πνπ κεηαθέξνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν είλαη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο γηα έξγα 

αλάπηπμεο θαη ππνδνκήο ή γηα ηελ ρξήζε ηνπο απφ βηνκεραλίεο κεγάινπ κεγέζνπο. Έηζη κέζα 

απφ ηνλ BDI κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ κεγάζπκε ή ηνλ καξαζκφ κηα νηθνλνκίαο. Σν πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρεηφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη φηη ν BDI δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαθξίλεη θάπνηνο ηελ χπαξμε ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ θαη λα αλαιχζεη κε απηφλ ηξφπν 

γεγνλφηα κηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ κε κεγαιχηεξε επθνιία. (Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, 

Πισκαξίηνπ 2002, http://www.wikipedia.org) 

 

Κεθάιαην 3 : Μεζνδνινγία 

Με απψηεξν ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε επηξξνήο ησλ 

θχθισλ ηεο λαπηηιίαο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κηαο λαχισζεο θαη ζηνπ νξνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο έγηλε κηα πεξηγξαθηθή εξεχλα. Η επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο 

κεζνδνινγίαο έγηλε γηαηί κε βάζε απηήλ πξνζδηνξίδνληαη θαη εθηηκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο πεπεξαζκέλεο θαη δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. Γελ ηζρχεη ην ίδην γεγνλφο κε ηηο δηεξεπλεηηθέο 

θαη πεηξακαηηθέο έξεπλεο νη φπνηεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αλαθάιπςε θαη ζηεξίδνληαη ζην 

πείξακα θαη ηελ πςειή εκπεηξία (Λ. Σζαθίξε). Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ βαζηθφ εξγαιείν ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2008.  Απφ ηελ εηθφλα απηή ζα πξνζδηνξίζνπκε ζηηγκέο πνπ ε αγνξά ήηαλ ζε ρακειά 

επίπεδα πην ζπγθεθξηκέλα ζε κηα πεξίνδν χθεζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ, θαη ζηηγκέο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αγνξά βξηζθφηαλ ζε πςειφ επίπεδν δειαδή ζην ζηάδην ηεο θνξχθσζεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ. Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο αγνξάο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ δείθηε Baltic dry index. Βάζε ηνπ λαπινδείθηε ε πνξεία ηεο αγνξάο απνηππψλεηαη κέζσ ηνπ 

χςνπο ησλ λαχισλ ζε δεδνκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. ηελ ζπλερεία κέζα απφ ηελ αγνξά ηνπ 

ρπδελ μεξνχ θνξηίνπ ζα επηιέμνπκε ζαλ δείγκα λαπινζχκθσλα ησλ δπν βαζηθψλ κνξθψλ 

http://www.wikipedia.org/
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λαχισζεο, ηεο λαχισζεο αλά ηαμίδη θαη ηεο ρξνλνλαχισζεο. Σα λαπινζχκθσλα απηά ζα πξέπεη 

λα ηαπηίδνληαη εκεξνινγηαθά κε ηηο πεξηφδνπο χθεζεο θαη θνξχθσζεο ηεο αγνξάο. Μέζσ απηήο 

ηεο ηαχηηζεο ζα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνπλ αλάινγα κε ηελ πεξίνδν 

πνπ ζπληάζεθαλ. Σα λαπινζχκθσλα πνπ επηιέρηεθαλ είλαη ηχπνπ gencon γηα ηελ λαχισζε αλά 

ηαμίδη θαη nype γηα ηελ ρξνλνλαχισζε. Έλαο αξηζκφο απφ πέληε λαπινζχκθσλα γηα ην θάζε 

είδνο λαχισζε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο ζε έλα πιαίζην ην νπνίν θαιχπηεη 

ηξεηο πεξηφδνπο χθεζεο θαη δπν πεξηφδνπο θνξχθσζεο αλά κνξθή λαχισζεο. Μηα πηζαλή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ νξψλ ησλ λαπινζπκθψλσλ πνπ ηαπηίδνληαη ρξνλνινγηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο 

χθεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο νξνχο ησλ λαπινζπκθψλσλ ζε πεξίνδν θνξχθσζεο ζα κπνξνχζε λα 

νθείιεηαη ζηελ επηξξνή πνπ έρεη ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο 

θαη ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ απηήο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε 

επηινγή ησλ λαπινζπκθψλσλ ζε ηπραία ρξνλνινγηθή πεξίνδν ε φπνηα ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπίπηεη κε ηα ζηάδηα ηεο θαηάξξεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ δελ ζα 

επλννχζε ηελ εξεχλα σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κπνξεί ζαλ 

ζηάδηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο  θαη σο πξνο ηελ δηαδνρή κεηαμχ ηνπο άιια νη νξνί λαπινζπκθψλσλ πνπ ζπληάζεθαλ ζε 

απηέο ηηο πεξηφδνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκπίπηνπλ θαη νη 

λαχινη. Αλ πάξνπκε ζαλ παξάδεηγκα δπν ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο  ησλ ζηαδίσλ ηεο 

θαηάξξεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζα παξαηεξήζνπκε φηη ην επίπεδν ησλ λαχισλ είλαη ζην ίδην 

ζεκείν. Σελ 01/03/2007 ε αγνξά είρε ηελ γλσζηή αλνδηθή πνξεία ε φπνηα θαηέιεμε ζην 

ηζηνξηθφ πςειφ ησλ 11793 κνλάδσλ. Σελ εκεξνκελία απηή ν δείθηεο BDI βξηζθφηαλ ζηηο 4818 

κνλάδεο. Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ζηηο 17/09/2008 ε αγνξά βξηζθφηαλ θαζεισκέλε ζε κηα 

θαηάξξεπζε ε φπνηα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ χθεζε κε ην ηζηνξηθφ ρακειφ ησλ 666 κνλάδσλ. 

Σελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ν λαπινδείθηεο ήηαλ ζην επίπεδν ησλ 4856 κνλάδσλ. Οη δπν 

απηέο εκεξνκελίεο βξίζθνληαη ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ζηάδην ηεο αγνξάο θαη ν φκσο ηα 

επίπεδα ησλ λαχισλ ηαπηίδνληαη. Με ηελ ηδία ινγηθή ζα κπνξνχζαλ θαη άιινη φξνη ησλ 

λαπινζπκθψλσλ λα βξίζθνληαη ζηελ ηδία θαηάζηαζε θαη λα είλαη ίδηνη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθνληαλ. Δπίζεο θαηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο θαηάξξεπζεο ε ηειηθή ζπκθσλία ζα κπνξνχζε λα έρεη επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο παξά απφ ηα επίπεδα ηεο αγνξάο. Σα δπν ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 
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δελ επλννχλ θαλεξά νχηε ηνλ πινηνθηήηε νχηε ηνλ λαπισηή. Έηζη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ 

ησλ λαπινζπκθψλσλ ζα είλαη νξαηή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε πεξηφδνπο πνπ είλαη αθξαίεο γηα 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο αγνξάο.  

 

Κεθάιαην 4 : Αλάιπζε  

Με βάζε ηελ κεζνδνινγία επηιερηήθαλ πέληε λαπινζχκθσλα ηχπνπ gencon θαη nype 

αλά είδνο λαχισζεο. Η επηινγή απηή έγηλε γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα 

είλαη ηα πιένλ δηαδνκέλα γηα ηελ κεηαθνξά ρπδελ μεξνχ θνξηίνπ αλάινγα είηε ζε λαχισζε αλά 

ηαμίδη είηε ζε ρξνλνλαχισζε. Πεγή εχξεζεο ησλ λαπινζπκθψλσλ ήηαλ λαπινκεζίηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ. Οη εκεξνκελίεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ νη 

ζπκθσλίεο γηα ηηο ρξνλνλαπιψζεηο θαη ηηο λαπιψζεηο αλά ηαμίδη ζπλέπηπηαλ κε ηξεηο πεξηφδνπο 

χθεζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ θαη δπν πεξηφδνπο θνξχθσζεο. Ο δείθηεο BDI γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ππνδεηθλχεη θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. 

Ναπινζχκθσλα Nype 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΙΜΗ ΓΔΙΚΣΗ BDI ΣΑΓΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

27 / 03 / 2002 1082 Ύθεζε 

4 / 8 / 2004 4205 Κνξχθσζε 

5 / 8 / 2005 1819 Ύθεζε 

9 / 5 / 2008 10237 Κνξχθσζε 

11 / 11 / 2008 818 Ύθεζε 
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Ναπινζχκθσλα Gencon 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΙΜΗ ΓΔΙΚΣΗ BDI ΣΑΓΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

12 / 10 / 2001 893 Ύθεζε 

23 / 5 / 2003 2272 Κνξχθσζε 

20 / 7 / 2005 2201 Ύθεζε 

4 / 10 / 2007 9513 Κνξχθσζε 

10 / 11 / 2008 820 Ύθεζε 

 

Η θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζε θάζε εκεξνκελία επηινγήο λαπινζπκθψλσλ κπνξεί λα 

απνηππσζεί θαιπηέξα κέζα απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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ΓΔΗΚΣΖ BDI ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1999-2009 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 

ΠΖΓΖ: THECHARTSTORE.COM  

Με εμαίξεζε ηελ λαχισζε αλά ηαμίδη πνπ εθηειέζηεθε ζηηο 20 / 7 / 2005 ε φπνηα δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα θιαζηθή πεξίνδνο χθεζεο εμαηηίαο ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο 

φιεο νη άιιεο λαπιψζεηο ηαμηδίνπ θαη ρξνλνλαπιψζεηο ζπκπίπηνπλ κε αθξίβεηα ζηηο πεξηφδνπο 

χθεζεο θαη θνξχθσζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ αληίζηνηρα. Με βάζε απηέο ηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο έγηλε ε ζχγθξηζε ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ. ηελ ζπλερεία ηεο αλάιπζεο 

αθνινπζνχλ δπν επηκέξνπο θεθάιαηα ζηα φπνηα ρσξίδνληαη νη δπν κνξθέο λαχισζεο. Γίλεηαη 

κηα επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο θάζε λαχισζεο μερσξηζηά θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

νξνί νη φπνηνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζηα 

λαπινζχκθσλα. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θάπνηνη φξνη νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζηα 

λαπινζχκθσλα αιιά λαπινκεζίηεο νη νπνίνη πξνζθέξζεθαλ λα ηα δψζνπλ ζαλ πεγή γηα ηελ 

εξγαζία ζεψξεζαλ φηη εληάζζνληαη ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο.  

Γηα ηελ λαχισζε ηαμηδίνπ ππάξρνπλ ηξία λαπινζχκθσλα ζε πεξίνδν χθεζεο θαη δπν 

λαπινζχκθσλα ζε πεξίνδν θνξχθσζεο. Σα λαπινζχκθσλα απηά είλαη : 
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 10/11/08 : κεηαθνξά ηζηκέληνπ απφ ην Setubal ηεο Πνξηνγαιίαο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο 

Μαπξηηαλίαο Nouakchott. ( πεξίνδνο χθεζεο, δείθηεο bdi : 893 ) 

 04/10/07 : κεηαθνξά ληηξηθήο ακκσλίαο απφ ην Nikolayev ηεο Οπθξαλίαο ζην Yarimca ή 

ζην Tekirdag ηεο Σνπξθηάο. ( πεξίνδνο θνξχθσζεο, δείθηεο bdi : 9513 ) 

 20/07/05 : κεηαθνξά αηζαιηνχ απφ ην Hereke ηεο Σνπξθηάο ζην Port Said ηεο Αηγχπηνπ.    

