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ΠΔΡΗΛΖΦΖ: 

 

  Παξφιν πνπ ε βηνκεραλία ηεο παγθφζκηαο Ναπηηιίαο παξνπζίαζε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ πξνήιζε απφ ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, δελ κπνξνχζαλ παξά λα ηελ επεξεάζνπλ. Έηζη, ε Ναπηηιία βξέζεθε 

αληηκέησπε κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θπξίσο κε απηή ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο. 

  Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη ε θξηηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία. 

θνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν επεξεάζηεθε ε Διιεληθή Ναπηηιία 

ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο παγθφζκηεο 

αγνξέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο αλάιπζεο ζηνηρείσλ θαη 

γεγνλφησλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληέδξαζε ε Διιεληθή πινηνθηεζία θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ ηελ πιαηζηψλεη. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ξεπζηφηεηα. 

 

ABSTRACT: 

 

  Although the worldwide shipping industry has known great development over the last 

years, today‟s economic crisis, firstly originated in the United States, in combination 

with excessive supply of tonnage, could not leave it unaffected. Thus, the shipping 

industry is facing also the consequences of the economic crisis, and most of all, that of 

liquidity. 

  The thesis will pivot around the critical analysis of the effects of the economic crisis in 

Greek Shipping Industry and its reactions to it. The main purpose is to identify if Greek 

Shipping Industry has been positively or negatively affected from the world economy. 

The research attempt will be accomplished with presentation and analysis of facts and 

statistical data concerning the reaction of Greek Shipping Industry towards U.S 

economic crisis. 

 

Key Words: economic crisis, excessive supply, liquidity
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1o: 

 

 

1. Διζαγωγή & ζκοπόρ ηηρ επγαζίαρ. 

 

  Η παξνχζα κειέηε έρεη σο αληηθείκελν ηελ θξηηηθή αλάιπζε, κέζσ ηεο ιεπηνκεξνχο 

πεξηγξαθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο, ηεο επίδξαζεο ηεο ζεκεξηλήο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία θαη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηελ 

πεξηβάιινπλ. ηφρνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπλεπεηψλ, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ 

πηπρψλ ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζεο ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο 

ζηηο ζπλέπεηεο απηέο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ηελ πιαηζηψλεη. 

Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, ηεο αθεηεξίαο θαη ησλ αηηηψλ ηεο, θαζψο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηε δηεζλή θαη 

Διιεληθή Ναπηηιία , ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο. Σν ελ ιφγσ 

εγρείξεκα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θεληξηθνχο ππιψλεο , φπσο είλαη ε δηάξζξσζε 

ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ κέζσ ησλ παξαγγειηψλ, ησλ παξαδφζεσλ, ησλ αγνξαπσιεζηψλ 

ησλ πινίσλ, ε πνξεία ησλ Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νη επελδχζεηο ηεο 

Διιεληθήο πινηνθηεζίαο, θαζψο θαη νη πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο 

Ναπηηιίαο ( ην Διιεληθφ Ναπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην). 

  Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ εθδειψζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, έπιεμε ηηο 

αγνξέο παγθνζκίσο, ζπξξηθλψλνληαο θαηά έλα κέξνο ηνλ φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ, ελψ ήηαλ αδχλαην λα αθήζεη ηε Ναπηηιία αλεπεξέαζηε, θαζψο ζε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 80% ην παγθφζκην εκπφξην δηαθηλείηαη κέζσ ζαιάζζεο. Παξάιιεια κε ηε 

κεγάιε αλάπηπμε πνπ είρε γλσξίζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ε Ναπηηιηαθή βηνκεραλία 

πξνέβε ζε παξαγγειίεο – ξεθφξ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ αληζνξξνπίεο 

κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, θαζψο ππήξμε έληνλα ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ε Ναπηηιία 

ζήκεξα αληηκεησπίδεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. 
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  Παξφια απηά, ε Διιεληθή Ναπηηιία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε 

ζην ρψξν, δηαζέηνληαο ηνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ζηφιν παγθνζκίσο, πξσηνζηαηψληαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγγειηψλ θαη επελδχζεσλ, ελψ παξάιιεια ραξάδεη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα επηβηψλεη ζην δχζθνιν απηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

  Η εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ απνηέιεζε εχθνιν έξγν, θαζψο ε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηελ Διιεληθή 

Ναπηηιία είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηε, θαη νπζηαζηηθά αθνξά, ζηα αίηηα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο. Η αλαπιήξσζε ηνπ 

βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο έγηλε κέζσ ηεο 

αλαδήηεζεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Όζνλ αθνξά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηηο πξνγελέζηεξέο απηήο, ηε κεγαιχηεξε βνήζεηα 

πξνζέθεξαλ νη εθζέζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελψ φζνλ αθνξά ζηε Γηεζλή θαη 

Διιεληθή Ναπηηιία,  άθξσο θαηαηνπηζηηθέο ζηάζεθαλ νη κειέηεο γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο ηεο UNCTAD
1
, φπσο θαη ε ειεθηξνληθή εθεκεξίδα „‟ Η Ναπηεκπνξηθή‟‟ 

αληίζηνηρα. 

  Η αξρή ηεο παξνχζεο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζε έλα εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ην νπνίν 

αθνξά ζηηο κεγάιεο θξίζεηο ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, ηνπ 1929 θαη ηεο ζεκεξηλήο, 

θαζψο αλαθέξεηαη ζηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε κε ηε Ναπηηιηαθή βηνκεραλία, φπσο επίζεο θαη ν ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο ζε 

απηή. 

  Σν επφκελν θεθάιαην αθνξά ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

Διιεληθή Ναπηηιία, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληέδξαζε απηή απφ πιεπξάο 

παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ, παξαδφζεσλ, επελδχζεσλ.  Η δηάξζξσζε ηνπ ζηφινπ, 

θαζψο θαη νη επελδχζεηο επηηξέπνπλ ζην λα δηακνξθσζεί κηα άπνςε γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν επεξεάζηεθε ε Διιεληθή πινηνθηεζία θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή 

αληέδξαζε. 

  Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηνπο πφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο αληιεί 

θεθάιαηα ε Διιεληθή Ναπηηιία θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Ναπηηιηαθνχ Υαξηνθπιαθίνπ. Η 

                                                             
1
  Η Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD) ηδξχζεθε 

ην 1964 σο κφληκν φξγαλν δηαθπβέξλεζεο. Απνηειεί ην θχξην φξγαλν ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, κε θχξην ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ, επελδπηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ επθαηξηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  



10 
 

αλάιπζε απηή, καο επηηξέπεη λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνξεία 

ηεο γηα ηα επφκελα έηε. 

  Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηελ πνξεία ησλ Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ζηελ απνηχπσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά γηα ηνλ ηξφπν πνπ „‟απνξξφθεζαλ‟‟ 

ηελ θξίζε, φπσο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληέδξαζαλ, ελψ ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ θαη θαηά πφζν επεξέαζε 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ Διιεληθή Ναπηηιία. 

   

 

1.1 Ηζηοπικό πλαίζιο Υπημαηοπιζηωηικών κπίζεων. 

 

  Δλ έηεη 2011 , ε παγθφζκηα νηθνλνκία δηαλχεη κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο 

ηεο, αθνχ ε θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα έρεη πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζε 

κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ, έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην Γηεζλέο εκπφξην, ελψ 

αθφκε έρεη νδεγήζεη νξηζκέλεο ρψξεο ζηελ εθαξκνγή πνιχ απζηεξψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

κέηξσλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο, ρσξίο λα νδεγεζνχλ ζε πηψρεπζε. ηελ ηζηνξία, έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο 

παξφκνηεο θξίζεηο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιιέο θνξέο, 

ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ αδηέμνδν ηηο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ , γεγνλφο ην νπνίν 

θαζηζηά ηε ζεκεξηλή δηαλπφκελε θξίζε γλψξηκε , εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

δηάξθεηάο ηεο. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη κία πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο  θξίζεο ηνπ 1929, αιιά θαη ηεο ζεκεξηλήο, απνζθνπψληαο ζηελ επρεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή Ναπηηιία.  
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1.1.1.   Η πετρελαϊκή κρίση τοσ 1929 ( Great Depression of 1929 (  1930’s ) . 

 

  Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929, ε „‟ κεγάιε χθεζε „‟,  φπσο 

ραξαθηεξίζηεθε ζηηο ΗΠΑ,  είλαη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηζηνξίαο,  ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάδεηγκα, γηα ην κέγεζνο ηεο νδχλεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή.  Η θξίζε απηή είρε θαηαζηξνθηθέο 

επηπηψζεηο ηφζν ζηηο αλαπηπζζφκελεο, φζν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, αθνχ 

επεξέαζε ην Γηεζλέο εκπφξην, ηα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα, ηα έζνδα απφ θφξνπο, ηηο 

ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, κε θπξηφηεξε παξελέξγεηα, ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ, πνπ εμαξηηφληαλ άκεζα απφ ηε βαξηά 

βηνκεραλία.  

  Τπήξμαλ πνιινί παξάγνληεο  πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε , φπσο θαη πνιιέο δηαθσλίεο 

γηα ην αλ απηή νθείιεηαη ζε κία απνηπρία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο ή ζηελ άζηνρε δηαρείξηζή ηεο απφ πιεπξάο θπβεξλήζεσλ. Οη θπξηφηεξνη απφ 

απηνχο ήηαλ  ε θαηάξξεπζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1929 , γλσζηή σο „‟ 

Μαχξε Σξίηε „‟ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ πνπ παξείραλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Οη ηξάπεδεο πνπ παξείραλ ππέξνγθεο πηζηψζεηο, 

άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ, αθνχ αθελφο νη δαλεηνιήπηεο αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη αθεηέξνπ, νη θαηαζέηεο πξνέβαηλαλ ζε καδηθέο 

αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ ηνπο απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο . Οη 

θπβεξλεηηθέο εγγπήζεηο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Fed
2
, ηεο Ακεξηθαληθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, δελ θαηάθεξαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο ηξάπεδεο, απφ ηελ 

θαηάξξεπζε , πνπ νδήγεζε ζηελ απψιεηα απνζέκαηνο εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σα 

απιήξσηα ρξέε είραλ θαηαζηεί αθφκε πην επηθίλδπλα, δεδνκέλνπ φηη ηα εηζνδήκαηα, 

πνπ είραλ πεξηνξηζηεί θαηά 20-50%, δελ επαξθνχζαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 πξψησλ κελψλ ηνπ 1930, 

744 ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαηέξξεπζαλ, ελψ, κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζηηο 9.000. Σν 1933, νη θαηαζέηεο είραλ ζεκεηψζεη απψιεηεο 140 

                                                             
2
  Η Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ, επίζεο γλσζηή θαη σο Federal Reserve (Fed), 

δεκηνπξγήζεθε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1913 θαη απνηειεί ην θεληξηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ 
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. χκθσλα κε επίζεκα έγγξαθα, θαζήθνλ ηεο είλαη ε άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ην έζλνο, ε επνπηεία θαη ξχζκηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 

θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ , ελψ νη επελδχζεηο  θαη νη θαηαζθεπέο πεξηνξίζηεθαλ ή 

πάγσζαλ ηειείσο. Οη δηαζσζείζεο ηξάπεδεο έγηλαλ αθφκε πην ζπληεξεηηθέο ζηηο 

ρνξεγήζεηο δαλείσλ, άξρηζαλ λα "θηίδνπλ" θεθαιαηαθά απνζέκαηα θαη λα πεξηθφπηνπλ 

ηα δάλεηα, εληείλνληαο έηζη  ηελ ππνηίκεζε ηνπ ρξήκαηνο. Δλ νιίγνηο, έλαο θαχινο 

θχθινο δεκηνπξγήζεθε, κεηαηξέπνληαο ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1930 ζε κία κεγάιε 

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, κέρξη ην 1933 (Wikipedia, the free encyclopedia). 

  Η Μεγάιε Κξίζε θαη Ύθεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 “…ήηαλ κία αλψθειε θαη 

άζθνπε ηξαγσδία…” (Krugman 2009, ζει. vii). Καηά ηνλ Milton Friedman θαη ηελ 

Anna Schwartz (1963), ήηαλ ην απνηέιεζκα κίαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ ιαζψλ θαη 

παξαιείςεσλ ζηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, εθ κέξνπο ηφζν ηεο ηφηε 

θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ, φζν θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο. Σα ιάζε απηά ήηαλ: ε 

επίκνλε πξνζπάζεηα ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε πάζε ζπζία ππεξάζπηζε ηνπ 

θαλφλα ρξπζνχ, εηο βάξνο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη ε παληειήο απξνζπκία παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο ζηηο απεηινχκελεο ηξάπεδεο, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε γεληθεπκέλνπ 

παληθνχ ησλ θαηαζεηψλ (βι. επίζεο Bernanke 1993, Eichengreen 1993 θαη Temin 

1989). Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 Σν πξψην ιάζνο πνιηηηθήο ήηαλ ε ζηξνθή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο, απφ ηελ 

άλνημε ηνπ 1928, πξνο ηελ άζθεζε κηαο έληνλα ζπληεξεηηθήο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, πνπ ζπλερίζηεθε κέρξη ην “θξαρ” ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1929 (βι. Hamilton 

1987). Η άζθεζε, σζηφζν, πεξηνξηζηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δελ 

δηθαηνινγνχληαλ απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Η νηθνλνκία κφιηο είρε 

εμέιζεη απφ ηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη ηηκέο ησλ αγαζψλ είραλ 

ήδε αξρίζεη λα κεηψλνληαη θαη δελ ππήξρε έλδεημε γηα αλαζέξκαλζε ησλ 

πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ζην εγγχο κέιινλ. Παξ‟ φια απηά, ε Οκνζπνλδηαθή 

Σξάπεδα απνθάζηζε ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ην 1928. Φνβνχκελε ηνλ θίλδπλν 

απφ ηελ ππεξβνιηθή θαη αδηθαηνιφγεηε, κε βάζε ηα ζεκειηψδε νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα, επθνξία πνπ επηθξαηνχζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, ε νπνία 

ήηαλ απφξξνηα ηεο θεξδνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επελδπηψλ, έιαβε ελ ηέιεη 

κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ξεπζηφηεηαο (βι. Fisher 1933, Rothbard 1963). Αλ θαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο, δειαδή ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ξεαιηζηηθά δεδνκέλα ηεο ακεξηθαληθήο 
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νηθνλνκίαο, είρε επηηεπρζεί, ην ηίκεκα ζε φξνπο πξντφληνο θαη απαζρφιεζεο, φπσο 

απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, ήηαλ πνιχ βαξχ. 

 

 Σν δεχηεξν ιάζνο, ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ 

λα κελ αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, εγθαηαιείπνληαο ηνλ 

θαλφλα ρξπζνχ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαζηάησζε ζηελ Δπξψπε θαη ε δηαθαηλφκελε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο απνδφζεηο ησλ βξεηαληθψλ επελδχζεσλ, πξνθάιεζαλ 

ζθνδξή θεξδνζθνπηθή επίζεζε ζηε ζηεξιίλα ην επηέκβξην ηνπ 1931. Καζψο 

θαηαγξάθεθαλ ηεξάζηηεο δεκηέο, επί ησλ δηαζεζίκσλ ηεο, ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο 

εγθαηέιεηςε ηε ζηαζεξή ηζνηηκία ηεο ζηεξιίλαο θαη επέηξεςε ηελ ειεχζεξε δηαθχκαλζή 

ηεο. Μεηά ηελ απνδέζκεπζε ηεο ζηεξιίλαο απφ ην ρξπζφ, νη θεξδνζθφπνη ζηξάθεθαλ 

ζην δνιάξην, αθνχ απηφ ήηαλ ην δεχηεξν ππνςήθην λφκηζκα πνπ ζα δερφηαλ έληνλεο 

ππνηηκεηηθέο πηέζεηο (δεδνκέλεο ηεο δπζρεξνχο ζέζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία). Σφζν νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, φζν θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο, πνπ 

θαηείραλ αμίεο ζε δνιάξηα, δήηεζαλ επεηγφλησο ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξπζφ. Η 

Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα απνθάζηζε λα πξναζπίζεη ηελ ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ, κε 

απνηέιεζκα κεγάιεο απψιεηεο ζηα δηαζέζηκά ηεο, κεηαμχ επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ 

ηνπ 1931. Οη ζθνδξέο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο ζην δνιάξην, ε κεγάιε απψιεηα 

δηαζεζίκσλ θαη νη θφβνη ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ, πξνθάιεζαλ παληθφ ζηνπο 

θαηαζέηεο θαη θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα, ηελ αλαηξνθνδφηεζε ελφο γεληθεπκέλνπ παληθνχ. Η απφθαζε ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο, πξψηνλ, λα ζηεξίμεη ην δνιάξην, απμάλνληαο ηα επηηφθηα θαη 

δεχηεξνλ, λα κελ απνζνβήζεη ηνλ παληθφ ησλ θαηαζεηψλ, ελεξγψληαο σο “δαλεηζηήο 

χζηαηεο πξνζθπγήο”, επηηάρπλε ηελ πθεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ εκβαζχλνληαο ηελ θξίζε. 

 

 Σν ηξίην ιάζνο ζπλέβε ην 1932. Δλψ ε χθεζε ήηαλ ζε πιήξε εμέιημε, απφ ηελ άλνημε 

ηνπ 1932, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα απνθάζηζε ελ ηέιεη λα πηνζεηήζεη ραιαξφηεξε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Ινπλίνπ ηνπ 1932, 

επηρείξεζε λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, κε πξάμεηο αλνηθηήο 

αγνξάο, δειαδή αγνξάδνληαο θξαηηθά ρξεφγξαθα πνπ είραλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Η επηηεπρζείζα κείσζε ησλ επηηνθίσλ φκσο, αμηνινγήζεθε 
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ιαλζαζκέλα απφ ηνπο αλαιπηέο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο, σο κέηξν γηα ηελ έμνδν 

απφ ηελ θξίζε. Κη απηφ γηαηί, ελψ ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα δηακνξθψζεθαλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα δαλεηζκνχ, πνπ εθθξάδνπλ ην θφζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο, παξέκελαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα (Meltzer 2003). 

 

 Σν ηέηαξην ιάζνο ήηαλ φηη νη νηθνλνκηθέο αξρέο ηεο ρψξαο είραλ παληειή άγλνηα ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Η κε ηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ, απφ ηηο 

ηξάπεδεο, γελίθεπζε ηνλ παληθφ ησλ θαηαζεηψλ, ζε νιφθιεξεο πφιεηο ή πεξηθέξεηεο ησλ 

ΗΠΑ, νδεγψληαο ζε αζξφεο αλαιήςεηο ρξεκάησλ θαη ζηελ απνζεζαχξηζε ησλ 

απνηακηεχζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πησρεχνπλ νη ηξάπεδεο, λα εληείλεηαη  ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη λα κνληκνπνηνχληαη νη θαζνδηθέο πηέζεηο ζηηο 

ηηκέο.  

 

   Απφ ηελ άλνημε ηνπ 1933, ε Ακεξηθαληθή νηθνλνκία άξρηζε λα αλαθάκπηεη, αλ θαη 

έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ζπλέρηζε λα ππνιείπεηαη ησλ πξν ηνπ 1929 επηπέδσλ. Οη 

Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο επίζεο, μεθίλεζαλ ηελ πνξεία εμφδνπ απφ ηελ χθεζε, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Οη κεγάιεο εηζξνέο ρξπζνχ απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηηο ΗΠΑ, 

εμαηηίαο ηφζν ηεο ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ ην 1932, φζν θαη ηεο επηδείλσζεο ηεο 

πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε, επέθεξαλ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά θαη δηεπθφιπλαλ ηελ παξνρή δαλείσλ πξνο ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. εκαληηθφ ξφιν είρε θαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. 

   Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ηαρχηεηα ηεο αλάθακςεο εμαξηήζεθε, ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ άκεζε ή θαζπζηεξεκέλε έμνδν απφ ηνλ θαλφλα ρξπζνχ. Υψξεο, φπσο νη 

θαλδηλαβηθέο θαη ε Βξεηαλία, πνπ γξήγνξα εγθαηέιεηςαλ ηε ζρέζε κε ην ρξπζφ θαη 

ππνηίκεζαλ ηα λνκίζκαηά ηνπο, αλέθακςαλ πνιχ ηαρχηεξα, ζπγθξηηηθά κε άιιεο, πνπ 

παξέκεηλαλ γηα πνιχ θαηξφ κεηά ηελ θξίζε, ζην θαζεζηψο ρξπζνχ, φπσο ε Γαιιία ή ην 

Βέιγην (βι. Bordo and Schwartz 1984, 1988, Eichengreen and Sachs 1986, Bernanke 

2004). 

   Καηά ηνλ Keynes (1936), ε ππεξθπθιηθή άζθεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

δειαδή ε δηαηήξεζε ελφο ρακεινχ επηπέδνπ δεκνζίσλ δαπαλψλ, φηαλ ε νηθνλνκία 

εηζέξρεηαη ζε θαζνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, πξνθάιεζε ηε κεγάιε πηψζε 
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ηνπ πξντφληνο θαη ηεο απαζρφιεζεο, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα ηζνξξνπήζεη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο, απφ εθείλα ηεο καθξνρξφληαο 

ηάζεο ηνπο. 

  Καηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο, ε έλαξμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ηεξκάηηζε ηελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο
3
. ηελ Δπξψπε, ηελ πεξίνδν 1937-39, ε 

αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, γηα ηελ πνιεκηθή πξνεηνηκαζία ησλ ρσξψλ, αχμεζε 

ηελ παξαγσγή θαη κείσζε ηελ αλεξγία (βι. Romer 1992). Αληίζεηα, νη ΗΠΑ γλψξηζαλ 

έλα δεχηεξν θχκα χθεζεο, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο. ηελ πξνζπάζεηά λα 

ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν πξφεδξνο Ρνχζβειη αλαθνίλσζε, ην 1937, δξαζηηθή 

κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, πξναλαγγέιινληαο έηζη, ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ “New Deal”. Η αληίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ήηαλ άκεζε θαη 

βχζηζε ηελ νηθνλνκία ζε χθεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ ελάκηζε ρξφλν. Η βηνκεραληθή 

παξαγσγή κεηψζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ απφηνκε άλνδν ηεο αλεξγίαο. Με ηελ είζνδν 

ησλ ΗΠΑ ζηνλ πφιεκν ην 1941, εμαιείθζεθαλ νη ηειεπηαίεο επηδξάζεηο ηεο 

παξαηεηακέλεο χθεζεο ζηε ρψξα θαη γηα πξψηε θνξά, απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο έπεζε θάησ απφ ην 10% (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2009), «Η Κξίζε ηνπ 

1929, ε Ειιεληθή Οηθνλνκία θαη νη εθζέζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα ηα έηε 1928-

1940 ζει.24).  

