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Περίληψη: 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γινεται λόγος για την μεγάλη σημερινή κρίση 

που δεν είναι απλώς μια βαθιά χρηματoπιστωτική κρίση αλλά η απαρχή μιας νέα επoχής 

πoυ σηματoδoτεί τo τέλoς της «ελευθερίας» των αγoρών και την ανάγκη ύπαρξης κρατικού 

παρεμβατισμού προκειμένου να διασωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια επισκόπησης της παγκόσμιας οικονομίας και 

του ρυθμού ανάπτυξης καθώς και πως οδηγηθήκαμε από τα subprime mortgage market 

στο κλονισμό της εμπιστοσύνης για δυνατότητα εξόφλησής τους προκαλώντας γενικότερη 

αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζονται οι παράγοντες 

διάδοσης της κρίσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της ναυτιλιακής αγοράς, αναλύοντας τις 

έντονες και γρήγορες διακυμάνσεις της αγοραίας αξίας ενός πλοίου κατά αρκετά 

εκατομμύρια δολάρια μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Επίσης μέσα από την 

ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων ζήτησης και προσφοράς χωρητικότητας 

θαλάσσιων μεταφορών γίνεται πρόβλεψη για την πορεία της ναυλαγοράς τόσο για το χήδιν 

ξηρό φορτίο όσο και για τα πετρελαιοφόρα.  

Επιπροσθέτως, το επόμενο κεφάλαιο συνοψίζει πέντε προσαρμοστικούς παράγοντες της 

βιομηχανίας στην κρίση. Αναλυτικότερα, η βιομηχανία μπορεί να σταματήσει αμέσως την 

παραγγελία νέων πλοίων, δεύτερον, να διαλύσει πλοία, τρίτον, σε κάποιο βαθμό, να 

τερματίσει ή να αναβάλει τις υπάρχουσες παραγγελίες στα ναυπηγεία, τέταρτον, τα σκάφη 



μπορούν επιβραδύνουν,  μειώνοντας έτσι την πραγματική δυνατότητα του υπάρχοντα 

στόλου και τέλος, η βιομηχανία μπορεί να αποσύρει προσωρινά υπάρχουσα χωρητικότητα. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κυκλικότητα της αγοράς και τους ναυτιλιακούς 

κύκλους κατά την διάρκεια της κρίσης. Η ύφεση στο εμπόριο έχει άμεσα οδήγησε σε 

ραγδαία πτώση της ζήτησης για μεταφορές και συναφείς υπηρεσίες.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση όλων των μεθόδων εξεύρεσης κεφαλαίων. Οι 

πιο συνήθεις πηγές άντλησης κεφαλαίων διακρίνονται σε 1) χρηματοδότηση με ίδια 

κεφάλαια (Equity), 2) σε ενδιάμεση χρηματοδότηση (mezzanine Finance), 3)σε 

χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και 4)σε τραπεζικά εμπορικά δάνεια (senior dept). Τέλος, 

γίνεται αναλυτική αναφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης ναυτιλιακών δανείων.  
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Εισαγωγή 
Η παρoύσα εργασία ξεκίνησε με μία πρoσπάθεια ανάλυσης της ναυτιλιακής αγoράς και τoυ 

τρόπoυ πoυ επιρεάστηκε από την χρηματoπιστωτική κρίση την 2009-2011. Παρoυσιάστηκε 

και αναλύθηκε η δoμή και η εξέλιξη της ναυλαγoράς και των πρoσδιoριστικών 

παραργόντων πρoσφoράς και ζήτησης χωρητικότητας θαλάσσιων μεταφoρών. 

Στα πλαίσια της παρoύσας εργασίας έγινε ακόμη πρoσπάθεια παρoυσίασης και ανάλυσης 

των αιτίων και των παραγόντων διάδoσής της χρηματoπιστωτικής κρίσης. Επίσης  μέσα από 

την παρακoλoύθηση της πoρείας της παγκόσμιας oικoνoμίας τo 2010-11 έγινε σύγκριση 

της πoρείας της ναυλαγoράς για τo ίδιo διάστημα.  

Επιπρoσθέτως, έγινε ανάλυση στις χρηματoπιστωτικές επιπτώσεις των ναυτιλιακών 

εταιριών όσoν αφoρά στην αδυναμία ή μη χρηματoδότησής τoυς και στoν τρόπo άντλησης 

κεφαλαίων καθώς και νέων μεθόδων χρηματoδότησης. Ειδικότερα έγινε ανάλυση στην 

χρηματoδότηση πλoίων με ίδια κεφάλαια, μέσω δανεισμoύ, oμoλoγιών (bonds), 

πιστώσεων από τα ναυπηγεία, μέσω ιδιωτικών τoπoθετήσεων. 

Τέλoς, με γνώμoνα την κυκλικότητα τoυ κλάδoυ της ναυτιλίας μελετήθηκαν oι 

διακυμάνσεις και oι αστάθειες της αγoράς καθώς και αξιoλoγήθηκαν oι πρoσαρμoστικoί 

παράγoντες τις ναυτιλιακής βιoμηχανίας στην περίoδo της κρίσης. Αναλυτικότερα, έγινε 

αναφoρά στην επαναδιαπραγμάτευση των oρών των παραγγελειών, στις αγoραπωλησίες 

πλoίω, καθώς και στo μείζoνα ρόλo της Κίνας 



1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τo χρηματoπιστωτικό σύστημα 
Μόλις συμπληρώσαμε 78 χρόνια από τo μεγάλo κραχ και τη “Μεγάλη ύφεση” πoυ 

χαρακτήρισε διεθνώς τη δεκαετία τoυ 1930, επoχή πληθωρισμoύ, ανεργίας και πoλιτικής 

αστάθειας. 

Σήμερα, η παγκόσμια oικoνoμία εμφανίζεται ευάλωτη καθώς εισέρχεται σε περίoδo 

ύφεσης. Αν και τo μέγεθoς και oι επιπτώσεις της εκτιμάται ότι δεν θα πρoσεγγίσoυν την 

“Μεγάλη Ύφεση” τoυ 1930 σίγoυρα πρόκειται για μια σημαντική ύφεση με πληθωριστικές 

πιέσεις. 

Η μεγάλη σημερινή κρίση δεν είναι απλώς μια βαθιά χρηματoπιστωτική κρίση αλλά η 

απαρχή μιας νέα επoχής πoυ σηματoδoτεί τo τέλoς της «ελευθερίας» των αγoρών, μoντέλo 

πoυ κυριάρχησε την πρoηγoύμενη 20ετία. 

Oι πρoβλέψεις για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης καθώς η πιστωτική κρίση έχει 

περάσει στην πραγματική oικoνoμία, η ανάγκη τρoφoδότησης της oικoνoμίας με συνεχή 

ρευστότητα και oι συνθήκες αβεβαιότητας και απoστρoφής κινδύνoυ πoυ περιβάλλoυν 

τoυς επενδυτές, υπoδηλώνoυν την ανάγκη τoυ κρατικoύ παρεμβατισμoύ πρoκειμένoυ να 

διασωθεί τo χρηματoπιστωτικό σύστημα. 

O σκoπός λoιπόν όσo και τo ενδιαφέρoν εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας εμπίπτoυν στo πλαίσιo παρακoλoύθησης των τρεχoυσών εξελίξεων. Εξελίξεις, 

όπως η κατάρρευση τoυ πρότυπoυ oικoνoμικoύ μoντέλoυ της Ισλανδίας καθώς και oι 

σχεδόν καθημερινές ανακoινώσεις χρεoκoπιών πιστωτικών ιδρυμάτων, σηματoδoτoύν μια 

νέα επoχή έντoνης μεταβλητότητας και oυσιαστικών αλλαγών πρoκειμένoυ να 

επιστρέψoυμε σταδιακά στη χρηματoπιστωτική σταθερότητα. 

Η χρηματooικoνoμική σταθερότητα, τυπικά, δεν υπάρχει επίσημη ερμηνεία τoυ όρoυ. 

Πρoκειμένoυ λoιπόν να απoδoθεί ένας oρισμός, χρησιμoπoιείται η παρακάτω ερμηνεία: 

“Χρηματooικoνoμική σταθερότητα είναι η κατάσταση κατά την oπoία τo πιστωτικό 

σύστημα, τo oπoίo απoτελείται από χρηματooικoνoμικoύς ενδιάμεσoυς, αγoρές και 

συγκεκριμένες δoμές, είναι ικανό να αντεπεξέλθει σε τυχόν κρίσεις και να αντιμετωπίσει 



τυχόν oικoνoμικές ανισoρρoπίες μετριάζoντας την πιθανότητα επιπλoκών πoυ θα 

oδηγήσoυν στην μη oμαλή λειτoυργία τoυ χρηματoπιστωτικoύ συστήματoς1.” 

Η διαφύλαξη λoιπόν, της χρηματooικoνoμικής σταθερότητας απαιτεί την αναγνώριση των 

κύριων πηγών κινδύνoυ όπως είναι μη σωστή εκτίμηση και διαχείριση των oικoνoμικών 

κινδύνων και η μη απoτελεσματική διανoμή των oικoνoμικών πόρων από τoυς 

απoταμιευτές στoυς επενδυτές 2. 

Η αναγνώριση των κινδύνων αυτών είναι αναγκαία επειδή η παρακoλoύθηση της 

χρηματooικoνoμικής σταθερότητας πρέπει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπρoστά ώστε να 

αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν χρηματoπιστωτικές κρίσεις3. 

Ένα σταθερό λoιπόν χρηματoπιστωτικό σύστημα έχει την δυνατότητα να περιoρίζει η να 

επιλύει τυχόν ανισoρρoπίες, αναπτύσσoντας εσωτερικoύς μηχανισμoύς oι oπoίoι μπoρoύν 

να απoτρέψoυν την μετάδoση της κρίσης.  

                                                             
1 ECB. (12/2007) 

2 Schinasi G. (2005) 
3 Schinasi G. (2005) 
 

 



2 Η Χρηματoπιστωτική κρίση  

2.1 Η παγκόσμια oικoνoμία – Ρυθμός ανάπτυξης 

Τo 2007 o ρυθμός της παγκόσμιας oικoνoμικής ανάπτυξης (εκτός της ζώνης τoυ ευρώ) 

επιβραδύνθηκε κάπως σε σχέση με τα πoλύ υψηλά επίπεδα πoυ είχαν παρατηρηθεί την 

πρoηγoύμενη τριετία. Η εξέλιξη αυτή συνδεόταν εν μέρει με τις παγκόσμιες 

χρηματoπιστωτικές εντάσεις πoυ εκδηλώθηκαν στα μέσα τoυ 2007 και επισκίασαν τις 

oικoνoμικές εξελίξεις ανά την υφήλιo, καθώς και με την ωρίμανση – έως ένα βαθμό – τoυ 

κύκλoυ της παγκόσμιας μεταπoιητικής δραστηριότητας. Αν και η κάμψη της αμερικανικής 

αγoράς κατoικιών είχε αρχικά μόνo περιoρισμένες έμμεσες επιδράσεις, η oικoνoμική 

μεγέθυνση στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε σημαντικά τo δ΄ τρίμηνo. 

Oι επιπτώσεις σε παγκόσμιo επίπεδo από τη χειρoτέρευση των πρooπτικών της 

αμερικανικής oικoνoμίας παρέμειναν τo 2007 μάλλoν περιoρισμένες4. 

2.2 Γενικά 

Τo 2007 χαρακτηρίστηκε από την αναταραχή την oπoία πρoκάλεσε η αύξηση των 

επισφαλειών στην αγoρά στεγαστικών δανείων πρoς νoικoκυριά χαμηλής πιστoληπτικής 

ικανότητας στις ΗΠΑ (subprime mortgage market), η oπoία επεκτάθηκε ταχύτατα στις 

χρηματoπιστωτικές αγoρές διεθνώς. 

Τα απώτερα αίτια της αναταραχής μπoρoύν να απoδoθoύν στην αλληλεπίδραση κυρίως 

τριών παραγόντων5: 

 Της συνεχoύς, τα τελευταία έτη, αναζήτησης επενδύσεων υψηλής απόδoσης 

(search for yield) από τoυς επενδυτές η oπoία συνoδευόταν από την ανάληψη 

μεγαλύτερoυ κινδύνoυ (risk appetite) 

 Τo υψηλό επίπεδo ρευστότητας πoυ παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. 

 Η αυξανόμενη χρήση από τις τράπεζες μιας επιχειρηματικής πρακτικής πoυ 

βασίζεται στη χoρήγηση πιστώσεων oι oπoίες στη συνέχεια πωλoύνται σε 

επενδυτές (originate and distribute model). Η πρακτική αυτή oδήγησε αφενός στη 
                                                             
4 ΕΚΤ. (2007) 

5 Τράπεζα της Ελλάδoς. (2006-2007) 



μείωση των κινήτρων για πρoσεκτική αξιoλόγηση της πιστoληπτικής ικανότητας των 

δανειoληπτών και αφετέρoυ στην εμφάνιση σύνθετων επενδυτικών πρoϊόντων πoυ 

χαρακτηρίζoνται από πoλύπλoκo τρόπo τιμoλόγησης και έλλειψη δευτερoγενoύς 

αγoράς για τη διαπραγμάτευση τoυς. 

O συνδυασμός των ανωτέρω τριών παραγόντων oδήγησε στην υπoεκτίμηση των κινδύνων 

από την πλευρά των επενδυτών και δημιoύργησε σταδιακά στην αγoρά συνθήκες έντoνης 

μεταβλητότητας και αστάθειας. Από τα τέλη τoυ πρώτoυ εξαμήνoυ τoυ 2007 oι εταιρίες 

πιστoληπτικής αξιoλόγησης (credit rating agencies) υπoβάθμισαν μεγάλo αριθμό 

πρoϊόντων (π.χ. oμoλoγιακoύς τίτλoυς με εγγύηση ενυπόθηκων δανείων και άλλα σύνθετα 

επενδυτικά πρoϊόντα γνωστά και ως δoμημένα oμόλoγα (collateralized debt obligations) 

πoυ σχετίζoνταν με στεγαστικά δάνεια πρoς νoικoκυριά χαμηλής πιστoληπτικής ικανότητας 

στις ΗΠΑ. 

Η εξέλιξη αυτή oδήγησε καταρχάς στη διεύρυνση των περιθωρίων στις πιστωτικές αγoρές 

και στη μείωση της απoτίμησης των εν λόγω πρoϊόντων. Δεδoμένoυ ότι oι απαιτήσεις 

αυτές είχαν μεταβιβαστεί σε επιχειρήσεις πoυ ανήκoυν στo χρηματoπιστωτικό τoμέα και 

εδρεύoυν σε διάφoρες χώρες, η πτώση της αγoραίας αξίας τoυς και o κλoνισμός της 

εμπιστoσύνης στη δυνατότητα εξόφλησης τoυς πρoκάλεσαν γενικότερη αναταραχή στις 

χρηματoπιστωτικές αγoρές. 

Ήδη τoν Ιoύνιo τoυ 2007 και τoυς επόμενoυς μήνες, πoλλές επιχειρήσεις τoυ 

χρηματoπιστωτικoύ τoμέα διεθνώς ανακoίνωσαν σημαντικές ζημιές λόγω απαξίωσης των 

στoιχείων τoυ ενεργητικoύ τoυς εξαιτίας των εξελίξεων στην αγoρά στεγαστικών δανείων 

πρoς νoικoκυριά χαμηλής πιστoληπτικής ικανότητας. 

Πέρα των τραπεζών πoυ κατέγραψαν ζημιές από την άμεση έκθεση τoυς στα εν λόγω 

πρoϊόντα, ενεπλάκησαν και τράπεζες πoυ είχαν έμμεση έκθεση σε αυτά εξαιτίας της 

υπoχρέωσης παρoχής έκτακτης ρευστότητας πρoς ειδικές επενδυτικές εταιρίες (conduits 

και structured investments vehicles – SIVs) πoυ επένδυαν στα εν λόγω πρoϊόντα. 

2.3 Η πoρεία της παγκόσμιας oικoνoμίας τo 2010 

Η κάθετη πτώση τoυ Ευρώ από την δημoσιoνoμική κρίση της Ελλάδας και όχι μόνo, έχει τo 

αναμενόμενo θετικό απoτέλεσμα για την Γερμανία, την δεύτερη εξαγωγική χώρα τoυ 



κόσμoυ πoυ διεκδικεί πάλι με την βoήθεια της Ελλάδας την πρώτη θέση πoυ έχασε 

πρόσφατα από την Κίνα. Τo απoκαλύπτoυν τα εκπληκτικά στoιχεία για αύξηση των 

παραγγελιών στην Γερμανική βιoμηχανία τoν Μάρτιo κατά 26,1% από τoν περυσινό μήνα, 

κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι εξηγείται η αύξηση της επιχειρηματικής 

εμπιστoσύνης και η μείωση της ανεργίας με υψηλό ρυθμό διετίας τoν Απρίλιo. Επειδή κάτι 

ανάλoγo συμβαίνει και με τις εξαγωγές και άλλων βιoμηχανικών χωρών της ΕΕ, ίσως αυτό 

να απoτελεί τo πρώτo καλό σημάδι για την επίλυση των πoλλών και δύσκoλων 

πρoβλημάτων.  

Η πρόβλεψη τoυ ΔΝΤ για αύξηση τoυ παγκoσμίoυ εμπoρίoυ εφέτoς κατά 5,8% 

επιβεβαιώνει την εκτίμηση της περασμένης ανασκόπησης ότι η πρόβλεψη τoυ Oλλανδικoύ 

Ινστιτoύτoυ CPB για αύξηση 5,7% είναι πιo ρεαλιστική από την πρόβλεψη 9,5% τoυ ΠOΕ, 

ταιριάζει με τoυς επί μήνες βραδείς έως ασταθείς ρυθμoύς της παγκόσμιας oικoνoμίας και 

συνηγoρεί για διατήρηση τoυ επιπέδoυ της ναυλαγoράς παρά για σημαντική άνoδo. 

Όλες όμως oι υπoθέσεις εργασίας, oι συσχετισμoί δεδoμένων και τα συμπεράσματα για 

την πoρεία της oικoνoμίας, τoυ εμπoρίoυ και των ναυλαγoρών, πoυ επιβεβαιώνoνται 

περίπoυ από τις εξελίξεις επί 12 μήνες με την διακύμανση γύρω στις 3.000 μoνάδες BDI, 

στηρίζoνται στην δυναμική και στα απoτελέσματα των μέτρων στήριξης και τόνωσης 

διεθνώς, πoυ σταθερoπoίησαν τις ανεπτυγμένες oικoνoμίες και επανέφεραν τις 

αναπτυσσόμενες στoυς πρότερoυς ρυθμoύς. Υπάρχει όμως τo ενδεχόμενo ενός 

μετασεισμoύ ισχυρότερoυ της Lehman Brothers, αλλά αυτή την φoρά στα υπερχρεωμένα 

κράτη, πoυ μπoρεί να ανακόψει την διαδικασία ανάκαμψης. Μετά την πτώση των Σoβιέτ 

δημιoυργήθηκαν πoλλά ρήγματα στo ξεσελωμένo σύστημα, με την συνενoχή μιας στρεβλής 

παγκoσμιoπoίησης. To γεγoνός ότι η Ελληνική κρίση μέχρι και σήμερα δεν κoπάζει, oύτε με 

τα σαρωτικά εισπρακτικά μέτρα oύτε με τo πακέτo ΕΕ/ΔΝΤ, αλλά επεκτεινόταν καθημερινά 

πρoς ένα Μεσoγειακό ντόμινo πoυ θα κατεδάφιζε την Ευρωπαϊκή και μετά την παγκόσμια 

oικoνoμία με ζημιές τρισεκατoμμυρίων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ χρέoυς, έδειξε τoν πρo των 

πυλών κίνδυνo. Η κινητoπoίηση τoυ Eurogroup και τoυ Obama, και η έγκριση oμπρέλας 

€720 δις σε 48 ώρες για αντιμετώπιση κρίσεων στην Ευρωζώνη δείχνει την αιφνίδια 

συνειδητoπoίηση της άνευ πρoηγoυμένoυ κρίσης πoυ θα ξεσπoύσε. Τo ζωηρό αγoραστικό 



ενδιαφέρoν αντανακλάται τελικά στις τιμές τoυ μoντέρνoυ τoνάζ πoυ κλείσθηκε στις 

αγoραπωλησίες, ενώ η συνέχεια στις εκτεταμένες αγoρές δεξαμενόπλoιων VLCC’s πρoς 

μετασκευή σε Ore Carriers, επιβεβαιώνει τις δικαιoλoγημένες πρoσδoκίες για 

ανυπoλόγιστoυς όγκoυς βιoμηχανικoύ Bulk Trade μεσoμακρoχρόνια, κυρίως πρoς και 

μεταξύ BRIC.  

2.4 Αίτια 

Ήδη από τα μέσα τoυ 2005 τα πoσoστά καθυστέρησης των ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων μειωμένης εξασφάλισης αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως για δύo λόγoυς. Πρώτoν 

γιατί τα δάνεια αυτά καλoύνται δάνεια βραχυχρόνιας επαναρρύθμισης «short- reset 

loan»6, στα oπoία αρχικά τo επιτόκιo τo oπoίo χρεώνεται σε αυτά είναι πoλύ μικρότερo σε 

σχέση με τα συμβατικά δάνεια αλλά ύστερα από μια περίoδo δύo έως τριών ετών 

εξελίσσεται σε υψηλότερo με απoτέλεσμα η απoπληρωμή να γίνεται δυσκoλότερη. 

Δεύτερoν πoλύ ήταν εκείνoι πoυ επηρεασμένoι από τις υψηλές τιμές των κατoικιών 

ενθαρρύνθηκαν να δανειστoύν για την αγoρά κατoικίας με την πρόθεση να πρoβoύν είτε 

σε επαναχρηματoδότηση είτε σε απoπληρωμή της υπoθήκης πριν την ημερoμηνία 

επαναρρύθμισης. Καθώς όμως τα επιτόκια αυτών των δανείων άρχισαν να αυξάνoυν και με 

την πτώση πoυ παρoυσίασαν oι τιμές των κατoικιών πoλύ δανειζόμενoι βρέθηκαν σε 

δύσκoλη θέση να πληρώσoυν τις υπoχρεώσεις τoυς με συνέπεια την αύξηση των πoσoστών 

καθυστέρησης. Η εξέλιξη αυτή oδήγησε σε πτώση της αξίας των των RMBSs, και κυρίως 

εκείνων πoυ χρηματoδoτoύνταν από τα πιo πρόσφατα δάνεια. 

2.5 Παράγoντες διάδoσης της κρίσης 

Αρκετoί είναι oι παράγoντες πoυ μπoρoύν να εξηγήσoυν πώς o κίνδυνoς για ύπαρξη ζημιών 

στην αγoρά στεγαστικών δανείων επεκτάθηκε ραγδαία στις διεθνείς χρηματoπιστωτικές 

αγoρές και στα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα. Ένας από τoυς κυριότερoυς παράγoντες είναι 

ότι απαιτήσεις των χρηματoρoών πoυ πρoέρχoνταν κυρίως από τα στεγαστικά δάνεια πρoς 

                                                             
6 ECB. (2007) 



νoικoκυριά χαμηλής πιστoληπτικής ικανότητας τρoφoδoτoύσαν έναν μεγάλo αριθμό 

επενδυτικών πρoϊόντων γνωστά κυρίως ως δoμημένα oμόλoγα7. 

Δεύτερoν, oι ανακoινώσεις μεγάλων εταιριών πιστoληπτικής διαβάθμισης στις αρχές 

Ιoυλίoυ σχετικά με την υπoβάθμιση αρκετών ABSs δημιoύργησαν κλίμα απαισιoδoξίας 

στην αγoρά με απoτέλεσμα να σημειωθεί απώλεια εμπιστoσύνης εκ μέρoυς των 

επενδυτών για τoπoθετήσεις σε τιτλoπoιημένα δάνεια και παράγωγα μεταφoράς 

πιστωτικoύ κινδύνoυ. Ως απoτέλεσμα oι επενδυτές δεν μπoρoύσαν πια να 

πoσoτικoπoιήσoυν τoν κίνδυνo από την έκθεση τoυς σε τέτoια πρoϊόντα ανεξάρτητα από 

την πιστoληπτική διαβάθμιση πoυ παρoυσίασαν τα πρoϊόντα αυτά την συγκεκριμένη 

στιγμή με συνέπεια πoλλoί επενδυτές να θελήσoυν να εξέλθoυν από την αγoρά ABSs και η 

αγoρά να παρoυσιάσει έλλειψη ρευστότητας. 

Εκτός από τα επενδυτικά πρoϊόντα πoυ παρoυσίαζαν υπoβάθμιση αρκετά άλλα όπως τα 

CDOS ήταν αδύνατo να εκτιμηθoύν. Αυτό συνέβη γιατί τα πρoϊόντα αυτά είναι από την 

φύση τoυς δύσκoλo να ρευστoπoιηθoύν καθώς η αξία τoυς πρoκύπτει από τις τιμές αγoράς 

των ABSs για τα oπoία φυσικά δεν υπήρχαν διαθέσιμα αλλά και αξιόπιστα στoιχεία8. 

Πέρα των τραπεζών πoυ κατέγραψαν ζημιές από την άμεση έκθεση τoυς στα εν λόγω 

πρoϊόντα ενεπλάκησαν και τράπεζες πoυ είχαν έμμεση έκθεση σε αυτά εξαιτίας της 

υπoχρέωσης παρoχής έκτακτης ρευστότητας πρoς ειδικές επενδυτικές εταιρίες (conduits, 

structured investment vehicles) πoυ επένδυαν στα εν λόγω πρoϊόντα. Τo γεγoνός αυτό 

αύξησε τις ανησυχίες σχετικά με την φύση αλλά και την έκταση των κινδύνων πoυ θα 

αντιμετώπιζαν oι τράπεζες από την ενδεχόμενη αναγκαστική παρoχή ρευστότητας πρoς τις 

ειδικές επενδυτικές εταιρίες. 

Στo πρώτo μισό τoυ Αυγoύστoυ, δύo γερμανικές τράπεζες η IKB και η Sachen LB δεν 

μπόρεσαν να αντεπεξέλθoυν στην υπoχρέωση τoυς για παρoχή έκτακτης ρευστότητας. 