( πεξίνδνο χθεζεο, δείθηεο bdi : 2201 ) 

  23/5/03 : κεηαθνξά ληηξηθήο ακκσλίαο απφ ηελ Costanzia ηεο Ρνπκαλίαο ζην Πφξην 

ιάγνο ηεο Ξάλζεο. ( πεξίνδνο θνξχθσζεο, δείθηεο bdi :2272 ) 

 12/11/01 : κεηαθνξά αηζάιηλσλ πιαθηδίσλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζην Livorno ηεο 

Ιηαιίαο. ( πεξίνδνο χθεζεο, δείθηεο bdi : 893 ) 

 

 

 

ηελ ζπλερεία γηα ηελ ρξνλνλαχισζε έρνπλ επηδερζεί λαπινζχκθσλα κε ηελ ηδία αλαιφγηα 

φπσο απηά ηεο λαχισζεο αλά ηαμίδη. Πην αλαιπηηθά : 

 11/11/08 : κεηαθνξά άλζξαθα (coal) γηα έλα time charter trip κε δηαδξνκέο νη νπνίεο ζα 

έρνπλ ζαλ πξννξηζκφ ηηο ρψξεο ηεο Ιλδίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ. ( πεξίνδνο χθεζεο, δείθηεο 

bdi : 818 ) 

 09/05/08 : ρξνλνλαχισζε πινίνπ δηάξθεηαο απφ 25 έσο 35 εκεξψλ. Οη ρψξεο πνπ ζα 

επηζθεθηεί ην πινίν είλαη απνθιεηζηηθά ε Ιαπσλία θαη ηα ελσκέλα αξαβηθά εκηξάηα. Σν 

θνξηίν ζα είλαη παξάγσγα απφ ηελ ηήμε κεηάιισλ. ( πεξίνδνο θνξχθσζεο, δείθηεο bdi 

:10237) 

 05/08/05 : κεηαθνξά ξπδηνχ θαη άιισλ πξντφλησλ κε γηα έλα time charter trip θαη 

πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο δπηηθήο Αθξηθήο κε εμαίξεζε ην Lagos ηεο Νηγεξίαο. ( πεξίνδνο 

χθεζεο, δείθηεο bdi : 1819 ) 
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 04/08/04 : ρξνλνλαχισζε δηάξθεηαο ηξηάληα εκεξψλ γηα ηελ κεηαθνξά ζηδεξνχ απφ 

ιηκάληα ηεο Ιλδίαο ζε ιηκάληα ηεο θίλαο. ( πεξίνδνο θνξχθσζεο, δείθηεο bdi : 4205 ) 

 27/3/02 : κεηαθνξά άλζξαθα (non oily) γηα έλα time charter trip δηάξθεηαο απφ 40 έσο 60 

κέξεο κε πηζαλφ πξννξηζκφ (intended route)  απφ ην new castle Magellan sea  ζηελ 

Βξαδηιία . ( πεξίνδνο χθεζεο, δείθηεο bdi : 1082 ) 

4.1 Γηαθνξνπνίεζε όξσλ ζηελ ρξνλνλαύισζε 

4.1.1  Παξάδνζε πινίνπ ζηνλ λαπισηή (DOP, APS) 

Όηαλ ε αγνξά είλαη επλντθή γηα ηνλ πινηνθηήηε ηφηε ην θφζηνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

πινίνπ απφ ην ζεκείν ( γεσγξαθηθή πεξηνρή ) πνπ βξίζθεηαη ζην ιηκάλη θφξησζεο ην 

αλαιακβάλεη ν λαπισηήο. Η ππνρξέσζε απηή αλαγξάθεηαη ζην λαπινζχκθσλν nype κε ηνλ φξν 

dop ( dropping outward pilot ). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ φπνηα ε πεξίνδνο ηεο αγνξάο 

είλαη επλντθή γηα ηνλ λαπισηή ηφηε ην θφζηνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη θφξησζεο 

ην αλαιακβάλεη ν πινηνθηήηεο θαη ν φξνο πνπ ην πηζηνπνηεί ζην λαπινζχκθσλν είλαη o aps  

(arrival pilot station). ηελ δεχηεξε πεξίπησζε εκπιέθεηαη άκεζα θαη ν νξφο lay can  αθνχ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πινηνθηήηεο αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ηνπ πινίνπ απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη 

θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο κέρξη ην ιηκάλη θφξησζεο αλαιακβάλεη θαη ην ξίζθν ηεο 

έγθαηξεο κεηάβαζεο ηνπ βάζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ην φπνην ππάξρεη ζην λαπινζχκθσλν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηα θαηαθέξεη ν λαπισηήο ζα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα λα αθπξψζεη ηελ 

λαχισζε κε θάζε ζπλέπεηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχηε.  

4.1.2 Πξνζδηνξηζκόο θύζεο ηνπ θνξηίνπ (only permitted cargo 

and intended cargo) 

Μηα αθφκα ελδηαθέξνπζα δηαθνξνπνίεζε ηελ φπνηα ζπλαληάκε αλάινγα κε ηελ 

δπλακηθή ηεο αγνξάο είλαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θχζε ηνπ θνξηίνπ. Όηαλ ε αγνξά βξίζθεηαη ζε 

θαιά επίπεδα γηα ηνλ πινηνθηήηε ζπλαληάκε ηνλ φξν only cargo permitted κε ηνλ φπνην ν 

πινηνθηήηεο πεξηνξίδεη ζην κέγηζην βαζκφ ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ην φπνην κπνξεί λα κεηαθέξεη ν 

λαπισηήο. Δλψ ζε κηα πεξίνδν ε φπνηα δελ είλαη θαιή γηα ηνλ πινηνθηήηε ν νξφο only cargo 

permitted κεηαηξέπεηαη ζηνλ φξν intended cargo. Η ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο 
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ηεο χπαξμεο θνξηίσλ ηα φπνηα ίζσο λα κελ είλαη επηζπκεηά απφ ηνπο πινηνθηήηεο αθνχ είηε 

είλαη ηθαλά λα βιάςνπλ ην πινίν θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο είηε (ηζρχεη κφλν γηα ηελ λαχισζε ζε 

ηαμίδη)  ινγσ ηεο θπζηθήο ηνπο ηδηφηεηαο δελ κπνξνχλ θαιχςνπλ ηελ ζπλνιηθή κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ κε απνηέιεζκα ν πινηνθηήηεο λα κελ κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηεο 

κεηαθνξάο. 

4.1.3 Δπαλαπαξάδνζε πινίνπ 

Η επαλαπαξάδνζε ηνπ πινίνπ θαη εηδηθφηεξα ην κέξνο ζην φπνην ζα γίλεη απηή είλαη έλα 

δήηεκα ην φπνην ηπγράλεη δηαθνξνπνηήζεσλ αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. Με 

ηελ ιήμε ηεο ρξνλνλαχισζεο ν λαπισηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ην πινίν ζηνλ πινηνθηήηε. Σν 

κέξνο πνπ ζα επαλαπαξαδνζεί ην πινίν είλαη ζέκα ην φπνην απαζρνιεί ηνλ πινηνθηήηε αθνχ απφ 

ηελ κηα πιεπξά ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη ηελ δηαδηθαζία λαχισζεο ηνπ ζηελ 

πεξηνρή ζηελ φπνηα ζα γίλεη ε παξάδνζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά απαζρνιεί ηνλ λαπισηή έηζη 

ψζηε λα επηιέμεη κηα πεξηνρή ε φπνηα ζα είλαη πην θνληά ζην ηειεπηαίν ιηκάλη ην φπνην ζα 

επηζθεθηεί ην πινίν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην εθκεηαιιεχεηαη. ε κηα πεξίνδν θαηά ηελ φπνηα ε 

αγνξά δελ είλαη ζε πςειφ επίπεδα κπνξεί ν λαπισηήο λα δεηήζεη ηελ επαλαπαξαδνζε ηνπ 

πινίνπ ζε κηα επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή απηφ φκσο ίζσο λα κελ επλνεί ηνλ πινηνθηήηε 

δηφηη ινγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ηεο πεξηνρήο δελ ζα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνπ λα ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο λέαο λαχισζεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηελ φπνηα ε αγνξά 

είλαη θαιή ν πινηνθηήηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ζεκείν 

ζην φπνην ζα γίλεη ε επαλαπαξαδνζε. Απηφ έρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα πεξηνρή ε φπνηα λα ηνπ δίλεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

εχξεζεο λαχινπ έηζη ψζηε λα γιηηψζεη κηα πηζαλή δηαδξνκή κε θελφ θνξηίν γηα κηα λαχισζε ε 

φπνηα ζα βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ ην ζεκείν επαλαπαξάδνζεο ηνπ πινίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο λαχισζεο. Δπίζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ dlosp  (dropping last outward sea pilot)  

ν πινηνθηήηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθχγεη ηελ επαλαπαξάδνζε ηνπ πινίνπ κέζα ζε θάπνην 

πνηάκη ή ζε θάπνηα ιηκλνζάιαζζα. Ο πινπο κέζα απφ ηέηνηεο πεξηνρέο είλαη εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξνο. Έηζη ν πινηνθηήηεο πξνζπαζεί λα παξαιάβεη ην πινίν ηνπ έμσ απφ ηέηνηεο 

πεξηνρέο έηζη ψζηε θαη λα θεξδίζεη παξαπάλσ κίζζσκα αιιά θαη λα απνθχγεη ν ίδηνο απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία ε νπνία ζα επηθέξεη θαη πεξηζζφηεξα έμνδα. 
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4.1.4 Δπηινγή δηαδξνκήο  θόξησζεο θαη εθθόξησζεο (route and 

intended route) 

Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζηνηρεηφ ην φπνην δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο 

αγνξάο είλαη ε δηαδξνκή ηελ φπνηα ζα εθηειέζεη ην πινίν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ. Η 

δηαδξνκή απηή είλαη πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηηο δπν πιεπξέο. Τπάξρνπλ δηαδξνκέο νη 

φπνηεο δελ είλαη επηζπκεηέο απφ ηνλ πινηνθηήηε γηαηί ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε απφ θάπνην πεξηζηαηηθφ πεηξαηείαο είηε απφ 

πεξηνρέο νη φπνηεο παξνπζηάδνπλ θαηξηθά θαηλφκελα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ 

θαη ηνπ πιεξψκαηνο. Οη λαπισηέο σζηφζν κπνξεί λα επηιέμνπλ ηέηνηνπο είδνπο δηαδξνκέο κε 

ηελ πξννπηηθή απνθπγήο θφζηνπο θαηά ηελ ρξνλνλαχισζε. Έηζη ζε κηα πεξίνδν χθεζεο 

παξαηεξνχκε πην ζπρλά ηνλ φξν intended route ν νπνίνο δελ πξνζδηνξίδεη ζε απφιπην βαζκφ ηελ 

δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεηέε ην πινίν. ε κηα πεξίνδν θαηά ηελ φπνηα ε αγνξά βξίζθεηαη ζε 

ζηάδην θνξχθσζεο ν πινηνθηήηεο κπνξεί κε κεγαιχηεξε άλεζε λα απαηηήζεη ηελ ηήξεζε ελφο 

δξνκνινγίνπ κε απζηεξφηεξα θξηηήξηα θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. Ο 

πξννξηζκφο φκσο είλαη θαη απηφο έλα ζέκα ην φπνην ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο αθνχ κπνξεί ηα 

ιηκάληα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο λα παξνπζηάδνπλ ηα ηδία αθξηβψο πξνβιήκαηα ηα φπνηα 

παξνπζηάδεη ε δηαδξνκή ηελ φπνηα ζα αθνινπζήζεη ην πινίν. Πεξηνρέο κε κεγάιν αξηζκφ 

θξνπζκάησλ πεηξαηείαο ή πεξηνρέο νη φπνηεο θιείλνπλ ζπρλά απφ πάγνπο ζην βφξεην εκηζθαίξην 

θπξίσο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ δεκηά ζην πινίν. Σέηνηεο πεξηνρέο ν πινηνθηήηεο πξνζπαζεί λα 

