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Γηάγξακκα 4.2 α,β : Μέζσ  ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά αγθάε –        107 

Ματάκη θαη κέζσ  ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ αγθάε – Ματάκη 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Ζ δηψξπγα ηνπ Παλακά απνηειεί θφκβν ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ ζην δπηηθφ  

εκηζθαίξην θαη ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο Αλαηνιήο- Γχζεο θαη Βνξξά – Νφηνπ.  Ζ 

δηψξπγα πινπνηεί έξγα επέθηαζεο χςνπο 5,3δηο $ κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

δηέιεπζε πινίσλ κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηα πινία 

κεηαθνξάο Δ/Κ(container ships) ε δπλαηφηεο δηέιεπζεο  ζα απμεζεί απφ 4.800 TEU 

ζε 12.600 TEU. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηηο βαζηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζηε δηεζλή λαπηηιία θαζψο θαη ζηηο 

εθπνκπέο θαπζαεξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Με βάζε ηελ έξεπλα δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε δηεζλή λαπηηιία δεκηνπξγψληαο 

επθαηξίεο κείσζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θαη  ζπλεπψο ησλ λαχισλ, ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξα πινία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν δηαδξνκήο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. Δηδηθά γηα ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ δηπιάζηαο 

απφ ηελ παξνχζα επηηξεπηή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα απνθέξεη κείσζε έσο 

θαη 12% θαη ζπληνκφηεξε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 3 έσο 4 εκέξεο. Ζ  επέθηαζε ζα 

επηδξάζεη επίζεο: 

α) ζεηηθά  ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία, ιφγσ ηεο αλακελφκελεο  αχμεζεο  ησλ Post 

Panamax,  πινίσλ  

β) ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Αζίαο θαη ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο 

θαη Ν. Ακεξηθήο.        

γ) ζα κεηαβάιιεη άκεζα ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

θπξίσο ζηελ αξηεξία  Αζία – Αλαηνιηθή  Αθηή ησλ Ζ.Π.Α 

δ) ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

επηινγήο ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο απφ ηα πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

κεγαιχηεξα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ  
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ABSTRACT 

 
The Panama Canal is considered to be of crucial importance in international trade, as 

it is the point through which shipping routes of the East - West and North - South 

connect with each other. The Panama Canal expansion project, at an estimated cost of 

US$5.3 billion, aims to allow larger ships to pass through the canal; so for example, 

the upper limit for container ships, in terms of TEU capacity, will be raised from 

4.800 to 12.600 TEU.  

The purpose of this study is to reveal the basic consequences of the Panama Canal 

expansion to international shipping, as well as its impact on carbon dioxide emissions.  

According to the findings of this study, the Panama Canal expansion will be 

beneficial to international shipping for numerous reasons. The combination of larger 

ships and a quicker trip through the canal will create opportunities for reduced 

shipping costs and lower fares due to the principle of economies of scale.   

More specifically, containerships of double the maximum currently permissible size 

will be able to reach their destination  up to 4 days quicker, resulting in a potential 

fuel consumption reduction of up to 12% in some cases.  

 Furthermore, the expansion will: 

a) Have a positive influence on the shipbuilding industry, due to the expected 

increased supply of Post-Panamax vessels 

 

b) Increase global demand for seaborne trade as a direct result of increased 

imports and exports between Asia and North/South America, 

 

c) Alter directly the existing supply chains, and more importantly that between  

Asia to US east coast 

d) reduce carbon emissions as larger ships and more efficient ships  will no 

longer have to follow lengthier routes 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 

επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζηε δηεζλή λαπηηιία. Ζ αλάιπζε εμεηδηθεχεηαη 

ζε δπν ζηφρνπο: λα εθηηκήζεη ηπρφλ επηπηψζεηο ζην ζχζηεκα ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 

ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, φπσο νη ηπρφλ  παξαγφκελεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θαη ε επίδξαζε ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη                                                   

λα αμηνινγήζεη ηπρφλ επηδξάζεηο ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, σο απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηεο 

δηψξπγαο ηνπ Παλακά.  

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά Δ/Κ ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί 

εμαηξεηηθά δπλακηθφ θιάδν ζηε δηεζλή λαπηηιία θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηε 

δηαθίλεζε θνξηίσλ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.                        .                                                             

ην 1
ν
 θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζπγθξηηηθή 

παξάζεζε ησλ έξγσλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο δηψξπγαο  πξηλ θαη κεηά ηελ επέθηαζε, 

θαη ζηνηρεία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο δηψξπγαο ζηελ αγνξά ησλ ζαιαζζίσλ 

αξηεξηψλ ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο. ην 2
ν
  θεθάιαην παξαηίζεληαη πνζνηηθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία απνηεινχλ πξσηνγελείο πεγέο  γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ηεο 

κειέηεο θαη αθνξνχλ ηε δηεζλή λαπηηιία θαη ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ Παλακά. ην 3
ν
  θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά 3 κειέηεο πνπ 

αθνξνχλ εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, νη νπνίνη πξνθαινχληαη απφ ηε λαπηηιία: α) Ζ 

κειέηε “Second  IMO GHG Study 2009» (International Maritime Organization -

IMO), β) Ζ κειέηε ηνπ θαζεγεηή Corbett JJ θαη νκάδαο ζπλεξγαηψλ ηνπ «Panama 

Canal expansion: emission changes from possible west coast modal shift», γ) ηε 

κειέηε ηνπ ζηειέρνπο ηεο δηψξπγαο Silvia de Marucci, «The expansion of the Panama 

Canal and it’s impact on global CO2 emissions from ships». ην 4
ν
  θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ 

δπλακηθφ ηεο δηψξπγαο, κεηξήζεηο απνδνηηθφηεηαο δηαδξνκψλ, κε βάζε ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ησλ πινίσλ, επηπηψζεηο απφ ηελ 

επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο, ηηο ππνδνκέο, ην εκπφξην θαη ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απαξηζκνχληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1   Ζ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά ήηαλ θαη είλαη έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ  θαη κε απηή δηεμάγεηαη ην 90%  πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ. Απνηειεί θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ θαη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. Ζ απειεπζέξσζε ησλ εζληθψλ  νηθνλνκηψλ, ε ζπλερήο δήηεζε γηα 

πξντφληα, ε παγθφζκηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, είραλ σο 

ζπλέπεηα αθελφο ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ αιιά θπξίσο ην γηγαληηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πινίσλ (πρ αξρηθά ησλ δεμακελνπινίσλ θαη πην πξφζθαηα ησλ 

πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ θαη LNG). Καηά ζπλέπεηα ε εμέιημε ηνπ δηεζλνχο ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζηφινπ είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηε πξφζθαηε 

εμέιημε ησλ δπν κεγαιχηεξσλ δησξχγσλ ηνπ θφζκνπ ηνπ Παλακά θαη ηνπ νπέδ.  

 

1.2 ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   

ηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ απνηειεί ηε δεχηεξε ζε 

ζπνπδαηφηεηα δηψξπγα, κεηά απφ απηή ηνπ νπέδ. Ζ έλσζε ησλ δχν σθεαλψλ 

απνηεινχζε ζρέδην ήδε απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα , κε ζηφρν ηα πινία λα πεξλνχλ απφ ηνλ 

Αηιαληηθφ ζηνλ Δηξεληθφ θαη ην αληίζηξνθν, ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλα λα 

δηαπιένπλ ην λφηην άθξν ηεο Ακεξηθαληθήο Ζπείξνπ, δειαδή ην αθξσηήξην Υνξλ, 

δηαλχνληαο 8.000 λαπηηθά κίιηα επηπιένλ. Ζ ηδέα δηάλνημεο ηεο δηψξπγαο απνδίδεηαη 

ήδε απφ ην 1811 ζην Γεξκαλφ επηζηήκνλα – εμεξεπλεηή Alexander von Humboldt.  

 Ο νξεηλφο φγθνο, πνπ πςψλεηαη ζηνλ ηζζκφ ηνπ Παλακά
1
 θαη δεκηνπξγεί 

έληνλεο εδαθηθέο δηαθπκάλζεηο, ε δηαθνξά ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ησλ δχν 

σθεαλψλ θαη νη αζζέλεηεο, θπξίσο ν θίηξηλνο ππξεηφο, ν νπνίνο απνδεθάηηδε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, απνηέιεζαλ αλππέξβιεηα εκπφδηα. Σν 1859 νινθιεξψλεηαη 

ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ δηαζρίδεη ηνλ ηζζκφ ηνπ Παλακά. Σν 1881, ε Γαιιηθή 

εηαηξεία Λεζζές αξρίδεη εξγαζίεο δηάλνημεο δηψξπγαο. Σν 1888 ε εηαηξεία πησρεχεη, 

αθήλνληαο πίζσ εθαηνληάδεο εξγάηεο λεθξνχο απφ ηελ εινλνζία θαη ηνλ θίηξηλν 

ππξεηφ. Σν 1904, ε Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε αγνξάδεη ηα δηθαηψκαηα   

                                                           
1
 Noel M., Carlos Y., (2006) What Roosevelt Took: The Economic Impact of the Panama 

Canal 
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θαηαβάιινληαο 40 εθαη.$ ζηνπο Γάιινπο θαη 10 εθαη.$   ζην θξάηνο ηνπ Παλακά. 

Έηζη ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ ζηξαηνχ εθαξκφζηεθε πξφγξακκα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ θαη άξρηζε ην έξγν ησλ εθζθαθψλ, ηεο κεηαηφπηζεο 

ησλ ρσκάησλ θαη ηεο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ.  

Βαζηθφ πξφβιεκα απνηεινχζε ε δηάλνημε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κεηαμχ ησλ δχν 

σθεαλψλ, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ηνπ θαλαιηνχ πνπ ζα ζπλέδεε ηνπο δχν 

σθεαλνχο κε ηε ιίκλε ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή, ζε χςνο 100 κέηξσλ πάλσ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε ηερληθή ιχζε, 

ψζηε λα αλπςψλνληαη ηα πινία κέρξη ην επίπεδν ηεο ιίκλεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηέξρνληαη ψζηε λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ηξεηο ζπζηνηρίεο θξαγκάησλ-δεμακελψλ, ζηα ηνηρψκαηα ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγεί νδνλησηφο ζπξκφο, ζηνλ νπνίν δέλεηαη θαη ζχξεηαη ην πινίν. Με 

ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηνπ θξάγκαηνο κε λεξφ, ή εθθέλσζήο ηνπ αληίζηνηρα, 

επηηπγράλεηαη ε αλχςσζε ή ε θάζνδνο ηνπ πινίνπ.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ σθεαλνχ, ζηελ πξψηε ζπζηνηρία θξαγκάησλ 

Gatun, ην πινίν αλπςψλεηαη 25 κέηξα, ζηε ζπλέρεηα δηαζρίδεη 33 λαπηηθά κίιηα ζε 

θαλάιη, εηζέξρεηαη ζηε δεχηεξε ζπζηνηρία θξαγκάησλ P. Miguel,  φπνπ θαηέξρεηαη 9 

κέηξα, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα εηζέιζεη ζηε ιίκλε  Μηξαθιφξεο. ηελ ηξίηε ζπζηνηρία  

Miraflores θαηέξρεηαη 20 κέηξα θαη εμέξρεηαη ζηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ. Ζ δηαδξνκή 

έρεη κήθνο 51 κίιηα (82 ρηιηφκεηξα) θαη κπνξνχλ λα δηέιζνπλ πινία κε κέγηζην κήθνο 

295 κέηξα, πιάηνο 32 θαη βχζηζκα 12 (πινία πνπ πιεξνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

νλνκάδνληαη Panamax).2  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1914 ε δηψξπγα άλνημε γηα ηε δηεζλή λαπζηπινΐα θαη ην 

έξγν παξαδφζεθε νινθιεξσκέλν ην 1922. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απνηέιεζε ηελ 

πιένλ δαπαλεξή δεκφζηα επέλδπζε πνπ είρε πνηέ γίλεη κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε. 

Γαπαλήζεθαλ 302 εθαη.$ (ζε ηηκέο 2004 πεξίπνπ 4,4 δηο $). πλππνινγίδνληαο ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο κέρξη ην 1925 ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο επέλδπζεο είρε 

αλέιζεη ζε 922 εθαη. $ (ζε ηηκέο 2004 πεξίπνπ 8,3 δηο $). 
3
 ην ζρήκα 1 

παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο δηψξπγαο. 

 

                                                           
2
 www.pancanal.com   

3
 http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/06-041.pdf,  
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ρήκα 1: Γεσγξαθηθή ζέζε ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά 
4
 

 

Οη ΖΠΑ είραλ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο δηψξπγαο κέρξη ην 1999. ήκεξα ηε 

δηψξπγα δηαρεηξίδεηαη ν νξγαληζκφο Autoridad del Canal Del Panama (ACP) ή 

Panama Canal Authority, ν νπνίνο αλήθεη ζην θξάηνο ηνπ Παλακά. ηνλ ηζφηνπν 

www.pancanal.com, κέζσ πξνζνκνίσζεο, παξνπζηάδεηαη  ή ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο. 

Παξάιιεια, κε ηε δηψξπγα ν Παλακάο πξνζθέξεη ειεχζεξε δψλε εκπνξίνπ (Free 

Trade Zone) θαη δηεζλέο ηξαπεδηθφ θέληξν  (International Banking Center). 
5
 

Ζ δηάλνημε ηεο δηψξπγαο επέθεξε επηπηψζεηο ζην παγθφζκην εκπφξην κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζαιάζζησλ νδψλ θαη θαηαιπηηθή επηξξνή ζηηο  νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ ηεο Βφξεηαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο δεκηνχξγεζε 

έλα λέν ππνζχζηεκα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ην νπνίν  ζηεξηδφηαλ ζ’ απηήλ φπσο:                                                                                                         

-Θέζεηο εξγαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο θαη πξνζθνξάο παξάιιεισλ 

ππεξεζηψλ (επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε ησλ πινίσλ, εθνδηαζκφο, πξνκήζεηεο θηι).       

-Νέεο ππνδνκέο ζε ιηκάληα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ησλ πινίσλ, γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ.                           .                                                      

-Νέεο δνκέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ησλ νδηθψλ κεηαθνξηθψλ 

δηθηχσλ, θπξίσο κεηαμχ ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο  θαη ηεο Γπηηθήο Αθηήο ησλ ΖΠΑ, 

αιιά θαη πεξηνρψλ ζηνλ θφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ. 

 

                                                           
4
 http://sfrang.com/historia/selida624.htm  

5
 www.pancanal.com   

http://www.pancanal.com/
http://sfrang.com/historia/selida624.htm
http://www.pancanal.com/
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Ζ δηψξπγα ηνπ Παλακά καδί κε ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ απνηεινχλ 

«ππεξσθεάληα θαλάιηα» δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην παγθφζκην εκπφξην θαη θνκβηθά 

ζεκεία ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο θαη ζηνπο δχν άμνλεο: Αλαηνιή – Γχζε (άμνλαο 

ηζεκεξηλνχ) θαη Βνξξάο-Νφηνο. Ζ δηψξπγα ηνπ νπέδ (ιεηηνπξγεί απφ ην 1869), 

αχμεζε ηελ εκπνξηθή πξφζβαζε ηεο Αζίαο πξνο ηελ Δπξψπε θαη ην αληίζηξνθν, 

κεηψλνληαο ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο θαηά 6.000 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα, κε 

ππνθαηάζηαζε ηεο δηαδξνκήο κέζσ ηνπ αθξσηεξίνπ ηεο Καιήο Διπίδαο ζηελ Νφηην 

Αθξηθή. ην ζρήκα 2 παξνπζηάδνληαη ζαιάζζηεο αξηεξίεο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο θαη 

ζθηαγξαθνχληαη νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε θίλεζε.  

ρήκα 2 : Θαιάζζηεο αξηεξίεο ηεο δηεζλνύο λαπηηιίαο 
6
 

 

 
 

Ζ ζαιάζζηα δηαδξνκή απφ ηνλ Πεξζηθφ θφιπν, πρ Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, πξνο ηε Βφξεηα Δπξψπε πρ Οιιαλδία κέζσ Νφηηαο Αθξηθήο είλαη πεξίπνπ 

11,500 λ.κ δει. είλαη θαηά 5,500 λ.κ. κεγαιχηεξε απφ απηή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ, δηαθνξά πνπ γηα ηηο ζπλήζεηο ηαρχηεηεο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ (π.ρ. 13 θφκβνπο) αληηζηνηρεί ζε 17 πεξίπνπ κέξεο επηπξφζζεηεο πιεχζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηψξπγα ηνπ Παλακά  κείσζε ηελ απφζηαζε κεηαμχ Αζίαο -

Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο - Γπηηθήο Αθηήο ησλ ΖΠΑ θαηά 7.00 λ.κ 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξίπινπ ηεο  Νφηηαο Ακεξηθήο. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

                                                           
6
 https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/3239-Staying-afloat 
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ηνπ 30 πεξλνχζαλ απφ ηε δηψξπγα θαηά κέζν φξν θάζε ρξφλν 4.700 πινία ελψ 

ζήκεξα πεξίπνπ 14.000 πινία. 
7
 

 

1.3 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ  ΖΜΔΡΑ  

 

1.3.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

Με βάζε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζηε δηψξπγα ηνπ Παλακά κπνξνχλ λα δηέιζνπλ 

πινία ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.1.    

 

Πίλαθαο 1.1 : Μέγηζην επηηξεπηό κέγεζνο πινίσλ ζηε δηώξπγα ηνπ Παλακά. 

 

Γηαζηάζεηο Μέηξα (Πόδηα) 

Μήθνο 294,1 (965) 

Πιάηνο 32,3 (106) 

Βχζηζκα 12,0 ( 39,5) 

 

Πινία, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο δηαζηάζεηο απηέο έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο πινία Panamax, ηα πινία κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ σο Post-

Panamax θαη ηα πινία ηα νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ε δηψξπγα 

κεηά ηελ επέθηαζε, σο New–Panamax.εκεηψλεηαη φηη, εηδηθά γηα ηoλ ηχπν πινίσλ 

κεηαθνξάο Δ/Κ (Container ships), κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο κπνξεί λα δηέιζεη 

πινίν  ρσξεηηθφηεηαο 4000 έσο 5000 TEU.
8
  

πγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηα δχν κεγέζε πινίσλ Panamax θαη New–Panamax 

ζηελ θαηεγνξία ησλ πινίσλ θνξηίνπ  Δ/Κ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3. 

Ο κέζνο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηέιεπζεο ηνπ πινίνπ απφ ηε δηψξπγα είλαη 35 ψξεο, απφ 

ηηο νπνίεο 13 ψξεο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο ελψ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα δηέιεπζεο απφ 

ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ είλαη 10-14 ψξεο. 
9
 

 

 

                                                           
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Panama_Canal  

8
 Twenty Foot Equivalent Units : 1 TEU = 20 πόδια μήκος/8 πλάτος/8,5ύψος 

9
  www.pancanal.com    

http://en.wikipedia.org/wiki/Panama_Canal
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ρήκα 3 : Υαξαθηεξηζηηθά πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ Panamax θαη New–Panamax 

10
 

   

Σν 2010 ηα έζνδα ηεο δηψξπγαο αλήιζαλ ζε 3 δηο $ θαη ηα θέξδε ζε 800 

εθαη.$.  ηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο επέθηαζεο θαη πξφβιεςε, είλαη λα απμεζνχλ ηα θέξδε 

ζε 2δηο $ εηεζίσο, δειαδή 600$ αλά θάηνηθν ηνπ Παλακά. θαη δηπιαζηαζκφο ηνπ 

ΑΔΠ ηνπ Παλακά κεηά ην 2025. Σν 50% ησλ εζφδσλ ηεο δηψξπγαο πξνέξρεηαη απφ 

ηε δηέιεπζε πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 

δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην 37% ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο Δ/Κ 

δηελεξγείηαη απφ πινία Δ/Κ Post – Panamax.  Ζ κέζε απαζρφιεζε ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά εηεζίσο αλέξρεηαη ζην 93% ηνπ δπλακηθνχ ηεο. 
11

   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο ε δηψξπγα ρξεζηκνπνηεί εηδηθή 

κεηξηθή κνλάδα (PC/UMS : Panama Canal Universal Measurement System), ελψ γηα 

ηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ηα ηέιε δηέιεπζεο θαζνξίδνληαη αλά TEU. Ζ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηειψλ  δηέιεπζεο απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά 

απνηειεί ζπλάξηεζε πέληε βαζηθψλ κεηαβιεηψλ: 

α) ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, σο βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ θαπζίκνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

(θαη θπξίσο ηελ πξφσζε) ησλ πινίσλ. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζε 

                                                           

10
 http://www.fitsnews.com/2013/04/04/a-citizen-sc-port-problems 

11
 http://www.fitsnews.com/2013/04/04/a-citizen-sc-port-problems 
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πςειά επίπεδα  επλνεί ηνλ θαζνξηζκφ αληαγσληζηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απφ ηε 

δηψξπγα. 

β) ηηο απμεκέλεο θζνξέο θαη αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ πεξίπινπ ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο. 

γ) ηελ αζθάιηζε θηλδχλνπ ιφγσ ηνπ δηάπινπ ηεο Νφηηα Ακεξηθή, δηαδξνκή ε νπνία 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πιένλ επηθίλδπλεο θφζκν.   

δ) ηνλ επηπξφζζεην ρξφλν πιεχζεο ιφγσ ηνπ πεξίπινπ ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη πινίν ηαρχηεηαο 15 θφκβσλ ρξεηάδεηαη 22 εκέξεο 

πεξηζζφηεξν, γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε απφ ηε Νέα Τφξθε ζην αλ Φξαληζίζθν, 

ζε ζχγθξηζε κε ηε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά.  

ε) ηελ πξφβιεςε ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε 

ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, (ζε ζχγθξηζε επηπηψζεσλ δξνκνινγίνπ κέζσ δηψξπγαο θαη 

πεξίπινπ). 
12

  

Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαηεγνξηνπνηεί ηε λαπηηιηαθή 

αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη σο αθνινχζσο :   

-Containerships  (κεηαθνξάο Δ/Κ)           -Dry bulk vessels (μεξνχ θνξηίνπ)  

-Vehicle carries  (κεηαθνξάο νρεκάησλ)  -Liquid bulk vessels (πγξνχ θνξηίνπ) 

-Refrigerated transport (ςπγεία)              -Cruise ships (θξνπαδηεξφπινηα)  

-General cargo vessels (γεληθνχ θνξηίνπ) -Miscellaneous (αιηεπηηθά, πνιεκηθά, θηι)  

ήκεξα ε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά απνηειεί γηα ηε δηεζλή 

λαπηηιία,  έλα θαηεζηεκέλν θξίθν ζηελ παγθφζκηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε κεξίδην 

πεξίπνπ 3% ζην δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην. Καηά κέζν φξν 14.000 πινία δηέξρνληαη 

απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά ζε εηήζηα βάζε θαη δηαθηλνχληαη θνξηία 220 εθαηνκ. 

ηφλσλ. 
13

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

http://www.porttechnology.org/technical_papers/the_panama_canal_expansion_and_its_im

pact_on_world_trade/  
13

  http://www.fitsnews.com/2013/04/04/a-citizen-sc-port-problems 
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1.3.2 ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ   

 

Άκεζν αληαγσληζκφ γηα ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά παξέρνπλ αθελφο ην ζχζηεκα 

ρεξζαίαο κεηαθνξάο (νδηθήο ή/θαη ζηδεξνδξνκηθήο) κεηαμχ ησλ αθηψλ ησλ ΖΠΑ θαη 

αθεηέξνπ  ε δηψξπγα ηνπ νπέδ. Ζ δηψξπγα ηνπ νπέδ αληαγσλίδεηαη απηή ηνπ 

Παλακά θπξίσο ζε δηαδξνκέο απφ ρψξεο ηεο Νφηαο Αζίαο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή 

ησλ  Ζ.Π.Α. ιφγσ: 

α) ηεο δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο πινίσλ Post-Panamax, 

β)ζρεηηθά αληαγσληζηηθήο δηάξθεηαο δξνκνινγίνπ (21 εκέξεο) ζε ζρέζε κε ηε 

δηάξθεηα κεηαθνξάο απφ Αζία πξνο ηε Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. (12,3 εκέξεο ζπλ 

ρεξζαία κεηαθνξά 6 εκέξεο, ζχλνιν θαηά κέζν φξν 18,3 εκέξεο, ρσξίο 

ζπλππνινγηζκφ ησλ θίλδπλσλ αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ ιφγσ αλακνλήο εμ αηηίαο 

απμεκέλεο θίλεζεο ή ιφγσ απεξγηψλ). 

Ζ ζαιάζζηα δηαδξνκή Αζία – Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. (12,3 εκέξεο) θαηέρεη 

ην 75% ησλ εηζαγσγψλ Ζ.Π.Α. κε πξνέιεπζε απφ ηελ Αζία. Ζ δηαδξνκή Αζία – 

δηψξπγα Παλακά - Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. (21,6 εκέξεο) ην 19% θαη απηή ηεο 

Αζίαο – νπέδ – Αλαηνιηθή Αθηή  Ζ.Π.Α. (24,5 εκέξεο) ην 6%. 
14

 ε φηη αθνξά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ πινίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ ελδεηθηηθά δηαπηζηψλνληαη ηα πην θάησ:  

- ε δηαδξνκή απφ βνξεηναλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Αζίαο ( Κίλα, Ηαπσλία, Υφλγθ-

Κνλγθ, Σατβάλ, Νφηηνο Κνξέα)  πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ, κέζσ νπέδ 

θαη κε επηζηξνθή ζην ιηκάλη αλαρψξεζεο, έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 77 εκέξεο αλά 

δξνκνιφγην, δειαδή 4,7 δξνκνιφγηα ηνπ πινίνπ ζε εηήζηα βάζε.   