  Πνιινί νηθνλνκνιφγνη αλέθεξαλ, σο παξάγνληα πνπ ζπλέηεηλε ζηελ νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε, ηελ ακεξηθαληθή ξχζκηζε Smoot – Hawley Tariff, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή 

ην 1930, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο εθαξκνγήο 

αληαπνδνηηθψλ δαζκψλ θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Οη παγθφζκηεο ζπλαιιαγέο απνηεινχζαλ 

έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θαζνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΗΠΑ θαη 

επηθεληξψλνληαλ ζε κεξηθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο  αγξνηηθέο. ηηο άιιεο ρψξεο φκσο, 

απνηεινχζαλ έλα ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο.  

  Οη κνλεηαξηζηέο , απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο ν Μίιηνλ  Φξίληκαλ, αιιά  θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Fed , Μπελ Μπεξλάλθε,  ππνζηήξημαλ πσο ε θξίζε πξνεθιίζε απφ ηε 

ζπληεξεηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θησρνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο 

Fed, θαζψο θαη απφ ηα ζπλερή πξνβιήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη' απηή ηελ 

άπνςε, ε Fed, κε ηελ έιιεηςε δξάζεο, επέηξεςε λα ζπξξηθλσζνχλ ηα ρξεκαηηθά 

                                                             
3
 Η «Μεγάιε Ύθεζε», φπσο ραξαθηεξίζηεθε ζηηο ΗΠΑ, πξνθιήζεθε κεηά απφ ην 

ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1929. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
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απνζέκαηα, φπσο κεηξψληαη απφ ην M2, θαηά ην έλα ηξίην, κεηαμχ ησλ εηψλ 1929 θαη 

1933. Ο Φξίληκαλ ηζρπξίζηεθε φηη ε επαθφινπζε πηψζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ μεθίλεζε 

απφ ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ, ζα απνηεινχζε, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, κία αθφκε 

χθεζε, εάλ ε Fed δελ επέηξεπε ηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ δεκνζίσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη εηδηθά, απηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Νέαο Τφξθεο . Τπνζηήξημε πσο, εάλ ε 

Fed είρε εμαζθαιίζεη έθηαθην δαλεηζκφ ζε απηέο ηηο λεπξαιγηθέο ηξάπεδεο, ή είρε απιά 

ρνξεγήζεη θξαηηθά νκφινγα ζηελ αγνξά, ψζηε λα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ δηαθηλνχκελνπ ρξήκαηνο κεηά ηελ πηψζε θάπνησλ ηξαπεδψλ, φιεο νη 

ππφινηπεο ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ρσξίο εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ ηνπο , ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε 

ξεπζηφηεηα, νη επηρεηξεκαηίεο αδπλαηνχζαλ λα ιάβνπλ λέα δάλεηα θαη λα αλαλεψζνπλ 

ηα παιηά,  γεγνλφο πνπ επέδξαζε αξλεηηθά ζηελ αλάιεςε λέσλ επελδχζεσλ.  

  Μία άιιε εξκελεία ηεο θξίζεο, έξρεηαη λα δψζεη ε Απζηξηαθή ρνιή Οηθνλνκηθψλ. 

Καηά ηελ άπνςή ηνπο, ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο θξίζεο ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ απνζεκάησλ ην 1920, πνπ νδήγεζε ζε κία ηεξάζηηα θνχζθα. Ο Υάηεθ, ζε 

κηα αλαθνξά ζην Απζηξηαθφ Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1929, είρε πξνβιέςεη ηελ νηθνλνκηθή πηψζε, δειψλνληαο πσο "ε θνχζθα ζα ζθάζεη 

κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο". Ο Λνχληβηρ βνλ Μηο πεξίκελε επίζεο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, δειψλνληαο πσο "Έξρεηαη έλα κεγάιν θξαρ θαη δελ 

επηζπκψ ην φλνκά κνπ λα ηαπηηζηεί κε απηφ θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν‟‟, φηαλ απέξξηςε 

κία ζεκαληηθή ζέζε ζηελ Kreditanstalt  Bank, ζηηο αξρέο ηνπ 1929.   

   Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λνκηζκαηηθνχ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ε απφπεηξα βνήζεηαο 

πξνο ηε Μεγάιε Βξεηαλίαο, ε νπνία, ην 1920, πξνζπαζνχζε κεηά δπζθνιίαο λα 

επηζηξέςεη ζηα πξνπνιεκηθά ηεο επίπεδα ρξπζνχ, αληηκεησπίδνληαο πηέζεηο ππνηίκεζεο 

ηνπ λνκίζκαηφο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Ρφζκπαξλη, ε έιιεηςε επειημίαο ησλ ηηκψλ ζηε 

Βξεηαλία ππνδήισλε θαη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο, αλαγθάδνληάο ηελ λα 

δεηήζεη ηε βνήζεηα ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ηειεπηαία 

αχμεζε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ, ψζηε λα βνεζήζεη ηε Βξεηαλία λα επηζηξέςεη ζηηο 

παιηέο ηεο δφμεο. Ο Μνληαγθνχ Νφξκαλ, πξφεδξνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, είρε κηα 

ηδηαηηέξσο ζεξκή ζρέζε κε ηνλ Μπέληδακηλ ηξφλγθ, ηνλ de facto πξφεδξν ηεο Fed. O 

θ. Νφξκαλ κάιηζηα, πίεδε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Γεξκαλίαο λα απμήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο, νη νπνίνη φκσο ,ζε αληίζεζε κε ηνλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/M2
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9D%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BD_%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
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ηξφλγθ, αξλήζεθαλ. Ο Ρφζκπαξλη ηέινο, ππνζηεξίδεη πσο ε Ακεξηθαληθή δηφγθσζε 

ησλ ακεξηθαληθψλ απνζεκάησλ ρξπζνχ, απνζθνπνχζε ζην λα παξαζρεζεί βνήζεηα 

αλάπηπμεο ζηε Βξεηαλία (Great Depression of 1929 ). 

 

 

1.1.2. Η σημερινή Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση ( 2007 – μέτρι σήμερα ) 

  

  Η Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007
 
 ήηαλ κία παγθφζκηα θαηάζηαζε 

απεηινχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Θεσξείηαη  ε 

ρεηξφηεξε θξίζε, κεηά απφ απηή ηνπ 1930 θαη ζήκεξα, απεηιεί ηελ  νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη επεκεξία πνιιψλ ρσξψλ (Reuters (2009), „‟Three top economists agree 

2009 worst financial crisis since great depression; risks increase if right steps are not 

taken‟‟). Πξνθιήζεθε απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ΗΠΑ, νδεγψληαο ζηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ, ζηελ 

αλαγθαηφηεηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο πνιιψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο Δζληθέο θπβεξλήζεηο, 

θαζψο θαη ζε κεγάιεο πηψζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ φινπ ηνπ θφζκνπ. Η θξίζε 

εθδειψζεθε αξρηθά κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεζηηηθψλ θνπζθψλ ζηελ Ακεξηθή, ην 

2006,  πξνθαιψληαο ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ κεηνρψλ, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία θαη νδεγψληαο ζηελ θαηαζηξνθή παγθφζκηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζεζκνχο. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ, ηα νπνία πξνθάιεζαλ πεξηνξηζκφ ηεο πίζησζεο,  ηνλ θινληζκφ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, θαζψο θαη ηελ πηψζε πνιιψλ κεηνρψλ, ηδηαίηεξα ζηα 

ηέιε ηνπ 2008 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009. 

  Δηδηθφηεξα,  ε απαξρή ηεο θξίζεο αλαδεηείηαη ζηε ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ, 

φπσο: 

 Πξψηνλ, ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν είραλ ζπζζσξεπηεί 

ζεκαληηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο . “Η παγθφζκηα ππεξπξνζθνξά 

απνηακίεπζεο, θπξίσο απφ ηελ  Αζία θαη ην Ακεξηθαληθφ έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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ζπλαιιαγψλ, δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο ππεξβάιινπζαο ξεπζηφηεηαο, νη νπνίεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε κία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δηεπθφιπλζεο, νδήγεζαλ ζε ρακειά 

επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη ηαρεία άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

αμηψλ, πνπ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ. Δμάιινπ, ε αζξφα 

εηζξνή θζελψλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, πξνο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο, φπσο νη ρψξεο ηεο «Νέαο Δπξψπεο», αιιά θαη ε Ιξιαλδία θαη ε 

Ιζιαλδία, δηεπθφιπλε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, 

ηξνθνδφηεζε ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο απηέο, ηα ρξφληα πξηλ απφ 

ηελ θξίζε. 

 

 Γεχηεξνλ, ζηηο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο, φπσο ε απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ, ηα νπνία εμαζζέληζαλ ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

αχμεζαλ ην βαζκφ κφριεπζεο
4
 (IFS 2008, FSF 2008). 

 

 Σξίηνλ,  ζηηο  ζνβαξέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο επνπηείαο. πγθεθξηκέλα, 

αλαδείρζεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

κεηαμχ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηφζν ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θάζε ρψξαο. Μέρξη ηψξα, δηλφηαλ έκθαζε θπξίσο ζηε 

κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία, δειαδή ζηελ επνπηεία ησλ επηκέξνπο πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ιηγφηεξν, ζηε καθξνπξνιεπηηθή, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ  “ζπζηεκηθψλ” θηλδχλσλ, δειαδή ησλ θηλδχλσλ εθείλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαζπλδέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ αγνξψλ θαη ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 

 Σέηαξηνλ, ηφζν ζηε „‟ λννηξνπία‟‟ ησλ κεηφρσλ, φζν θαη ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ, νη νπνίνη  θπξηαξρνχληαλ απφ ζηξαηεγηθέο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ 

                                                             
4
 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage) είλαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ρξένπο κε 

ζθνπφ ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα επηρείξεζε 
ή νξγαληζκφο ζεσξνχκε φηη θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο αλ 

επηδηψθεη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ μέλσλ θεθαιαίσλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ (έθδνζε νκνιφγσλ ή 

άιινπ ρξένπο έλαληη έθδνζεο κεηνρψλ- equity). 



19 
 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηε κία πιεπξά, εμαηηίαο ηεο επηδίσμήο 

ηνπο γηα πςειέο βξαρππξφζεζκεο ακνηβέο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπο γηα ηε 

καθξνρξφληα απφδνζε ησλ επηινγψλ ηνπο, ππνβάζκηζαλ ην κέγεζνο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αλαιάκβαλαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ ζε 

φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δεκηνπξγνχζε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ήηαλ 

ειεγρφκελνο. 

 

 Σέινο, ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο θέξνπλ νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νπνίεο, ειιείςεη ηζηνξηθήο πιεξνθφξεζεο, 

εμνκνίσλαλ ηα λέα θαη πνιπζχλζεηα παξάγσγα πξντφληα κε ηα θξαηηθά 

νκφινγα πςειήο δηαβάζκηζεο, κε ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα ππνεθηηκνχλ θαη 

ππνηηκνινγνχλ ηνλ θίλδπλν (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2009), «Η Κξίζε ηνπ 1929, 

ε Ειιεληθή Οηθνλνκία θαη νη εθζέζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο γηα ηα έηε 1928-

1940» ζει.15). 

 

  Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα επηβξαδπλζνχλ νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ, 

θαζψο νη ζπλζήθεο δαλεηνδφηεζεο έγηλαλ πνιχ απζηεξέο θαη ην Γηεζλέο εκπφξην 

πεξηνξίζηεθε. Παξάιιεια, αλαδείρζεθε ε αδπλακία ησλ επελδπηψλ θαη ρξεκαηηζηψλ 

λα αμηνινγήζνπλ ην ξίζθν ηεο έθζεζήο ηνπο ζηα ιεγφκελα "ηνμηθά", φπσο 

ραξαθηεξίζζεθαλ κεηέπεηηα, νκφινγα, νδεγψληαο ζε ζπζηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη πιένλ 

πξνο έλα λέν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, πξνηνχ επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ θξαηψλ πνπ 

επιήγεζαλ.  Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ γεληθεπκέλεο θαηάζηαζεο, είλαη ν θίλδπλνο 

θαηάξξεπζεο ηξαπεδψλ απφ θεκνινγίεο, ε πψιεζε ηνπο ζε ηδηαίηεξα ρακειφ ηίκεκα 

θαη ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο, γηα ηε δηάζσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηηκψλ, φπσο 

παξαδνζηαθά νθείινπλ λα πξάηηνπλ (Martin Nail Baily and Douglas J. Elliot (2009), 

The US Financial crisis: Where Does It Stand and Where Do We Go From Here, 

Initiative on Business and Public Policy at Brookings). 

   Όζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, νη πνιχ θαθέο Γηεζλείο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, νδήγεζαλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ηε ρψξα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο αλάγθεο,  ελψ ε πηψρεπζε, απνηειεί 

αθφκε θαη ζήκεξα, έλα πνιχ πηζαλφ ζελάξην. 

 

 

 

1.2. Ζ αθεηηπία ηηρ παγκόζμιαρ σπημαηοπιζηωηικήρ κπίζηρ ( ΖΠΑ ) 

 

  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε αθεηεξία ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο ήηαλ ην μέζπαζκα ησλ  „‟ 

κεζηηηθψλ θνπζθψλ‟‟,  νη νπνίεο  „‟έζθαζαλ‟‟  ηελ πεξίνδν 2005 – 2006  ζηηο ΗΠΑ , 

πξνθαιψληαο έηζη ηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ, απφ ηα ιεγφκελα δάλεηα  ρακειήο 

εμαζθάιηζεο,( sub-prime loans ), ηα νπνία  ρνξεγνχληαλ ζε νηθνγέλεηεο κε ηδηαίηεξα 

ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, φηαλ ηα θπκαηλφκελα επηηφθηα ησλ 

δαλείσλ άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ, νη δαλεηνιήπηεο  αδπλαηνχζαλ λα ηα απνπιεξψζνπλ, 

ελψ, παξάιιεια,  νη δηάθνξεο θεκνινγίεο είραλ νδεγήζεη ηνπο θαηαζέηεο ζε αλαιήςεηο 

ησλ ρξεκάησλ ηνπο . Έηζη, ελψ νη εθξνέο ρξήκαηνο απφ ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 

ζπλερίδνληαλ, νη πεξηνξηζκέλεο εηζξνέο απφ θαηαζέζεηο θαη εηζπξάμεηο δαλείσλ δελ 

ήηαλ επαξθείο, δεκηνπξγψληαο, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζπλζήθεο εμάληιεζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο. 

   Γηα ην ιφγν απηφ, αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηηηινπνίεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

(Securitization)
5
, ε νπνία αθνξά ην κεραληζκφ κεηαθνξάο ηνπο, απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηνπο ηζνινγηζκνχο άιισλ δηακεζνιαβεηηθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηηο ιεγφκελεο Δηαηξίεο Δηδηθνχ θνπνχ  ( Special 

Purpose Vehicle – SPV ), νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ζηφρν, λα απνκνλψζνπλ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κηαο επηρείξεζεο. Ωο κεζνδνινγία, ρξεζηκνπνηείηαη  ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, κε ηζφπνζα κεηξεηά απφ ηηο Δηαηξίεο 

Δηδηθνχ θνπνχ,  ηα νπνία αληινχληαλ είηε απφ ίδηα θεθάιαηα, είηε απφ ηελ έθδνζε 

νκνιφγσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο.  Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φκσο, ηα νπνία 

                                                             
5
 Σηηινπνίεζε νλνκάδεηαη ε έθδνζε ηίηισλ ( πρ νκνινγηψλ) πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ησλ νπνίσλ ε 
απνπιεξσκή θαιχπηεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ξνή πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα ηα δάλεηα κε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπο. Η πξαθηηθή απηή εμππεξεηεί ηηο πιεξσκέο κεηαμχ πηζησηψλ θαη 

δαλεηδνκέλσλ.  
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πξνρψξεζαλ ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηνπο, αληί λα εληζρχζνπλ ηε 

ξεπζηφηεηά ηνπο, εμαθνινχζεζαλ λα ρνξεγνχλ λέα ζηεγαζηηθά δάλεηα ακθηβφινπ 

πνηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θαχιν θχθιν. Σαπηφρξνλα,  ε εκθάληζε  ησλ 

ιεγφκελσλ „‟ ηνμηθψλ „‟νκνιφγσλ ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά, φπσο νη ηίηινη εγγπεκέλσλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ( CDO‟s ) θαη ηα εηαηξηθά νκφινγα ( MBS ) ,ήηαλ έλαο αθφκε 

ιφγνο πνπ νδήγεζε ηνπο επελδπηέο θαη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηα πξφζπξα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο.  Κη απηφ γηαηί νη θχξηνη απνδέθηεο απηψλ ήηαλ ζεζκηθνί 

επελδπηέο, φπσο αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ακνηβαία θεθάιαηα, ηξάπεδεο 

θαη θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ ( hedge funds ), ηα νπνία επέλδπζαλ ζε πςεινχ ξίζθνπ 

πξντφληα κε εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, θαζψο ηα επελδπηηθά απηά πξντφληα 

γίλνληαλ φιν θαη πην πνιχπινθα θαη πην δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ,  νη επελδπηέο 

επαλαπαχζεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηα καζεκαηηθά κνληέια έδεηρλαλ φηη ν 

ζρεηηθφο θίλδπλνο ήηαλ ειεγρφκελνο θαη απφ ηελ πςειή βαζκνινγία ησλ νκνιφγσλ πνπ 

είραλ σο αληίθξηζκα ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα ησλ εηαηξηψλ δηαβάζκηζεο ( Bond rating 

Agencies ), ιφγσ ηεο ζηελήο ηνπο εμάξηεζεο (Υξήζηνο Κακπφιεο, Νηθφιανο Γ. 

Σξαπιφο, Τα αίηηα ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηνπηζηωηηθήο θξίζεο, Alba Graduate Business 

School). Όπσο είπε θαη ν George Soros, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνπο Financial Times ηνπ 

Λνλδίλνπ,  „‟ Σν κεγάιν μέζπαζκα έγηλε φηαλ ηα λέα επελδπηηθά πξντφληα έγηλαλ ηφζν 

πνιχπινθα, ψζηε νη αξρέο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα ππνινγίζνπλ ηα ξίζθα θαη άξρηζαλ 

λα ζηεξίδνληαη ζηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο ξίζθνπ ησλ ηξαπεδψλ. Οκνίσο , νη εηαηξίεο 

αμηνιφγεζεο ζηεξίρζεθαλ ζε πιεξνθνξίεο ησλ δεκηνπξγψλ ησλ ζχλζεησλ απηψλ 

πξντφλησλ. Ήηαλ κία ζνθαξηζηηθή απνπνίεζε ηεο επζχλεο„‟.  

  Σν πξψην ζεκάδη  ηεο θξίζεο ζηηο ΗΠΑ εθδειψζεθε κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηεο Bear Stearns ην 2007, ηα νπνία ήηαλ επελδεδπκέλα ζηελ 

αγνξά ησλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο, ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 1,5 

δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ (New York Times (2007), „‟Bear Stearns Says Battered 

Hedge Funds Are Worth Little‟‟). Παξάιιεια, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αληηιήθζεθαλ φηη ηα νκφινγα πνπ πίζηεπαλ φηη ήηαλ 

αζθαιή θαη είραλ επελδχζεη ζε απηά , ζρεηίδνληαλ κε ηα ιεγφκελα ηνμηθά νκφινγα. Η 

Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ έιαβε κέηξα ππνζηήξημεο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο  ρσξίο φκσο επηηπρία, αλαγθάδνληαο ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα λα εκπνδίζεη ηε ρξενθνπία ηεο  Bear Stearns, ην Μάξηην ηνπ 2008,  κε ηελ 
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εμαγνξά ηεο απφ ηελ JP Morgan Chase. Σνλ Αχγνπζην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ε θπβέξλεζε 

εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηεο, δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ησλ Fannie Mae θαη Freddie 

Mac,  ζεκαληηθψλ νληνηήησλ ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαλ 

απφ ηελ θπβέξλεζε, άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ, ελψ ζηηο 7 επηεκβξίνπ, ην Οκνζπνλδηαθφ 

Θεζαπξνθπιάθην αλαθνίλσζε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Γεκνζίνπ. ηηο 12 επηεκβξίνπ,  ζπγθιήζεθε ζπκβνχιην γηα ηε δηάζσζε ηεο Lehman 

Brothers, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα, ελψ παξάιιεια, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο 

Merrill Lynch ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Ακεξηθαληθή Σξάπεδα ( Bank of America ), κε 

δηθή ηεο πξσηνβνπιία, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη παξφκνηα ηχρε.   

   ηα ηέιε ηνπ 2008,  θαζψο δηζεθαηνκκχξηα  επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα 

παξαπάλσ επελδπηηθά πξντφληα, δελ είραλ ηηο αλακελφκελεο απνδφζεηο, θάπνηα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα εμαγνξάζζεθαλ απφ ην Γεκφζην. Σν νκνζπνλδηαθφ 

ζεζαπξνθπιάθην ζπκθψλεζε λα πιεξψζεη εγγχεζε 85 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ 

AIG, ηε κεγαιχηεξε Ακεξηθαληθή αζθαιηζηηθή εηαηξία, αθνχ ε ίδηα δελ θαηάθεξε λα 

ηεο ρνξεγεζεί δάλεην, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηψρεπζε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, ην 

Κνγθξέζν εμνπζηνδφηεζε ην ζεζαπξνθπιάθην λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο θαη $700 

δηζεθαηνκκχξηα, ψζηε λα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη αγνξέο, θίλεζε ε νπνία ζεσξήζεθε απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο φηη δηαδξακάηηζε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

δηάζσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απφ ην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο. Σειηθά, 

ρνξεγήζεθε βνήζεηα ζπλνιηθήο αμίαο 387 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε εθαηνληάδεο 

ηξάπεδεο,  ζηελ AIG θαη ζε απηνθηλεηνβηνκεραλίεο φπσο ηεο Chrysler θαη ηεο General 

Motors, πεξηνξίδνληαο, παξάιιεια θαη εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

  Αθνχ απνθεχρζεθε ε κεγάιε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, ε θξίζε εμαπιψζεθε 

ηαπηφρξνλα  ζε φιν ηνλ θφζκν, ηαιαλίδνληαο πνιιέο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο θαη 

νδεγψληαο ρψξεο, απφ ηελ Ιζιαλδία έσο θαη ην Παθηζηάλ, ζην λα θαηαθχγνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ( IMF )
6
. Σελ πεξίνδν ηνπ 

2009,  ζηα πιαίζηα αλάθακςεο ηεο Ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, ην Οκνζπνλδηαθφ 

ζεζαπξνθπιάθην αγφξαζε επελδπηηθά πξντφληα αμίαο ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

                                                             
6
 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF) είλαη έλαο νξγαληζκφο κε 187 ρψξεο – κέιε, ν 

νπνίνο εξγάδεηαη κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο παγθφζκηαο λνκηζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε πςειήο απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.   
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Έηζη, ην θαινθαίξη ηνπ 2009, πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο παξνπζίαδαλ κεγάια θέξδε θαη 

νη πεξηζζφηεξεο είραλ ήδε μεπιεξψζεη ην ρξένο ηνπο έλαληη ηεο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο, αιιά αξθεηέο  επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά νη κηθξέο,  ήηαλ απξφζπκεο λα 

θαηαθχγνπλ ζε πηζηνδνηηθέο ζηεξίμεηο, ιφγσ ηνπ φηη ζεσξνχζαλ ηελ πίζησζε πνιχ 

δχζθνιε λα ηνπο ρνξεγεζεί, νδεγψληαο αλαπφθεπθηα ηελ αλεξγία ζε πάξα πνιχ πςειά 

επίπεδα ( The New York Times (2011), Credit Crisis – The essentials). 