ηηο απνθχγεη. Απηφ κπνξεί λα ην επηηχρεη κε κεγαιχηεξε επθνιία ζε πεξηφδνπο νη φπνηεο είλαη 

επλντθέο γηα απηφλ. ε κηα πεξίνδν φκσο πνπ ε λαχισζε ελφο πινίνπ είλαη δχζθνιε κπνξεί 

ηειηθά λα ελδψζεη ζηηο επηζπκίεο ησλ λαπισηψλ. Δπίζεο ιηκάληα ή δηαδξνκέο πξνο απηά πνπ 

κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ζε θάπνην πνηάκη ή ιηκλνζάιαζζα πνιιέο θφξεο απνθεχγνληαη απφ 

ηνλ πινηνθηήηε. Οη φξνη AAAA (always accessible always afloat ), θαη WIWL ( within warranty 

limits ) είλαη ν φξνη ν φπνηνη πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ηφζν γηα 

ηελ δηάξθεηα ηελ δηαδξνκήο φζν θαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ιηκάλη. 
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4.1.5 Πιεξσκή θαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο  

Ο ηξφπνο πιεξσκήο δελ είλαη ηφζν κεγάιν αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ άπνςε 

φηη είλαη ζηαζεξφο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο σζηφζν ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά 

ηελ φπνηα ζα θαηαβιεζεί ην κίζζσκα γηα ηελ ρξνλνλαχισζε είλαη αληηθείκελν ην φπνην κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη πξνζηξηβέο αλάκεζα ζηνλ πινηνθηήηε θαη ηνλ λαπισηή θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίνδν ηεο αγνξάο. Οη θαηαβνιέο κηζζψκαηνο είλαη θαηά βάζε ρξνληθά 

ζηαζεξέο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν. Δμαίξεζε φκσο απνηειεί ε θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ 

κηζζψκαηνο ηνπ φπνηνπ ν ρξφλνο θαηαβνιήο κεηαβάιιεηαη. ε κηα θαιή πεξίνδν γηα ηνλ 

πινηνθηήηε ε θαηαβνιή ηνπ  πξψηνπ κηζζψκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απ φηη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ φπνηα ν λαπισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ 

θαζπζηεξήζεη. 

4.1.6  Όξνο πιεξσκήο πεηξειαίσλ (bunker clause) 

 

ε κηα ρξνλνλαχισζε ν φξνο ν νπνίνο δηεπζέηεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πινίνπ κε θαχζηκν 

είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο ( bunker clause ). Ο λαπισηήο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα 

ηελ εχξεζε θαη αγνξά θαχζηκνπ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ θαη ν πινηνθηήηεο νθείιεη λα 

πιεξψζεη ην θαχζηκν ην φπνην έρεη απνκείλεη ζην πινίν θαηά ηελ επαλαπαξαδνζε ηνπ. Γελ είλαη 

ζπάλην θαηλφκελν φκσο ν λαπισηήο λα επηζπκεί λα παξαιάβεη ην πινίν γεκάην απφ θαχζηκα. 

Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία ηελ φπνηα ν πινηνθηήηεο εθηειεί κε ζθνπφ ηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ 

ηνπ. ε κηα πεξίνδν θαηά ηελ φπνηα ε αγνξά είλαη επλντθή γηα ηνλ πινηνθηήηε ην πινίν ζα 

πξνκεζεπηεί ηα θαχζηκα θαη ν λαπισηήο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ δφζεθε γηα απηά 

καδί κε ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ κηζζψκαηνο. ηελ ζπλερεία ε ρξνλνλαχισζε ζα μεθηλήζεη θαη 

φηαλ απηή ηειεηψζεη ζα αθαηξεζεί απφ ην ηειεπηαίν κίζζσκα ε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πεηξειαίνπ 

ην φπνην έρεη απνκείλεη ζην πινίν θαη ζα ην εθκεηαιιεπηεί ν πινηνθηήηεο ζηελ επνκέλε 
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λαχισζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ φπνηα ε αγνξά δελ είλαη θαιή κε ηελ ρξήζε ηνπ 

φξνπ estimated consumable bankers ν λαπισηήο πξνυπνινγίδεη ηελ απαηηνπκέλε πνζφηεηα 

πεηξειαίνπ ηελ φπνηα ζα ρξεηαζηεί ην πινίν γηα λα εθηειέζεη ηελ λαχισζε θαη θαηαβάιεη εμ 

αξρήο ην πνζφ απηφ ζηνλ πινηνθηήηε. Σν κεηνλέθηεκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν πινηνθηήηεο ζα πξνηηκνχζε λα παξαιάβεη ην πινίν γεκάην απφ θαχζηκα έηζη 

ψζηε λα ην παξαδψζεη ακέζσο ζηνλ επφκελν λαπισηή. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ην επηηχρεη κφλν 

ζε κηα πεξίνδν θνξχθσζεο ζηελ αγνξά γηαηί ζηελ νπζία απμάλεη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν 

ρξνλνλαχισζεο ηνπ πινίνπ κε απνηέιεζκα ν λαπισηήο λα πξέπεη λα θαηαβάιεη θαη κεγαιχηεξν 

κίζζσκα.  

4.1.7 Έμνδα λαπισηώλ ζην πινίν (entertaining-cabling –victualing) 

Οη λαπισηέο πνιιέο θφξεο πξαγκαηνπνηνχλ νξηζκέλα έμνδα θαηά ηελ δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη θφξησζεο ή εθθφξησζεο. Σα έμνδα απηά ραξαθηεξίδνληαη 

ζηα λαπινζχκθσλα κε ηνλ φξν entertaining-cabling –victualing. Σέηνηνπ είδνπο έμνδα κπνξεί λα 

είλαη ε ρξήζε ηνπ ηειέθσλνπ απφ ηνπο λαπισηέο ή απφ εθπξνζψπνπο ηνπο ή έλα γεχκα πάλσ 

ζην πινίν κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πσιεηψλ ηνπ θνξηίνπ. Απηά ηα έμνδα κπνξεί λα ηα 

ρξεσζεί ν πινηνθηήηεο ή ν λαπισηήο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. ε 

κηα πεξίνδν πνπ ε αγνξά είλαη θαιή γηα ηνλ πινηνθηήηε ηέηνηα έμνδα ζα ηα αλαιάβεη ν 

λαπισηήο. ε κηα πεξίνδν φκσο πνπ ν πινηνθηήηεο δπζθνιεχεηαη λα λαπιψζεη ην πινίν  κπνξεί 

λα επσκηζηεί απηά ηα έμνδα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα λαχισζε. 

 

4.1.8  Υξέσζε πινηνθηήηε γηα έμνδα αλά ιηκάλη 

 

ε κηα ρξνλνλαχισζε ν λαπισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ην πινίν ζε έλα, 

δπν ή πεξηζζφηεξα ιηκάληα. ε θάζε ιηκάλη ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ θαη ην ίδην ην πινίν 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα έμνδα. Ο πξάθηνξαο πνπ ζα αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη 

απηέο ηηο αλάγθεο είλαη ηνπ λαπισηή. Έηζη πνιιέο θφξεο ν λαπισηήο δεηεί πξνθαηαβνιηθά απφ 

ηνλ πινηνθηήηε έλα πφζν ην φπνην πξνζδηνξίδεηαη ζην λαπινζχκθσλν γηα θάζε ιηκάλη ζην φπνην 

αγθπξνβνιεί ην πινίν. ε κηα θαιή πεξίνδν γηα ηνλ πινηνθηήηε έλαο ηέηνηνο νξφο δελ γίλεηαη 
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δεθηφο θαη πιεξψλνληαη κνλφ ηα έμνδα ηα φπνηα πξαγκαηηθά δεκηνπξγνχληαη. ε κηα άζρεκε 

πεξίνδν φκσο ν πινηνθηήηεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα δερηεί ηελ πξνθαηαβνιηθή ακνηβή ζηνλ 

λαπισηή γηα ηα πηζαλά έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην πινίν ή ην πιήξσκα. 

 

4.1.9  Δπηπξόζζεηε πιεξσκή γηα ην ηαμίδη ρσξίο θνξηίν (Ballast bonus) 

 

Έλαο απφ ηνπο πιένλ γλσζηνχο φξνπο πνπ ζπλαληάκε ζε κηα ρξνλνλαχισζε είλαη ην 

ballast bonus.  Πξφθεηηαη γηα κηα ακνηβή ε φπνηα  δίλεηαη ζε νξηζκέλεο λαπιψζεηο ζηνλ 

πινηνθηήηε γηα λα θάλεη έλα ζρεηηθά κεγάιν ηαμίδη πξνο ην ιηκάλη θφξησζεο ρσξίο λα 

κεηαθέξεη άιιν θνξηίν ην πινίν ηνπ. Σν πφζν απηφ δίλεηαη γηα λα θαιχςεη ελ κέξε ην θφζηνο 

κεηαθνξάο ηνπ πινίνπ ρσξίο θνξηίν ζην ιηκάλη θφξησζεο πνπ επηζπκεί ν λαπισηήο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο είλαη έλαο απφ απηνχο πνπ δέρνληαη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Όηαλ ε αγνξά βξίζθεηαη ζε επίπεδα θνξχθσζεο ηφηε  φπσο 

αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ν πινηνθηήηεο ζα απνθνκίζεη θαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο αθνχ 

ν πξνεγνχκελνο λαπισηήο ζα πξέπεη λα ηνπ παξαδψζεη ην πινίν ζην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ε 

θαηλνχξγηα λαχισζε (DOP). ηελ εληειψο αληίζεηε πεξίπησζε ν πινηνθηήηεο ζα αλαγθαζηεί λα 

κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ έμνδα ην πινίν ζην ζεκείν απηφ(APS). Όκσο ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ 

φπνηα ε αγνξά είλαη πην επέιηθηε παξνπζηάδεηαη ην ballast bonus ην χςνο ηνπ φπνηνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ απηή πθίζηαηαη αιιά θαη απφ ηπραία πεξηζηαηηθά (κπνξεί 

θάπνην πινίν λα είλαη ην κνλαδηθφ δηαζέζηκν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη έηζη λα απνθνκίζεη 

κεγαιχηεξε ακνηβή απφ απηήλ πνπ ζα φξηδε ε αγνξά. ηελ νπζία ην ballast bonus αλεμάξηεηα 

απφ ην χςνο ηνπ απνηειεί κηα ελδηάκεζε νδφο αλάκεζα ζηνπο φξνπο DOP θαη APS. 