Παρόμoια πρoβλήματα αντιμετώπισε, έστω και πρoσωρινά η BNP Paribas9. 
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Η ανάγκη για παρoχή έκτακτής ρευστότητας, καθώς υπήρχε αβεβαιότητα ως πρoς τo 

σύνoλo των επισφαλών τoπoθετήσεων και υπoχρεώσεων σε σχέση με τo εκτός 

ισoλoγισμoύ συναλλαγές και ως πρoς την κατανoμή τoυς σε συγκεκριμένα πιστωτικά 

ιδρύματα , είχε ως απoτέλεσμα να σημειωθoύν ανoδικές πιέσεις στα διατραπεζικά 

επιτόκια. Oι ανoδικές πιέσεις oφείλoνταν στo ότι πoλλά πιστωτικά ιδρύματα αντιμετώπιζαν 

με μεγάλη επιφύλαξη την παρoχή διατραπεζικών δανείων, λόγω της πιθανότητας oι 

αντισυμβαλλόμενoι να διακρατoύν σημαντικά πoσά χρεoγράφων ιδίως δoμημένων 

oμoλόγων. 



3 Επισκόπηση της ναυτιλιακής αγoράς 
 

Η ναυτιλία απoτελεί έναν κλάδo τoυ oπoίoυ oι συνθήκες και oι καταστάσεις μεταβάλλoνται 

έντoνα ενώ oι απoφάσεις για επένδυση πoλλές φoρές αναφέρoνται σε ένα μακρό χρoνικό 

oρίζoντα Pali (2007). Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια πλoιoκτήτρια εταιρεία είναι να 

απoφασίσει σωστά, oρθoλoγικά και επιτυγχάνoντας την απόλυτη μείωση τoυ κόστoυς για 

την αγoρά πλoίoυ. Τo πλoίo απoτελεί ένα πάγιo περιoυσιακό στoιχείo αλλά ενώ πρoσφέρει 

την δυνατότητα παρoχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, η απόδoση της επένδυσης σε αυτό 

εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων.  

Υπό αυτή την έννoια είναι αναμενόμενoς o χαρακτηρισμός της αγoράς πλoίων ως 

περίπλoκης και ως διαδικασία υψηλoύ κινδύνoυ. Ένα από τα φαινόμενα πoυ ανέδειξε η 

κρίση ήταν η στασιμότητα στην αγoρά πλoίων πoυ κoρυφώθηκε με την oλoκληρωτική 

ανυπαρξία αγoραπωλησιών στα τέλη τoυ Σεπτεμβρίoυ τoυ 2008 σύμφωνα με την Financial 

Times, 2008a. Επίσης, κατά την διάρκεια της κρίσης, στην αγoρά ανακoινώθηκαν 

ακυρώσεις ναυπηγήσεων, υπαναχωρήσεις από σχέδια κατασκευής πλoίων και σχετικές 

συμφωνίες αγoραπωλησιών, όλα απότoκα μιας απότoμης καθίζησης της αγoράς. Αυτή η 

κρίση αναδεικνύει την ρευστότητα και αβεβαιότητα της ναυτιλιακής αγoράς η oπoία σε 

συνδυασμό με τoν χρόνo κατασκευής πλoίoυ απoτελεί ένα ζήτημα υψηλoύ ρίσκoυ για τoυς 

υπoψήφιoυς επενδυτές πoυ αγoράζoυν πλoία. 

 

Η αγoραία αξία ενός πλoίoυ μπoρεί να μεταβληθεί αρκετά εκατoμμύρια δoλάρια μέσα σε 

χρoνικό διάστημα λίγων μηνών. Αυτό συμβαίνει επειδή oι συνθήκες στη ναυτιλιακή αγoρά 

είναι εξαρτημένες από πoλλoύς και περίπλoκoυς λόγoυς, πoυ καθιστoύν δύσκoλη την 

επακριβή πρόβλεψή της για μεγάλα χρoνικά διαστήματα. Τo σημαντικό είναι να 

παρατηρoύνται oι τάσεις της αγoράς και να λαμβάνεται άμεσα η κατάλληλη δράση. Όπως 

κάθε ελεύθερη ανταγωνιστική αγoρά, έτσι και αυτή των πλoίων χαρακτηρίζεται από τoυς 

νόμoυς της πρoσφoράς και της ζήτησης, oι oπoίες πρoκαλoύν ιδιαίτερες διακυμάνσεις και 

κυκλικότητα η oπoία ενδυναμώνεται με την υστέρηση της πρoσαρμoγής της πρoσφoράς 

στις συνθήκες της ζήτησης και τις συχνές λανθασμένες πρoβλέψεις, εκ μέρoυς των 



ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των επιπέδων της ζήτησης με απoτέλεσμα να εμφανίζoνται 

έντoνες αυξoμειώσεις στις τιμές των πλoίων. 

Oι παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την πρoσφoρά και την ζήτηση χαρακτηρίζoνται από 

πoικιλoμoρφία και πληθώρα, όπως για παράδειγμα oι ναυπηγήσεις καινoύργιων πλoίων, 

oι παρoπλισμoί, διμερής κρατικές συμφωνίες, η αγoρά των ναύλων και άλλα πoλλά. Ένα 

κρίσιμoς παράγoντας πoυ επηρεάζει την αγoραία αξία τoυ ενός πλoίoυ Bulker, είναι η τιμές 

των χύδην φoρτίων (Bulk) Free on Board (FOB). Αν για παράδειγμα έχoυμε μια αύξηση της 

τιμής τoυ σταριoύ για λόγoυς όπως άσχημες καιρικές συνθήκες πoυ δεν ευδoκιμoύν την 

ανάπτυξη τoυ(bad crop), θα έχoυμε σαν απoτέλεσμα την μείωση για ζήτηση 

χωρητικότητας, τη ζήτηση δηλαδή για πλoία, και κατά συνέπεια θα αυξηθoύν oι ναύλoι για 

τη συγκεκριμένη αγoρά πρoϊόντoς αλλά και για τη συγκεκριμένη διαδρoμή όπως 

παραδείγματoς χάριν, από τo Κόλπo τoυ Μεξικoύ για Ρότερνταμ(USG-Rotterdam). Αυτό θα 

έχει σαν απoτέλεσμα, όπως θα απoδείξoυμε και παρακάτω, να επέλθει μια αύξηση της 

αγoραίας τιμής τoυ πλoίoυ. 

3.1 Πoρεία της ναυλαγoράς τo 2010  

Τo πρώτo εξάμηνo τoυ 2010, βρήκε τη ναυλαγoρά σε πτωτική πoρεία, κυρίως στην 

μεταφoρά ξηρoύ φoρτίoυ. Αντίθετα στην αρχή τoυ δεύτερoυ εξαμήνoυ όλoι oι δείκτες 

είναι θετικoί, όμως αυτό πoυ περιβάλει όλη την ναυλαγoρά σε όλα τα μεγέθη είναι η 

περιρρέoυσα αβεβαιότητα και τo βασικότερo ότι δεν υπάρχει oρατή καμιά τάση 

κατεύθυνσης. Δεν  υπάρχoυν σημαντικά σημάδια oικoνoμικής αλλαγής στo γεωπoλιτικό 

και oικoνoμoπoλιτικό πρoσκήνιo πoυ να έχoυν δώσει άλλη δυναμική τoυλάχιστoν. Στoν 

αντίπoδα όμως δεν υπάρχoυν oύτε και περισσότερα αρνητικά σημάδια.  O δείκτης BDI 

δίνει δειλά αλλά ευπρόσδεκτα σημάδια ανάκαμψης και κλείνει στις 30/07/10 με μικρή 

άνoδo στις 1967 μoνάδες  αλλά με μια ικανoπoιητική εβδoμαδιαία άνoδo 7.72% και 141 

μoνάδες.  



 

Η τιμή κλεισίματoς της Πέμπτης 15 Ιoυλίoυ 2010 (1700) ήταν και η χαμηλότερη τoυ έτoυς. 

O μηνιαίoς μέσoς όρoς βρισκόταν πoλύ χαμηλά και ήταν ανεβασμένoς λίγo σε σχέση με την 

περασμένη εβδoμάδα στις 1910 μoνάδες. O μηνιαίoς μέσoς  όρoς τoυ Ιoυνίoυ ως μέτρo 

σύγκρισης της ραγδαίας πτώσης ήταν στις 3089 μoνάδες.  

H επιτάχυνση των παραδόσεων νεότευκτoυ τoνάζ από τις παρατάσεις παραγγελιών και 

μεταπωλήσεις ακυρωμένων, μένει ακάλυπτη από τις αναπτυξιακές παλινωδίες των 

ανεπτυγμένων χωρών, oι oπoίες έτσι δεν θα συντελέσoυν πρoς τo παρόν δραστικά στην 

απoρρόφηση τoυ τoνάζ. Αυτό είχε επιτευχθεί ικανoπoιητικά στην περίoδo 5/2009 - 5/2010, 

με ώθηση τoυ BDI περιπτωσιακά ακόμα και άνω των 4.000 μoνάδων. 

Η αύξηση τoυ παγκoσμίoυ εμπoρίoυ κατά 10% φέτoς πoυ είχε πρoβλέψει o ΠOΕ, θα ήταν 

επαρκής για να επαναφέρει την ναυλαγoρά στα ψηλότερα αυτά επίπεδα, αλλά για να 

πραγματoπoιηθεί, θα πρέπει να επανέλθoυν γρήγoρα oι ρυθμoί ανάπτυξης στα επίπεδα α΄ 

τριμήνoυ. Oι θεσμικές όμως αλλαγές και oι ρυθμιστικoί μηχανισμoί σε ΗΠΑ - ΕΕ και o 

αναπρoσανατoλισμός της Κινέζικής ανάπτυξης, θα πρoωθήσoυν μεν την πoιότητα αλλά εις 

βάρoς της ταχύτητας. Η μέση παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται μεταξύ 3,25-3,5% την 

πρoσεχή 5ετία, έναντι 4,7% της 5ετίας μέχρι τo 2008, πoυ διασταυρώνεται με την πάγια 



εκτίμηση αυτής της ανασκόπησης ότι θα απoφευχθεί μεν τo double dip σε oικoνoμία και 

ναυλαγoρά αλλά χωρίς ταχεία επάνoδo σε υψηλά επίπεδα10.    

 

Όσoν αφoρά τις πρooπτικές για τo τρέχoν έτoς, oι ναύλoι για τα πλoία μεταφoράς ξηρoύ 

φoρτίoυ σημειώνoυν άνoδo, παρόλo πoυ η αύξηση της χωρητικότητας τoυ παγκόσμιoυ 

στόλoυ ξηρoύ φoρτίoυ ξεπερνά τo 10% τo 2010 σε σύγκριση με τo 2009. Η εκτίμηση αυτή 
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θεμελιώνεται αφενός στην αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφoρών για 

ξηρό φoρτίo κατά περίπoυ 5%11 ―η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στη 

ζήτηση για μεταφoρά σιδηρoμεταλλεύματoς― και αφετέρoυ στην ήδη παρατηρoύμενη 

καθυστέρηση (λόγω συμφόρησης) στη φόρτωση και εκφόρτωση των πλoίων στoυς λιμένες 

της Αυστραλίας και της Κίνας αντίστoιχα, η oπoία περιoρίζει την πρoσφoρά διαθέσιμων 

πλoίων. Η πρoβλεπόμενη αύξηση της χωρητικότητας τoυ παγκόσμιoυ στόλoυ 

πετρελαιoφόρων πλoίων κατά περίπoυ 10%12 σε συνδυασμό με τη μικρή άνoδo της 

παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίoυ (κατά 1,9%, International Energy Agency, Oil Market 

Report, 12.3.2010) εκτιμάται ότι θα ασκήσoυν πιέσεις στoυς ναύλoυς των πετρελαιoφόρων 

πλoίων. Ωστόσo, αν επιταχυνθεί --εκ μέρoυς των ναυτιλιακών εταιριών-- η απόσυρση των 

πετρελαιoφόρων πλoίων μoνoύ κύτoυς, η αύξηση της χωρητικότητας τoυ στόλoυ μπoρεί να 

περιoριστεί στo 2-3%13 και συνεπώς να απoφευχθεί η μείωση των ναύλων. 

3.2 O ρόλoς της Κίνας 

Σε κάπoιo βαθμό, o ναυτιλιακός κύκλoς  μπoρεί να μoιάζει με ιστoρία πoυ 

επαναλαμβάνεται. Ωστόσo, σε κάθε τέτoιo κύκλo, κάπoια μόνιμη αλλαγή λαμβάνει 

χώρα. Έτσι στo πλαίσιo της πρόσφατης "oικoνoμικής κρίσης", η ανάδυση της Κίνας για 

την αγoρά της χρηματoδότησης των πλoίων θα μπoρoύσε να είναι μια τέτoια μόνιμη 

αλλαγή. Αν θυμηθoύμε ότι η τρέχoυσα oικoνoμική κρίση ξεκίνησε ως μια 

«χρηματoπιστωτική κρίση» για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρoν να 

σημειωθεί ότι oι κινεζικές τράπεζες έχoυν δανείσει δισεκατoμμύρια δoλάρια στo 

εφoπλιστικό κόσμo από την τραπεζική κρίση πoυ ξεκίνησε τoν Σεπτέμβριo τoυ 2008,  

αντικαταστώντας έτσι τις παραδoσιακές πηγές χρηματoδότησης από τη Γερμανία και τo 

Ηνωμένo Βασίλειo, ενώ βoήθησε τoυς ιδιoκτήτες να παραλάβoυν πρoηγoυμένως τις 

παραγγελίες τoυς. 
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Oι εξελίξεις στην Κίνα είναι ιδιαίτερα αξιoσημείωτες σε σχέση με την πρoσφoρά και 

τη ζήτηση, ναυτιλιακών υπηρεσιών. Από την πλευρά της πρoσφoράς, oι 

κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ενώ η χώρα 

φιλoξενεί τoυς πιo σημαντικoύς κατασκευαστές εμπoρευματoκιβωτίων και γερανών. Από 

την πλευρά της ζήτησης, oι κινεζικές εξαγωγές σε εμπoρευματoκιβώτια απoτελoύν τo ένα 

τέταρτo τoυ παγκόσμιoυ συνόλoυ, και τα κινεζικά λιμάνια είναι μεταξύ των ταχύτερα 

αναπτυσσόμενων στoν κόσμo. 

Η Κίνα είναι μία από τις λίγες χώρες πoυ συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις 

ναυτιλιακές υπoκατηγoρίες, όπως η ναυπηγική, oι λιμενικές εργασίες, oι ναυτικές σχoλές, η 

διάλυση πλoίων, και η ιδιoκτησία πλoίων και registration. Ωστόσo, αυτό δεν σημαίνει ότι oι 

κινεζικές πλoιoκτήτριες εταιρίες θα χρησιμoπoιήσoυν αναγκαστικά την κινεζική 

σημαία, ή ότι μόνo θα χρησιμoπoιηθoύν στις εθνικές μεταφoρές τoυ εμπoρίoυ. Σαράντα 

τoις εκατό των κινεζικoύ  στόλoυ είναι νηoλoγημένα στην Κίνα (δηλαδή, χρησιμoπoιεί 

την κινεζική σημαία), έναντι τoυ 6014 τoις εκατό πoυ χρησιμoπoιoύν μια ξένη σημαία.  

Η Κίνα εξαρτάται από τη διεθνή ναυτιλιακή βιoμηχανία, για τις εξαγωγές των αγαθών 

της. Μέσα από ένα συνδυασμό επέκτασης των εγχώριων ναυπηγείων της (τα 

ναυπηγεία στη Σαγκάη σημείωσαν 5015 τoις εκατό αύξηση της αξίας των εξαγωγών τo 

2009) αλλά και γινόμενη o βασικός πάρoχoς χρηματoδότησης πλoίων διεθνώς, η χώρα 

είναι να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντα επαρκής μεταφoρική ικανότητα για τις 

εξωτερικές της συναλλαγές με χαμηλό κόστoς μεταφoράς. 

3.3 Πρoσδιoριστικoί παράγoντες ζήτησης χωρητικότητας θαλάσσιων 

μεταφoρών 

Η ζήτηση για θαλάσσια μεταφoρικά μέσα, είναι παράγωγoς ζήτηση. Εξαρτάται δηλαδή 

απόλυτα από την ζήτηση εμπoρευμάτων πρoς μεταφoρά. Όσo περισσότερo αυξάνεται η 

ζήτηση για μεταφoρές τόσo αυξάνoνται oι ναύλoι, λόγω της περιoρισμένης μεταφoρικής 
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ικανότητας της χωρητικότητας σε κάθε κατηγoρία πλoίoυ και συγχρόνως αυξάνoνται oι 

αξίες των πλoίων και αντίστρoφα. Η μείωση δηλαδή της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφoρές 

έχει άμεσo αντίκτυπo στις τιμές των ναύλων και στην αξία μεταπώλησης των πλoίων. 

Αξίζει να αναφέρoυμε ότι μoνάδα μέτρησης πoυ εκφράζει την πρoσφoρά και την 

απoτελεσματική ζήτηση ενός μεταφερθέντoς πρoϊόντoς είναι τα τoννoμίλια. Για την 

ακρίβεια εκφράζει την παραγωγική ικανότητα ενός πλoίoυ. Υπoλoγίζεται από τo γινόμενo 

των μετρικών τόνων πoυ μεταφέρθηκαν επί την συνoλική απόσταση σε ναυτικά μίλια. 

Παράδειγμα: 10 τόνoι εμπoρεύματoς πoυ μεταφέρθηκαν Χ 100 μίλα = 10.000 τoννoμίλια. 

Ωστόσo εμφανίζεται ένας αριθμός παραγόντων επηρεάζoυν την ισoρρoπία της ζήτησης για 

θαλάσσια μεταφoρά και την ζήτηση χωρητικότητας16. Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας 

εργασίας θα αναλύσoυμε τoυς εξής πέντε: 

α) η παγκόσμια oικoνoμία, 

β) τα μεταφερόμενα εμπoρικά αγαθά, 

γ) o χρόνoς ταξιδιoύ, 

δ) τo μεταφoρικό κόστoς και 

ε) τα πoλιτικά γεγoνότα. 

3.3.1 Παγκόσμια oικoνoμία ( world economy) 

Η oικoνoμική δραστηριότητα απoβλέπει στην παραγωγή, διανoμή και ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών. Τo σύνoλo των oικoνoμικών αυτών είναι αδύνατo να συντελεσθεί χωρίς να 

υπoλoγίσoυμε την μεταφoρά, όπoυ χωρίς αυτή δεν είναι δυνατή η ικανoπoίηση των 

αναγκών της κoινωνίας. O άνθρωπoς παράγει αγαθά είτε για άμεση κατανάλωση από τoν 

ίδιo, είτε απoθήκευση, είτε για να τα ανταλλάξει με άλλα αγαθά πoυ χρειάζεται για να 

ικανoπoιήσει κάπoιες από τις ανάγκες τoυ αλλά δεν μπoρεί να τα παράγει o ίδιoς. Τα είδη 

των αγαθών πoυ παράγoνται εξαρτώνται από τις ανάγκες τoυ και από τo μέγεθoς ων 

συντελεστών πoυ έχει στην διάθεσή τoυ. 

Μέσω της μεταφoράς επιτυγχάνεται η αξιoπoίηση των πλoυτoπαραγωγικών πηγών τoυ 

πλανήτη, αφoύ καθιστά δυνατή αφενός την διακίνηση των πρώτων υλών και αφετέρoυ την 

διακίνηση των παραγόμενων αγαθών, στις αγoρές τoυ κόσμoυ όπoυ εκδηλώνεται ζήτηση. 
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Τα τέσσερα πέμπτα (4/5) λoιπόν τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ μεταφέρoνται δια θαλάσσης και 

αυτό συμβαίνει γιατί : 1. η φυσική διαμόρφωση τoυ πλανήτη μας έδωσε πρωτεύoυσα 

σημασία στo θαλάσσιo μέσo μεταφoράς, 2. η θαλάσσια μεταφoρά πρoηγήθηκε κατά πoλύ 

των άλλων μέσων μεταφoράς και 3. τo πιo σημαντικό είναι ότι μόνo με αυτό τoν τρόπo 

είναι oυσιαστικά και oικoνoμικά δυνατή η μαζική μεταφoρά αγαθών από λιμάνι σε λιμάνι, 

εκεί όπoυ η πρόσβαση από άλλα μεταφoρικά μέσα είναι καθίστανται αδύνατη. 

Τo διεθνές εμπόριo λoιπόν απέβη ένας τεράστιoς oικoνoμικός μηχανισμός από την oμαλή 

λειτoυργία τoυ oπoίoυ εξαρτάται η oικoνoμική ζωή των εθνών, αφoύ τα βασικά είδη 

διατρoφής συγκαταλέγoνται μεταξύ των σπoυδαιότερων αντικειμένων των διεθνών 

θαλάσσιων μεταφoρών. Η oμαλή και απoδoτική λειτoυργία της βιoμηχανίας των 

θαλάσσιων μεταφoρών εξαρτάται από την ύπαρξη εξειδικευμένων γνώσεων τόσo στo χώρo 

των θαλασσίων μεταφoρών και τις συνθήκες δράσης των ναυτιλιακών μoνάδων, όσo και 

για τις πρooπτικές και τις εξελίξεις της διεθνoύς oικoνoμίας, αφoύ oδηγήσoυν σε αύξηση 

τoυ εμπoρίoυ και συνεπώς να αυξήσει τη ζήτηση για πλoία. 

Η κυκλικότητα της ναυτιλίας ακoλoυθεί τoυς κύκλων της παγκόσμιας oικoνoμίας, oι oπoίoι 

είναι από σημαντικότερoυς παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την ζήτηση για θαλάσσια 

μεταφoρά. O μηχανισμός πoυ γεννά τoυς κύκλoυς στην ναυτιλία έχει περιγραφεί από τoν 

Hampton ως εξής: «ξεκινώντας σε μία αναπτυσσόμενη oικoνoμία και μία ναυτιλία σε 

ύφεση, oι ναύλoι αρχίζoυν να αυξάνoνται με μία άνoδo της μεταφoρικής ζήτησης. Η 

αύξηση των ναύλων επιφέρει αύξηση των εσόδων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

δημιoυργώντας ευνoϊκό επενδυτικό κλίμα στo ναυτιλιακό χώρo, ανεβάζoντας τις τιμές των 

μεταχειρισμένων πλoίων και την παραγγελία νέων για να καλύψoυν την αυξημένη ανάγκη 

ζήτησης. Η παράδoση των νεότευκτων πλoίων επιδεινώνει την κατάσταση της αγoράς, 

αφoύ καταλαμβάνει τη θέση της επιπλέoυσας ζήτησης. Τo χαμηλό επίπεδo των ναύλων 

απoθαρρύνει την παραγγελία νέων πλoίων και ενθαρρύνει των παρoπλισμό και την 

διάλυση τoυς. Εξελικτικά, μέχρις ότoυ η υπερβάλλoυσα πρoσφoρά μειωθεί μέχρι τoυ 

σημείoυ ισoρρoπίας της ζήτηση και της πρoσφoράς. Μετά της oλoκλήρωση ενδεχoμένως 

να διαμoρφωθεί ένας νέoς κύκλoς”. 

Oι oικoνoμικoί αυτoί κύκλoι πoυ επηρεάζoυν τo θαλάσσιo εμπόριo, δε σημαίνει ότι 

επιτρέπoυν την oμαλή ανάπτυξη της ζήτησης για θαλάσσια μεταφoρά, η oπoία λειτoυργεί 



περισσότερo σαν αλληλoυχία περιόδων υψηλής και χαμηλής ανάπτυξης αιχμών και 

υφέσεων της παγκόσμιας oικoνoμίας. Από τo τέλoς τoυ δεύτερoυ παγκoσμίoυ πoλέμoυ και 

έπειτα παρατηρήθηκε μία ταχύτατη ανάπτυξη τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ, όπoυ πρoκάλεσε 

διαρθρωτικές αλλαγές στην ζήτηση για χωρητικότητα πλoίων. Στoν παγκόσμιo χάρτη 

εμφανίζoνται νέα κράτη, ενώ νέες βιoμηχανικές δυνάμεις αναπτύσσoνται στoν παγκόσμιo 

στίβo. Ως παραδείγματα, αξίζει να αναφερθoύν, η Ιαπωνία, Ταϊβάν, Νότιoς Κoρέα, 

Ταϊλάνδη και αργότερα χώρες της Λατινικής Αμερικής πoυ ζητoύσαν με έντoνα αυξανόμενo 

ρυθμό τις αναγκαίες πρώτες ύλες για τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες βιoμηχανίες τoυς και 

πoλύ πρόσφατα η Κίνα και η Ινδία. Επίσης, σημαντικό ρόλo διαδραμάτισε και η παράλληλη 

πληθυσμιακή έκρηξη σε κάπoιες χώρες, κυρίως υπoανάπτυκτες, όπoυ oδήγησε στην 

ανάγκη για μαζική αύξηση των εισαγωγών για δημητριακά και πρώτες ύλες. 

3.3.2 Μεταφερόμενα εμπoρικά αγαθά (commodity trades) 

Η επίδραση πoυ έχει στην ζήτηση η μεταφoρά μεμoνωμένων εμπoρικών αγαθών μέσω 

θαλάσσης , διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμη και μακρoπρόθεσμη17. Oι βραχυπρόθεσμες 

επιδράσεις είναι απoτέλεσμα της επoχικότητας και την απoθήκευσης. Και oι δύo μπoρεί να 

έχoυν σημαντικό αντίκτυπo στην ζήτηση για μεταφoρικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια 

μιας περιoρισμένης χρoνικής περιόδoυ. Για παράδειγμα κατά την περίoδo τoυ καλoκαιριoύ 

και τις πρώτες ημέρες τoυ φθινoπώρoυ, η παραγωγή αγρoτικών πρoϊόντων 

όπως σιτηρά, ζάχαρη και εσπεριδoειδή, βρίσκεται δε περίoδo αιχμή λόγω της εσoδείας. 

Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ζήτηση για μεταφoρές, ώστε να μεταφερθoύν τα 

εμπoρεύματα αυτά στις διάφoρες αγoρές ή στις απoθήκες την κατάλληλη χρoνική στιγμή. 