  Παξάιιεια, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηηο ΗΠΑ είρε κεγάιν αληίθηππν ζηελ 

Δπξσδψλε θαη ζε φιεο ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ν θχξηνο  εγγπεηήο ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο, είλαη ν κνλαδηθφο  παξνρέαο   ηνπ δνιαξίνπ, ελφο δηεζλνχο κέζνπ 

ζπλαιιαγήο,  θαη ν ζπλεηζθέξσλ ελφο πνιχ κεγάινπ θεθαιαίνπ, πνπ θπθινθνξεί ζηνλ 

θφζκν. Μάιηζηα, θαη νη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

Ακεξηθαληθή νηθνλνκία (Dick K. Nanto (2009), The U.S Financial Crisis: the global 

dimension with Implications for U.S policy, CRS Report for Congress). 

  Αμηφινγε είλαη θαη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο, πνπ ζπζηάζεθε γηα λα 

εξεπλήζεη ηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. χκθσλα ινηπφλ κε απηή, ε αλαπνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

δηαρείξηζε ξίζθνπ, ζε πνιινχο ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, ε έιιεηςε 

ζεζκηθψλ θαλφλσλ θαη επαξθνχο επίβιεςεο, θαη ν ζπλδπαζκφο ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ 

κε επηθίλδπλεο επελδχζεηο, είλαη κεξηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε. 

Όπσο αλαθέξεηαη, ε θξίζε απηή ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί, θαζψο ππήξραλ 

πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο, νη νπνίεο αγλνήζεθαλ, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε πνιιψλ 

αλζξψπσλ ηεο Wall Street θαη ηεο Οπάζηγθηνλ, φηη δειαδή ε θξίζε δελ κπνξνχζε λα 

πξνβιεθζεί. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, θαλέλα κέηξν δελ πάξζεθε εγθαίξσο, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ξνήο ησλ ηνμηθψλ νκνιφγσλ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη αλεμέιεγθηε, 

παξνκνηάδνληαο ηελ κε έλαλ απηνθηλεηφδξνκν, ρσξίο φξηα ηαρχηεηαο θαη 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο (The Financial Crisis Inquiry Commission (2011), The 

Financial Crisis Inquiry Report ζει. 140).  
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1.3   Ζ Υπημαηοπιζηωηική Κπίζη ζηην Δλλάδα. 

 

  Δίλαη γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ΗΠΑ δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε ηελ Διιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν δελ απνηειεί ηελ 

γελεζηνπξγφ αηηία, γηα ηελ νπνία ε Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κία ηφζν δπζκελή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Σν Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, επηπρψο, δελ είρε πξνιάβεη 

λα επελδχζεη ζηα πςεινχ ξίζθνπ επελδπηηθά πξντφληα ηεο Ακεξηθαληθήο αγνξάο,  αιιά 

νη ζπλερηδφκελεο ζπλζήθεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίσλ, επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 

καο. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, νη ζπλζήθεο απηέο επεξέαζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

θαη θπζηθά ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νδήγεζαλ, ζηαδηαθά, ζε 

ζπλζήθεο πηζησηηθήο ζηελφηεηαο. Ωζηφζν, ε νξηαθή κφλν έθζεζε ησλ Διιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα αξρηθά αίηηα 

ηεο αλαηαξαρήο, ηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ηνπ 

βαζκνχ κφριεπζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, ε κηθξή εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο αγνξέο γηα 

ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ, ε εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ζηηο πηζηνδνηήζεηο θαη 

νη ζπλερείο επνπηηθνί έιεγρνη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζπλέβαιαλ ζην λα 

επεξεαζηνχλ ζε ρακειφ βαζκφ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο παξακέλνπλ, θαηά βάζε, 

πγηείο θαη ηζρπξέο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2009), «Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2008-2009» 

ζει.30). 

  Παξφια απηά, αλαδείρζεθαλ θάπνηεο ηδησηηθέο Διιεληθέο επελδπηηθέο απψιεηεο  απφ 

ηα ξηςνθίλδπλα απηά πξντφληα , φπσο ε απψιεηα 10 εθαη. Δπξψ 100 Λαξηζαίσλ 

επελδπηψλ, απφ ηα δνκεκέλα νκφινγα ηεο Lehman Brothers (Δθεκεξίδα «Σν Βήκα»). 

Πξφζζεηα,  ε αχμεζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θξίζε 

ζηηο ΗΠΑ, επηδείλσζε ηνπο φξνπο δαλεηνδφηεζεο κηαο Διιεληθήο Σξάπεδαο απφ ηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά. Δπηπιένλ, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ΗΠΑ „‟ρηχπεζε‟‟ ηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία ζε κία απφ ηηο δπζθνιφηεξεο πεξηφδνπο ηεο ,  αλαδεηθλχνληαο  ηηο 

ρξφληεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο.  χκθσλα 

κε ην Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θχξην Γ. Πξνβφπνπιν, „‟ νη επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ απαζρφιεζε είλαη ζεκαληηθέο, αιιά 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κφλν θαηά έλα κέξνο είλαη γλήζηεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, 

θαζψο, θαηά ηα άιια, αληαλαθινχλ ρξφληεο παζνγέλεηεο ζην ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη είζπξαμεο 

ησλ θφξσλ‟‟ (Πξνβφπνπινο Γ.(Ννέκβξηνο 2009), Οη δπν παγθόζκηεο θξίζεηο θαη ε 

Ειιεληθή νηθνλνκία, Ηκεξίδα ηνπ Ιδξχκαηνο ηεο Βνπιήο γηα ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη 

ηε Γεκνθξαηία).  

  Αληηζέησο,  ε θχξηα αηηία ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο 

βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη εζηηάδεηαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηε δηαρείξηζε 

δεκνζηνλνκηθψλ ζεκάησλ. Σν χςνο ηνπ Γεκνζίνπ Διιείκκαηνο θαη Υξένπο, έπιεμαλ 

ηε θεξεγγπφηεηα ηεο Διιάδνο, ζηα κάηηα ησλ δαλεηζηψλ ηεο, κε ζπλέπεηα λα δαλείδεηαη 

κε πνιχ πςειά επηηφθηα, γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Σν πξφβιεκα, ζχκθσλα 

κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Γ. Παπαλδξένπ, είλαη επί πφζνλ θαηξφ ε Διιάδα ζα κπνξεί λα 

δαλείδεηαη, κε ηφζν πςειά επηηφθηα, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη.  Σν κεγάιν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην ηεξάζηην δεκφζην ρξένο κφλν κεξηθψο νθείινληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε. Η παγθφζκηα θξίζε, απιψο επηηάρπλε θαη επέηεηλε ηελ επηδείλσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο Διιάδνο, ε νπνία εθδειψζεθε 

θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007, γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηε κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η Διιάδα είρε ππαρζεί ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ 

Διιείκκαηνο
7
, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, επεηδή ηα ειιείκκαηα ηνπ 2007 θαη ηνπ 2008, 

είραλ ππεξβεί ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο πλζήθεο. Σν έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζην 3,6% 

ηνπ ΑΔΠ, ην 2007, ζην 7,7% ην 2008 θαη ζην 12,9% ην 2009. Η θξηζηκφηεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, νδήγεζε ζε ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο ρψξαο, απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ζε κεγάιε 

θαη απφηνκε δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη 

Γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2010. Έηζη, ην 

2009, ελψ θαη άιιεο ρψξεο είραλ - ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο-  πςειά ειιείκκαηα, 

φπσο π.ρ. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (12,6%), νη ΗΠΑ (12,5%), ε Ιξιαλδία (11,3%), ε 

Ιζπαλία (11,2%) θαη ε Πνξηνγαιία (9,3%), ε πεξίπησζε ηεο Διιάδνο δηαθέξεη, επεηδή 

                                                             
7
 Η Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο αθνξά ζηα θξάηε-κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηα νπνία ππεξέβεζαλ ην αλψηαην φξην ηνπ ειιείκκαηνο πνπ έρεη ζέζε 

σο πξνυπφζεζε ε ΟΝΔ, θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα θαη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

θπξψζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απφ ηα θξάηε-κέιε.   
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ζπλδέεηαη κε έλα επηθίλδπλν κείγκα πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο. Σν πςειφ δεκφζην ρξένο (πνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 120% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ―ην πςειφηεξν ζηε δψλε ηνπ επξψ, καδί κε εθείλν ηεο Ιηαιίαο― κε 

αλακελφκελεο απμεηηθέο ηάζεηο κέρξη θαη ην 2011) θαη νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο 

πξννπηηθέο επηβάξπλζεο ησλ Γεκφζησλ Γαπαλψλ, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ππνδειψλνπλ ην κεγάιν κέγεζνο ηεο πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ 

απαηηείηαη  (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010), «Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2009-2010» ζει. 15). 

  Η νηθνλνκηθή χθεζε, φπσο είλαη θπζηθφ, είρε άκεζεο θαη έληνλεο επηπηψζεηο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε απαζρφιεζε 

εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε θαηά 2,5% πεξίπνπ, ην 2010, πνπ εθθξάδεηαη ζε απψιεηα 

100.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. Η αλεξγία εθηηκάηαη φηη ην 2010 ππεξέβε ην 12,5% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ, ην ηξέρνλ έηνο, αλακέλεηαη λα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Παξάιιεια,  κείσζε παξνπζηάδνπλ θαη ηα εηζνδήκαηα. Οη πξαγκαηηθέο κέζεο 

απνδνρέο, ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, εθηηκάηαη φηη κεηψζεθαλ θαηά 9% ην 2010 θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζνχλ θαηά 5% ην 2011, ελψ νη πξννπηηθέο ζηαζεξνπνίεζήο 

ηνπο δηαθαίλνληαη ην 2012. Η κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ ην 2010, 

ζπλνδεχηεθε κε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 4,7%, ε νπνία νθεηιφηαλ, θπξίσο, ζηε 

κεγάιε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο, αιιά θαη ζηελ ηαρεία άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Σν 2011, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα 

ππνρσξήζεη ζεκαληηθά θαη ζα δηακνξθσζεί γχξσ ζην 2,2%, ελψ ην κέζν επίπεδν ηνπ 

ππξήλα ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνβιέπεηαη φηη ζα ππνρσξήζεη θάησ απφ ην 1% (Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο (2010), «Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2010-2011» ζει. 5). 

  Η αλεζπρία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Διιάδνο, 

αθνχ εκκέζσο ζίρηεθε ε αμηνπηζηία ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 

επξψ, σο λνκίζκαηνο, αιιά θαη ε αδπλακία ηεο Διιάδνο λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ψζεζαλ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ζε εμεχξεζε άκεζεο 

ιχζεο θαη ηειηθψο  ζηελ ππνβνιή αίηεζεο ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 2010 γηα δηκεξή δάλεηα 

χςνπο 80 δηο επξψ απφ ηα ππφινηπα θξάηε – κέιε. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Γεξκαλίαο δήισζε: « Σα ρξέε ηεο Διιάδνο είλαη φια ζε επξψ, αιιά δελ είλαη μεθάζαξν 

ζε πνηφλ θαη πφζν αθξηβψο ρξσζηάεη. Οη ζπλέπεηεο ηεο εζληθήο ρξεσθνπίαο ζα ήηαλ 

αλππνιφγηζηεο. Η Διιάδα είλαη ηφζν ζπζηεκηθά ζεκαληηθή φζν θαη κηα κεγάιε 

ηξάπεδα » (New York Times (2010), „‟Germany warns of „Lehman‟ crisis if Greece 
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defaults‟‟). Έηζη, ζηηο 2 Μαΐνπ ηνπ  2010, ηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

ζπκθψλεζαλ λα παξάζρνπλ ζηήξημε ζηαζεξφηεηαο ζηελ Διιάδα, ζε δηαθπβεξλεηηθφ 

πιαίζην θνηλά νξγαλσκέλσλ δηκεξψλ δαλείσλ, ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, βάζεη ελφο δηαθαλνληζκνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο άκεζεο εηνηκφηεηαο ( χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο). 

  Η νηθνλνκηθή ζηήξημε δφζεθε κε βαζηθή πξνυπφζεζε, ηελ εθαξκνγή ησλ ιεγφκελσλ 

κέηξσλ « ιηηφηεηαο », ηα νπνία ππαγνξεχνληαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau ) θαη αθνξνχλ, θπξίσο, ζε 

νηθνλνκηθέο, δεκνζηνλνκηθέο, αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: 

 

 Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ (αχμεζε νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο). 

 

 Πεξηνξηζκφο ησλ ζπληάμεσλ θαη κείσζε κηζζψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ. 

 

 Αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α , θαηάξγεζε θνξναπαιιαγψλ  ππφ πξνυπνζέζεηο ( ππφ 

ζπδήηεζε). 

 

 Πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

 

 Καζηέξσζε  ειαζηηθφηεξσλ  εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ (κείσζε σξψλ 

απαζρφιεζεο). 

 Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη αμηνπνίεζε δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο εθκεηάιιεπζεο απηνθηλεηνδξφκσλ,  ιηκέλσλ θαη αεξνιηκέλσλ). 

 

 Άλνηγκα θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. 

 

  Δλ θαηαθιείδη, ε  νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πξνήιζε απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, 

απνηέιεζε έλα αθφκε πιήγκα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο, ζε κία ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ ε ρψξα βξέζεθε αληηκέησπε κε ηηο ρξφληεο αδπλακίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο,  ζην νπνίν ε 
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θεξδνζθνπία, ε  ζπγθάιπςε θαη ε δηαθζνξά, δε θαληάδνπλ θαζφινπ άγλσζηνη φξνη.  « 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, βεβαίσο  ε Αζήλα βξέζεθε έλνρε, απφ ηελ  Eurostat,  γηα 

ζηαηηζηηθέο αιρεκείεο,  φζνλ αθνξά ζηα ειιείκκαηά ηεο », γξάθεη ε αγγιηθή εθεκεξίδα 

„‟ Ο ηειέγξαθνο „‟(The Telegraph (2008), „‟Greek fighting: the eurozone‟s weakest link 

starts to crack‟‟). 

   Μάιηζηα, ζα κπνξεί λα εηπσζεί πσο ε παγθφζκηα απηή νηθνλνκηθή ζπγθπξία αλέδεημε 

ηηο αδπλακίεο ηεο ρψξαο,  « θέξλνληαο » ζην θσο ηα βαζηά « ξηδσκέλα » πξνβιήκαηά 

ηεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην παξειζφλ θαη πνπ αλ δελ είραλ απνθαιπθζεί, ίζσο αθφκε 

λα παξέκελαλ άγλσζηα ζην επξχ θνηλφ.  Σν κέιινλ παξακέλεη αβέβαην, θαζψο 

εθθξάδνληαη θφβνη πσο νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο, εθδειψλνληαη κε ζρεηηθή 

ρξνληθή πζηέξεζε θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κε κπνξέζεη ε Διιάδα λα επσθειεζεί, 

πιήξσο, απφ ηελ αλάθακςε ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010), 

«Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2009-2010» ζει.14).  

  χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο,  ν νίθνο αμηνιφγεζεο Standard & Poor‟s  

πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Διιάδαο, θαηά δχν βαζκίδεο, ππνζηεξίδνληαο πψο  ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο  

επηδεηλψζεθε ην 2010 θαη πσο ε Διιεληθή θπβέξλεζε δελ θαηάθεξλε λα πεξηνξίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ ζπζζψξεπζε 

ρξεψλ θαηά ην 2011. Αληίζεηα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δήισζε πσο ε S&P αγλνεί 

πεξηέξγσο ηηο ππφινηπεο θξίζηκεο απνθάζεηο, πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πξφζθαηε 

Δπξσπατθή χλνδν Κνξπθήο θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Διιάδα, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ φπνην θίλδπλν δεκνζηνλνκηθψλ απνθιίζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 2012-

2015, νη νπνίεο ζα απνθαηαζηήζνπλ ην έιιεηκκα θνληά ζην 1% ηνπ ΑΔΠ 

(Καξαγεψξγνο Λ. , « S&P: δηπιή ππνβάζκηζε Διιάδαο- Πνξηνγαιίαο»). 

 Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο πξέπεη λα γίλνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ψζηε λα κπνξέζεη ε 

Διιάδα λα αλαθάκςεη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηφζν ζην νηθνλνκηθφ ηεο ζχζηεκα, 

φζν θαη ζην πνιηηηθφ – θνηλσληθφ – εζηθφ , ελψ παξάιιεια γίλνληαη θπβεξλεηηθέο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνκέσλ – θιεηδηψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο,  φπσο νη 

εμαγσγέο , ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία. 
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1.4  Ζ Υπημαηοπιζηωηική Κπίζη και η Γιεθνήρ Ναςηιλία. 

 

    Η Ναπηηιία απνηειεί ην ζεκειηψδε ιίζν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο,  δεδνκέλνπ φηη ππνινγίδεηαη πσο πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηαθηλείηαη κέζσ ζαιάζζεο. Έηζη, θαζψο ν 

φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, παξάιιεια κε ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ζα ήηαλ αδχλαην λα κελ παξαδερηνχκε πσο θαη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

επεξεάδεηαη άκεζα, θαζψο απνηειεί παξάγσγν δήηεζεο ηνπ εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, ε 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, παγθνζκίσο, θαζηζηά δπζρεξή αθφκα θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο ηδηαίηεξα 

αμηφπηζηνη πειάηεο, σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.   Η βηνκεραλία ηεο 

Ναπηηιίαο δέρηεθε πνιχ ηζρπξά ρηππήκαηα απφ ηε δηεζλή  νηθνλνκηθή θξίζε, αθνχ ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ εκπνξίνπ νδήγεζε άκεζα, ζε ηαρεία κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

κεηαθνξέο θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο. Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, είλαη ε θίλεζε ζηνπο 

ιηκέλεο ηεο ηγθαπνχξεο θαη ηεο αγθάεο, ηνπο 2 κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν, ε νπνία κεηψζεθε θαηά 13,5% θαη 11% αληίζηνηρα, 

θαηά ην έηνο  2009. Παξά ην γεγνλφο απηφ θαη παξφηη ε δήηεζε κεηψζεθε, ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ δηεπξχλζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009,  αθνχ νη 

παξαγγειίεο ησλ πινίσλ ζπλερίζηεθαλ. Η ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο, πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί απφ παιαηφηεξα έηε , νδήγεζε ζε πηψζε ησλ λαχισλ θαη παξάιιεια, 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, πξνθάιεζε ηζηνξηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο. Η Maersk 

Line, ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή εηαηξία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, έθαλε ιφγν γηα απψιεηεο 

χςνπο 2,1 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ην 2009, ελψ παξφκνηεο απψιεηεο 

θαηαγξάθεθαλ ζε φιε ηε βηνκεραλία. 

  Η Ναπηηιία είλαη γλσζηφ, απφ παιηά, πσο ραξαθηεξίδεηαη σο θπθιηθή. ε θαηξνχο 

κεγάιεο αλάπηπμεο θαη κεγάισλ θεξδψλ, νη πινηνθηήηεο έρνπλ θέξδε θαη ζπλεπψο, 

πξνρσξνχλ ζε παξαγγειίεο λέαο ρσξεηηθφηεηαο, νη νπνίεο, γηα λα εθηειεζηνχλ, 

απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν. Τπάξρνπλ πεξίνδνη αλακνλήο, ζε θαηξνχο επεκεξίαο, ηα βηβιία 

παξαγγειηψλ ησλ λέσλ πινίσλ είλαη γεκάηα, ελψ ε θαηαζθεπή ελφο πινίνπ αξρίδεη 2-3 

έηε απφ ηε ζηηγκή πνπ παξαγγέιιεηαη θαη ε νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα θξαηήζεη έσο 
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θαη έλα έηνο. Σελ πεξίνδν πνπ ε Ναπηηιηαθή βηνκεραλία άλζηδε, θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία, θάζε ρξφλν γίλνληαλ ηζηνξηθέο παξαγγειίεο πινίσλ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη 

κέρξη θαη ζήκεξα, θαη γηα ην ιφγν απηφ, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ν παγθφζκηνο 

ζηφινο επεθηείλεηαη αθφκε. Η ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο θαη ηα αξλεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νδήγεζαλ ζην « πάγσκα » 

ησλ λέσλ παξαγγειηψλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2009. 

   Δλ ζπληνκία, αθφκα θαη ρσξίο ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε, ν 

κεγάινο φγθνο παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ, ζα είρε νδεγήζεη ζε ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο, ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ πινίσλ, πνπ κε ηελ θξίζε, 

επηβαξχλζεθε  αθφκε πεξηζζφηεξν. ηελ πεξίπησζε ησλ πινίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

( containerships ),  γηα παξάδεηγκα, ν ζηφινο πξνβιέπεηαη λα δηεπξπλζεί ζην δηάζηεκα 

ησλ  επφκελσλ 4-5 εηψλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο  ησλ πινίσλ 

ζε 8.000  εκπνξεπκαηνθηβψηηα 20 πνδηψλ, ε νπνία δελ πθίζηαην πξηλ ην 2004.Όζνλ 

αθνξά ζηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, νη ηξέρνπζεο παξαγγειίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζηφινπ (Jan Hoffman (2010), Shipping 

Out of the Economic Crisis, The Brown Journal of World Affairs, Volume XVI, Issue 

II. ζει.4). 

  Σε ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε άξρηζε λα εθδειψλεηαη ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην έηνο 2007, ε δήηεζε, γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, 

θάζε άιιν παξά κεησκέλε παξνπζηάζηεθε. Καζψο ην παγθφζκην ΑΔΠ
8
 θαη νη 

παγθφζκηεο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ θαηά 3,8% θαη 5,5% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε,  κεγάιε  αλάπηπμε γλψξηζαλ νη κεηαβαηηθέο θαη 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ελψ νη εμαγσγείο θαπζίκσλ θαη κεηαιιεπκάησλ αχμεζαλ 

ηνπο φγθνπο εμαγσγψλ ηνπο, ιφγσ ησλ επλντθψλ φξσλ εκπνξίνπ. Καηά ζπλέπεηα, παξά 

ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο θαη ηηο βέβαηεο επηπηψζεηο ηνπο ζην θφζηνο κεηαθνξάο 

θαη παξά ηα ζπλερψο απμαλφκελα ξίζθα, εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ξεπζηφηεηαο 

θαη ηεο ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ, ην παγθφζκην εκπφξην θαη ε Ναπηηιία έδεημαλ 

αλζεθηηθφηεηα. 