4.1.10 Απνδνρή λαύισζεο από ηα εκπιεθόκελα κέιε (subjects) 

Έλα απφ ηα θξίζηκα ζεκεία ζε κηα λαχισζε είλαη απηφ θαηά ην φπνην  φια ηα main terms 

έρνπλ ζπκθσλεζεί θαηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λαπινζχκθσλνπ θαη πιένλ πξέπεη λα δνζεί 

κηα νξηζηηθή απάληεζε απφ ηελ κεξηά ηνπ λαπισηή γηα ην θαηά πφζν ε λαχισζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Η νξηζηηθή απηή απάληεζε φκσο απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ θαηαθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ λαχισζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εγθξηζεί ε λαχισζε θαη ηειηθά λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ φινη φζνη εκπιέθνληαη ζηελ αγνξαπσιεζία ηνπ 

θνξηίνπ. ε κηα ηέηνηα εκπνξηθή θίλεζε εκπιέθνληαη ν πσιεηήο ηνπ θνξηίνπ, ν αγνξαζηήο ηνπ 

θνξηίνπ, θαη ηξάπεδεο νη φπνηεο ρξεκαηνδνηνχλ ηελ αγνξαπσιεζία θαη ηέινο άηνκα ηα φπνηα 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή φπσο νη 

θνξησηέο θαη νη εθθνξησηέο. Κάζε θξίθνο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα ζα πξέπεη λα δψζεη 

κηα ζεηηθή απάληεζε έηζη ψζηε ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο λα έρεη ζεηηθή έθβαζε. Η 

δηαδηθαζία απηή ζπλαληάηαη ζηα λαπινζχκθσλα κε ηνλ φξν subs ή subjects approval . Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί φινη απηνί νη ελδηαθεξφκελνη πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηηο ζπληζηψζεο ηηο 

κεηαθνξάο νη φπνηεο ηνπο επεξεάδνπλ θαη ηειηθά ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Σα 

ζπκθέξνληαη απηά δελ ζεκαίλεη φηη ηαπηίδνληαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο 

αγνξαπσιεζίαο. Μηα δηαδηθαζία ε φπνηα ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ην παξαπάλσ γεγνλφο είλαη 

ε επηινγή ιηκέλα θφξησζεο ε εθθφξησζεο. Μέζα ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο πξέπεη 

λα ζπκθσλεζνχλ ηα ιηκάληα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο. Ναπισηήο θαη πινηνθηήηεο πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ην θαηά πφζν ην πινίν ην φπνην θαιείηαη λα εθηειέζεη ηελ λαχισζε είλαη ηθαλφ λα 

εηζέξζεη θαη λα εμέιζεη απφ ην ιηκάλη. Δίλαη πηζαλφ ην ιηκάλη παξάδνζεο γηα ηνλ αγνξαζηή θαη 

ην ιηκάλη απνζηνιήο γηα ηνλ πσιεηή λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα απφζηαζε πνπ λα ηνπ δεκηνπξγεί 

κεγαιχηεξν θφζηνο ην φπνην ζέιεη λα απνθχγεη θαη άξα ζα θέξεη αληηξξήζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα 

εθθξαζηνχλ ακθηβνιίεο κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ λα δηαρεηξηζηεί ην θνξηίν ρσξίο λα ην 

βιάςεη. Σέηνηεο ελζηάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο 

σξνινγηαθήο δηαθνξάο ησλ ρψξσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ  ησλ άκεζα εκπιεθφκελσλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο λαχισζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά. Σν πινίν φκσο ζα κπνξνχζε 

λα βξεη κηα άιιε δνπιεία πξάγκα πνπ δελ γίλεηαη γηαηί είλαη δεζκεπκέλν. Ο ρξφλνο αλακνλήο 

ηνπ πινηνθηήηε είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ νξίδεηαη ζην λαπινζχκθσλν θαη επεξεάδεηαη έκκεζα 

απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ φπνηα βξίζθεηαη ε αγνξά. ε κηα άζρεκε πεξίνδν ν πινηνθηήηεο ζα 

αλαγθαζηεί λα πεξηκέλεη γηα αξθεηφ θαηξφ ηελ απάληεζε ζηελ ηειηθή πξφζθνξα ηελ φπνηα έρεη 

θάλεη. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε αγνξά ζε πεξηφδνπο χθεζεο δελ ηνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα 

εχξεζεο κηαο ελαιιαθηηθήο ε φπνηα ζα είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ψζηε λα κελ κέλεη ην πινίν ρσξίο θνξηίν θαη λα κελ επηβαξχλεηαη ν πινηνθηήηεο κε ην θφζηνο 

ιεηηνπξγηάο ρσξίο έζνδα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ φπνηα ε αγνξά βξίζθεηαη ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδα ν πινηνθηήηεο δελ πξφθεηηαη λα πεξηκέλεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ηελ απάληεζε 



61 

 

ηνπ λαπισηή θαη γηα απηφ νξίδεη έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ πεξηζψξην κέζα ζην φπνην ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ηελ απάληεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν πινηνθηήηεο ζα κπνξέζεη εχθνια λα βξεη έλα 

άιιν θνξηίν γηα ην πινίν ηνπ. Δπίζεο ζε κηα θαιή πεξίνδν γηα απηφλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

ράζεη έζησ θαη κηα κέξα ελφο πνιχ ςεινχ κηζζψκαηνο. Αλ έπξαηηε έηζη ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

θαηά ηελ φπνηα νη λαχινη βξίζθνληαη ζε πςειφ επίπεδα ζα είρε ράζεη έλα αξθεηά κεγάιν 

ρξεκαηηθφ πφζν. 

 

 

 

 

 

 

4.1.11 Υξέσζε λαπισηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ακπαξηώλ (in 

lew of  hold cleaning) 

 

ηελ ρξνλνλαχισζε ελφο πινίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλαπαξάδνζεο ηνπ ν 

λαπισηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην επηζηξέςεη ζηνλ πινηνθηήηε ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξηζθφηαλ φηαλ ηνπ παξαδφζεθε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ππνρξέσζεο ηα ακπάξηα ηνπ πινίνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηειείσο άδεηα θαη θαζαξά. Σνλ θαζαξηζκφ ηνλ ακπαξηψλ ζα κπνξνχζε λα ηνλ 

αλαιάβεη ν λαπισηήο βξίζθνληαο έλα αξκφδην ζπλεξγείν ζην ιηκάλη επαλαπαξάδνζεο ηνπ 

πινίνπ. Η δηαδηθαζία απηή δελ ζα είρε κεγάιν θφζηνο φκσο ηειηθά ν λαπισηήο πξνηηκάεη λα 

δψζεη έλα κεγαιχηεξν πφζν ζηνλ πινηνθηήηε γηα λα πξνβεί ν ίδηνο ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ακπαξηψλ. Σν πφζν απηφ νξίδεηαη ζην λαπινζχκθσλν κε ηνλ νξφ in lew of  hold cleaning. Ο 

λαπισηήο επηιεγεί απηήλ ηελ ηαθηηθή γηαηί αλ δερφηαλ λα θαζαξίζεη ν ίδηνο ηα ακπάξηα ηνπ 

πινίνπ ν ρξφλνο ν νπνίνο ζα πεξλνχζε κέρξη λα θαζαξηζηνχλ θαη λα επαλαπαξαδνζεί ην πινίν 

ζηνλ πινηνθηήηε ζα ππνινγηδφηαλ απφ ηνλ ηειεπηαίν ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο. 
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Καζπζηέξεζε ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ γηα ηνλ έθαζην ιφγν ζα αλάγθαδε ηνλ λαπισηή λα 

θαηαβάιεη έλα πφζν ην φπνην ζα ήηαλ πνιιαπιάζην ηνπ πφζνπ ην φπνην δίλεη ζηνλ πινηνθηήηε. 

Σν πφζν ην φπνην δίλεηαη ζηνλ πινηνθηήηε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ επεξεάδεηαη 

έκκεζα απφ ηελ θάζηαο ηεο αγνξάο. Όζν πην θαιή είλαη ε εηθφλα ηεο ηφζν πην πνιιά ρξήκαηα 

ζα αλαγθαζηεί λα δψζεη ν λαπισηήο ζηνλ πινηνθηήηε. Σν αληίζεην ζα ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε αγνξά δελ είλαη ζε θαιά επίπεδα. ε κηα ηέηνηα πεξίνδν ην πφζν πνπ ζα ιάβεη 

ν πινηνθηήηεο ζα είλαη κηθξφ. 

 

4.2 Γηαθνξνπνίεζε όξσλ ζηελ λαύισζε ηαμηδίνπ 

4.2.1 Πνζόηεηα θνξηίνπ (More Or Less Owners Option, More Or Less Charterers Option) 

Έλα γεγνλφο ην φπνην ζπκβαίλεη ζε αξθεηέο πξνζπάζεηεο λαχισζεο είλαη ε κε 

ζπκβαηφηεηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θνξηίνπ κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Κάζε πινίν έρεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ζρεηηθή κε ην θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη. Σελ δπλαηφηεηα 

απηή πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην ν θάζε πινηνθηήηεο αθνχ ε ακνηβή ηνπ ζηελ 

λαχισζε αλά ηαμίδη είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφζηαζεο θαη κεηαθεξφκελνπ βάξνπο επί ηεο 

ηηκήο. Έηζη ν πινηνθηήηεο πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 

κεηαθνξά πξνζπαζψληαο λα γεκίζεη ηα ακπάξηα ηνπ πινίνπ αληί λα κεηαθέξεη θάπνην κηθξφηεξν 

θνξηίν. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αγνξά βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε χθεζεο έλαο 

πινηνθηήηεο ζα αλαγθαζηεί λα δερηεί κηα πνζφηεηα θνξηίνπ ε νπνία δελ θαιχπηεη ηελ 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ ηνπ. Σέηνηεο κεηψζεηο ζα ηηο δέρεηαη κέρξη ην ζεκείν θαηά ην 

φπνην ν λαχινο δελ ζα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε θνξχθσζε επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη νη λαχινη βξίζθνληαη ζε πςειφ επίπεδα δελ ζα 

δερηεί κηα λαχισζε κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή αθνχ ε εχξεζε ελφο θνξηίνπ πνπ ζα 

κεγηζηνπνηνχζε ην θέξδνο ζα ήηαλ εχθνιε. Έηζη νη φξνη More Or Less Owners Option θαη More 

Or Less Charterers Option έρνπλ εηζέξζεη ζηα λαπινζχκθσλα γηα λαχισζε αλά ηαμίδη γηα λα 

ξπζκίζνπλ ην παξαπάλσ θαηλφκελν. Έλα πνζνζηφ θνξηίνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί ή λα κεησζεί ζε 

κηα λαχισζε αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ λαπισηή. Έηζη κε ηνλ φξν More Or 

Less Owners Option ν πινηνθηήηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απμνκεηψζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 
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θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη κε ηνλ More Or Less Charterers Option ν λαπισηήο 

κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία. Με έλαλ ηέηνην φξν ν πινηνθηήηεο ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ λαχινπ πνπ ζα ιάβεη αθνχ αθφκα θαη αλ ν λαπισηήο δελ 

είλαη ηθαλφο λα βξεη ηελ απαηηνπκέλε πνζφηεηα θνξηίνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηαηί ηειηθά ν λαπισηήο 

ζα πιεξψζεη θαη γηα  απηήλ ηελ πνζφηεηα. Ο λαχινο απηφο νλνκάδεηαη λεθξφο λαχινο dead 

freight θαη απνδίδεηαη ζηνλ πινηνθηήηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη πεξηζηαηηθφ παξφκνην κε 

ην παξαπάλσ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηψζεη ην ηειηθφ θνξηίν εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ 

πινίνπ λα κεηαθέξεη ηελ πνζφηεηα πνπ ν λαπισηήο απαηηεί κπνξεί λα γιπηψζεη απφ λνκηθέο 

θπξψζεηο ελαληίνλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λαπισηήο είλαη ζε ζέζε λα 

απμνκεηψζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ ηειηθά ζα κεηαθέξεη δελ ζα έρεη παξφκνην 

πξφβιεκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ ηνπ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ απηήλ πνπ ρσξάεη ην πινίν ηφηε ζα κπνξεί λα θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ ηνπ πινηνθηήηε. 

 

 

 

4.2.2  Αξηζκόο από πξνβιήηεο πνπ ζα επηζθεθηεί ην πινίν 

Ο αξηζκφο απφ ηηο πξνβιήηεο πνπ ζα επηζθεθηεί έλα πινίν ζε έλα ιηκάλη θφξησζεο ή 

εθθφξησζεο είλαη έλα δήηεκα ην φπνην επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηελ αγνξά. Ο πινηνθηήηεο δελ επηζπκεί ηελ πξνζέγγηζε πνιιψλ πξνβιεηψλ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

λαπισηή πνπ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ κηα δηαδηθαζία ηέηνηνπ είδνπο. 