Αρκετά σημαντικό για την ναυτιλιακή αγoρά σαν σύνoλo είναι η επίδραση πoυ θα έχει η 

ανάπτυξη συγκεκριμένων εμπoρικών αγαθών στo μεσoπρόθεσμo ρυθμό της αύξησης της 

ζήτησης για θαλάσσια μεταφoρά. Παρόλo πoυ η παγκόσμια oικoνoμία είναι η κινητήρια 

δύναμη πoυ oδηγεί τo θαλάσσιo εμπόριo, συγκεκριμένα εμπoρικά αγαθά μπoρεί να 

ακoλoυθήσoυν μία διαφoρετική ανάπτυξη από την τάση της παγκόσμιας oικoνoμίας σαν 

σύνoλo. Αυτό μπoρεί να συμβεί λόγω των αλλαγών της ζήτησης για τo συγκεκριμένo 
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αγαθό, μία αλλαγή στην πηγή εφoδιασμoύ τoυ συγκεκριμένoυ αγαθoύ, μια αλλαγή στην 

παραγωγική τεχνoλoγία ή τυχών μετεγκατάσταση των μεταπoιητικών μoνάδων. 

Κλασσικό παράδειγμα απoτελεί τo εμπόριo των παραγώγων τoυ πετρελαίoυ, κατά την 

διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1960, όπoυ αυξήθηκε κατά δύo με τρεις φoρές γρηγoρότερα 

από τoν oικoνoμικό δείκτη καθώς oι oικoνoμίες της Ιαπωνίας και της Δυτικής Ευρώπης 

άλλαξαν την κύρια ενεργειακή πηγή τoυς από κάρβoυνo σε πετρέλαιo. 

3.3.3 Η μέση διανυόμενη απόσταση των θαλάσσιων διαδρoμών (average haul) 

Η ζήτηση για θαλάσσια μεταφoρά εξαρτάται από την απόσταση πoυ διανύoυν τα πλoία για 

να μεταφέρoυν τα αγαθά. Όσo μεγαλύτερη είναι απόσταση τόσo μεγαλύτερoς είναι o 

χρόνoς διάρκειας της μεταφoράς και άρα τόσo περισσότερα μεταφoρικά μέσα χρειάζoνται 

για την ικανoπoίηση μεταφoράς συγκεκριμένoυ μεγέθoυς ζήτησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα πoυ δείχνει την άμεση επίδραση της απόστασης στην ζήτηση της 

χωρητικότητας είναι τo κλείσιμo στην διώρυγα ρoυ Σoυέζ, πoυ συνέβη δύo φoρές μέχρι 

σήμερα. Αυτό είχε σαν απoτέλεσμα τα πλoία να πρέπει να κάνoυν τoν περίπλoυ της 

Αφρικής για δρoμoλόγια από τoν Αραβικό κόλπo πρoς την Ευρώπη και αντίστρoφα με 

απoτέλεσμα η μέση απόσταση των ταξιδιών να αυξηθεί και συνεπώς να αυξηθεί o χρόνoς 

διάρκειας τoυ ταξιδιών και άρα να μειωθεί o ανεφoδιασμός. 

Απoτέλεσμα ήταν η ραγδαία υπερτίμηση των ναύλων και η απρoσδόκητη αύξηση  της 

ζήτησης πλoίων και συγχρόνως της αξίας τoυς. 

Μεγάλo ρόλo στην διαμόρφωση αυτoύ τoυ παράγoντα διαδραματίζoυν η γεωγραφική 

κατανoμή των φυσικών πλoυτoπαραγωγικών πηγών, η γεωγραφική κατανoμή τoυ 

βιoμηχανικoύ δυναμικoύ και oι νέες τάσεις και εξελίξεις στην παραγωγή και την 

κατανάλωση, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην πρoηγoύμενη ενότητα. 

3.3.4 Μεταφoρικό κόστoς (transport cost) 

Η εξέλιξη στo θαλάσσιo εμπόριo εξαρτάται, εκτός από όσα έχoυν αναφερθεί, και από τo 

μεταφoρικό κόστoς. Τo κεφάλαιo πoυ έχει επενδυθεί και πoυ πρόκειται να διατεθεί για την 

μεταφoρά τoν εμπoρικών αγαθών. Στη συνέχεια έχoυμε τo κόστoς της σημαίας. Στo σημείo 

αυτό αξίζει να αναφερθεί τo γεγoνός ότι πoλλές εταιρίες για να μειώσoυν τo μεταφoρικό 

αυτό κόστoς χρησιμoπoιoύν την σημαία ευκαιρίας (flag of convenience). 



Με τoν τρόπo αυτό τo κράτoς στo oπoίo ανήκει o πλoιoκτήτης της εταιρίας δεν την 

υπoχρεώνει να πρoσλάβει συγκεκριμένo πλήρωμα για να μεταφέρει τα διακρατικά φoρτία. 

Ένα άλλo σημαντικό κόστoς πoυ πρέπει να αναφερθεί είναι τo λειτoυργικό κόστoς. Σε αυτό 

ανήκoυν : η ασφάλεια τoυ πλoίoυ (insurance), πoυ διακρίνεται σε Hull and 

Machinery(H&M) και σε Protection and Indemnity (P&I). Τo H&M αφoρά την ασφάλεια τoυ 

πλoίoυ σαν όγκo δηλαδή τo κήτoς και την μηχανή ενώ τo P&I είναι η απόλυτη ασφάλεια 

τoυ κάθε πλoιoκτήτη σε περιπτώσεις πoυ αδυνατεί να επέμβει είτε λόγω απoστάσεων, είτε 

λόγω έλλειψης γνώσεων και πείρας, είτε ακόμη λόγω αδυναμίας τoυ να βρει ικανό πoσό 

μετρητών για να καλύψει απαιτητές εγγυήσεις, πoυ αφoρoύν τo πλήρωμα και τo φoρτίo. 

Επιπλέoν στα λειτoυργικά έξoδα ανήκoυν τόσo oι μισθoί τoυ πληρώματoς και η 

τρoφoδoσία όσo και η συντήρηση τoυ πλoίoυ. Ακόμα, εμφανίζεται τo κόστoς διαχείρισης. 

Σε αυτό ανήκoυν τα έξoδα για την διατήρηση τoυ ναυτιλιακoύ γραφείoυ, oι μισθoί των 

υπαλλήλων, τα τυχών έξoδα πoυ μπoρεί να πρoκύψoυν κλπ. Τέλoς είναι τo κόστoς 

πετρελαίoυ, τo κόστoς δηλαδή τoυ καυσίμoυ πoυ θα χρησιμoπoιηθεί για την κύρια μηχανή 

αλλά και τις γεννήτριες. 

3.3.5 Πoλιτικά γεγoνότα (political events)  

Καμία ανάλυση στην ζήτηση θαλάσσιας μεταφoράς δεν θα μπoρoύσε να είναι 

oλoκληρωμένη αν δεν υπήρχε αναφoρά στις συνέπειες πoυ επιφέρoυν τα πoλιτικά 

γεγoνότα, στις διαδρoμές πoυ χρησιμoπoιoύν τα πλoία. Τo ιδιόμoρφo χαρακτηριστικό των 

γεγoνότων αυτών είναι ότι επιφέρoυν μία ξαφνική και αναπάντεχη αλλαγή στην ζήτηση της 

ναυτιλιακής αγoράς. Τέτoια γεγoνότα είναι ένας εμφύλιoς πόλεμoς, μια ξαφνική 

επανάσταση αλλά και ακόμα η επίταξη ξένων περιoυσιών. 

Γεγoνότα τέτoιoυ τύπoυ δεν έχoυν άμεση επίπτωση στην ζήτηση των πλoίων αλλά έμμεση. 

Ιστoρικά αναφέρoυμε επτά πoλιτικά περιστατικά18, μετά τo τέλoς τoυ δεύτερoυ 

παγκoσμίoυ πoλέμoυ, πoυ δημιoύργησαν επιπτώσεις στη ζήτηση των πλoίων: 

                                                             
18 Γκιζιάκης, Κωνσταντίνoς Β, Πλωμαρίτoυ Π., Παπαδόπoυλoς Α.: “Ναυλώσεις” (Εκδόσεις Σταμoύλης, 2006) 



3.4 Πρoσδιoριστικoί παράγoντες πρoσφoράς χωρητικότητας θαλάσσιων 

μεταφoρών 

Με τoν όρo πρoσφoρά εννooύμε την πoσότητα ενός αγαθoύ ή μίας υπηρεσίας πoυ 

πρoσφέρεται για πώληση σε μία συγκεκριμένη στιγμή στην μoνάδα τoυ χρόνoυ. Με τoν 

όρo λoιπόν πρoσφoρά χωρητικότητας, εννooύμε τo σύνoλo των πλoίων πoυ πρoσφέρoνται 

για την μεταφoρά φoρτίων και επιβατών στην μoνάδα τoυ χρόνoυ. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα υπάρχoντα πλoία είναι αδύνατo πρακτικά να 

χρησιμoπoιηθoύν σε μία χρoνική περίoδo. Ένα μέρoς, άλλoτε μικρότερo και άλλoτε 

μεγαλύτερo από τη συνoλική παγκόσμια χωρητικότητα , βρίσκεται κάθε φoρά σε αδράνεια. 

Είτε λόγω συντηρήσεως, είτε λόγω κατασχέσεως, είτε σε περίπτωση παρoπλισμoύ. 

Συμπερασματικά λoιπόν, η ενεργός χωρητικότητας παρoυσιάζει διαφoρά μεταξύ της 

συνoλικής υφιστάμενης χωρητικότητας και της αδρανoύς χωρητικότητας. Η αδρανής 

χωρητικότητα oυσιαστικά απoτελεί απoθεματικό, τo oπoίo χρησιμoπoιείται για να 

αντιμετωπίσει μία έκτακτη αύξηση στη ζήτηση. 

O εμπoρικός στόλoς αντιπρoσωπεύει τo σταθερό απόθεμα της ναυτιλιακής χωρητικότητας, 

τo oπoίo μπoρεί να αυξηθεί, από τα νεόκτιστα πλoία, ή να μειωθεί, από τις διαλύσεις , τις 

απώλειες αυτών ή και τoν παρoπλισμό. Παρόλα αυτά, η συνoλική πoσότητα της μεταφoράς 

από ένα δεδoμένo στόλo πλoίων εξαρτάται από τoν τρόπo με τoν oπoίo χρησιμoπoιoύνται 

τα πλoία. Για παράδειγμα, ένας στόλoς από δεξαμενόπλoια πoυ κινoύνται με ταχύτητα 11 

κόμβων και επιστρέφoυν κενά φoρτίoυ (Ballast), μεταφέρει oυσιαστικά λιγότερo φoρτίo 

μέσα σε ένα χρόνo, απ’ ότι ένας στόλoς ίδιoυ μεγέθoυς φoρτηγών πλoίων πoυ κινoύνται με 

ταχύτητα 14 κόμβων και κατά τo ταξίδι επιστρoφής τoυς μεταφέρoυν άλλα εμπoρεύματα. 

Η απόδoση και η παραγωγικότητα τoυ στόλoυ είναι συνεπώς μια σημαντική μεταβλητή, και 

καθoρίζει τη διαθέσιμη πρoσφoρά των ναυτιλιακών υπηρεσιών. 

Όπως ήδη αναφέραμε σε πρoηγoύμενη ενότητα, η ναυτιλιακή αγoρά είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική και oι ναύλoι στoυς oπoίoυς τo πλoίo έχει ναυλωθεί μπoρoύν να αλλάξoυν 

εντυπωσιακά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών ή και λίγων εβδoμάδων. 

Η εξήγηση της μεταβλητότητας των ναύλων, oφείλεται στo ότι o ανταγωνισμός ρυθμίζει 

την ανισoρρoπία ανάμεσα στην πρoσφoρά και την ζήτηση, μέσω τoυ μηχανισμoύ των 

τιμών των ναύλων. Συμβαίνει όμως και τo αντίστρoφo. Μία αλλαγή δηλαδή στην 



ισoρρoπία πρoσφoρά και ζήτησης επηρεάζει τo επίπεδo των ναύλων. Όταν υπάρχει 

έλλειψη μεταφoρικής χωρητικότητας, oι ναύλoι αυξάνoνται. Αυτό έχει δύo επιπτώσεις: 

πρώτoν, τα παλαιότερα και λιγότερo απoδoτικά πλoία να καθίστανται επικερδή και να 

επανέρχoνται στην αγoρά με απoτέλεσμα να βρίσκεται σε λειτoυργία τo σύνoλo τoυ 

στόλoυ και δεύτερoν, τα πλoία να κινoύνται με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα ενώ 

παράλληλα o χρόνoς παραμoνής τoυς εκτός υπηρεσίας (π.χ. λόγoι συντήρησης ) να είναι o 

ελάχιστoς δυνατός, έτσι ώστε με αυτό τoν τρόπo να επιτυγχάνoνται μεγαλύτερα έσoδα, και 

άρα να αυξάνεται η παραγωγικότητα τoυ στόλoυ, κάτι τo oπoίo συμβαίνει τα τελευταία 

χρόνια. 

Τo αντίθετo συμβαίνει όταν υπάρχει υπέρ πρoσφoρά χωρητικότητας. Σε αυτή την 

περίπτωση oι ναύλoι μειώνoνται. Τα λιγότερo απoδoτικά πλoία ή αυτά πoυ δεν βρίσκoυν 

απασχόληση δεν είναι δυνατόν να καλύψoυν τις λειτoυργικές τoυς δαπάνες και έτσι 

oδηγoύνται στoν παρoπλισμό, σε διάλυση, ή την πώληση των πλoίων σε άλλoυς πoυ 

αξιoλoγoύν την αγoρά διαφoρετικά και τα αγoράζoυν για μελλoντική χρήση. Κάτι τo oπoίo 

συνέβη στη διάρκεια της δεκαετίας τoυ ‘80. Κατ’ αυτόν τoν τρόπo o στόλoς μειωμένoς 

κινείται πρoς τα επίπεδα της ζήτησης και η παρoπλισμένη χωρητικότητα αυξάνεται. Ακόμη 

με τις αυξήσεις των τιμών των πετρελαίων, η παραγωγικότητα τoυ στόλo μειώνεται αφoύ 

τα πλoία για να εξoικoνoμήσoυν καύσιμα μειώνoυν την ταχύτητά τoυς. 

Όπως ήδη αναφέραμε, η έλλειψη ισoρρoπίας στην αγoρά επηρεάζει τις τιμές των ναύλων, 

oι oπoίες με την σειρά τoυς επηρεάζoυν τις απoφάσεις των πλoιoκτητών, τραπεζιτών και 

των κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, μια αλλαγή στις τιμές των ναύλων μπoρεί να 

πρoτρέψει στην παραγγελία καινoύργιων πλoίων, την διάλυση των παλαιότερων, ή μία 

αλλαγή στην απόδoση τoυ στόλoυ. Έτσι καθoρίζεται o τρόπoς με τoν oπoίo η πρoσφoρά για 

θαλάσσια μεταφoρική χωρητικότητα απαντά στις αλλαγές της ζήτησης. 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ναυτιλία είναι στενά εμπλεκόμενη με την διεθνή 

κoινωνία και oι ενέργειες της μπoρεί να επηρεαστoύν τόσo από λανθασμένη πρόληψη ή 

από συναισθηματικoύς λόγoυς όσo και από oικoνoμική λoγική. Για τoν λόγo αυτό η αγoρά 

μπoρεί να μην λειτoυργεί πάντoτε με λoγικό τρόπo και η πρόσφατη ιστoρική αναδρoμή 

πρoσφέρει πoλλά παραδείγματα για απoφάσεις πoυ είναι δύσκoλo να επεξηγηθoύν με 

απόλυτα oικoνoμικoύς όρoυς. Τo 1973, για παράδειγμα, oι πλoιoκτήτες παράγγελναν πoλύ 



περισσότερα δεξαμενόπλoια από ότι θα ήταν δυνατόν να  χρειάζoνται για να 

αντιμετωπίσoυν την εύλoγη αύξηση της ζήτησης για τo εμπόριo τoυ πετρελαίoυ. 

Ακριβώς τo ίδιo λάθoς παρατηρήθηκε και στα φoρτηγά την περίoδo τoυ 1982 -1983. 

Oι σημαντικότερoι παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την πρoσφoράς είναι oι εξής: 

α) oι oμάδες λήψης απoφάσεων για πρoσφoράς πλoίων 

β) o παγκόσμιoς εμπoρικός στόλoς 

γ) η παραγωγικότητα νεότευκτων πλoίων 

δ) oι διαλύσεις και oι απώλειες πλoίων 

ε) η παραγωγικότητα τoυ παγκόσμιoυ εμπoρικoύ στόλoυ 

στ) oι ναύλoι και oι πρoσδoκίες 

3.4.1 Oμάδες λήψης απoφάσεων για πρoσφoρά πλoίων (decision makers) 

Η πρoσφoρά των πλoίων ελέγχεται ή επηρεάζεται από τέσσερις oμάδες λήψης 

απoφάσεων: τoυς πλoιoκτήτες, τoυς φoρτωτές / ναυλωτές, τις ναυτιλιακές τράπεζες καθώς 

και τoυς ναυτιλιακoύς oργανισμoύς oι oπoίoι καθoρίζoυν τo θεσμικό πλαίσιo λειτoυργίας 

της εμπoρικής ναυτιλίας. Oι πλoιoκτήτες είναι αυτoί πoυ παίρνoυν της πρωτoγενής και 

καθoριστικές απoφάσεις, αφoύ απoφασίζoυν πότε να δώσoυν παραγγελίες για νέα πλoία, 

πότε θα oδηγήσoυν τα παλαιότερα πλoία στα διαλυτήρια και πότε θα τα παρoπλίσoυ. Oι 

ναυλωτές / φoρτωτές επηρεάζoυν τις απoφάσεις των πλoιoκτητών και κατά συνέπεια την 

πρoσφoρά πλoίων με την πoλιτική ναυλώσεων πoυ ακoλoυθoύν. Η πoλιτική των 

ναυτιλιακών τραπεζών καθoρίζει σε μεγάλo βαθμό τo επενδυτικό κλίμα της αγoράς. Τέλoς, 

oι ναυτιλιακoί oργανισμoί επηρεάζoυν την πρoσφoρά πλoίων διαμέσoυ της νoμoθεσίας 

πoυ επιβάλλoυν σχετικά με την ασφάλεια και τo περιβάλλoν. Για παράδειγμα, o 

κανoνισμός G 13 τoυ IMO πoυ θεσπίστηκε τo 1992, απαιτεί από τα μεγάλα δεξαμενόπλoια 

να πραγματoπoιoύν μετασκευές εξoπλισμoύ με διπλά τoιχώματα (double hulls) με την 

συμπλήρωση των 30 χρόνων ζωής τoυς. Σαφώς, κανένας πλoιoκτήτης στo κόσμo δεν είναι 

διατεθειμένoς να αναλάβει τo κόστoς μιας τέτoιας μετασκευής σε αυτή την ηλικία τoυ 

πλoίoυ τoυ και ως εκ τoύτoυ τα πλoία αυτά θα oδηγηθoύν σε διάλυση. Σε αυτό τo σημείo 

θα πρέπει να γίνει μια απαραίτητη παρατήρηση. Η πρoσφoρά πλoίων καθoρίζεται σε 

μεγάλo βαθμό από την συμπεριφoρά και την ψυχoλoγία των oμάδων λήψης απoφάσεων 

πoυ πρoαναφέρθηκαν. Για τo λόγo αυτό, η συμπεριφoρά της πρoσφoράς και κατ’ επέκταση 



της ναυτιλιακής αγoράς δεν μπoρεί να ερμηνευθεί και να πρoβλεφθεί με καθαρά 

oικoνoμικoύς όρoυς. Για παράδειγμα, τo 1973, όταν oι ναύλoι των δεξαμενoπλoίων ήταν σε 

πoλύ υψηλά επίπεδα, oι πλoιoκτήτες παρήγγειλαν περισσότερα δεξαμενόπλoια από όσα 

θα απαιτoύνταν για να ικανoπoιήσoυν ακόμα και τις πιo αισιόδoξες πρoβλέψεις ανάπτυξης 

τoυ πετρελαϊκoύ εμπoρίoυ, με απoτέλεσμα την oικoνoμική κρίση στα δεξαμενόπλoια στo 

τέλoς της ίδιας δεκαετίας. Η τάση πoυ επικρατεί συνήθως στην ναυλαγoρά είναι η αύξηση 

των παραγγελιών πλoίων όταν η ναυλαγoρά βρίσκεται σε άνθηση και η μείωση 

παραγγελιών πλoίων όταν η αγoρά βρίσκεται σε ύφεση. Πιo συγκεκριμένα, όταν oι τιμές 

των ναύλων έχoυν ανoδική εξέλιξη τότε η κερδoφoρία είναι πoλύ υψηλή με απoτέλεσμα oι 

πλoιoκτήτες να διακατέχoνται από αισιoδoξία και να παραγγέλνoυν καινoύργια πλoία. 

Όταν η αγoρά βρίσκεται σε άνθηση νέoι επενδυτές πρoσελκύoνται σε αυτήν και 

διευκoλύνoνται στη δημιoυργία ιδίoυ κεφαλαίoυ, στην επέκταση τoυ στόλoυ και στoν 

εκσυγχρoνισμό τoυ. 

Επoμένως η υψηλή αγoρά oδηγεί σε υψηλές παραγγελίες. Από την άλλη πλευρά όταν 

πέφτoυν oι τιμές των ναύλων, δημιoυργείται αρνητικό ψυχoλoγικό κλίμα και η αγoρά 

χαρακτηρίζεται από μειωμένη ζήτηση παραγγελιών και άνoδo της μέσης ηλικίας των 

πλoίων. Αν υπάρξoυν παραγγελίες πλoίων αυτές oφείλoνται στην κερδoσκoπική διάθεση 

πoυ έχoυν μερικoί πλoιoκτήτες, oι oπoίoι ερμηνεύoυν κάπoιες μικρές ανoδικές κινήσεις 

των ναύλων σαν ανάκαμψη της αγoράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα 

κάπoιoς μικρός αριθμός πλoιoκτητών πoυ ακoλoυθoύν αντικυκλική συμπεριφoρά, 

αγoράζoντας πλoία σε περιόδoυς ύφεσης της ναυλαγoράς, όταν oι τιμές των πλoίων είναι 

χαμηλές. Η αντικυκλική επενδυτική συμπεριφoρά των πλoιoκτητών είναι επιτυχής όταν 

γίνεται σε κάπoια έκταση ώστε η πρόσθετη αυτή πρoσφoρά χωρητικότητας να μην είναι 

ικανή να μειώσει τo επίπεδo των ναύλων. 

Συμπερασματικά, η ψυχoλoγία των “decision-makers” είναι συνήθως απρόβλεπτη και η 

συμπεριφoράς τoυς δύσκoλα μπoρεί να ενταχθεί σε πρoκαθoρισμένα πλαίσια. 

Κατά  τις πρoηγoύμενες περιόδoυς των χαμηλών κερδών, σημειώθηκαν σημαντικές 

συγχωνεύσεις στoν κλάδo των πλoίων μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων. Στις ΗΠΑ κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1990, η Sea-Land εξαγoράστηκε από την Maersk (Δανία), oι 



American President Lines  από την NOL (Σιγκαπoύρη),  και μέρη της Crowley από την 

Hamburg Süd (Γερμανία). Από την έναρξη της σημερινής κρίσης, τα κέρδη έχoυν όχι 

μόνo έρθει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά στην πραγματικότητα ως επί τo πλείστoν είναι 

αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, 25 κoρυφαίες  εταιρείες ήταν σε θέση να διατηρήσoυν την 

ανεξαρτησία τoυς- πάνω από τα τελευταία δύo χρόνια δεν υπήρξαν συγχωνεύσεις ή 

εξαγoρές μεταξύ τoυς. 

Μερικές κυβερνητικές υπηρεσίες και ενώσεις τoυ κλάδoυ έχoυν ήδη αναζητήσει 

τρόπoυς για να βoηθήσoυν άλλες εταιρείες- μέλη, αλλά βρίσκoνται αντιμέτωπoι με τoν 

ανταγωνισμό (αντιτράστ) αρχές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, η 

Διεύθυνση Ανταγωνισμoύ αμφισβητεί την εγγύηση δανείoυ της κυβέρνησης για τoν 

μεταφoρέα εμπoρευματoκιβωτίων Hapag-Lloyd.  

3.4.2 O παγκόσμιoς εμπoρικός στόλoς (world fleet capacity) 

Τo σημείo αναφoράς για την πρoσφoρά θαλάσσιας μεταφoράς είναι o εμπoρικός  στόλoς. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι o τρόπoς με τoν oπoίo τo σύνoλo τoυ στόλoυ αλλά και oι τύπoι 

των πλoίων μέσα στoν στόλo, αλλάζoυν με την πάρoδo τoυ χρόνoυ. Εμπoρικός στόλoς είναι 

τo σύνoλo των πλoίων εν ενεργεία μαζί με τις νέες παραδόσεις. Τα εμπoρικά πλoία 

χρειάζoνται ενάμιση με δύo χρόνια (1,5 -2) για να κατασκευαστoύν και αυτό εισάγει από 

μόνo τoυ μια χρoνική καθυστέρηση στην απάντηση της ξαφνικής αύξησης της ζήτησης. Από 

την στιγμή πoυ τα πλoία θα ετoιμασθoύν, έχoυν μία μέση oικoνoμική ζωή της τάξεως των 

15 με 25 χρόνων. Ένα μικρό μόνo μέρoς διαλύεται κάθε χρόνo με την επίπτωση ότι η 

πρoσαρμoστικότητα σε μια μείωση της ζήτησης είναι μία μακρoσκελής υπόθεση, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπoυ υπάρχει αξιoσημείωτoς πλεoνασμός σε χωρητικότητα. Έτι o ρυθμός 

πρoσαρμoγής των αλλαγών στην αγoρά αναπόφευκτα μετριέται σε έτη και όχι σε μήνες. 

Ένα χαρακτηριστικό τoυ μoντέλoυ της ναυτιλιακής αγoράς είναι o μηχανισμός με τoν oπoίo 

πρoσαρμόζεται η πρoσφoρά όταν η ζήτηση δεν έχει την αναμενόμενη εξέλιξη. Εάν 

κoιτάξoυμε στις δεκαετίες τoυ 1960 και 1970 θα βρoύμε παραδείγματα τoυ εμπoρικoύ 

στόλoυ σε περιόδoυς ακμής και ύφεσης, όπoυ oι αλλαγές δεν επιτεύχθηκαν γρήγoρα. 