                                                             
8
 Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ 

παξάγεη κηα νηθνλνκία, εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Με άιια ιφγηα είλαη ε ζπλνιηθή 
αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ θαη άπισλ) πνπ παξάρζεθαλ εληφο κηαο ρψξαο ζε 

δηάζηεκα ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ κέξνο απηνχ παξάρζεθε απφ παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ 

αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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  Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2008,  ν παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο δηεπξχλζεθε θαηά 7,2%, 

δειαδή δηέζεηε 1,12 δηζεθαηνκκχξηα θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ επηπέδνπ αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα λαπηηιηαθή ρσξεηηθφηεηα. Η απμεκέλε 

αμία ησλ πινίσλ αληαλαθινχζε ηε ζπλερή πςειή δήηεζε. Δπηπιένλ, δείθηεο θιεηδηά 

έδεημαλ πσο ε ιεηηνπξγηθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ παξέκεηλε πςειή. 

πγθεθξηκέλα,  ζχκθσλα κε ηε ζχγθξηζε παξαγσγήο θνξηίνπ θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

ζηφινπ, ηνπο ηφλνπο θνξηίνπ θαη ηα ηνλνκίιηα αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ηνλάδ ζηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο, ν παγθφζκηνο κέζνο φξνο ηφλσλ 

θνξηίνπ πνπ κεηαθέξζεθε αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, 

ήηαλ ζην 7,7%. Με άιια ιφγηα, ην κέζν πινίν θνξηψζεθε πιήξσο, 7,7 θνξέο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2007 (United Nations Conference on Trade and Development (2008), 

Review of Maritime Transport.ζει.15). 

   Αληίζεηα, θαηά ηε δηεηία ηνπ 2008-2009, πνπ νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

άξρηζαλ λα γίλνληαη νξαηέο, ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζπλερίζηεθε κε 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο. Σν 2009, ζεκάδεςε ηελ ηζηνξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ εκπνξίνπ, θαζψο ε αλάπηπμε ηνπο επηβξαδχλζεθε απφηνκα πξνο ηα ηέιε ηνπ. Ο 

φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ  ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ δηακνξθψζεθε ζηνπο 8,17 δηζεθαηνκκχξηα 

ηφλνπο, αληαλαθιψληαο κία κεγάιε πηψζε ζηε δήηεζε θαη θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ. 

Παξάιιεια, κε ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα, 

επεξεάζηεθαλ φινη νη ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. 

   Οη πθηζηάκελεο ηφηε πξνβιέςεηο, ππνζηήξηδαλ πσο ην κέιινλ ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο λαπηηιίαο είλαη αβέβαην, θαζψο, πέξα απφ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε λαπηηιία πξέπεη επίζεο λα πξνζαξκνζηεί θαη ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζε επηηεχγκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. 

Παξφια απηά, ζηηο αξρέο ηνπ 2009, ν παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο είρε δηακνξθσζεί 

ζε 1,19 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,7%, 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο παξαγγειίεο, νη 

νπνίεο είραλ ζπλνκνινγεζεί πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. ηε ζπλέρεηα φκσο, πνιιέο 

παξαγγειίεο αθπξψζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ, ελψ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο 

θαη αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο, νη ηηκέο ησλ λαχισλ κεηψζεθαλ, θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ, ζε ζχγθξηζε κε ηα πςειά επίπεδα ηνπ 2008 (United Nations Conference on 

Trade and Development (2009), Review of Maritime Transport.ζει. 15). 
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  Η κεγαιχηεξε πηψζε, ζηνλ φγθν ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ζεκεηψζεθε ην 2009, 

θαζψο νη ζπλέπεηεο ηεο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, εδψ θαη επηά δεθαεηίεο, έγηλαλ 

πιήξσο αληηιεπηέο. Οη πξννπηηθέο γηα ηε λαπηηιία παξέκελαλ αβέβαηεο, ιφγσ ηνπ 

ζεκαληηθά απμεκέλνπ κεγέζνπο ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ 

είρε ζηελ ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηηο αγνξέο ηεο λαπηηιίαο. Μέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 2010, ν παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο έθηαζε ηνπο 1.276 εθαηνκκχξηα dwt
9
, 

δειαδή ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 84 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ιφγσ ησλ 

παξαδφζεσλ ξεθφξ ησλ λέσλ πινίσλ ( 117 εθαηνκκχξηα ηφλνη ), ελψ αληίζεηα, ην 

ζθξαπάξηζκα
10

 θαη ν παξνπιηζκφο
11

 ησλ πινίσλ, ήηαλ πεξίπνπ 33 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Δπίζεο, πξφθιεζε γηα ηε λαπηηιία δελ απνηέιεζαλ κφλν νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ε 

χθεζε ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη αιιαγέο ζην παγθφζκην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο.  

  ε αληίζεζε κε ηε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, θαηά 4%, ν παγθφζκηνο ζηφινο 

ζπλέρηζε λα απμάλεηαη θαηά 7%, ελψ ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ, κεηξεκέλε ζε ηφλνπο 

θνξηίνπ πνπ κεηαθέξζεθαλ αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο,  κεηψζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη ην κέζν πινίν ήηαλ πιήξσο θνξησκέλν κφλν 6,6 

θνξέο, έλαληη 7,3 θνξέο ην 2008. Η πεξίνδνο ηνπ 2009-2010, ήηαλ επίζεο κία πνιχ 

θαθή πεξίνδνο ηεο λαπιαγνξάο, ηφζν γηα ηα ηάλθεξ, φζν θαη γηα ηα πινία μεξνχ 

θνξηίνπ θαη κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο ε επέθηαζε ηεο θξίζεο επεξέαζε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δήηεζε αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Έηζη, ελψ ππήξραλ 

πξνζδνθίεο γηα αλάθακςε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, θαηά ην 2010, 
 
νη εμειίμεηο νδεγνχλ 

ζην 2011 θαη έπεηηα (United Nations Conference on Trade and Development (2010), 

Review of Maritime Transport. ζει.15). 

 

                                                             
9
 Σν Νεθξφ Βάξνο ( DWT) ελφο πινίνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηφλσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη 

ζε θνξηίν, πιήξσκα, επηβάηεο, εθφδηα, λεξφ. 
10

 Σν ζθξαπάξηζκα (scrapping) ελφο πινίνπ είλαη ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ κεραληθψλ, 
πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεξψλ, ηα νπνία έρνπλ κία αμία κεηαπψιεζεο ή κεηαρείξηζεο, 

φπσο επίζεο θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ελαπνκείλαληνο ζθαξηνχ ηνπ πινίν ζε ζίδεξν ην νπνίν 

δηαηίζεηαη θαη απηφ πξνο πψιεζε.     
11

 Παξνπιηζκέλν ( laid-up) ραξαθηεξίδεηαη έλα πινίν φηαλ ηίζεηαη εθηφο εθκεηάιιεπζεο θνηλψο 

φηαλ «δέλεη» ζην ιηκάλη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο παξνπιηζκνχ 

είλαη ε αδπλακία εμεχξεζεο λαχινπ. 



33 
 

Η προσαρμογή της ναστιλιακής βιομητανίας στην κρίση. 

 

  Τπήξμαλ κεξηθέο ελέξγεηεο, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη  

ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν εθείλε αληέδξαζε, ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε. Δηδηθφηεξα εζηηάδνληαη:  

 ηε δηαθνπή λέσλ παξαγγειηψλ. 

 ηελ θαηαζηξνθή πινίσλ ( ζθξαπάξηζκα ). 

 ηε δηαθνπή θαη ζηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ παξαγγειηψλ. 

 ηελ ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ πινίσλ . 

 ηνλ παξνπιηζκφ ησλ πινίσλ . 

  Οη παξαγγειίεο ησλ πινίσλ πξαθηηθά έρνπλ ζηακαηήζεη, θαζψο ην 2007 ππνγξάθεθαλ 

ζπκβφιαηα γηα 535 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, 208 παξαγγέιζεθαλ ην 

2008,  ελψ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ππήξμαλ κφλν 2 λέεο παξαγγειίεο. Όζνλ αθνξά 

ηα πινία μεξνχ θνξηίνπ,  νη παξαγγειίεο ζηακάηεζαλ  ζηα Κηλέδηθα λαππεγεία, 

ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε Κηλέδνπο πινηνθηήηεο θαη επελδπηέο. 

   Αθφκα θαη απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, θάπνηνη αλαιπηέο ππνγξάκκηζαλ πσο νη 

επηρεηξήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ, είλαη απφ ηηο ιίγεο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηεο θξίζεο. Η βηνκεραλία 

αλαθχθισζεο ησλ πινίσλ δηαλχεη  κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο αλάπηπμεο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο,  ελψ εθθξάδνληαη θφβνη πσο νη πθηζηάκελεο „‟κάληξεο‟‟ , δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα απνξξνθήζνπλ ηφζν κεγάιν θφξην εξγαζίαο. 

  Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, πνιπάξηζκεο παξαγγειίεο, ζε φια ηα 

λαππεγεία ηνπ θφζκνπ, έρνπλ κεηαηεζεί ρξνληθά, γηα κεηαγελέζηεξεο εκεξνκελίεο. Η 

ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ πινίσλ, απνηέιεζε έλαλ άιιν ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

αληέδξαζαλ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην « ερζξηθφ » θιίκα 

ηεο θξίζεο. Η ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ πινίσλ, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ίδηα ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ. Η 

πξφζιεςε 9-10 πινίσλ γηα κία ππεξεζία, ε νπνία ζπλήζσο απαηηεί 8 πινία,  έρεη 2 

θχξηα πιενλεθηήκαηα: πξψηνλ, κεηψλεη ηελ αλάγθε γηα ηνλ παξνπιηζκφ πινίσλ θαη 

θαηά δεχηεξνλ, εμνηθνλνκεί θαχζηκα, δηφηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, 
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νη λαπισηέο δελ ζνξπβνχληαη ηφζν γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ησλ αγαζψλ, φζν γηα 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο (Jan Hoffman (2010), Shipping Out of the Economic Crisis, The 

Brown Journal of World Affairs, Volume XVI, Issue II. ζει.124). 

 

 

1.5 ςμπεπάζμαηα 

 

  Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ πξσηνεθδειψζεθε ζηηο ΗΠΑ ην 2006, σο απνηέιεζκα 

ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ ησλ Ακεξηθαληθψλ Σξαπεδψλ θαη θεξδνζθνπηθψλ παηρληδηψλ, 

νδήγεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο ησλ αγαζψλ, ζπξξηθλψλνληαο έηζη ηνλ φγθν ηνπ Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην Γηεζλέο Δκπφξην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αθήζνπλ 

αλεπεξέαζηε ηε Γηεζλή Ναπηηιία, ε νπνία δηαθηλεί ην 80% πεξίπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Έηζη, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο θαη 

παξεκθεξείο ππεξεζίεο, κε απνθνξχθσκα ην 2009, φπνπ ππήξμε ζνβαξή πηψζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε, ζνβαξή ζπξξίθλσζε ησλ εζφδσλ ηεο Ναπηηιηαθήο 

Βηνκεραλίαο. 

  Ωζηφζν, ε Γηεζλήο Ναπηηιία δείρλεη αλζεθηηθφηεηα, ελεξγνπνηψληαο ηνπο δηθνχο ηεο 

κεραληζκνχο άκπλαο θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηεο αληηδξάζεηο ηεο, δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηελ πθηζηάκελε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ζηφινπ πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Η αλάθακςε ηεο, αλ θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, ζχκθσλα κε θάπνηεο εθηηκήζεηο, αλακέλεηαη κεηά ην 2011.   
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   ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο
: 

 

 

2.  Ζ Υπημαηοπιζηωηική κπίζη και η Δλληνική Ναςηιλία. 

 

  Οη δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη θαη‟ επέθηαζε, ζηηο αγνξέο παγθνζκίσο, νη νπνίεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαζψο θαη 

εθείλεο εληφο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο, σο επί ην πιείζηνλ, είλαη απνηέιεζκα εγρψξησλ 

παξαγφλησλ, ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεάζνπλ ηελ Διιεληθή Ναπηηιία, ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Ναπηηιίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

πξψηε λαπηηιηαθή δχλακε παγθνζκίσο. Απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ππιψλα 

αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο, καδί κε ηνλ Σνπξηζκφ, απνηεινχλ ηνπο 

2 βαζηθνχο θιάδνπο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο. πλεηζθέξεη ζεκαληηθά ηφζν ζηελ 

απαζρφιεζε, φζν θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο, ην 

νπνίν απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπξνζζέησο, ε 

Διιεληθή Αθηνπιντθή αγνξά ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο αθηνπιντθέο αγνξέο ηεο 

Δπξψπεο. Αο ζεκεησζεί φηη ε αγνξά ηεο ΔΔ θαιχπηεη ην ½ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ζε 

φξνπο ρσξεηηθφηεηαο θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη δηαζέηεη ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ 

επηβαηεγνχ ζηφινπ πινίσλ άλσ ησλ 1000 ηφλσλ (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη 

ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο Δζληθήο Σξαπέδεο Διιάδνο (Ιαλνπάξηνο 2009), Οη ρακειέο 

ηηκέο πεηξειαίνπ αλάζα γηα ηελ Αθηνπινΐα. ει.2).  

  Τπφ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή βηνκεραλία, θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ Διιεληθή, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηθεληξσζνχκε ζηε ζχλζεζε θαη 

δηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ, ζηηο παξαγγειίεο  ( λαππεγήζεηο ) , ζηηο παξαδφζεηο 

ησλ λέσλ πινίσλ θαη ζηηο αγνξνπσιεζίεο ηνπο, ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηξφπν 

αληίδξαζεο ζηηο παξελέξγεηεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 
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2.1 Γιάπθπωζη ηος Δλληνικού Δμποπικού ηόλος. 

 

2.1.1  Η πορεία τοσ Ελληνόκτητοσ Στόλοσ από το 2007 έως και σήμερα . 

 

    Σελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2007 – 2008,  φπνπ ζεκεηψζεθαλ ηα κεγαιχηεξα ηζηνξηθά  πςειά 

επίπεδα δήηεζεο λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο, θαη ηα « ζπκπηψκαηά » ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δελ είραλ εθδεισζεί πιήξσο, ε Διιεληθή Ναπηηιία θαηείρε ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ζηφιν, 

αλάκεζα ζε πνιχ αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, φπσο ηεο Ιαπσλίαο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Economist, ην 30% ηνπ παγθφζκηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ 

κεηαθέξεηαη κε Διιεληθά ή Ιαπσληθά πινία. ήκεξα, ε Διιεληθή Ναπηηιία εμαθνινπζεί λα 

ειέγρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ παγθφζκηνπ ηνλάδ,  έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ, ζε κία 

πεξίνδν κάιηζηα, φπνπ νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη νη εγρψξηεο, θάζε 

άιιν παξά επλντθέο  είλαη.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηίζεηαη ε εμέιημε ηνπ Διιελφθηεηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ, απφ ην 2007 έσο θαη ηηο 31.3.2011, ζε φξνπο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

αξηζκνχ πινίσλ: 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: Η εμέιημε ηνπ Ειιελόθηεηνπ Εκπνξηθνύ ζηόινπ ζε όξνπο κεηαθνξηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη αξηζκνύ πινίωλ (2007-2011): 

Ηκεξνκελία Έηνο Αξηζκφο 

Πινίσλ 

Αξηζκφο 
Πινίσλ  

Παγθνζκίνπ 

ηφινπ 

Κφξνη Οιηθήο 

Υσξεηηθφηεηαο 

(DWT) 

Ιαλνπάξηνο 2007 3.084 34.822 170.181.000 

Ιαλνπάξηνο 2008 3.115 36.313 174. 570.471 

Ιαλνπάξηνο 2009 3.064 37.836 169.426.690 

Ιαλνπάξηνο 2010 3.150 38.412 186.095.162 

Μάξηηνο 2011 3.848  261.675.981 

Πεγή: Lloyd‟s Register of Shipping – Fairplay, Compiled by UNCTAD Secretariat. 

 

  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ν ζηφινο Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ απνηειείηαη ζήκεξα απφ 

3.848 πινία δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 261.675.981  DWT ή  

153.128.919 GT
12

. Γηεπθξηλίδνληαο, αλαθέξνπκε πσο πεξηιακβάλνληαη θαη 621 πινία 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο  32.815.431 GΣ, ηα νπνία είλαη 

ππφ θαηαζθεπή (Lloyd‟s Register of Shipping-Fairplay (2010), Greek Controlled Shipping, 

Information paper provided to the Greek Shipping Cooperation-Committee). Δπνκέλσο, θαηά 

ηελ ηεηξαεηία 2007- 2010, πξνθχπηεη αχμεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ ( θαηά 764, ή 

25% ), φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο (θαηά 91,5 εθαη. dwt ή 54%), ε 

νπνία παξαηεξείηαη θπξίσο, εληφο ηνπ 2010. 

  Με βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο UNCTAD, ν Διιελφθηεηνο Ναπηηιηαθφο θιάδνο, ηελ 

πεξίνδν ηνπ 2007, είρε αξρίζεη λα απνιακβάλεη ηνπο θαξπνχο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πνπ αθνινχζεζαλ νη Έιιελεο πινηνθηήηεο, αθνχ ην ίδην έηνο ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζηφινπ απμήζεθε θαηά 18%, ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν,  ελψ ε κέζε ειηθία ηνπ 

κεηψζεθε, γηα πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία 20εηία, θάησ απφ ην δηεζλή κέζν φξν ( 14 έηε ην 

2007, έλαληη 14,6 ηνπ δηεζλνχο κέζνπ φξνπ). Απνηέιεζκα απηήο ηεο αχμεζεο ήηαλ ε 

δηαηήξεζε, κε δηαθνξά, ηεο 1
εο

 ζέζεο παγθνζκίσο, απφ πιεπξάο ρσξεηηθφηεηαο, κε ην 

κεξίδην ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ λα αλέξρεηαη ζην 16,1% ηνπ παγθνζκίνπ ( „‟ Οη Πξννπηηθέο 

                                                             
12

 Οι Κόροι Ολικθσ Χωρητικότητασ θ GRT Ή GT εκφράζουν τη ςυνολικθ χωρητικότητα όλων των κλειςτών και 
ςκεπαςτών χώρων κάτω και πάνω από το κφριο κατάςτρωμα.   
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ηεο Πνληνπφξνπ Ναπηηιίαο παξακέλνπλ ζεηηθέο παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

„‟, ζει.8 ) . Καηά ην 2008, εμαθνινχζεζε λα είλαη ν κεγαιχηεξνο παγθνζκίσο, 

δηαζέηνληαο  3.115 πινία, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 174,6 εθαηνκκπξίσλ dwt, κε 

δεχηεξε ηελ Ιαπσλία (3.515 πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 161,7 εθαη. dwt ). 

Αθνινχζεζε ε Γεξκαλία ( 3.208 πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 94,2 εθαη. dwt ), ε 

Κίλα ( 3.303 πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 84,9 εθαη. dwt )θαη ε Ννξβεγία (1.827 

πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο  46,9 εθαη. dwt). Η Διιάδα, καδί κε ηηο 4 

πξναλαθεξζείζεο  ρψξεο,  θαηείραλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ην 

νπνίν ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 54,2%, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο:
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ΠΗΝΑΚΑ 2: Οη 35 Χώξεο – Κξάηε κε ηνλ κεγαιύηεξν Εκπνξηθό Σηόιν (2008): 
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ΠΗΝΑΚΑ 3: Οη 35 Χώξεο – Κξάηε κε ηνλ κεγαιύηεξν Εκπνξηθό Σηόιν (2009): 

 

  Σα 2 επφκελα έηε, έσο θαη ζήκεξα, ηα νπνία δίλνπλ έλα πην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ, αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ήηαλ 
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πιένλ νξαηά,  ν Διιεληθφο ζηφινο δηαηήξεζε ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηνλ παγθφζκην 

λαπηηιηαθφ θφζκν, φπσο απνηππψλεηαη παξαθάησ: 



42 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Οη 35 Χώξεο – Κξάηε κε ηνλ κεγαιύηεξν Εκπνξηθό Σηόιν (2010): 
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  Πην ζπγθεθξηκέλα,  κε εμαίξεζε ην 2009, φπνπ ε Ιαπσλία πέξαζε πξψηε ζηελ 

θαηάηαμε,  ν Διιεληθφο ζηφινο κε 3.150 πινία, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 186 εθαη. dwt 

ην 2010, εδξαηψλεηαη σο ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή δχλακε, γηα κία αθφκε θνξά. 

  Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ εμεγεί ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Διιεληθνχ ζηφινπ , είλαη ε ηζρπξφηαηε δήηεζε γηα βαζηθά εκπνξεχκαηα, πνπ 

εθδήισζαλ, θπξίσο, νη νηθνλνκίεο ησλ BRIC‟S, ηελ ηεηξαεηία 2004 - 2008, ε νπνία 

νδήγεζε θαη ζηελ άλζεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ  ( κέζνο ξπζκφο αχμεζεο 8,3% 

εηεζίσο, ζε φγθν ). Έηζη, ιφγσ ησλ δηαθαηλφκελσλ επθαηξηψλ, ν Διιελφθηεηνο 

λαπηηιηαθφο θιάδνο αθνινχζεζε έλα ηζρπξφ επελδπηηθφ πξφγξακκα, πνπ 

ηξνθνδνηήζεθε απφ ηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε, πνπ επέθεξε ε ηζρπξή δήηεζε 

λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ ηα πξνεγνχκελα έηε, ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2004, 

κε πξνζδνθία ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ θαη ηε κείσζε ηεο κέζεο 

ειηθίαο ηνπ ζηφινπ, θάησ απφ ηα 11 έηε, ην 2011.  Σα πνιχ πςειά επίπεδα 

παξαγγειηψλ φκσο, πξνθάιεζαλ θαζπζηεξήζεηο ζηα λαππεγεία, ηα νπνία, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, αληηκεηψπηδαλ έλα πνιχ κεγάιν φγθν εξγαζηψλ,  κε απνηέιεζκα θάζε 

λεφηεπθην πινίν λα απαηηεί δηάζηεκα 3 πεξίπνπ εηψλ, γηα ηελ παξάδνζή ηνπ 

(Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο Δζληθήο Σξαπέδεο Διιάδνο 

(Ινχληνο 2008), Οη πξννπηηθέο ηεο πνληνπόξνπ λαπηηιίαο παξακέλνπλ ζεηηθέο παξά ηε 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία). 

  Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε GSCC ( „‟Greek  Controlled 

Shipping‟‟,  March 2011 , p. 1-7), θαη εηδηθφηεξα ησλ γξαθεκάησλ πνπ παξαζέηνπκε 

πην θάησ, ν Διιελφθηεηνο Δκπνξηθφο ζηφινο, ζε ζρέζε κε ηνλ παγθφζκην, 

δηακνξθψζεθε σο εμήο ( 2009 – ζήκεξα ):  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ΥΖΜΑ 1: Ο Παγθόζκηνο θαη ν Ειιεληθώλ ζπκθεξόληωλ ζηόινο αλά είδνο θαη αξηζκό 

πινίωλ (2010): 

        

 

ΥΖΜΑ 2: Ο Παγθόζκηνο θαη ν Ειιεληθώλ ζπκθεξόληωλ ζηόινο αλά είδνο θαη αξηζκό 

πινίωλ (2011): 

       

Πεγή: Lloyd‟s Register of Shipping – Fairplay, Compiled by UNCTAD Secretariat. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ Διιελφθηεησλ πεηξειαηνθφξσλ (oil tankers),  ζηνλ 

παγθφζκην ζηφιν, ζε αξηζκφ πινίσλ, απμήζεθε ζην 22,7% απφ 22,3%,   
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πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 595 πινία, ελψ ζε ηνλάδ, ζην 21,7% απφ 20,4%, 

(πάληνηε σο πνζνζηά ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ). 

 Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (bulk carriers 

),  ππήξμε κία κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, αθνχ 

δηακνξθψζεθε ζην 16,4% απφ 18,1%, αιιά ζε απφιπην αξηζκφ, απμήζεθαλ ζε 

1.747 πινία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο ε Διιεληθή λαπηηιία αθνινχζεζε 

κελ απμεηηθή ηάζε ηνπ παγθφζκηνπ  ηνλάδ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, άιια ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. 

 Η ζπκκεηνρή ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ( container carriers 

) ζηνλ παγθφζκην ζηφιν, απμήζεθε απφ ην 4,5% ην 2009, ζην 4,8%  ζήκεξα, 

δηαζέηνληαο 258 πινία.  Η ειάρηζηε απηή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ, ππνδειψλεη 

πψο ε Διιεληθή Ναπηηιία αθνινχζεζε ελ κέξεη ηελ ηάζε ηνπ παγθφζκηνπ 

ηνλάδ, ην νπνίν λα ζεκεησζεί πσο γλψξηζε ζεακαηηθή αχμεζε, κε ζπλέπεηα, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ containership, λα παξακείλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα. 

 Απφ ηα πξνεθηεζέληα, πξνθχπηεη φηη ε παξνπζία ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ζηνλ 

παγθφζκην ζηφιν είλαη ζεκαληηθή θαη εηδηθφηεξα, ζηηο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθνζκίνπ ρχδελ θνξηίνπ, φπσο ηα oil tankers 

θαη ηα bulk carriers θαη πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ζπκβάδηζε 

κε ηηο απμεηηθέο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο αγνξάο. 

 

 

2.1.2 Ο Ελληνόκτητος στόλος σπό την Ελληνική σημαία. 

 

  Η επηινγή ηεο ζεκαίαο λενιφγεζεο ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ, απνηειεί ζηξαηεγηθή 

απφθαζε, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο λαπηηιηαθήο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο. Καζψο ε Διιεληθή ζεκαία 

απνηειεί κία ζεκαληηθή ζπληζηψζα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, αθνχ αληινχληαη πνιιά 

νθέιε, ιφγσ ησλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
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λαπηηιηαθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,   ρξήζηκν είλαη λα εμεηαζηεί ε 

πνξεία ηνπ Διιεληθνχ λενινγίνπ . 

  Απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα, ην Διιεληθφ λενιφγην παξνπζίαζε κηθξέο απμεηηθέο 

ηάζεηο, θαζψο απφ 1.477 πινία ην 2008 (5,49% ηνπ κεξηδίνπ ηνπ παγθφζκηνπ ηνλάδ ), 

αλήιζε ζηα 1.498 ην 2009 (5,29%) θαη ζηα 1.518 (5,30%) ην 2010  ( Review of 

Maritime Transport 2008-2009– 2010). 

  Θεηηθέο ήηαλ νη εμειίμεηο ζην πεδίν πξνζέιθπζεο πινίσλ ππφ Διιεληθή ζεκαία ηε 

δηεηία 2007-2008, φπνπ ην κεξίδην ησλ πινίσλ, ππφ ηελ Διιεληθή ζεκαία, απμήζεθε 

ζην 28%, απφ 25%,  αθνχ 1 ζηα 2 πεξίπνπ λενπαξαδνζέληα πινία Διιεληθήο 

ηδηνθηεζίαο εληάρζεθαλ ζην Διιεληθφ λενιφγην. εκαληηθφ ξφιν, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηνπ Διιεληθνχ λενινγίνπ, δηαδξακάηηζαλ νη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηδφηεζε ηεο αζθάιηζεο ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ζην 

ΝΑΣ (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο Δζληθήο Σξαπέδεο Διιάδνο 

(Ινχληνο 2008), Οη πξννπηηθέο ηεο πνληνπόξνπ λαπηηιίαο παξακέλνπλ ζεηηθέο παξά ηε 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία.ζει.11) .  

  Δλ έηεη 2009,  παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην Διιεληθφ λενιφγην 

παξνπζίαζε άλνδν, απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ κέρξη θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2010,ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ. Δηδηθφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 2008, ν ππφ Διιεληθή 

ζεκαία ζηφινο αξηζκνχζε 2.082 πινία, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 39.156.211 dwt,  εθ 

ησλ νπνίσλ 626 ήηαλ θνξηεγά πινία ρσξεηηθφηεηαο 15.078.971 dwt, 521 

δεμακελφπινηα ρσξεηηθφηεηαο 22.318.727 dwt θαη 935 επηβαηεγά θαη άιια πινία, 

ρσξεηηθφηεηαο 1.758.513 dwt. Σνλ Ινχιην ηνπ 2009, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ, ππφ ηελ 

Διιεληθή ζεκαία, απμήζεθε ζηα 2.112 πινία, ρσξεηηθφηεηαο 41.599.587 dwt, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 612 ήηαλ θνξηεγά ρσξεηηθφηεηαο 14.979.517 dwt, 558 δεμακελφπινηα, 

ρσξεηηθφηεηαο 24.932.555 dwt θαη ηα ππφινηπα 942, επηβαηεγά θαη ινηπά πινία, 

ρσξεηηθφηεηαο 1.687.515 dwt.  Παξαηεξείηαη ινηπφλ ελδπλάκσζε ηνπ λενινγίνπ, 

πξνεξρφκελε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεμακελνπινίσλ (Καξαγεψξγνο 

Λ., «ε ζηαζεξή πνξεία «πιέεη» ν ππφ Διιεληθή ζεκαία ζηφινο»). 

  Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, φκσο,  ην Διιεληθφ λενιφγην απψιεζε ην 19% ηεο 

δχλακήο ηνπ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία, ήηνη 204 πινία . Μείσζε ζε αξηζκφ, αιιά θαη 

ζε ρσξεηηθφηεηα, θαηαγξάθεη ην Διιεληθφ λενιφγην ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2011, ζε 

ζχγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 

http://www.naftemporiki.gr/premium/archive/search.asp?terms=%22%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE*%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE*%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1*%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4*%22%20or%20%CE%95%CE%A3%CE%A5%CE%95&orderby=2
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έδσζε πξφζθαηα ζηε δεκνζηφηεηα ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ 

Λνλδίλνπ (Committee). Δηδηθφηεξα, ηα ππφ Διιεληθή ζεκαία πινία κεηψζεθαλ θαηά 

52, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξζηλή πεξίνδν, θαη παξάιιεια, παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο, θαηά 789.705 dwt. Σν Διιεληθφ Νενιφγην, ζηηο 30.4.2011, 

πεξηιάκβαλε  917 πινία, ρσξεηηθφηεηαο 79.712.501 dwt ή 45.644.890 gwt, 

πεξηιακβαλνκέλσλ 127 πινίσλ ζε παξαγγειία, έλαληη 969 πινίσλ (80.502.206 dwt θαη 

46.426.541 GT) ην 2010. Όπσο εθηηκά ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο 

ηνπ Λνλδίλνπ, ε αλακελφκελε πεξαηηέξσ κείσζε, ππνδειψλεη, ίζσο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπ Διιεληθνχ εθνπιηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζην δηνηθεηηθφ θνξέα ηεο 

λαπηηιίαο (Καξαγεψξγνο Λ., «Ληγφηεξα πινία ζηελ Διιεληθή ζεκαία»). 

  Η Διιεληθή ζεκαία απεηιείηαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε θαηάξγεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. ηε βαξπζήκαληε απηή εθηίκεζε πξνρψξεζε ν 

πξψελ πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Ναπηηιίαο πλεξγαζίαο ηνπ Λνλδίλνπ 

(Committee), θ. Δπακεηλψλδαο Δκπεηξίθνο, κε αθνξκή ηε βξάβεπζή ηνπ ζηελ Αζήλα, 

απφ ηε Lloyds List, κε ην βξαβείν Greek Shipping  Personality of the Τear. 

  « Η δηάζπαζε ηνπ ΤΔΝ θαη ε απνθνπή απφ απηφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ζα 

δεκηνπξγήζεη εθηεηακέλε αλαηαξαρή θαη είλαη επφκελν φηη ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη καθξνρξφληεο θαζπζηεξήζεηο εηο βάξνο ηεο λαπηηιίαο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Η απψιεηα ζα είλαη κεγάιε θαη φζν δηαηεξείηαη θαη 

ζπλερίδεηαη ε δηάζπαζε, ηφζν πην δχζθνιε ζα είλαη ε επαλαθνξά ζην επηηπρέο ζρήκα 

ΤΔΝ/Ληκεληθνχ ψκαηνο», ππνγξάκκηζε ε Δπηηξνπή, ζηελ πξψηε αλαθνίλσζή ηεο, ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009.  Δπίζεο, ζε επηζηνιή ηνπ κε ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηελ πξνεδξία 

ηνπ Committee, ν θ. Δκπεηξίθνο είρε ηνλίζεη φηη «ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιεληθήο 

λαπηηιίαο θαη ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο απαηηνχλ ηελ εθ λένπ δεκηνπξγία 

ελφο αλεμάξηεηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κε ηελ Διιεληθή Αθηνθπιαθή λα 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ. Η επηηξνπή είρε γξάςεη αξθεηέο θνξέο 

ζηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ, γηα ην ζέκα απηφ θαη ζα ζπλερίζνπκε λα εξγαδφκαζηε 

αθαηάπαπζηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΤΔΝ. Δίλαη πξνθαλήο ε δεκηά πνπ επίθεηηαη 

γηα ηε λαπηηιία καο, ην δηεζλέο θχξνο ηεο, ηνπο λαπηηθνχο καο, ην λενιφγην, ηηο 

λαπηηιηαθέο θαη παξαλαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία 

γεληθφηεξα.  ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεσο, ε παξνχζα εμέιημε ζην δηνηθεηηθφ θνξέα 

είλαη εμαηξεηηθά αηπρήο θαη ζα ήηαλ επρήο έξγνλ ε θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη ην φιν 
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ζέκα, κε ζηφρν λα απνθαηαζηαζεί ε απηνηέιεηα ηνπ ΤΔΝ κε ην Ληκεληθφ ψκα ζηελ 

ππεξεζία ηεο λαπηηιίαο » (Καξαγεψξγνο Λ., «Δπ. Δκπεηξίθνο: «Η Διιεληθή ζεκαία 

ρξεηάδεηαη ηζρπξφ Τπνπξγείν»). 

   Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί  πσο έλαο αθφκε ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν απνκαθξχλζεθε 

ε Διιεληθή πινηνθηεζία απφ ηελ Διιεληθή ζεκαία, ηελ ηειεπηαία 2εηία,  είλαη θαη ε 

αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηεο θνξνινγίαο. Καζψο νη νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο δελ ήηαλ θαη νη θαιχηεξεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηνηθεηηθέο αλαθαηαηάμεηο, 

πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ην Διιεληθφ ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε πξνο ηηο ιεγφκελεο 

ζεκαίεο επθαηξίαο, φπσο απηή ηνπ Παλακά, ηεο Ληβεξίαο, ησλ Marshall Islands, νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ επάλδξσζε ησλ Διιεληθψλ πινίσλ απφ 

αιινδαπά πιεξψκαηα, πνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηα Διιεληθά. 

 

2.2  Παπαγγελίερ - Παπαδόζειρ Νέων Πλοίων. 

 

  Όζνλ αθνξά ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θφζκνπ, παξά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε,  ηα λαππεγεία φινπ ηνπ θφζκνπ ζπλέρηζαλ ηηο παξαδφζεηο πινίσλ, ηελ πεξίνδν 

2008 - 2009 . Δηδηθφηεξα,  παξφιν πνπ νη λέεο παξαγγειίεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηχπνπο πινίσλ ζηακάηεζαλ, ε λαππήγεζε ησλ πινίσλ, πνπ είραλ παξαγγειζεί πξηλ απφ 

ηελ θξίζε ζπλερίζηεθε, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ μεξνχ θνξηίνπ.  Πάγσκα 

παξαγγειηψλ γλψξηζε θαη ε θαηεγνξία ησλ πεηξειαηνθφξσλ, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπλζήθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο έγηλαλ δπζρεξέζηεξεο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο απμήζεθε ( πςειέο 

ηηκέο ράιπβα θαη πςειφο βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο θαηαζθεπαζηηθήο δπλαηφηεηαο 

λαππεγείσλ ).  

  Οη δξαζηεξηφηεηεο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ έθηαζαλ ζε ηζηνξηθά επίπεδα, ζε φξνπο 

dwt, κε ζπλνιηθέο παξαδφζεηο πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο 82,3 εθαη. dwt ην 2008, 

μεπεξλψληαο έηζη ην ξεθφξ ησλ 81,9 εθαη. dwt ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ην 2009, 

νη παξαδφζεηο ζεκείσζαλ ηα κεγαιχηεξα επίπεδα φισλ ησλ επνρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, 

3.658 πινία 111,3 εθαη. dwt. 

  ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί πσο νη παξαγγειίεο θαη νη 

παξαδφζεηο λέσλ πινίσλ , είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ, δεδνκέλνπ φηη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Διιεληθνχ λαπηηιηαθνχ θφζκνπ, γηα ηε κειινληηθή 

δήηεζε κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ζε κία πεξίνδν κάιηζηα πνπ ε έιιεηςε 
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ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ ςπρνινγία ηεο 

Διιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Όκσο, κία ζαθήο εηθφλα, γηα ηελ αληίδξαζε ηεο 

Διιεληθήο λαπηηιίαο ζηηο δχζθνιεο απηέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δείρλνπλ γεγνλφηα, φπσο νη 

αθπξψζεηο ησλ παξαγγειηψλ, ε αλαδηάξζξσζή ηνπο θαη νη αθπξψζεηο ησλ παξαδφζεσλ ( 

deliveries ). 

  χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ε Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Λνλδίλνπ, γηα 

ηελ πεξίνδν ηνπ 2009 – 2010, ην 2009 είραλ παξαγγειζεί 826 πινία, ελψ ην 2010 νη 

παξαγγειίεο κεηψζεθαλ ζηα 621πινία ( κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 246 πινίσλ ). ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, απεηθνλίδνληαη θαη νη θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ πνπ παξαγγέιζεθαλ θαηά ηε δηεηία 

2009- 2010: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: Παξαγγειίεο Πινίωλ Ειιεληθώλ Σπκθεξόληωλ θαηά ηε δηεηία 2009-2010: 

Σχπνο Πινίνπ: Παξαγγειίεο 2009: Παξαγγειίεο 2010: 

Oil Tankers 111 103 

Chemical & Products Tankers 134 47 

Liquefied Gas Tankers 25 11 

Ore & Bulk Carriers 442 381 

Containers 48 44 

Cargo 34 20 

Other Cargo Ships 28 12 

Passenger 4  3 

χλνιν: 826 621 

Πεγή: Lloyd‟s Register of Shipping – Fairplay, Compiled by UNCTAD Secretariat. 
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    Όπσο πξνθχπηεη, θαηά ηε δηεηία 2009 -2010 , ηεο νπνίαο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί 

ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε δπζθνιία εχξεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο, νη παξαγγειίεο 

ησλ πινίσλ ήηαλ εχινγν λα κεησζνχλ, θαη γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

ε Διιεληθή Ναπηηιία είρε πξνβεί ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ ηνλάδ, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη. 

  ε αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ επηθξάηεζε ην 2009, ππήξμαλ θαη κεξηθνί Έιιελεο 

εθνπιηζηέο πνπ αμηνπνίεζαλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο λεφηεπθησλ πινίσλ, ζε ρακειέο 

ηηκέο, επηζηξέθνληαο ζηα λαππεγεία. Έηζη, έρνληαο ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

ηθαλφηεηα άληιεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, έθιεηζαλ ζπκθσλίεο φρη κφλν γηα ηελ εμ αξρήο 

λαππήγεζε λέσλ πινίσλ, αιιά θαη γηα ηελ αγνξά λεφηεπθησλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

θαηαζθεπήο θαη νπζηαζηηθά εγθαηαιείθζεθαλ, απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (Καξαγεψξγνο Λ. « Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο επηζηξέθνπλ 

ζηα λαππεγεία»). 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010,  απφ πιεπξάο Διιήλσλ πινηνθηεηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 117 παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ ζηηο θαηεγνξίεο  κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίσλ, ηάλθεξ θαη κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Παξαζέηνπκε ζρεηηθφ πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ 6: Παξαγγειίεο λεόηεπθηωλ πινίωλ Ειιεληθώλ Σπκθεξόληωλ αλά είδνο 

πινίνπ  

( Bulk Carriers / Tankers / Containers ) Ά Εμάκελν 2010: 

 

Πεγή: George Moundreas & Company S.A., „‟Greek Newbuilding Orders‟‟. 

  Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παξαγγειηψλ έγηλε ζηα λαππεγεία ηεο Κνξέαο , κε 

ζπλνιηθέο παξαγγειίεο 77 πινίσλ ( 57 bulk carriers, 12 tankers θαη 2 containers ), 38 ζ‟ 

απηά ηεο Κίλαο ( 34 bulk carriers θαη 4 tankers ), θαη νη ινηπέο 2 ζε λαππεγεία ηεο 

Ιαπσλίαο. Η πεξίνδνο απηή δηαθξίλεηαη απφ κία εχινγε δηζηαθηηθφηεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε λέσλ παξαγγειηψλ, θαζψο ην θφζηνο λαππήγεζεο είρε απμεηηθέο 

ηάζεηο (Newbuilding Contracting Department of George Moundreas & Company S.A 

(2010), Greek Newbuilding Orders (First Semester 2010). Μεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ, πνπ επέδεημαλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα, ην πξψην ηεηξάκελν, ζε λέεο 

παξαγγειίεο, πεξηιακβάλνληαη ε Anangel Shipping ηνπ νκίινπ Αγγειηθνχζε, κε 

παξαγγειίεο ηφζν ζε πινία μεξνχ θνξηίνπ φζν θαη ζε δεμακελφπινηα (2 VLCC θαη 6 

bulk carriers), ε Centrofin ηνπ θ. Γ. Πξνθνπίνπ (ηέζζεξα δεμακελφπινηα), ε Target 

Marine ηνπ θ. Αληψλε Κνκλελνχ ( ηέζζεξα bulk carriers θαη δχν δεμακελφπινηα), ε 

Fairsky Shipping ηεο νηθνγέλεηαο Φσζηεξφπνπινπ, κε 12 δεμακελφπινηα, ε Almi 
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Tankers κε 10 δεμακελφπινηα , εηαηξίεο πνπ απνηεινχλ παξαδνζηαθή δχλακε ηεο 

Διιεληθήο λαπηηιίαο  (Καξαγεψξγνο Λ., «Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ην 40% ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ πινίσλ»). Tνλ Ινχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο, ν λαπινκεζηηηθφο νίθνο Golden 

Destiny θαηέγξαςε πξφζθαηεο παξαγγειίεο 52 πινίσλ, ζηα λαππεγεία ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο, εθ ησλ νπνίσλ 10 είλαη Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ (9 πινία μεξνχ θνξηίνπ 

θαη 1 δεμακελφπινην). Σα πινία αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2013. 

  Αθνινχζεζε έλα θχκα λέσλ παξαγγειηψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, φπνπ ππνινγίδεηαη 

φηη νη επελδχζεηο ζε λέεο παξαγγειίεο μεπέξαζαλ ην 1,35 δηζ. δνιάξηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε πψο ε Blue Planet Shipping ζπκθψλεζε κε ηα λαππεγεία Jiansgu Eastern, 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο bulker 180.000 dwt, κε παξάδνζε ζηα ηέιε ηνπ 2012. Η ηηκή 

ηνπ πινίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 55 εθαη. δνιάξηα, ελψ ππάξρεη ην δηθαίσκα άζθεζεο 

option, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αθφκε πινίνπ.  Δμάιινπ, ε Vergos Marine 

Management έθιεηζε ζπκθσλία κε ηα λαππεγεία ηεο New Century Shipyard, γηα ηε 

λαππήγεζε ηξηψλ bulker, 82.000 ηφλσλ ην θαζέλα, ζε κηα ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη ζηα 

105 εθαη. δνιάξηα ην θαζέλα. Σα πινία αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ κέρξη ην 

επηέκβξην ηνπ 2012. Γηα ηε λαππήγεζε δχν δεμακελφπινησλ, 320.000 dwt, ε Cardiff 

Marine ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηα λαππεγεία Jiangsu Rongsheng, ζε ηηκή πνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα 96 κε 97 εθαη. δνιάξηα ην θαζέλα. Σα πινία ζα παξαδνζνχλ ζηελ 

Cardiff, κέρξη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013. 

  Σελ πεξίνδν ηνπ 2011,  νη παξαγγειίεο εληάζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ην 

2010, κε ηελ αμία ησλ λέσλ παξαγγειηψλ, θαηά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, λα 

ππνινγίδεηαη ζηα 10,1 δηο δνιάξηα. Σν πνζφ απηφ, απνηειεί «ξεθφξ», γηα ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, ηα ηειεπηαία 2,5 έηε. Ο φκηινο Σζάθνπ ζπκθψλεζε γηα ηελ θαηαζθεπή δπν 

containerships, κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 4.700 TEU έθαζην, ζε Κνξεάηηθν λαππεγείν. 