Ο ιφγνο γηα ηνλ φπνην ν πινηνθηήηεο δελ επηζπκεί ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα είλαη φηη ην 

πινίν ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ έμνδα ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαιχςεη ν ίδηνο. Σέηνηα 

έμνδα είλαη ηα έμνδα ξπκνχιθεζεο. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ φπνηα κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία ζα απνηειέζεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ηελ θφξησζε ή ηελ εθθφξησζε ηνπ πινίνπ 

θαη δελ ππνινγηζηεί ζηνλ ρξφλν lay time ηνλ φπνην δηαζέηεη ν λαπισηήο ηφηε ην πινίν ηνπ ζα 

παξακείλεη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ιηκάλη πξάγκα πνπ ν πινηνθηήηεο δελ ζα δερφηαλ ζε κηα 

πεξίνδν πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη έλαλ πνιχ πςειφ λαχιν απφ κηα θαηλνχξγηα λαχισζε. 

Καηά ζπλέπεηα ζε κηα πεξίνδν χθεζεο γηα ηελ λαπηηιία ν πινηνθηήηεο ζα απνδερηεί ην πινίν 
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ηνπ λα δηαρεηξηζηεί θνξηίν απφ πεξηζζφηεξεο πξνβιήηεο ελφο ιηκέλα θαη ζα επσκηζηεί ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο. ε έλα ζηάδην θνξχθσζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ν πινηνθηήηεο ζα 

κπνξέζεη λα επηβάιεη ηελ βνχιεζε ηνπ θαη ην πινίν λα επηζθεθηεί ηηο θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο 

πξνβιήηεο ζε έλα ιηκάλη. 

4.2.3 Δπηινγή ιηκέλσλ θόξησζεο θαη εθθόξησζεο  

Η επηινγή ιηκέλσλ πνπ ζα γίλεη ε θφξησζε θαη ε εθθφξησζε είλαη ζέκα κε ην φπνην 

αζρνινχληαη ηα λαπινζχκθσλα θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Πνιιά ιηκάληα 

δελ είλαη επηζπκεηά απφ ηνπο πινηνθηήηεο. Βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη επηζπκεηά 

είλαη ηα απμεκέλα ιηκεληθά έμνδα ηα νπνία κπνξεί λα έρεη έλα ιηκάλη άιια θπξίσο ε ζπκθφξεζε 

πνπ ππάξρεη ζε απηφ. Με ηελ ζπκθφξεζε έλαο πινηνθηήηεο ζα αλαγθαζηεί λα πεξηκέλεη αξθεηέο 

κέξεο κέρξη λα μεθνξηψζεη ην πινίν ηνπ έηζη ψζηε λα πξνζπαζήζεη λα ην λαπιψζεη μαλά. ε κηα 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αγνξά είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε έλαο πινηνθηήηεο ζα δερηεί κε 

κεγαιχηεξε επθνιία ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκθφξεζεο αθνχ δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα λαπιψζεη 

ην πινίν ηνπ ζρεηηθά ζχληνκα. ε κηα πεξίνδν φκσο θαηά ηελ νπνία ε αγνξά είλαη ζε έμαξζε 

ηφηε ν πινηνθηήηεο δελ ζα δερηεί ηέηνηνπ είδνπο ιηκάληα αθνχ ζα ράζεη κέξεο θαηά ηηο φπνηεο ζα 

κπνξνχζε λα απνθνκίζεη έλαλ ζεβαζηφ λαχιν απφ κηα άιιε λαχισζε. Τπάξρεη πεξίπησζε κέζα 

ζην λαπινζχκθσλν λα ζπλαληήζνπκε ηνλ νξφ limited d/ac (limited dispressments accounts)  κε 

ηελ ρξήζε ηνπ φπνηνπ ν πινηνθηήηεο ιακβάλεη έλα πφζν πξνθεηκέλνπ λα δερηεί λα επηζθεθηεί ην 

πινίν ηνπ έλα ιηκάλη κεγάιε ζπκθφξεζε. Δπίζεο θαηά ηελ θαιή πεξίνδν ηεο αγνξάο ππάξρεη 

πεξίπησζε λα θαιχπηεηαη κέξνο ηνπ θφζηνο ησλ ιηκεληθψλ εμφδσλ φηαλ απηά είλαη πςειφ. 

4.2.4 Καηαιιειόηεηα  ιηκέλσλ θόξησζεο θαη εθθόξησζεο λα 

δερηνύλ ην πινίν  

Έλα αθφκα δήηεκα ην φπνην ζρεηίδεηαη κε ηα ιηκάληα αλαθέξεηαη ζηα λαπινζχκθσλα 

θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο είλαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ιηκαληνχ λα δερηεί ην πινίν θαη ην πνηνο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηή. ε κηα πεξίνδν χθεζεο ε πηζηνπνίεζε γίλεηαη απφ ηνλ 

πινηνθηήηε ελψ ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αγνξά είλαη ζε ζηάδην θνξχθσζεο ε 

πηζηνπνίεζε γίλεηαη απφ ηνλ λαπισηή ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε. 
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4.2.5 Έμνδα θόξησζεο εθθόξησζεο ζηνηβαζίαο θαη επίζηξσζεο 

(FIO, FIOST) 

Έλα απφ ηα πιένλ δηαπξαγκαηεχζηκα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζε έλα 

λαπινζχκθσλν είλαη ην πνηνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα ζηνηβαζίαο θαη ραπαξίζκαηνο ηνπ θνξηίνπ. 

Γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ φξνη νη φπνηνη κεηαθέξνπλ 

ηελ επζχλε απφ ην έλα κέινο ηεο λαχισζεο ζην άιιν. Οη πην δηαδεδνκέλνη απφ απηνχο ηνπο 

φξνπο είλαη : FIOS (free in/out plus stowage costs), FIOST (free in/out  including stowage and 

trimming costs). Με απηφ ηνλ ηξφπν άιιεο θφξεο έλαο λαπισηήο κπνξεί λα αλαιάβεη κνλφο ην 

θφζηνο θφξησζεο θαη ηεο εθθφξησζεο fio, άιιεο θφξεο αλαιακβάλεη επηπιένλ ην θφζηνο ηεο 

ζηνηβαζίαο ελψ άιιεο θφξεο θαη ην θφζηνο ηνπ ραπαξίζκαηνο. Όηαλ ε αγνξά βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην ηεο χθεζεο ν λαπισηήο επηβαξχλεηαη ζπλήζσο κε ην θφζηνο ηεο θφξησζεο θαη ηεο 

εθθφξησζεο ελψ ζε κηα πεξίνδν επλντθή γηα ηνλ πινηνθηήηε ν λαπισηήο κπνξεί λα αλαιάβεη 

θαη ηα έμνδα ζηνηβαζίαο θαη ραπαξίζκαηνο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ φπνησλ ν λαπισηήο αλαιακβάλεη θφζηε ζηνηβαζίαο ή 

ραπαξίζκαηνο δελ ηηο εθηειεί ν ίδηνο άιια πιεξψλεη ηνλ πινηνθηήηε γηα απηέο. Αλ ν λαπισηήο 

πξνζπαζήζεη λα θάλεη ηέηνηεο εξγαζίεο απφ κνλφο ηνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εμαηηίαο ηεο 

απεηξίαο ηνπ λα αξγήζεη λα βξεη ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία κε απνηέιεζκα λα θαζπζηέξεζε ε 

δηαδηθαζία. Απηφ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ θαηαβνιή ζηαιίσλ ζηνλ πινηνθηήηε. Έηζη ν λαπισηήο 

θαηαβάιεη έλα πφζν ζηνλ πινηνθηήηε πνπ είλαη πξνζπκθσλεκέλν θαη ηελ εξγαζία απηή ηελ 

αλαιακβάλεη ν πινηνθηήηεο ν νπνίνο έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηα κέζα λα εθηειέζεη ηελ δηαδηθαζία 

κε επθνιφηεξν ηξφπν.   

 

4.2.6  Πιεξσκή θαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο 

Όπσο θαη ζηελ ρξνλνλαχισζε έηζη θαη ζηελ ρξνλνλαχισζε ηξφπνο κε ηνλ φπνην γίλεηαη 

ε ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή δελ αιιάδεη νχηε επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

αγνξά. Σν πνηέ ζα θαηαβιεζεί ν λαχινο φκσο είλαη έλα επκεηάβιεην δήηεκα ζην φπνην αζθεί 
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επηξξνή ε εηθφλα ηεο αγνξάο. ε κηα θαιή πεξίνδν γηα ηελ αγνξά ν λαπισηήο ζα θαηαβάιεη ηνλ 

λαχιν κε πνιχ γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ζε κηα πεξίνδν ε νπνία δελ είλαη θαιή γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε κηα επλντθή πεξίνδν γηα ηνλ πινηνθηήηε ν λαχινο ζα 

θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιηθά πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο θνξησηηθήο ζηνπο λαπισηέο ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ε θαηαβνιή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ηεο. Μέζα ζηα λαπινζχκθσλν ε 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα απνδνζεί ν λαχινο νξίδεηαη απφ ηελ θξάζε payable within 

(αξηζκφο εκεξψλ) banking days. 

4.2.7 Πινπο πινίνπ κε ηελ βνήζεηα παγνζξαπζηηθνύ 

ηνπο επκεηάβιεηνπο φξνπο ηεο ρξνλνλαχισζεο παξαηεξήζακε φηη ε δηαδξνκή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ην πινίν θαη ηα ιηκάληα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο ιφγνο είλαη απφ ηελ κηα πιεπξά ην ζπκθέξνλ ηνπ λαπισηή θαη 

απφ ηελ άιιε ε αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ηνπ πινηνθηήηε. ηελ ρξνλνλαχισζε δελ κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε παξφκνηα πξνζηξηβή κεηαμχ λαπισηψλ θαη πινηνθηεηψλ αθνχ ε δηαδξνκή είλαη 

επηινγή ηνπ πινηνθηήηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πινηνθηήηε λα κελ 

πξνβεί ζηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ. Τπάξρεη κηα παξάκεηξνο φκσο ε νπνία έρεη κηα ζπλάθεηα κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο ζηελ ρξνλνλαχισζε. Η πηζαλφηεηα ην πινίν 

λα αθνινπζήζεη έλα παγνζξαπζηηθφ πινίν είλαη έλα ζέκα ην φπνην ηίζεηαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε 

ζηελ λαχισζε αλά ηαμίδη θαη επεξεάδεηαη απφ ηα επίπεδα ηεο αγνξά κε ηξφπν παξφκνην κε 

απηφλ ηεο ρξνλνλαχισζεο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θιεηζηεί κηα λαχισζε κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ 

ην πινίν ζα πξνζεγγίζεη έλα απφ ηα ιηκάληα ηεο λαχισζεο ή ζα πξνζπαζήζεη λα εμέιζεη απφ 

απηφ παίξλεη έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην δηάζηεκα απηφ ππάξρνπλ πεξηνρέο νη 

φπνηεο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ κεγάιεο αιιαγέο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Έηζη κηα πεξηνρή 

ζην βφξεην εκηζθαίξην ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα είρε θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο φηαλ 

ζπκθσλήζεθε ε λαχισζε αιιά φηαλ ηελ πξνζέγγηζε ην πινίν λα ππήξρε πάγνο πνπ ζα 

αθηλεηνπνηνχζε ην πινίν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα πινία ηα νπνία έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί 

ζρεκαηίδνπλ κηα λενπνκπή ζε επζεία γξακκή θαη αθνινχζνπ θάπνην παγνζξαπζηηθφ είηε εθηφο 

είηε εληφο ηνπ ιηκέλα. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα βάδεη ζε θίλεζε ηα πινία αιιά δελ είλαη 

αζθαιήο αθνχ θαηά ηελ πξφζθξνπζε ηνπ παγνζξαπζηηθνχ κε ηελ θχξηα κάδα ηνπ πάγνπ 

κηθξφηεξα θνκκάηηα απνθνιινχληαη θαη αθνινχζνπ ηελ πνξεία πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα απφλεξα 
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ηνπ πινίνπ. Σα θνκκάηηα απηά είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην πινίν ηνπ πινηνθηήηε θαη 

αθελφο λα ηνπ πξνθαιέζνπλ έλα κεγάιν θφζηνο θαη αθεηέξνπ λα αθηλεηνπνηήζνπλ ην πινίν 

κέρξη λα επηζθεπαζηεί. Έηζη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εχξεζε ηνπ λαχινπ ζα είλαη 

ζρεηηθά εχθνιε γηα ηνλ πινηνθηήηε δελ πξφθεηηαη λα δερηεί πνηέ έλαλ νξφ ν νπνίνο ζα ηνλ 

ππνρξεψλεη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ ην πινίν κε ηελ βνήζεηα ηνπ παγνζξαπζηηθνχ. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ηα επίπεδα ηεο αγνξάο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε χθεζεο κηα απνδνρή ηνπ 

πινηνθηήηε ζε έλαλ ηέηνην νξφ δελ είλαη απίζαλε αλεμάξηεηα απφ ην ξίζθν ζην φπνην βάδεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ηνπ. 