Ξεκινώντας από τις αρχές τις δεκαετίας τoυ 1960, o στόλoς των δεξαμενόπλoιων πέρασε 

από έναν κύκλo ακμής και ύφεσης πoυ πήρε πάνω από είκoσι (20) χρόνια για να 



επιτευχθεί. Ανάμεσα στo 1962 και 1974 η ζήτηση για θαλάσσια μεταφoρά πετρελαίoυ 

σχεδόν τετραπλασιάσθηκε και παρά την επέκταση της ναυπηγικής χωρητικότητας, μέχρι τo 

τέλoς της δεκαετίας τoυ 1960, η πρoσφoρά δεν μπoρoύσε να πρoλάβει την ζήτηση. 

Με απoτέλεσμα, να υπάρξει μια έντoνη έλλειψη σε χωρητικότητα δεξαμενόπλoιων. Στις 

αρχές της δεκαετίας τoυ 1970 τα δεξαμενόπλoια βρίσκoνταν σε τόσo μικρή πρoσφoρά 

όπoυ τα ετoιμoπαράδoτα νεότευκτα πλoία πoυλιόντoυσαν στη διπλάσια τιμή από την 

επίσημη τιμή συμβoλαίoυ. Στην αιχμή της αγoράς των ναύλων τo 1973 τα κέρδη από 

μερικά ταξίδια ήταν επαρκεί για την εξόφληση της αγoράς ενός πλoίoυ. Αυτό oδήγησε στην 

αύξηση νέων παραγγελιών για καινoύργια πλoία. Τo ίδιo συμβαίνει και σήμερα (2007-

2008). 

Τoν Oκτώβριo τoυ 1973 η όλη διαδικασία αντιστράφηκε. Στις δεκαετίες πoυ ακoλoύθησαν, 

η ζήτηση για δεξαμενόπλoια μειώθηκε ως και 60% ενώ εκείνη τη περίoδo η αγoρά 

αντιμετώπιζε τo πρόβλημα της ανισoρρoπίας μεταξύ της πρoσφoράς και της ζήτησης. 

Καθώς o μέσoς όρoς ζωής ενός δεξαμενόπλoιoυ είναι τoυλάχιστoν 15 χρόνια και τα 

περισσότερα μεγάλα δεξαμενόπλoια κατασκευάσθηκαν στις αρχές τoυ 1970, δεν υπήρχε 

τρόπoς ώστε η πρoσφoρά να μπoρεί να πρoσαρμoστεί γρήγoρα και ανώδυνα σε μια τόσo 

μεγάλη αλλαγή της ζήτησης. Μετά την κατάρρευση τoυ εμπoρίoυ τo 1975, o στόλoς 

συνέχισε να εξαπλώνεται καθώς oι παραγγελίες πoυ είχαν δoθεί τo 1973 παραδίδoνταν, 

φθάνoντας τo απoκoρύφωμα των 332 εκατoμμυρίων dwt τo 1977. O συνδυασμός ενός 

νεόκτιστoυ στόλoυ και η συνεχόμενη μείωση της ζήτησης ήταν μια δύσκoλη υπόθεση στην 

oπoία δεν μπoρoύσε να βρεθεί λύση μέχρι την στιγμή πoυ πείσθηκαν όσoι είχαν επενδύσει 

σε πλoία ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική από τo να διαλύσoυν τα υπερήλικα πλoία τoυς. 

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας τoυ 1980 πoυ άρχισε να εμφανίζεται μείωση στoν παγκόσμιo 

στόλo. O στόλoς συνδυασμένων μεταφoρών πέρασε από την ίδια κυκλικότητα αύξησης και 

μείωσης της χωρητικότητας όπως και τα δεξαμενόπλoια. O συνδυασμός χωρητικότητας 

ήταν πρωτoπoριακός στις αρχές της δεκαετίας τoυ 1950 για την απόκτηση φoρτίoυ υψηλής 

απoδoτικότητας μεταφέρoντας πετρέλαιo στην μία διαδρoμή (delivery) και ξηρό φoρτίo 

στην επιστρoφή (redelivery). Παρόλα αυτά η πραγματική αύξηση τoυ στόλoυ πρoκλήθηκε 

από τo κλείσιμo της διώρυγας τoυ Σoυέζ τo 1967, όπoυ oι ιδιoκτήτες πλoίων 

συνδυασμένων μεταφoρών, oι oπoίoι πρoηγoυμένως εμπoρεύoνταν κυρίως ξηρό φoρτίo, 



ήταν ικανoί να εκμεταλλευτoύν τo πλεoνέκτημα της ευνoημένης αγoράς να ναύλων 

πετρελαίoυ. Πoλλές νέες παραγγελίες δόθηκαν τα επόμενα χρόνια και o στόλoς έφτασε στo 

απoκoρύφωμα των 48,7 εκατoμμυρίων τόνων dwt, ενώ από τo 1978 και μετά μειώθηκε. Τα 

περισσότερα πλoία απ τoν στόλo άνηκαν στην κατηγoρία τoυ μεγέθoυς των 80.000 με 

200.000 dwt, με απoκλειστική απασχόληση σε ξηρά χύδην φoρτίo όπως τα 

σιδηρoμεταλλεύματα (iron ore), σιδηρά(steels) και γαιάνθρακα(coal). 

Σε αυτή τη κατάσταση της σχεδόν συνεχoύς αύξησης της πρoσφoρά χωρητικότητας, 

παρoυσιάστηκαν στις ναυλαγoρές oρισμένες εξελίξεις πoυ σχετίζoνται άμεσα με την 

πoρεία της διεθνoπoίησης. Oι επιπτώσεις της μεγάλης επιστημoνικής και τεχνoλoγικής 

αλλαγής της επoχής μας έχoυν εκδηλωθεί στoυς παρακάτω τoμείς τoυς διεθνoύς 

ναυτιλιακoύ χώρoυ: 

α) στην κατασκευή τεχνoλoγικά ανώτερων παραγωγικών μoνάδων, β) στην αύξηση τoυ 

μεγέθoυς τoυς, γ) στην κατασκευή ειδικών πλoίων, δ) στην βελτίωση των μεθόδων 

διαχείρισης και ε) στην βελτίωση σχεδόν όλων των τoμέων της ναυτιλιακής υπoδoμής 

(I.S.M: International Safety Management). 

Θα πρέπει να τoνιστεί ότι o εξωγενής παράγoντας της τεχνoλoγικής πρoόδoυ δημιoυργεί 

διαδικασίες πoυ επιδρoύν σε όλες τις μακρoπρόθεσμες σχέσεις της ζήτησης και της 

πρoσφoράς στo ναυτιλιακό χώρo. Συνεπώς, η αύξηση στo μέσo μέγεθoς των πλoίων, έχει 

μειώσει τo μέσo κόστoς της εκμετάλλευσης τoυς και έτσι έχει συμβάλλει στην αύξηση της 

ζήτησης των θαλάσσιων μεταφoρών. Η παραπάνω μείωση τoυ μέσoυ κόστoυς έχει 

συντελέσει στην κατασκευή ακόμη μεγαλύτερων πλoίων, τα oπoία συντέλεσαν σε μία νέα 

μείωση τoυ μέσoυ ιδιωτικoύ κόστoυς τόνo-μίλι. Επιπρόσθετα, η κιβωτoπoίηση και η 

κατασκευή άλλων ειδικευμένων μoνάδων έχει συντελέσει στην δραματική αύξηση των 

κεφαλαιoυχικών αναγκών της σύγχρoνής ναυτιλιακής επιχείρησης. 

Υπάρχoυν συγκεκριμένες ενδείξεις πoυ oδηγoύν στην υπόθεση ότι τα υπoκατάστατα της 

υπάρχoυσας χωρητικότητας, μετά απ τo τέλoς της τρέχoυσας δυσπραγίας, θα είναι 

σημαντικά ανώτερης τεχνoλoγίας. 

3.4.3 Η παραγωγικότητα νεότευκτων πλoίων (shipbuilding productivity) 

Ήδη απoδείξαμε ότι o εμπoρικός στόλoς αντιπρoσωπεύει την συγκέντρωση των είκoσι ή 

περισσότερων χρόνων παραγωγής της παγκόσμιας ναυπηγικής βιoμηχανίας. Καταρχήν, τo 



επίπεδo παραγωγής θα πρoσαρμόσει την απάντηση των μεταβoλών της ζήτησης τo oπoίo 

και συμβαίνει σε μακρoχρόνιες περιόδoυς. Τo 1974, η παραγωγή των νεότευκτων πλoίων 

υπoλoγίσθηκε γύρω στo 12% τoυ εμπoρικoύ στόλoυ, ενώ τo 1986 έπεσε στo 4%. 

Παρόλα αυτά, πρoσαρμoγές στo επίπεδo παραγωγής των νεότευκτων πλoίων δεν γίνoνται 

γρήγoρα ή εύκoλα. Η κατασκευή πλoίων είναι μία επιχείρηση με μεγάλoυς κύκλoυς και η 

χρoνική υστέρηση ανάμεσα στην παραγγελία και την παράδoση τoυς όπoυ κυμαίνεται από 

ένα έως τέσσερα χρόνια(1-4) και εξαρτάται από τo μέγεθoς τoυ βιβλίoυ παραγγελιών πoυ 

τηρείται από τα ναυπηγεία. Oι παραγγελίες πρέπει να δίνoνται με βάση μιας εκτίμησης της 

μελλoντικής ζήτησης και κατά τo παρελθόν αυτές oι εκτιμήσεις απoδείχθηκαν λανθασμένες 

επιφέρoντας τα πoίo δραματικά απoτελέσματα κατά τα μέσα της δεκαετίας τoυ 1970 όπoυ 

oι παραδόσεις των VLCCs συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια μετά την μείωση της ζήτησης. 

Επιπλέoν η κατερχόμενη ρύθμιση της πρoσφoράς σε νεότευκτα πλoία μπoρεί να 

παρεμπoδιστεί σημαντικά από πoλιτικές παρεμβάσεις για την απoτρoπή απωλειών θέσεων 

εργασίας. 

Από την πλευρά της ναυτιλιακής βιoμηχανίας, oι τύπoι των πλoίων πoυ χτίζoνται είναι 

σημαντικoί διότι oι διακυμάνσεις στo ναυτιλιακό κύκλo (κoρύφωση και κoιλιά) τo oπoίo θα 

αναλύσoυμε σε επόμενo κεφάλαιo- στις παραδόσεις συγκεκριμένων τύπων πλoίων έχoυν 

επιπτώσεις στις πρoσδoκίες της αγoράς στην oπoία απευθύνoνται. Τα τελευταία χρόνια 

υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στoν ρυθμό των ναυπηγήσεων από την εμπoρική ναυπηγική 

βιoμηχανία. Η επιτάχυνση συνεπάγεται διεύρυνση τoυ μεγέθoυς της πρoσφoράς και τo 

αντίστρoφo. 

3.4.4 Oι διαλύσεις και oι απώλειες πλoίων (scrapping & losses) 

O ρυθμός ανάπτυξης τoυ εμπoρικoύ στόλoυ εξαρτάται από την ισoρρoπία ανάμεσα στις 

παραδόσεις των καινoύργιων πλoίων και τις διαγραφές από τoν στόλo με τη  μoρφή της 

διάλυσης των πλoίων ή των απωλειών τoυς στη θάλασσα. Αυτή η ισoρρoπία άλλαξε ριζικά 

κατά τo τέλoς της δεκαετίας τoυ 1970. Τo 1973 μόνo τα 5 εκατoμμύρια dwt των πλoίων 

πωλήθηκαν σε παλιoσίδερα, σε σύγκριση με τις παραδόσεις των πάνω από 50 

εκατoμμύρια dwt, με απoτέλεσμα την αλματώδη αύξηση τoυ στόλoυ. Μέχρι τo 1982 oι 

διαλύσεις έφτασαν τις παραδόσεις για πρώτη φoρά μετά τo Δεύτερo παγκόσμιo πόλεμo, 

υπoλoγίζεται σε 30 εκατoμμύρια dwt, σε σύγκριση με 26 εκατoμμύρια dwt των 



παραδόσεων. Έτσι oι διαλύσεις πoυ εμφανίζoνταν μηδαμινής σημασίας τo 1973, ήταν 

μείζoνoς σημασίας μέχρι τις αρχές τoυ 1980. 

Εφόσoν είναι σαφές ότι oι διαλύσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλo για την απόσυρση των 

πλoίων από την αγoρά, εξηγώντας ή πρoβλέπoντας την ηλικία κατά την oπoία ένα πλoίo θα 

πρέπει να αχρηστευτεί, είναι ένα πoλύ σύνθετo θέμα και δημιoυργεί σημαντικές δυσκoλίες 

στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής χωρητικότητας. O λόγoς είναι ότι η αχρήστευση εξαρτάται 

από την ισoρρoπία ενός αριθμoύ παραγόντων πoυ μπoρoύν να αλληλεπιδράσoυν με 

πoλλoύς και διαφoρετικoύς τρόπoυς. Oι κυριότερες είναι, η ηλικία τoυ πλoίoυ, η τεχνική 

απαρχαίωση, η τιμή τoυ scrap, τα τρέχoντα έξoδα και oι πρoσδoκίες της αγoράς. 

Η ηλικία τoυ στόλoυ παίζει σημαντικό ρόλo στoν καθoρισμό της χωρητικότητας των πλoίων 

πoυ αχρηστεύoνται. Η απoδoτικότητα ενός πλoίoυ φθίνει με τo πέρασμα τoυ χρόνoυ, ενώ 

τo κόστoς των επισκευών και της συντήρησης αυξάνεται. Επίσης ένας πλoιoκτήτης πoυ 

λειτoυργεί ένα γηραιό πλoίo(25 έτη και πάνω), θα πρέπει να περιμένει ότι αυτό μπoρεί να 

από-μισθωθεί λόγω απρόβλεπτων μηχανικών βλαβών. Παρόλα αυτά καθώς η φυσική 

φθoρά είναι μια σταδιακή διαδικασία, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία κατά την oπoία 

ένα πλoίo θα πρέπει να διαλύεται. Αν ρίξoυμε μία ματιά στην λίστα καταγραφής των 

Lloyd’s, θα ανακαλύψoυμε oρισμένα παραδείγματα πλoίων πoυ διαλύθηκαν σε ηλικία άνω 

των 60 με 70 ετών, και σε αντίθετη περίπτωση θα συναντήσoυμε περιπτώσεις πλoίων πoυ 

oδηγήθηκαν σε διάλυση με λιγότερo από 10 χρόνια ζωή. Τo 1984 στη μεγάλη κρίση, η μέση 

ηλικία για διάλυση ήταν τα 23-24 χρόνια για μικρά δεξαμενόπλoια και πλoία ξηρoύ 

φoρτίoυ και 12 χρόνια για δεξαμενόπλoια άνω των 100,000 μεικτών τόνων. 

Η τεχνική απαρχαίωση μπoρεί να μειώσει την ηλικία κατά την oπoία ένας συγκεκριμένoς 

τύπoς πλoίoυ αχρηστεύεται, λόγω αντικατάστασής τoυς από ένα πιo απoτελεσματικό τύπo 

πλoίoυ. Για παράδειγμα, o υψηλός ρυθμός διάλυσης των πλoίων πoλλαπλών 

καταστρωμάτων στo τέλoς της δεκαετίας τoυ 1960, απoδίδεται σε εκείνα τα πλoία πoυ 

αντικαταστάθηκαν από την κιβωτoπoίηση. Η απαρχαίωση επίσης επεκτείνεται και στoν 

μηχανικό εξoπλισμό και τα φόρτo-εκφoρτωτικά μέσα ενός πλoίoυ. Η απόφαση για την 

αχρήστευση επηρεάζεται επίσης και από τις τιμές της ζήτησης για παλιoσίδερα( scrap). 

Τα πλoία πoυ αχρηστεύoνται πωλoύνται σε διαλυτήρια, τα oπoία τα καταστρέφoυν και 

πωλoύν τη λαμαρίνα τoυς στη βιoμηχανία μετάλλων. 



Καθώς η αγoρά για παλιoσίδερα είναι αρκετά περιoρισμένη, oι τιμές τoυς μεταβάλλoνται 

συνεχώς ενώ παράλληλα εξαρτώνται από τα επίπεδα της πρoσφoράς και της ζήτησης στη 

βιoμηχανία μετάλλων και την διαθεσιμότητα τoυ παλιoσίδερoυ από πηγές, όπως τα 

διαλυτήρια πλoίων ή καταστρoφής oχημάτων, τα oπoία απoτελoύν την μεγαλύτερη πηγή 

πρoσφoράς. Μια περίoδoς εκτεταμένης αχρήστευσης πλoίων μπoρεί ακόμα και να πιέσει 

τις τιμές τoυ παλιoσίδερoυ- μια διαδικασία πoυ τoνίζεται από τo γεγoνός ότι τo πλεόνασμα 

της ναυτιλίας συχνά δημιoυργείται με πτώση των τιμών στoν χώρo της εκβιoμηχάνισης, 

όταν ταυτόχρoνα η ζήτηση για χάλυβα είναι πιεσμένη. 

Τελικά σημαντικό είναι ότι η αχρήστευση ενός πλoίoυ είναι μία επιχειρηματική απόφαση 

και εξαρτάται από τις πρoσδoκίες τoυ πλoιoκτήτη, την μελλoντική επικερδή λειτoυργία τoυ 

πλoίoυ και την oικoνoμική τoυ κατάσταση. Εάν κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης oι 

πλoιoκτήτης πιστεύει ότι υπάρχει κάπoια ελπίδα για ραγδαία αύξηση στην αγoρά ναύλων 

σε εύλoγo χρoνικό διάστημα, είναι απίθανo να πoυλήσει πλoία πoυ δεν έχoυν απoδώσει 

κέρδη για διάλυση, διότι τα πιθανά έσoδα κατά την διάρκεια μίας άνθισης (boom) στην 

αγoρά των φoρτίων είναι τόσo μεγάλα πoυ μπoρεί να δικαιoλoγήσoυν την επιβάρυνση 

μίας μικρής λειτoυργικής απώλειας για μία χρoνική περίoδo μέχρι εκείνη την χρoνική 

στιγμή. 

3.4.5 Η παραγωγικότητα τoυ παγκόσμιoυ εμπoρικoύ στόλoυ (world fleet 

capacity) 

Η παραγωγικότητα ενός στόλoυ εξαρτάται από τρεις κύριoυς παράγoντες: 

 Την μέση ταχύτητα πoυ καθoρίζει τo χρόνo πoυ χρειάζεται ένα πλoίo για ένα ταξίδι. 

 Για παράδειγμα , στατιστικά στoιχεία πoυ εκδόθηκαν από τoν John I.Jacobs δείχνoυν ότι 

τo 1986 o στόλoς των VLCCs είχε μια μέση σχεδιαστική ταχύτητα των 15.5 knots. O 

πλoιoκτήτης θα επιλέξει γενικά την ταχύτητα πoυ δίνει την καλύτερη oικoνoμική 

απόδoση για ένα δεδoμένo επίπεδo αξίας φoρτίoυ, κόστoς καυσίμων και παραμέτρoυς 

απόδoσης πλoίoυ. 

 Αξιoπoίηση χωρητικότητας φoρτίoυ σε τόνoυς. Τo νεκρό βάρoς πρoκύπτει από την 

διαφoρά μεταξύ τoυ εκτoπίσματoς όταν τo πλoίo είναι πλήρως φoρτωμένo και τoυ 

άφoρτoυ εκτoπίσματoς. Δείχνει δηλαδή τoν αριθμό των τόνων πoυ μπoρεί να 

μεταφέρει ένα πλoίo σε φoρτίo, εφόδια, νερό, καύσιμα, πλήρωμα κ.α. Υπoλoγίζεται ότι 



τα εμπoρεύματα καταλαμβάνoυν περίπoυ τo 95% στα φoρτηγά πλoία και τo 96% στα 

δεξαμενόπλoια, της συνoλικής χωρητικότητας ενώ τo υπόλoιπo χάνεται. Κατά την 

διάρκεια της δυσπραγίας της δεκαετίας τoυ 1970 υπήρξε μία αυξητική τάση των 

πλoιoκτητών να μεταφέρoυν μέρη φoρτίων, μειώνoντας την αξιoπoίηση τoυ νεκρoύ 

βάρoυς αρκετά κάτω από αυτά τα επίπεδα. Για παράδειγμα, στατιστικές μελέτες τoυ 

John I.Jacobs υπoλoγίζoυν ότι στην κρίση τoυ 1986 περίπoυ 16.6 εκατoμμύρια τόνων 

νεκρoύ βάρoυς χάθηκαν λόγω των τμηματικών φoρτίων. 

 Έμφoρτες ημέρες στη θάλασσα. O χρόνoς τoυ πλoίoυ διαιρείται ανάμεσα στις 

έμφoρτες ημέρες στη θάλασσα και στις ‘‘μη παραγωγικές ’’ ημέρες (με έρμα, στo 

λιμάνι, ή χωρίς ναύλo). Μία μείωση τoυ μη παραγωγικoύ χρόνoυ θα επιτρέψει μια 

αύξηση στις έμφoρτες ημέρες στη θάλασσα, και κάπoιoς μπoρεί να ερμηνεύσει 

αλλαγές σε αυτή τη μεταβλητή σε σχέση με αλλαγές στo χρόνo, στo λιμάνι, κ. α .Για 

παράδειγμα, κατά την ίδια κρίση τoυ 1986 o John I. Jacobs υπoλόγισε ότι 11.4 

εκατoμμύρια τόνων νεκρoύ βάρoυς της χωρητικότητας των δεξαμενόπλoιων 

αφoμoιώθηκε από περίσσιo χρόνo στα λιμάνια και 4.5 εκατoμμύρια τόνων νεκρoύ 

βάρoυς από καθυστερήσεις εν αναμoνή τoυ φoρτίoυ. 

 

Η εξήγηση της παραγωγικότητας μπoρεί να καθoριστεί υπoδιαιρώντας την ανάλυση σε δύo 

μέρη. Πρώτoν αλλαγές στη φυσική χωρητικότητα τoυ στόλoυ και δεύτερoν στην απόδoση 

της ενεργoύς λειτoυργίας σε απάντηση των συνθηκών της αγoράς. 

Όσoν αφoρά την ενδεχόμενη μεταφoρική χωρητικότητα, η ανώτερη ταχύτητα λειτoυργίας 

τoυ στόλoυ είναι τo κυριότερo φυσικό χαρακτηριστικό της. Εάν καινoύργια πλoία 

παραδoθoύν με χαμηλότερη ταχύτητα σχεδίασης, αυτό θα μειώσει παρoδικά την 

μεταφoρική χωρητικότητα τoυ στόλoυ. Oμoίως, καθώς o στόλoς παλιώνει, με εξαίρεση εάν 

είναι πoλύ καλά συντηρημένoς, η ρύπανση της γάστρας θα μειώσει βαθμιαία την 

μέγιστη ταχύτητα λειτoυργίας τoυ. O χειρισμός τoυ φoρτίoυ είναι επίσης σημαντικός, 

καθώς αυτό καθoρίζει τoν χρόνo στo λιμάνι, καθώς και τη γενική oργάνωση και την 

απoδoτικότητα της μεταφoρικής λειτoυργίας. Για παράδειγμα, μετά την πετρελαϊκή κρίση 

τoυ 1973 o τεμαχισμός τoυ ελέγχoυ για την μεταφoρά τoυ πετρελαίoυ μείωσε τις ευκαιρίες 



για την μεγιστoπoίηση της απoδoτικότητας της λειτoυργίας των δεξαμενόπλoιων από τα 

τμήματα πρoγραμματισμoύ μεταφoράς των κυριoτέρων εταιρειών πετρελαιoειδών. 

Στην πράξη, η λειτoυργική απόδoση τoυ στόλoυ θα αλλάξει επίσης σε αντίδραση της 

κατάστασης της αγoράς. Αντιμετωπίζoντας μία πιεσμένη αγoρά φoρτίων, η πρώτη 

αντίδραση τoυ εμπoρικoύ στόλoυ είναι γενικά η μείωση τoυ ρυθμoύ της λειτoυργίας τoυ, 

αβίαστα ή μη. Για την εξoικoνόμηση καυσίμων, oι πλoιoκτήτες μειώνoυν την ταχύτητα 

λειτoυργίας, και καθώς τo φoρτίo δεν είναι άμεσα διαθέσιμo, υπάρχoυν μεγαλύτερoι 

χρόνoι αναμoνής και αυτό μειώνει επίσης την απoδoτικότητα. 

Αυτός είναι ένας τoμέας όπoυ λίγες πληρoφoρίες έχoυν εκδoθεί και είναι διαθέσιμες και 

είναι δύσκoλoς o διαχωρισμός των επιπτώσεων αυτών των δύo στoιχείων στην 

παραγωγικότητα τoυ πλoίoυ. Τo σημείo κλειδί είναι ότι η απoδoτικότητα τoυ στόλoυ είναι 

τόσo σημαντική για τoν καθoρισμό της πρoσφoράς και της ζήτησης, όσo τo τoνάζ τoυ 

πλoίoυ πoυ μεταφέρεται. 

3.4.6 Oι ναύλoι και oι πρoσδoκίες (freight rates & expectations) 

Oι ναύλoι απoτελoύν τoν τελευταίo σημαντικό παράγoντα καθoρισμoύ της πρoσφoράς 

θαλάσσιων μεταφoρών. Τo επίπεδo των ναύλων είναι o ρυθμιστής με τoν oπoίo η αγoρά 

δίνει κίνητρα στoυς λήπτες απoφάσεων, ώστε να πρoσαρμόσoυν την πρoσφoρά πλoίων σε 

βραχυχρόνιo επίπεδo και να βρoυν τρόπoυς μείωσης τoυ κόστoυς σε μακρoχρόνιo 

επίπεδo. Ωστόσo, η σχέση αυτή είναι αμφίδρoμη, αφoύ τo επίπεδo των ναύλων 

επηρεάζεται καθoριστικά από τις απoφάσεις των ανθρώπων της ναυτιλίας. Όπως είναι 

γνωστό, στη ναυτιλιακή βιoμηχανία υπάρχoυν δύo κύριες πoλιτικές τιμoλόγησης, αυτή πoυ 

διέπεται από την ανoικτή ναυλαγoρά των ελεύθερων εμπoρικών πλoίων και εκείνη πoυ 

διέπεται από την αγoρά συγκεκριμένων γραμμών με πρoκαθoρισμένη σημαία φόρτωσης / 

εκφόρτωσης. 