- ε δηαδξνκή απφ ηελ ίδηα πεξηνρή ηεο Αζίαο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά έρεη 

ζπλνιηθή δηάξθεηα 50-60 εκέξεο αλά δξνκνιφγην, δειαδή 6-7 θπθιηθά δξνκνιφγηα 

εηεζίσο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ κεγέζνπο Post-Panamax, ε 

δηψξπγα ηνπ νπέδ γηα δηέιεπζε πινίσλ Post-Panamax πξνζθέξεη απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα πινίν Post-Panamax ρσξεηηθφηεηαο 8,000TEU 

εθηειψληαο 4,7 θπθιηθά  δξνκνιφγηα κέζσ νπέδ θαη κε ζπληειεζηή θφξησζεο 100% 

δηαθηλεί 37,600 TEU εηεζίσο. Αληίζηνηρα κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, ε πιήξεο 

αμηνπνίεζε πινίνπ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 4,800 TEU κέζσ 6,5 θπθιηθψλ 

                                                           
14

 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5092073  
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δξνκνινγίσλ παξάγεη εηήζηα δηαθίλεζε 31,200 TEU (κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα 

θαηά 20,5%). 
15

 

Οη ηξείο βαζηθέο αληαγσληζηηθέο αξηεξίεο κεηαθνξάο θνξηίσλ είλαη : α) κέζσ 

ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, β) κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη γ) κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ζαιάζζηαο δηαδξνκήο κεηαμχ Αζίαο θαη Γπηηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

ζηε ζπλέρεηα νδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκνχ ησλ 

θνξηίσλ. 

 Μειινληηθά, ε δηψξπγα ηνπ Παλακά ελδερφκελα λα ππνζηεί ηνλ 

αληαγσληζκφ απφ ηε Νηθαξάγνπα αθνχ ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο ελέθξηλε έλα απφ 

ηα πιένλ θηιφδνμα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζηελ ηζηνξία νιφθιεξεο ηεο 

ακεξηθαληθήο επείξνπ, ηε δεκηνπξγία δηψξπγαο, κεγέζνπο ζρεδφλ ηξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξνπ απφ απηή ηνπ Παλακά..
16

 ην παξαζθήλην απηνχ ηνπ θνινζζηαίνπ 

έξγνπ κε κήθνο πάλσ απφ 270 ρηιηφκεηξα θαη κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 40 δηζ. $ 

βξίζθεηαη ε Κίλα, ε νπνία αμηνινγεί σο επελδπηηθή θαη εκπνξηθή επθαηξία  λα 

θαηαζθεπάζεη θαη λα ειέγμεη έλαλ λένλ εκπνξηθφ θφκβν, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα 

ηεο απνθέξεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηεξάζηηα έζνδα. Αξθεηνί δειψλνπλ επηθπιάμεηο 

ππνγξακκίδνληαο φηη ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα καδηθή κεηαθνξά Δ/Κ αλά ηελ πθήιην 

θαη ν αληαγσληζκφο κε δηαθνξεηηθέο – πην ζπκθέξνπζεο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

– δηαδξνκέο ησλ πινίσλ, ζα θαζηζηνχζε ην έξγν αζχκθνξν γηα ηελ Κίλα. Σν θίλεκα 

ησλ αληηλίζηαο, θφκκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ζηε Νηθαξάγνπα, εθθξάδεη 

αληίζεηε άπνςε θαη ππνζηεξίδεη φηη ην έξγν ζα είρε ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη 

ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα πνιιαπιά  νθέιε γηα ηε ρψξα, αθνχ ζα πξνζέθεξε 

ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα εθηίλαζζε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο απμάλνληαο 

ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο έσο θαη 15%. 

Ζ ηδέα γηα ηε θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ζηε Νηθαξάγνπα δελ είλαη θαηλνχξγηα 

αθνχ ζπδεηείηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα.  Πνιιά ζρέδηα είδαλ ην θσο ηε 

δεκνζηφηεηαο θαη πνιιέο επηηξνπέο δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ, 

σζηφζν ηα πξψηα ζνβαξά βήκαηα έγηλαλ κφιηο ην 2006, φηαλ θαη ε θπβέξλεζε 

θαηέζεζε ηελ πξψηε  νινθιεξσκέλε κειέηε. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα 

ηεο Νηθαξάγνπα είλαη θαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, θαζψο πιεζίνλ ηεο αθηήο ηνπ 

Δηξεληθνχ σθεαλνχ ππάξρεη κεγάιε ιίκλε θαη απφ ηελ αθηή ηνπ Αηιαληηθνχ 

                                                           
15

 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5092073 
16

 http://www.economist.com/news/americas/21587218-yet-again-nicaraguans-are-letting-

their-longing-trans-oceanic-canal-get-better  

http://www.economist.com/news/americas/21587218-yet-again-nicaraguans-are-letting-their-longing-trans-oceanic-canal-get-better
http://www.economist.com/news/americas/21587218-yet-again-nicaraguans-are-letting-their-longing-trans-oceanic-canal-get-better
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σθεαλνχ πιήζνο πνηακψλ. ην ζρήκα 4 εκθαλίδεηαη ην ζρέδην γηα ηε κειινληηθή 

δηψξπγα ζηε Νηθαξάγνπα.  

 

ρήκα 4 : Ζ κειινληηθή δηώξπγα ηεο Νηθαξάγνπαο 
17

 

 

  

Άιιν, επίζεο  κεγαιεπήβνιν ζρέδην είλαη ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο κήθνπο 220 ρηι., ε νπνία πνπ  ζα ελψλεη ηελ Καξηαγθέλα, ηε βνξεηφηεξε 

αθηή ηεο Κνινκβίαο ζηνλ Αηιαληηθφ, κε ηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ. Ζ εκπνξηθή απηή 

αξηεξία  ζα δηεπθνιχλεη ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Κίλαο κε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ εηζαγσγή, πνιχηηκσλ γηα ηε βηνκεραλία ηεο Κίλαο  πξψησλ 

πιψλ, κε πξνέιεπζε θπξίσο απφ πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://netorivasnet.blogspot.gr/2013/08/controversia-por-el-canal-en-nicaragua.html  

http://netorivasnet.blogspot.gr/2013/08/controversia-por-el-canal-en-nicaragua.html
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1.4 ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

Οη εξγαζίεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά άξρηζαλ ην επηέκβξην ηνπ 2007 

κε ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζήο ηνπο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, (λέεο πξνβιέςεηο 

ηνπνζεηνχλ ηελ έλαξμε ηέινο ηνπ 2015) εθαηφ ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο.  Σν ζρέδην δηαηξείηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο ελφηεηεο: 

1. Καηαζθεπή δχν λέσλ θξαγκάησλ (locks) ππνδνρήο πινίσλ Post-Panamax, 

πιεζίνλ ησλ πθηζηάκελσλ θξαγκάησλ ηεο δηψξπγαο, έλα λέν θξάγκα  ζηελ 

είζνδν απφ ηνλ Αηιαληηθφ θαη έλα ζηελ είζνδν απφ ηνλ Δηξεληθφ. Κάζε θξάγκα 

ρσξίδεηαη ζε  ηξία ηκήκαηα (chambers) θαη θάζε ηκήκα  ηξνθνδνηείηαη απφ 3 

δεμακελέο χδαηνο.     

2. Γηάλνημε θαλαιηνχ πξνο ηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ. 

3. Βειηίσζε ηεο δηαδξνκήο ησλ θαλαιηψλ δηέιεπζεο.  

4. Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ δεμακελψλ απφ ηε ιίκλε Gatun. 

Ζ επέλδπζε έρεη πξνυπνινγηζκφ 5,25 δηο $ θαη απφ απηά 2,95 δηο $ 

πξνέξρνληαη απφ απηνρξεκαηνδφηεζε θαη 2,3 δηο  ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ηελ Ηαπσληθή Σξάπεδα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη 

άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ δηνίθεζε ηεο δηψξπγαο πξνβιέπεη λα 

δηπιαζηάζεη ηα έζνδα ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  ηελ πεξίνδν 2016-2025. 
18

  Σν ζρέδην 

επέθηαζεο εγθξίζεθε κε δεκνςήθηζκα (78% ππέξ) έρνληαο αληηκεησπίζεη αξλεηηθή 

θξηηηθή, ζε φηη αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο δηψξπγαο.   

Ζ αχμεζε ηνπ βπζίζκαηνο ησλ πινίσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα δηέξρνληαη 

απφ ηε δηψξπγα κεηά ηελ επέθηαζή ηεο (απφ 12,4 ζε 15,2 κέηξα δειαδή 2,8 κέηξα 

επηπιένλ), ζα επηηξέπεη φρη κφλν ηε δηέιεπζε πινίσλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αιιά θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ πινία ηα νπνία ήδε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πινία μεξνχ θνξηίνπ κπνξεί λα 

απμεζεί ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαηά 11.000-12.000 ηφλνπο. Αλακελφκελν 

βξαρππξφζεζκν απνηέιεζκα είλαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ δηειεχζεσλ, κε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηέιεπζε ηεο δηψξπγαο, (ιφγσ 

                                                           
18

 www.pancanal.com    
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απνζπκθφξεζεο), θαζψο θαη λα κεησζεί ην κεηαθνξηθφ θφζηνο αιιά λα απμεζεί ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη ππνδνρήο 

(ππνινγίδεηαη ζε κία επηπιένλ εκέξα γηα αλά θνξηίν 12.000 ηφλσλ).  

ηα ζρήκαηα 5 θαη 6 παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ θξαγκάησλ θαη 

δεμακελψλ ηεο δηψξπγαο, θαζψο θαη ην δπλακηθφ δηέιεπζεο κεγαιχηεξσλ πινίσλ.  

 

ρήκα 5 : Παξνπζίαζε θξαγκάησλ θαη δεμακελώλ λέαο δηώξπγαο 
19
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www.panamacanal.org   

http://www.panamacanal.org/
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ρήκα 6 : Παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο θξαγκάησλ λέαο δηώξπγαο
20

 

 

ρήκα 7 : ύγθξηζε ππάξρνπζαο θαη λέαο δηώξπγαο σο πξνο ηε δηέιεπζε πινίσλ 

κεηαθνξάο Δ/Κ
21 

 

ην ζρήκα 7 ζπγθξίλεηαη  ην κέγεζνο πινίνπ κεηαθνξάο Δ/Κ, ην νπνίν κπνξεί 

λα δηέιζεη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά κε πξηλ θαη κεηά ηελ επέθηαζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη φηη πινίν κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 12.500 TEU 

                                                           
20

 http://www.isr.umd.edu/~austin/ence200.d/software.html   
21

http://www.iwr.usace.army.mil/Portals/70/docs/portswaterways/rpt/June_20_U.S._Port_and

_Inland_Waterways_Preparing_for_Post_Panamax_Vessels.pdff   

http://www.iwr.usace.army.mil/docs/portswaterways/rpt/June_20_U.S._Port_and_Inland_Waterways_Preparing_for_Post_Panamax_Vessels.pdf
http://www.iwr.usace.army.mil/docs/portswaterways/rpt/June_20_U.S._Port_and_Inland_Waterways_Preparing_for_Post_Panamax_Vessels.pdf
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αληηζηνηρεί ζε ρσξεηηθφηεηα 170.000 ηφλσλ θαη σο δείγκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ κπνξεί 

λα παξαιιειηζηεί κε ηξαίλν πνπ έρεη κήθνο 20 κηιίσλ. πλνςίδνληαο, ζηνλ πίλαθα 

1.2. παξνπζηάδεηαη ην δπλακηθφ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζε φηη αθνξά ηα κεγέζε 

ησλ πινίσλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί, πξηλ θαη κεηά ηελ επέθηαζε. 

 

Πίλαθαο 1.2 : ύγθξηζε κέγηζηνπ επηηξεπηνύ κεγέζνπο πινίνπ κεηαθνξάο Δ/Κ, 

πξηλ θαη κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηώξπγαο. 

Καηάζηαζε Μήθνο   

(πόδηα) 

Πιάηνο 

(πόδηα) 

Βύζηζκα 

(πόδηα) 

 TEU/πινίν 

Τπάξρνπζα 

ππνδνκή 

965 106 39,5 4.400 

Μεηά ηελ 

επέθηαζε 

1200 160 50 12.400 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ                   

.                            ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ                                                                                                                                 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη πνζνηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινχλ εηζξνέο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε 

δηεζλή λαπηηιία ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά  Παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηεζλή λαπηηιία θαη αλαιπηηθά γηα ηελ 

θίλεζε ηεο δηψξπγαο θαη ησλ ζαιάζζησλ νδψλ πνπ εμππεξεηεί, θαζψο θαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

λαχισλ.   

2.2 ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ                           
 

 Σν 2012 ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 7,46 δηο. ε ρξνληθή πεξίνδν 40 

εηψλ, κεηαμχ 1980-2020 αλακέλεηαη λα θαηαγξαθεί αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ θαηά 3 δηο θαηνίθνπο, ελψ γηα ην 2050 ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο 

πξνβιέπεηαη ζε 9,3 δηο θαηνίθνπο.
22

 Παξάιιεια, εληείλεηαη ε ππέξ-ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο κε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο απφ 39% ην 1980 ζε 69% ην 

2020. ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην Παγθφζκην Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ (GDP) ζε δηο $, απφ ην έηνο 1995 κέρξη θαη ην έηνο 2012. εκεηψλεηαη 

ν ππεξδηπιαζηαζκφο ηνπ (αχμεζε 143,57% ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 17 εηψλ), 

θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ Ζ.Π.Α. ζε επίπεδα θαηψηεξα ηνπ 

έηνπο 1995. 

 Ο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην 2012 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 2,87% 

θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζα δηαηεξεζεί 

ην ίδην πνζνζηφ γηα ην 2013 θαη ζα ππάξμεη αλάπηπμε ζε παγθφζκην επίπεδα 3,6% ην 

2014, ελψ γηα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πξνβιέπεηαη αλάπηπμε 4,5%.
23

  

 

                                                           
22

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97  

 
23

 www.imf.org 
 

http://www.imf.org/
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Πίλαθαο 2.1 : Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ - ύγθξηζε Παγθόζκηνπ θαη Ζ.Π.Α. ζε 

δηο $. 
24

 

Έηνο Παγθόζκην ζε δηο $ Ζ.Π.Α. ζε δηο $ Μεξίδην Ζ.Π.Α. % 

1995 29,649 7,415 25,0 

2000 32,114 9,952 31,0 

2005 45,431 12,638 27,8 

2008 61,221 14,469 23,5 

2009 57,119 14,119 24,4 

2010 62,911 14,526 23,0 

2011 70,201 14,991 21,3 

2012 72,216 16,244 22,5 

 

Γεδνκέλνπ φηη, κε βάζε ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, ε δήηεζε 

ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πξνβιέπεηαη παξάιιεινο ξπζκφο 

αλάπηπμεο. Σε δεθαεηία 1991-2000 ε κέζε εηήζηα αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο 

πξνζδηνξίδεηαη ζε 4,1%, ηε δεθαεηία 2001-2010 ζε 2,9%. Σν δπζκελέο ζελάξην γηα 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2020 πξνβιέπεη εηήζηα αλάπηπμε 1%, ην αηζηφδνμν 7%, 

ελψ ξπζκφο ηεο ηάμεσο ηνπ 4% είλαη ν αλακελφκελνο, κε ηελ ππφζεζε φηη δελ ζα 

ππάξμνπλ εληάζεηο χθεζεο ή φηη ζα απνξξνθεζνχλ κεζνπξφζεζκα .
25

 ην ζρήκα 7 

παξνπζηάδεηαη πνζνζηηαία ε ζρέζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε φγθν θαη ηνπ 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 

 

                                                           
24

 www.imf.org 
25

 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/euda_9_en.pdf  
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ρήκα 8 : Παγθόζκην εκπόξην ζε όγθν θαη εηήζην πνζνζηό νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.
26

 

 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  (UNCTAD)  
27

 ην 80% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε φγθν δηελεξγείηαη κέζσ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη  

ζχκθσλα κε εθηίκεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ε λαπηηιία ζπκκεηέρεη θαηά 3% 

πεξίπνπ ζην Παγθφζκην Αθαζάξηζην Πξντφλ. ηνλ Πίλαθα 2.3 θαηαγξάθεηαη ε 

αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ηελ πεξίνδν 2006-2011 θαηά είδνο θνξηίνπ. 

Πίλαθαο 2.2 :Αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ  (εθαηνκ. ηόλνη).
28

 

Έηνο Πεηξέιαην/αέξην ηδεξνκεηαιιεύκαηα, ζηηεξά, 

βσμίηεο, θσζθνξνύρα 

Άιια μεξά 

θνξηία 

ύλνιν 

2006 2.698 1.836 3.166 7.700 

2007 2.747 1.957 3.330 8.034 

2008 2.742 2.059 3.428 8229 

2009 2.642 2.094 3.122 7.858 

2010 2.772 2.335 3.302 8.409 

2012 2.796 2.477 3.475 8.748 

Σν παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην δηαθίλεζε 8,2 δηο ηφλνπο θνξηίσλ ην 2008 

θαη κεηά απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ ην 2009, ηεο παγθφζκηαο χθεζεο ην 2009 θαη 

επαλαθάκπηεη κε δηαθίλεζε 8,4 δηο ηφλνπο ην 2010 θαη 8,7 ηφλνπο ην 2011. Οη 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ην 2011 ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 60,3%, θαη νη 

                                                           
26

 https://www.bimco.org/en/Reports/Market_Analysis/2013/0104_Reflections.aspx 

27
  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf   

28
 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=93  
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αλεπηπγκέλεο κε 33,9%. Γεσγξαθηθά, κεξίδην  36,8%θαηαιακβάλεη ε Αζία θαη 

14,4% ε Ακεξηθή.  Ζ θαηαλνκή αλά είδνο μεξνχ θνξηίνπ πνπ δηαθηλήζεθε κέζσ 

ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.3.                                                                          

Πίλαθαο 2.3 :Γηεζλέο ζαιάζζην εκπόξην μεξώλ θνξηίσλ (εθαη. ηόλνη).
29

 

Έηνο  

Φνξηίν 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Δκπνξεπκαηνθηβψηηα 1076 1193 1249 1127 1385 1385 1498 

Άιια μεξά θνξηία 2112 2141 2173 2004 2090 2090 2219 

Ξεξά ρχδελ * 1814 1953 2065 2085 2477 2477 2547 

* Ξεξά ρχδελ : ηδεξνκεηαιιεχκαηα, ζηηεξά, βσμίηεο, θσζθνξνχρα 

ε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά Δ/Κ , ην 2012 δηαθηλήζεθαλ 1,5 δηο ηφλνη θνξηίνπ 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία Clarkson Research Services, ν ζπλνιηθφο φγθνο  

αληηζηνηρεί ζε 151 εθαηνκκχξηα TEU, απφ ηα νπνία 47,3 εθαη. δηαθηλήζεθαλ ζηηο 

βαζηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο Αλαηνιήο – Γχζεο θαη Βνξξά- Νφηνπ. Οη κε βαζηθέο 

αξηεξίεο ζηνλ άμνλα Αλαηνιή Γχζε θαηαγξάθνπλ αχμεζε 8,9% θαη αληίζηνηρα κε 

βαζηθέο αξηεξίεο ζηνλ άμνλα Βνξξάο – Νφηνο αχμεζε 9,2%. ηνλ πίλαθα 2.4 

παξνπζηάδεηαη ε δηαθίλεζε Δ/Κ ζε TEU ζηηο βαζηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο Αλαηνιήο-

Γχζεο. Ζ παγθφζκηα αγνξά ζηνλ θιάδν κεηαθνξάο ησλ Δ/Κ παξνπζηάδεη ζρεηηθή 

ζηαζηκφηεηα ηελ πεξίνδν 2009-2011. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη ζην ρακειφ πνζνζηφ 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο Κίλαο πξνο ηηο Ζ.Π.Α. (2% ην 2011).   
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Πίλαθαο 2.4 Δθηίκεζε δηαθίλεζεο Δ/Κ ζε βαζηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο (ζε εθαη. 

TEU).
30

 

Έηνο Αζία – 

Β. Ακεξ 

Β. Ακεξ -

Αζία 

Αζία-

Δπξώπε 

Δπξώπε -

Αζία 

Δπξώπε-

Β.Ακεξ 

Β. Ακεξ-

Δπξώπε 

2009 10,6 6,1 11,5 5,5 2,8 2,5 

2010 12,8 6,0 13,5 5,6 3,1 2,8 

2011 12,7 6,0 14,1 6,2 3,4 2,8 

 

ηνλ πίλαθα 2.6. παξνπζηάδεηαη ην δηεζλέο ζαιάζζην κεηαθνξηθφ έξγν (ηφλν 

κίιηα), ζε βαζηθά κεηαθεξφκελα θνξηία. Σελ πεξίνδν 2002-2012 θαηαγξάθεηαη κέζε 

εηήζηα αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαηά 3,8% ζπλνιηθά. Σν 2012 ζηελ 

παγθφζκηα δηαθίλεζε θνξηίσλ ε θαηεγνξία «άιια μεξά θνξηία», ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά Δ/Κ, θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην κε πνζνζηφ 42%.  

Πίλαθαο 2.5 : Γηεζλέο εκπόξην κέζσ ζαιαζζίσλ νδώλ (εθαη. ηόλν-κίιηα).
31

 

Έηνο Δκπόξην 

πεηξειαίνπ 

Δκπόξην 

αεξίνπ 

Σα 5 βαζηθά 

μεξά θνξηία 

Άιια μεξά 

θνξηία 

ύλνιν Πνζνζηηαία 

αύμεζε εκπνξίνπ 

αλά έηνο 

2002 9.146 552 7.212 12.587 29.497 +1,1% (2001) 

2003 9.723 586 7.710 13.072 31.091 +5,1% 

2004 10.386 621 8.424 13.975 33.407 +6,9% 

2005 10.701 631 8.819 14.570 34.720 +3,7% 

2006 11.067 732 9.508 15.759 37.065 +6,3% 

2007 11.060 812 10.090 16.390 38.351 +3,3% 

2008 11.241 865 10.523 16.646 39.276 +2,3% 

2009 10.371 862 10.715 14.988 36.936 -6,3% 

2010 10.960 1.059 12.042 16.829 40.891 +9,6% 

2011 11.112 1.155 12.666 17.861 42.794 +4,4% 

2012 11.367 1.278 13.141 18.754 44.540 +3,9% 

 

Ζ δήηεζε ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ ηεο 

δηεζλνχο λαπηηιίαο, ην επίπεδν απαζρφιεζεο ησλ πινίσλ θαη σο παξάγσγν 
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απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, πνπ παξάγνληαη απφ ηα πινία. Ζ κειινληηθή 

δήηεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ε αγνξά ησλ λαχισλ επεξεάδεηαη 

απφ κεηαβιεηέο φπσο: ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη αλάγθεο ζε πξψηεο 

χιεο, εμνπιηζκφ θαη ηειηθά πξντφληα, ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

θαη ησλ αγνξψλ θαηαλάισζεο, ηα πξφηππα θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, ηε ρξήζε λέσλ ζαιαζζίσλ νδψλ, ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ζηηο 

λαπιψζεηο ή αληζνξξνπία δήηεζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο πινίσλ, ην θφζηνο ελέξγεηαο 

θαη εηδηθά ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

θιάδνπ θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηε δηακφξθσζε ησλ λαχισλ θαη ηέινο απφ 

πεξηνξηζκνχο πνπ νθείινληαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.              .                                                                                                                                       

Σν 2012 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία 104.304 πινία άλσ ησλ 100 

θφξσλ έλαληη 80.000 πεξίπνπ ην 1986, δειαδή ηελ εηθνζαεηία θαηαγξάθεηαη αχμεζε 

πιήζνπο θαηά 25%. 
32

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Lloyd’s Register Fairplay,  σο 

πξνο ην πιήζνο, ην 50% ησλ πινίσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 

20 εηψλ. Ωο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα ην πνζνζηφ ησλ πινίσλ ειηθίαο άλσ ησλ 20 εηψλ 

κεηψλεηαη ζε 25%. ε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθφηεηα, πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζηφινπ 

απνηειείηαη απφ πινία ειηθίαο 10 εηψλ ή θαη κηθξφηεξεο. Ο θιάδνο απνηειεί έλα 

πνιχπινθν δπλακηθφ ζχζηεκα κε πνιπάξηζκνπο «παίθηεο» θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. 

Δκπιέθνληαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, λαππεγεία θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηνπο 

βηνκεραλία, δηεζλήο θαη εζληθή λνκνζεζία, ζεκαία ηνπ πινίνπ, ηξάπεδεο θαη 

ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, λαπισηέο, ηδηνθηήηεο θνξηίσλ, 

δηνίθεζε θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ μεξά θαη ηε ζάιαζζα, επηζεσξήζεηο, ιηκάληα, 

ρεξζαία δηαρείξηζε θνξηίσλ, εζληθνί θαη παγθφζκηνη νξγαληζκνί. Παξάιιεια, ε 

ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα δηέπεηαη απφ ζχλνιν λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κε βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηε ζχκβαζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο (The United Nations 

Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), ε νπνία ξπζκίδεη ζέκαηα κεηαμχ 

θξαηψλ φρη φκσο θαη ζέκαηα λαπηηιίαο θαη πινίσλ.   
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2.2.1  ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ ΜΔΧ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Ζ παγθφζκηα αγνξά ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο θνξηίσλ έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί ηα ηξηάληα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Δλψ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1980, απμάλεηαη 

κε ξπζκφ δεθαεηίαο +26% ην 2000 θαη ξπζκφ +37,8% ην 2010 (κέζνο φξνο αχμεζεο 

αλά δεθαεηία 1990-2010: 32%). Σα θνξηία πινίσλ Bulk carriers απμάλνπλ ζηαζεξά 

ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θηάλνληαο ην 2012 λα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 

40,59% (κέζν ηνλάδ αλά πινίν 63.420 dwt), ελψ κεηψλνληαη ζηαδηαθά νη κεηαθνξέο 

πεηξειαηνεηδψλ. Αχμεζε παξνπζηάδνπλ ηα Δ/Κ, ηα νπνία απφ κεξίδην αγνξάο κφιηο 

1,53% ην 1980, θαηείραλ κεξίδην αγνξάο 12,9% ην 2012 (κέζν θνξηίν αλά πινίν 

39.505 dwt). Καηά κέζν φξν ηελ ηξηεηία 2008-2010, κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, δηαθηλήζεθαλ 510 εθαηνκκχξηα Δ/Κ. Ζ πεξηνρή ηεο 

λνηηαλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Κίλαο θαηέρεη κεξίδην 45,6%, ε Κίλα 24%, νη ΖΠΑ 

7,8%. ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθφ 6%. 

ηνλ πίλαθα 2.6 παξνπζηάδεηαη ε ζαιάζζηα δηαθίλεζε θνξηίσλ ην 2012 θαη 

ζπγθξηηηθά ην έηνο 1980. 

Πίλαθαο 2.6 : Γηαθίλεζε θνξηίσλ κέζσ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ (000 ηόλνη). 
33

 

Σύπνο  Πιήζνο 2012  % 2010  2000  1980  % 

Πεηξέιαηα  11.214 507.454 33.08 450.053 283.066 337.869 50,27 

Ξεξά 

ρχδελ 

9.816 622.536 40.59 456.623 274.690 181.880 27,06 

Γεληθφ 

θνξηίν 

20.530 106.385 6.90 108.232 101.757 112.841 16,79 

Δ/Κ 5.012 198.002 12.90 169.158 63.580 10.290 1,53 

Λνηπά 57.733 99.642 6.49 92.072 71.160 29.236 4,35 

χλνιν 104.305 1.534.019 100 1.276.137 793.771 672.142 100 
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2.2.2 ΣΑΔΗ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Ζ αγνξά ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο δέρεηαη πηέζεηο  απφ ηξείο παξάγνληεο:                                                                                              

1. ηελ επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζρεηηθή 

αβεβαηφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2008.                       

2. ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε λαπηηιία.                                                                              

3. ηελ πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ ζε φηη αθνξά ηηο θαπζαέξηεο 

εθπνκπέο.  

ην λαππεγηθφ θιάδν νη πην πάλσ παξάγνληεο  πηέδνπλ γηα ην θαηλνηνκηθφ  

ζρεδηαζκφ ησλ πινίσλ (π.ρ. κείσζε αεξνδπλακηθνχ ζπληειεζηή, ειαρηζηνπνίεζε 

έξκαηνο – ballast-free ships), ηελ θίλεζε (π.ρ. θαηλνηνκίεο ζηηο δηαδηθαζίεο 

πξφσζεο), ηελ αλαδήηεζε πην απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο / δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ, 

ηελ έξεπλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ειηαθή ελέξγεηα, 

αηνιηθή ελέξγεηα θπζηθφ αέξην σο θαχζηκν). Ωζηφζν, σο  παξαδνζηαθή κεζνδνινγία 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ παξακέλνπλ : α) ε αλαδήηεζε ηεο 

βέιηηζηεο ηαρχηεηαο, θαη β)  ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηηεο κεηαθνξηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αλά 

ηφλν-κίιη, (κε ηελ ππφζεζε φηη ν ζπληειεζηήο θφξησζεο ηνπ πινίνπ είλαη πςειφο), 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα λαππήγεζεο πινίσλ ηεο 

πεξηφδνπ 2010-13.                                                                            

- ηελ θαηεγνξία πινίσλ roll-on/roll-off (Ro-Ro) ην 2011 θαηαζθεπάζηεθε ζηελ 

Ηαπσλία (Mitsubishi Heavy Industres) ην 1
ν
  απφ ζεηξά 4 πινίσλ κήθνπο 265 

κέηξσλ. 

- H θνηλνπξαμία VALE ηεο Βξαδηιίαο  ρξεζηκνπνηεί ήδε ην πινίν Vale Brazil 

μεξνχ θνξηίνπ (dry bulk) γηα κεηαθνξά ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο ζηελ Κίλα. Σν 

πινίν λαππεγήζεθε ζηε Ν. Κνξέα, έρεη κήθνο 365 κέηξα, 66κ πιάηνο, βχζηζκα 

23κ θαη δπλακηθφ 400.000 dwt. Δίλαη ην πξψην πινίν απφ κηα ζεηξά 30 κε ηελ 

νλνκαζία «chinamax» ή «valemax»,ηα νπνία λαππεγνχληαη ζην Rongsheng ηεο 

Κίλαο θαη ζηε Ν. Κνξέα απφ ηε Daewoo. 

- ηελ θαηεγνξία ησλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ ηα λέα πινία ηχπνπ TRIPLE-E 

CLASS ηνπ νκίινπ Maersk
34

  κε δπλακηθφ 18.000 TEU, ηα νπνία άξρηζαλ λα 

παξαδίδνληαη ζηα κέζα ηνπ 2013. Αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 
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δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά TEU θαηά 50%, ζε ζρέζε κε ηα βέιηηζηα επίπεδα 

εθπνκπψλ απφ ππάξρνληα πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ. Σα πινία απηά είλαη 

εθνδηαζκέλα  κε δχν κεραλέο θαη δχν πξνπέιεο, αλαπηχζζνπλ κέγηζηε ηαρχηεηα 

23 θφκβσλ θαη εθηηκάηαη φηη επηηπγράλνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 4%. 

Ναππεγεία ηεο Ν. Κνξέαο έρνπλ παξνπζηάζεη ζρέδηα λαππήγεζεο πινίνπ 

22.000 TEU, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην βχζηζκα. ήκεξα, πνιιά κεγάια 

ιηκάληα δηαζέηνπλ ππνδνκέο γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαρείξηζε πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ 

κέρξη 18.000 TEU, ελψ θάπνηα απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα ππνδερηνχλ θαη πινία 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο κέρξη 22,000 TEU ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ηνπ 

βπζίζκαηνο ηνπο. ρέδηα ππάξρνπλ θαη γηα πινία κε δπλακηθφ κέρξη θαη 35.000 TEU, 

αιιά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζα απαηηεζεί ε πξνζαξκνγή ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 

θαη εμνπιηζκνχ (π.ρ. γεξαλνγέθπξεο) κέζσ επελδχζεσλ ζεκαληηθνχ χςνπο.  

πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά Δ/Κ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο 

ιηκεληθέο επελδχζεηο είλαη νη εμήο: 

• λαππήγεζε πινίσλ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο (γηγαληηζκφο ησλ πινίσλ) ψζηε λα 

παξάγνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

• αλάγθε γηα επξχηεξε ρξήζε ηνπ round the world ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

(κνλαδνπνίεζε παγθφζκηαο αγνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε κία κφλν γξακκή θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο). 

• ζρεδηαζκφο πινίσλ κε ηελ πξννπηηθή επηκήθπλζεο (ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβνιέο ηεο αγνξάο). 

• αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο «πφξηα- 

πφξηα» (door to door).  

• δήηεζε γηα πινία ηξνθνδφηεο (feeder ship) κε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζην κεηξηθνχ πινίνπ (mother ship) γηα ηε κεηαθφξησζε 

θαη κεηαθνξά θνξηίσλ ζε άιινπο ελδηάκεζνπο ή ηειηθνχ πξννξηζκνχο . 

• ζπλεξγαζίεο ζην ρψξν ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζρεηηθά κε ηε ιηκεληθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Γχν  είλαη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε πινίσλ κεγάινπ κεγέζνπο.  Ο 

πξψηνο  αθνξά ηελ ηαρχηεηα θφξην-εθθφξησζεο θαη ν δεχηεξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη ην κεγάιν θνξηίν. Ο θίλδπλνο λαχισζεο απηήο ηεο 
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θαηεγνξίαο πινίσλ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο δεδνκέλνπ φηη, ζε αληίζεζε 

κε άιινπ ηχπνπ πινία φπσο ηα πεηξειαηνθφξα (oil tanker) θαη ηα πινία μεξνχ 

ζθφξπηνπ  θνξηίνπ (dry bulk carries), φπνπ ε κεηαθνξά γίλεηαη κεηαμχ 

«πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πσιεηψλ» πξνο «πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγνξαζηψλ», ζηελ 

αγνξά κεηαθνξάο Δ/Κ ηα κέξε ηεο ζπλαιιαγήο κπνξεί λα είλαη δεθάδεο ή θαη 

εθαηνληάδεο.  

          ε φηη αθνξά ηελ ηαρχηεηα  ησλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ ζηηο δηεζλείο, ζηηο 

ζαιάζζηεο νδνχο Αζίαο – Δπξψπεο θαηαγξάθεηαη ζήκεξα κέζε ηαρχηεηα 17-19 

θφκβνπο (31-35 ρηιηφκεηξα) ζε ζρέζε κε ηε κέζε κέγηζηε δπλαηή ησλ 21-25 θφκβσλ. 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πηνζεηνχλ ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο (slow steaming) κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, σο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ε 

θαηάζηαζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο ηηκέο λαπηηιηαθνχ 

θαπζίκνπ) θαζψο επίζεο θαη νη δηεζλείο θαη επξσπατθνί θαλνληζκνί γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηα πινία.   

Με  βάζε ηα παξαπάλσ, ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, αλακέλνληαη ηάζεηο: 
35

  

α ) αχμεζε ησλ κεγεζψλ ησλ πινίσλ. 

β) ρξήζε κεζφδσλ θαη ηερλνινγίαο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη 

ησλ θαπζαεξίσλ εθπνκπψλ ησλ πινίσλ.  

γ) ζπγθέληξσζε, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ πινίσλ φζν θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε, κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ.  

δ) αχμεζε ηεο πίεζεο ησλ λαπισηψλ (εηζαγσγείο –εμαγσγείο) γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο δηαθίλεζεο, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ην θφζηνο ηήξεζεο απνζεκάησλ.   

ηνλ πίλαθα 2.7 παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο liner θαη  ηα  

κεξίδηα αγνξάο ηνπο θαη ζηνλ πίλαθα 2.8. ηάζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ πινίσλ Δ/Κ. 
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Πίλαθαο 2.7 : Οη  κεγαιύηεξεο εηαηξίεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο (έηνο2013). 
36

 

 

 

Δηαηξία Αξηζκφο 

πινίσλ 

Υσξεηηθφηεηα TEU Μεξίδην 

αγνξάο  

Maersk 591 2,591,101 15,2% 

MSC 474 2.307.964 13,5% 

CMA/CGM 413 1.414.388 8,3% 

COSCO 161 739.736 4.3% 

Evergreen 185 720.984 4,2% 

Hapag-Lloyd 148 680.815 4,0% 

Hanjin  115 624.716 3,7% 

APL 126 605.164 3,5% 

CSCL 141 590.066 3,5% 

MOL 113 523.427 3,1% 

OOCL  98 478.509 2,8% 

NYK line 97 412.431 2,4% 

Hamburg Süd Group 100 409.413 2,4% 

Yang Ming Marine 

Transport Corp. 

85 365.656 2,1% 

K Line 71 358.424 2,1% 

Hyundai M.M 56 339.115 2,0% 

Zim 88 335.728 2,0% 

PIL 148 300.361 1,8% 

UASC 44 258.395 1,5% 

CSAV 53 248.514 1,5% 

Wan Hai Lines 71 164.384 1,0% 

HDS Line 21 86.320 0,5% 

X-Press Feeders Group 58 76.724 0,4% 

TS Lines 35 67.711 0,4% 

NileDutch 31 66.437 0,4% 
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Πίλαθαο 2.8 : Δμέιημε ηνπ παγθνζκίνπ ζηόινπ κεηαθνξάο Δ/Κ. 
37

 

 

 2013 2011 2010 2009 2007 1997 1987 

Αξηζκφο πινίσλ 4.968 4.868 4.638 4.276 3.904 1.954 1.052 

πλνιηθή. 

κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα  

(εθαηνκ. TEU) 

 

16,898 

 

14,082 

 

12,142 

 

10,760 

 

9,436 

 

,3,090 

 

1,215 

Μέζν κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα  

(TEU/πινίν) 

 

3.401 

 

2.893 

 

2.618 

 

2.516 

 

2.417 

 

1.581 

 

1.155 
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2.3 Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

 

2.3.1. ΚΗΝΖΖ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ  

           

Σν 2012 δηήιζαλ απφ ηε δηψξπγα 14.544 πινία, απφ ηα νπνία 12.862 πνληνπφξα ελψ 

ην κέζν θνξηίν αλά πινίν δηακνξθψζεθε ζε 17.000 ηφλνπο πεξίπνπ. Σελ ηξηεηία 

2010-2012 δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηειεχζεσλ 

(αχμεζε 2,2%) θαη ηα κεηαθεξφκελα θνξηία έθηαζαλ ηνπο 218 εθαη. ηφλνπο, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 6,4% ζε ζρέζε κε ην 2010. Καηά ηελ ηξηεηία 2010-2012, ηα 

ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηειψλ δηέιεπζεο αλήιζαλ ην 2012 ζε 1,85 δηο $, κε κέζν θφζηνο 

δηέιεπζεο αλά ηφλν ηα 8,5$. Σν θφζηνο αλά ηφλν δηεξρφκελνπ θνξηίνπ απφ ηε 

δηψξπγα έρεη αχμεζε ζηελ ηξηεηία θαηά 18%.  Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ 

δηειεχζεσλ, ησλ θνξηίσλ θαη ησλ εζφδσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.9.  

 

Πίλαθαο 2.9 : Γηώξπγα ηνπ Παλακά: αξηζκόο δηειεύζεσλ/θνξηίν/έζνδα. 
38

 

 

 

Έηνο 

 2012 2011 2010 

Αξηζ. ππεξπφληησλ δηειεχζεσλ 
39

 12.862 12.988 12.591 

Αξηζ. Γηειεχζεσλ ΝΜΑ 1.682 1.696 1.639 

χλνιν δηειεχζεσλ  14.544 14.684 14.230 

Φνξηίν ζε ηφλνπο (LTC) 
40

 218.059.214 222.357.111 204.854.465 

Μέζν θνξηίν νceangoing 
41

 (4/1)        16.953 17.120 16.269 

Έζνδα  δηψξπγαο ζε $           1.852.431.812 1.730.052.192 1.481.962.773 

Μέζν αλά ηφλν ζε $  (6/4)  8,5 7,8 7,2 

        

ηνλ πίλαθα 2.10 παξνπζηάδνληαη νη δηειεχζεηο πινίσλ απφ ηε δηψξπγα ηνπ 

Παλακά ην 2012 θαη θαηαλνκή ηνπο αλά ρσξεηηθφηεηα. εκεηψλεηαη φηη έλα ζηα ηξία 
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 Καηαβάινπλ πςειφηεξε ηηκή δηέιεπζεο απφ ην θαλνληθφ ηηκνιφγην ηέισλ 
40

 1 long ton = 1.016kg  http://en.wikipedia.org/wiki/Long_ton 
41

 Πνληνπφξα πινία 
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πινία πνπ δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά έρεη κέγεζνο άλσ ησλ 40.000 

ηφλσλ (28,46%), ελψ έλα ζηα δχν πινία έρεη κέγεζνο 20-40.000 ηφλνπο.  

Πίλαθαο 2.10 :  Αξηζκόο δηειεύζεσλ από ηε δηώξπγα ηνπ Παλακά αλά θαηεγνξία 

κεγέζνπο πινίσλ (2012) 
42

 

Μέγεζνο πινίνπ (dwt) Αξηζκφο πινίσλ Πνζνζηφ % 

Άλσ ησλ 40.000  3.639 28,46% 

30.000-39.999 2.391 18,70% 

20-29.999 2.669 21,11% 

έσο 19.999 4,085             31,95                                                                                  

χλνιν 12.784 100% 

 

Πίλαθαο 2.11 : Μέζνο όξνο δηειεύζεσλ θαη  θνξηίσλ θαηά ηύπν            

πινίνπ, (κέζνο όξνο εηώλ 2012 θαη 2011ζε 000 ηόλνπο). 
43

 

 

ΣΎΠΟ ΓΗΔΛΔΤΔΗ Μ.Ο% ΦΟΡΣΗΟ ηόλνη Μ.Ο% 

Πινία κεηαθνξάο Δ/Κ 3.292 25,90% 52.171 

(11.865 TEU) 

23,69% 

Πινία μεξνχ 

ζθφξπηνπ θνξηίνπ 

3.312 26,06% 98.870 44,90% 

Πινία ςπγεία 1.298 10,21% 3.913 01,78% 

Γεμακελφπινηα 2.398 18,87% 47.451 21,55% 

Πινία γεληθνχ 

θνξηίνπ 

930 07,31% 6.970 03,17% 

Απηνθηλεηάδηθα 651 05,12% 3.210 01,46% 

Άιιν  827 06,51% 7.622 03,46% 

ΤΝΟΛΟ 12.708 100 220.207 100 

 

           ηνλ πίλαθα 2.11 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία κέζσλ φξσλ ησλ εηψλ 2012 θαη 

2011 ζε φηη αθνξά ηηο δηειεχζεηο αλά ηχπν πινίνπ θαη ηα κεηαθεξφκελα θνξηία.  Σα 

πινία μεξνχ ζθφξπηνπ θνξηίνπ  θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζην πειαηνιφγην 

ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά κε πνζνζηφ 26,06% ζε φηη αθνξά ηηο δηειεχζεηο θαη 
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44,90% ζε φηη αθνξά ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ  

πινία κεηαθνξάο Δ/Κ κε κεξίδην 25,90% ζηηο δηειεχζεηο θαη 23,69% ζην θνξηίν, ηελ 

ηξίηε ζέζε πεηξειαηνθφξα κε 18,87% θαη 21,55% αληίζηνηρα. Δηδηθά γηα ηα πινία 

κεηαθνξάο  Δ/Κ, ηε δηεηία 2011-12 έγηλαλ θαηά κέζν φξν 3.292 δηειεχζεηο θαη 

κεηαθέξζεθαλ θαηά κέζν φξν 11.865 ΣEU, δειαδή  θαηά κέζν φξν 3.604 ΣEU αλά 

δηεξρφκελν πινίν.  

 

2.3.2 ΠΡΟΔΛΔΤΖ – ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΟΡΣΗΧΝ   

 

Πίλαθαο 2.12 : Βαζηθέο ρώξεο πνπ εμππεξέηεζε ε δηώξπγα ην 2012(ηόλνη).
44

 

 

Υώξα Πξνέιεπζε (ηόλνη) Πξννξηζκόο (ηόλνη) ύλνιν (ηόλνη) 

ΖΠΑ 92.683.671 49.282.406 141.966.076 

ΚΗΝΑ 16.377.431 36.343.632 52.721.064 

ΥΗΛΖ 12.186.687 15.860.640 28.047.327 

ΗΑΠΩΝΗΑ 5.480.497 16.899.541 22.380.037 

Ν.ΚΟΡΔΑ 8.240.364 8.796.836 17.037.201 

ΚΟΛΟΜΒΗΑ 9.730.835 5.236.516 14.967.351 

ΔΚΟΤΑΓΟΡ 7.619.593 7.220.051 14.839.644 

ΠΔΡΟΤ 6.926.544 7.630.618 14.557.162 

ΜΔΞΗΚΟ 4.975.647 7.598.599 12.574.247 

ΠΑΝΑΜΑ 2.524.773 9.935.507 12.460.280 

ΚΑΝΑΓΑ 7.679.676 2.267.531 9.947.207 

ΒΡΑΕΗΛΗΑ 5.901.871 1.714.152 7.616.023 

           

          ηνλ πίλαθα 2.12 παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε θίλεζε θνξηίσλ 

πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ην 2012. Ζ ζηήιε «πξνέιεπζε» 

εκθαλίδεη ηα θνξηία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε ρψξα, ελψ ε ζηήιε «πξννξηζκφο» 

ηα θνξηία ηα νπνία θαηεπζχλνληαη πξνο ηε ρψξα.  Οη Ζ.Π.Α., ε Κίλα, ε Υηιή, ε 
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Ηαπσλία θαη ε Ν. Κνξέα  θαηαγξάθνληαη σο βαζηθέο ρψξεο ζην πειαηνιφγην ηεο 

δηψξπγαο. 

          ηνλ πίλαθα 2.13 παξνπζηάδεηαη ε δηαθίλεζε αλά δηαδξνκή γηα ηα έηε 2012 θαη 

2011, ε πνζνζηηαία απμνκείσζε θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη θάζε δηαδξνκή ζηε 

ζπλνιηθή θίλεζε θνξηίσλ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. εκεηψλεηαη φηη πεξίπνπ 

ην 50% ησλ θνξηίσλ δηαθηλείηαη ζε δξνκνιφγηα κεηαμχ Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ 

Ζ.Π.Α. - Αζίαο θαη Γπηηθήο Αθηήο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο.  Ζ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ 

Ζ.Π.Α. ζπκβάιιεη ζην 51,4% ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. ρεηηθά κε 

ηε κεηαθνξά θνξηίσλ ην δξνκνιφγην Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. – Αζία θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην κεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο δηψξπγαο (38,7%). Αθνινπζεί ην 

δξνκνιφγην Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. – Γπηηθή Αθηή Ννηίνπ Ακεξηθήο κε κεξίδην 

(12,7%). Πνζνζηφ 11,1% (24,163 ηφλνη) θαηέρνπλ θνξηία απφ ηελ Δπξψπε θαη 

13,4% (29,242 ηφλνη) θνξηία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρψξεο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο. 

Μφλν ην 10% ηνπ βάξνπο ηνπ δηεξρφκελνπ θνξηίνπ δελ αθνξά εκπφξην ην νπνίν λα 

ζρεηίδεηαη κε ηε Βφξεην Ακεξηθή. 

Πίλαθαο 2.13 : Γηαθίλεζε θνξηίσλ κέζσ ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά (000 ηόλνη).
45

 

Γηαδξνκή   2012 

LTC 

2011 

LTC     

2012/11 

(+/-%)     

2012 

(%) 

2011 

(%) 

ΑΑ ΖΠΑ - ΑΗΑ 84.313 87.210 -3,3 38,7 39,2 

ΑΑ ΖΠΑ – ΓΑ Ν. Ακεξηθήο  27.622 26.202 +5,4 12,7 11,8 

Δπξψπε – ΓΑ Ν. Ακεξηθήο 14.408 15.175 -5,1 06,6 06,8 

Δπξψπε – ΓΑ ΖΠΑ 9.755 9.919 -1,7 04,5 04,5 

ΑΑ ΖΠΑ – ΓΑ Κελη. Ακεξ. 12.178 11.742 +4,0 05,6 05,3 

Μεηαμχ αθηψλ Ν. Ακεξηθήο 11.122 13.233 -1,6 05,1 05,9 

Μεηαμχ αθηψλ ΖΠΑ 5.700 5.777 -1,3 02,6 02,6 

ΑΑ ΖΠΑ - Απζηξαιία 2.043 1.653 +20,3 01,0 00,7 

ΑΑ Ν. Ακεξηθήο  – ΓΑ ΖΠΑ 3.712 3.825 -3,0 01,7 01,7 

Λνηπά δξνκνιφγηα 47.205 47.619 -1,0 21,4 21,4 

ύλνιν 218.058 222.355 -1,8 100 100 
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Οη βαζηθέο πεξηνρέο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ γηα ην έηνο 2012, κε βάζε 

ηελ θαηεχζπλζε δηέιεπζεο ηνπ θνξηίνπ, είλαη: 

α) ηε δηαδξνκή από ηνλ Αηιαληηθό πξνο ηνλ Δηξεληθό ην 50% ησλ θνξηίσλ 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Αζία, κε ην 28% λα έρνπλ πξννξηζκφ ηελ Κίλα. Απφ ηελ 

αξηεξία ηνπ Αηιαληηθνχ ην  66% ησλ θνξηίσλ έρνπλ αθεηεξία ηελ Αλαηνιηθή Αθηή 

ησλ Ζ.Π.Α., ην 10% ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη ην 10% έρνπλ 

πξνέιεπζε απφ ηελ Δπξψπε. Με πξννξηζκφ ηελ Κίλα δηέξρνληαη θνξηία 36 εθαη. 

ηφλσλ κε ην 82% απφ απηά λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ.   