 4.2.8 Φόξησζε θαη εθθόξησζε από ηελ πξνβιήηα ή ην αγθπξνβόιην 

Μηα επηπιένλ δηαθνξνπνίεζε φξσλ ζρεηηθή κε ηα ιηκάληα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο 

θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ είλαη ην θαηά πφζν ην πινίν ζα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ ε απφ θάπνην αγθπξνβφιην. Κάπνηε ηα πινία ήηαλ 

δεδνκέλν φηη ζα εθηειέζνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ. ήκεξα φκσο 

κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ κέζσλ φπσο ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα ηελ θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε 

θαη εμεηδηθεπκέλα κηθξφηεξα πινία ηα νπνία ειέγρνπλ θαη θηλνχλ ην πινίν πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε είλαη δπλαηή ε θφξησζε θαη ε εθθφξησζε ηνπ πινίνπ απφ ην αγθπξνβφιην ηνπ 

ιηκαληνχ. Απηή ε δηαδηθαζία σζηφζν δελ παξέρεη ηελ ηδία αζθάιεηα ζην πινίν απ φηη αλ έθαλε 

ηηο ίδηεο εξγαζίεο ζηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ. Πεξάλ απηνχ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο παξαπάλσ θφζηνπο ζηνλ πινηνθηήηε αλ έρεη αλαιάβεη ν ίδηνο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζηνηβαζίαο ή ραπαξίζκαηνο. Η δηαδηθαζίεο απηέο ζα γηλφληνπζαλ κε ιηγφηεξα ρξήκαηα θαη κέζα 

ζηελ πξνβιήηα ην ιηκαληνχ απ φηη ζην αγθπξνβφιην. Γηα απηνχο ηνπο ινγνχο έλαο πινηνθηήηεο 

ζα πξνηηκήζεη λα απνθχγεη κηα λαχισζε ε νπνία ζα έρεη ηέηνηεο εμεδεηεκέλεο απαηηήζεηο ζε κηα 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε εμεχξεζε λαχινπ είλαη εχθνιε γηα εθείλνλ ελψ ζα αλαγθαζηεί λα ηελ 

δερηεί ζε κηα πεξίνδν χθεζεο γηα ηελ λαπηηιία.  

4.2.9 Δπηινγή λαπηηιηαθνύ πξάθηνξα   

Κάζε πινηνθηήηεο θαη θάζε λαπισηήο έρεη έλαλ αηδέληε ζηα ιηκάληα ζηα νπνία έρνπλ 

ηνλ κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ. Ο αηδέληεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεπζέηεζε κηα επξείαο 

θιίκαθαο δεηεκάησλ. ε κηα λαχισζε φκσο κπνξεί λα θηλεζεί κε έκκεζν ηξφπν ππέξ ηνπ 
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εξγνδφηε κε ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα. Με βάζε ηελ παξαπάλσ δξάζε θαη ινγηθή ν θάζε έλαο 

απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο λαχισζεο πξνζπαζεί λα επηιέμεη ηνλ δηθφ ηνπ αηδέληε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαξαηηήησλ εξγαζηψλ. Ο πινηνθηήηεο ζα θαηαθέξεη λα επηιέμεη ηνλ αηδέληε ηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αγνξά είλαη ζε πνιχ ςειά επίπεδα θαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο θνξχθσζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε αγνξά βξίζθεηαη ζε 

επίπεδα χθεζεο ν λαπισηήο είλαη απηφο πνπ ηειηθά ζα επηιέμεη ηνλ αηδέληε ηεο αξέζθεηαο ηνπ 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζα πξνζπαζήζεη λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο 

λαχισζεο. 

 

4.2.10 w/w/w (whether in berth or not / whether free pratique or not / whether custom 

cleared or not) 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην πινίν ζα θηάζεη έγθαηξα ζην πξννξηζκφ θφξησζεο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ lay can to φπνην είλαη ν χζηαηνο ρξφλνο θαηά ηνλ φπνην ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην 

ιηκάλη θφξησζεο πξέπεη λα μεθηλήζεη ην lay time. Όπσο ην lay can εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηνλ 

πινηνθηήηε (αθπξψλεηαη ε λαχισζε θαη ν λαπισηήο κπνξεί λα θηλεζεί λνκηθά ελαληίνλ ηνπ 

πινηνθηήηε) έηζη θαη ην lay time εκπεξηέρεη ξίζθν γηα ηνλ λαπισηή. Με ηνλ νξφ απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο κέζα ζηνλ φπνην ν λαπισηήο ζα πξέπεη λα θνξηψζεη ή λα εθθνξηψζεη 

ην θνξηίν ηνπ. Ο ρξφλνο ηνπ lay time κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θάζε 

θνξά αιιά ε ππέξβαζε ηνπ ζα επηθέξεη ζηαιίεο ζηνλ λαπισηή ηηο φπνηεο ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ζηνλ πινηνθηήηε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ν πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη 

επηζηαιίεο ζηνλ λαπισηή. Σν κείδνλ ζέκα φκσο ην φπνην απαζρνιεί ζε κηα λαχισζε θαη 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά είλαη ην πνηέ 

αξρίδεη λα κεηξάεη ην lay time. Γηα λα αξρίζεη λα κεηξάεη ν ρξφλνο ηνπ lay time  ζα πξέπεη λα 

εθπιεξσζνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πινηνθηήηε. Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη 

ην πινίν λα είλαη arrived ship. Απηφο ν φξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ πινίνπ 

θαηά ηελ ζηηγκή άθημεο ηνπ ζηελ ηνπνζεζία θφξησζεο. Άιιεο θφξεο γηα λα ζεσξεζεί ην πινίν 

arrived ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πξνβιήηα (berth) ηνπ ιηκαληνχ θαη άιιεο θφξεο λα είλαη 

κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ιηκαληνχ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπν φξνη 

αλάινγα κε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη ην θαηά πφζν ην πινίν έρεη φλησο θηάζεη ζην ιηκάλη. Ο φξνο 
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berth charter party ππνδειψλεη φηη ην πινίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ 

ζε αληίζεζε κε ην port charter party θαηά ην φπνην αξθεί ην πινίν λα έρεη θηάζεη ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ιηκαληνχ έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη λα κεηξάεη ν ρξφλνο ηνπ lay time. Όπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ ν πινηνθηήηεο επηζπκεί ηνλ δεχηεξν φξν κε ζθνπφ λα κεηψζεη ην ρξφλν lay 

can πνπ δηαζέηεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν  λαπισηήο επηζπκεί ηελ πξψηε εθδνρή κε ην πινίν λα 

πξέπεη λα θηάζεη ζηε πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ έηζη ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκάζεη 

κε ζσζηφ ηξφπν ηελ δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο κεηψλνληαο ην ξίζθν λα θαηαβάιεη ζηαιίεο ζηνλ 

πινηνθηήηε θαη απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα λα θαξπσζεί θάπνηα πηζαλή επηζηαιία. Η επηινγή 

ελφο απφ ηνπο δπν νξνχο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο αθνχ ζε 

άζρεκε πεξίνδν ν λαπισηήο ζα κπνξεί λα επηβάιεη ηελ βνχιεζε ηνπ θαη λα ηζρχεη ν φξνο  berth 

charter party ζην λαπινζχκθσλν, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζε  κηα θαιή πεξίνδν κε 

πςεινχο λαχινπο θαη κεγάιε δήηεζε γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έλαο πινηνθηήηεο ζα κπνξεί λα 

επηηχρεη ηελ ρξήζε ηνπ νξνχ port charter party επηηπγράλνληαο λα ζεσξεζεί ην πινίν ηνπ arrived 

αθφκα θαη αλ βξίζθεηαη αξθεηά κίιηα καθξηά απφ ηελ πξνβιήηα αξθεί λα είλαη κέζα ζηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ιηκαληνχ. Αιιά δελ είλαη κφλν απηή ε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ lay 

time ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ αγνξά. Δπηπιένλ ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηε είλαη λα έρεη 

ζηείιεη ηελ επηζηνιή εηνηκφηεηαο (notice of readiness) ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξε. Μέζα 

απφ απηήλ ηελ επηζηνιή ν πινηνθηήηεο δειψλεη φηη ην πινίν ηνπ είλαη έηνηκν λα δερηεί ην 

θνξηίν ηνπ λαπισηή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε πξνβιήηα. Γηα λα είλαη φκσο έγθπξν 

ην notice of readiness ζα πξέπεη ην πινίν εθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξηζηεί ην θνξηίν 

(θπζηθή εηνηκφηεηα) λα έρεη θαη λνκηθή ηθαλφηεηα. Η λνκηθή ηθαλφηεηα εκπεξηέρεη θάπνηα 

θξηηήξηα ηα νπνία ζέηνπλ νη ιηκεληθέο αξρέο θάζε ιηκαληνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

πγεηνλνκηθά θαη ηεισλεηαθά. Έηζη ην πινίν πξέπεη λα έρεη πάξεη ην ιεγφκελν πηζηνπνηεηηθφ 

ειεπζεξνθνηλσλίαο απφ ηνπο αξκνδίνπο θνξείο ηνπ ιηκαληνχ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

πάξεη αξθεηφ θαηξφ αλάινγα κε ηελ ζπκθφξεζε πνπ ην ιηκάλη παξνπζηάδεη ή απφ ην θαηά πφζν 

ην πινίν έρεη πξνζεγγίζεη ιηκάλη ζε εκέξεο αξγίαο  ή απεξγίαο. Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θαη 

ην φηη ε ζπκθφξεζε κπνξεί λα επεξεάζεη θαη έλα berth charter party αθνχ εμαηηίαο ηεο 

ζπκθφξεζεο ην πινίν δελ ζα κπνξεί λα δέζεη ζε θάπνηα πξνβιήηα αλεμάξηεηα απφ ην φηη είλαη 

δηαζέζηκν ζηνπο λαπισηέο γηα άκεζε εθκεηάιιεπζε. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ινγνχο έρεη 

δεκηνπξγεζεί ν φξνο w/ w/w/w (whether in port or not/whether in berth or not / whether free 
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pratique or not / whether custom cleared or not ). Με ηελ ρξήζε ηνπ νξνχ απηνχ ν πινηνθηήηεο 

εμαζθαιίδεη φηη ν ρξφλνο Lay time ζα μεθηλήζεη λα κεηξάεη απφ ηελ ψξα πνπ ην πινίν ζα έρεη 

θηάζεη ζην ιηκάλη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο γηα ηηο φπνηεο δελ 

επζχλεηαη ν ίδηνο. Έηζη αθφκα θαη αλ δελ έρεη δνζεί ε αδεία απφ ην ηεισλεία ή απφ ηελ 

πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή ην πινίν δελ έρεη δέζεη ζε θάπνηα πξνβιήηα ιφγν ηεο ζπκθφξεζεο ν 

ρξφλνο ηνπ lay time μεθηλά λα κεηξάεη. Ο φξνο απηφο είλαη ζχλζεηνο αθνχ δελ είλαη αλαγθαζηηθφ 

λα ζπκθσλεζνχλ φινη νη φξνη κέζα ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο. Μπνξεί λα γίλεη 

δεθηφο θαη έλαο απφ απηνχο ηνπο νξνχο κεκνλσκέλα. Αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο αγνξάο φκσο 

κπνξεί λα ζπκθσλεζνχλ φινη νη φξνη ή θαλέλαο. Αλ ε αγνξά βξίζθεηαη ζε πεξίνδν χθεζεο 

κπνξεί λα κελ γίλνπλ δεθηνί φινη νη φξνη κε εμαίξεζε ηνλ νξφ wibon. Αλ ε αγνξά είλαη ζε 

επίπεδα θνξχθσζεο φινη νη φξνη κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ πιεπξά ηνπ λαπισηή. 