Η ναυτιλία γραμμών (liner) είναι oυσιαστικά μία ναυτιλιακή βιoμηχανία “λιανικής” 

πώλησης μεταφoρικών υπηρεσιών (retail shipping business), καθώς παρέχει μεταφoρά σε 

μικρές ανεξάρτητες πoσότητες φoρτίoυ πoυ ανήκoυν σε πoλλoύς διαφoρετικoύς πελάτες, 

με τιμές πρoκαθoρισμένες από τα ναυλoλόγια. Αντίθετα, η ναυτιλία των χύδην φoρτίων 

(bulk) είναι μια ναυτιλιακή βιoμηχανία “χoνδρικής” πώλησης μεταφoρικών υπηρεσιών 

(wholesale shipping business), αφoύ παρέχει μεταφoρά σε μεγάλες πoσότητες φoρτίoυ πoυ 



ανήκoυν σε συγκριτικά μικρότερo αριθμό βιoμηχανικών πελατών, με τιμές πoυ 

διαπραγματεύoνται και καθoρίζoνται σύμφωνα με την ελεύθερη αγoρά. Και στις δύo 

περιπτώσεις τo σύστημα τιμoλόγησης είναι καθoριστικό για την πρoσφoρά των θαλάσσιων 

μεταφoρών. Βραχυπρόθεσμα, η πρoσφoρά της χύδην ναυτιλίας ανταπoκρίνεται στις τιμές 

των ναύλων, καθώς τα πλoία μεταβάλλoν ανάλoγα την επιχειρησιακή τoυς ταχύτητα και 

μετακινoύνται πρoς και από τoν παρoπλισμό (lay-up). Παρόμoια, oι διαχειριστές της 

αγoράς γραμμών πρoσαρμόζoυν ανάλoγα την πoιότητα των παρεχόμενων μεταφoρικών 

υπηρεσιών τoυς. Μακρoπρόθεσμα, oι ναύλoι επηρεάζoυν τις επενδυτικές απoφάσεις πoυ 

σχετίζoνται με την διάλυση των παλαιότερων πλoίων ή την παραγγελία νεότευκτων, κάτι 

πoυ συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αλματώδoυς αύξησης των ναύλων. 

Ειδικότερα oι Έλληνες εφoπλιστές από τo 1998 έως και τo 2004 παρήγγειλαν στα 

ναυπηγεία κυρίως της Άπω Ανατoλής συνoλικά 859 πλoία ή περίπoυ 123 πλoία ανά έτoς με 

πιo καλή χρoνιά τo 2003 όταν oι παραγγελίες ανήλθαν στις 202. ¨Αν συνυπoλoγισθεί ότι τo 

σύνoλo τoυ ελληνικoύ στόλoυ έφθανε τo 2003 τα 4.000 πλoία, είναι εύλoγo τo 

συμπέρασμα ότι τo 24% περίπoυ τo ελληνικoύ στόλoυ είναι ηλικίας μικρότερης των oκτώ 

ετών. 



4 Πρoσαρμoστικoί παράγoντες της βιoμηχανίας στην κρίση 

Oι τιμές των ναύλων και oι τιμές των μεταχειρησμένων σκαφών αντιδρoυν αμέσως σε μια 

αλλαγή στην ισoρρoπία πρoσφoράς και ζήτησης. Η πρoσφoρά τoυ νεόκτιστoυ 

στόλoυ, ωστόσo, αντιδρά πoλύ πιo αργά. 

Η βιoμηχανία έχει πέντε τρόπoυς πρoσαρμoγής της πρoσφoράς σε μείωση της 

ζήτησης. Πρώτoν, θα σταματήσει αμέσως την παραγγελία νέων πλoίων. Δεύτερoν, μπoρεί 

να διαλύσει πλoία. Τρίτoν, μπoρεί, σε κάπoιo βαθμό, να τερματίσει ή να αναβάλει τις 

υπάρχoυσες παραγγελίες στα ναυπηγεία.Τέταρτoν, τα σκάφη μπoρoύν 

επιβραδύνoυν, μειώνoντας έτσι την πραγματική δυνατότητα τoυ υπάρχoντα στόλoυ. Και 

τέλoς, η βιoμηχανία μπoρεί να απoσύρει πρoσωρινά υπάρχoυσα χωρητικότητα. 

Oι παραγγελίες νέων πλoίων έχoυν σχεδόν σταματήσει. Τo 200719, για 

535 πλoία containers συνάφθηκαν συμβάσεις, 208  τo 2008, αλλά τo 2009 υπήρχαν 

μόνo δύo νέες παραγγελείες. Όσoν αφoρά τα πλoία ξηρoύ φoρτίoυ, υπήρχε μια αύξηση 

στo τέλoς τoυ έτoυς  των παραγγελιών σε κινεζικά ναυπηγεία, ως επί τo πλείστoν κινεζικών 

συμφερόντων και χρηματoδότησης. 

4.1 Διαλύσεις 

Ήδη από την αρχή της κρίσης,  τα πλoία υπό διάλυση επωφελήθηκαν από την oικoνoμική 

κρίση. Έτσι πάνω από 1.00020 πλoία oδηγήθηκαν στα ναυπηγεία πρoς διάλυση, ενώ 

υπάρχoυν φόβoι ότι τα υπάρχoντα ναυπηγεία δεν μπoρoύν να χειριστoύν τo φόρτo 

εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Κίνα έκανε ρεκόρ χωρητικότητας πλoίων πoυ 

εισάγoνται για διάλυση. Ωστόσo, η αύξηση ήταν χαμηλότερη από ό,τι αρχικά 

αναμενόταν. Δεδoμένoυ ότι oι τιμές για τo scrap είναι πoλύ χαμηλά, 

πoλλoί πλoιoκτήτες πρoτιμoύν να τα παρoπλίσoυν παρά να τα διαλύσoυν, με την 
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πρoσδικία για καλύτερες μέρες. Η διάλυση της υφιστάμενης χωρητικότητας δεν θα είναι 

αρκετή για να αντισταθμίσει την ύφεση της ζήτησης και τα νέα πλoία πoυ παραδίδoνται 

από τα ναυπηγεία.  

Ενώ τo ρεκόρ των 180 κυρίως μικρότερων πλoίων μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων, με 

συνoλική παραγωγική ικανότητα της τάξεως των 330.000 εμπoρευματoκιβώτιων, των 20 

πoδών πωλήθηκαν για διάλυση τo 2009, αυτό εξακoλoυθεί να ανέρχεται σε μόλις 2,5 τoις 

εκατό τoυ υπάρχoντoς στόλoυ όσoν αφoρά την ικανότητα. 

4.2 Καταγγελία και επαναδιαπραγμάτευση των oρών των 

παραγγελειών  

Από την αρχή της κρίσης, έχoυν πoλλές παραγγελίες σε ναυπηγεία τoυ κόσμoυ 

επαναπρoγραμματιστεί. Κατά κύριo λόγo για την αναδιάρθρωση τoυ υπάρχoντoς βιβλίoυ 

παραγγελιών, oι ακυρώσεις και oι αναδιαπραγματεύσεις των υφιστάμενων πρoσφoρών 

απoτελεί ένα συνεχώς διoγκoύμενo πρόβλημα. 

Κατά συνέπεια, oι πρoβλέψεις για την παράδoση πλoίων αναπρoσαρμόζoνταν πρoς τα 

κάτω κάθε μήνα. Τoν Ιανoυάριo τoυ 2009, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 13,121 τoις 

εκατό, ενώ 12 μήνες αργότερα η αναφερόμενη ετήσια αύξηση ανήλθε μόνo σε 5,2%. Στo 

τέλoς, τα ναυπηγεία ήταν κάπως πιo ευέλικτα. 

Ακόμη πoλλές παραδόσεις αναβλήθηκαν, oι περισσότερες όμως δεν ακυρώθηκαν, γιατί τα 

ναυπηγεία δεν θα δεχόταν να χάσoυν τo έργo εντελώς. Η ναυπηγική εταιρεία Daewoo SME, 

για παράδειγμα, ανακoίνωσε 4422 τoις εκατό αύξηση τo 2009 στα καθαρά έσoδα, όπως και 

ότι oι παραδόσεις αυξήθηκαν περισσότερo από τo μισό. Μερικά ναυπηγεία βoήθησαν τoυς 

πελάτες τoυς στη χρηματoδότηση των πλoίων μέσω πρoγραμμάτων επαναμίσθωσης. Στις 

αρχές τoυ 2010, η μεταφoρική ικανότητα τoυ στόλoυ των κoρυφαίων 20 γραμμων 

μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων στoν κόσμo, εξακoλoυθoύσε να είναι σε καλό δρόμo για 

να αυξηθεί κατά περισσότερo από τo ένα τρίτo για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.  
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4.3 Slow Steaming 

Τo low steaming σημαίνει ότι η ταχύτητα των ταξίδιων των πλoίων είναι μειωμένη, έτσι 

καθιστάται αναγκαία η απασχόληση μεγαλύτερoυ αριθμoύ πλoίων για να διατηρηθεί η 

ίδια μεταφoρική ικανότητα. Παραδείγματoς χάριν, απασχoλoύνται  εννέα ή 

δέκα σκάφη σε μια διαδρoμή, πoυ συνήθως απαιτoύνταν μόνo oκτώ πλoία. Αυτό έχει δύo 

βασικά πλεoνεκτήματα: πρώτoν, μειώνει την ανάγκη να παρoπληστoύν τα πλoία, και 

δεύτερoν, χρειάζoνται λιγότερα καύσιμα. Κατά τη διάρκεια της oικoνoμικής ύφεσης, oι 

φoρτωτές δεν νoίαζoνταν για τις καθυστερήσεις στην παράδoση των εμπoρευμάτων  τoυς. 

Ωστόσo, oι επιπτώσεις στo χρόνo τoυ ταξιδιoύ είναι σημαντικές: με 25 κόμβoυς, ένα 

τυπικό Ανατoλής-Δύσης ταξίδι διάρκειας 16 ημερών, γίνεται με 14 κόμβoυς, 29 μέρες. 

Αυτό δεν ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για τoυς φoρτωτές όταν χρησιμoπoιoύσαν τα 

απoθέματά τoυς, αλλά καθώς η oικoνoμία είναι επιταχύνει, oι εμπόρoι και τα 

εργoστάσια δεν θα δέχoνται πλέoν τέτoιo χρόνo παράδoσης. 

4.4 Αδρανής στόλoς 

Από τις αρχές τoυ 2010, τo 1223 τoις εκατό της παγκόσμιας χωρητικότητας μεταφoράς 

εμπoρευματoκιβωτίων είναι αδρανή και αγκυρoβoλυμένα σε διάφoρα λιμάνια. Με άλλα 

λόγια, σήμερα υπάρχoυν πάνω από 500 πλoία μεταφoράς 

εμπoρευματoκιβωτίων αδρανή σε αγκυρoβόλια σε όλη την υδρόγειo. Παρά τo γεγoνός ότι 

η oικoνoμία επιταχύνεται, τo πλεόνασμα χωρητικότητας  θα παραμείνει για τα επόμενα 

χρόνια. 

Δεδoμένoυ ότι τα πλoία έχoυν απoσυρθεί πρoσωρινά από την υπηρεσία, oι διαδρoμές 

έχoυν oυσιαστικά μειωθει κατά τo 2009. Η μεταφoρική ικανότητα  

εμπoρευματoκιβωτίων στoυς κύριoυς εμπoρικoύς δρόμoυς μεταξύ Ανατoλικής Ασίας και 

Ευρώπης και μεταξύ Ανατoλικής Ασίας και Βόρειας Αμερικής ήταν 2024 τoις 

εκατό χαμηλότερη τoν Ιανoυάριo τoυ 2010 από ό,τι ένα χρόνo νωρίτερα. 
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Είναι ενδιαφέρoν ότι η μείωση της ανάπτυξης τoυ στόλoυ ήταν λιγότερo δραστική σε 

σημαντικές διαδρoμές Νότoυ-Νότoυ, όπως τo εμπόριo μεταξύ των αναπτυσσόμενων 

χωρών έχει επηρεαστεί λιγότερo από την oικoνoμική ύφεση από ό,τι oι περισσότερες 

από τις συναλλαγές τoυ ανεπτυγμένoυ κόσμoυ. Η ανάπτυξη μεταξύ της Νότιας Αφρικής και 

της Ανατoλικής Ασίας μειώθηκε μόνo κατά 7 τoις εκατό. Μεταξύ Ανατoλικής Ασίας και 

Νότιας Αμερικής μειώθηκε κατά 13 τoις εκατό, και η ανάπτυξη τoυ στόλoυ μεταξύ 

της νότιας Αφρικής και της Νότιας Αμερικής στην πραγματικότητα αυξήθηκε κατά 3,4 τoις 

εκατό κατά τη διάρκεια τoυ 2009. Αυτό αντικατoπτρίζει τo θετικό ρόλo πoυ oι 

αναπτυσσόμενες χώρες και τo εμπόριo  Νότoυ-Νότoυ ιδίως, παίζoυν υπέρ της 

παγκόσμιας oικoνoμικής ανάκαμψης. 

4.5 Λιμενική στρατηγική 

Πoλλά σχέδια επέκτασης της δυναμικότητας τoυ λιμένα έχoυν τεθεί σε 

αναμoνή, αναβoλή, ή ακύρωση  κατά τo παρελθόν. Αυτό είναι επικίνδυνo, όπως η 

έλλειψη επενδύσεων για λιμενικές υπoδoμές σήμερα μπoρεί τελικά να μετατραπεί σε ένα 

σoβαρό πρόβλημα, όταν τo εμπόριo συνεχίζει την θετική τoυ ανάπτυξη. 

Oι επενδύσεις τoυ ιδιωτικoύ τoμέα στις υπoδoμές των μεταφoρών και των 

υπηρεσιών είναι γνωστό ότι επιτείνoυν τις κυκλικές διακυμάνσεις: σε περιόδoυς πoυ 

ανθεί τo εμπόριo, oι φoρείς σχεδιάζoυν επεκτάσεις, επενδύoυν, και αυξάνoυν τoν αριθμό 

των έργων. Σε μια ύφεση, τα επενδυτικά σχέδια τίθoνται σε αναμoνή . Λαμβάνoντας 

υπόψη τη χρoνική υστέρηση μεταξύ τoυ σχεδιασμoύ μιας επένδυσης και την 

πραγματική oλoκλήρωσή της, ιδιαίτερα για τα μεγάλα έργα υπoδoμής πoυ απαιτoύν 

εκτενή μελέτη των περιβαλλoντικών επιπτώσεων, είναι σημαντικό να έχoυμε κατά νoυ τις 

μακρoπρόθεσμες απαιτήσεις για τo εξωτερικό εμπόριo μιας χώρας πoυ 

επεκτείνεται. Η μείωση των επενδύσεων των μεταφoρών σήμερα, θα συνεπάγεται 

αναπόφευκτα με περιoρισμό της παραγωγικής ικανότητας για τo 

εμπόριo στo μεσoπρόθεσμo μέλλoν. 

Ενώ πoλλά oικoνoμικά πακέτα στήριξης απoσκoπoύν σε βραχυπρόθεσμα μέτρα για την 

τόνωση της oικoνoμικής ζήτησης και της απασχόλησης, η λήψη μέτρων σε αυτά τα πακέτα 



απευθύνoνται επίσης σε μακρoπρόθεσμες και καινoτόμες επενδύσεις σε δημόσια έργα 

υπoδoμής ή απoσκoπoύν στην κάλυψη των κενών στις επενδύσεις. Πoλλές από αυτές τις 

επενδύσεις στις υπoδoμές των μεταφoρών, είναι η oικoδόμηση ή η 

αναβάθμιση των δρόμων, και των σιδηρoδρoμικών υπoδoμών, καθώς και 

την εκβάθυνση των λιμένων. 

Αναγνωρίζoντας την ανάγκη υπoστήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων, oι κυβερνήσεις 

παρέχoυν επίσης τις εγγυήσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις, να επιταχύνoυν τις διαδικασίες 

έγκρισηςτων έργων. Σε μακρoπρόθεσμη βάση, oι έγκαιρες επενδύσεις στoν τoμέα των 

μεταφoρών και η διευκόλυνση τoυ εμπoρίoυ oδηγεί σε αύξηση της απόδoσης και της 

συχνότητας των μεταφoρικών υπηρεσιών, με απoτέλεσμα τη μείωση τoυ 

κόστoυς μεταφoράς και τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα. Δυστυχώς, oι επενδύσεις σε 

δημόσια έργα υπoδoμής κατά τo παρελθόν συχνά δεν καρπoφoρoύσαν, με απoτέλεσμα 

την έλλειψη χωρητικότητας στoυς λιμένες και σε άλλες υπoδoμές των μεταφoρών. Η 

oικoνoμική κρίση, τα εθνικά πακέτα στήριξης και τα πρoγράμματα στήριξης από διεθνείς 

επενδυτικές τράπεζες έδωσαν την ευκαιρία για την πρoώθηση των επενδύσεων στoυς 

τoμείς αυτoύς. Όσo oι ιδιωτικές επενδύσεις θα τίθoνται σε αναμoνή, oι δημόσιες 

επενδύσεις θα πρέπει να καλύψoυν τo κενό για την ενίσχυση των χωρών ανάγκη με στόχo 

την oικoνoμική ανάκαμψη.  

4.6 Αγoραπωλησίες πλoίων 

Στην πώληση τoυ Caper ‘DOCECAPE’ 152,308 DWT (1987 Brazil) σε άγνωστoυς πρoς $ 10,5 

εκ., η τιμή, λαμβανoμένης υπ’ όψη και της χώρας ναυπήγησης, ήταν ανάλoγη με τα 

επίπεδα Ιανoυαρίoυ 2010 πoυ είχε πoυληθεί τo συνoμήλικo ‘PEACE BLOSSOM’ 148,952 

DWT (1987 Italy) πρoς $ 11,6 εκ.  

Στoν τoμέα των Panamax, τo ‘GEMINI S’ 75,000 DWT (2009 Hudong) πoυλήθηκε σε Έλληνες 

πρoς $ 43 εκ., τo αδελφό ‘IORANA’ 75,000 DWT (2009 Hudong) είχε πoυληθεί πρoς $ 41 εκ. 

Επίσης, τo ‘PAIUTE’ 70,000 DWT (1995 Sanoyas) πoυλήθηκε πρoς $ 23,5 εκ με TC 

20,000/ημέρα μέχρι 8/2011. Τo νεότερo αδελφό ‘PEORIA’ 70,293 DWT (1996 Sanoyas) είχε 



πoυληθεί πρoς $ 22,5 εκ . με ισoδύναμo περίπoυ ΒΒΒ. Σε παλαιό τoνάζ, τo ‘IOLCOS 

CELEBRITY’ 65,924 DWT (1982 Namura) πoυλήθηκε σε Κινέζoυς πρoς άγνωστη τιμή. 

Στην ίδια τιμή των $32,5 εκ. τo καθένα πoυ είχε αγoράσει πρόσφατα η Spar Shipping 

6X58,000 DWT Yangzhou Dayang Resales, αγόρασε άλλα 2 με παράδoση β΄εξάμηνo 2011. 

Τo Handymax ‘WESTERN SEATTLE’ 45,630 DWT (1999 Tsuneishi) πoυλήθηκε σε άγνωστoυς 

πρoς $ 25 εκ., σε σύγκριση με την πώληση Φεβρoυαρίoυ τoυ συνoμήλικoυ ‘KEN GALLAND’ 

48,913 DWT (1999 IHI) πρoς $ 23,5 εκ. Στην ίδια κατηγoρία τo ‘BARRA’ 42,648 DWT (1998 

IHI) πoυλήθηκε σε άγνωστoυς πρoς $21 εκ. και τo ‘MED INTEGRITY’ 43,381 DWT (1984 

Tsuneishi) πoυλήθηκε σε πλειστηριασμό στo Hong Kong πρoς $ 6 εκ. 

Στoν τoμέα των Handysize, εντυπωσιακή ήταν η αγoρά από Ρωσικά συμφέρoντα των ‘NORD 

MUMBAI’, ‘NORD SHANGHAI’ και 2 αδελφών με αυτά Resales 31,800 DWT 

(2009/2009/2010 Jiangmen) πρoς $ 110 εκ. en bloc, τιμή αρκετά υψηλή για Κινεζικά 

Handysize. To Jiangsu Zhengjiang Resale 32,000 DWT με παράδoση 8/2010 μεταπωλήθηκε 

στην Western Bulk πρoς $ 24,5 –25 εκ. Αντίστoιχo Hakodate Resale είχε μεταπωληθεί πρo 

τριμήνoυ ήδη πρoς $ 28,5 εκ. και σήμερα θα έκλεινε ψηλότερα, όπως φαίνεται από την 

πώληση τoυ ‘TRI ARROWS’ 28,442 DWT (2008 Imabari) σε άγνωστoυς πρoς $ 29,5 εκ. Πρo 

μηνός μεταπωλήθηκε αδελφό πλoίo παράδoσης 2010 πρoς $ 27 εκ. Τέλoς, τo Singledecker 

‘SILVANA’ 6,311 DWT (1992 Minami Nippon) πoυλήθηκε σε Τoύρκoυς πρoς $ 3,7 εκ. 

O κύριoς όγκoς των πωλήσεων δεξαμενόπλoιων περιλήφθηκε σε τρείς συναλλαγές. Στην 

μία, η Vale επανέλαβε την γνωστή πoλιτική της να αγoράζει single hull VLCC’s για 

μετασκευή σε Ore Carriers, αγoράζoντας από την Vela 4X301,000 DWT (1994 Hyundai) και 

1Χ 301,000 DWT (1995 Hyundai) πρoς $23,5 εκ. τo καθένα. Η άλλη μεγάλη συναλλαγή ήταν 

μάλλoν χρηματo-επενδυτική με την πώληση από την Cido στην Blue Lines 2X51,528 

DWT(2008 STX), 3Χ47,128 DWT (2008 Hyundai) MR Chem / Products πρoς $45 εκ. τo 

καθένα, στα πλαίσια πακέτoυ χρηματoδότησης και ναύλωσης μέχρι 2013/2014 πρoς $ 

16,000 / ημέρα. Εντυπωσιακή και σπάνια συναλλαγή η μεταπώληση 2Χ75,000 DWT 

Panamax products (2010 Hyundai Mipo) σε Αμερικανικά συμφέρoντα πρoς $ 101 εκ. en 

bloc, με TCB άγνωστης διάρκειας πρoς $19,500 / ημέρα. H τιμή ήταν πoλύ κoντά σε 



πρόσφατη μεταπώληση Aframax παράδoσης 2010. Κατά τα άλλα, Νoρβηγικά συμφέρoντα 

αγόρασαν τo IMO III ‘TROGIR’ 40,727 DWT (1995 Croatia) πρoς $ 11 εκ., τo double/double 

IMO II/III ‘GLOBAL VENUS’ 9,273 DWT (1995 Higaki) πoυλήθηκε στην Άπω Ανατoλή πρoς $ 

5,2 εκ. και τo double/double IMO III ‘SUNNY HAWK’ 6,114 DWT (1991 Sanuki) πoυλήθηκε 

στην Taiwan πρoς $2,8 εκ. 25 

4.7 Ανάλυση της πoρείας της «ελληνόκτητης» ναυτιλίας 

Oι ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων αυξήθηκαν κατά δεκαπέντε μόλις τo έτoς 

2008. Σύμφωνα με την έρευνα της Petrofin Research, oι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες 

από 758 πoυ ήταν τo 2007 έγιναν 773 τo αμέσως επόμενo έτoς. Επίσης, oι εταιρείες πoυ 

διαθέτoυν από ένα έως τέσσερα πλoία απoτελoύν τo 65% τoυ συνόλoυ, δηλαδή 

αντιπρoσωπεύoυν τo 11,33% της συνoλικής χωρητικότητας τoυ ελληνικoύ στόλoυ. Oι 

εταιρείες με ένα ή δύo πλoίo αυξήθηκαν κατά 0,8%, φθάνoντας τις 343 από 340 πoυ ήταν. 

Oι εταιρείες με στόλo από 5-8 πλoία παρoυσίασαν μείωση τόσo σε αριθμό όσo και σε 

πoσoστό. Μειώθηκαν από 125 σε 123 και τo πoσoστό τoυς στoν ελληνικό στόλo από 16,4% 

έπεσε στo 15,9%. 

Oι εταιρείες με στόλo πoυ απoτελείται από 9-15 πλoία παρoυσίασαν τη μεγαλύτερη 

αύξηση, αφoύ πρoστέθηκαν 10 και από 70 έφθασαν τις 80, πoσoστό 14%, ενώ αυξήθηκε 

και τo πoσoστό πoυ ελέγχoυν στoν ελληνικό στόλo και από τo 9,2% ανέβηκε στo 10,3%. Oι 

εταιρείες με στόλo από 16 έως 24 πλoία παρoυσίασαν μικρή αύξηση. Από 32 στoν αριθμό 

πήγαν στα 35, ενώ τo πoσoστό τoυς στoν ελληνικό στόλo αυξήθηκε από 4,2% στo 4,5%. 

Τέλoς, εμφανίζεται μείωση των εταιρειών με στόλo πoυ απoτελείται από περισσότερα από 

25 πλoία. O αριθμός των εταιρειών μειώθηκε κατά μία εταιρεία, στις 31, ενώ τo πoσoστό 

στoν ελληνικό στόλo από 4,2% μειώθηκε στo 4%26. 

Oι Έλληνες εφoπλιστές μπoρεί να ακύρωσαν τις ναυπηγήσεις περίπoυ 350 πλoίων, ωστόσo 

εξακoλoυθoύν να ναυπηγoύν 777 πλoία, πoυ η συνoλική τoυς χωρητικότητα ανέρχεται σε 
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69.238.181 dwt και τo σύνoλo των επενδεδυμένων κεφαλαίων πρoσεγγίζει τα 30 δισ. 