β) ηε δηαδξνκή από ηνλ Δηξεληθό πξνο ηνλ Αηιαληηθό ην 60% ησλ θνξηίσλ έρνπλ 

πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ. ηελ αξηεξία ηνπ Δηξεληθνχ ην 57% ησλ 

θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη, έρνπλ αθεηεξία ηελ Αζία θαη ην 26% ηε Γπηηθή Αθηή ηεο 

Ννηίνπ Ακεξηθήο. Απφ ηα θνξηία αζηαηηθήο πξνέιεπζεο ην 27% πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Κίλα, ελψ ην 40% ησλ θνξηίσλ κε αθεηεξία ηε Γπηηθή Αθηή ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο 

έρεη πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε.  Οη φγθνη θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη:   

 

Α) Από ΑΣΛΑΝΣΗΚΟ πξνο ΔΗΡΖΝΗΚΟ έηνο 2012 

1.ΑΑ  ΖΠΑ        84.505 (66%)[πξνο Αζία   55.569 (86%), Κίλα 29.265  (82%)]     

2.ΑΑ Ν.Ακεξ.   18.238  (14%)[πξνο Αζία     5.567 (  9%), Κίλα 4.673 (13%)] 

3.Λνηπά              11.896 (10%)[ πξνο Αζία    3.144  ( 5%), Κίλα  1.821 (  5%)]                        

4.Απφ Δπξψπε   13.017  (10%)   ----   ----                                   

ΤΝΟΛΟ   127.794  (100) [         Αζία    64.280 (50%), Κίλα 35.795 (28%)] 

Β) Από ΔΗΡΖΝΗΚΟ πξνο ΑΣΛΑΝΣΗΚΟ έηνο 2012   

1.Απφ Αζία         31.565 (57%)[Κίλα       5.104 (27%)][ΑΑ ΖΠΑ  24.306 (77%)]*  

2.ΓΑ Ν. Ακεξ.    15.617 (26%)[Δπξψπε 6.209 (40%)][ΑΑ ΖΠΑ   9.408  (60%)]  

3.Λνηπά          9.337 (17%)        [ΑΑ ΖΠΑ    2.167 (23%)] 

ΤΝΟΛΟ      56.519 (100)                                      [ΑΑ ΖΠΑ   35.881 (60%)]  

* απφ Κίλα 11,656 (77%). 

 

ρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηεο δηψξπγαο 

ηνπ Παλακά δηαπηζηψλεηαη φηη ηα Δ/Κ θαηέρνπλ ην θαηά κέζν φξν ηελ ηξηεηία 2010-

12 πνζνζηφ 24,40%, ηα θνξηία δεκεηξηαθψλ θαη ζφγηαο 18,20% θαη ηα πξντφληα 

πεηξειαίνπ 17%. Σν 62% ησλ θνξηίσλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά 
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έρνπλ αθεηεξία ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ θαη θαηεχζπλζε ηνλ Δηξεληθφ.  ηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ θνξηίσλ θαη ηελ θαηεχζπλζή ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 2.14.  

 

Πίλαθαο 2.14: Καηεγνξίεο θνξηίσλ αλά θαηεύζπλζε (000 ηόλνη). 
46

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Αηιαληηθό πξνο Δηξεληθό Δηξεληθό πξνο Αηιαληηθό 

Γεκεηξηαθά 34.739 38.261 37.943 2.216 1.985 2.464 

Πεηξειαηνεηδή 33.209 28.041 26.223 5.642 7.645 8.619 

Δ/Κ 23.611 23.163 20.935 28.536 31.476 30.022 

ύλνιν 135.106 133.836 122.892 82.948 88.520 81.963 

Αηιαληηθό < - > Δηξεληθό 

Δίδνο 

θνξηίνπ 

2012 2011 2010 Μ.Ο 

3εηίαο 

% 

Γεκεηξηαθά 36.995 40.246 40.407 39.216 18,2 

Πεηξειαηνεηδή 38.851 35.686 34.842 36.460 17,0 

Δ/Κ 52.147 54.639 50.957 52.581 24,4 

Λνηπά 90.061 91.785 78.649 86.831 40,4 

χλνιν 218.054 22.356 204.855 215.088 100 

 

Ζ αγνξά ησλ ΖΠΑ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζε φηη 

αθνξά ηε κεηαθνξά Δ/Κ.  Ζ αγνξά ηεο Αζίαο ηελ επεξεάδεη ζηε δηαθίλεζε ρχδελ 

θνξηίσλ. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο απμάλεη ηελ αλάγθε γηα εηζαγσγέο 

πξψησλ πιψλ, εμνπιηζκνχ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ θαη επεξεάδεη ην εμαγσγηθφ 

εκπφξην λφηησλ πεξηνρψλ ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ Αηιαληηθφ, θαζψο θαη πεξηνρψλ ηνπ 

θφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ θαη ρσξψλ ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο  Απφ ηε παξαγσγή 

δεκεηξηαθψλ θαη ζφγηαο ησλ πεξηνρψλ ησλ ΖΠΑ ζηνλ Αηιαληηθφ, ππνινγίδεηαη φηη 

ην 55% ζα εμάγεηαη ζηηο αγνξέο ηεο  Αζία κε δηέιεπζε ησλ θνξηίσλ απφ ηε δηψξπγα. 

Ο φγθνο ησλ θνξηίσλ δεκεηξηαθψλ θαη ζφγηαο πνπ ζα δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα 
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 http://www.pancanal.com/eng/op/transit-stats/2012-Table07-20130321.pdf 
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πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί   απφ 11 ζε 48 εθαη. ηφλνπο ην 2020.
47

 ηνλ πίλαθα 2.15 

παξνπζηάδεηαη ε δηαθίλεζε Δ/Κ, ζε ιηκάληα ελδηαθέξνληνο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

Πίλαθαο 2.15 : Γηαθίλεζε Δ/Κ, ζε ιηκάληα ελδηαθέξνληνο ηεο Γ.Π. 
48

 

Υψξα   2010 (TEU) 2009 (TEU) 2008 (TEU) 

ΖΠΑ 52.337.513 37.353.575 42.411.770 

Καλαδάο 4.829.806 4.191.568 4.720.663 

χλνιν Β. Ακεξηθήο 47.167.319 41.545.143 47.132.433 

Κίλα 130.290.443 108.799.934 115.941.970 

ηγθαπνχξε 29.178.500 26.592.800 30.891.200 

Υνλγθ Κνλγθ 23.699.242 21.040.096 24.494.229 

Κνξέα 18.542.804 15.699.663 17.417.723 

Μαιαηζία 18.267.475 15.922.800 16.093.953 

Σατβάλ 12.501.107 11.352.097 12.971.224 

Ηλδνλεζία 8.482.636 7.255.005 7.404.831 

Σατιαλδή 6.648.532 5.897.935 6.726.237 

χλνιν Αζίαο 247.610.739 212.560.330 231.941.367 

Βξαδηιία 8.138.608 6.590.364 7.256.292 

Παλακάο 6.003.298 4.597.112 5.129.499 

Μεμηθφ 3.693.956 2.874.313 3.312.717 

Υηιή 3.171.959 2.795.990 3.164.137 

Κνινκβία 2.443.786 2.056.789 1.969.316 

Αξγεληηλή 2.021.676 1.626.835 1.997.146 

Σδακάηθα 1.891.770 1.689.670 1.915.943 

Πεξνχ 1.534.056 1.232.849 1.235.326 

Αγ. Γνκίληθνο 1.382.680 1.263.468 1.138.471 

Βελεδνπέια 1.226.508 1.240.252 1.325.194 
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 Informa Economics Inc(2011). Panama Canal Expansion: Impact on U.S. 

Agriculture.Memphis,  
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 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13321 
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Κφζηα Ρίθα 1.013.483 875.687 1.004.971 

χλνιν Ν. Ακεξηθήο 32.521.780 26.843.329 29.449.012 

Απζηξαιία 6.668.075 6.200.325 6.102.342 

Παγθφζκην χλνιν 540.693.119 472.273.661 516.255.115 

 

2.4 ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΧΝ Ζ.Π.Α. ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖ  

ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

 

Οη Ζ.Π.Α. απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

θαη δεπηεξεχνληα ξφιν παίδνπλ νη ρψξεο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη ν Καλαδάο. Απφ 

ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο κπνξεί λα επεξεαζηεί ην δηεζλέο εκπφξην ησλ Ζ.Π.Α. 

κέζσ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θπξίσο κε ηελ Αζία, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 26% 

πεξίπνπ ησλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ ησλ Ζ.Π.Α. Ζ Κίλα, θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 44% ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α. κε ηελ Αζία θαη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ζ.Π.Α. κε πνζνζηφ 

11,39%. Οη ρψξεο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο, κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην ηζνδχγην 

εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ ησλ Ζ.Π.Α. είλαη: ε Βελεδνπέια, ε Βξαδηιία θαη ε Κνινκβία. 

ηνλ πίλαθα 2.16 παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ησλ 

Ζ.Π.Α. ην 2012 αλά Ήπεηξν. 

 

Πίλαθαο 2.16 : Γηεζλέο  εκπόξην  Ζ.Π.Α. κέζσ ζαιαζζίσλ νδώλ, αλά  Ήπεηξν.
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Πεξηνρή Δμαγσγέο 

(000 ηόλνη) 

Δηζαγσγέο 

(000 ηόλνη) 

ύλνιν 

(000 ηόλνη) 

% 

Αζία 220.646 113.747 334.393 25,87 

Ν. Ακεξηθή 71.012 160.461 217.627 16,84 

Δπξψπε 113.726 67.678 181.404 14,03 

Ωθεαλία 5.547 4.941 10.488 0,81 

χλνιν 572.771 719.769 1.292.540 100 

 

Μέρξη ζήκεξα ε Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. θπξηαξρεί ζηελ ππνδνρή θνξηίσλ 

απφ ηελ Αζία κέζσ ηνπ Δηξεληθνχ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχληαη γηα  

εζσηεξηθή δηαλνκή νδηθψο ή ζηδεξνδξνκηθψο. Ζ κεηαθνξά  Δ/Κ θαηέρεη εγεηηθή 

ζέζε. Σν 40% ησλ εηζεξρνκέλσλ (inbound) εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη Los 

Angeles/Long Beach ηεο Γπηηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., πξννξίδεηαη γηα δηαλνκή ζε 
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http://aapa.files.cmsplus.com/PDFs/U.S.%20WATERBORNE%20TRADE%202012%20T

OP%20TRADING%20PARTNERS_1361913223745_5.pdf 
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άιιεο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. θαη θπξίσο ηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο 

ησλ Ζ.Π.Α.   ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. πινπνηνχληαη επελδχζεηο ζε ιηκάληα, 

ππνδνκέο θαη δίθηπα δηαλνκήο (νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά) ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ θίλεζε, κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγαο κε απμεκέλν 

δπλακηθφ. ηνλ πίλαθα 2.17 θαηαγξάθεηαη ε δηαθίλεζε Δ/Κ ζε ιηκάληα ηεο Β. 

Ακεξηθήο θαη ζηνλ πίλαθα 2.18 θαηάηαμε ιηκέλσλ ηεο Αζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. ζρεηηθά 

κε ηε δηαθίλεζε Δ/Κ ην 2011.  

 

Πίλαθαο 2.17 : Γηαθίλεζε Δ/Κ ζε ιηκάληα ηεο Β. Ακεξηθήο  ζε TEU. 
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Έηνο  

Ληκάλη 2011 2010 % 

Λνο Άληδειεο 7.940.511 7.831.902 1,4 

Λνλγθ Μπηηο 6.060.091 6.263.499 -3,2 

Νέα Τφξθε 5.503.485 5.292.025 4,0 

αβάλα 2.944.678 2.825.179 4,2 

Όθιαλη 2.342.504 2.330.214 0,5 

εάηι 2.033.535 2.133.548 -4,7 

Υάκπηνλ Ρφνπληο 1.918.029 1.895.017 1,2 

Υηνχζηνλ 1.866.450 1.817.169 2,7 

Σαθφκα 1.485.617 1.455.466 2,1 

Σζάξιεζηνλ 1.381.352 1.364.504 1,2 

Βαλθνχβεξ 2.507.032 2.514.309 -0,3 

Μφληξεαι 1.362.975 1.331.351 2,4 

Μαλδαλίιν  1.762.508 1.511.378 16,6 

 

Πίλαθαο 2. 18 : Καηάηαμε ιηκέλσλ ηεο Αζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α., κε βάζε ηε 

δηαθίλεζε Δ/Κ ζε TEU. 
51

 

Καηάηαμε Ληκάλη Υψξεο 2011 2010 2009 

1 αγθάε Κίλα 31.740 29.069 25.002 

2 ηγθαπνχξε  ηγθαπνχξε 29.940 28.431 25.866 

3 Υνλγθ Κνλγθ  Κίλα 24.380 23.699 20.983 

4 ελδέλ Κίλα 22.570 22.510 18.250 

5 Μπνπζάλ Ν. Κνξέα  16.170 14.194 11.954 

6 Νηγθκπφ Κίλα 14.720 13.144 10.502 

7 Γθνπαλγθδνχ Κίλα 14.260 12.550 11.190 

8 Κηλγθληάν Κίλα  13.020 12.012 10.260 

16 Λνο Άληδειεο ΖΠΑ 7.940 7.830 6.748 

20 Λνλγθ Μπηηο  ΖΠΑ 6.060 6.260 5.067 
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http://aapa.files.cmsplus.com/Statistics/NORTH%20AMERICA%20PORT%20CONTAINE

R%20TRAFFIC%20RANKING%202011.pdf 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world's_busiest_container_ports 
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25 Νέα Τφξθε ΖΠΑ 5.500 5.290 4.561 

28 Σφθπν Ηαπσλία 4.554 4.280 3.810 

42 Γηνθνράκα Ηαπσλία 3.080 3.260 2.555 

44 αβάλα ΖΠΑ 2.945 2.830 2.356 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο κεγαιχηεξσλ πινίσλ απφ ηε 

δηψξπγα εμαξηάηαη απφ ηηο ππνδνκέο  ησλ ιηκέλσλ ππνδνρήο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ. ηνλ πίλαθα  2.19 

θαηαγξάθεηαη ην πθηζηάκελν δπλακηθφ ιηκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α. ζε φηη αθνξά ην βχζηζκα 

ησλ πινίσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζρέδηα επέθηαζήο ηνπο.  

Πίλαθαο 2.19 : Βύζηζκα ιηκέλσλ ησλ Ζ.Π.Α. 

Ληκάλη  Αθηή Βύζηζκα (πόδηα) Έξγα βειηίσζεο 

Λνο Άληδειεο Γπηηθή 50  

εάηι Γπηηθή 50  

Όθιαλη Γπηηθή 50  

Νφξθινθ Αλαηνιηθή 48 Μειέηε γηα 55 πφδηα 

Σζάξιεζηνλ Αλαηνιηθή 47 Δπέλδπζε 2,3δηο$* 

Νέα Τφξθε Αλαηνιηθή 43  

Βαιηηκφξε Αλαηνιηθή 40  

Γνπίικηλγθηνλ Αλαηνιηθή 42  

αβάλα Αλαηνιηθή 42 Μειέηε γηα 48 πφδηα 

Ματάκη Αλαηνιηθή 43 Μειέηε γηα 50 πφδηα 

Νέα Οξιεάλε Κφιπνο 45  

Υηνχζηνλ Κφιπνο 40  

*Ζ γέθπξα Bayonne Bridge,  εκπνδίδεη ηε δηέιεπζε κεγαιχηεξσλ πινίσλ .  

ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. κφλν ηα ιηκάληα Νφξθινθ, Σζάξιεζηνλ, 

Νέα Τφξθε θαη ζηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ ε Νέα Οξιεάλε, δηαζέηνπλ ππνδνκέο 

ππνδνρήο ησλ πινίσλ απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα δηέξρνληαη 

απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά κεηά ηελ επέθηαζε. Γεδνκέλνπ ηνπ χςνπο ησλ 

επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη (εθβάζπλζε , επίγεηνο εμνπιηζκφο, δηαζεζηκφηεηα γεο 

γηα δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε θηι), κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ λένπ δπλακηθνχ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ε δηψξπγα δηαθαίλεηαη ζε καθξνπξφζεζκν κάιινλ νξίδνληα, ηνπιάρηζηνλ 

ζε φηη αθνξά ηα ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Αθηή ησλ Ζ.Π.Α.   
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2.5 ΚΟΣΟ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  

Οη ζαιάζζηεο αξηεξίεο παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο, φηαλ ε 

ρξήζε ηνπο ειαρηζηνπνηεί ηα επίπεδα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο,  επηηπγράλνληαο 

ειάρηζηε κεζνιάβεζε ζεκείσλ κεηαθφξησζεο πξνο ην ηειηθφ ζεκείν ππνδνρήο ηνπ 

θνξηίνπ. Σν κέζν εκεξήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο πινίσλ κεγάινπ κεγέζνπο κπνξεί λα 

θζάλεη θαη 250.000$, άξα ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ζε 

ιηκάλη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα κείσζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. πλνπηηθά, 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κπνξεί λ’ αλαιπζεί ζε 

δχν επηκέξνπο ζπληζηψζεο:                    .                                                                                    

-Αλεμάξηεην θφζηνο κε ζρεηηδφκελν κε ηελ απφζηαζε  δξνκνινγίνπ (ειιηκεληζκφο, 

θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε, αζθάιηζε, θηι.).                                        .                                                                                         

-Κφζηνο απφζηαζεο, δειαδή δαπάλε αλά κνλάδα δηαλπφκελεο απφζηαζεο (κίιηα). 

Ζ δηνίθεζε ηεο δηψξπγαο, ιφγσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ππνινγίδεη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο απφζηαζεο ηεο ηάμεσο κεηαμχ 7 έσο 17%, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε 

δπλαηφηεηα δηέιεπζεο ζην κέγεζνο New-Panamax. Δηδηθά γηα πινία Δ/Κ εθηηκάηαη 

φηη ε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο απφ 4.600 TEU ζε 12.000 TEU, πξνζθέξεη  

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ηεο ηάμεσο 30-40%. 

2.5.1. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ – ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ  

Άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην θφζηνο απφζηαζεο αθνξά ηε δήηεζε θαηά ηε 

δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ πινίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε φηη αθνξά ηνλ θιάδν ησλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ θαη 

κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξά ησλ λαχισλ ζηα κέζα ηνπ 2013, ε δηαθνξά ηηκήο γηα 

εηζεξρφκελν Δ/Κ (inbound) απφ ην ιηκάλη ηεο αγθάε ζην ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο, 

ζε ζρέζε κε έλα εμεξρφκελν (outbound), κπνξεί λα θηάλεη θαη ηα 2.000$ (3.700$ 

πξνο 1.830$). Ζ ηηκή εηζεξρφκελνπ Δ/Κ κε πξννξηζκφ ην Υηνχζηνλ  αλέξρεηαη ζε 

3.510$, ελψ γηα ην εμεξρφκελν ζε 2.560$, αληίζηνηρα γηα ην ιηκάλη ηνπ Λνο 

Άληδειεο ζε  2.620$ θαη 1.400$ (ε δαπάλε αθνξά πιήξεο Δ/Κ - 40 γηα ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά, ηε δηαρείξηζε ζηνπο ιηκέλεο θφξησζεο/εθθφξησζεο, ηπρφλ άιιεο 

επηβαξχλζεηο, δελ πεξηιακβάλεη δαπάλεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο). 
52
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Οη δαπάλεο ειιηκεληζκνχ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη  θάζε  ιηκάλη. ηεξίδεηαη ζην δείθηε Gross 

Registered Metric Ton (GRT) ηνπ πινίνπ θαηά ηελ αγθπξνβφιεζε, ην ρξφλν 

παξακνλήο, ηελ χπαξμε εηδηθνχ ζπκβνιαίνπ ηνπ πινηνθηήηε κε ην ιηκάλη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ειιηκεληζκνχ πινίνπ panamax  είλαη πεξίπνπ 

160,000$ ζε ιηκάληα ζηελ πεξηνρή ηνπ Σέμαο θαη αλέξρεηαη ζε 210.000$ ζε άιια 

ιηκάληα ησλ ΖΠΑ.   

2.5.2 ΣΔΛΖ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο , κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ην πινίν θαηά 

ηε δηέιεπζή ηνπ, ε δηψξπγα ηνπ Παλακά ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ κεηξηθφ ζχζηεκα 

ρσξεηηθφηεηαο κε βάζε ηε κνλάδα PC/UMS: Panama Canal / Universal Measurement 

System (1 ηφλνο = 1,5253 PC/UMS πεξίπνπ). Με βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ην εάλ 

ην πινίν δηέξρεηαη θνξησκέλν ή θελφ θνξηίνπ, δηακνξθψλεηαη αλά ηχπν πινίνπ 

θιηκαθσηφ ηηκνιφγην (π.ρ. ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο Οθησβξίνπ 2013, γηα πινίν «general 

cargo: γηα ηνπο πξψηνπο 10.000 ηφλνπο 5,10$ /ηφλν -  γηα ηνπο επφκελνπο 10.000 : 

4,99$/ηφλν – γηα ην επηπιένλ 4,91$/ηφλν»). 
53

Γηα ηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ηα ηέιε 

δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη αλά TEU θαη αλέξρνληαη ζε 74$/TEU γηα δηέιεπζε πιήξνπο 

θνξηίνπ θαη ζε 65,60$ γηα δηέιεπζε πινίνπ θελνχ θνξηίνπ.  Γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο δηέιεπζεο, ε δηψξπγα ηνπ Παλακά εθαξκφδεη ζχζηεκα 

θξαηήζεσλ (booking) κε επηβάξπλζε, ψζηε ην πινίν λα δηέξρεηαη κε πξνηεξαηφηεηα. 

ε πεξηφδνπο ζπκθφξεζεο ε εμαζθάιηζε ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηίζεηαη ζε 

δεκνπξαζία.    

2.6. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ  

Οη απμεκέλεο ηηκέο θαπζίκσλ νδεγνχλ ζηελ θίλεζε ησλ πινίσλ ζε ρακειέο 

ηαρχηεηεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ηνλ πίλαθα  2.20 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (ηφλνη θαπζίκνπ αλά 

εκέξα – TPD: tons/per day) αλά κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη ηαρχηεηα πινίνπ, θαηά 

ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίνπ ζηε ζάιαζζα Σα ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέξρνληαη 

απφ ηελ πεγή: Fairplay 2000. Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ 

πινίνπ είλαη ζπγθξηηηθά ειάρηζηε .       
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Πίλαθαο 2.20 : Μέζνο όξνο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.
54

 

 

Σχπνο πινίνπ Μεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα (TEU) 

Σαρχηεηα (θφκβνη) Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

(Σφλνη/εκέξα) 

Πινία κεηαθνξάο 

Δ/Κ 

4.250 22,0 135 

5.600 22,5 160 

6.500 23,5 245 

8.000 23,5 255 

Γεμακελφπινηα 45-59.999* 14,8 35 

60-79.999 14,9 39.2 

80-119.999 14,8 45.3 

120-199.999 15,0 63.3 

200-319.999 15,4 84.1 

320+ 16,1 134.2 

Πινία κεηαθνξάο 

μεξνχ ζθφξπηνπ 

θνξηίνπ  

50-59.999 14,5 33.3 

60-79.999 14,3 35.5 

80-99.999 14,3 41.5 

100-119.999 14,2 51.2 

120-159.999 14,0 49.9 

160+ 14,4 56.5 
*tons  

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη ζπλάξηεζε θπξίσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ 

θαη ηεο ηαρχηεηαο θαη δεπηεξεπφλησο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο ζάιαζζαο.  Ζ ηαρχηεηα πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο ζε δχν επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, 

σο ππεξεζηαθή ηαρχηεηα 25 θφκβσλ (46,3 ρηι/ψξα) νξίδεηαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα 

πιεχζεο γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ε κεραλή ηνπ πινίνπ. Υακειή ηαρχηεηα (slow 

steaming) ζεκαίλεη ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηζρχνο, κε ζηφρν 

ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, αιιά πξνθαλψο κε αχμεζε ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηνπ δξνκνινγίνπ, παξάγνληαο φκσο ν νπνίνο απνηειεί, εηδηθά ζε 

δξνκνιφγηα κεγάισλ απνζηάζεσλ, ζεκαληηθή κεηαβιεηή επίδξαζεο ζηε  ζπρλφηεηα 

ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηελ εηήζηα δηαζεζηκφηεηα ηνπ πινίνπ. Ωο ειάρηζηε ή 

νηθνλνκηθή ηαρχηεηα (extra slow steaming) νξίδεηαη ηαρχηεηα κηθξφηεξε απφ ην 

επίπεδν ηεο ρακειήο, ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη 

αθνξά θπξίσο κηθξέο απνζηάζεηο. ην ζρήκα 8 παξνπζηάδνληαη κεηξήζεηο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ζε TEU. 
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ην ζρήκα 9 : Μεηξήζεηο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πινίσλ θνξηίνπ Δ/Κ αλά 

κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα (ζε TEU).
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Πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ 8.000-9.000 TEU κε ηαρχηεηα 23 θφκβσλ θαηαλαιψλεη 

πεξίπνπ 190 ηφλνπο θαπζίκνπ εκεξεζίσο. Μείσζε ηεο ηαρχηεηαο ζε 21 θφκβνπο 

ζπλεπάγεηαη θαηαλάισζε πεξίπνπ 105 ηφλσλ, δειαδή απνθέξεη εμνηθνλφκεζε 

κείσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαηά 45%.  Λφγσ ησλ απμεκέλσλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

ρακειή ηαρχηεηα ηείλεη λα θαηαζηεί θαλφλαο γηα ηε δηεζλή λαπηηιία.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

ην ηξίην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε παξνχζα 

κειέηε, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σα ζηνηρεία 

βαζίδνληαη ζε ηξείο κειέηεο:                         .                                                                                

α) ηε κειέηε «Second  IMO GHG Study 2009» (International Maritime Organization 

-IMO): θαιχπηεη ην ζέκα ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

λαπηηιίαο.                                                                                                                                 

β) ηε κειέηε ηνπ θαζεγεηή Corbett JJ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ «Panama Canal expansion: 

emission changes from possible west coast modal shift», ε νπνία πινπνηήζεθε ην 

2012 θαη εζηηάδεη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο 

ηνπ Παλακά ζηηο Ζ.Π.Α.                                               .                                                                                     

γ) ηε κειέηε Silvia de Marucci, ζηειέρνπο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, «The expansion 

of the Panama Canal and it’s impact on global CO2 emissions from ships». 