 

 

 

 

4.2.11 Γεσγξαθηθή επηινγή ιηκαληώλ ζε ζρέζε κε ηελ δηαδξνκή 

(Ports and rotation in (charterers/owners) option) 

 

ε κηα λαχισζε αλά ηαμίδη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη κφλν δπν ηα ιηκάληα ηα 

νπνία ζα επηζθεθηεί ην πινίν. ε πεξίπησζε πνπ ηα ιηκάληα ηεο εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ είλαη 

παξαπάλσ απφ έλα ππάξρεη πηζαλφηεηα πξνζηξηβήο κεηαμχ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή. Ο 

ιφγνο είλαη φηη δελ έρνπλ φια ηα ιηκάληα ηελ ηδία δήηεζε γηα κεηαθνξά θνξηίνπ. Έηζη κπνξεί 

ηνλ λαπισηή λα ηνλ βνιεχεη λα θάλεη ηελ εθθφξησζε κε ηέηνην ηξφπν νπνχ ην πινίν λα 

θαηαιήμεη ζε ιηκάλη πνπ δελ ζα είλαη εχθνιε κηα θαηλνχξγηα λαχισζε. Δπίζεο ζην ζηάδην ηεο 

θφξησζεο κηα αλνξζφδνμε επηινγή ιηκαληψλ κε ζρεηηθά κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ζα 

αλάγθαδε ηνλ πινηνθηήηε λα θαηαλαιψζεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πεηξειαίνπ απφ απηήλ πνπ 

θαηαλάισλε έηζη θαη κείσλε ηελ απφζηαζε ηελ φπνηα ζα έπξεπε λα θαιχςεη. Μέζα ζην 
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λαπινζχκθσλν ππάξρεη φξνο ν νπνίνο ξπζκίδεη ην πνηνο ζα απνθαζίζεη ηελ δηαδξνκή απφ ην 

έλα ιηκάλη ζην άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ports and rotation in 

(charterers/owners) option ππνδεηθλχεηαη πνηνο ζα θάλεη ηελ επηινγή. ε κηα αγνξά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο χθεζεο ν λαπισηήο είλαη απηφο πνπ ζα θάλεη ηελ ηειηθή επηινγή ελψ 

αληίζεηα ζε κηα πεξίνδν θνξχθσζεο ζα ην θάλεη ν πινηνθηήηεο επίζεο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο θνξχθσζεο ν πινηνθηήηεο δελ ζα δερφηαλ λα ζηείιεη ην 

πινίν ηνπ ζε ιηκάλη πνπ ζα δπζθνιεπφηαλ λα ην λαπιψζεη εθ λένπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έραλε έλα κεγάιν λαχιν. 

4.2.12  Ο ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ θόξησζεο θαη εθθόξησζεο 

θαη ε ρξήζε ησλ όξσλ SHINC θαη SHEX 

Γπν φξνη νη φπνηνη ζρεηίδνληαη κε άκεζν ηξφπν κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο είλαη νη 

SHINC θαη SHEX. Με ηελ ρξήζε ηνπ νξνχ SHINC (Sundays holidays included) ν ρξφλνο θαηά 

ηνλ φπνην δελ κπνξνχλ εθηειεζηνχλ εξγαζίεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ππνινγίδεηαη ζηνλ 

ρξφλν lay time πνπ δηαζέηεη ν λαπισηήο γηα λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο απηέο. Δίλαη θαλεξφ 

φηη ν φξνο απηφο επλνεί ηνλ πινηνθηήηε θαη ε ρξήζε ηνπ γίλεηαη φηαλ ε αγνξά είλαη ζε επίπεδα 

θνξχθσζεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ν πινηνθηήηεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα απνθνκίζεη 

ζηαιίεο απφ ηνλ λαπισηή ή λα ηνλ αλαγθάζεη λα ηειεηψζεη ηηο εξγαζίεο ηεο θφξησζεο ή ηεο 

εθθφξησζεο πην λσξίο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππάξρεη ενξηή ή αξγία. Έηζη ε λαχισζε ζα 

νινθιεξσζεί πην λσξίο θαη ν πινηνθηήηεο ζα έρεη ην πινίν ηνπ δηαζέζηκν πνην γξήγνξα γηα κηα 

λέα λαχισζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν φξνο  SHEX (Sundays holidays excluded) αθαηξεη απφ 

ηνλ ρξφλν ηνπ lay time ην δηάζηεκα θαηά ην φπνην δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εξγαζίεο εμαηηίαο 

ενξηψλ ή αξγίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο επλνεί ηνλ λαπισηή γηαηί ηνλ βνεζά λα κεηψζεη ην 

ξίζθν ηεο ζηαιίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα θαηαβάιεη ζηνλ πινηνθηήηε. Ο φξνο shex 

κπαίλεη ζηα λαπινζχκθσλα φηαλ ε αγνξά βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο χθεζεο θαη νη λαπισηέο 

έρνπλ κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε.  
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Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ρξόλνπ ηνπ SHEX  

Μηα άιιε παξάκεηξνο ζρεηηθή κε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ SHEX ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο 

φηη ε ρξήζε ηνπ δελ απνθέξεη ην ίδην  ρξνληθφ φθεινο ζηνλ λαπισηή αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

ε νπνία επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα κηα λαχισζε θαηά ηελ νπνία έρεη 

ζπκθσλεζεί φηη ε θφξησζε ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο κε 

πξνυπφζεζε ηελ ρξήζε ηνπ νξνχ SXEC. ηελ ζπλερεία αο ππνζέζνπκε φηη ην πινίν έθηαλε 

έγθαηξα ζηνλ πξννξηζκφ θφξησζεο κε ηελ επνκέλε κέξα λα εκπίπηεη ζηνλ νξφ SHEX αθνχ ζα 

ππάξρεη είηε θάπνηα αξγία είηε θάπνηα ενξηή. Ο ηξφπνο κε ηνλ φπνην ζα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο 

κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο αλάκεζα ζε δπν πεξηφδνπο ζηηο φπνηεο επηθξαηεί ε χθεζε 

ζηελ κηα θαη ε θνξχθσζε ζηελ άιιε. Αλ ε λαχισζε γηλφηαλ ζε πεξίνδν χθεζεο ηφηε ν ρξφλνο 

ηνπ shex ζα ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ εηθνζηηέζζεξηο ψξεο αθνχ ζα ππνινγηδφηαλ ζε απηφλ ε κηα 

κέξα θαηά ηελ νπνία δελ ζα γηλφληνπζαλ εξγαζίεο εμαηηίαο ηεο ενξηήο ή ηεο αξγίαο αιιά ζα 

κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη ν ρξφλνο ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο θαηά ηνλ φπνην δελ γίλνληαη 

θνξηψζεηο θαη εθθνξηψζεηο εμαηηίαο ηεο ιήμεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. Έηζη απφ ηελ κηα 

σξνινγηαθή κέξα πνπ αλαγξάθεηαη ζαλ φξνο ζην shex ηειηθά ν ρξφλνο απμάλεηαη θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ρξφλν Lay time ηνλ φπνην δηαζέηεη ν πινηνθηήηεο γηα 

λα εθηειέζεη ηεο δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο. Αλ ε λαχισζε γηλφηαλ ζε κηα πεξίνδν θνξχθσζεο 

γηα ηελ αγνξά ησλ λαχισλ ηφηε ν ρξφλνο ηνπ shex ζα ππνινγηδφηαλ κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Σν shex ζα ππνινγηδφηαλ απζηεξά θαη κφλν γηα ηηο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο πνπ δηαξθεί ε αξγία. Ο 

ππφινηπνο ρξφλνο κέρξη λα έξζεη ε εκέξα εθείλε ζα ππνινγηδφηαλ θαλνληθά ζην lay time. Απηφ 

ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα φκσο λα πεξάζνπλ αξθεηέο ψξεο απφ ηηο εηθνζηηέζζεξηο θαη φηαλ ε 

εκέξα πνπ ζα ππνινγηδφηαλ ζην shex θαλνληθά πέξλαγε ηφηε ν ρξφλνο πνπ ζα απέκελε ζηνλ 

λαπισηή γηα λα νινθιεξψζεη ηελ λαχισζε ζα ήηαλ ιίγεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε δεκηνπξγία θαη 

ε θαηαβνιή ζηαιηάο ζηνλ πινηνθηήηε ζα ήηαλ πνιχ πηζαλή. Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε κπνξεί λα 

ζπκβεί ζε θάπνηεο λαπιψζεηο πξνυπνζέηεη φκσο ηελ ρξήζε ηνπ νξνχ ζε shex ζε πεξίνδν 

θνξχθσζεο θαηά ηελ νπνία ν πινηνθηήηεο δχζθνια ζα ηελ έθαλε δέθηε. Η πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ζα ήηαλ λα επηβάιεη ζηνλ λαπισηή ηνλ νξφ shinc θαηά ηνλ φπνην ζα ππνινγηδφηαλ νιφθιεξν ε 

κέξα ηεο αξγίαο ζην ρξφλν lay time πνπ δηαζέηεη ν λαπισηήο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θφξησζε. 

Ίζσο λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ν φξνο φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ νξνχ shinc 
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ζε κηα λαχισζε. Ο πινηνθηήηεο ζα ηνλ πξνζαξκφδεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βγαίλεη ελ κέξε 

θεξδηζκέλνο.  

 

 

4.2.13 Ζ κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ θόξησζεο θαη εθθόξησζεο θαη ε 

ρξήζε ησλ όξσλ unless used θαη if used time not to count 

Η ρξήζε ησλ φξσλ unless used θαη  if used time not to count είλαη θάησ απφ ηελ άκεζε 

επηξξνή ηεο εηθφλαο ηεο αγνξάο. Οη φξνη απηνί έξρνληαη λα πιαηζηψζνπλ έλαλ άιινλ νξφ ηνλ 

shex (Sundays holidays excluded) ή Fhex (Fridays holidays excluded) φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κνπζνπικαληθφ θξάηνο. Βάζε ηνπ φξνπ Shex ν ρξφλνο θαηά ηνλ φπνην δελ γίλνληαη εξγαζίεο 

θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ινγσ αξγηψλ θαη ενξηψλ δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ έρεη ν 

λαπισηήο γηα λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο (lay time). ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ν φξνο 

Shex θαη ηειηθά γίλνπλ εξγαζίεο ζηνλ ρξφλν πνπ δελ ππνινγίδεηαη ζην lay time ν πινηνθηήηεο 

απφ ηελ κηα πιεπξά επηζπκεί λα ππνινγηζηνχλ ζηνλ ρξφλν απηφ θαη ν λαπισηήο επηζπκεί λα κελ 

ππνινγηζηνχλ. Ο φξνο unless used ππνδειψλεη πσο ν ρξφλνο θαηά ηνλ φπνην έγηλαλ εξγαζίεο 

πάξα ηελ ρξήζε ηνπ shex ζηνλ λαπινζχκθσλν ππνινγίδεηαη θαλνληθά ζην lay time πνπ δηαζέηεη 

ν λαπισηήο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θφξησζε ή ηελ εθθφξησζε. Ο φξνο if used time not to 

count απφ ηελ άιιε πιεπξά θηλεηέ ππέξ ηνπ λαπισηή αθνχ ζεψξεη κε ππνινγίζηκν ηνλ ρξφλν 

πνπ έγηλαλ εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ shex. Απφ ηελ κηα πιεπξά ν πξψηνο φξνο 

ελεξγνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο φπνηεο ν πινηνθηήηεο έρεη κεγαιχηεξε δχλακε θαηά ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο θαη ν δεχηεξν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαηά 

ηηο φπνηεο ν λαπισηήο έρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα ηνλ επηβάιεη. 