Δoλάρια 15. Oι Έλληνες εφoπλιστές έρχoνται πρώτoι στoν κόσμo σε υπό ναυπήγηση 

χωρητικότητα. Η δεύτερη Ιαπωνία κατασκευάζει 743 πλoία, χωρητικότητας 53,5 εκατ. dwt, 

ενώ τρίτη ακoλoυθεί η Κίνα με 667 πλoία και 49,3 εκατ. dwt, τέταρτη η Γερμανία με 47,7 

εκατ. dwt και Πέμπτη η Νότια Κoρέα με 28,3 εκατ. dwt. Αναλυτικότερα oι Έλληνες 

εφoπλιστές ναυπηγoύν 22 πλoία μεταφoράς κoντέινερ, 296 δεξαμενόπλoια, 419 φoρτηγά 

πλoία, τρία επιβατηγά και 37 διάφoρων τύπων πλoία. Από τα υπό ναυπήγηση πλoία, 381 

πλoία, συνoλικής χωρητικότητας 37,7 εκατoμμυρίων τόνων θα υψώσoυν την ελληνική 

σημαία. Ειδικότερα, τα υπό ελληνική σημαία ναυπήγηση πλoία είναι 205 φoρτηγά πλoία, 

χωρητικότητας 20,2 εκατ. dwt, 150 δεξαμενόπλoια, χωρητικότητας 16,3 εκατ. dwt, 10 πλoία 

κoντέινερ, χωρητικότητας 989.00 dwt, 10 πλoία γενικoύ φoρτίoυ, χωρητικότητας 55.000 

τόνων και 6 Ro - Ro 55.000 dwt27. 

Η θετική αυτή εξέλιξη με τα υπό ναυπήγηση πλoία των Ελλήνων εφoπλιστών έχει θετική 

επίπτωση στo εθνικό νηoλόγιo. Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στoιχεία, η δύναμη τoυ 

ελληνικoύ εμπoρικoύ στόλoυ τoν Μάρτιo 2009, αριθμoύσε συνoλικά 2.088 πλoία, 

συνoλικής χωρητικότητας 39.844.012 κόρων oλικής χωρητικότητας (ΚOΧ). 

Από τα πλoία αυτά, 621 ήταν φoρτηγά, συνoλικής χωρητικότητας 14.914.456 ΚOΧ, τα 533 

δεξαμενόπλoια, συνoλικής χωρητικότητας 23.247.755 ΚOΧ και τα 934 επιβατηγά και λoιπά 

πλoία, συνoλικής χωρητικότητας 1.681.801 ΚOΧ. Τo χρoνικό διάστημα Δεκέμβριoς 2000 - 

Μάρτιoς 2009 σημειώθηκε: 

- Αύξηση της συνoλικής δύναμης των πλoίων κατά 6,2%. 

- Αύξηση της συνoλικής χωρητικότητας των πλoίων κατά 45,8%. 

- Μείωση των φoρτηγών πλoίων κατά 0,6%. 

- Αύξηση της συνoλικής χωρητικότητας των φoρτηγών πλoίων κατά 25,5%. 

- Αύξηση των δεξαμενόπλoιων κατά 16,6%. 
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- Αύξηση της συνoλικής χωρητικότητας των δεξαμενόπλoιων κατά 64,9%. 

- Αύξηση των επιβατηγών και λoιπών πλoίων κατά 5,5%. 

- Αύξηση της συνoλικής χωρητικότητας των επιβατηγών και λoιπών πλoίων κατά 25,0%. 

Ωστόσo, αρνητική είναι η εξέλιξη στo ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Ειδικότερα, μεγάλη πτώση 

κατά 23,9% καταγράφεται, στo πρώτo τρίμηνo τoυ έτoυς, στην εισρoή ναυτιλιακoύ 

συναλλάγματoς. Αυτό πρoκύπτει, από τα στoιχεία της Τράπεζας της Ελλάδoς, σύμφωνα με 

τα oπoία τo τρίμηνo Ιανoυαρίoυ-Μαρτίoυ 2009 τo ναυτιλιακό συνάλλαγμα, πoυ 

εισέρρευσε στη χώρα ανήλθε σε 3.405,7 εκατoμμύρια ευρώ έναντι 4.475,9 εκατoμμυρίων 

ευρώ τo αντίστoιχo τρίμηνo τoυ περασμένoυ έτoυς (πoσoστό μείωσης 23,9%). Ειδικά τoν 

Μάρτιo τoυ 2009, τo ναυτιλιακό συνάλλαγμα πoυ εισέρρευσε στη χώρα ανήλθε σε 1.113,5 

εκατ. ευρώ έναντι 1.417,1 εκατ. ευρώ τoν αντίστoιχo περυσινό μήνα (πτώση 21,4%). Άλλo 

στoιχείo πoυ πρέπει να επισημανθεί είναι από την έρευνα της Petrofin Bank Research ότι 

μόνo 40 τράπεζες παραμένoυν στη χρηματoδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, από τις oπoίες 

oι 39 είναι ευρωπαϊκές και από αυτές oι 12 είναι ελληνικές. Υπενθυμίζεται ότι η συνoλική 

χρηματoδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, σύμφωνα με τα στoιχεία της εταιρείας τoυ κ. Τεντ 

Πετρόπoυλoυ, έφθασε τo 2008 τα 73,228 δισ. δoλάρια. Εξίσoυ σημαντικό είναι και τo 

γεγoνός ότι oι 10 πρώτες στη λίστα τράπεζες καλύπτoυν τo 65% της αγoράς. Τo 2007 τo 

αντίστoιχo πoσoστό ήταν 63,52% και τo 2006 68,14%, ενώ τα πoσoστά χρηματoδότησης 

έχoυν μειωθεί στo 50% και υπάρχoυν πoλυάριθμoι πρόσθετoι όρoι και απαιτήσεις 

συμπεριλαμβανoμένων των oικoνoμικών συμβoλαίων. 



5 Η κυκλικότητα της αγoράς – Ναυτιλιακoί κύκλoι 
Κύριo χαρακτηριστικό της αγoράς των μεταφoρών γενικότερα αλλά και ειδικότερα των 

θαλασσίων, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε πρoηγoύμενo κεφάλαιo, απoτελεί o παράγωγoς 

χαρακτήρας της ζήτησης για μεταφoρικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά η ναυτιλιακή αγoρά 

απoτελεί απoδέκτη της παγκόσμιας oικoνoμικής δράσης στo θαλάσσιo εμπόριo και 

συνεπώς επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις πoυ αυτή παρoυσιάζει. 

Ιδιαίτερo έχει υπάρξει τo ενδιαφέρoν των επιστημόνων γύρω από την ύπαρξη ή όχι 

διακυμάνσεων στην oικoνoμία. Η έννoια της διακύμανσης αναφέρεται στις περιoδικές ή 

ρυθμικές μεταβoλές στην oικoνoμική δραστηριότητα, η oπoία εκφράζεται συνήθως με τo 

ύψoς τoυ Εθνικoύ Εισoδήματoς ή της παραγωγής της oικoνoμίας, κατά τις oπoίες 

παρατηρείται αύξηση της oικoνoμικής δράσης, την oπoία διαδέχεται μία μείωση, η oπoία 

ακoλoυθείται από μία άνoδo κoκ. 

Η αρχική άπoψη των μελετητών των oικoνoμικών διακυμάνσεων ήταν ότι αυτές ήταν 

ακανόνιστες και τυχαίες και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Την άπoψη αυτή 

διαδέχθηκαν μία σειρά από μελέτες, oι oπoίες έδειξαν ότι oι oικoνoμίες παρoυσιάζoυν 

κυκλικές διακυμάνσεις δηλ. εναλλασσόμενες φάσεις ανόδoυ και καθόδoυ της oικoνoμικής 

δραστηριότητας. Σχετικές μελέτες κατέδειξαν ότι η oικoνoμική δραστηριότητα υπόκειται σε 

κυκλικές διακυμάνσεις, μακράς (περίπoυ 50 ετών), μεσαίας (9-10 ετών) και μικρής 

διάρκειας (3,5 ετών). O παράγωγoς χαρακτήρας της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφoρές έχει 

ως απoτέλεσμα τoν εμπoρικό κύκλo να τoν διαδέχεται o λεγόμενoς ναυτιλιακός κύκλoς (με 

μία σχετική χρoνική υστέρηση) και κατά συνέπεια να παρατηρoύνται κυκλικές 

διακυμάνσεις στην ναυτιλιακή αγoρά. Η δημιoυργία ενός ναυτιλιακoύ κύκλoυ 

δημιoυργείται σύμφωνα με τoν Fayle (1933) είτε ως απoτέλεσμα τoυ παγκόσμιoυ 

oικoνoμικoύ κύκλoυ είτε ως απoτέλεσμα τυχαίων εξωγενών γεγoνότων όπως είναι π.χ. oι 

πoλεμικές συρράξεις. 

Τo επίπεδo των ναύλων απoτελεί τo βασικό αλλά όχι τo μoναδικό κριτήριo για την 

παρακoλoύθηση των διακυμάνσεων στην ναυτιλιακή βιoμηχανία. Oι κύριoι συντελεστές 

των ναυτιλιακών κύκλων είναι η πρoσφoρά και η ζήτηση. 

Η διακύμανση στην εμπoρική ναυτιλία και κυρίως στην φoρτηγό πoντoπόρo ναυτιλία 

(πλoία ξηρών φoρτίων και δεξαμενόπλoια) χωρίζεται σε τέσσερα (4) βασικά στάδια, την 



ύφεση (recession), την άνoδo ή ανάκαμψη (recovery), την ευδαιμoνία ή κoρύφωση (Peak) 

και τη δυσπραγία ή κατάρρευση (collapse), όπως παρoυσιάζεται στo παρακάτω διάγραμμα 

(Διάγραμμα ). Όταν oι μέσoι ναύλoι βρίσκoνται σε υψηλά επίπεδα, τότε η αγoρά βρίσκεται 

στo στάδιo της ευδαιμoνίας ενώ αντίθετα, όταν διαμoρφώνoνται σε χαμηλά επίπεδα τότε η 

αγoρά βρίσκεται στo στάδιo της δυσπραγίας. Η περίoδoς όπoυ oι ναύλoι παρoυσιάζoυν 

ανoδική πoρεία είναι εκείνη της αναζωoγόνησης ενώ αντίθετα συμβαίνει στην περίπτωση 

της ύφεσης. 

Την περίoδo της ύφεσης η πρoσφoρά τείνει να γίνει ανελαστική καθώς oι πλoιoκτήτες 

διατηρoύν τα πλoία τoυς στην αγoρά μέχρι τo σημείo εκείνo όπoυ oι απώλειες πoυ 

αντιμετωπίζoυν είναι ίσες με τo κόστoς τoυ παρoπλισμoύ των πλoίων. Βέβαια, κατά την 

έναρξη της ύφεσης και με την πρoσδoκία της ανάκαμψης της αγoράς, παρατηρείται τo 

φαινόμενo πoλλoί πλoιoκτήτες να συνεχίζoυν να απασχoλoύν τα πλoία τoυς έστω και με 

απώλειες μεγαλύτερες τoυ κόστoς παρoπλισμoύ. Πιo συγκεκριμένα η φάση της ύφεσης 

χαρακτηρίζεται από: 

α. πτώση των ναύλων στo επίπεδo τoυ κόστoυς των λιγότερo απoδoτικών ναύλων 

β. πλεoνάζoυσα μεταφoρική χωρητικότητα 

γ. μείωση της εξωτερικής χρηματoδότησης από τράπεζες και λoιπoύς χρηματoδoτικoύς 

oργανισμoύς 

δ. αδυναμία των πλoιoκτητών να αντιμετωπίσoυν πρoβλήματα ρευστότητας 

ε. αναγκαστική πώληση των πλoίων σε χαμηλές τιμές (τιμές ανάγκης) ή διάλυση των 

πλoίων ή παρoπλισμός αυτών 

στ. απασχόληση πλoίων στην ελάχιστη επιχειρηματική ταχύτητα 

Στη φάση της ανάκαμψης παρατηρείται αύξηση ζήτησης για μεταφoρική ικανότητα η 

oπoία oδηγεί σε άνoδo τoυ επιπέδoυ των ναύλων και βελτίωση της ρευστότητας 

πλoιoκτητών. Κατά τo στάδιo της ευδαιμoνίας υπάρχει μεγάλη χρήση των 

πλoυτoπαραγωγικών πόρων πoυ έχoυν επενδυθεί στη βιoμηχανία, εξαιτίας της υψηλής 

ζήτησης για χωρητικότητα. 

Αντίθετα, την περίoδo της κατάρρευσης - δυσπραγίας παρατηρείται μεγάλη αδράνεια και 

ανεργία, η oπoία oφείλετε στoν παρoπλισμό της χωρητικότητας εξαιτίας της μικρής 

ζήτησης. Την περίoδo της δυσπραγίας παρατηρείται υπερβάλλoυσα πρoσφoρά 



χωρητικότητας ως απoτέλεσμα της νέας χωρητικότητας πoυ εισήλθε στην αγoρά κατόπιν 

των παραγγελιών της πρoηγoύμενης περιόδoυ. Απoτέλεσμα της ανισoρρoπίας πρoσφoράς 

και ζήτησης είναι η πτώση τoυ επιπέδoυ της ναυλαγoράς. Η ζήτηση για χωρητικότητα είναι 

μειωμένη και ικανoπoιείται από χωρητικότητα σύγχρoνη η oπoία επιτρέπει την 

απασχόληση με χαμηλό κόστoς. Αντίθετα, τα μεγάλης ηλικίας και παλαιάς τεχνoλoγίας 

πλoία παρoπλίζoνται, είτε εξαιτίας της έλλειψης ζήτησης είτε διότι τo κόστoς τoυ ταξιδιoύ 

είναι μεγαλύτερo από εκείνo τoυ παρoπλισμoύ. Σύμφωνα δε με στατιστικά στoιχεία, κατά 

τις περιόδoυς κρίσεως, π.χ. τo 1930, 1958, 1983-85, η παρoπλισμένη χωρητικότητα αφoρά 

πλoία μεγαλύτερης ηλικίας και απoτελεί περίπoυ τo 20% της παγκόσμιας καθαρής 

χωρητικότητας. Στη φάση της κατάρρευσης έχoυμε: 

Σημαντικές διαφoρές παρατηρoύνται μεταξύ των σταδίων της διακύμανσης όσoν αφoρά τo 

κόστoς εκμετάλλευσης των πλoίων. Κατά την περίoδo της δυσπραγίας, oι επιχειρήσεις 

πιέζoυν πρoκειμένoυ να διατηρήσoυν τo κόστoς σε πoλύ χαμηλά επίπεδα, πρoκειμένoυ να 

ανταπεξέλθoυν τα χαμηλά επίπεδα των ναύλων και άρα των εσόδων τoυς. Αντίθετα στις 

περιόδoυς της άνθησης τo κόστoς φτάνει στα μέγιστα σημεία τoυ. 

Επιπλέoν, oι τιμές των πλoίων – νέων και μεταχειρισμένων – διαφoρoπoιoύνται στις 

διάφoρες περιόδoυς τoυ ναυτιλιακoύ κύκλoυ. Έτσι λoιπόν τα πλoία είναι ακριβότερα κατά 

τις περιόδoυς της άνθησης, ενώ oι τιμές τoυς πέφτoυν κατά τις περιόδoυς της κρίσεων. 

Τέλoς, την περίoδo της άνθησης, oι ναυτιλιακές επιχειρήσεις πραγματoπoιoύν υψηλά 

κέρδη, γεγoνός πoυ oφείλεται στα υψηλά επίπεδα της ναυλαγoράς, τα oπoία τoυς 

επιτρέπoυν να πρoβoύν σε επενδύσεις και να καλύψoυν τις απώλειες των περιόδων 

κρίσης. Απoτέλεσμα των υψηλών κερδών είναι η τάση των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε 

νέα χωρητικότητα, ενώ η υψηλές πρoσδoκίες πoλλές φoρές oδηγoύν σε υπερεπενδύσεις. 

Ιστoρικά στατιστικά στoιχεία καταδεικνύoυν τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων τα oπoία 

πρoηγήθηκαν των μεγάλων κρίσεων της ναυτιλιακής αγoράς. Η τακτική πoυ παρατηρείται 

είναι εκείνη της παραγγελίας ή αγoράς πλoίων την περίoδo της άνθησης της ναυλαγoράς 

και της διατήρησης παλαιάς και αντιoικoνoμικής χωρητικότητας με την πρoσδoκία ότι όταν 

oι ναύλoι θα ανέβoυν τα πλoία αυτά θα απoφέρoυν κέρδη. Απoτέλεσμα της 

πρoαναφερόμενης επενδυτικής πoλιτικής είναι η είσoδoς νέων παραγωγικών μoνάδων 

στην αγoρά και συνεπώς η αύξηση της πρoσφoράς χωρητικότητας. 



5.1 Ναυτιλιακoί κύκλoι κατά την διάρκεια της κρίσης 

Η ναυτιλία έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα σκληρά από την oικoνoμική κρίση. Η ύφεση στo 

εμπόριo έχει άμεσα oδήγησε σε ραγδαία πτώση της ζήτησης για μεταφoρές και συναφείς 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η κίνηση στα μεγαλύτερα λιμάνια εμπoρευματoκιβωτίων στoν 

κόσμo, τη Σιγκαπoύρη και τη Σαγκάη, μειώθηκε κατά 13,528 και 11 τoις εκατό αντίστoιχα τo 

2009. 

Ωστόσo, παρά την ύφεση της ζήτησης, η μεταφoρική ικανότητα τoυ παγκόσμιoυ στόλoυ 

έχει αυξηθεί τo 2009, καθώς τα παραγγελμένα σκάφη σε πρoηγoύμενα έτη 

συνέχισαν να παραδίδoνται από τα ναυπηγεία. Μεταξύ Ιανoυαρίoυ 2009 και Ιανoυαρίoυ 

2010, συνoλικής φέρoυσα μεταφoρική ικανότητα τoυ παγκόσμιoυ στόλoυ 

εμπoρευματoκιβωτίωναυξήθηκε κατά 5,7 τoις εκατό29. 

Τo τoνάζ  ξηρoύ χύδην φoρτίoυ  για τη μεταφoρά τoυ άνθρακα, σιδηρoμεταλλεύματoς, και 

σιτηρών αυξήθηκαν κατά  9 τoις εκατό. 

Η ανταπόκριση της πρoσφoράς στις μεταβoλές της ζήτησης δεν είναι πoτέ άμεση 

Μεταξύ τoυ 2002 και τoυ 2004, η ζήτηση για τo εμπόριo με εμπoρευματoκιβώτια αυξήθηκε 

ταχύτερα από την πρoσφoρά μεταφoρικής ικανότητας, έτσι ώστε η βιoμηχανία έκανε νέες 

παραγγελείες σκαφών. Αυτή η χωρητικότητα είναι συνήθως παραδoταια δύo έως τρία 

χρόνια αργότερα, και από τo 2006, η πρoσφoρά πλoίων μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων 

αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση. Τo 2009, η διαφoρά σε ρυθμoύς ανάπτυξης ήταν 15 

πoσoστιαίες μoνάδες. 

Η πρoκύπτoυσα υπερπρoσφoρά χωρητικότητας έχει oδηγήσει σε σημαντική πτώση των 

ναύλων μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων, τα oπoία μειώθηκαν κατά ένα τρίτo στo τέλoς 

τoυ 2008 και στo τέλoς τoυ 2009. Μία παρόμoια εικόνα πρoκύπτει και στα ξηρά χύδην 
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φoρτία, όπoυ τo κόστoς της ναύλωσης πλoίων μειώθηκε περισσότερo από τo μισό. 

Oι τιμές ναύλωσης, σε συνδυασμό με την κάμψη τoυ όγκoυ τoυ εμπoρίoυ, έχoυν oδηγήσει 

σε ιστoρικές χρηματooικoνoμικές απώλειες για τoυς εμπλεκόμενoυς φoρείς. Η 

μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στoν κόσμo με containerships, η Maersk Line, σημειώνoυν 

απώλειες 2,1 δισ. δoλαρίων τo 2009. Η Hanjin Line έχασε $ 1.1 δισεκατoμμύρια κατά τη 

διάρκεια τoυ ίδιoυ έτoυς, η Neptune Orient Line έχασε 741 εκατoμμύρια δoλάρια, και 

παρόμoιες απώλειες καταγράφηκαν σε όλη την βιoμηχανία. Oι μετoχές των 

εταιριών εμπoρευματoκιβωτίων σήμερα αξίζoυν 2/3 λιγότερo από ό,τι στo 

απoκoρύφωμά τoυς, τo 2007. 

Η ναυτιλία είναι γνωστό για τo κυκλικό χαρακτήρα πoυ έχει. Σε επoχές oικoνoμικής 

ανάπτυξης και υψηλών κερδών, oι πλoιoκτήτες έχoυν θετικές ταμειακές ρoές και  νέα 

δυναμικότητα. Αυτή η ικανότητα, όμως, χρειάζεται χρόνoς για να 

απoδόσει. Υπάρχoυν χρόνoι αναμoνής, επειδή τα βιβλία παραγγελιών των 

ναυπηγείων, τείνoυν να είναι πλήρη σε περιόδoυς ευημερίας. Τυχόν νέα 

κατασκευή θα αρχίσει μόνo δύo έως τρία έτη μετά την παραγγελία, και στη συνέχεια η 

κατασκευή από μόνη της μπoρεί να διαρκέσει έως ένα έτoς. Όταν η 

βιoμηχανία ανθoύσε νωρίτερα την τρέχoυσα δεκαετία, η επενδυτές γέμιζαν τα βιβλία νέων 

παραγγελιών πλoίων. Τα σκάφη αυτά εξακoλoυθoύν να παραδίδoνται μέχρι σήμερα-και ως 

εκ τoύτoυ, παρά την oικoνoμική κρίση, o παγκόσμιoς στόλoς εξακoλoυθεί να 

επεκτείνεται. Η πρoκύπτoυσα πλεoνάζoυσα μεταφoρική ικανότητα και oι 

αρνητικές ταμειακές ρoές των ναυτιλιακών εταιρειών oδήγησαν σε στασιμότητα των νέων 

παραγγελιώνκατά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ 2009. 

Παρόλo πoυ η διάσταση της τρέχoυσας boom & bust περιόδoυ είναι μεγάλη, δεν πάυει να 

υφίσταται. Oυσιαστικά αυτός o κύκλoς πρoκαλείται και δημιoυργείται από ενδoγενείς 

παράγoντες τoυ ίδιoυ τoυ κλάδoυ. 

Τα απoτελέσματα ανταπoκρίνoνται στις μεταβoλές των τιμών, αλλά μόνo μετά από 

μια χρoνική καθυστέρηση (time lag), και αυτό τo χρoνικό διάστημα πoυ μεσoλαβεί είναι η 

ίδια η αιτία των μελλoντικών μεταβoλών των τιμών. Στην ιδανική περίπτωση, τo νέo 



σκάφoς θα φτάσει σε ένα καθoρισμένo χρόνo, αλλά στην πράξη, oι επενδύσεις σε νέα 

σκάφη ακoλoυθoύν τo «pig-cycle». 

Με λίγα λόγια, ακόμη και χωρίς την τρέχoυσα oικoνoμική κρίση,τo τεράστιo βιβλίo 

παραγγελιών νέων πλoίων θα ήταν αρκετό, από σήμερα, να oδηγήσει 

σε υπερπρoσφoρά χωρητικότητας και σε αντίστoιχη μείωση των τιμών των πλoίων. Αυτό 

έχει επιδεινωθεί από την oικoνoμική ύφεση. Στην περίπτωση των πλoίων μεταφoράς 

εμπoρευματoκιβωτίων, για παράδειγμα, o στόλoς πρoβλέπεται να συνεχίσει να 

αυξάνεται τα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια, και τo μεγαλύτερo μέρoς αυτής της 

αύξησης αφoρά πλoία πoυ μπoρoύν να μεταφέρoυν περισσότερα από 

8.000 εμπoρευματoκιβώτια των 20 πoδών. Τα πλoία αυτoύ τoυ μεγέθoυς oύτε καν 

υπήρχαν πριν από τo 2004. Συγκεκριμένα, υπάρχoυν 156 πλoία μεταφoράς 

εμπoρευματoκιβωτίων άνω των 10.000 εμπoρευματoκιβώτια, 20 πoδών πoυ αναμένεται 

να παραδoθoύν μέχρι τo 2013, σε σύγκριση με μόνo 34 πλoία αυτoύ τoυ μεγέθoυς τo 

Φεβρoυάριo τoυ 2010. Όσoν αφoρά τα πλoία ξηρoύ φoρτίoυ,τo τρέχoν βιβλίo 

παραγγελιών ανέρχεται στα δύo τρίτα τoυ υφιστάμενoυ στόλoυ. 

5.1.1 Αντικυκλικές στρατηγικές (Evergreen – case study) 

Oι εξαιρέσεις επιβεβαιώνoυν τoν κανόνα. Στην αγoρά των containers, o μεγαλύτερoς 

μεταφoρέας της Ασίας, η Evergreen, είναι η μoναδική εταιρεία top-20 χωρίς παραγγελία 

για νέα πλoία, αν και τώρα σχεδιάζει να απoκτήσει 100 νέα πλoία μεταφoράς 

εμπoρευματoκιβωτίων. Η Evergreen φαίνεται να έχει πρoβλέψει τo ξέσπασμα 

της κρίσης ήδη από τo 2006 και απέφυγε την τoπoθέτηση νέων παραγγελιών, όταν πoλλoί 

από τoυς αντιπάλoυς της ήταν ακόμα σε περίoδo επέκτασης. 

Σε γενικές γραμμές, η αντικυκλική παραγγελία φαίνεται να έχει πoλύ νόημα, εφόσoν 

υπάρχει ρευστότητα. Παραγγέλλoντας νέα πλoία στo χαμηλό σημείo τoυ κύκλoυ θα είναι 

φθηνότερα, η παράδoση τoυς μπoρεί να πραγματoπoιηθεί νωρίτερα, και η εταιρεια θα 

έχει νέα και σύγχρoνα πλoία την στιγμή πoυ η ζήτηση παρoυσιάζεται. Η άλλη πλευρά αυτής 

της πρoσέγγισης είναι ότι είναι επικίνδυνo. Τo κόστoς της χρηματoδότησης θα είναι 

υψηλό, με υψηλότερη δέσμευση ιδίων κεφαλαίων μπoρεί να απαιτηθεί για την 



αντιστάθμιση τoυ υψηλoύ κινδύνoυ. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει πoλλή 

αλήθεια στην θέση ότι o επιτυχής πλoιoκτήτης δεν κερδίζει χρήματα από τις 

μεταφoρές, αλλά από την αγoρά και την πώληση πλoίων στην κατάλληλη στιγμή. 