3.2 ΜΔΛΔΣΖ ΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ:  Second 

IMO GHG Study 2009. 
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Ζ κειέηε ηνπ International Maritime Organization (ΗΜΟ) εμεηάδεη ηηο θαπζαέξηεο 

εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ πινίσλ  (greenhouse gas emissions: GHG) θαη εηδηθά ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, σο ηνλ πιένλ ζνβαξφ ξππνγφλν παξάγνληα ζε 

ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  Ζ κειέηε παξνπζηάδεη εθηηκήζεηο γηα ηηο 

παξνχζεο θαη κειινληηθέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο δηεζλνχο θπξίσο θαη δεπηεξεπφλησο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο λαπηηιίαο (παξάθηηα, αιηεία θηι).   

3.2.1  ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΗΜΟ 2009 

Ζ λαπηηιία ην 2007 εθηηκάηαη φηη παξήγαγε ζπλνιηθά 1,046 εθαη. ηφλνπο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3,3% ησλ εθπνκπψλ ζε φιν ηνλ 

πιαλήηε. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, ην 2007 αλήιζαλ ζε 850 εθαη. ηφλνπο 

πνζφηεηαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ γηα ην 

ίδην έηνο.  

Σα ζελάξηα ηεο κειέηεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2050 ζρεδηάζηεθαλ κε 

βάζε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ, ηελ νηθνλνκία, ηε ρξήζε 

γεο, ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ππφ ην πξίζκα δπν δεδνκέλσλ: α) παγθνζκηνπνίεζε ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηνπηθφηεηα, β) αμίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έλαληη 

νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Με βάζε ηα πην πάλσ ζελάξηα δηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηελ 

ελ ιφγσ πεξίνδν ζπκπεξαίλεηαη φηη, εάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα , νη νπνίεο νθείινληαη ζηε δηεζλή λαπηηιία, κπνξεί λα δηπιαζηαζηνχλ ή 

θαη λα ηξηπιαζηαζηνχλ. ηα βαζηθά ζελάξηα δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ηεο εθπνκπήο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ 1,9% έσο 2,7%, ελψ ζηα αθξαία ζελάξηα αχμεζε κέρξη 

θαη 5,2%.  

Σερλνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο ζηα πινία κπνξεί λα επηθέξνπλ  

κείσζε ησλ εθπνκπψλ  ηεο ηάμεσο απφ 25% έσο θαη 75%. Ζ κειέηε επηζεκαίλεη φηη ν 

πξνζδηνξηζκφο νξίσλ γηα ηα λέα πινία, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο (Energy Efficiency Design Index), κπνξεί λα είλαη θνζηνινγηθά 

απνηειεζκαηηθφο (cost-effective), αιιά κεζνπξφζεζκα έρεη πεξηνξηζκέλν αληίθηππν 

ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη επηβάιιεηαη ζε λέα πινία θαη αθνξά κφλν 

ην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη φρη θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

Δάλ ηεζεί ζηφρνο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο ην 2100, κε φξην 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο 2
ν
 C πάλσ απφ ηα πξν-βηνκεραληθά επίπεδα θαη νη 

εθπνκπέο θαπζαεξίσλ απφ ηε λαπηηιία αθνινπζνχλ ηνπο φγθνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηα ζελάξηα ηεο κειέηεο, ηφηε ην 2050 ζα απνηεινχλ ην 12% έσο θαη ην 18% ησλ 

παγθφζκησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζα απαηηείηαη 

ζηαζεξνπνίεζε ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο κε πηζαλφηεηα 50%.  

3.2.2  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  ΗΜΟ 2009 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηειεί θπξίαξρν ξχπν ζε φηη αθνξά ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Παξακέλεη ζηελ αηκφζθαηξα θαη επηδξά ζηε ζεξκνθξαζία γηα καθξά 

ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ εθπνκπή ηνπ επηδξφληαο ζην θιίκα γηα δεθαεηίεο, ζε 

αληίζεζε γηα παξάδεηγκα, κε ηνπο ξχπνπο κε βάζε ην ζείν, νη νπνίνη παξακέλνπλ 
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ζηελ αηκφζθαηξά γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο κε κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

επηπηψζεηο ζην θιίκα. ηνλ πίλαθα 3.1. παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  αλά πεγή πξνέιεπζεο. 

Πίλαθαο 3.1 : Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 

αλά πεγή πξνέιεπζεο ην 2007.
57

 

1. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο   35,0%                                

2. Οδηθέο κεηαθνξέο      21,3%                                     

3. Βηνκεραλία θαη θαηαζθεπέο     18,2%                                         

4. Ναπηηιία         3,3%                              

5. Αεξνκεηαθνξέο         1,9%                                     

6. ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο       0,5%                                   

7. Άιιεο πεγέο        19,9% 

Σα αέξηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ θαχζε, απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε 

πεγή εθπνκπήο θαπζαεξίσλ γηα ηε λαπηηιία θαη πεγάδνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θχξηαο κεραλήο, ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπ πινίνπ. Άιινη 

ξππνγφλνη παξάγνληεο, φπσο νη εθπνκπέο ζπζηεκάησλ ςχμεο (ςχμε θνξηίσλ θαη 

θιηκαηηζκφο), θαζψο θαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ηνπ θνξηίνπ (π.ρ. απειεπζέξσζε 

πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ), απνηεινχλ 

ξχπνπο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο.  Οη θαπζαέξηεο εθπνκπέο ππνινγίδνληαη κε 

πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηεο παγθφζκηαο  λαπηηιίαο 

κε ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπ θαπζαεξίνπ (αλά κνλάδα θαηαλαισκέλνπ  

θαπζίκνπ).  

ηνλ πίλαθα 3.2. παξνπζηάδνληαη δπλεηηθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

παξεκβάζεηο βειηίσζεο ζε πινία, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία 

θαη ζα επέθεξαλ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Αθνξνχλ ζηε 

ζρεδίαζε ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ην ζχζηεκα θίλεζεο (κεραλέο θαη 

πξνπέιεο), ηε ζχλζεζε ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη, ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ.  Ζ κειέηε ζπκπεξαίλεη φηη, 

επηηπγράλνληαο ζπλδπαζηηθά ηερλνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο κπνξεί λα 

απμεζεί ζεκαληηθά ε απνδνηηθφηεηα ησλ πινίσλ θαη λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ 

                                                           
57 Buhaug O. Corbett J.J., Enderson O., and all, Second  IMO GHG Study 2009, International Maritime 

Organization (IMO), London, UK, April 2009, (ζειίδα 3).  
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εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ηεο ηάμεσο 25% έσο θαη 75%, ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά 

επίπεδα.  

 

Πίλαθαο 3.2 : Γπλεηηθέο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ζηα 

πινία, κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
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Σύπνο Παξέκβαζεο     Μείσζε CO2 αλά ηόλν * κίιη    

(α) ρεδίαζε (λέα πινία) 

ρεδίαζε, ηαρχηεηα,       2-50%                                            

θάθνο θαη ππεξθαηαζθεπή     2-20%                                      

χζηεκα πξφσζεο      5-15%                                

Πεξηεθηηθφηεηα θαπζίκσλ    5-15%                         

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο   1-10% 

(β) Λεηηνπξγία (όια ηα πινία)  

Γηαρείξηζε πινίνπ, επηκειεηεία (logistics)   5-50%                     

Αξηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ     1-10%                                   

Γηαρείξηζε  ελέξγεηαο                1-10% 

Ζ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, 

αθνξά ζηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη βηνθαπζίκσλ. Γηα απηέο ηηο πεγέο ελέξγεηαο 

πξνο ην θφζηνο θαη ην επίπεδν ελεξγεηαθήο παξαγσγήο  ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο ψζηε λα απνηειέζνπλ ηθαλά ππνθαηάζηαηα θαχζηκα ζην 

κέιινλ. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη ηθαλέο πεγέο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα δεπηεξεχνπζεο φκσο ρξήζεο ζηε λαπηηιία (π.ρ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ).  

Ζ εθπνκπή θαπζαεξίσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ αλά 

ρξνληθή πεξίνδν ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δηακνξθψλεηαη 

ρακειή δήηεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ κηαο θαηεγνξίαο θνξηίνπ θαη ηαπηφρξνλα κεγάιε 

δηαζεζηκφηεηα πινίσλ, ε ηαρχηεηα θίλεζεο ησλ πινίσλ κπνξεί λα κεησζεί, 

επηθέξνληαο έηζη κείσζε ζηηο θαπζαέξηεο εθπνκπέο. Αληίζεηα, φηαλ επηηπγράλεηαη 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ δήηεζεο γηα κεηαθνξά θνξηίσλ θαη δηαζεζηκφηεηαο πινίσλ, ε 

                                                           
58 Buhaug O. Corbett J.J., Enderson O., and all, (2009) Second  IMO GHG Study 2009, International 

Maritime Organization (IMO), London, UK, April 2009, (ζειίδα 54).  
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ηαρχηεηα απμάλεη ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ κε επίπησζε ηελ αχμεζε ζηηο εθπνκπέο. 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο εθπνκπέο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο 

εμεηδηθεχνληαη ζε 3 ππνθαηεγνξίεο: παξάθηηα, (Coastwise Shipping), πνληνπφξα 

(Oceangoing Shipping), κεηαθνξάο Δ/Κ (Container Ships) θαη είλαη:                                                                                                          

α) Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε παγθφζκην θαη ηνπηθφ επίπεδν.                    

β) Ζ νηθνλνκία, ε νπνία επηδξά ζηε δηακφξθσζεο ηεο δήηεζεο κεηαθνξάο θνξηίσλ, 

ζε φξνπο παγθφζκηαο θαη ηνπηθήο δήηεζεο θαη ε νπνία απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παγθφζκηα θαη ηνπηθά.                      .                                                                                                                                     

γ) Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηα εθάζηνηε επίπεδα λαχισλ, ζε ζπζρέηηζε κε ηε 

ζχλζεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δηαρείξηζε, 

ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζρεδίαζε, ζηα ζπζηήκαηα πξφσζεο θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ 

πινίσλ, ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε λαπηηιία.                                     .                                                            

δ) Ζ ελέξγεηα,  ζε φηη αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο 

ζε άλζξαθα,  ζε ζπζρέηηζε κε ην θφζηνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο.                                                        

Ζ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ άλζξαθα, κε βάζε ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:                      

Δθπνκπή CO2  = πιεζπζκφο Υ (GDP/ πιεζπζκφο) Υ (ελέξγεηα / GDP) Υ (CO2/ 

ελέξγεηα). 

3.2.3 ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΚΠΟΜΠΖ ΡΤΠΧΝ ΑΝΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ  

Ζ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  απφ ηα κέζα κεηαθνξάο θνξηίνπ, νξίδεηαη σο 

Απνδνηηθφηεηα CO2 (CO2 efficiency), φπνπ:                                                                                                                                                 

.                                         πνζφηεηα  CO2                                                                                                        

Απνδνηηθφηεηα CO2 =     -----------------------------------                                                                                                  

.                                                       ηφλν-ρηιηφκεηξν  

Ζ απνδνηηθφηεηα CO2 εθθξάδεη ηε κάδα (ζε γξακκάξηα) ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα πνπ εθπέκπνληαη αλά κνλάδα νλνκαζηηθνχ (δπλεηηθνχ) ή εθηεινχκελνπ 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αθελφο επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε κε άιια 

κεηαθνξηθά κέζα θαη αθεηέξνπ ζε ζρέζε κε ηα πινία εθθξάδεη ηνλ δείθηε EEDI 

(Energy Efficiency Design Index) = g CΟ2, / (ζρεδηαδηζηηθή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα x 

ηαρχηεηα) θαη EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) = g CΟ2 / (ηνλν-κίιηα)   

ηελ πεξίπησζε ηεο λαπηηιίαο ε κεηαβιεηή «ηνλν-ρηιηφκεηξν» ππνινγίδεηαη θαη ζε 

«ηφλν-κίιη» (πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ επί 0,540).   
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ηνλ πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο απνδνηηθφηεηαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ηεο κειέηεο ΗΜΟ 2009, αλά κέγεζνο θαη ηαρχηεηα πινίνπ θαη ζχκθσλα  κε 

πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηεο κεηαθνξηθήο θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ, φπσο 

πξνέθπςαλ γηα ηνλ  θιάδν ην έηνπο 2007. Ζ ζηήιε «απνδνηηθφηεηα πιήξνπο 

θνξηίνπ» παξνπζηάδεη  ζεσξεηηθά ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα, ε νπνία επηηπγράλεηαη 

ζε εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φηαλ ην πινίν θηλείηαη πιήξεο θνξηίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ φπσο π.ρ. ην έξκα θαη  κε ηαρχηεηα 

πνπ αληηζηνηρεί ζην 85% ηεο κέγηζηεο ζπλερνχο ηζρχνο (Maximum Continuous 

Rating, MCR) πνπ δχλαηαη λα αλαπηχμεη ε κεραλή πξφσζεο ηνπ πινίνπ.   

Όπσο είλαη αλακελφκελν, πινία κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο επηηπγράλνπλ 

κηθξφηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γξακκάξηα αλά ηνλνρηιηφκεηξν. 

Υαξαθηεξηζηηθά, πεηξειαηνθφξν 200.000 dwt επηηπγράλεη ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα 

2,9 γξακκάξηα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά ηνλν-ρηιηφκεηξν, ελψ πινίν 

60.000 dwt 7,5 γξακκάξηα αλά ηνλν-ρηιηφκεηξν. Πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ άλσ ησλ 

8.000 TEU επηηπγράλεη, 12,5 γξακκάξηα αλά ηνλνρηιηφκεηξν, ελψ πινίν 4.800 TEU 

((δει. κε ηε κέγηζηε επηηξεπηή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα πινίσλ πνπ κπνξνχλ ζήκεξα 

λα δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά), 16,6 γξακκάξηα αλά ηνλν-ρηιηφκεηξν. 
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Πίλαθαο 3.3α: Δθπνκπέο CO2 αλά ηύπν θαη κέγεζνο πινίνπ 
59

 

Σύπνο                    Μέγεζνο                Μέζε              Μέζε             Μέζε         Μεηαθνξηθό              Loaded                    πλνιηθή                                                                                                                               

Πινίνπ                                                         Υσξεηηθόηεηα    Δηήζηα ρξήζε      Σαρύηεηα          Έξγν            Απνδνηηθόηεηα      Απνδνηηθόηεηα                                               

             Υσξεηηθόηεηαο      (θόκβνη)                         (grCO2 / ηνλν-ρηιηόκεηξν)_  _____ 

1. Crude oil tanker 200.000+dwt   295.237  48%  15,4 14.197.046.742   1.6  2.9                           

2.  «  120-199.999  151.734  48%  15,0    7.024.437.504   2.2  4.4                                                

3.            «    80-119.999  103.403  48%  14,7    4.417.734.613   3.0  5.9                                                

4. «    60-  79.999    66.261  48%  14,6    2.629.911.081   4.3  7.5                             

5.            «    10-  59.999    38.631  48%  14,5    1.519.025.926   5.2  9.1                                

6.            «      0-    9.999      3.668  48%  12,1         91.086.398   20.7  33.3 

7. Product tanker    60.000+dwt  101.000  55%  15,3    3.491.449.962   3.3  5.7                                       

8. «    20-59.999    40.000  55%  14,8    1.333.683.350   7.2  10.3                            

9. «    10-19.999    15.000  50%  14,1       464.013.471   11.3  18.7                           

10. «       5-9.999      7.000  45%  12,8       170.712.388   14.8  29.2                             

11. «       0-4.999      1.800  45%  11,0         37.598.072   26.5  45.0 

12. Chemical tanker 20.000+ dwt    32.200  64%  14,7    1.831.868.715   5.7  8.4                              

13. «  10-19.999    15.000  64%  14,5       820.375.271   7.3  10.8                            

14. «    5-9.999       7.000  64%  14,5       382.700.554   10.7  15.1                             

15. «    0-4.999       1.800  64%  14,5         72.147.958   18.6  22.2  

16. LPG tanker  50.000+m3    46.656        48%  16,6     2.411.297.106   5.2  9.0                              

17. «  0-49.999       3.120  48%  14,0          89.631.360   27.0  43.5 

18. LΝG tanker  200.000+ m3    97.520  48%  19,6     5.672.338.333   5.4  9.3                              

19. «  0-199.999    62.100  48%  19,6     3.797.321.655   8.4  14.5 

 

                                                           
59 Buhaug O. Corbett J.J., Enderson O., and all, Second  IMO GHG Study 2009, International Maritime Organization (IMO), London, UK, April 2009, (ζειίδα 131).  
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Πίλαθαο 3.3β : Δθπνκπέο CO2 αλά ηύπν θαη κέγεζνο πινίνπ 

Σύπνο                    Μέγεζνο                Μέζε              Μέζε             Μέζε         Μεηαθνξηθό              Loaded                    πλνιηθή                                                                                                                               

Πινίνπ                                                         Υσξεηηθόηεηα    Δηήζηα Υξήζε      Σαρύηεηα          Έξγν            Απνδνηηθόηεηα      Απνδνηηθόηεηα                                               

                            Υσξεηηθόηεηαο    (θόκβνη)             (gr CO2 / ηνλν-ρηιηόκεηξν)_     __ 

20. Bulk carrier  200.000+dwt   227.000  50%  14,4 10.901.043.017   1.5  2.5                               

21.  «  100-199.999  163.000  50%  14,4    7.763.260.284   1.8  3.0                             

22. «    60-99.999    74.000  55%  14,4    3.821.361.703   2.7  4.1                                 

23. «    35-59.999    45.000  55%  14,4    2.243.075.236   3.8  5.7                             

24.         «    10-34.999    26.000  55%  14,3    1.268.561.872   5.3  7.9                             

25. «      0-9.999      2.400  60%  11,0         68.226.787   22.9  29.2                        

26. General cargo                  10.000 +dwt       15.000    60%  15,4        866.510.887   7.6  11.9                            

27. «      5-9.999      6.957  60%  13,4        365.344.150   10.1  15.8                           

28.  «      0-4.999      2.545  60%  11,7          79.945.792   10.9  13.9                            

29. « 10.000 +dwt, 100+TEU       18.000  60%  15,4        961.054.062   8.6  11.0                           

30. « 5-9.999dwt,   100+TEU         7.000  60%  13,4        243.599.799   13.8  17.5                            

31. « 0-4.999dwt,   100+TEU         4.000  60%  11,7        120.938.043   15.5  19.8                            

32. Refrigerated cargo  (αλεμάξηεηα απφ κέγεζνο)     6.400  50%  20,0        392.981.809   12.9  12.9 

33. Container   8.000 + TEU    68.600  70%  25,1     6.968.284.047   11.1  12.5                             

34. «  5-7.999 TEU    40.355  70%  25,3     4.233.489.679   15.2  16.6                            

35. «  3-4.999 TEU    28.784  70%  23,3     2.820.323.533   15.2  16.6                            

36. «  2-2.999 TEU    16.800  70%  20,9     1.480.205.694   18.3  20.0                           

37. «  1-1.999 TEU      7.000  70%  19,0        578.339.367   29.4  32.1                            

38. «  0-999    TEU      3.500  70%  17,0        179.809.363   33.3  36.3                        

39.  Vehicle  4.000+ceu      7.908  70%  19,4        732.581.677   25.2  32.0                            

40. «   0-3.999       2.808  70%  17,7        226.545.399   47.2  57.6                             

41.  Ro-Ro  2.000 +lm      5.154  70%  19,4        368.202.021   45.3  49.5                             

42. «  0-1.999 lm      1.432  70%  13,2          57.201.146   55.2  60.
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3.3 ΜΔΛΔΣΖ CORBETT,  Panama Canal, expansion: emission changes from 

possible west coast modal shift.
60

 

Οκάδα εξεπλεηψλ ππφ ηνλ Corbett JJ, θαζεγεηή ζην University of Delaware ησλ 

Ζ.Π.Α. δεκνζίεπζε κειέηε ζην πεξηνδηθφ Carbon Management ζρεηηθά κε ην 

ελδερφκελν ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά λα επηθέξεη αχμεζε ησλ 

θαπζαεξίσλ εθπνκπψλ, θπξίσο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ιφγσ ηεο ακηγψο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο Δ/Κ  απφ ηελ Αζία θαη κε πξννξηζκφ ηηο Αλαηνιηθέο αθηέο ησλ  

Ζ.Π.Α.  

3.3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ CORBETT  

Ζ κειέηε αλαιχεη ηελ πνζφηεηα ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, ζε ζπζρέηηζε  κε ηελ 

ελδερφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ ΑΗΑ – Ζ.Π.Α. κέζσ ηεο εμέηαζεο 

ελαιιαθηηθψλ ιηκαληψλ  πξννξηζκνχ ζηελ Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., σο 

απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο.  

Ζ κειέηε δηαρεηξίδεηαη δχν εξσηήκαηα:       

-Πνηα  ε εθηηκνχκελε κείσζε ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ιφγσ ρξήζεο 

πινίσλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, ηα νπνία ζα δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα κεηά ην 2015;               

- Μπνξεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ε αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ 

αζηαηηθνχ εκπνξίνπ, κε πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρεξζαία ζχλδεζε ησλ αθηψλ;     

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν Geospatial 

Intermodal Freight Transportation (GIFT), ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Rochester 

Institute of Technology θαη ην University of Delaware (Newark USA). 
61

  Σν κνληέιν 

ζπζρεηίδεη φγθνπο θνξηίσλ κεηαμχ πνιιαπιψλ ζεκείσλ αλαρψξεζεο – πξννξηζκνχ, 

ζπλδπάδεη νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζαιάζζηεο αξηεξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Καλαδά., ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκν ειάρηζηεο 
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δηαδξνκήο (shortest path algorithm), ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ε άξηζηε δπλαηή 

δηαδξνκή κεηαθνξάο θνξηίνπ απφ κία ηνπνζεζία ζε άιιε. Λακβάλεη ππφςε 

παξακέηξνπο φπσο: ειάρηζην θφζηνο θαη ρξφλνο κεηαθνξάο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, (εθπνκπέο ξίπσλ CO2, CO, NOx, SΟx, PM θηι).  Με ηε 

ρξήζε ηνπ κνληέινπ, έγηλε αλάιπζε: α) δηαδξνκψλ κέζσ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ πξνο 

ηα ιηκάληα ηεο Γπηηθήο αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., ζε ζπζρέηηζε κε ηελ ειάρηζηε δηαδξνκή 

ρεξζαίαο κεηαθνξάο, β) πξνο ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά κε πξνζέγγηζε απφ ηνλ 

Δηξεληθφ, ζε ζπζρέηηζε κε ηελ ειάρηζηε δηαδξνκή απφ ηε δηψξπγα πξνο ιηκάληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθηήο Ζ.Π.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπζρέηηζε κε ηελ ειάρηζηε δηαδξνκή 

γηα ηηο ίδηεο ηνπνζεζίεο πξννξηζκνχ αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ Μηζηζηπή.  

Μέζσ ηνπ κνληέινπ (GIFT) αλαπηχρζεθε κειέηε πεξίπησζεο (case study) 

ηππηθήο ξνήο θνξηίσλ απφ ηελ Αζία πξνο ηε Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. παξάιιεια κε 

ελδερφκελε εθηξνπή  1,2 εθαη TEU, πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή, κε δηέιεπζε κέζσ 

ηεο λέαο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 5.000 δεχγε ηφπσλ 

Πξνέιεπζεο – Πξννξηζκνχ (Origin – Destination) γηα ελδνρψξηεο κεηαθηλήζεηο 

θνξηίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 20 ιηκάληα πξνέιεπζεο Δ/Κ απφ ηελ Αζία.  ην ζρήκα 10 

απνηππψλεηαη ε ππάξρνπζα ζήκεξα ξνή Δ/Κ, ηα νπνία έρνπλ πξνέιεπζε ηελ Αζία 

θαη πξννξηζκφ ηεο δχν αθηέο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο.  

ρήκα 10 : Ρνή Δ/Κ ζηηο Ζ.Π.Α. κε πξνέιεπζε ηελ Αζία. 

 

Φνξηία, ηα νπνία θαηεπζχλνληαη ζε ιηκάληα ηεο Γπηηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α.,  

κεηαθνξηψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ νδηθψο ή 

ζηδεξνδξνκηθψο ή ζπλδπαζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Αθηή. Σν 40% ησλ Δ/Κ ηα νπνία εθθνξηψλνληαη ζηηο Ζ.Π.Α. κε 
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πξνέιεπζε απ’ φιν ηνλ θφζκν,  θηάλνπλ ζηα 4 κεγαιχηεξα απφ ηα 5 ιηκάληα ηεο 

Γπηηθήο Αθηήο. Ζ λέα δηψξπγα ηνπ Παλακά αλακέλεηαη λα αιιάμεη ηε ξνή ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ  επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ζε 

κεγαιχηεξα  πινία  κε πξνέιεπζε απφ ηελ Αζία θαη πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α.  