ε αλάινγε ζπκθσλία πξνέβε θαη ε Paragon Shipping , γηα ηελ λαππήγεζε δχν επίζεο 

containership. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε παξνπζία 5 Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, 

ζηνλ ηνκέα ηνπ μεξνχ θνξηίνπ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011, φπνπ θαηαγξάθεθε αλάινγε 

θηλεηηθφηεηα παξαγγειηψλ παγθνζκίσο. Δηδηθφηεξα, ε Chios Navigation πξνρψξεζε 

ζηελ παξαγγειία δχν πινίσλ μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 82.000 

DWT, ζηα λαππεγεία jinling ηεο Κίλαο, κε παξάδνζε ηνλ Απξίιην θαη Ινχλην ηνπ 2012. 

Η Trojan Maritime παξήγγεηιε έλα πινίν 81.700 DW ζηα Κνξεαηηθά λαππεγεία ηεο 

STX Shipbuilding, κε παξάδνζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Γχν πινία, ρσξεηηθφηεηαο 
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81.700 dwt, ζπκθψλεζε ε Larus S.A. κε ηα λαππεγεία Daewoo Mangalia ηεο 

Ρνπκαλίαο, ελψ άιια δχν, κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (57.000 dwt ην έλα), παξήγγεηιε 

ε Rethymnis & Kulukundis ζηα λαππεγεία DSME Shandong. Η Gourdomichalis 

Maritime πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζηε ιίζηα ησλ λέσλ παξαγγειηψλ, γηα έλα πινίν 

ρσξεηηθφηεηαο 56.868 DWT ζηα λαππεγεία Jinling ηεο Κίλαο, κε πην πξφζθαηε 

εμέιημε, ηελ παξαγγειία 2 αθφκε Panamax πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, απφ ηελ 

εηαηξία Safe Bulkers. Όπσο θαίλεηαη, απφ ηε δηάξζξσζε ησλ παξαγγειηψλ, ε πεξίνδνο 

ηεο θξίζεο επέηξεςε κφλν ζηηο πνιχ κεγάιεο θαη παξαδνζηαθέο δπλάκεηο ηνπ 

Διιεληθνχ εθνπιηζηηθνχ θφζκνπ, φρη κφλν λα επηβηψζνπλ, αιιά θαη λα επεθηείλνπλ ην 

κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη θπξίσο, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πινίσλ. 

  Δλδεηθηηθά, ζηνλ ηνκέα κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ζηνλ νπνίνλ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ, ππήξμε θαζ ´φιε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θηλεηηθφηεηα, απφ ηελ άπνςε 

παξαγγειηψλ,  ην βηβιίν ησλ λαππεγείσλ δελ έδηλε αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ησλ 

παξαδφζεσλ, πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο θαη ηειηθά έιαβαλ ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα 

ηελ πεξίνδν 2009 – 2010 

 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 7: Σύγθξηζε ζρεδηαζζεηζώλ – πξαγκαηνπνηεζέληωλ παξαγγειηώλ ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξάο ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ (2009): 

 

  Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, κφλν ην 62% πεξίπνπ ησλ παξαγγειηψλ παξαδφζεθαλ 

ηειηθά, φπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί ( 42,7 εθαη. dwt ζε ζρέζε κε ηα ζρεδηαζζέληα 69 
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εθαη.dwt). Κη απηφ γηαηί ζεκεηψζεθαλ αθπξψζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο παξαδφζεσλ, 

αγλψζηνπ πάλησο αξηζκνχ. Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη θαη κία ππνςία, πσο 

κεξηθέο παξαγγειίεο, ζηα βηβιία ησλ λαππεγείσλ, παξέκελαλ κφλν ζηα ραξηηά, γηα 

ιφγνπο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ λαππεγείσλ. 

  Σελ ίδηα εηθφλα πεξίπνπ παξνπζίαζε ην βηβιίν παξαγγειηψλ, γηα ην 2010, ην νπνίν 

απμήζεθε ζηνπο 117 εθαη. dwt: 

ΠΗΝΑΚΑ 8: Σύγθξηζε ζρεδηαζζεηζώλ – πξαγκαηνπνηεζέληωλ παξαγγειηώλ ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξάο ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ (2010): 

 

Πεγή: George Moundreas & Company S.A., „‟Greek Newbuilding Orders‟‟. 

 

  Γηα κία αθφκε θνξά, παξαδφζεηο πνζνζηνχ 38% δελ πινπνηήζεθαλ, ελψ είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί, γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο . Η Navios Maritime, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεη πσο ην πνζνζηφ είλαη κεγαιχηεξν θαη αλέξρεηαη ζην 48,2% 

(Ted Petropoulos, The Newbuilding Order book Mystery, Petrofin Research ζει.2-5). 

.
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2.3  H σπημαηοδόηηζη ηηρ αγοπάρ ηων newbuilding. 

  χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Petrofin Research κεηαμχ 30 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, 

ζρεηηθά κε ηα δάλεηα πνπ είραλ δεζκεπηεί αιιά δελ είραλ εθηακηεπζεί γηα ηα 

newbuildings, θαηά ηελ πεξίνδν 2009 -2010, απφ ηηο 30 ηξάπεδεο πνπ απάληεζαλ ζε 

απηή ηελ έξεπλα, παξαηεξείηαη πσο 15 απφ απηέο έρνπλ κεηψζεη ηα δεζκεπκέλα 

ραξηνθπιάθηά ηνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ, 4 

έρνπλ δηαηεξήζεη ηα ίδηα επίπεδα,  ελψ 8 απφ απηέο αχμεζαλ ηηο δαλεηνδνηήζεηο ηνπο 

γηα ηα newbuildings, κε πξσηνζηάηεο ηελ Aegean Baltic θαη ηελ Unicredit. Η κείσζε 

απηή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ newbuildings, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ Διιεληθή πινηνθηεζία, θαη ηδηαίηεξα 

ζε εθείλε πνπ ςάρλεη αθφκα πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΠΗΝΑΚΑ 9: Χξεκαηνδόηεζε newbuilding: Πνζνζηηαία αιιαγή Δεζκεπκέλνπ 

Χαξηνθπιαθίνπ πνπ αθνξά ζηα λεόηεπθηα πινία: 

 

Πεγή: Petrofin Research Bank, Key Developments and Growth in Greek Ship Finance. 
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  Παξφιν πνπ ε δέζκεπζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα δάλεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

newbuilding κεηψζεθε θαηά 29%, ην πνζνζηφ ησλ δεζκεπκέλσλ, αιιά φρη 

θαηαβιεζέλησλ αθφκε δαλείσλ ( ζρεηηθψλ κε ηα λεφηεπθηα πινία ), έρεη πεξηνξηζηεί 

ειάρηζηα, απφ 84,62% ζε 82,89%.   

 

 

2.4 Αγοπαπωληζίερ Πλοίων. 

 

  Οη αγνξαπσιεζίεο  πινίσλ, απνηεινχλ άιιε κία έλδεημε, γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

αθνινχζεζε ε Διιεληθή πινηνθηεζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Έρνληαο ζπκκεηάζρεη ελεξγά ηα πξν ηεο θξίζεο ρξφληα, ζηελ αχμεζε ηνπ ηνλάδ, κε 

παξαγγειίεο πνιιψλ newbuildings, νη πσιήζεηο ησλ πινίσλ, ηελ πεξίνδν απηή, 

απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν. Οη Έιιελεο επέδεημαλ αμηνζεκείσηα αληαλαθιαζηηθά, κε 

ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, πξνβαίλνληαο ζε ζεκαληηθέο πσιήζεηο ησλ κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο πινίσλ ζηα ηέιε ηνπ 2008, πξηλ απφ ηελ θαηαθξήκληζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Μαδί 

κε ηνπο Κηλέδνπο, εκθαλίδνληαη σο νη πην ελεξγνί ζε εθκεηάιιεπζε ησλ αγνξαζηηθψλ 

επθαηξηψλ ζηελ αγνξά λεφηεπθησλ πινίσλ, θαηά ην Ά εμάκελν ηνπ 2009. χκθσλα κε 

ηελ Allied Shipbroking, πάλσ απφ 2,6 δηο δνι. έρνπλ επελδπζεί γηα ηελ αγνξά 129 

πινίσλ, εθ ησλ νπνίσλ 95 είλαη πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαη 24 ηάλθεξ. ην 

ζχλνιν ησλ αγνξαπσιεζηψλ, νη Έιιελεο βξίζθνληαη καθξάλ πξψηνη ζε επελδχζεηο, 

θαζψο είραλ δηαζέζεη, κέρξη θαη ηα κέζα Οθησβξίνπ ηνπ 2009,  2,7 δηζ. δνι., γηα πινία 

φισλ ησλ ηχπσλ, έλαληη 2,1 δηζ. δνι. ησλ Κηλέδσλ. 

  Η ίδηα εηθφλα επηθξάηεζε θαη ην 2010, κε ηελ απφθηεζε 263 πινίσλ ζπλνιηθά, έλαληη 

κφιηο 167 ην 2009, επελδχνληαο 6,5 δηζ. δνι., έλαληη 3,2 δηζ. δνι. ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Οη επελδχζεηο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, ζηελ αγνξά ησλ second-hand, 

αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο, ζε θεθάιαηα θαη ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ πινίσλ (Καξαγεψξγνο Λ., «Έιιελεο εθνπιηζηέο: πξψηνη ζε αγνξέο πινίσλ απφ 

δεχηεξν ρέξη »).  Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο, αλά ηνκέα, θαηά ην 2010: 
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ΠΗΝΑΚΑ 10: Σηνηρεία Επέλδπζεο θεθαιαίνπ αλά Χώξα θαη Τνκέα Ναπηηιίαο (2010): 

 

 

Πεγή: Allied Shipbroking,  Weekly S&P Report ( 27/12/2010 ). 

   

  Σν 2011 (Ά Σξίκελν), αθφκε θαη αλ δελ παξνπζηάδεηαη πξψηε ζηελ θαηάηαμε ηεο 

αγνξάο πινίσλ, ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηε δηαθαηλφκελε θξίζε σο κία 

επθαηξία ηφζν επελδπηηθή, φζν θαη επεθηαηηθή: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11: Σηνηρεία Επέλδπζεο θεθαιαίνπ αλά Χώξα θαη Τνκέα Ναπηηιίαο (2011): 

 

Πεγή: Allied Shipbroking,  Weekly S&P Report ( 21/03/2011 ). 
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Με επελδχζεηο ζπλνιηθήο αμίαο 630 εθαη. δνι., ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη φρη 

κφλν αλάκεζα ζηηο κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο, αιιά θαη ζηηο πιένλ ηνικεξέο, 

θαζψο ζπλαγσλίδεηαη αλαπηπζζφκελεο, φπσο ε Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο , ε νπνία θαη 

απνιακβάλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ θξαηηθή ζηήξημε θαη ηελ πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

  χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Tradewinds.no, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο, απφ ην 2008 έσο 

θαη ζήκεξα, βξέζεθαλ λα πξσηνζηαηνχλ θαη ζηηο κεηαπσιήζεηο ησλ newbuildings,  

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ επθαηξία αγνξάο ησλ πινίσλ, ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο, απφ 

ηελ αξρηθή ηνπο αμία. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ην 2008, ν Διιεληθφο εθνπιηζηηθφο θφζκνο, 

αγφξαζε 7 newbuildings (πάληα απφ κεηαπψιεζε), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα bulk carrier 

θαη ηα ππφινηπα 6, ηεο θαηεγνξία ησλ tanker, ζπκκεηέρνληαο ζε απηή ηελ αγνξά, ζε 

πνζνζηφ  πεξίπνπ 18,5%. Σν επφκελν έηνο, φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε εληάζεθε,  ην 

πνζνζηφ απμήζεθε ζην 34,8%, κε ηελ αγνξά 12 bulk carriers θαη 2 tanker, 

αληηζηξέθνληαο ηελ εηθφλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δλ έηεη 2010, φπνπ νη 

κεηαπσιήζεηο ησλ newbuildings ζεκείσζαλ ζεακαηηθή αχμεζε ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιηαθή αγνξά, ε Διιεληθή πινηνθηεζία ζπκκεηείρε κε κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 

23,5% ( 4 bulk carriers θαη 11 tanker). Σν Ά ηεηξάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, έρνπλ 

ζεκεησζεί κφλν 15 κεηαπσιήζεηο παγθνζκίσο, απφ ηηο νπνίεο νη 5, είλαη ηεο Διιεληθήο 

Ναπηηιίαο θαη αθνξνχλ φιεο ζηελ αγνξά ησλ bulk carriers.  

  Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δηαπηζηψλεηαη πσο νη Έιιελεο φρη κφλν δελ 

επεξεάζηεθαλ απφ ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηεζλή θαη Διιεληθή 

νηθνλνκηθή επηθαηξφηεηα, αιιά, αληηζέησο, θηλήζεθαλ ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ αγνξψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο ρακειέο ηηκέο ηφζν ζηηο 

λαππεγήζεηο, φζν θαη ζηελ αγνξά ησλ newbuilding. Απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 έσο θαη 

ηνλ Οθηψβξην, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο επέλδπζαλ πεξί ηα 3,7 δηο δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 

162 κεηαρεηξηζκέλσλ, θαζψο θαη 9,4 δηο δνιάξηα, γηα ηελ παξαγγειία 91 λεφηεπθησλ 

πινίσλ. 
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2.5  Γιαλύζειρ Πλοίων. 

   
  Η αγνξά ηνπ scrapping είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηή, ζρεηηθά κε απηή ησλ λαππεγείσλ, 

αθνχ ηα πινία κπνξνχλ λα πσιεζνχλ γηα ζθξαπ, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ε πεξηφδνπο πνπ νη λαχινη θαη ηα θνξηία είλαη πςειά, νη πινηνθηήηεο δηζηάδνπλ λα 

απνζχξνπλ πινία απφ ηελ αγνξά, δηφηη νη ηηκέο γηα ην ζθξαπαξηζκέλν κέηαιιν είλαη 

πνιχ ρακειέο, ζε αληίζεζε κε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ,  φπνπ εθδειψλνληαη ηδηαίηεξα πξφζπκνη. ήκεξα, θαζψο ηα πινία 

θαηαζθεπάδνληαη, κε απμεκέλε δηάξθεηα δσήο,  ε ειηθία ησλ πινίσλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ζθξαπ είλαη κεγαιχηεξε. Παξά ην γεγνλφο απηφ φκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008-

2009,  ην ηνλάδ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ζθξαπ απμήζεθε, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

  Σελ πεξίνδν ηνπ 2007, ζεκεηψζεθαλ ηζηνξηθά πςειά επίπεδα ζε λαππεγήζεηο 

θαηλνχξγησλ πινίσλ θαη παξάιιεια, ζεκεηψζεθαλ ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα 

θαηαζηξνθήο πινίσλ. ην ζχλνιν, νη θαηαζηξνθέο αληηπξνζψπεπαλ ην 0,4% ηνπ ηφηε 

ππάξρνληνο ζηφινπ θαη ην 1/9 ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ 2002. Σα ηάλθεξ είραλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πινίσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ, ρσξεηηθφηεηαο 2 εθαη. dwt,  ελψ 

ζπάληα ππήξμε θαηαζηξνθή πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. Γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο πινίσλ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο γηα θαηαζηξνθή, απμήζεθε ζεκαληηθά, ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο, ελψ φζν κεγαιχηεξνη ήηαλ νη λαχινη, ηφζν κεησλφηαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πινηνθηεηψλ, γηα πψιεζε ησλ πινίσλ ηνπο πξνο ζθξαπ. Έηζη, ελψ 

ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ιαπσλία δεκηνπξγνχληαλ ζπλερψο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ιφγσ ησλ 

λαππεγήζεσλ λέσλ πινίσλ, ζε ρψξεο φπσο ε Ιλδία θαη ην Μπαγθιαληέο, πνπ 

πξσηνζηαηνχλ ζηε βηνκεραλία δηάιπζεο, κεηψζεθαλ. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία, αλ θαη δελ 

αθνξνχλ κφλν ζηε ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ αγνξά ηεο 

δηάιπζεο πινίσλ, αιιά ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, εληνχηνηο, 

απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηελ ηάζε πνπ αθνινπζήζεθε. 

  Δλ έηεη 2008, φπνπ ε θξίζε νδήγεζε ζε θαηαθφξπθε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ράιπβα 

θαη νη λαχινη είραλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πηψζε, ην ζθεληθφ ζηηο δηαιχζεηο ησλ πινίσλ 

άιιαμε, φρη πάλησο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αθνχ ε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ήηαλ 

ηφζν κεγάιε, πνπ νη πινηνθηήηεο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πνπιήζνπλ ην παιαηφηεξν 

ηνλάδ, αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 κελψλ, 

181 πινία „‟βγήθαλ „‟ απφ ηελ αγνξά γηα λα θαηαζηξαθνχλ, κε ηελ Ιλδία λα έρεη 
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αλαιάβεη ηε δηάιπζε ησλ 80,  ην Μπαγθιαληέο ησλ 70 θαη ηέινο, ηελ Κίλα θαη ην 

Παθηζηάλ λα έρνπλ αλαιάβεη ηε δηάιπζε 20 θαη 11 πινίσλ αληίζηνηρα. Αο ζεκεησζεί 

φηη, θαζ „ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 487 δηαιχζεηο πινίσλ. 

  Απφ ην ζπλνιηθφ ηνλάδ, πνπ δηαιχζεθε ην 2009,  ηα container ships θαη ηα dry bulk 

carriers, είραλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην , ζε πνζνζηφ 23% ην θαζέλα,  αθνινπζνχκελα 

απφ ηα vehicle carriers, κε 15% θαη ηα tanker, κε 13%. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Allied Shipbroking Inc, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα δηάιπζεο ησλ πινίσλ, απφ ην έηνο 2000: 

ΠΗΝΑΚΑ 12: Δξαζηεξηόηεηα Δηάιπζεο πινίωλ (2000-2011): 

 

Πεγή: Allied Shipbroking,  Weekly S&P Report ( 21/03/2011 ). 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην Διιεληθφ 

ελδηαθέξνλ δε ζηξάθεθε ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά δηάιπζεο ησλ πινίσλ, αιιά ζηε 

γεληθφηεξε επέθηαζε ηνπ ζηφινπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (είηε κε αγνξά newbuilding 

είηε κε λαππεγήζεηο λέσλ πινίσλ είηε κε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ), ζεσξψληαο ηελ 

πεξίνδν απηή σο επελδπηηθή επθαηξία , πάληα κέζα ζε εχινγα πιαίζηα. 
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2.6 ςμπεπάζμαηα. 

 

  Η Διιεληθή Ναπηηιία θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά, θαζψο ζήκεξα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ζηφιν, ελψ 

παξνπζηάζηεθε ηδηαίηεξα εππξνζάξκνζηε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη ζηηο ηάζεηο 

πνπ επέβαιε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηα κεγαιχηεξα ηζηνξηθά επίπεδα 

λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ ηεηξαεηία 2004 – 2008,  ε Διιεληθή 

πινηνθηεζία αθνινχζεζε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα επέθηαζεο ηνπ εκπνξηθνχ ηεο 

ζηφινπ θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζε φιν ην θάζκα ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ. 

πκπνξεπφκελε κε ηηο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ηφζν ζηελ αγνξά ησλ 

πεηξειαηνθφξσλ, φζν θαη ζηηο αγνξέο ρχδελ θνξηίνπ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, 

θαηάθεξε λα απμήζεη ηνλ εκπνξηθφ ηεο ζηφιν, ηφζν ζε αξηζκφ πινίσλ , φζν θαη ζε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα, θαζψο, παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, πξσηνζηάηεζε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγγειηψλ θαη 

αγνξαπσιεζηψλ.  Αληηκεησπίδνληαο ηελ θξίζε ζαλ κηα επελδπηηθή επθαηξία, νη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο βξέζεθαλ πξψηνη ζε επελδχζεηο, κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αγνξαπσιεζηψλ, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην κεξίδην ησλ κεηαπσιήζεσλ ησλ 

πινίσλ, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ παγθφζκηα αγνξά κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,5%, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε κείσζε ησλ ηηκψλ. Δλ έηεη 2011,  νη παξαγγειίεο εληάζεθαλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν, κε ην πνζφ ησλ 10,1 δηο λα απνηειεί ξεθφξ ησλ ηειεπηαίσλ 2,5 

εηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
: 

 
 

3. H Υπημαηοπιζηωηική Κπίζη και η Ναςηιλιακή Υπημαηοδόηηζη. 

 

  Όπσο πξνείπακε ζην πξψην θεθάιαην, δηαπηζηψζεθε πσο νη Διιεληθέο Σξάπεδεο δελ 

είραλ επελδχζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηα „‟ ηνμηθά „‟ νκφινγα θαη ζηα ξηςνθίλδπλα 

επελδπηηθά πξντφληα, πνπ θαηέθιεηζαλ ηηο Ακεξηθαληθέο Σξάπεδεο. Ωζηφζν, είραλ 

επελδχζεη, φπσο είλαη θπζηθφ, ζε νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηα νπνία, ιφγσ 

ηεο θαθήο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα πςεινχ 

θηλδχλνπ. Οη ζπλερείο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδνο απφ 

δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πθηζηάκελεο δαλεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο κεγάιεο « αλαζθάιεηαο » θαη έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ε νπνία πηνζέηεζε πιένλ απζηεξά θξηηήξηα 

δαλεηνδφηεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, αθφκα θαη ζηνλ Διιεληθφ εθνπιηζηηθφ θφζκν, φπνπ ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ θαη εμ νλφκαηνο, παξέκελε πςειή, νη ηξάπεδεο εθάξκνζαλ 

ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθή πνιηηηθή, κεηψλνληαο ηα θεθάιαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. 

 

 

3.1  Ζ Δλληνική αγοπά ηηρ Ναςηιλιακήρ Υπημαηοδόηηζηρ. 

 

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εμέηαζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο 

Ναπηηιίαο, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 
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πξνέιεπζή ηεο, γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ Σξαπεδψλ, φπσο 

θαη γηα ην χςνο ηεο. 