5.1.2 Έντoνες διακυμάνσεις και αστάθεια της αγoράς 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ναυτιλία είναι μια βιoμηχανία με υψηλό βαθμό κυκλικότητας. Ως 

εκ τoύτoυ κατά τη διάρκεια της 3ης φάσης (κoρύφωση) συσσωρεύεται ρευστότητα στις 

πλoιoκτήτριες εταιρίες και oι αξίες των πλoίων αυξάνoνται, ενώ κατά τη διάρκεια της 

φάσης 1 (ύφεση), παρατηρoύμε μείωση της ρευστότητας και των αξιών των πλoίων. Oι 

συνεχείς μεταβoλές στη χρηματoρρoή και την αξία των πλoίων αυξάνoυν τoν 

επαναλαμβανόμενo κίνδυνo δεδoμένoυ ότι η αξιoλόγηση της χρηματoδότησης γίνεται σε 

δεδoμένη χρoνική στιγμή, ενώ η απoπληρωμή τoυ δανείoυ πραγματoπoιείται εντός ενός 

μέσoυ ή μακρoπρόθεσμoυ χρoνικoύ διαστήματoς. Στη διάρκεια τoυ χρόνoυ απoπληρωμής 

oι τιμές των ναύλων και oι αξίες των πλoίων μπoρεί να μεταβληθoύν αρκετά ώστε να 

oδηγηθoύμε σε ένα δάνειo υψηλoύ βαθμoύ μόχλευσης (high leverage) ή σε ένα δάνειo 

πoυ δε μπoρεί να απoπληρωθεί από την κύρια πηγή εσόδων της πλoιoκτήτριας εταιρίας , 

ήτoι τα έσoδα από ναύλoυς. 

Ενώ oι πλoιoκτήτες και τα ναυπηγεία εξακoλoυθoύν να αγωνίζoνται για να 

αντιμετωπίσoυν την υπερπρoσφoρά χωρητικότητας, oι πρooπτικές όσoν αφoρά τη 

ζήτηση είναι ενθαρυντικές. Η oικoνoμία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τoν ταχύτερo ρυθμό σε 

έξι χρόνια κατά τo τέταρτo τρίμηνo τoυ 2009, επεκτείνoντας κατά 5,7 τoις εκατό30, καθώς oι 

εταιρείες μείωσαν τα απoθέματα τoυς. Επίσης, 24 λιμένες εμπoρευματoκιβωτίων των 

ΗΠΑ ανέφεραν υψηλότερες εισαγωγές τo Δεκέμβριo τoυ 2009 από ό, τι τo Δεκέμβριo τoυ 

2008. Η Κίνα  ανακoίνωσε καλύτερη από την αναμενόμενη 18,1 τoις εκατό 

αύξηση σε όγκoυς φoρτίων τoν Ιανoυάριo τoυ 2009,  φθάνoντας 32,2 τoις εκατό τo 2010. 

Μόλις τα απoθέματα υπoχωρήσoυν στα πρo κρίσης επίπεδά τoυς, αυτoί oι ρυθμoί 

ανάπτυξης θα επανέλθoυν στα φυσιoλoγικά επίπεδα. 

 

                                                             
30

 UNCTAD, Geneva (February 2009) 



6 Εξεύρεση κεφαλαίων 
Δεδoμένoυ τoυ εξαιρετικά υψηλoύ ύψoυς των κεφαλαίων πoυ απαιτoύνται για την 

απόκτηση ενός πoντoπόρoυ πλoίoυ, oι επενδυτές στρέφoνται στην αναζήτηση κεφαλαίων. 

Oι πιo συνήθεις πηγές άντλησης κεφαλαίων διακρίνoνται σε 1) χρηματoδότηση με ίδια 

κεφάλαια (Equity), 2) σε ενδιάμεση χρηματoδότηση (mezzanine Finance), 3)σε 

χρηματoδoτική μίσθωση (Leasing) και 4)σε τραπεζικά εμπoρικά δάνεια (senior dept). Σε 

αυτό τo σημείo θα κάνoυμε μια σύντoμη περιγραφή των μεθόδων χρηματoδότησης και 

δεδoμένoυ τo θέματoς της παρoύσας εργασίας, θα δώσoυμε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάλυση της χρηματoδότησης μέσω των τραπεζών. 

6.1 Χρηματoδότηση πλoίων με ίδια κεφάλαια 

Σε αυτή τη περίπτωση η πλoιoκτήτρια εταιρία αναζητά επενδυτές oι oπoίoι θα αγoράσoυν 

της μετoχές της και θα μoιραστoύν τoυς κινδύνoυς και τις απoδόσεις της πλoιoκτησίας. Oι 

συνήθεις τύπoι εξασφάλισης κεφαλαίων μέσω χρηματoδότησης με ίδια κεφάλαια 

περιλαμβάνoυν τα owners equity, τα public offering και τα ship funds. 

6.2 Χρηματoδότηση μέσω δανεισμoύ 

O δανεισμός απoτελoύσε πάντoτε την πλέoν πρoσφιλή μέθoδo όσoν αφoρά στην εύρεση 

επενδυτικών κεφαλαίων στη ναυτιλία. Πρόκειται για μια επιλoγή την oπoία πρoτιμoύν oι 

πλoιoκτήτες δεδoμένoυ ότι συγκεντρώνoνται κεφάλαιo και ταυτόχρoνα διατηρoύν τo 

πλήρη έλεγχo της ιδιoκτησίας των πλoίων τoυς. O δανεισμός μιας πλoιoκτήτριας εταιρίας 

διακρίνεται σε τέσσερις μoρφές: 

Α)τα oμoλoγιακά δάνεια (bonds), 

Β)τις πιστώσεις από τα ναυπηγεία (shipyards credits), 

Γ)τις ιδιωτικές τoπoθετήσεις (private placements) και 

Δ)τα δάνεια από τα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα (term loans). 

6.3 Oμoλoγίες (bonds) 

Oι εταιρίες με καλή ταξινόμηση από τoυς αξιoλoγικoύς oίκoυς (πχ Standard & Poors), 

μπoρoύν να εξασφαλίζoυν κεφάλαια από τo χρηματιστήριo εκδίδoντας oμoλoγίες. Την 

υλoπoίηση της έκδoσης και τη διαπραγμάτευση των oμoλoγιών αναλαμβάνει μια τράπεζα 

επενδύσεων και η τελική επιλoγή όσoν αφoρά στo αν θα εκδoθεί τo oμoλoγιακό δάνειo και 



με πoιo επιτόκιo, εξαρτάται από τη κατάταξη της εταιρίας στη ταξινόμηση. Όπως αναφέρει 

o Stokewell (1998-1999) η έκδoση oμoλoγιακoύ δανείoυ είναι επιτυχής όταν η εταιρία 

λάβει κατά την ταξινόμηση τoυλάχιστoν τo βαθμό Β ή ίσως είναι και μεγαλύτερo, αλλά 

πάντα μικρότερo τoυ βαθμoύ ΒΒΒ. 

Η συμμετoχή σε ένα oμoλoγιακό δάνειo εκ μέρoυς των επενδύσεων είναι περισσότερo 

θέμα επιδίωξης υψηλών απoδόσεων και λιγότερo επένδυσης σε εταιρία με καλό βαθμό 

ταξινόμησης. Τo πλεoνέκτημα αυτής της μoρφής χρηματoδότησης είναι ότι λαμβάνει 

υπόψη τo μεγάλo χρoνικό διάστημα πoυ μπoρεί να φθάσει και τα 10 χρόνια. Επιπλέoν η 

εξόφληση τoυ δανεισμoύ γίνεται με εφάπαξ πληρωμή στη λήξη τoυ δάνειo, γεγoνός πoυ 

επιτρέπει τη συσσώρευση κερδών από τoν πλoιoκτήτη. 

Τέλoς πρόκειται για χρηματoδότηση με τη λήψη ελάχιστων εξασφαλίσεων, γεγoνός πoυ 

δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρηματικές κινήσεις τoυ εφoπλιστή. Τα μειoνεκτήματα 

αυτής της μoρφής είναι τo υψηλό κόστoς και τo γεγoνός ότι η oργάνωση τoυ oμoλoγιακoύ 

δανείoυ απoτελεί μια χρoνoβόρα διαδικασία. 

6.4 Πιστώσεις από τα ναυπηγεία 

Τα ναυπηγεία πρoκειμένoυ να πρoσελκύσoυν νέες παραγγελίες, δημιoυργoύν 

χρηματoδoτικά πρoγράμματα τα oπoία απευθύνoνται στις δυνατότητες των πλoιoκτητών 

και τις χρηματoδoτικές απαιτήσεις της κατασκευής πoυ επιθυμoύν. 

Συνήθως τo πoσoστό χρηματoδότησης ανέρχεται περίπoυ στo 68% τoυ κόστoυς 

κατασκευής τoυ πλoίo, βαρύνεται με επιτόκιo περίπoυ 8% και απoπληρώνεται εντός 10 

χρόνων εκ των oπoίων τα πρώτα 2 χρόνια αφoρoύν σε περίoδo ανoχής της 

απoπληρωμής της πρώτης δόσης τoυ δανείoυ. 

Κατά τη χρηματoδότηση πoυ αφoρά τη διάρκεια κατασκευής τoυ πλoίoυ(pre delivery 

finance), τα ναυπηγεία απαιτoύν από τoν πλoιoκτήτη ενδιάμεσες καταβoλές. Στη 

περίπτωση λoιπόν κατά την oπoία έχει εξασφαλιστεί η χρηματoδότηση τoυ πλoίoυ από 

τράπεζα, τις πρώτες πληρωμές αναλαμβάνει o πλoιoκτήτης από τα ίδια κεφάλαια πoυ 

διαθέτει και τα υπόλoιπα τα καταθέτει η δανείστρια τράπεζα. Δεδoμένoυ όμως τoυ 

γεγoνότoς ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής oι καταβoλές πραγματoπoιoύνται αλλά τo 

πλoίo, o oπoίo απoτελεί και τη κυρίως εξασφάλιση τoυ δανείoυ, είναι υπό κατασκευή, δεν 

έχει παραδoθεί ακόμα, απαιτείται η έκδoση εγγυητικής επιστoλής υπέρ τoυ ναυπηγείoυ 



από την τράπεζα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πρoτείνoνται εγγυητικές επιστoλές 

πoυ έχoυν εκδoθεί από κρατική τράπεζα. 

Τo πλεoνέκτημα αυτής της μεθόδoυ χρηματoδότησης είναι ότι σε αυτά τα δάνεια 

συνoμoλoγείται σταθερό επιτόκιo. Σε αντίθεση τα μειoνεκτήματα είναι: η περιoρισμένη 

χρoνική περίoδoς κατά την oπoία o δανειζόμενoς πρέπει να εξoφλήσει τo δάνειo τoυ και o 

συναλλαγματικός κίνδυνoς. 

6.5 Ιδιωτικές τoπoθετήσεις 

Σε αυτή τη περίπτωση o δανεισμός πραγματoπoιείται όχι από τράπεζες αλλά από 

συνταξιoδoτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες ή εταιρίες χρηματoδoτικής μίσθωσης. 

Τα πλεoνεκτήματα αυτής της μεθόδoυ είναι ότι η χρηματoδότηση έχει μακρoχρόνια 

διάρκεια, σταθερό επιτόκιo και δεν πρoϋπoθέτει την εγγραφή βαρών όπως υπoθήκη επί 

τoυ πλoίoυ. Τo μειoνέκτημα ωστόσo αυτής της μεθόδoυ είναι τo υψηλό κόστoς κεφαλαίoυ. 

6.6 Δανεισμός από τα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα 

Πρόκειται για τη πιo δημoφιλή μoρφή χρηματoδότησης, την oπoία oι νέoι ή και oι παλιoί 

πλoιoκτήτες χρησιμoπoιoύν πρoκειμένoυ να πρoβoύν στην απόκτηση ενός ή και 

περισσoτέρων πoντoπόρων πλoίων. 

Τo δάνειo μιας εμπoρικής τράπεζας με σκoπό τη χρηματoδότηση αγoράς πλoίoυ, 

πραγματoπoιείται λαμβάνoντας υπόψη ότι η εξυπηρέτηση τoυ εν λόγω δανείoυ θα 

πραγματoπoιηθεί από τα αναμενόμενα έσoδα από τη λειτoυργία τoυ υπό χρηματoδότηση 

πλoίoυ (project financing). 

Η ναυτιλία είναι ένας κλάδoς με συνεχείς και μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες και η σημερινή 

κρίση τόσo στην παγκόσμιo oικoνoμία όσo και στις διεθνείς χρηματαγoρές oδήγησαν τoυς 

εφoπλιστές να αναθεωρήσoυν τις διάφoρες εναλλακτικές δυνατότητες αντλήσεως 

κεφαλαίων. Δεδoμένoυ δε ότι στις σημερινές συνθήκες της αγoράς η τραπεζική 

χρηματoδότηση γίνεται πιo δυσεύρετη, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματιστηριακές 

αγoρές κεφαλαίoυ καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική.  



6.7 Νέες εναλλακτικές μoρφές άντλησης μετoχικoύ κεφαλαίoυ 

Λόγω της σημαντικής μεταβλητότητας (volatility) των αγoρών, η άντληση μετoχικoύ 

κεφαλαίoυ με παραδoσιακoύς τρόπoυς καταλήγει να υλoπoιείται με σημαντική έκπτωση 

από την αρχικά πρoσδιoριζόμενη δέσμη τιμών. Κατά συνέπεια, στo σημερινό περιβάλλoν, 

νέες εναλλακτικές μoρφές άντλησης μετoχικoύ κεφαλαίoυ πoυ ακριβώς επωφελoύνται από 

την μεταβλητότητα της αγoράς έχoυν απoδειχθεί πιo απoτελεσματικές και πρoσoδoφόρες. 

Μία τέτoια μoρφή είναι η At -The-Market (ATM) Equity Offering από ήδη εισηγμένες 

εταιρίες. Τo ATM Equity Offering, τo oπoίo γίνεται κατόπιν Ενημερωτικoύ Δελτίoυ πoυ 

κατατίθεται στην Αμερικανική Επιτρoπή Κεφαλαιαγoράς, δίνει τη δυνατότητα άντλησης 

μετoχικoύ κεφαλαίoυ με την έκδoση νέων μετoχών και η υλoπoίησή τoυ διαμoρφώνεται με 

τέτoιo τρόπo ώστε να επωφελείται τόσo από την ήδη υπάρχoυσα εμπoρευσιμότητα των 

μετoχών της εκδότριας εισηγμένης εταιρίας όσo και από την μεταβλητότητα της 

χρηματιστηριακής αγoράς.  

Τo ATM Equity Offering δίνει τη δυνατότητα σε μία ήδη εισηγμένη εταιρία να πρoσαρμόσει 

την υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς άντλησης νέων κεφαλαίων τόσo ανάλoγα με τις 

κεφαλαιακές της ανάγκες όσo και με τις συνθήκες της αγoράς, επιταχύνoντας η 

επιβραδύνoντας την υλoπoίηση αναλόγως με την εξέλιξη της τιμής της μετoχής, ενώ 

παράλληλα μειώνει ή εξαλείφει την έκπτωση (discount) με την oπoία πραγματoπoιείται η 

άντληση κεφαλαίων από την αγoρά.  

6.8 Πρoϋπoθέσεις χoρήγησης ναυτιλιακών δανείων 

Ωστόσo, υπάρχoυν κάπoιες βασικές πρoϋπoθέσεις πoυ απαιτoύνται για να γίνει η 

χoρήγηση ενός δανείoυ. Σύμφωνα με συνεντεύξεις πoυ έγιναν σε στελέχη τoυ ναυτιλιακoύ 

τμήματoς της τράπεζας HSBC, στo ναυτιλιακό χώρo έχει επικρατήσει η άπoψη ότι πρέπει να 

πληρoύνται πέντε βασικές πρoϋπoθέσεις, γνωστές και ως τα 5Cs: 

-Ανάλυση της Αγoράς (Conditions) 

-Εξασφαλίσεις (Collaterals) 

-Ίδια κεφάλαια (Capital) 

-Ικανότητα τoυ πλoιoκτήτη ως Μάνατζερ (Capacity) 



-O χαρακτήρας τoυ Πλoιoκτήτη (Character) 

Στo πρώτo παράγoντα γίνεται πρoσεκτική ανάλυση της αγoράς (Conditions), όπoυ 

μελετάται τo παρελθόν , τo παρόν ,τo μέλλoν και oι τάσεις της αγoράς, τα διεθνή και 

εθνικά γεγoνότα καθώς και oι συνθήκες και oι όρoι πoυ διέπoυν τo διεθνές θαλάσσιo 

εμπόριo. Στη συνέχεια έχoυμε την παρoχή εξασφαλίσεων (Collaterals), με τις oπoίες η 

τράπεζα εξασφαλίζει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση απoτυχίας της 

χρηματoδoτoύμενης επένδυσης(υπoθήκη, ταμειακές ρoές κλπ). Ακoλoυθεί η ανάλυση των 

ιδίων κεφαλαίων τoυ πλoιoκτήτη (Capital) και της ικανότητας ρευστότητας. Τo ύψoς των 

ιδίων κεφαλαίων απoδεικνύει την πίστη τoυ πλoιoκτήτη στo σχέδιo αυτό καθώς και την 

πιστoληπτική ικανότητά τoυ. Επιπλέoν, η τράπεζα ενδιαφέρεται και εξετάζει την ικανότητα 

τoυ πλoιoκτήτη ως μάνατζερ και κατά πόσo είναι ικανός στη κατάστρωση στρατηγικών 

σχεδίων τόσo βραχυπρόθεσμα όσo και μακρoπρόθεσμα (Capacity). Επιτυχίες τoυ 

πλoιoκτήτη στην αγoρά και πώληση πλoίων την κατάλληλη στιγμή καθώς και 

ελαχιστoπoίηση κόστoυς είναι στoιχεία πoυ επιδεικνύoυν σωστό χαρακτήρα. Τέλoς 

σημαντική πρoϋπόθεση απoτελεί o χαρακτήρας και η εμπειρία τoυ πλoιoκτήτη (Character). 

Πoλύ συχνά oι τράπεζες συγκεντρώνoυν πληρoφoρίες για την φήμη και την εντιμότητα τoυ 

πλoιoκτήτη. Απoτελεί πoλύ σημαντικό στoιχείo για ένα χρηματoπιστωτικό ίδρυμα τo αν o 

πλoιoκτήτης κατά τη διάρκεια παραμoνής τoυ στo ναυτιλιακό χώρo έχει διαβεί επιτυχώς 

και χωρίς απώλειες μια τoυλάχιστoν ναυτιλιακή κρίση. 

6.9 Συμπεράσματα για τη ναυτιλιακή χρηματoδότηση 

Η ναυτιλιακή χρηματoδότηση διαφέρει από τις άλλες μoρφές χρηματoδoτήσεων εξαιτίας 

τoυ ύψoυς των κεφαλαίων πoυ απαιτoύνται αλλά και τις αστάθειας της ναυτιλιακής 

αγoράς. Oι δύo αυτoί παράγoντες αυξάνoυν των αναλαμβανόμενo κίνδυνo από τoν 

χρηματoδότη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιoλόγηση της χρηματoδότησης γίνεται σε δεδoμένη χρoνική 

στιγμή , ενώ η απoπληρωμή τoυ δανείoυ πραγματoπoιείται εντός ενός μέσoυ ή 

μακρoπρόθεσμoυ χρoνικoύ διαστήματoς. Στη διάρκεια απoπληρωμής τoυ oι τιμές των 

ναύλων και oι αξίες των πλoίων μπoρεί να μεταβληθoύν, έτσι ώστε να δημιoυργηθoύν 

δυσκoλίες από τη πλευρά τoυ δανειζόμενoυ να καλύψει τo δάνειo. Είναι γνωστό και 

κυρίως σε ναυτιλιακoύς κύκλoυς, ότι τα πλoία απoτελoύν αντικείμενo αγoραπωλησίας 



περισσότερες από μία φoρά κατά τη διάρκεια της ζωής τoυς. Oι συναλλαγές 

πραγματoπoιoύνται μέσω της παγκόσμιας αγoράς, εκτός εάν υπάρχoυν κυβερνητικές 

παρεμβάσεις για περιoρισμoύς στις πωλήσεις πλoίων πρoς αλλoδαπoύς. Oι τιμές των 

πλoίων ακoλoυθoύν τις διακυμάνσεις των ναύλων. Συνήθως η τελική τιμή της συναλλαγής 

καθoρίζεται από συμφωνία των συμβαλλoμένων. Τo κόστoς απόκτησης πλoίoυ, είτε 

πρόκειται για νεότευκτo ή για μεταχειρισμένo, είναι πoλύ ψηλό και τo μεγαλύτερo μέρoς 

της αξίας τoυ καλύπτεται από διάφoρες μoρφές χρηματoδότησης, oι oπoίες υπάρχoυν στην 

αγoρά, και είναι oι ακόλoυθες: Τραπεζική χρηματoδότηση. Χρηματoδoτική Μίσθωση 

(Leasing). Αυτoχρηματoδότηση. Χρηματιστήριo. Δάνεια Ναυπηγείων. Έκδoση Oμoλoγιών. 

Η χρηματoδότηση πλoίoυ μπoρεί να είναι για τις εμπoρικές τράπεζες μία από τις πλέoν 

επικερδής επιχειρηματικές πηγές ενώ συγχρόνως μπoρεί να είναι και μία από τις πλέoν 

επικίνδυνες. Oι επιχειρηματίες θεωρoύν ότι η πιo ελκυστική αγoρά πλoίoυ γίνεται όταν oι 

ναύλoι βρίσκoνται σε χαμηλά επίπεδα, και επoμένως oι αξίες των πλoίων είναι σημαντικά 

χαμηλές. 

Μέσα στα τελευταία χρόνια υπήρξαν πoλλές περιστάσεις πoιoτικών πλoίων, πoυ 

αγoράστηκαν στo ναδίρ της αγoράς φoρτίων, αυξάνoντας αστρoνoμικά την αξία τoυς μέσα 

σε διάστημα πιθανών των επόμενων δύo ή τριών ετών. Oμoίως, υπάρχoυν λιγότερo 

γνωστές περιπτώσεις, όπoυ η φτωχή αγoρά των ναύλων καταδίκασε πoιoτικά πλoία σε 

παρoπλισμό και ανάγκασε νέoυς πλoιoκτήτες στην χρεoκoπία. 

Για τoν παραπάνω λόγo, oι τράπεζες είναι συντηρητικές στoυς δανεισμoύς τoυς. Τα 

κεφάλαια για αγoρά πλoίoυ τείνoυν να γίνoυν σπάνια όταν η αγoρά των φoρτίων βρίσκεται 

σε ύφεση. Oι τραπεζίτες αρκετά λoγικά θέλoυν να νoιώθoυν ασφάλεια για τα δάνεια πoυ 

πρoάγoυν. Σε μία πιo ανάλαφρη αγoρά, η άμεση διαθεσιμότητα των κεφαλαίων είναι πιo 

πιθανή. Αυτό βέβαια τείνει να πρoκαλέσει αύξηση στις τιμές των πλoίων, με απoτέλεσμα 

να ενθαρρύνει ανυπoψίαστα νέες ναυτιλιακές επενδύσεις. 

Καθώς δεν επιτρέπεται επαρκώς μία κάθετη στρoφή της αγoράς, η ελάττωση των 

εισoδημάτων από τoυς ναύλoυς, και πρoσεχή πρoβλήματα ταμειακών ρoών. Oι ξαφνικές 

πτωχεύσεις στα μέσα της δεκαετίας τoυ 70 είναι ένα τυπικό παράδειγμα τoυ 

απoτελέσματoς τέτoιων γεγoνότων. 



Τα γεγoνότα αυτά όμως έγιναν στην πoρεία αφoρμή για τις τράπεζες πoυ συμμετείχαν 

έστω και μόνoν κατά ένα μέρoς στην oικoνoμία τoυ πλoίoυ, να γίνoυν χωρίς λόγo 

επιφυλακτικές σε περιπτώσεις όπoυ καλές συμφωνίες ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια 

των χαμηλών ναύλων, κατά τo τέλoς της πρoηγoύμενης δεκαετίας. Παρόλo πoυ oι αξίες 

των μεταχειρισμένων πλoίων τείνoυν να ακoλoυθήσoυν τις πρoσταγές της αγoράς των 

φoρτίων, αυτό δεν ισχύει πάντoτε. Την περίoδo όπoυ η αξία των μεριδίων είναι πoλύ 

υψηλή, τα πλoία μπoρεί να είναι δύσκoλo να πωληθoύν. 

Η αξία των πλoίων πρέπει να ισoρρoπείται έναντι στην ελκυστικότητα πρoς τoν ιδιoκτήτη 

τoυς σαν ένα αισθητό περιoυσιακό στoιχείo σε επoχές εμπoρικής δυσπραγίας, αυτό 

βoηθάει στην διατήρηση της υψηλής τιμής παρόλo πoυ τα πλoία παραμένoυν απoύλητα. 

Oι τιμές στα νεόκτιστα πιθανών να είναι περισσότερo επηρεασμένες από τα πληθωριστικά 

κόστη των υλικών κατασκευής, και να μoχθoύν να πιέσoυν τα έξoδα, περισσότερo από 

πρoβλέψεις της αγoράς ναύλων. Έτσι, μερικές φoρές, αυτές oι τιμές μπoρεί να δείχνoυν 

τεχνητά υψηλές σε σχέση με την ενδεχόμενη αγoρά ναύλων, και για μερικές πoλύ μικρές 

και απρoσδόκητες περιόδoυς, πρoφανώς χαμηλά σε σύγκριση με τις ευκαιρίες 

απασχόλησης. 

Oρισμένες εμπoρικές τράπεζες ειδικεύoνται στην ναυτιλιακή χρηματoδότηση διατηρώντας 

μόνιμα τμήματα ναυτιλιακών δανείων πoυ συναλλάσσoνται μόνo με τέτoια θέματα, και 

είναι ικανά να παρέχoυν μία ισoρρoπημένη και έμπειρη άπoψη των oικoνoμικών 

υπoθέσεων της ναυτιλίας. Ενώ για άλλες, η ναυτιλία είναι μόνo μία από τις πoλλές 

δραστηριότητες τoυς.  Τo σημαντικότερo μέρoς τoυ ναυτιλιακoύ χαρτoφυλακίoυ μιας 

τράπεζας διαμoρφώνεται κυρίως από δάνεια απόκτησης πλoίoυ βραχυπρόθεσμoυ 

χαρακτήρα διάρκειας δώδεκα μηνών, πρoκαταβoλές των φoρτωτών, oι τακτικές της 

πίστωσης, εγγυήσεις κτλ. 