Με ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ GIFT αλαιχζεθε ε δηαθίλεζε Δ/Κ απφ 20 

αληηπξνζσπεπηηθά ιηκάληα ηεο Αζίαο κε πξννξηζκφ ιηκάληα ησλ Ζ.Π.Α. Γηα λα 

εθηηκεζεί ε επίδξαζε απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζηα θνξηία κέζσ ηνπ 

Δηξεληθνχ σθεαλνχ (trans-Pacific cargo) δεκηνπξγήζεθε κνληέιν  ελδνρψξησλ ξνψλ 

θαη ελδερφκελσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαδξνκψλ. Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ γηα απηέο 

ηηο δηαδξνκέο θνξηίσλ, ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ππάξρνπζεο κεηξήζεηο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ζελάξην, πνπ ππνζέηεη φηη ην 10% ησλ Δ/Κ ζα θαηεπζπλζνχλ 

πιένλ, αληί ζε ιηκάληα ηεο Γπηηθήο, ζε 5 ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο Δ/Κ ζηελ ελδνρψξα ησλ Ζ.Π.Α., απφ ρεξζαία κεηαθνξά (ζηδεξφδξνκνο, 

θνξηεγά) ζε δηέιεπζε θνξηίσλ κέζσ ηεο λέαο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο απφ ρεξζαία ζε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο πινίσλ post-Panamax, ηα νπνία έρνπλ κηθξφηεξε 

εθπνκπή θαπζαεξίσλ αλά TEU. Όκσο, ε πην πάλσ κείσζε, δελ αληηζηαζκίδεη ηηο 

εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ηνπ δξνκνινγίνπ πξνο 

ηα ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. κέζσ ηεο λέαο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.  

3.3.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ CORBETT  

Ζ κειέηε ζηεξίδεηαη ζε έλα βαζηθφ θαη έλα ελαιιαθηηθφ ζελάξην :                                                                                                         

α) Σν βαζηθφ ζελάξην πξνβάιιεη ηνλ φγθν ησλ Δ/Κ ην 2015, κε βάζε ηα δεδνκέλα 

ηνπ 2010, ππνζέηνληαο εηήζηα αχμεζε 7,2%.                               .                                                                      

β) Σν ελαιιαθηηθφ ζελάξην ππνζέηεη αιιαγή ηεο δηαδξνκήο γηα ην 10% ηνπ φγθνπ 

ησλ θνξηίσλ κε πξννξηζκφ πιένλ αληί ηε Γπηηθή Αθηή, ηε δηέιεπζε κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη άθημε ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. ηε ζπλέρεηα 

ζπγθξίλνληαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ δχν ζελαξίσλ κε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ 

ηερληθψλ ραξηνγξάθεζεο (mapping techniques).      
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Ζ δηαθίλεζε Δ/Κ Αζίαο – Ζ.Π.Α. απμήζεθε απφ 4,4 εθαη. TEU, ην 1997 ζε 

14,3 εθαη. TEU ην 2010, κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεσο  9,5%, έρνληαο 

ζπλππνινγίζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 2007-08. Πεξίπνπ ην 75% ησλ θνξηίσλ απηψλ 

εηζέξρνληαη ζηηο ΖΠΑ κέζσ ιηκέλσλ ηεο δπηηθήο αθηήο θαη ην 25% κέζσ ιηκέλσλ 

ηεο αλαηνιηθήο αθηήο, κε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά. 
62

 

Σα 25 κεγαιχηεξα ιηκάληα ησλ ΖΠΑ δηαρεηξίζηεθαλ πεξίπνπ 17 εθαη. TEU  

ην 2010.  Με ηελ ππφζεζε εηήζηαο αχμεζεο θαηά 7,2% ν φγθνο Δ/Κ ππνινγίδεηαη λα 

αλέιζεη ζε 24 εθαηνκκχξηα ην 2015. ήκεξα ην 63% πεξίπνπ ησλ Δ/Κ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Αζία. Σν βαζηθφ ζελάξην ηεο κειέηεο  ππνζέηεη γηα ην 2015 15 εθαη. TEU  

κε πξνέιεπζε απφ ηελ Αζία. Σν ελαιιαθηηθφ ζελάξην ππνζέηεη φηη ην 10% ησλ Δ/Κ 

ζα εθηξαπεί απφ ηε Γπηηθή Αθηή, φπνπ θαηεπζχλεηαη ζήκεξα,  πξνο ηελ Αλαηνιηθή 

Αθηή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. Απφ ηα 15 εθαη. TEU  αζηαηηθήο πξνέιεπζεο   

ε Γπηηθή Αθηή δέρεηαη πεξίπνπ 12 εθαη. TEU άξα ην 10%, δειαδή 1,2 εθαη. TEU ζα  

έρνπλ ζην  κέιινλ πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α.   

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, σο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πινίνπ 

κεηαθνξάο Δ/Κ ιακβάλνληαη ηα 10.000 TEU. Ζ ρσξεηηθφηεηα, ε ηαρχηεηα πιεχζεο, 

ε ηζρχο ησλ κεραλψλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε κειέηε, 

βαζίδνληαη ζηα πην θάησ ππάξρνληα αληηπξνζσπεπηηθά πινία αλά ρσξεηηθφηεηα, ηα 

νπνία ιακβάλνληαη σο «ππνδείγκαηα»:                                    .                                                                                     

-Anna Maersk/9.300 TEU, σο ππφδεηγκα πινίνπ κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο,                                                                                                

-Maersk Missouri/4.800 TEU, σο ππφδεηγκα πινίνπ πξηλ ηελ επέθηαζε.                                    

-Maersk Kinloss / 6.200 TEU, σο ππφδεηγκα κεηαθνξάο ζηε Γπηηθή Αθηή Ζ.Π.Α.   ε 

φηη αθνξά ηε ρεξζαία κεηαθίλεζε Δ/Κ απφ ηε δπηηθή αθηή ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ 

ηνπο ε κειέηε ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλνκή 60% νδηθψο θαη 40% ζηδεξνδξνκηθψο. Γηα 

ιφγνπο απινπνίεζεο ε ίδηα αλαινγία 60-40 ρεξζαίαο κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζην ζελάξην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο ησλ Δ/Κ, κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο 

γηα ηε δηαλνκή ζηηο πεξηνρέο  ηεο αλαηνιηθήο αθηήο. Ζ ππφζεζε απηή δίλεη θαηά 

πξνζέγγηζε νδηθή κεηαθίλεζε απφ ηε δπηηθή αθηή 700.000 TEU θαη κέζσ 

ζηδεξνδξφκνπ 520.000 TEU.  Ζ κειέηε αλαιχεη ηελ ελδερφκελε δηαθνξνπνίεζε 

δξνκνινγίνπ ησλ πινίσλ απφ ηα ιηκάληα ηεο δπηηθήο αθηήο: Los Angeles/Long 
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Beach, Seattle, Tacoma, θαη Oakland πξνο ηα ιηκάληα ηεο αλαηνιηθήο:  New York, 

Savannah, Norfolk, Baltimore, θαη Charleston.  Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζηα 

νπνία ζηεξίδεηαη ε κειέηε, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ Δ/Κ κεηαμχ δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο αθηήο θαηά 10% 

παξαηεξείηαη ήδε απφ ηε δεθαεηία 1997-2007 θαη απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ ιηκαληψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α.   Σαπηφρξνλα, κε βάζε 

ζηνηρεία ηεο Federal Highway Administration, πξνθχπηεη φηη πάλσ απφ ην 30%  ησλ 

Δ/Κ απφ Αζία, ηα νπνία έρνπλ πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο δπηηθήο αθηήο, πξνσζνχληαη κε 

ηειηθφ πξννξηζκφ πεξηνρέο αλαηνιηθά ηνπ πνηακνχ Μηζηζηπή. Καηά ζπλέπεηα 1,2 

εθαη TEU αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα ηξίην ησλ φγθνπ ησλ θνξηίσλ απφ ηελ Αζία, ηα 

νπνία εθθνξηψλνληαη ζηε Γπηηθή Αθηή αιιά έρνπλ σο πξννξηζκφ πεξηνρέο ζηελ 

αλαηνιηθή αθηή. Ο βαζκφο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ιηκαληψλ ηεο 

αλαηνιηθήο αθηήο δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκεζεί δεδνκέλνπ φηη ε ελαιιαθηηθή 

δηαδξνκή κέζσ δηψξπγαο έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα, ζε ζχγθξηζε ην ζχζηεκα 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ζηελ ελδνρψξα ησλ Ζ.Π.Α.  Ζ δηάξθεηα κπνξεί λα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε Δ/Κ απφ ηελ Αζία κεηαθέξνληαη θαη 

θαηαλαισηηθά αγαζά επαίζζεηα ζην ρξφλν. εκεηψλεηαη φηη, ε επηινγή ησλ 

ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κειέηε, είλαη ζπλάξηεζε θαη 

ηεο ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ γξακκψλ liner, νη 

νπνίεο  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Δηξεληθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ήδε 

δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα. πκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε ρξήζε πινίσλ 

απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηνξηζκφ ησλ 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, κπνξεί λα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε 

εθπνκπήο θαπζαεξίσλ.                                                                                       

  Άιιεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην απνηέιεζκα απηφ ε επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ησλ ιηκέλσλ ηεο Γπηηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ελ ζπλερεία 

ηεο ρεξζαίαο κεηαθνξάο ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. 
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3.3.3 ΔΚΠΟΜΠΔ ΡΤΠΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ CORBETT  

Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ηνπ ζελαξίνπ ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο, ζε ζρέζε κε ην 

βαζηθφ ζελάξην, εθηηκψληαη ζε φξνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2, δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SOx σο SO2), δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (NOx σο NO2) θαη PM σο PM 2,5 (ινηπά 

ζσκαηίδηα). Ζ ηαπηφηεηα ησλ εθπνκπψλ αληιήζεθε απφ ην Rochester Institute of 

Technology –University of Delaware, web-based multimodal energy and emissions 

calculator.
64

  Ο Πίλαθαο 3.4 παξνπζηάδεη δείθηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ αλά 

ρσξεηηθφηεηα  πινίνπ, κε βάζε ηα ζελάξηα ηεο κειέηεο θαη ηελ παξαδνρή 10 ηφλσλ 

αλά TEU.  

Πίλαθαο 3.4 : Γείθηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ κε 

πξννξηζκό ηε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α.  

ΔΚΠΟΜΠΔ          ΣΗΜΔ                                        ΜΟΝΑΓΔ                   

(α) Γπηηθή αθηή      (6.200  TEU), πξόηππν πινίνπ Maersk Kinloss                       

CO2     200         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   2360      British thermal unit/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.12         g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   3.01         g/TEU-mile  

PM    0.0117         g/TEU-mile  

BC*    0.0004         g/TEU-mile   

(β)Αλαηνιηθή αθηή (4.800  TEU), πξόηππν πινίνπ Maersk Missouri                 

CO2     232         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   2740     btu/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.14         g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   2.66         g/TEU-mile  

PM    0.010365        g/TEU-mile  

BC    0.000311        g/TEU-mile 

(γ)Αλαηνιηθή αθηή (9.300  TEU), πξόηππν πινίνπ Anna Maersk                       

CO2     166         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   1960     btu/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.10         g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   1.897         g/TEU-mile  

PM    0.007395        g/TEU-mile  

BC    0.000222        g/TEU-mile 

*Ο δείθηεο αθνξά εθπνκπή αηζάιεο  (Black Carbon). Γηα πινία, ηα νπνία δελ ειέγρνληαη γηα εθπνκπή 

ΡΜ ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ε ζρέζε BC:ΡΜ θαηά πξνζέγγηζε 3% (γηα ηα θνξηεγά θαη ην 

ζηδεξφδξνκν 74%).  
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Όιεο νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, εθηφο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2, 

εμεηάζηεθαλ κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ  MARPOL ANNEX  VI  ECA, γηα φιεο ηηο 

δηαδξνκέο κε αθεηεξία ηελ Αζία θαη πξννξηζκφ ηε Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ ζηηο ΖΠΑ (ECA: 

Emission Control Area), σο κνληέιν θαιχηεξεο πξαθηηθήο (best practice) γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ πινίνπ. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ δελ απνηεινχλ αληηθεηκεληθφ 

ππνινγηζκφ γηα δηαδξνκέο εθηφο ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο αθηέο ηεο Βνξείνπ 

Ακεξηθήο (πεξηνρή ECA). Πινία πξνεξρφκελα απφ ηελ Αζία, ή θαη ηηο αθηέο ηνπ 

Μεμηθνχ, κπνξεί λα πιένπλ ζε δηαδξνκέο κε ιηγφηεξν απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο.  

ρεηηθά κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη δείθηεο εθπνκπψλ βαζίδνληαη ζηελ 

ππφζεζε πιήξνπο θνξηίνπ (full utilization). Σπρφλ κεξηθή θφξησζε ηνπ πινίνπ  

(lower utilization), ή κεηαβαιιφκελε θφξησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, είλαη 

πξνθαλέο φηη ζα αιιάμεη ηνπο δείθηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ αλά TEU. Δπίζεο, νη 

δείθηεο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνξνχλ κηα δηαδξνκή 

κεηάβαζεο (front-haul voyage) πξνο ηηο Ζ.Π.Α. θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ δξνκνινγίνπ επηζηξνθήο ηνπ πινίνπ (backhaul). Οξηζκέλα πινία 

επηζηξέθνπλ θελά θνξηίνπ θαη άιια κε πιήξε ή κηθξφηεξν θνξηίν, γεγνλφο πνπ 

επηδξά ζην επίπεδν εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. ηε κειέηε δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πην πάλσ ζηνηρεηά. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο εζηηάδεη κφλν ζηε κέηξεζε εθπνκπήο 

θαπζαεξίσλ ησλ δξνκνινγίσλ εηζαγσγήο TEU ζηηο ΖΠΑ.                         

Ζ κειέηε εμεηάδεη επίζεο ηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο  

κεηαθνξηθήο αιπζίδαο κε ππνθαηάζηαζε ηεο νδηθήο θαη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο 

απφ πινία κηθξψλ απνζηάζεσλ (short sea shipping) θαη ηε ρξήζε ηνπηθψλ ζαιαζζίσλ 

ή άιισλ πδάηηλσλ νδψλ.
65

 Πινία post-Panamax, δηέξρνληαη απφ ηε λέα δηψξπγα θαη 

πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. ηε ζπλέρεηα ηα Δ/Κ 

κεηαθνξηψλνληαη ζε πινία κηθξψλ απνζηάζεσλ θαη  κεηαθέξνληαη ζε κηθξφηεξα 

ιηκάληα, φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ παξάδνζεο.  
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ηνλ πίλαθα 3.5 παξνπζηάδνληαη δείθηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ρεξζαίσλ 

κεηαθνξψλ θαη κέζσ πινίσλ κεηαθνξάο κηθξψλ απνζηάζεσλ (Short sea shipping κε 

δπλακηθφ 800 TEU θαη ηαρχηεηα 18 κίιηα ηελ ψξα).  

Πίλαθαο 3.5 : Γείθηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ θαηά ηε κεηαθνξά θνξηηώλ  

ΔΚΠΟΜΠΔ           ΣΗΜΔ                                         ΜΟΝΑΓΔ___                   

(α)ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά                                                                                         

CO2     316         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   4070      British thermal unit/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.00301        g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   2.77         g/TEU-mile  

PM    0.0448         g/TEU-mile  

BC*    0.0327         g/TEU-mile   

(β)Φνξηεγά θπθινθνξίαο κεηά ην 2007                                                                    

CO2     832         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   10700     btu/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.0079         g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   2.2615         g/TEU-mile  

PM    0.0176         g/TEU-mile  

BC    0.0130         g/TEU-mile    

(γ) Short sea shipping                                                                                                
CO2     308         g/TEU-mile 

Δλέξγεηα   3640     btu/ TEU-mile 

SOx (σο SO2)   0.185         g/TEU-mile 

NOx (σο NO2)   4.63         g/TEU-mile  

PM    0.018         g/TEU-mile  

BC    0.00054        g/TEU-mile___ 

 

3.3.4 ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ CORBETT  

Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά πξνζθέξεηαη σο ελαιιαθηηθή δηαδξνκή 

πξνζέγγηζεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., κεηαβάιινληαο  ηξείο παξάγνληεο, 

νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ.                                 .                                                                                                                                                 

α) Σνλ φγθν ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο (πεξηζζφηεξα TEU-κίιηα).                 .                                   

β) Σελ απνδνηηθφηεξε  δηαθίλεζε θνξηίσλ (πινία απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο).        .                                         

γ) Σε ζέζε ησλ πεγψλ εθπνκπήο θαπζαεξίσλ (γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ).                         
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ηνλ πίλαθα 3.6 παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα CO2 γηα ην βαζηθφ ζελαξίνπ ηεο κειέηεο, δειαδή εηήζηαο αχμεζεο ηνπ 

φγθνπ δηαθίλεζεο Δ/Κ ζηε ζαιάζζηα αξηεξία Αζία – Ζ.Π.Α. θαηά 7,2% κε βάζε ην 

έηνο 2010 θαη νξίδνληα ην 2015.  

Πίλαθαο 3.6 Πξόβιεςε εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 ην 2015, κεηά ηελ 

επέθηαζε ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά (ζε ηόλνπο). 

Γξνκνιφγην πξνο      Αλαηνιηθή αθηή  Γπηηθή αθηή      χλνιν                                                                                                                                                    

Πινία                             13.000.000  14.000.000  27.000.000                               

ηδεξφδξνκνο                  1.000.000    3.400.000                    4.400.000 

Φνξηεγά       1.900.000                 6.400.000                    8.300.000 

χλνιν                           15.900.000  23.800.000                  39.700.000 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο :                                                     

(1) Ο ζπλδπαζκφο ηεο κείσζεο ηεο ξνήο Δ/Κ πξνο ηε δπηηθή αθηή θαη ηεο ρξήζεο 

πινίσλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, ηα νπνία ζα δηέξρνληαη απφ ηε λέα δηψξπγα ηνπ 

Παλακά, επηδξά ζηε κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ εθπνκπψλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ κε πξννξηζκφ ιηκάληα ηεο δπηηθήο αθηήο.  

(2) Ζ αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαθνξάο πξνο ηα ιηκάληα ηεο αλαηνιηθήο αθηήο 

έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θαπζαεξίσλ εθπνκπψλ, νη νπνίνη  

παξάγνληαη ζηε ζάιαζζα, αθνχ ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ζηηο δηαδξνκέο πξνο ηελ 

αλαηνιηθή αθηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ε νπνία πξνθχπηεη 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ πξνο ηε δπηηθή αθηή.                                                                                              

(3) Παξά ηελ αχμεζε ηεο απφζηαζεο πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή, ε δπλαηφηεηα 

δηέιεπζεο απφ ηε λέα δηψξπγα ηνπ Παλακά πινίσλ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, 

(πιενλεθηήκαηα νηθνλνκηψλ θιίκαθαο), αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ζηε κείσζε ηεο 

εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δηαδξνκψλ, κε βάζε ηνπο φγθνπο δηαθίλεζεο 

ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ ηεο κειέηεο θαη κε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ 

δηαθηλνχλ ηα θνξηία ζήκεξα κέζσ ηεο δηψξπγαο (4.000 TEU πεξίπνπ πξνο ηελ 

αλαηνιηθή αθηή έλαληη 6.000 TEU πξνο ηε δπηηθή), δείρλεη φηη ηειηθά κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κείσζε ηεο εθπνκπήο ησλ θαπζαεξίσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 23%.                       .                                                                               
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(4) ε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., ιφγσ  ηεο εθηξνπήο ησλ Δ/Κ πξνο 

ηελ αλαηνιηθή αθηή, κεηψλεηαη ε ν φγθνο ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη θαη ε εθπνκπή θαπζαεξίσλ ζην έδαθνο. 

Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη ε θίλεζε ησλ θνξηίσλ, άξα θαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ζην 

έδαθνο ζηελ αλαηνιηθή αθηή ιφγσ απμεκέλεο ρξήζεο κέζσλ νδηθήο θαη 

ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. Ζ αχμεζε ηεο ρεξζαίαο θίλεζεο νμχλεη ην πξφβιεκα ζε 

ηεο ζπκθφξεζεο ζε ήδε θνξεζκέλεο ρεξζαίεο αξηεξίεο ηεο αλαηνιηθήο αθηήο. 

Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε ρξήζε πινίσλ κεηαθνξάο κηθξψλ 

απνζηάζεσλ, κέζσ πδάηηλσλ νδψλ.                                                                                                  

(5) Ζ κειέηε Corbett θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη σο ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

αλακέλεηαη κηθξή επίδξαζε ζηα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. Δηδηθφηεξα, 

αλακέλεηαη αχμεζε +0,65% ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), αχμεζε 

+4% ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αχμεζε +2% ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην ηνπ 

αδψηνπ θαη κείσζε  -0,45% ζε φηη αθνξά ηελ αηζάιε θαη ηα ινηπά ζσκαηίδηα. Με 

βάζε ην ζελάξην εθηξνπήο Δ/Κ πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή, ε ζπλεθηίκεζε ησλ δχν 

παξαγφλησλ: κεγαιχηεξε απφζηαζε, πινία κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, νδεγεί ζε 

αλακελφκελε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ θαπζαεξίσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4%, ζε φηη αθνξά ηηο 

εθπνκπέο ζηε ζάιαζζα.                                                        .                                                                                                          

3.4  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  MARUCCI  «The expansion of the 

Panama Canal and it’s impact on global CO2 emissions from ships». 
66

  

Ζ κειέηε εμεηάδεη επίπεδα εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 σο παξάγσγν 

απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. Βαζίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2. Με αθεηεξία ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα θίλεζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ην έηνο 2010 θαη ρξνληθφ νξίδνληα ην 

2025 εμεηάδεη δχν ζελάξηα: α) ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγαο κε ην ππάξρνλ 

δπλακηθφ, β) ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο κεηά ηελ επέθηαζε.  Αλαιχεη ζαιάζζηεο 

αξηεξίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κέζσ ηεο δηψξπγαο 

ηνπ Παλακά. Σν ππφινηπν πνζνζηφ αθνξά κηθξφηεξα πινία, γηα ηα νπνία, ιφγσ ηνπ 

είδνπο ηνπ εκπνξίνπ πνπ εμππεξεηνχλ, δελ δηαθαίλεηαη λα επεξεαζηνχλ κεηά ηελ 
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επέθηαζε ηεο δηψξπγαο. Ζ κειέηε ππνζέηεη ηε ρξήζε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, ζε πεξίπησζε κε επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ, ην αθξσηήξην Υνξλ, ην αθξσηήξην ηεο 

Καιήο Διπίδαο θαη ηε ρεξζαία δηαθίλεζε Δ/Κ ζηηο Ζ.Π.Α., κφλν φκσο κέζσ 

ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο.  

Ζ πξφβιεςε γηα ηελ αχμεζε ησλ δηειεχζεσλ θαη ηνλ φγθν ησλ θνξηίσλ πνπ   

δηαθηλνχληαη, ζηεξίδεηαη ζηηο πην θάησ ππνζέζεηο: 

- Μεηά ηελ επέθηαζε, έηνο 2025:  πξφβιεςε 521,4 εθαηνκκχξηα PC/UMS κε 

κηθξφηεξν αξηζκφ δηειεχζεσλ. Με επέθηαζε:   330,0           «          PC/UMS.         

- Γηαδξνκή Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα κεηά ηελ 

επέθηαζε 8.000TEU, Dry bulk  άλσ 120.000dwt (deadweight), Tankers 100-

120.000dwt.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 απφ ηα πινία, ε 

κειέηε βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε: Δθπνκπέο CO2 πινίσλ = (θαηαλάισζε θαπζίκνπ x 

ζπληειεζηή εθπνκπήο CO2). Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

απφζηαζε ηεο δηαδξνκήο, ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ (HFO: Heavy Fuel Oil ή MDO: 

Marine Diesel Oil) ηνλ ηχπν θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ, ην έξκα, ηε ζέζε ηνπ 

πινίνπ (ζηε ζάιαζζα, ειιηκεληζκέλν, ζηε δηψξπγα ηνπ Παλακά).   

Ζ κειέηε Marucci αλαιχεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 κεηαμχ 

ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ ρσξίο επέθηαζε θαη κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά. Πξνβιέπεη ηνπο πην θάησ φγθνπο εθπνκπψλ (εθαηνκκχξηα ηφλνη): 

Γηψξπγα:  Υσξίο Δπέθηαζε Μεηά ηελ Δπέθηαζε            Γηαθνξά 

Έηνο:    2015 2020 2025 2015 2020  2025      2015    2020      2025 

CΟ2:    50,84 65,39 80,35 41,24   49,73    59,99     -9,60  -15,66   -20,36 

Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά ζα έρεη σο αληίθηππν ζε παγθφζκην επίπεδν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 κε πξνέιεπζε ηα πινία θαηά 9,60 εθαη. ηφλνπο ην 

2015, θαηά 15,66 ην 2020 θαη θαηά 20,36 ην 2025. 
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ηηο κεηξήζεηο ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά εκέξα. Γηα ηα 

πινία Δ/Κ ιακβάλνληαη θιίκαθεο ηαρχηεηαο 22-23,5 θφκβνη ελψ γηα άιιεο 

θαηεγνξίεο θνξηεγψλ πινίσλ ηαρχηεηεο 14-15 θφκβσλ.  

Καηά θαηεγνξία πινίνπ ε αλακελφκελε κείσζε ζηηο εθπνκπέο CΟ2, ιφγσ 

επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 3.7.   

Πίλαθαο 3.7 : Αλακελόκελε κείσζε εθπνκπώλ CΟ2 κεηά ηελ επέθηαζε ηεο 

δηώξπγαο ηνπ Παλακά (ζει. 611, επεμεξγαζία). 

2015    %  2020    %   2025___% 

Container    -8,53 (88,85)  -12,73 (81,29)  -17,10  (83,99) 

Bulkers  -0,38   -0.87   -0,62          

Tankers  +0,29   -0,67   -0,90                 

Ro-Ro  -0,44   -0,64   -0,82                   

Reefers (ςπγεία) -0,28   -0,63   -0,90                         

General cargo -0,26   -0,12   -0,02                           

ύλνιν   -9,60     -15,66     -20,36 

 Σα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ αληηπξνζσπεχνπλ ην 88,85% ηεο κείσζεο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ2  ην 2015, ην 81,29% ην 2020 θαη ην 83,99 ην 2025. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε σθέιεηα απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ εληνπίδεηαη 

ζηε ζαιάζζηα αξηεξία Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α., ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε 

κείσζε κε πνζνζηά  54,17% ην 2015, 49,42% ην 2020 θαη 47,5% ην 2025.  