  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα, πνπ παξνπζίαζε ε Petrofin ζε έξεπλά 

ηεο, ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ νη Δπξσπατθέο ηξάπεδεο γηα ηε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 90%, 

απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα,  νη Δπξσπατθέο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζε πνζνζηφ 97,5% (39 ηξάπεδεο) , 92,68% 

(38 ηξάπεδεο) θαη 92,3% (36 ηξάπεδεο), θαηά ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ηξάπεδεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ησλ νπνίσλ ε 

ζπκκεηνρή απνηειεί έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Σα ζηνηρεία 

απηά, ππνδειψλνπλ πσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο δελ επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξίζε ζηηο ΗΠΑ,  αιιά έκκεζα, 

αθνχ ε  ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη ήδε επεθηαζεί ζε παγθφζκην επίπεδν, « 

ρηππψληαο» θαη ηα Δπξσπατθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  
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ΠΗΝΑΚΑ 13: Καηαλνκή Τξαπεδηθώλ Ιδξπκάηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο Ειιεληθήο Ναπηηιίαο αλά Εζληθόηεηα: 

 

Πεγή: Petrofin Research Bank, Key Developments and Growth in Greek Ship Finance. 

  ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, παξαηεξείηαη πσο ηνλ πξψην ιφγν, 

ζηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξαο έρνπλ ζε αξηζκφ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο θαη 

δεπηεξεπφλησο, νη Γεξκαληθέο. Σν γεγνλφο απηφ πξνζδίδεη αζθάιεηα ζην Διιεληθφ  

λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην, εθφζνλ ην Γεξκαληθφ θξάηνο δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, αθφκα θαη ελ κέζσ θξίζεο. Αληίζεηα, έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο 

επηθξαηεί γηα ην κέιινλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ 

ππξήλα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

  Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιεληθή νηθνλνκία θαη θαη‟ 

επέθηαζε, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο, ε κείσζε ησλ θεθαιαίσλ, πνπ δηέζεζαλ γηα ηε 

λαπηηιία ην 2010, είλαη αμηνζεκείσηα κηθξή. Απηφ εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ε 

λαπηηιία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ζεσξψληαο ηελ σο κία πνιχ 

αμηφπηζηε ηνπνζέηεζε.  Δλ ζπλερεία, παξαζέηνπκε, αλά Διιεληθή Σξάπεδα, ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο Ναπηηιίαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 14: Σπκκεηνρή Ειιεληθώλ Τξαπεδώλ ζην Δαλεηαθό Χαξηνθπιάθην ηεο 

Ειιεληθήο Ναπηηιίαο αλά Πηζηωηηθό Ίδξπκα (2009-2010): 

 

Πεγή: Petrofin Research Bank, Key Developments and Growth in Greek Ship Finance. 

    Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπκκεηνρή ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε, κε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε US$3 

εθαη., ελψ αθνινπζνχλ ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Marfin, κε US$2.730 εθαη. θαη 

US$2.483 εθαη. αληίζηνηρα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δαλείσλ ζε απηά πνπ εγθξίζεθαλ θαη 

ζε απηά πνπ δεζκεχηεθαλ λα δψζνπλ νη ηξάπεδεο, αιιά δελ είραλ εγθξηζεί αθφκε,  

κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα δψζεη κία ζαθή εηθφλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ, 

ζε ζρέζε κε ηελ λαπηηιηαθή αγνξά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Petrofin Research ( 

„‟Key Developments and Growth in Greek Shipping Finance‟‟, Petrofin Research, ζει. 

21-23),  κφλν ε Emporiki Bank θαη ε EFG Eurobank αχμεζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, 

θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2010, ελψ ε ΔΣΔ, ε Marfin, ε FBB θαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ, 

θαηέγξαςαλ ηηο κεγαιχηεξεο πηψζεηο, ελδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη ηελ 
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απξνζπκία ηνπο ή σο έλα ζεκείν, ηελ αδπλακία ηνπο, λα απμήζνπλ ηηο πηζηνδνηηθέο 

ζηεξίμεηο ηνπο ζηα newbuildings. 

  Η ζπλνιηθή εηθφλα ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, φπνπ παξαηίζεληαη φια ηα ραξηνθπιάθηα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο (2008-2010): 

 

ΠΗΝΑΚΑ 15: Καηάηαμε Τξαπεδηθώλ Ιδξπκάηωλ αλά πνζνζηό Σπκκεηνρήο ζην 

Ειιεληθό Ναπηηιηαθό Χαξηνθπιάθην: 

 

  Πξψηε ζην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, ζπκκεηέρεη ε Royal 

Bank of Scotland θαη θαηά ηα 3 έηε, δηαζέηνληαο 2 θνξέο πεξηζζφηεξα θαη πιένλ 

θεθάιαηα απφ απηά ηεο εθάζηνηε 2
εο

 ηξάπεδαο. Υξεκαηνδνηεί πεξίπνπ ην 1/5 ησλ 
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δαλεηαθψλ αλαγθψλ , κε ζπλνιηθή πηζηνδφηεζε πεξίπνπ $13 εθαη. δνιάξηα εηεζίσο. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ κεξίδην, ζην λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην, θαηέρνπλ νη Γεξκαληθέο 

Σξάπεδεο, φπσο ε Deutsche Schiffsbank, ε DNB, ε HSH Nordbank θαη ε Deutsche 

Shipping. Απφ ηελ άιιε, ηα Διιεληθά ηξαπεδηθά  ηδξχκαηα θαηαιακβάλνπλ ηζρπξέο 

ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε, κε ηελ ΔΣΔ θαη ηελ Emporiki Bank λα βξίζθνληαη ζηαζεξά ζηελ 

5
ε
 θαη 7

ε
 ζέζε αληίζηνηρα, θαη ηηο Marfin, Piraeus θαη Alpha bank λα έπνληαη. 

  Δμεηάδνληαο ηελ πνξεία ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, παξαηεξνχκε πσο νη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κείσζαλ ηε ρξεκαηνδφηεζή απφ US$ 16,94 εθαη. 

ην 2008, ζε US$ 16,14 θαη US$ 15,884 εθαη. ην 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα, κείσζε ε 

νπνία  κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αλεπαίζζεηε, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά εθδήισζαλ θαη ηα μέλα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη πσο ε Διιεληθή λαπηηιία απνιακβάλεη ηελ πιήξε 

εκπηζηνζχλε ηφζν ησλ Διιεληθψλ, φζν θαη ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, παξά ηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Ted Petropoulos (2011), Key Developments and Growth in 

Greek Ship-Finance, Petrofin Research ζει.10-28). 

   Η αιιαγή ηεο εηθφλαο, γηα ηελ Διιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, μεθίλεζε ην 

2009, κε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ, θαηά 8,5% θαη ζπλέρηζε ην 2010,  κε κηα 

πεξαηηέξσ κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ1,2%. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο κεγάιεο 

απμήζεηο, πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα πξνεγνχκελα έηε,  ε ζπλνιηθή πηψζε, θαηά ηελ 

ηειεπηαία 2εηία, δε ζεσξείηαη ζεκαληηθή.  

  Παξά ηελ «θπθιηθή» ζπκπεξηθνξά ηεο λαπηηιίαο θαη ηηο ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζηνπο 

λαχινπο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζην ζχλνιφ ηνπο, επηδεηθλχνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ, κε ηηο αζηνρίεο λα 

είλαη ειάρηζηεο, θαζψο επηθξαηεί έλα θιίκα επειημίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο 

ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ηελ απφθαζε κεξηθψλ 

ηξαπεδψλ λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη 

ε Διιεληθή Ναπηηιία, φπσο ε RBS, HSH, LLOYDS, NATIXIS θαη ε BANK OF 

IRELAND, ε πιεηνςεθία ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ, παξακέλεη ζεηηθή, ζρεηηθά κε ηε 

δαλεηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο, δεδνκέλνπ φηη  επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε 

αλζεθηηθφηεηα ζηελ αληαπφθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

  Η Σξαπεδηθή βηνκεραλία ηεο Γχζεο είρε λα αληηκεησπίζεη ηε ρακειή ξεπζηφηεηα ηεο 

αγνξάο, φπσο επίζεο θαη ηε κεησκέλε δηάζεζε έθζεζεο ζε ξίζθν. Μία γξήγνξε καηηά, 
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ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ αχμεζαλ ηελ δαλεηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο, 

θαηαδεηθλχεη πσο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο θαλδηλαβίαο,  νη 

νπνίεο είραλ εθεδξηθή πηζησηηθή ηθαλφηεηα θαη κηθξφηεξε έθζεζε, ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο. Έηζη, ε αηηία ηεο ζπλνιηθήο πηψζεο ηεο παξνρήο δαλείσλ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ αληθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα απμήζνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ 

θίλδπλν. 

  Ο Διιεληθφο Σξαπεδηθφο ηνκέαο επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

θαη ηελ αλεπάξθεηα ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαζψο ε ρψξα 

αληηκεησπίδεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Παξά ηαχηα, θαίλεηαη πσο ζηάζεθε θαη 

ζηέθεηαη επάμηα δίπια ζηε λαπηηιία, γεγνλφο αμηνζαχκαζην. Μία αξθεηά πηζαλή 

εθηίκεζε, είλαη πσο νη Διιεληθέο ηξάπεδεο δηαθξαηνχλ ηα θέξδε, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε λαπηηιία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, γηα επαλεπελδχζεηο.  

  Βιέπνληαο πξνο ην κέιινλ, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο,  θαη γηα ην ιφγν 

απηφ, δελ αλακέλεηαη λα ζπλαθζνχλ λέα λαπηηιηαθά δάλεηα, θαηά ην 2011. Αληίζεηα, νη 

δηεζλείο πηζησηέο, φπσο ε HSH θαη RBS, πξννξίδνπλ θεθάιαηα γηα ηε δαλεηνδφηεζε 

ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο, ζε ρακειφηεξα φκσο επίπεδα απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

ελψ νη κεγαιχηεξεο πηζηνδνηηθέο ζηεξίμεηο, αλακέλνληαη απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή, φπνπ  

ε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα δελ έρεη επεξεαζηεί. Δηδηθφηεξα, νη Κηλέδηθεο 

ηξάπεδεο είλαη ηδηαίηεξα πξφζπκεο λα δαλείζνπλ ζηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο, γηα ηε 

λαππήγεζε λέσλ πινίσλ, πξνζδνθψληαο ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ, γηα ηα λαππεγεία 

ηεο ρψξαο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Dryships ηνπ θ. Οηθνλφκνπ, ε 

νπνία εμαζθάιηζε δάλεην χςνπο 141 εθαη. δνι. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο 

4 δεμακελνπινίσλ, απφ ηνλ νξγαληζκφ Export – Import Bank of  Korea θαη ηελ ABN 

Amro Bank (Καξαγεψξγνο Λ., «Dryships: 4 λέα ηάλθεξ»). Δπίζεο, εθηηκάηαη πσο νη 

Δπξσπατθέο ηξάπεδεο ζα «ππνιεηηνπξγήζνπλ» ζε ζρέζε κε εθείλεο ηεο Αλαηνιήο,  

αιιά ην ελδηαθέξνλ, γηα ηελ Διιεληθή λαπηηιία, ζα παξακείλεη πςειφ, κε ηελ είζνδν 

λέσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ. 

  Δπηπιένλ, ε δήηεζε δαλείσλ αλακέλεηαη λα κεησζεί, αθνχ, ππάξρεη πεξηνξηζκφο ησλ 

παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ. Πάλησο, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πξνζδνθάηαη  

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε λα εληάμνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

Διιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζην πειαηνιφγηφ ηνπο, αιιά θαη ηα «κεζαία» 
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νλφκαηα, ηα νπνία, ππφ ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο, βξίζθνπλ δχζθνια ρξεκαηνδφηεζε. 

Αληηζέησο, ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνί πινηνθηήηεο, ζηνπο νπνίνπο 

ρνξεγνχληαλ δάλεηα κε πνιχ πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ. 

  Οη παξαπάλσ ζεηηθέο εθηηκήζεηο ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

δηεζλψλ δαλεηζηψλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο αχμεζαλ ην budget ηνπο, γηα ην 2011. Η 

εμέιημε απηή απνηειεί ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν, ηδηαίηεξα γηα ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο, 

νη νπνίνη, φπσο πξναλαθέξακε, θαηείραλ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαγγειηψλ. Η δήηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηα newbuilding, αλακέλεηαη λα θαιπθζεί απφ μέλεο ηξάπεδεο θαη 

ππάξρεη έλα θιίκα ζπγθξαηεκέλεο αηζηνδνμίαο, επειπηζηψληαο φηη ην budget πνπ 

επελδχεηαη, ζα ζηαζεξνπνηεζεί, αθφκε θαη λα απμεζεί. Γεληθφηεξα,  ε βηνκεραλία 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο αβεβαηφηεηεο,  

παξφια απηά, ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα κία ζηαδηαθή αλάξξσζε θαη αλάπηπμε, ηφζν απφ 

ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη απφ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο. 

  

 

3.2 Ζ ποπεία ηων Ναςηιλιακών Δπισειπήζεων. 

 

  Η δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, καο 

επηηξέπεη λα εμάγνπκε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα, γηα ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινχζεζαλ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

  χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Petrofin Research, πνπ αθνξνχλ ζηελ  

πεξίνδν 2008-2010, ε πνξεία ησλ ιεηηνπξγνπζψλ Διιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, 

απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 
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 ΥΖΜΑ 3: Ο αξηζκόο ηωλ Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Επηρεηξήζεωλ ηελ πεξίνδν 1998-

2010): 

 

 

Πεγή: Petrofin Research (2010), Greek Shipping Companies. 

  Όπσο θαίλεηαη, ελψ κεηά ην 2005 ππήξρε κία ζπλερήο  απμαλφκελε ηάζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ,  κε εμαίξεζε ην 2010, φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

πεξηνξίζηεθαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2008, είλαη ελζαξξπληηθφ πσο ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ 

πνπ απνρψξεζαλ απφ ηε λαπηηιία ήηαλ κηθξφο, παξά ηηο κεγάιεο πηψζεηο ησλ αμηψλ 

ησλ πινίσλ θαη ησλ λαχισλ. Παξφιν πνπ ππήξραλ δπζθνιίεο εχξεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαίλεηαη πσο νη Διιεληθέο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ ηα θαθψο 

θείκελα, αθνχ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, είραλ γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε θαη 

παξνπζηάζεη κεγάια θέξδε. 

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη παξαθάησ πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο νη Διιεληθέο 

λαπηηιηαθέο  επηρεηξήζεηο δηαρσξίδνληαη ζε νκάδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά 

κεγέζε ζηφινπ θαη θάζε πίλαθαο, αθνξά ζηφιν δηαθνξεηηθήο ειηθίαο: 
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ΠΗΝΑΚΑ 16: Ταμηλόκεζε Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Επηρεηξήζεωλ αλά κέγεζνο ζηόινπ 

πνπ αθνξά ζε πινία από 20 εηώλ θαη άλω (1998-2010): 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 17: Ταμηλόκεζε Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Επηρεηξήζεωλ αλά κέγεζνο ζηόινπ 

πνπ αθνξά ζε πινία από 15 έωο θαη 19 εηώλ (1998-2010): 

 

Πεγή: Petrofin Research (2010), Greek Shipping Companies. 
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ΠΗΝΑΚΑ 18: Ταμηλόκεζε Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Επηρεηξήζεωλ αλά κέγεζνο ζηόινπ 

πνπ αθνξά ζε πινία από 10 έωο θαη 14 εηώλ (1998-2010): 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 19: Ταμηλόκεζε Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Επηρεηξήζεωλ αλά κέγεζνο ζηόινπ 

πνπ αθνξά ζε πινία από 0έωο θαη 9 εηώλ (1998-2010): 

 

Πεγή: Petrofin Research (2010), Greek Shipping Companies. 

  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νη πίλαθεο απηνί, θαίλεηαη πσο ε κέζε 

ειηθία ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ κεηψζεθε γηα αθφκε κία θνξά ζε 16,64 έηε ην 2010, απφ 

17,6 ην 2009,  18,4 ην 2008, 18,71 ην 2007 θαη 19,4 ην 2006. Απηή ε ζηαζεξή κείσζε 
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ηεο κέζεο ειηθίαο ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ αληαλαθιά ηελ εηζξνή ησλ newbuildings, 

αιιά θαη ηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ πινίσλ, ην ζθξαπάξηζκα ηνπο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο κε λεφηεξεο ειηθίαο πινία.  Όζνλ αθνξά ζηνπο ζηφινπο κεγάιεο ειηθίαο, είλαη 

ινγηθή ε πηψζε ηνπο, θαζψο πιένλ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν αγνξάο. Αληίζεηα, νη 

ζηφινη ειηθίαο 15-19 ρξνλψλ, γλσξίδνπλ γηα αθφκε κία θνξά αχμεζε, δηφηη ηα πινία 

ηνπο δηαηεξνχλ αθφκα ηελ αμηνπινΐα ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή πηζαλφηεηα 

πψιεζήο ηνπο ζε πςειέο ηηκέο. Οη πνιχ κηθξέο εηαηξίεο δείρλνπλ ηάζεηο ζεκαληηθήο 

αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη επηζπκία θεθαιαηνπνίεζεο  ησλ ζρεηηθά ρακειψλ 

ηηκψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

  Γεληθφηεξα,  παξά ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, θαη παξά ην γεγνλφο πσο νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη αθφκε πην δχζθνιεο, ε δσηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο 

λαπηηιίαο δελ έρεη κεησζεί, θαζψο ν Διιεληθφο ζηφινο αλαλεψλεηαη θαη γίλεηαη 

λεφηεξνο. 

  ήκεξα, ε Ναπηηιία, δερφκελε ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ην ζθέινο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη 

ρακεινχο λαχινπο, έρεη νδεγήζεη αξθεηέο κηθξέο εηαηξίεο ζε „‟ινπθέην‟‟ ή ζε 

απνξξφθεζε απφ κεγαιχηεξεο ηνπο. Απνηέιεζκα είλαη λα απμεζνχλ νη εηαηξίεο κε 

ζηφιν άλσ ησλ 25 πινίσλ ζε 34 απφ 19 πνπ ήηαλ ην 1998, φπσο επίζεο θαη νη εηαηξίεο 

κε ζηφιν 15-24 πινίσλ, απφ 11 ζε 37 απφ ην 1998 έσο ζήκεξα. Αληηζέησο, ππήξμε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηαηξηψλ κε κέζν φξν ζηφινπ 1-8 πινία. 

 

 

3.3  ςμπεπάζμαηα: 

 

Η Διιεληθή Ναπηηιία ζπλερίδεη λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαδνζηαθψλ ηεο 

πηζησηψλ - επελδπηψλ, νη νπνίνη θαηά 90% είλαη Δπξσπαίνη, γεγνλφο ην νπνίν καο 

επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε Δπξψπε αλαγλσξίδεη ηε ζπλεηζθνξά θαη ηε ζεκαζία 

ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζηνλ θιάδν, αθφκα θαη ζηηο ηφζν δχζθνιεο ψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, ζεσξψληαο ηελ σο έλα πνιχ αμηφπηζην επελδπηηθφ πξντφλ. Η ζχλζεζή ηνπ 

Διιεληθνχ Ναπηηιηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε ην κέιινλ κε 

αηζηνδνμία, θαζψο ηφζν νη Διιεληθέο Σξάπεδεο, φζν θαη νη μέλεο, εμαθνινπζνχλ  λα 
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ζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή πινηνθηεζία, κεηψλνληαο αλεπαίζζεηα ηα επελδπηηθά ηνπο 

θεθάιαηα. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεζνχζεο ηεο θξίζεο, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο, θαη ιφγσ 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, δελ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλεο λα εγθξίλνπλ λέα λαπηηιηαθά 

δάλεηα θαηά ην 2011. Έηζη, αλακέλεηαη ζηξνθή ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο πξνο ηελ Άπσ 

Αλαηνιή, ε νπνία νπδέπνηε δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο 

Ναπηηιίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηθείκελε ζπλεξγαζία ηεο Aegean 

Baltic Bank κε ηελ θηλέδηθε China Development Bank, γηα ηε δεκηνπξγία 

ρξεκαηνδνηηθνχ παθέηνπ  χςνπο 5 δηο. δνιαξίσλ, ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

λαππεγήζεηο Διιεληθψλ εθνπιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζε θηλέδηθα λαππεγεία, θαζψο 

επίζεο θαη ε Safe Bulkers, ε πξψηε Διιεληθή λαπηηιηαθή εηαηξία πνπ έθαλε δαλεηαθή 

ζχκβαζε κε Ιαπσληθφ θξαηηθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα, γηα ηελ απφθηεζε 3 λεφηεπθησλ 

bulker Ιαπσληθήο θαηαζθεπήο (Καξαγεψξγνο Λ. (2011),  «Safe Bulkers: Δαλεηαθέο 

ζπκβάζεηο κε Ιαπωληθέο Τξάπεδεο»). 

  Δλ νιίγνηο, ε Διιεληθή Ναπηηιία, δηαζέηνληαο έλαλ δσηηθά αλαλεσκέλν λεφηεξν 

ζηφιν, εμαθνινπζεί λα ηζνξξνπεί, παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο γηα εχξεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο έρεη ηε ζηήξημε ηφζν ησλ εγρψξησλ, φζν θαη ησλ μέλσλ 

πηζησηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο
: 

 

 

4. Ζ Υπημαηοπιζηωηική Κπίζη και ηα Οικονομικά αποηελέζμαηα ηων Δλληνικών 

ζςμθεπόνηων Ναςηιλιακών εηαιπιών. 

 

  Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα,  ζα ήηαλ νπζηψδεο παξάιεηςε εάλ δελ είρακε 

αλαθεξζεί ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε άληιεζε πιεξνθφξεζεο πεξί ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο  ηνπ θιάδνπ, 

αξθεζηήθακε, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζην λα αληιήζνπκε, απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

ηζνινγηζκνχο, βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε 10 Διιεληθψλ Ναπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη φπσο είλαη ινγηθφ, 

δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ θιάδν. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη  

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ 10 απηψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο γηα ηελ ηειεπηαία 4εηία. 

 

 

4.1 Ζ ποπεία ηων Δλληνικών ζςμθεπόνηων εηαιπιών εν μέζω κπίζηρ. 