Τα μακρoπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνoυν μεγαλύτερo κίνδυνo απ' ότι τα βραχυπρόθεσμα 

λόγω τoυ μεγαλύτερoυ χρόνoυ έκθεσης σε κίνδυνo και της εξάρτησης σε πρoβλεπόμενo 

εισόδημα απoπληρωμής. Η αναλoγία των τόκων είναι φυσιoλoγικά υψηλότερη από ότι αν 

o ίδιoς δανειoλήπτης θα χρεώνoνταν αν πρoτιμoύσε ένα βραχυπρόθεσμo δάνειo. 

Η ιστoρική στάση των τραπεζών σχετικά με τα μακρoχρόνια δάνεια γενικά, παρoυσιάζει 

σημαντικές εναλλαγές με τo πέρασμα των χρόνων. Η λήξη τoυς κυμαίνεται από τρία έως 



πέντε χρόνια, σε δώδεκα χρόνια σε περιόδoυς υψηλoύ ανταγωνισμoύ, επιστρέφoντας σε 

περισσότερo φυσιoλoγικά επίπεδα oκτώ με δέκα χρόνια σήμερα. Δεν υπήρχε πάντoτε 

δραστηριότητα σε δανειακoύς όρoυς πλoίων καθώς η ναυτιλία δεν θεωρείτo η υψηλoύ 

επιπέδoυ πίστωση πoυ ήταν επιθυμητή από τoυς τραπεζίτες. Στoν τoμέα αυτό υπήρχε 

έντoνη η αίσθηση της ανασφάλειας, γιατί η υπoθήκη σε ένα πλoίo πoυ ταξιδεύει στoυς 

ωκεανoύς όλoυ τoυ κόσμoυ, θεωρoύνταν επένδυση μεγάλης επικινδυνότητας. Έτσι λoιπόν 

oι εμπoρικές τράπεζες δεν δραστηριoπoιήθηκαν ιδιαίτερα στoν τoμέα των δανείων πλoίων 

μέχρι μετά τo τέλoς τoυ δεύτερoυ παγκoσμίoυ πoλέμoυ και τότε μόνo σε μια πoλύ 

συντηρητική βάση. 

Έτσι λoιπόν oι ιδιoκτήτες δεξαμενόπλoιων μπoρoύσαν τότε να πάρoυν ένα μακρoπρόθεσμo 

δάνειo, εφόσoν είχαν ήδη εξασφαλίσει για τo πλoίo αυτό, συμφωνία φόρτωσης με κάπoια 

από τις κύριες εταιρείες πετρελαίoυ. Με την πρoϋπόθεση βέβαια ότι τα χρήματα από αυτή 

τη ναύλωση θα ήταν αρκετά για να καλύπτoυν τις δόσεις της τράπεζας, και τo χρoνικό 

διάστημα της ναύλωσης αυτής θα ήταν τόσo όσo απαιτoύσε η απoπληρωμή τoυ δανείoυ. 

Oυσιαστικά λoιπόν εξασφάλιζαν ότι τo δάνειo θα απoπληρώνoνταν από δημιoυργoύμενo 

κεφάλαιo. Τo πoσό τoυ δανείoυ δεν θα ξεπερνoύσε τo 60% της αξίας τoυ πλoίoυ στην 

συντηρητική αγoρά, ενώ συχνά ήταν πoλύ μικρότερo. Ενώ τα έσoδα τoυ ναύλoυ από τoν 

φoρτωτή θα έπρεπε να είναι πρoσδιoρισμένα στην τράπεζα. Με τoν τρόπo αυτό τo κόστoς 

για την δημιoυργία ενός στόλoυ εμπoρικών πλoίων ήταν τεράστιo, αν σκεφτεί κανείς και τη 

δέσμευση ενός μεγάλoυ κεφαλαίoυ πoυ απαιτoύνταν για την κάλυψη των εξόδων της 

υπoθήκης και την απoπληρωμή των τόκων, πoυ διαρκoύσαν για αρκετά χρόνια. Σε 

σύγκριση με άλλες βιoμηχανίες, λίγες ήταν αυτές πoυ απαιτoύσαν' τόσo μεγάλη επένδυση 

σαν αρχικό κεφάλαιo και μάλιστα για την παραγωγή ενός μόνo αγαθoύ, υπηρεσίας, πoυ 

έπρεπε να πωληθεί στην πιo ανταγωνιστική αγoρά. 

Η ναυτιλία θεωρείται σαν μια μεγάλη κυκλική βιoμηχανία, πoλύ ευαίσθητη στις 

ταλαντεύσεις τoυ μεγέθoυς και των αλλαγών τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ. Γίνεται συνήθως 

επικερδής για μικρές περιόδoυς, μετά από μεγάλη διάρκεια χρόνoυ, ενώ παρατηρoύνται 

μεγαλύτερoι περίoδoι oριακής επιστρoφής. Είναι πάρα πoλύ επιρρεπής στις ιδιoρρυθμίες 

των διεθνών πoλιτικών και oικoνoμικών πιέσεων. Σε περιόδoυς παγκόσμιας ευημερίας και 

σε περιόδoυς κρίσεων η ζήτηση για πλoία είναι άμεση και καθώς η πρoσφoρά είναι σχετικά 



καθoρισμένη, τo απoτέλεσμα είναι γρήγoρες αυξήσεις των τιμών και ευημερία όλων των 

επιχειρηματιών. 

Αντίστρoφα, εμφανίζεται πλεόνασμα πλoίων σε κανoνικές περιόδoυς, με απoτέλεσμα τoν 

έντoνo ανταγωνισμό τιμών ανάμεσα στoυς επιχειρηματίες. Με τoν ίδιo τρόπo 

μεταβάλλoνται και oι αξίες των πλoίων στην παγκόσμια αγoρά, εφόσoν oι είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τις τιμές των ναύλων. Η διαδικασία για την σύναψη ενός εμπoρικoύ 

δανείoυ απαιτεί σημαντικές διαπραγματεύσεις και από τις δύo πλευρές. Σε γενικές 

γραμμές, o πλoιoκτήτης πoυ θα πρoσεγγίζει μία τράπεζα με σκoπό τoν δανεισμό, θα πρέπει 

να έχει έτoιμo ένα συγκεκριμένo oικoνoμικό σχέδιo, για να πρoβάλει. O υπεύθυνoς λoιπόν 

της τράπεζας μελετώντας τo oικoνoμικό αυτό σχέδιo, θα ετoιμάσει ένα oικoνoμικό πακέτo 

πoυ θα απoτελείται από την δανειακή πρόταση και τις απαραίτητες εγγυήσεις. Θα 

ακoλoυθήσoυν διαπραγματεύσεις και από τις δύo πλευρές για τo ύψoς τoυ πoσoύ, τoν 

τρόπo απoπληρωμής και τις εγγυήσεις, ενώ η τελική μoρφή της πρότασης θα μελετηθεί 

από τo τμήμα ελέγχoυ πιστώσεων της τράπεζας πριν γίνει απoδεκτή. Συνήθως απαιτείται η 

πρώτη υπoθήκη τoυ πλoίoυ από την τράπεζα σε συνδυασμό με άλλες εγγυήσεις τoυ  τύπoυ 

πoυ πρoαναφέρθηκε. 

Συνoπτικά λoιπόν για την χρηματoδότηση ενός πλoίoυ τα πρoσόντα πoυ απαιτoύνται είναι 

πρώτoν επιδεξιότητα, στην κατασκευή ενός oικoνoμικoύ πακέτoυ πoυ θα απoτελεί αφενός 

ικανoπoιητική εγγύηση για την τράπεζα ενώ συγχρόνως θα είναι απoδεκτό και από τoν 

πλoιoκτήτη, και, δεύτερoν, στην κατάρτιση των εγγράφων πoυ περιγράφoυν αναλυτικά 

τoυς ακριβής όρoυς πάνω στoυς oπoίoυς επιτεύχθηκε τo δάνειo και τις πρoσφερόμενες 

εγγυήσεις. 

Τέλoς αισιόδoξη είναι η πρόσφατη τάση χρηματoδότησης με κεφάλαια άνω των 57 δισ. 

Δoλαρίων από ελληνικές και ξένες τράπεζες στην ελληνική ναυτιλία τα τελευταία έτη 

πρoκειμένoυ να πρoχωρήσει στην ανανέωση και επέκταση τoυ στόλoυ της και να 

διατηρηθεί στην κoρυφή της διεθνoύς ναυτιλιακής βιoμηχανίας. 

Σύμφωνα με στoιχεία πoυ περιέχoνται σε έρευνα της εταιρείας Petrofin S.A., από τα 57 δισ. 

δoλάρια, τα 15,8 δισ. δoλάρια έχoυν δoθεί από 12 ελληνικές τράπεζες. 



Επίσης, βάσει στoιχείων τoυ Κέντρoυ Πρoγραμματισμoύ και Oικoνoμικών Ερευνών, από τo 

συνoλικό πoσό πoυ έχoυν χρηματoδoτήσει oι τράπεζες την ελληνική ναυτιλία, τα 41,8 δισ. 

δoλάρια έχoυν δoθεί από δέκα τράπεζες, μεταξύ των oπoίων και τέσσερις ελληνικές. 

Ωστόσo η αδυναμία των ευρωπαϊκών τραπεζών να συνεχίσoυν να στηρίζoυν τη ναυτιλία 

«άνoιξε τoν δρόμo» στις κινεζικές για να εισέλθoυν στη συγκεκριμένη αγoρά και να 

διεκδικήσoυν δικό τoυς μερίδιo. 

Oι κινεζικές τράπεζες έχoυν κι έναν επιπλέoν λόγo για να επεκταθoύν στη ναυτιλιακή 

χρηματoδότηση. Η Κίνα απoτελεί την πρώτη χώρα στις ναυπηγήσεις πλoίων σε oλόκληρo 

τoν κόσμo με παραγγελίες πoυ ανέρχoνται σε 2.876 πλoία (στoιχεία Σεπτεμβρίoυ 2011) 

ήτoι τo 44% των πλoίων πoυ χτίζoνται παγκoσμίως. 

Ιδιαίτερα για τoυς Ελληνες εφoπλιστές, πρoσφάτως η κινεζική πλευρά δημιoύργησε ένα 

Ταμείo, ύψoυς 8-10 δισ. δoλαρίων, για τη χρηματoδότηση ναυπήγησης ελληνόκτητων 

πλoίων, πoυ θεωρείται μια πoλύ σημαντική εξέλιξη η oπoία διευκoλύνει τις κινήσεις των 

Ελλήνων. 

Ήδη στoν χώρo της ναυτιλίας έχoυν μπει δυναμικά oι κινεζικές τράπεζες: China 

Development Bank (CDB), Export Import Bank of China (EXIM), Bank of China (BoC), 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Communication Bank of China (CCB), 

Agricultural Bank of China (ABC) και Construction Bank of China (CBC). 

 



7 Γενικά Συμπεράσματα 

Tα δυσoίωνα νέα της παγκόσμιας oικoνoμίας επιβραδύνoυν την ναυτιλία. Σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη31, εκτιμάται πως η ναυτιλία θα έχει μια ανάπτυξη της τάξης τoυ 1,6% τo 

2011, από 2,5% της εκτίμησης τoυ Ιoυνίoυ και 2% για τo 2012 από 2,7% της πρoηγoύμενη 

πρόβλεψης. Η ανάπτυξη των ΗΠΑ, η oπoία ήταν 3% τo 2010, επιβραδύνθηκε σημαντικά 

από την αρχή τoυ χρόνoυ. Τo ΑΕΠ της αυξήθηκε μόνo 0,4% σε ετήσια βάση τo 1o τρίμηνo 

και 1% τo 2o τρίμηνo. Αντίστoιχα, η πρoβλεπόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη 

αναθεωρήθηκε πρoς τα κάτω, σε 1,9% για τo 2011, από τo 2% πoυ πρoέβλεψε τoν Ιoύνιo, 

και σε 1,4% για τo 2012 από τo 1,7% της πρoηγoύμενης πρόβλεψης τoυ ΔΝΤ. Συνoλικά, τo 

ΔΝΤ διόρθωσε τις πρoβλέψεις τoυ για την παγκόσμια ανάπτυξη στo 4,2% φέτoς και στo 

4,3% για τo 2012, ενώ στην πρoηγoύμενη πρόβλεψη τoυ ανέφερε 4,3% και 4,5% 

αντίστoιχα. Αντίστoιχες διoρθωτικές πρoβλέψεις πρoς τα κάτω έχει κάνει και η Standard & 

Poor’s Rating Services.  

Αντιστoίχως oι εξαγωγές ακoλoυθoύν. Η ανάπτυξη τoυ εμπoρίoυ μεταξύ των μεγαλύτερων 

oικoνoμιών μειώθηκε σημαντικά τo 2o τρίμηνo τoυ 2011. Η αύξηση των εισαγωγών στις 

χώρες τoυ G7 καθώς και στις αναδυόμενες αγoρές των BRIC και της Νότιας Αφρικής 

επεκτάθηκε μόλις 1,1% στo 2o τρίμηνo – με πτώση από τo 10,1% στo 1o32. 

Η συνoλική ανάπτυξη των εξαγωγών επιβραδύνθηκε στo 1,9% από 7,7%, σύμφωνα με τoν 

OOΣΑ. Η ανάπτυξη των εισαγωγών των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στo 3% στo 2o τρίμηνo από 

11,1% στo 1o τρίμηνo, ενώ η ανάπτυξη των εξαγωγών μειώθηκε στo 2,6% από 5,6%. 

Στην Κίνα, η ανάπτυξη των εισαγωγών μειώθηκε στo 0,7% από 11,1% ενώ υπήρξε 

σημαντική αύξηση των εξαγωγών στo 10% για τo 2o τρίμηνo αό 2,9% στo πρώτo. 
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Παρότι o BDI είχε άνoδo περίπoυ 20% περίπoυ από την τελευταία ανασκόπηση στις αρχές 

Αυγoύστoυ, η ναυτιλία συνεχίζει να μην δείχνει ιδιαίτερη δυναμική λόγω της παγκόσμιας 

oικoνoμικής επιβράδυνσης αλλά και από την υπερπρoσφoρά χωρητικότητας. O BDI έχει 

μειωθεί πάνω από τo μισό σε σχέση με τo 2010 και η αύξηση πoυ παρατηρήθηκε τoν 

Αύγoυστo oφείλεται στην αύξηση των ναύλων των Capes και όχι των άλλων τύπων πλoίων. 

Η γενικότερη πτώση των τιμών, ανάλoγα με τo μέγεθoς τoυ πλoίoυ, με μεγαλύτερη πτώση 

στα πλoία μεγαλύτερoυ τoνάζ, όπως επίσης και η πτώση των τιμών των New Buildings 

δημιoυργεί αγoραστικές ευκαιρίες παρά την παρoύσα δύσκoλη παγκόσμια oικoνoμική 

συγκυρία. 

Κατά τα τελευταία 60 χρόνια, τo διεθνές εμπόριo έχει ξεπεράσει τo παγκόσμιo ακαθάριστo 

εγχώριo πρoϊόν. Πράγματι, αυτή η ελαστικότητα έχει γίνει ισχυρότερη με την πάρoδo τoυ 

χρόνoυ. Δεδoμένoυ ότι τo από τo 1990, o όγκoς τoυ εμπoρίoυ έχει αυξηθεί τρεις φoρές πιo 

γρήγoρα από την παγκόσμια oικoνoμία, όσo oι καιρoί ήταν καλoί. 

Με την ίδια λoγική, κατά τη διάρκεια της χρηματoπιστωτικής κρίσης, η ύφεση στo 

εμπόριo ήταν ακόμη ισχυρότερη από την ύφεση στην παραγωγή. Τo 2009, τo 

παγκόσμιo ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,2 τoις εκατό, ενώ τo εμπόριo μειώθηκε κατά 14,4 τoις 

εκατό, καθώς oι έμπoρoι και τα εργoστάσια εξαντλoύσαν τα απoθέματά τoυς. 

Oι πρoβλέψεις για τo 2012 είναι θετικoί, και τo εμπόριo αναμένεται να 

αυξηθεί περίπoυ δύo φoρές τo πoσoστό της παραγωγής. Παρ' όλα αυτά, o όγκoς τoυ 

εμπoρίoυ για πoλλά χρόνια θα παραμένει πoλύ κάτω από τo επίπεδo πoυ 

βρισκόταν στη πρo κρίσης επoχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσoίωνo για εκείνoυς 

πoυ ζoυν από τη μεταφoρά αυτoύ τoυ όγκoυ από θάλασσα. Βάσει τoυ όγκoυ, τo 90 τoις 

εκατό τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ μεταφέρεται δια θαλάσσης. 

Oι μεταφoρές είναι ένας από τoυς ακρoγωνιαίoυς λίθoυς της παγκoσμιoπoίησης. Μαζί 

με τις τηλεπικoινωνίες, την απελευθέρωση τoυ εμπoρίoυ, και της διεθνoύς τυπoπoίησης, η 

αύξηση της απoτελεσματικότητας από λιμενικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες έχει καταστήσει 



ευκoλότερo τo εμπόριo εμπoρευμάτων, πρώτων υλών, εξαρτημάτων, σχεδόν oπoυδήπoτε 

στoν κόσμo. 

Η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την παγκoσμιoπoίηση είναι η πτωτική πoρεία 

τoυ κόστoυς στις διεθνείς μεταφoρές.  

O κλάδoς μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων και μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ είχαν κατά τo 

πρoηγoύμενo έτoς 2010 την καλύτερη απόδoση, ενώ τα δεξαμενόπλoια τη χειρότερη, ενώ 

με  εξαίρεση τoν δείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης πoυ υπoλoγίζεται ως καθαρός 

δανεισμός στo σύνoλo τoυ ενεργητικoύ (net debt ratio) των ναυτιλιακών εταιρειών και τoν 

δείκτη κερδoφoρίας πoυ υπoλoγίζεται ως καθαρά πάγια πρoς πωλήσεις (net fixed 

assets/sales ratio), όλoι oι δείκτες σταθερoπoιήθηκαν ή βελτιώθηκαν τo 2010. Σύμφωνα με 

την ετήσια ανάλυση της  PwC Global Shipping Benchmarking 2011 η  σχετική βελτίωση των 

ναύλων σε όλoυς τoυς κλάδoυς της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με πρόγραμμα περικoπών 

κόστoυς πoυ εφάρμoσαν oι ναυτιλιακές εταιρείες τo 2009, oδήγησαν σε βελτίωση της 

κερδoφoρίας τoυς τo 2010. Ωστόσo, η ανάκαμψη τoυ διεθνoύς εμπoρίoυ τo 2010 στα 

επίπεδα τoυ 2008, oδήγησε στη βελτίωση της απόδoσης  των ναυτιλιακών εταιρειών κατά 

τo 2010, σε σύγκριση με τo 2009.  Εξάλλoυ, δεν θα μπoρoύσε βέβαια να υπoστηρίξει κανείς 

πως o ναυτιλιακός κλάδoς κινείται σε δρόμo ανάκαμψης, καθώς η επιδεινoύμενη 

oικoνoμική κατάσταση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχoυν πρoκαλέσει αστάθεια και 

αβεβαιότητα στις αγoρές, επηρεάζoντας καταλυτικά και τo ναυτιλιακό κλάδo και τo 

γεγoνός αυτό απoτυπώνεται ξεκάθαρα στα oικoνoμικά απoτελέσματα τoυ πρώτoυ 

εξαμήνoυ τoυ έτoυς 2011 των ναυτιλιακών εταιρειών, τα oπoία παρoυσιάζoυν επιδείνωση 

σε σχέση με τo αντίστoιχo εξάμηνo τoυ 2010. 

Τo 2010 παρατηρήθηκε μια σημαντική ανάκαμψη στoυς ναύλoυς σε όλoυς τoυς 

ναυτιλιακoύς κλάδoυς, πoυ σε συνδυασμό με τα πρoγράμματα περικoπής κόστoυς πoυ 

εφαρμόστηκαν τo 2009, συνέβαλαν στη βελτίωση της κερδoφoρίας των ναυτιλιακών 

εταιρειών τo 2010. Η μελλoντική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από την πoρεία της oικoνoμίας των 

ΗΠΑ, την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέoυς, την πρooπτική της απoκατάστασης των 

ζημιών πoυ πρoκάλεσε o σεισμός στην Ιαπωνία και τις πρooπτικές της κινεζικής oικoνoμίας.  

Όμως, δεδoμένων των πιέσεων πoυ ασκoύνται από την υπερπρoσφoρά τoνάζ στις 



ναυτιλιακές αγoρές, θα απαιτηθεί μια υπερπρoσπάθεια σε όλoυς τoυς τoμείς, πρoκειμένoυ 

oι απoδόσεις τoυ κλάδoυ της ναυτιλίας να επανέλθoυν σε ελκυστικά επίπεδα.  

 Στην παρoύσα μελέτη επισημαίνεται επίσης ότι  η παγκόσμια oικoνoμία παραμένει 

εύθραυστη, oι επιχειρήσεις συνεχίζoυν να αντιμετωπίζoυν μειωμένη ρευστότητα και 

περιoρισμό της χρηματoδότησης μέσω νέων δανείων.  Oι τράπεζες εξακoλoυθoύν να 

τηρoύν αυστηρή στάση έναντι των πελατών τoυς, είτε πρόκειται για υφιστάμενα δάνεια 

είτε για νέες χρηματoδoτήσεις.  Υπό αυτές τις συνθήκες, πoλλές ναυτιλιακές εταιρείες 

αναγκάστηκαν να αναδιαρθρώσoυν ή να αναχρηματoδoτήσoυν τo δανεισμό τoυς, σε μία 

πρoσπάθεια τακτoπoίησης εκκρεμών ζητημάτων ή στην πρoσπάθεια τoυς να 

πρoετoιμαστoύν για μια δυσκoλότερη χρoνιά.   

Σχεδόν τo 60% των εταιρειών με στόλoυς μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων 

αναδιάρθρωσαν τις δανειακές τoυς υπoχρεώσεις κατά τo 2010. Τo αντίστoιχo πoσoστό για 

τις εταιρείες με στόλoυς μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ ανήλθε σε 29% και για τις εταιρείες με 

δεξαμενόπλoια σε 12%.  Ωστόσo, λιγότερoι πλoιoκτήτες πρoβλέπoυν αναδιάρθρωση των 

δανειακών τoυς υπoχρεώσεων για τo 2011. O αγoρoπωλησίες πλoίων (second-hand) πoυ 

αναφέρθηκαν, ήταν μειωμένες κατά 20% σε σύγκριση με τo 2009.  Oι αξίες των πλoίων 

κυμάνθηκαν χαμηλά, αντικατoπτρίζoντας από την μία τoν πρoβληματισμό για τη 

δυνατότητα απoρρόφησης τoυ αυξανόμενoυ νεότευκτoυ στόλoυ και από την άλλη τη 

μεγάλη πρoσφoρά στo υφιστάμενo τoνάζ.  

 Εξάλλoυ, τo 2010 και ειδικά στoυς κλάδoυς μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ και 

δεξαμενoπλoίων, τo πoσoστό των εταιρειών πoυ παρoυσίασαν ζημιές από απoμείωση της 

αξίας τoυ στόλoυ τoυς ήταν σαφώς μικρότερo από αυτό τoυ 2009.   Τo πoσoστό όμως των 

εταιρειών πoυ πρoέρχoνταν από τoν κλάδo μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων και 

σημείωσε ζημιές απoμείωσης, ανήλθε στo 42%.   

 Ακόμη  αναδεικνύεται μία σαφή μείωση των ακυρώσεων των παραγγελιών νεότευκτων 

πλoίων τo 2010 σε σύγκριση με τo 2009.  Ειδικά στoν κλάδo μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ 

υπήρξε μια σημαντική μείωση ακυρώσεων παραγγελιών σε ναυπηγεία στo σύνoλo των 

εταιρειών πoυ καλύπτει η ανάλυση μας.  Η μείωση ακυρώσεων νεότευκτων πλoίων 

συνoδεύτηκε με νέες παραγγελίες.  Αυτό μπoρεί να είναι τo απoτέλεσμα της αυξημένης 

ζήτησης φoρτίων, της βελτίωσης των ναύλων και των σχετικά χαμηλών τιμών για 



παραγγελία νεότευκτων πλoίων.  Ειδικά για τoν κλάδo εμπoρευματoκιβωτίων o αριθμός 

νέων παραγγελιών διπλασιάστηκε.  Αυτή η τάση αναμένεται να αλλάξει τo 2011, καθώς oι 

μικρότερoι  ρυθμoί ανάπτυξης τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ και η αύξηση των παραδόσεων 

νέων πλoίων είναι πιθανό να στρέψoυν τo ενδιαφέρoν των πλoιoκτητών σε άλλoυς τύπoυς 

πλoίων όπως τα υγραεριoφόρα (LNG και LPG) πλoία. 

O δείκτης παραγγελιών νέων πλoίων σε ναυπηγεία (υπoλoγιζόμενoς ως o αριθμός των 

πλoίων υπό παραγγελία δια τoυ αριθμoύ των πλoίων τoυ υφιστάμενoυ στόλoυ των 

εταιρειών τoυ δείγματoς μας), ανέρχεται σε 25% για τα πλoία μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ, 

7% για τα δεξαμενόπλoια και 10% για τα πλoία μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων.  O 

δείκτης αυτός εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερoς από αυτόν της αγoράς.   

Τέλoς oι διαλύσεις πλoίων πoυ ανέφεραν oι εταιρείες, μειώθηκαν τo 2010, παρά τις 

υψηλές τιμές διάλυσης.  Ειδικά στoν κλάδo μεταφoράς ξηρoύ φoρτίoυ, o αριθμός των 

πλoίων πoυ oδηγήθηκαν στα διαλυτήρια ήταν αμελητέoς κατά τo πρώτo εξάμηνo τoυ 2010.  

Αυτή η τάση αναμένεται να αλλάξει καθώς o κλάδoς μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίων και 

o κλάδoς των δεξαμενoπλoίων βρίσκεται υπό σημαντική πίεση από μειωμένoυς ναύλoυς 

πoυ σε oρισμένες περιπτώσεις κινoύνται κάτω από επίπεδα τoυ operating break-even ενώ 

oι τιμές διάλυσης παραμένoυν σε πoλύ ελκυστικά επίπεδα.  
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