εκεηψλεηαη φηη, ε κειέηε Corbett πξνβιέπεη ειάρηζηε αχμεζε ζηηο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (+0,65%) γηα ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ θίλεζε ζηηο ρεξζαίεο αξηεξίεο ησλ  Ζ.Π.Α.  

ηνλ πίλαθα 3.8  παξνπζηάδνληαη ππνινγηζκνί εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα CΟ2 γηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ κε απφπινπ απφ ην ιηκάλη Kaohsiung ηεο 

Σατβάλ, πξννξηζκφ ηε Νέα Τφξθε θαη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο (ζε ηφλνπο).  
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Πίλαθαο 3.8 : Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ2 ζηε δηαδξνκή 

Kaohsiung - Νέα Τόξθε (ζε ηόλνπο). 

    Γηψξ.Παλακά  Δπίγεηα ΖΠΑ  Cape Horn  C.Good Hope  Γηψξ.νπέδ  

Panamax          2,51          2,64      4,07 2,86  3,02 

8000 TEU         2,06          2,38      3,37 2,86  2,51 

8700 TEU         1,82          2,23      2,98 2,53  2,21 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ε δηψξπγα ηνπ Παλακά απνηειεί ηε ζαιάζζηα νδφ ζηε 

δηαδξνκή Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α., κε ηε κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά εθπνκπή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ2 θαη ηαπηφρξνλα ε εθπνκπή αλά TEU  είλαη ζαθψο 

κεησκέλε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο πινίσλ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 

κεηά ηελ επέθηαζε. Πινίν Post Panamax ρσξεηηθφηεηαο 8.700 TEU, κεηψλεη ηηο 

εθπνκπέο θαηά 27,5% πεξίπνπ ζηε ζαιάζζηα αξηεξία κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΚΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ 

ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε 

ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, κεηξήζεηο απνδνηηθφηεηαο ελαιιαθηηθψλ ζαιαζζίσλ 

νδψλ κε βάζε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ. ην δεχηεξν κέξνο  θαηαγξάθνληαη 

δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε βαζηθνχο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο 

ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο, θαζψο θαη ηηο 

αλακελφκελεο επηπηψζεηο ζε εθπνκπέο δηνμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα. ην ηέινο ηνπ 

θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Βάζε γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο αλαθνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην απηφ απνηεινχλ ην δεχηεξν 

θαη ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζεο.  

4.2.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

Ωο «θιάδνο πξφηππν» γηα ηηο αλάγθεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ζηελ παξνχζα κειέηεο 

επηιέγεη ν  θιάδνο ησλ Δ/Κ ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο παξάγνληεο:     

  Α) Σν κεξίδην αγνξάο ηνπ θιάδνπ ησλ Δ/Κ ζηε δηεζλή λαπηηιία, ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη ζε 17,12% ην έηνο 2012 (πίλαθαο 2.3, θεθ.2). Σαπηφρξνλα, ηε 

ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε πνπ αθνινπζεί ην κεξίδην απηφ δηαρξνληθά  θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ Δ/Κ θαη ζε άιια πξντφληα 

(πξντφληα αλαθχθισζεο, αγξνηηθά πξντφληα, ηξφθηκα θηι.).    

  Β) Σε δηαθίλεζε Δ/Κ ζε βαζηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο, θπξίσο ζηνλ άμνλα 

Αλαηνιή – Γχζε. Σν 2011 δηαθηλήζεθαλ 45.200.000 TEU  απφ ηα νπνία 18.700.000 

TEU ζηε δηαδξνκή Αζία – Β. Ακεξηθή θαη αληίζηξνθα (πίλ. 2.4, θεθ. 2).               

Γ) Σε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαθίλεζεο Δ/Κ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. Με βάζε ην κέζν φξνο θίλεζεο απφ ηε δηψξπγα 

(έηε 2011-2012), ε θαηεγνξία ησλ Δ/Κ θαηέρεη κεξίδην 23,70% ζε φηη αθνξά ηε 

ρσξεηηθφηεηα θαη 25,90% ζε φηη αθνξά ηηο δηειεχζεηο (3.292 επί ζπλφινπ 12.708) 

(πίλ. 2.11, θεθ. 2). 

Γηεξεπλήζεθε καθξνπξφζεζκα, κε ρξνληθφ νξίδνληαη ην δηάζηεκα 2010-2025, ην 

επίπεδν θνξεζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη νη δπλαηφηεηέο ηεο 
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πξνζθνξάο ππεξεζηψλ  ζηε δηεζλή λαπηηιία. ην επφκελν ζηάδην δηεξεπλήζεθε ε 

επθαηξία πξνζθνξάο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηε δηεζλή λαπηηιία, κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο δηέιεπζεο πινίσλ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο κεηά ηελ επέθηαζε ηεο 

δηψξπγαο. Δλ ζπλερεία θαηαγξάθεθαλ ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηηο ζαιάζζηεο 

αξηεξίεο, ν νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νθείινληαη ζηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο, θαζψο 

θαη παξάιιειεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ππνδνκή 

ιηκέλσλ, θφκβνη κεηαθφξησζεο).  Σέινο, ηα ζηνηρεία ησλ κειεηψλ, νη νπνίεο 

ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζην ηξίην θεθάιαην, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηα επίπεδα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα.   

4.3  ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ  

4.3.1 ΠΡΟΒΛΔΦΖ  ΡΤΘΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Ζ  πξφβιεςε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά καθξνπξφζεζκα  

ζηεξίρζεθε ζε δχν ππνζέζεηο. Σν πξψην ζελάξην, ραξαθηεξίδεηαη σο «ζπληεξεηηθφ» 

θαη ζηεξίδεηαη ζηελ πξφβιεςε κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαηά 3%. Σν δεχηεξν ραξαθηεξίδεηαη σο «ξεαιηζηηθφ» θαη ζηεξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 4%. εκεηψλεηαη φηη, ε ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (IMF) γηα ηελ παγθφζκηαο νηθνλνκία είλαη 2,9%  γηα ην 2013 θαη 3,6% γηα 

ην 2014.
67

 εκεηψλεηαη επίζεο ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ θαηά 4,1% ηε δεθαεηία 1991-2000 θαη 2,9 ηε δεθαεηία 2001-2010.  
68

    

ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο αλάπηπμεο ηεο δηεζλνχο 

λαπηηιίαο κε βάζε ηηο ππνζέζεηο ησλ δχν ζελαξίσλ. Σν ζπληεξεηηθφ ζελάξην γηα ην 

2020 νδεγεί ζε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ θνξηίσλ ζε 10,9 δηο ηφλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

1,75 δηο ηφλνη αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε Δ/Κ. Με ηελ ππφζεζε φηη αληηζηνηρνχλ 10 ηφλνη 

αλά TEU, πξνβιέπεηαη δηαθίλεζε 175 εθαη. TEU. Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο 2025 

πξνβιέπνληαη 12,18 δηο ηφλνη θνξηίσλ, 1,96 Δ/Κ θαη 196 εθαη. TEU        

 

                                                                

                                                           
67

  www.imf.org                                                                                                         
68

 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/euda_9_en.pdf 

 

http://www.imf.org/
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Πίλαθαο 4.1  Πξόβιεςε αλάπηπμεο ηεο δηεζλνύο λαπηηιίαο 

πληεξεηηθό  

(+3%) 

2010 2015 2020 2025 

Φνξηία (δηο ηφλνη) 8,40 9,66 10,92 12,18 

Δ/Κ 

(δηο ηφλνη) 

1,35  1,55 1,75 1,96 

1TEU=10 ηφλνη 

(ζε000) 
135.000 155.000 175.000 196.000 

Ρεαιηζηηθό  

(+4%) 

2010 2015 2020 2025 

Φνξηία (δηο ηφλνη) 8,40 10,008 11,76 13,44 

Δ/Κ 

(δηο ηφλνη) 

1,35 1,71 2,08 2,44 

1TEU=10 ηφλνη 

(ζε000) 
135.000 171.000 200.080 244.000 

 

Σν ξεαιηζηηθφ ζελάξην γηα ην 2020 πξνβιέπεη αχμεζε  θνξηίσλ ζε 11,76 δηο 

ηφλνπο, 2,08 δηο ηφλνπο  Δ/Κ θαη 200 εθαη  TEU. Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο  2025 

πξνβιέπνληαη 13,44 δηο ηφλνη θνξηίσλ, 2,44 Δ/Κ θαη 244 εθαη. TEU.  

4.3.2  ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΗΝΖΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ 

Ζ δηψξπγα ηνπ Παλακά θαηέρεη κεξίδην 2,62% ζηελ παγθφζκηα δηαθίλεζε θνξηίσλ 

κέζσ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Ο κέζνο φξνο ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ηε δηεηία 2011-2012 αλέξρεηαη ζε 220.007.000 ηφλνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 

52.171.000 ηφλνη αθνξνχλ ζε Δ/Κ (πηλ.2.11, θεθ.2).  Σν κέγηζην δπλακηθφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγα ηνπ Παλακά ππνινγίδεηαη ζήκεξα πεξίπνπ ζε 340 εθαη. 

PC/UMS (αληηζηνηρεί ζε 225 πεξίπνπ εθαη. ηφλνπο -1 ηφλνο = 1,5253 PC/UMS 

πεξίπνπ).
69

  Καηά ζπλέπεηα ε δηψξπγα, εάλ δελ πινπνηνχζε ην πξφγξακκα επέθηαζεο, 

ζα αδπλαηνχζε κεζνπξφζεζκα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, 

νη νπνίεο ζήκεξα απνηεινχλ ην βαζηθφ ηεο πειαηνιφγην. Με ζηνηρεία ηεο δηψξπγαο  

πξνβιέπεηαη δηαθίλεζε  ην 2025, κεηά ηελ επέθηαζε:  521,4 εθαη.PC/UMS, δειαδή 

πεξίπνπ 341.844.000 ηφλνπο, κε κηθξφηεξν αξηζκφ δηειεχζεσλ.
70

    

ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη πξνβιέςεηο γηα ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ κε 

βάζε ηα ζελάξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρσξίο ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο. 

                                                           
69

http://caribgrowth.competecaribbean.org/content/OnesimoSanchezKingstonpanamacanaljun

e2012_.pdf 

70
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03088839.2012.733069?journalCode=tmpm20 
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Πίλαθαο 4.2 : Πξόβιεςε κεηαθνξάο Δ/Κ κέζσ ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά 

πληεξεηηθό 

(+3%) 

2010 2015 Αύμ

% 

2020 Αύμ 

% 

2025 Αύμ

% 

Φνξηία 

(000 ηφλνη) 

220.007 253.008  286.009  319.010  

Δ/Κ 

(000) 

52.171 59.996  67.822  75.648  

1TEU = 4,397 

ηφλνη  (ζε 000) 
11.865 13.645 +15% 15.424 +30

% 

17.204 +45

% 

Ρεαιηζηηθό 

(+4%) 

2010 2015 Αύμ

% 

2020 Αύμ 

% 

2025 Αύμ

% 

Φνξηία 

(δηο ηφλνη) 

220.007 264.008  308.009  352.011  

Δ/Κ 

(000) 

 62.605  73.039  83.474  

1TEU = 4,397 

ηφλνη  (ζε 000) 
11.865 14.238 +20% 16.611 +40

% 

18.984 +60

% 

 
Με ηελ ππφζεζε φηη ην κεξίδην ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά παξακέλεη ζην 

κέιινλ ζην επίπεδν ηεο επίπεδν ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε δηψξπγα ζα 

πξέπεη λα εμππεξεηεί ην 2020 δηαθίλεζε Δ/Κ απμεκέλε θαηά 30%  ζην βαζηθφ 

ζελάξην θαη 40% ζην ξεαιηζηηθφ (45% θαη 60% αληίζηνηρα γηα ην έηνο 2025). Με 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θίλεζεο έηνπο 2012 ε δηψξπγα ιεηηνπξγεί ζην 93% ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο παξνπζηάδνληαο ζπκθφξεζε θπθινθνξίαο.
71

.Καηά ζπλέπεηα ε 

δηψξπγα, εάλ δελ πινπνηνχζε ην πξφγξακκα επέθηαζεο, ζα αδπλαηνχζε 

κεζνπξφζεζκα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο 

ζήκεξα απνηεινχλ ην βαζηθφ ηεο πειαηνιφγην. Λακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο 

φπσο ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο πνπ ήδε ππάξρνπλ, ηνλ απμεκέλν ρξφλν δξνκνινγίνπ 

πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α., ζε ζρέζε κε ηε δπηηθή αθηή θαη ηηο επίγεηεο 

κεηαθνξέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο,                                                       

θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο,                                                                                                                      

ζπκπεξαίλεηαη φηη, ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά απνηεινχζε ζηξαηεγηθή 

απφθαζε κνλαδηθήο επηινγήο, ψζηε ε δηψξπγα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή 

ελαιιαθηηθή νδφο ζηηο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο αξηεξίεο, δηαηεξψληαο κεζν-

καθξνπξφζεζκα ην κεξίδην ηεο ζηε δηαθίλεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.       

                                                           

71
 http://www.fitsnews.com/2013/04/04/a-citizen-sc-port-problems/ 

 



80 
 

4.4  ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ ΚΛΗΜΑΚΑ ΛΟΓΧ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΗΧΡΤΓΑ  

4.4.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο σο δείγκα γηα ηελ εθηίκεζε ηπρφλ  επηπηψζεσλ 

ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, ζηελ αλάπηπμε επθαηξηψλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεζλή λαπηηιία, επειέγε ε κειέηε 

πεξίπησζεο ηξηψλ πξνηχπσλ δηαδξνκψλ:  

Η. αγθάε (Κίλα) – Νέα Τόξθε (Ζ.Π.Α)   κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά / 

απφζηαζε 10.582 λαπηηθά κίιηα  θαη αγθάε (Κίλα) – Νέα Τφξθε κέζσ ηεο δηψξπγαο 

ηνπ νπέδ/ απφζηαζε 12.370 λαπηηθά κίιηα. 

ΗΗ. αγθάε (Κίλα) –Ματάκη (Ζ.Π.Α)  κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά / απφζηαζε 

9.810 λαπηηθά κίιηα  θαη αγθάε (Κίλα) – Ματάκη (Ζ.Π.Α)  κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ/ απφζηαζε 13.000 λαπηηθά κίιηα. 

ΗΗΗ. αγθάε (Κίλα) – Λνο Άληδειεο (Ζ.Π.Α) αξηεξία Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ / 

απφζηαζε 5.708 λαπηηθά κίιηα.   

Οη πην πάλσ δηαδξνκέο επηιέρζεθαλ κε ηα πην θάησ θξηηήξηα:              .                                      

α) Οη Ζ.Π.Α. θαη ε Κίλα απνηεινχλ ηηο δχν ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

δηαθίλεζεο θνξηίσλ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (πηλ.2.12, θεθ.2). Σαπηφρξνλα, 

ζην δηεζλέο εκπφξην ησλ Ζ.Π.Α. νη ζπλαιιαγέο κε ηελ Αζία αληηπξνζσπεχνπλ ην 

25,78% ην έηνο 2012 (πηλ.2.16, θεθ2).                                .                                                                                     

β) Σν ιηκάλη ηεο αγθάε θαηέρεη ηελ πξψηε ηελ 1
ε
  ζέζε ζηελ θαηάηαμε ιηκέλσλ 

παγθνζκίσο  θαη ην ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο ηελ 25
ε
 αληίζηνηρα (πίλ.2.18, θεθ. 2). 

Παξάιιεια, ην ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο απνηειεί βαζηθή πχιε εηζαγσγηθνχ θαη 

εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ Δ/Κ ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. θαη ζηελ ζαιάζζηα 

αξηεξία ηνπ Δηξεληθνχ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. ηελ  θαηάηαμε ιηκέλσλ ησλ 

Ζ.Π.Α. θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ην ιηκάλη ηνπ Λνο Άληδειεο κε ξπζκφ 

αχμεζεο 4% ην 2011 (πίλ.2.17, θεθ.2). Σν ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο κπνξεί λα 

εμππεξεηείηαη κέζσ θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.                        .                                                         

γ) Σν ιηκάλη ηνπ Ματάκη δηαζέηεη ηθαλή ππνδνκή γηα ην βχζηζκα ησλ πινίσλ θαη 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επέθηαζή ηνπ (πηλ. 2.19, θεθ.2). 

Παξάιιεια βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή ζέζε εγγχηεηαο κε ηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθφ θαη 

ηελ Καξατβηθή θαη κπνξεί λα εμππεξεηείηαη κέζσ θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.         
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δ) Σν ιηκάλη ηνπ Λνο Άληδειεο απνηειεί θφκβν ζηε δηαθίλεζε Δ/Κ ζηε ζαιάζζηα 

αξηεξία Αζία- Γπηηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

ζπγθξηηηθή κεηαβιεηή αμηνιφγεζεο ησλ ελδερφκελσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κεηά ηελ 

επέθηαζε ηεο δηψξπγαο, ζε ζρέζε κε πθηζηάκελεο δηαδξνκέο.             

Ωο πξφηππν κέηξεζεο  επειέγεζαλ ηξείο θιίκαθεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 

πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ:  

α) 4.000-5.000 TEU σο ζπγθξηηηθφ δεδνκέλν, κε βάζε ην πθηζηάκελν δπλακηθφ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ Παλακά πξηλ απφ ηελ επέθηαζε.                              .                                                            

β) 8.000-9.000 TEU σο κέζν κέγεζνο πινίνπ κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο.                  

γ) 10.000 TEU σο καθξνπξφζεζκν δπλακηθφ θαη κνλάδα ζχγθξηζεο κε πθηζηάκελεο 

αξηεξίεο, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ πινία αληίζηνηρεο ρσξεηηθφηεηαο.    

Ωο βάζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ηφλνπο αλά εκέξα /24σξν δηαδξνκήο ζηε ζάιαζζα (θαη ε 

αληηζηνίρηζε αλά TEU), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαλάισζε ζε ζπλζήθεο 

ειιηκεληζκνχ, αλακνλήο θηι., ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε άιια ζηνηρεία ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (δαπάλεο ειιηκεληζκνχ, πιήξσκα θηι) θαη ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη θαζπζηεξήζεηο δηειεχζεσλ απφ ηηο δηψξπγεο ιφγσ ζπκθφξεζεο .   

Ωο ελαιιαθηηθά επίπεδα ηαρχηεηαο εμεηάδνληαη θαηαλαιψζεηο θαπζίκνπ, 

πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ κε ηαρχηεηα κεηαμχ νηθνλνκηθήο/ ρακειήο /θαλνληθήο (17, 

19, 21 θαη 23 θφκβνη /1 θφκβνο = 1,852 ρικ ηελ ψξα). Ωο πεγή πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

θαηαλάισζεο αλά ηαρχηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληηζηνηρίζεηο ησλ κεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 8 ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

πινίν ρσξεηηθφηεηαο 4.000-5.000 TEU  θαη ηαρχηεηα 23 θφκβνπο, ε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ αλά εκέξα ηαμηδηνχ είλαη 115 ηφλνη, γηα πινίν άλσ ησλ 10.000 TEU είλαη 

αληίζηνηρα 280 ηφλνη. Γεδνκέλνπ φηη νη αληηζηνηρήζεηο αθνξνχλ θιίκαθεο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (π.ρ. 4.000-5000 TEU) θαη νη κεηξήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε 

έλα ηαμίδη, δελ ιακβάλεηαη ππφςε πνζνζηά θφξησζεο.                 

ηνπο πίλαθεο 4.4α, 4.4β θαη 4.4γ  παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ππνινγηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα ηηο 3 δηαδξνκέο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

(πεγή πξνζδηνξηζκνχ απνζηάζεσλ θαη δηάξθεηαο δηαδξνκήο). ηνλ πίλαθα 4.3 

παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο απνζηάζεηο ιηκέλσλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζαιαζζίσλ 
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αξηεξηψλ. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδξνκή αγθάε - Νέα Τφξθε είλαη θαηά 1.788 λ.κ 

ζπληνκφηεξε κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζε ζρέζε κε ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Αληίζηνηρα, ε δηαδξνκή Νέα Τφξθε -χδλευ είλαη 

θαηά 3.078 λ.κ ζπληνκφηεξε κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζε ζρέζε κε ηε 

δηέιεπζε απφ ην αθξσηήξην Υνξλ.  

Πίλαθαο 4.3 : Δλδεηθηηθέο απνζηάζεηο ιηκέλσλ ζε λαπηηθά κίιηα. 
72

 

Γξνκνιόγην Μέζσ δηώξπγαο Παλακά 

(λ. κ) 

Δλαιιαθηηθή δηαδξνκή   

(λ. κ) 

α) Νέα Τόξθε πξνο: 

Βαιπαξαΐζν (Υηιή) 4.626   8.512 κέζσ cape Horn 

Λνο Άληδειεο  (ΖΠΑ) 4.923 12.949 κέζσ cape Horn 

Πφξηιαλη (ΖΠΑ) 5.687 13.907 κέζσ cape Horn 

Βαλθνχβεξ (Καλαδάο) 6.032 14.054 κέζσ cape Horn 

χδλευ (Απζηξαιία)  9.684 12.762 κέζσ cape Horn 

αγθάε (Κίλα)   10.582 12.370 κέζσ νπέδ 

α) Λίβεξπνπι πξνο: 

Valparaiso (Υηιή) 7.192 8.902 κέζσ cape Horn 

Βαλθνχβεξ (Καλαδάο) 8.602 - 

χδλευ (Απζηξαιία)  12.250 11.514 κέζσ νπέδ 

αγθάε (Κίλα)   13.148 10.465 κέζσ νπέδ 

 

 

                                                           
72

 http://sea-distances.com/ 

http://sea-distances.com/
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Πίλαθαο 4.4α : Γηαδξνκή αγθάε (Κίλα) –Νέα Τόξθε 

αγθάε – Νέα Τφξθε 

Μέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

10.582 λ.κ 

αγθάε – Νέα Τφξθε 

Μέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ 

12.370 λ.κ 

Μεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα  

(TEU) 

Σαρχηεηα 

(θφκβνη) 

Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

(ηφλνη/εκέξα) 

Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ 

(εκέξεο) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε 

(ηφλνη) 

ηφλνη 

θαπζίκνπ/ 

TEU 

Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ 

(εκέξεο) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε 

(ηφλνη) 

Σφλνη 

θαπζίκνπ/ 

TEU 

Γηαθνξά 

θαηαλάισζεο 

(ηφλνη) 

Γηαθνξά 

(εκέξεο) 

 

4.000 – 5.000 

17 40 25,9 1.036 0,2590 30,3 1.212 0,3030 176 4,4 

19 60 23,2 1.392 0,3480 27,1 1.626 0,4065 234 3,9 

21 80 21 1.680 0,4200 24,5 1.960 0,4900 280 3,5 

23 115 19,2 2.208 0,5520 22,4 2.576 0,6440 368 3,2 

 

8.000 – 9.000 

17 75 25,9 1.942,5 0,2428 30,3 2.272,5 0,2840 330 4,4 

19 105 23,2 2.436 0,3045 27,1 2.845,5 0,3556 409,5 3,9 

21 140 21 2.940 0,3675 24,5 3.430 0,4287 490 3,5 

23 190 19,2 3.648 0,4560 22,4 4.256 0,5320 608 3,2 

10.000 

θαη άλσ  

17 105 25,9 2.719,5 0,2719 30,3 3.181,5 0,3181 462 4,4 

19 145 23,2 3.364 0,3364 27,1 3.929,5 0,3929 565,5 3,9 

21 205 21 4.305 0,4305 24,5 5.022,5 0,5022 717,5 3,5 

23 280 19,2 5.376 0,5376 22,4 6.272 0,6272 896 3,2 
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Πίλαθαο 4.4β : Γηαδξνκή  αγθάε (Κίλα) –Ματάκη 

αγθάε – Ματάκη   

Μέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

9.810 λ.κ 

αγθάε – Ματάκη  

Μέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ 

13.000 λ.κ 

Μεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα  

(TEU) 

Σαρχηεηα 

(θφκβνη) 

Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

(ηφλνη/εκέξα) 

Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ 

(εκέξεο) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε 

(ηφλνη) 

Σφλνη 

θαπζίκνπ/ 

TEU 

Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ 

(εκέξεο) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε 

(ηφλνη) 

ηφλνη 

θαπζίκνπ 

/TEU 

Γηαθνξά 

θαηαλάισζεο 

(ηφλνη) 

Γηαθνξά 

(εκέξεο)  

 

4.000 – 5.000 

17 40 24 960 0,2400 31,9 1.276 0,3190 316 7,9 

19 60 21,5 1.290 0,3225 28,5 1.710 0,4275 420 7,0 

21 80 19,5 1.560 0,3900 25,8 2.064 0,5160 504 6,3 

23 115 17,8 2.047 0,5117 23,6 2.714 0,6785 667 5,8 

 

8.000 – 9.000 

17 75 24 1.800 0,2250 31,9 2.392,5 0,2990 592,5 7,9 

19 105 21,5 2.257,5 0,2821 28,5 2.992,5 0,3740 735 7,0 

21 140 19,5 2.730 0,3412 25,8 3.612 0,4515 882 6,3 

23 190 17,8 3.382 0,4227 23,6 4.484 0,5605 1102 5,8 

10.000 

θαη άλσ 

17 105 24 2.520 0,2520 31,9 3.349,5 0,3349 829,5 7,9 

19 145 21,5 3.117,5 0,3117 28,5 4.132,5 0,4132 1015 7,0 

21 205 19,5 3.997,5 0,3997 25,8 5.289 0,5289 1291,5 6,3 

23 280 17,8 4.984 0,4988 23,6 6.608 0,6608 1624 5,8 
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Πίλαθαο 4.4γ : αγθάε (Κίλα) – Λνο Άληδειεο 

 

αγθάε – Λνο Άληδειεο  

5.708 λ.κ 

Μεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα  

(TEU) 

Σαρχηεηα 

(θφκβνη) 

Καηαλάισζε 

(ηφλνη/εκέξα) 

Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ 

(εκέξεο) 

πλνιηθή 

θαηαλάισζε 

(ηφλνη) 

Σφλνη 

θαπζίκνπ/TEU 

 

4.000 – 5.000 

17 40 14 560 0,1400 

19 60 12,5 750 0,1875 

21 80 11,3 904 0,2260 

23 115 10,3 1.184,5 0,2961 

 

8.000 – 9.000 

17 75 14 1.050 0,1312 

19 105 12,5 1.312,5 0,1640 

21 140 11,3 1.582 0,1977 

23 190 10,3 1.957 0,2446 

10.000 

θαη άλσ 

17 105 14 1.470 0,1470 

19 145 12,5 1.812,5 0,1812 

21 205 11,3 2.316,5 0,2316 

23 280 10,3 2.884 0,2884 

 

4.4.2 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΑΓΚΑΖ – ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ 

Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4
α 

(Γηάγξακκα 4.1
α
 

θαη 4.2β):  

Α)Πινία Panamax, ζηε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (10.582 λαπηηθά 

κίια), ζε ζχγθξηζε κε ηε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ (12.370 λαπηηθά κίιηα), 

επηηπγράλνπλ νηθνλνκία θαπζίκνπ:                                     .                                                                                                                  

-368 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ θαη 3,2 εκέξεο,                               .                                                  

-234 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 3,9 εκέξεο,                        .                                  