 

  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 14 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο είλαη 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κε 

ζαθήλεηα ηηο επηπηψζεηο  ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απεηθνλίδνληαη θαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ 20: Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα επηιεγκέλωλ Ναπηηιηαθώλ Εηαηξηώλ 

εηζεγκέλωλ ζην NYSE ( Κύθινο Εξγαζηώλ & Καζαξά Κέξδε 2007-2010): 

  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

(ΣΕΗΡΟ) 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ 

ΔΣΟ 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

DANAOS CORP. 258,8 298,9 319,5 359,7 112,1 99,1 65,6 27,8 

DIANNA 

SHIPPING 

190,5 337,4 239,3 275,4 134,2 221,7 121,5 128,8 

DRY SHIPS 582,6 1.080 819,8 859,7 478,3 -361,3 -19,2 188,3 

EUROSEAS 86,1 132,2 66,2 54,4 36,5 21,5 -15,6 -6,6 

EXCEL  461,2 756,6 685,6  -55,9 339,8 257,8 

GENCO 

MARITIME 

185,4 405,4 379,5  106,8 86,6 148,6  

NAVIOS 

MARITIME 

PARTNERS 

50,5 75,1 92,6 143,2 19,5 28,8 34,3  

OCEANFREIGHT 41,1 157,4 132,9 102,2 8,1 27,8 -178,7 -61,6 

OMEGA 

NAVIGATION 

69,9 77,7 64,5  14,7 10,9 5,72  

SAFE BULKERS 172,1 208,4 168,4 159,7 209,2 119,2 165,4 109,6 

STAR BULK 3,6 238,9 142,3 121 3,4 133,7 -58,4 -5,1 
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STEALTH GAS 89,9 112,6 113 111,4 22,5 29,9 -13,3 -11,1 

TEN 500,6 623 445 408 183,2 202,9 28,7 19,8 

TOP SHIPS 252,3 257,4 107,9 90,9 -49,1 25,6 -50,2 2,5 

 

 Η πνξεία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πίλαθα ήηαλ ζεηηθή, απφ ην 2007 

έσο θαη ην 2010. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ εζσηεξηθή επηζθφπεζή ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη 

φηη ην 64,28% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ ην 

14,28% παξέκεηλε ζηαζεξφ, ζε βάζνο ρξφλνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε εηθφλα ηνπ 2008, 

φπνπ θαη νη 14 επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, ζε κία 

πεξίνδν φπνπ  ε νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ ζε εμέιημε, ελψ ε απμεκέλε δήηεζε γηα 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλεπψο, νη πςεινί λαχινη, ζπλεγνξνχζαλ ζηα 

απνηειέζκαηα απηά. Αληηζέησο, ην επφκελν έηνο,  ην 71,4%  ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξνπζίαζε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, ελψ, ην 2010,  ην 66,6% παξνπζίαζε 

πεξαηηέξσ κείσζε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πνιχ θαθή εηθφλα ηεο λαπιαγνξάο, ε 

νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ παξάιιειε 

ππεξπξνζθνξά κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο.  

  Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηα θαζαξά θέξδε πνπ εκθάληζαλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο 

ηελ ηεηξαεηία 2007 – 2010,  παξαηεξείηαη πσο ην 71,4% απφ απηέο, παξνπζίαζαλ 

αξλεηηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε ην 2007, ελψ κφλν ην 28,6% θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη 

αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ κεηθηά, αθνχ ην 

2008 γηα παξάδεηγκα, πεξίπνπ ην 50% ηνπ δείγκαηφο καο, παξνπζίαζε αχμεζε ησλ 

θαζαξψλ ηνπ θεξδψλ, ελψ ην ππφινηπν 50% κείσζε. Ωο θχξηα αηηία, ζεσξείηαη ε 

εθάζηνηε πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη εηαηξίεο, δεδνκέλνπ φηη κεξηθέο απφ απηέο 

πξνζπάζεζαλ λα κεηψζνπλ ηα έμνδα ηνπ operation ησλ πινίσλ ηνπο κε επηηπρία, ηα 

έμνδα ηαμηδίνπ κε ηε κέζνδν slow steaming, ελψ άιιεο, είηε ρξεζηκνπνίεζαλ ίδηα 

θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο παξαγγειίεο θαη παξαδφζεηο ησλ newbuildings, 

είηε πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε λέσλ δαλείσλ κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Γεληθφηεξα, ε 

αζηάζεηα πνπ ππήξμε θαη ππάξρεη αθφκα ζηηο αγνξέο, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνθάιεζε πηψζε ησλ λαχισλ θαη επνκέλσο, κεησκέλα έζνδα γηα 

φιν ην λαπηηιηαθφ θιάδν. 
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  Δλ έηεη 2011,  φπνπ ε Δπξσπατθή θξίζε ρξένπο έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε αζηάζεηα 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ηα κελχκαηα είλαη ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμα γηα ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο. Απμεκέλα έζνδα θαη κηθξή βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο, αλαθνίλσζε, γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2011, ε Navios Maritime Partners, κε  

έζνδα 136,5 εθαη. δνι. έλαληη 100,7 εθαη. δνι. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξπζη θαη 

θέξδε 46,6 εθαη. δνι. έλαληη 42,1 εθαη. δνι.  (Καξαγεψξγνο Λ. (2011), «Navios 

Maritime: Άλνδνο Μεγεζώλ»).  Οκνίσο θαη ε εηαηξία Capital Product Partners, ηνπ θ. 

Δπάγγεινπ Μαξηλάθε,  κε θέξδε 86,1 εθαη. δνι. ην ελλεάκελν ηνπ 2011, έλαληη θεξδψλ 

16,5 εθαη. δνι. ην ελλεάκελν ηνπ 2010 (Καξαγεψξγνο Λ. (2011), «Με θέξδε 68,5 εθαη. 

δνι. ε Capital Product Partners»). 

  Αληηζέησο, γηα ηελ Excel Maritime Carriers θαη ηε Safe Bulkers, ππήξμε κία 

δηαθνξεηηθή εηθφλα, θαζψο ε πξψηε παξνπζίαζε έζνδα 271,5 εθαη. δνι. ην ελλεάκελν 

ηνπ 201,1 έλαληη 316 εθαη. δνι. θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2010 θαη δεκηέο 43,8 εθαη. 

δνι. έλαληη θεξδψλ 194,2 εθαη. δνι. ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ηνλ 

θ. Καλειιφπνπιν, νηθνλνκηθφ δηεπζπληή ηεο Excel, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ αδχλακε λαπιαγνξά μεξνχ θνξηίνπ , θαηά ην 3
ν
 

ηξίκελν ηνπ 2011 (Καξαγεψξγνο Λ. (2011), «Η αδύλακε λαπιαγνξά δεκίωζε ηελ 

Excel») . Μεησκέλε θεξδνθνξία εκθάληζε θαη ε Safe Bulkers, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, 

παξνπζηάδνληαο θέξδε 66,2 εθαη. δνι., έλαληη 78,5 εθαη. δνι. θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.   

 

 

4.2 Ζ ποπεία ηων 29 εηαιπιών ειζηγμένων ζηο σπημαηιζηήπιο ηηρ Νέαρ Τόπκηρ.  

 

  Παξά ηε Γηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνπο ρακεινχο λαχινπο, ε Διιεληθή λαπηηιία 

πξνζπαζεί λα αληηζηξέςεη ηελ πνιχ θαθή εηθφλα ηεο Διιάδνο ζην Γηεζλέο  

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο, κε ηηο 

επελδπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζε λέεο λαππεγήζεηο, φζν θαη ζηελ αγνξά 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, ζέηνπλ ηα ζεκέιηα ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ηνπο 
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ζέζε θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δλδεηθηηθά, ζα κπνξνχζακε λα ζηαζνχκε ζηελ πνξεία 

κεξηθψλ  απφ ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηνπ NYSE: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 21: Η Χξεκαηηζηεξηαθή πνξεία ηωλ Ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Εηαηξηώλ 

εηζεγκέλωλ ζην NYSE: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΙΜΗ 

(1-1-09) 

ςε $ 

ΤΙΜΗ 

(30-10-09) 

ςε $ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

          % 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-

ΠΟΙΗΗ 

(εκ. $) 

ΤΨΗΛΟ 

ΕΣΟΤ 

ΧΑΜΗΛΟ 

ΕΣΟΤ 

Tsakos Energy 

Navigation 

20,04 15,52 -22% 566,67 26,34 12,21 

General Maritime 

Corp 

10,76 6,89 -36% 375,85 16,35 6,40 

Euroseas 4,71 3,92 -17% 119,85 6,31 2,88 

Stealth Gas 4,73 6,42 36% 142,59 7,64 2,51 

Diana Shipping 13,92 12,92 -7% 1000 15 6,85 

Excel Maritime 

Carriers 
7.94 4,64 -42% 404,37 14,54 3 

Freeseas 1.59 1,33 -16% 28,16 3,55 0,52 

Genco Maritime 17.01 19,89 17% 630,69 29,89 6,43 

Star Bulk Carriers 2.85 3,05 7% 186,37 5,45 1,19 

Navios Maritime 

Holdings 
3,52 4,57 30% 457,94 5,95 1,10 

Navios Maritime 

Partners 
7,60 13,12 73% 324,76 13,63 3,10 

Danaos Corp 7,69 4,09 -47% 223,11 10,50 2,72 

Aegean Marine 

Petroleum 

Network 

17,37 24.96 44% 990,74 25,56 7,61 

Dry Ships 12,49 6,04 -52% 1530 23,93 2,72 

Omega Navigation 

Enterprises 
6,52 3,37 -48% 54,48 8,50 3,12 

Oceanaut ΔΕΝ ΣΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 
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Πεγή: Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδνο (2009), Δλεκεξσηηθφ εκείσκα: Η Πνξεία ηωλ 

Ειιεληθώλ Σπκθεξόληωλ Εηζεγκέλωλ Ναπηηιηαθώλ Εηαηξηώλ. 

  πγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 2008-2009,  απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ,  8 εκθαλίδνπλ 

άλνδν ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο.  Αμηνζεκείσηε είλαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή πνξεία ησλ 

εηαηξηψλ Aries Maritime Transport (+160 %), Navios Maritime Partners (+73%),  

Aegean Marine Petroleum Network (+44%), Stealth Gas (+36%), θαη ηεο Genco 

Maritime (+17%), ελψ αληίζεηα, νη ππφινηπεο 14 ζεκείσζαλ πηψζε ησλ θεξδψλ ηνπο, 

κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο Oceanfreight (-71%) θαη ηεο Top Ships (-75%), σο άλσ.      

Απφ ηηο εηαηξίεο απηέο, ε Excel ηνπ θ. Παλαγησηίδε παξνπζίαζε ζεκαληηθά θέξδε, πνπ 

αλήιζαλ ζε $196 εθαη. δνιάξηα, έλαληη 158,6 εθαη. δνιαξίσλ ηελ πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ε Aegean Marine Petroleum, κε θέξδε $16,3 εθαη. έλαληη $9,9 

εθαη. Παξάιιεια, ε πιεηνλφηεηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ παξνπζίαζε αηζζεηά κεησκέλε 

θεξδνθνξία, ε νπνία φκσο δελ παχεη λα εληζρχεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιηαθή αγνξά, ελψ ειάρηζηεο ήηαλ απηέο πνπ παξνπζίαζαλ δεκίεο. Η ελζαξξπληηθή 

απηή εηθφλα πνπ παξνπζίαζαλ νη εηαηξίεο απηέο ην 2009, δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα 

ηελ επάλνδν ζηελ πξφηεξε πεξίνδν ηαρείαο αλαπηχμεσο, θαζψο ε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο λέσλ πινίσλ ζπλεπάγεηαη πςειή κεηαθνξηθή δπλακηθφηεηα, αθφκε θαη αλ 

ε αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απνδεηρζεί ηθαλνπνηεηηθή θαη βηψζηκε (Γεληθφ 

Top Ships (πρώην 

Top Tankers) 
3,8 0,97 -75% 28,64 3,88 0,67 

Aries Maritime 

Transport 
0,38 0,99 160% 28,71 1,64 0,31 

Capital Product 

Partners 
8,74 9,20 5,3% 228,32 11,90 5,21 

Paragon Shipping 5,01 4,08 -19,5% 171,52 7,75 2,25 

Eagle Bulk 

Shipping 
7,35 4,74 -45% 293,73 11,95 2,55 

Oceanfreight 3,27 0,96 -71% 86,78 6,96 0,80 

Safe Bulkers 7,70 6,96 -10% 379,38 9,60 2,71 
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Πξνμελείν ηεο Διιάδνο, Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, Η Πνξεία 

ηωλ Ειιεληθώλ Σπκθεξόληωλ Ναπηηιηαθώλ Εηαηξηώλ). 

  ήκεξα, κεηθηή εηθφλα ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο Διιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ αιιάδνπλ 

ζηγά ζηγά, κεηαθέξνληαο έλα θιίκα „‟ζπγθξαηεκέλεο‟‟ αηζηνδνμίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνξεία ησλ λαχισλ θαη ζπλεπψο κε ηελ αλακελφκελε θεξδνθνξία ησλ εηαηξηψλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην θέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ γηα ηε Ναπηηιία, πξνθχπηεη φηη ε 

ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ησλ 31 εηαηξηψλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ εηζεγκέλσλ ζε 

μέλα ρξεκαηηζηήξηα αλήιζε ζηα 6,893 δηο δνιάξηα.  

 

 

4.3 ςμπεπάζμαηα: 

 

  Η Διιεληθή Ναπηηιία, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

„‟απνηχπσζε‟‟ ηελ αζηάζεηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο. Η αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαηά ην 2010, έλαληη ηνπ 

2007, ε νπνία απνηέιεζε θπζηθφ επαθφινπζν ησλ εμαηξεηηθά πξνζνδνθφξσλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία ηελ πεξίνδν 2004-2008,ζπλνδεχηεθε απφ 

πηψζε ησλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπκπίεζεο ησλ λαχισλ.  

 

 

 

 

 

 



83 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
: 

 

 

5 ςμπεπάζμαηα: 

 

  Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πνπ πξσηνεθδειψζεθε ζηηο ΗΠΑ ην 2006, νδήγεζε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη θπξίσο ηελ Δπξσπατθή, ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δήηεζεο αγαζψλ, ζπξξηθλψλνληαο έηζη ηνλ φγθν 

ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. 

  Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην Γηεζλέο Δκπφξην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αθήζνπλ 

αλεπεξέαζηε ηε Γηεζλή Ναπηηιία, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ κνριφ ηεο παγθφζκηαο 

δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ. Έηζη, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

κεηαθνξέο θαη παξεκθεξείο ππεξεζίεο, κε απνθνξχθσκα ην 2009, φπνπ ππήξμε ζνβαξή 

πηψζε ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη θαη‟ επέθηαζε, ζνβαξή ζπξξίθλσζε 

ησλ εζφδσλ ηεο Ναπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Απφ ηελ άιιε, ε ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, νδήγεζε ζε 

ζπκπίεζε ησλ λαχισλ. 

  Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Διιεληθή Ναπηηιία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ εγεηηθή 

ηεο ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, θαηέρνληαο ηνλ κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ζηφιν θαη 

εθδειψλνληαο ηδηαίηεξε επειημία ζηηο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη ηάζεηο πνπ επέβαιε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε, πηνζεηψληαο ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Πξνέβε ζε παξαγγειίεο -  „‟ξεθφξ‟‟ λέσλ πινίσλ. 

 Μείσζε ην κέζν φξν ειηθίαο ηνπ ζηφινπ ηεο. 

 Πξσηνζηάηεζε ζε επελδχζεηο. 

 Δθκεηαιιεχηεθε ηηο αγνξαζηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αγνξά 

λεφηεπθησλ πινίσλ, είηε κε ηελ αγνξά  / πψιεζε ησλ second – hand πινίσλ, 

είηε κε κεηαπσιήζεηο ησλ newbuildings. 

 Αλαδήηεζε λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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 Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ πξνέβεζαλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ 

δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

    Η Διιεληθή πινηνθηεζία αθνινχζεζε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα επέθηαζεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ηεο ζηφινπ θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ζε φιν ην θάζκα ησλ λαπηηιηαθψλ 

αγνξψλ , ην νπνίν ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε 4εηία (2004 -2008). 

πκπνξεπφκελε κε ηηο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, θαηάθεξε λα απμήζεη ηνλ 

εκπνξηθφ ηεο ζηφιν, ηφζν ζε αξηζκφ πινίσλ, φζν θαη ζε θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, 

θαζψο, παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, 

πξσηνζηάηεζε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγγειηψλ / αγνξαπσιεζηψλ. Αληηκεησπίδνληαο 

ηελ θξίζε ζαλ κηα επελδπηηθή επθαηξία, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο βξέζεθαλ πξψηνη ζε 

επελδχζεηο, ζπκκεηέρνληαο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% ζηηο ζπλνιηθέο αγνξαπσιεζίεο, 

ελψ ζε φ,ηη αθνξά ην κεξίδην ησλ κεηαπσιήζεσλ ησλ πινίσλ, ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,5%, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πηψζε ησλ 

ηηκψλ. Δλ έηεη 2011, νη παξαγγειίεο εληάζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν, κε ην πνζφ ησλ 

10,1 δηο USD λα απνηειεί ξεθφξ ησλ ηειεπηαίσλ 2,5 εηψλ. 

  Παξά ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε, ε Διιεληθή Ναπηηιία εμαθνινπζεί λα 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαδνζηαθψλ ηεο πηζησηψλ, νη νπνίνη θαηά 90% είλαη 

Δπξσπαίνη, γεγνλφο ην νπνίν καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε Δπξψπε 

αλαγλσξίδεη ηε ζπλεηζθνξά θαη ηε ζεκαζία ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζηνλ θιάδν, 

αθφκα θαη ζηηο ηφζν δχζθνιεο ψξεο γηα ηελ Δπξσδψλε, ζεσξψληαο ηελ σο κία πνιχ 

αμηφπηζηε επελδπηηθή ηνπνζέηεζε. Η ζχλζεζε ηνπ Διιεληθνχ Ναπηηιηαθνχ 

Υαξηνθπιαθίνπ, ππνδειψλεη φηη ηφζν ηα Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, φζν θαη ηα 

μέλα, εμαθνινπζνχλ λα ζηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή πινηνθηεζία, κεηψλνληαο θαηά έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηα επελδπηηθά ηνπο θεθάιαηα. Ωζηφζν, κεζνχζεο ηεο θξίζεο , θαη 

θαζψο ε Διιεληθή θξίζε „‟ρξένπο‟‟ παίξλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, νη Διιεληθέο 

Σξάπεδεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο ζηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

δελ έρνπλ ηελ πξφζεζε, ιφγσ αδπλακίαο λα εγθξίλνπλ λέα λαπηηιηαθά δάλεηα, γηα ην 

2011.  Έηζη, ε Διιεληθή Ναπηηιία πξνρψξεζε ζε αλαδήηεζε λέσλ πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα ζηεξίμεη ην επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα, θάλνληαο ζηξνθή 

ζηελ Αζηαηηθή Σξαπεδηθή αγνξά ( Άπσ Αλαηνιή), ε νπνία νπδέπνηε δηαδξακάηηδε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πηζηνδφηεζή ηεο. 
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  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο κε ην πνζφ 

ησλ 5 δηο δνιαξίσλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ Κηλεδηθψλ Σξαπεδψλ, κέζσ ηεο εηαηξίαο 

XRTC Business Consultants, ηνπ θ. Ξεξαδάθε, ε νπνία ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηελ 

China Development Bank γηα ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ Διιεληθή Ναπηηιία ( ΗΜΔΡΗΙΑONLINE, Σπκθωλία ηεο 

XRTC ΜΕ ΤΗΝ China Development Bank). Η Cardiff Marine, ηνπ θ. Οηθνλφκνπ, 

εμαζθάιηζε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο θαηαζθεπήο ελφο VLCC, κέζσ ηεο ζπκθσλίαο 

απηήο, ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε επνρή. 

 

  Τπφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηνπ φγθνπ ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, ηεο 

πηζησηηθήο ζηελφηεηαο, ε Διιεληθή Ναπηηιία, θαηά ηελ ηειεπηαία 4εηία, εκθάληζε 

δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, πιελ φκσο κείσζε ησλ θαζαξψλ ηεο θεξδψλ, 

ιφγσ ηεο κεγάιεο θάκςεο ησλ λαχισλ. Η Διιεληθή Ναπηηιία ζπλερίδεη λα δέρεηαη 

ζεκαληηθέο πηέζεηο απφ ην ζθέινο ηεο πξνζθνξάο, κε ηηο ηηκέο ησλ ζχλζεησλ λαχισλ 

λα παξακέλνπλ 47% πεξίπνπ ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν Διιελφθηεηνο ζηφινο δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηνλ 

θιάδν, πξσηνζηαηψληαο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο θαη παξαγγειίεο, θαη θαηά ην 

ηξέρνλ έηνο, δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηνλ αληίθηππν ζηα λαπηηιηαθά έζνδα απφ ηε 

ζπκπίεζε ησλ λαχισλ, εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ λέσλ πινίσλ θαη ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ηεο φμπλζεο ηεο Διιεληθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ εζφδσλ απφ κεηαθνξέο, ζην 7κελν ηνπ 2011. Πεξηζψξηα αλάθακςεο ησλ 

ζχλζεησλ λαχισλ δηαθαίλνληαη γηα ην 2012, θαη εθηηκψληαη λα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 15-

20% («ηα 6,893 δηο. δνι. ε απνηίκεζε 31 λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ» (2011), Η 

Καζεκεξηλή). 

  Δλ θαηαθιείδη,  ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε πνξεία ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζα 

εμαξηεζεί απφ ην εμαηξεηηθά επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ε ειιεληθή πινηνθηεζία έθαλε έμππλεο θηλήζεηο ψζηε φρη κφλν λα απνθχγεη 

δεκηνγφλα απνηειέζκαηα, αιιά λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηηά ζηε λαπηηιηαθή αγνξά. Με 

ηε ζχλαςε λέσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπο, κε 

ζπγρσλεχζεηο, κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπο, αιιά θαη εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

πινίσλ ηνπο κέζσ καθξνρξφλησλ λαπιψζεσλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλέπηπμαλ έλα 

κεραληζκφ άκπλαο, ψζηε λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηηο πθεζηαθέο επηπηψζεηο. Παξφια 
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απηά, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί, ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φζν θαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, δελ ηεο επηηξέπεη λα βιέπεη ην 

κέιινλ κε βέβαηε αηζηνδνμία. Ο παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ κείσζε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ην 2011, απφ 6,5% ζην 

5,8%, φπσο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ζην 4% γηα 

ην 2011θαη 2012, απφ 4,3% θαη 4,5% αληηζηνίρσο (Καξαγεψξγνο Λ. (2011), «Η θξίζε 

ρξένπο ηεο Επξωδώλεο πιήηηεη ηελ παγθόζκηα λαπηηιία»). Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ εληαία 

κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο, ηφζν απφ πιεπξάο ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο αγνξάο, φζν θαη 

απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε. Ο  Διιεληθφο εθνπιηζηηθφο θφζκνο δεηά άκεζα κέηξα 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο , φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ξχζκηζε πνπ 

αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο κε ηελ αμηνπνίεζε ελφπισλ αλδξψλ, ελψ 

ζεσξεί ηελ απφθαζή ηεο λα θαηαξγήζεη ην ΤΔΝ αλεμήγεηε (Καξαγεψξγνο Λ. (2011), 

«Ελ αλακνλή έξγωλ νη εθνπιηζηέο»). Σν ζχλνιν ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο ζεσξεί πσο 

ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ απνηειεί ζηξαηεγηθή θαηάθηεζε θαη 

επνκέλσο δελ κπνξεί λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. 
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