4.2.14 πκςεθηζκόο ηνπ ρξόλνπ θόξησζεο θαη εθθόξησζεο (non reversible or reversible 

lay time) 

Έλα επίζεο ζηνηρεηφ ην φπνην επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαηά ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε κηαο λαχισζεο είλαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηνπ lay time ηεο θφξησζεο 

θαη ηεο εθθφξησζεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ν ρξφλνο απηφο λα ζπκςεθηζηεί θαη αλ ζε έλα απφ ηα 

δπν ζηαδία ν λαπισηήο ρξεηαζηεί παξαπάλσ ρξφλν θαη ζην άιιν ιηγφηεξν ηφηε βάζε ηνπ 
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ζπκςεθηζκνχ δελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη ζηαιίεο ζηνλ πινηνθηήηε. Όηαλ ν ζπκςεθηζκφο 

έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηελ ζπκθσλία ηφηε ζην λαπινζχκθσλν ηνπνζεηείηαη ν φξνο reversible θαη 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε κπαίλεη ν φξνο non reversible. Όηαλ βξηζθφκαζηε ζε κηα πεξίνδν 

θνξχθσζεο ν πινηνθηήηεο ζα επηβάιεη ηνλ νξφ  non reversible κε ζθνπφ λα εηζπξάμεη θάπνηα 

πηζαλή ζηαιία ηελ νπνία ζα θάλεη ν λαπισηήο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε αγνξά βξίζθεηαη 

ζε χθεζε ν λαπισηήο ζα κπνξέζεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ νξφ reversible κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζηαιίαο. 

4.2.15 Ο ξπζκόο θόξησζεο (loading rate) θαη ν ξπζκόο εθθόξησζεο (discharging rate) 

Ο ξπζκφο θφξησζεο (loading rate) θαη ν ξπζκφο εθθφξησζεο (discharging rate) 

επεξεάδεηαη θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Η ηδία επηξξνή 

αζθείηαη ζην κέγεζνο ην φπνην ζα πάξεη ε ζηαιία (demurrage)  θαη ε επηζηαιία (dispatch). ε 

κηα πεξίνδν νπνχ ν λαπηηιηαθφο θχθινο βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηεο θνξχθσζεο ν πινηνθηήηεο ζα 

πξνζπαζήζεη λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ ηεο θφξησζεο θαη ηεο εθθφξησζεο. Ο λαπισηήο ζα έρεη 

ιηγφηεξεο κέξεο (lay time days) γηα λα νινθιεξψζεη ηελ λαχισζε.  Με απηφ ηνλ ηξφπν 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα κηα ζηαιία απφ ηελ κεξηά ηνπ λαπισηή. Παξάιιεια ζα απμήζεη 

ην πφζν πνπ ζα πξέπεη λα ηνπ θαηαζέζεη ν λαπισηήο γηα θάζε κέξα πηζαλήο ζηαιίαο γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ. ηελ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο χθεζεο ζηνλ λαπηηιηαθφ θχθιν ν 

ξπζκφο θφξησζεο ζα κεησζεί κε απνηέιεζκα ν λαπισηήο λα έρεη κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηελ 

δηάζεζε ηνπ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε. Παξάιιεια ην πφζν ην 

φπνην ζα δψζεη ζηνλ πινηνθηήηε ζε κηα πηζαλή ζηαιία ζα κεησζεί. Η αχμεζε θαη ε κείσζε ηνπ 

πφζνπ ηεο ζηαιίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη θάησ απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Όζν ηα 

επίπεδα ηεο αγνξάο είλαη πςειφ θαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο είλαη ζην ζηάδην ηεο θνξχθσζεο ην 

χςνο ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ ζα είλαη κεγάιν. Έηζη ν πινηνθηήηεο απμάλνληαο ην πφζν ην φπνην 

ζα ιάβεη απφ ηελ ζηαιία δελ θηλείηε κνλφ κε ζθνπφ λα θεξδίζεη θάπνηα παξαπάλσ ρξήκαηα απφ 

ηνλ λαπισηή άιια λα θαιχςεη θαη ρακέλν έδαθνο απφ ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζα ην πξνθαιέζεη ε 

ζηαιία. Αλ ε ζηαιηά θξαηήζεη γηα θάπνηεο κέξεο ηφηε ζηελ νπζία ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα βγεη 

δεκησκέλνο αθνχ κηα λέα λαχισζε ηνπ πινίνπ ηνπ ζα ηνπ είρε απνθέξεη έλα κεγαιχηεξν πφζν 

απφ απηφ πνπ ζα πάξεη απφ ηελ ζηαιηά. ηελ ηδία ινγηθή ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επηθξαηεί 

χθεζε ζηελ αγνξά δελ δηθαηνινγείηαη κηα πςειή ζηαιία αθνχ ε πηζαλφηεηα εχξεζεο ελφο λένπ 
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θνξηίνπ ζε κηθξφ δηάζηεκα είλαη κηθξή. Αθφκα φκσο θαη αλ ε λέα λαχισζε ήηαλ εθηθηή ην 

χςνο ηνπ λαχινπ ην φπνην ζα εηζπξάμεη δελ ζα είλαη ηφζν κεγάιν ψζηε λα δηθαηνινγήζεη θαη 

κεγάιε ζηαιία. 

 

 

 

 

Κεθάιαην 5 : πκπεξάζκαηα 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε κηα πηζαλήο επηξξνήο πνπ έρεη ν λαπηηιηαθφο 

θχθινο ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ ηεο ρξνλνλαχισζεο θαη ηεο 

λαχισζεο ηαμηδίνπ. Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ 

λαπινζπκθψλσλ ηα φπνηα εθηειεζηήθαλ ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη θνξχθσζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θχθινπ απνδεηθλχνπλ κηα ηέηνηα ζρέζε. Καη ηα δπν είδε λαχισζεο παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ζηνπο φξνπο αλάινγα κε ην ζηάδην ζην φπνην βξίζθεηαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο. 

Οη φξνη νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ θχθινπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

νκαδνπνηνχληαη θαη ζρεκαηίδνπλ θάπνηεο επξχηεξεο θαηεγνξίεο. Οη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη είλαη ηξεηο. Οη φξνη πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαζαξά νηθνλνκηθνί 

αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία. ηελ ζπλερεία έρνπκε φξνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο. Σέινο ππάξρεη κηα κηθξφηεξε θαηεγνξία ε φπνηα 

πεξηέρεη φξνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν πινηνθηήηεο ζρεηηθά 

κε ηελ λαχισζε ηνπ πινίνπ ηνπ θαη ηηο επηινγέο πνπ θάλεη γηα λα ηελ πξνσζήζεη. ηελ 

θαηεγνξία κε ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο εκπεξηέρνληαη δηάθνξσλ κεγεζψλ θαη νπζίαο φξνη. ηελ 

ρξνλνλαχισζε ππάξρνπλ  φξνη φπσο ην ballast bonus , ε παξάδνζε ηνπ πινίνπ ζηνλ λαπισηή, ε 

πιεξσκή θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο , ην bunker clause, ηα έμνδα ησλ λαπισηψλ ζην πινίν, ε 

πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζε θάζε ιηκάλη θαη ν θαζαξηζκφο ησλ 

ακπαξηψλ. Οη  φξνη απηνί αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ πφζνπ κε ην φπνην αζρνινχληαη 

δηαθνξνπνηνχληαη κε εκθαλή ηξφπν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. 

Δπίζεο φξνη νη ζαλ ην ballast bonus ηνπο φξνπο ζρεηηθά κε ηα πεηξέιαηα πνπ ζα θαηαλαιψζεη ην 
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πινίν κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηδηαηηέξα ζεκαληηθνί. ηελ ηδία θαηεγνξία ε λαχισζε 

αλά ηαμίδη πεξηέρεη φξνπο φπσο ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα κεηαθέξεη ην πινίν (More Or 

Less Owners Option, More Or Less Charterers Option), νη φξνη FIO θαη FIOST κέζα απφ ηνπο 

νπνίνπο θαζνξίδεηαη ην πνηνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα ηεο θφξησζεο, ηεο  εθθφξησζεο, ηεο  

ζηνηβαζίαο θαη  ηνπ ραπαξίζκαηνο. Σν πνηέ αξρίδεη λα κέηξηνη ν ρξφλνο ηνπ Lay time, ε ρξήζε 

ησλ φξσλ SHINC, SHEX, unless used θαη if used time not to count, ν ζπκςεθηζκφο ηνπ ρξφλνπ 

θφξησζεο θαη εθθφξησζεο αιιά θαη ν ξπζκφο πνπ απηέο γίλνληαη φπσο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

φπνην ππνινγίδνπκε ηνλ ηνπ ρξφλν ηνπ SHEX αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. ηελ ζπλερεία 

ε θαηεγνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ εκπεξηέρεη φξνπο πνπ ηφζν ζηελ 

λαχισζε αλά ηαμίδη φζν θαη ζηελ ρξνλνλαχισζε γίλνληαη δεθηνί κφλν ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αγνξά βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Οη φξνη απηνί ηαπηίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο θαη γηα ηα δπν είδε λαχισζεο. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο φξνπο πνπ ζπλαληήζακε ζηελ 

αλάιπζε είλαη ε θχζε ηνπ θνξηίνπ (only permitted cargo and intended cargo), ε δηαδξνκή 

ρξνλνλαχισζεο (route and intended route), ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ην 

πινίν ζηελ λαχισζε αλά ηαμίδη, ν Πινπο  ηνπ πινίνπ κε ηελ βνήζεηα παγνζξαπζηηθνχ, ε 

ηθαλφηεηα ιηκέλσλ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο λα δερηνχλ ην πινίν θαη ε επηινγή θφξησζεο θαη 

εθθφξησζεο απφ ηελ πξνβιήηα ή ην αγθπξνβφιην. Σέινο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ε φπνηα 

ζρεηίδεηαη  ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθφινπζε ν πινηνθηήηεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πινίνπ 

ηνπ. Μέζα απφ απηνχο ηνπο ν φξνπο ν πινηνθηήηεο αθελφο θαζνξίδεη ην θαζεζηψο κε ην φπνην 

ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα λαχισζε αιιά θαη ηελ κειινληηθή λαχισζε πνπ ζα θάλεη ην πινίν ηνπ 

κε ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη φξνη φπσο ε 

επαλαπαξαδνζε ηνπ πινίνπ ζηελ ρξνλνλαχισζε, ηα ρξνληθά φξηα πνπ δίλνληαη γηα ηελ 

επηθχξσζε κηα λαχισζεο, ε επηινγή ιηκέλσλ κε ζπκθφξεζε ή φρη θαη ηέινο ε επηινγή 

λαπηηιηαθνχ πξάθηνξα. 
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