-176 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 4,4 εκέξεο ηαρχηεξεο δηαδξνκήο.                                                   

Β)Πινία Post Panamax 8-9.000 TEU, επηηπγράλνπλ νηθνλνκία θαπζίκνπ:                   

-608 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ θαη 3,2 εκέξεο,                 .                                        

-409,5 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 3,9 εκέξεο,                      .                                                                  

-330 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 4,4 εκέξεο.                    .                                        

Γ)Πινία Post Panamax άλσ ησλ 10.000 TEU, επηηπγράλνπλ νηθνλνκία θαπζίκνπ:     

-896 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ, θαη 3,2 εκέξεο,                    .                                             
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-565,5 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 3,9 εκέξεο,                     .                                                           

-462 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 4,4 εκέξεο.                                                   

ε φηη αθνξά ηελ αμία ηεο σθέιεηαο, απφ ηε δηαθνξά ηεο δαπάλεο θαη κε βάζε ηηκή 

θαπζίκνπ 720$ ν ηφλνο (φπνπ ηελ 31/10/2013: 96,54$/ βαξέιη/159 ιίηξα = 0,60717$ 

Υ1.200 ιίηξα = 728,6$ ν ηφλνο), πξνθχπηεη φθεινο δηέιεπζεο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά, γηα παξάδεηγκα:  

-Γηα πινίν Panamax κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ : 234 ηφλνη Υ 728 $ = 170.352$.               

-Γηα πινίν Post Panamax  8-9.000 TEU κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ: 298.116$.                  

-Γηα  πινίν   Post Panamax        10.000 TEU   κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ    :  411.684$. 

ηνλ πίλαθα 4.5 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθνί ππνινγηζκνί θφζηνπο θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ θαη δαπάλεο ηειψλ δηέιεπζεο  ζηε δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τφξθε κέζσ 

θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη ελαιιαθηηθά κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.  

Πίλαθαο 4.5 :Κόζηνο δηαδξνκήο αγθάε – Νέα Τόξθε κε βάζε ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ θαη ηα ηέιε δηέιεπζεο (ηαρύηεηα 19 θόκβνη). 

                               Μέζσ Παλακά          Μέζσ νπέδ (+3,9 εκέξεο) 

4.000TEU (70.000ηφλσλ)                        .                                                                                  

Καχζηκν         (1.392 ηφλνη) Υ 728$  =  1.013.376$             1.626 Υ 728 =1.183.728$          

Σέιε δηέιεπζεο*                    296.000$                           163.000$ 

χλνιν         1.309.376$                                       1.346.728$  

.         327,3$/TEU             336,7$/TEU 

8.000TEU (100.000ηφλσλ)                                                                                                

Καχζηκα   (2.436 ηφλνη)                 1.773.408$          (2.845,5)  2.071.524$ 

Σέιε δηέιεπζεο           592.000$                             204.000$ 

χλνιν           2.365.408$                                     2.275.524$  

.        295,7$/ TEU           284,4$/ TEU 

10.000TEU  (120.000ηφλσλ)                     

Καχζηκα   (3.364 ηφλνη)                 2.448.992$          (3.929,5)  2.860.676$ 

Σέιε δηέιεπζεο                     740.000$                             233.000$ 

χλνιν           3.188.992$                                     3.093.676$  

.        318,9$/ TEU           309,4$/ TEU 
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*Καηά πξνζέγγηζε ππνινγηζκφο γηα ηα ηέιε δηέιεπζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. 

Γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 4000 TEU πξνθχπηεη φηη κε βάζε: ηνπο δχν παξάγνληεο 

θφζηνπο, θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη δαπάλε ηειψλ δηέιεπζεο  θαη ηαρχηεηα 19 

θφκβνπο, ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά απνδίδεη φθεινο 9,4$/ TEU θαη 

3,9 εκέξεο ηαμηδηνχ ζηε ζάιαζζα.  

Γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 8.000 TEU αληίζεηα, ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ απνδίδεη φθεινο 11,3$/ TEU αιιά θαη 3,9 εκέξεο κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ.  

Γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 10.000 TEU  επίζεο ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ απνδίδεη φθεινο 9,5$/ TEU αιιά θαη 3,9 εκέξεο κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ.  

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε 

παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, γηα ηε δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τφξθε θαη γηα πινίν 

ρσξεηηθφηεηαο 4.000 TEU είλαη ζπκθέξνπζα ε δηαδξνκήο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά.  Με ηελ πθηζηάκελε ζήκεξα ηηκνιφγεζε  ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  θαη ηηο ηηκέο 

ησλ θαπζίκσλ, γηα πινία κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (8.000 θαη 10.000 

TEU) ζπκθέξνπζα είλαη ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.  

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία Maersk, ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή ζηνλ θφζκν ζηνλ 

θιάδν κεηαθνξάο Δ/Κ, ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά γηα ηελ 

δηαδξνκή Αζία - Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ. Απφ ηνλ Απξίιηνπ ηνπ 2013, φπνπ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν ηεο δξνκνιφγην κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, ε 

Maersk ρξεζηκνπνίεη ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ γηα λα κεηαθέξεη Δ/Κ απφ  Αζία πξνο ηηο 

Αλαηνιηθέο Αθηέο ησλ ΖΠΑ.
73

 Ζ απφθαζε δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί πινία, άλσ ησλ 4.500 TEU, ηα νπνία επί ηνπ παξφληνο δελ 

κπνξνχλ λα δηέιζνπλ απφ ηε  δηψξπγα ηνπ Παλακά. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο 

εηαηξείαο είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή ε δηέιεπζε κεγαιχηεξσλ πινίσλ απφ ην 

νπέδ κε πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α., κνινλφηη απηφ ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ηαμηδηνχ.  εκεηψλεηαη φηη κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ, έλα πινίν κπνξεί λα κεηαθέξεη κέρξη θαη 10.000  TEU, αληί λα ρξεζηκνπνηεί 

δχν πινία 4.500 TEU, επηηπγράλνληαο έηζη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Δπηπιένλ, ε θίλεζε 

ζηε δηψξπγα ηνπ νπέδ είλαη ζρεδφλ ε κηζή απφ απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηε δηψξπγα 

                                                           
73

 http://www.bloomberg.com/news/2013-03-11/maersk-line-to-dump-panama-canal-for-suez-

as-ships-get-bigger.html 
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ηνπ Παλακά θαη ε δαπάλε ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  ρακειφηεξε. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη 

αξρέο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά έρνπλ απμήζεη ηελ ηηκή ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  ιφγσ 

ησλ έξγσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε.  

 

4.4.3  ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΑΓΚΑΖ – ΜΑΨΑΜΗ    

Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.4
β
(Γηάγξακκα 

4.2
α
,θαη 4.2β):  

Α) Πινία Panamax, ζηε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (9.810 λαπηηθά 

κίιηα), ζε ζχγθξηζε κε ηε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ 13.000), επηηπγράλνπλ 

νηθνλνκία θαπζίκνπ:                                       .                                                                                                                   

-667 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ θαη 5,8 εκέξεο,                               .                                                  

-420 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 7 εκέξεο,                        .                                  

-316 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 7,9 εκέξεο ηαρχηεξεο δηαδξνκήο.                                                   

Β) Πινία Post Panamax 8.000-9.000 TEU, επηηπγράλνπλ νηθνλνκία θαπζίκνπ:                   

-1102 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ θαη 5,8 εκέξεο,                 .                                        

-735 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 7 εκέξεο,                      .                                                                  

-592,5 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 7,9 εκέξεο.                    .                                        

Γ) Πινία Post Panamax άλσ ησλ 10.000 TEU, επηηπγράλνπλ νηθνλνκία θαπζίκνπ:     

-1624 ηφλσλ κε θαλνληθή ηαρχηεηα 23 θφκβσλ, θαη 5,8 εκέξεο,                    .                                             

-1015 ηφλσλ κε ρακειή 19 θφκβσλ (slow steaming) θαη 7 εκέξεο,                     .                                                           

-829,5 ηφλσλ κε νηθνλνκηθή 17 θφκβσλ θαη 7,9 εκέξεο.                                                   

- Γηα πινίν Panamax κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ : 420 ηφλνη Υ 728 $ = 305.760$.               

- Γηα πινίν Post Panamax  8.000-9.000 TEU κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ: 535.080$.                  

- Γηα  πινίν   Post Panamax        10.000 TEU   κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ    :  738.920$. 

ηνλ πίλαθα 4.6 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθνί ππνινγηζκνί θφζηνπο θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ θαη δαπάλεο  ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  ζηε δηαδξνκή αγθάε – Ματάκη κέζσ 

θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη ελαιιαθηηθά κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.  

Γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 4000 TEU πξνθχπηεη φηη κε βάζε: ηνπο δχν παξάγνληεο 

θφζηνπο, θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη δαπάλε  ησλ ηειψλ δηέιεπζεο  θαη ηαρχηεηα 19 

θφκβνπο, ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά απνδίδεη φθεινο 43,3$/ TEU 

θαη κείσζε ρξφλνπ θαηά 7 εκέξεο.  
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Αληίζεηα γηα 8.000 TEU, ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ απνδίδεη φθεινο 

11,3$/ TEU αιιά θαη επηβάξπλζε ρξφλνπ θαηά 3,9 εκέξεο. 

Γηα πινίν κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 10.000 TEU  ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ απνδίδεη φθεινο 9,5$/ TEU α θαη 3,9 εκέξεο κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηαμηδηνχ.   

 

Πίλαθαο 4.6 : Κόζηνο δηαδξνκήο αγθάε – Ματάκη κε βάζε ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ θαη ηα ηέιε δηέιεπζεο (ηαρύηεηα 19 θόκβνη). 

                               Μέζσ Παλακά          Μέζσ νπέδ (+3,9 εκέξεο) 

4.000TEU (70.000 dwt)                        .                                                                                  

Καχζηκν       (1.290 ηφλνη  ) Υ 728$  =  939.120$             1.710 Υ 728 =1.244.880$          

Σέιε δηέιεπζεο *                    296.000$                             163.000$ 

χλνιν          1.235.120$                                      1.407.880$  

.         308,8$/TEU                        352,0$/TEU 

8.000TEU (100.000 dwt)                                                                                                

Καχζηκα (2.257,5 ηφλνη )               1.643.460$          (2.992,5)  2.178.540$ 

Σέιε δηέιεπζεο            592.000$                             204.000$ 

χλνιν           2.235.460$                                     2.275.524$  

.        279,4$/ TEU            297,8$/TEU 

10.000TEU  (120.000 dwt)                     

Καχζηκα (3.117,5 ηφλνη)                2.269.540$          (4.132,5)  3.008.460$ 

Σέιε δηέιεπζεο                     740.000$                             233.000$ 

χλνιν           3.009.540$                                     3.241.460$  

.         310,0$/TEU            324,1$/TEU 

ηε δηαδξνκή αγθάε – Ματάκη, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ησλ απνζηάζεσλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηε δηαδξνκή πξνο ηε Νέα Τφξθε, ε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ 

Παλακά αλαδεηθλχεηαη ζπκθέξνπζα γηα φια ηα πινία αλεμάξηεηα κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο. Γηα λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη νινθιεξσκέλε ε εθηίκεζε ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε θαη ην παξαγφκελν έξγν κε φξνπο εηήζηαο ζπρλφηεηαο δξνκνινγίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππφζεζε 240 εκεξψλ ηαμηδηνχ ηνπ πινίνπ ζηε ζάιαζζα 

εηεζίσο, ε δηαδξνκή κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά πξνο Νέα Τφξθε εμαζθαιίδεη 

10 δηαδξνκέο έλαληη 9 κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη 11 θαη 8 δξνκνιφγηα  γηα ηε 

δηαδξνκή πξνο Ματάκη . αληίζηνηρα  
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4..4.4 ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΑΝΑ TEU 

ηε δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τφξθε κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (πίλαθαο 4.4
α
) ε 

ζχγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ αλά TEU πξνθαλψο επλνεί ηα πινία 

κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε ε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ησλ 8.000 TEU εμαζθαιίδεη ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ αλά κνλάδα ζε φια ηα επίπεδα ηαρχηεηαο. Πινίν 4.000 TEU κε ηαρχηεηα 

21 θφκβσλ θαηαλαιψλεη 0,42 ηφλνπο θαπζίκνπ αλά  TEU, δειαδή 0,0525(63 ιίηξα) 

πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε πινίν 8.000 TEU κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Πινίν 10.000 

TEU θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα θαχζηκα αλά TEU ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 8.000 TEU, 

αιιά ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε απηψλ ησλ 4.000 TEU ζηηο ηαρχηεηεο 19 θφκβσλ (0,3364 

έλαληη 0,3480ηφλνπο) θαη 23 θφκβσλ (0,5376ηφλνπο, έλαληη 0,5520ηφλνπο).     

4.4.5 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΑΓΚΑΖ - ΛΟ ΑΝΣΕΔΛΔ  

Όπσο πξνθχπηεη ζηνλ πίλαθα 4.4γ ε δηαδξνκή αγθάε – Λνο Αληδειεο παξνπζηάδεη 

ζαθέο πιενλέθηεκα ζε φηη αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Με  ηαρχηεηα 23 

θφκβσλ ε απφζηαζε (5.708 λ.κ) θαιχπηεηαη ζε 10,3 εκέξεο. Δάλ ζην δηάζηεκα απηφ 

πξνζηεζεί θαη κέζε ρξνληθή δηάξθεηα ρεξζαίαο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ (νδηθψο ή 

ζηδεξνδξνκηθψο) πξνο ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α., πξνθχπηεη ζπλνιηθφο 

ρξφλνο 17,3 εκέξεο ζε ζρέζε κε 19,2 εκέξεο ηεο ζαιάζζηαο δηαδξνκήο πξνο ηε Νέα 

Τφξθε κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (δηαθνξά 2 εκέξεο). Με ηελ ππφζεζε 

θφζηνπο 728$ αλά ηφλν  θαη κε ηαρχηεηα 19 θφκβσλ, πινίν 8.000 TEU δαπαλά 

955.500$ ζε ζρέζε κε 1.773.408$ δαπάλε γηα πιεχζε ζην ιηκάλη ηεο Νέαο Τφξθεο 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.  

4.4.6 ΤΚΡΗΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

εκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά ζηε δηεζλή λαπηηιία απνηειεί ε ζαιάζζηα αξηεξία Αζία –Αλαηνιηθή Αθηή 

ησλ Ζ.Π.Α. χκθσλα κε ηηο ζπγθξηηηθέο κεηξήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.4
α
 (ζηήιε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ αλά TEU ζηε δηαδξνκή κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ Παλακά ),ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ζε φηη αθνξά κφλν ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ γηα ηε δηαδξνκή αγθάε - Νέα Τφξθε, επλνεί πινία κεηαθνξάο Δ/Κ 

κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. Σν ζηνηρείν επηβεβαηψλεηαη θαη κε βάζε ηελ 



91 
 

εθπνκπή θαπζαεξίσλ (θεθάιαην 3).  Γηα παξάδεηγκα, πινία  Post-Panamax 

8.000TEU, ηα νπνία ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ε δηψξπγα κεηά ηελ επέθηαζε, ζε 

ζρέζε κε ηα παξφληα Panamax, επηηπγράλνπλ κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ αλά 

TEU ζε φιε ηελ θιίκαθα ησλ ηαρπηήησλ:                                         

Με ηαρχηεηα   17 θφκβσλ επηηπγράλεηαη κείσζε θαηά  -6,2%.                                                    

Με  «            19       «   «  «    «      -12,5%. 

Με  «    21    «  «  «    «      -12,5%.  

Με  «    23    «  «  «    «      -17,4%.      

Πινία Post Panamax 10.000TEU παξνπζηάδνπλ επίζεο κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ζε ζρέζε κε πινία Panamax, ζηηο ηαρχηεηαο 19 (-3,3%) θαη 

23 (-2,6%) θφκβσλ, αιιά αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ηαρχηεηεο 17 ( +5%) θαη 

21(+2,5%). Σέινο, πινία 10.000TEU ζε ζχγθξηζε κε πινία 8.000TEU, 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζε φιε ηελ θιίκαθα ησλ ηαρπηήησλ: 17 

θφκβνη (+12%),19 θφκβνη (+10,5%), 21 θφκβνη (+17,1), 23 θφκβνη (+17,9%).   

Γηα άιιεο θαηεγνξίεο θνξηίσλ πξνβιέπεηαη επίζεο κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο .χκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο  δηψξπγαο 

πξνβιέπεηε  φηη έλα πινίν κεηαθνξάο άλζξαθα Panamax ζηε δηαδξνκή Βαιηηκφξε 

Xiangang Κίλα έρεη 35$ θφζηνο αλά ηφλν πξηλ ηελ επέθηαζε  θαη ζα έρεη 25$ κεηά 

ηελ επέθηαζε. Σν θφζηνο κεηαθνξάο ζηηεξψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ 

Ζ.Π.Α.ζηελ Αζία είλαη 55$ ν ηφλνο κε πινίν Panamax θαη ζα κεησζεί ζε50$ κε πινίν 

Post Panamax.
74

 

4.5 ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΘΑΛΑΗΔ ΑΡΣΖΡΗΔ 

Σν πεξηνξηζκέλν δπλακηθφ ζε πεξίπησζε κε επέθηαζεο, ζα θαζηζηνχζε ηε δηψξπγα 

αθφινπζν, αθφκα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Ζκηζθαηξίνπ, ζην νπνίν ζήκεξα 

απνηειεί δεζπφδνπζα ζαιάζζηα αξηεξία. Σαπηφρξνλα, ε κε επέθηαζε, ζα επηδξνχζε 

ζηε δηεζλή λαπηηιία κεηαβάιινληαο ηα δεδνκέλα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε 

κεηαηφπηζε ηεο θίλεζεο ζε άιιεο ζαιάζζηεο αξηεξίεο (π.ρ. δηψξπγα ηνπ νπέδ, 
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CanagaRetna S. (2012) The Panama Canal Expansion and the SLC States. Southern 

Legislative Conference, September 2012. The   Southern Office of the Counsel of States 

Governments. Atlanta Georgia,  

 



92 
 

αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδνο). πλέπεηα ηεο αιιαγήο απηήο, ιφγσ απμεκέλεο 

απφζηαζεο, ζα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο (θφζηνο απφζηαζεο) κε  

ελδερφκελε απμεηηθή επίδξαζε ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ, θαζψο  θαη ε αχμεζε ηεο 

εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. Με βάζε ηνπ ζπληεξεηηθφ ζελάξην ηεο κειέηεο (12δηο ηφλνη 

ην 2025) εθηξνπή 100 εθαη. ηφλσλ αληηπξνζσπεχεη 0,80%. Με βάζε ζηνηρεία 

κειεηψλ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά
75

 ζα ππήξρε εθηξνπή ζε άιιεο ζαιάζζηεο 

αξηεξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ην:                            .                                                               

-2015 :1.443 δηειεχζεσλ         θαη                      23.405.000 ηφλσλ                                               

-2020    :3.712     «        «               62.676.000    «                                                       

-2025    :5.536           «                      «                  101.423.000        « 

ην ζρήκα 11 θαηαγξάθνληαη βαζηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο ζηνλ άμνλα 

Αλαηνιή – Γχζε  θαη Βνξξάο – Νφηνο. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο 12 δηαδξνκέο νη  7 

ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά.          

ρήκα 11 : Βαζηθέο αξηεξίεο δηεζλνύο λαπηηιίαο ζην Γπηηθό Ζκηζθαίξην 

Α) δηαδξνκέο Αλαηνιήο – Γύζεο (ξνή ηζεκεξηλνχ)                                                 

1. Άπσ Αλαηνιή  Ζ.Π.Α. Γπηηθή Αθηή                                                       

2.  «  Ζ.Π.Α. Αλαηνιηθή Αθηή κέζσ δηψξπγαο Παλακά                            

3.  «       «  «       «           «        νπέδ                         

4.  «  Νφηηνο Ακεξηθή Γπηηθή Αθηή                                                                   

5.  «  Νφηηνο Ακεξηθή Αλαηνιηθή Αθηή κέζσ Cape Horn      

6.               «                       Κεληξηθή / Αλαηνιηθή Αθηή Ν. Ακεξηθή κέζσ Παλακά  

7.Γπη. Ν. Ακεξηθή              Δπξψπε κέζσ Παλακά                                                              

8. Νφηηα Αζία         «             «            «               «     κέζσ Αθξηθήο                                  

9. Δπξψπε   Ζ.Π.Α. Αλαηνιηθή Αθηή                                              

Β)Γηαδξνκέο Βνξξά – Νόηνπ                                                                                               

10. Δπξψπε    Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Αθηή Ν. Ακεξηθήο                                       

11.Αλ.Αθηή Β. Ακεξηθήο            Κεληξηθή θαη Γπηηθή Αθηή Ν. Ακεξηθήο                            

12.Γπη.Αθηή Β. Ακεξηθήο              Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Αθηή Ν. Ακεξηθήο  

                                                           
75

Marucci S.(2012), The expansion of the Panama Canal and it’s impact on global CO2 

emissions from ships. Maritime Policy and Management: The flagship journal of international 

shipping and port research, 39:6, 603-620. 
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Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζα επηδξάζεη κεζνπξφζεζκα ζηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο 

πνπ αθνξνχλ εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην ησλ θξαηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ην 

βαζηθφ πειαηνιφγην ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά θαη είλαη νη Ζ.Π.Α. ε Κίλα, ε Υηιή, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε Ηαπσλία, ε Ν. Κνξέα θαη ην Πεξνχ. Ζ ζαιάζζηα νδφο Αζία –

αλαηνιηθή αθηή ΖΠΑ έρεη κεξίδην 43% ζηελ θίλεζε ηεο δηψξπγαο ελψ ην 64% ηεο 

θίλεζεο αθνξά θνξηία κε πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ ηηο Ζ.Π.Α. ηνλ πίλαθα 4.7. 

παξνπζηάδνληαη νη ζαιάζζηνη νδνί κε ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (πίλ. 2.13 θαη 2.14 θεθ.2). εκεηψλεηαη φηη ζηε 

δηαδξνκή απφ ηνλ Αηιαληηθφ πξνο ηνλ Δηξεληθφ ην 50% ησλ θνξηίσλ έρνπλ 

πξννξηζκφ ηελ Αζία, απφ ηα νπνία 28% ηελ Κίλα. Απφ ηελ αξηεξία ηνπ Αηιαληηθνχ 

ην  66% ησλ θνξηίσλ έρνπλ πξνέιεπζε ηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ Ζ.Π.Α., ην 10% ηελ 

αλαηνιηθή αθηή ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ην 10% έρνπλ πξνέιεπζε απφ 

ηελ Δπξψπε. Με πξννξηζκφ ηελ Κίλα δηέξρνληαη θνξηία 36 πεξίπνπ εθαη. ηφλσλ ην 

82% ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ.   

ηε δηαδξνκή απφ ηνλ Δηξεληθφ πξνο ηνλ Αηιαληηθφ ην 60% ησλ θνξηίσλ έρνπλ 

πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ, ην 57% έρνπλ πξνέιεπζε ηελ Αζία θαη ην 

26% ηε Γπηηθή Αθηή ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο. Απφ ηα θνξηία αζηαηηθήο πξνέιεπζεο ην 

27% πξνέξρνληαη απφ ηελ Κίλα, ελψ ην 40% ησλ θνξηίσλ κε πξνέιεπζε ηε Γπηηθή 

Αθηή ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο έρεη πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε. 

  

Πίλαθαο 4.7  Βαζηθά κεξίδηα δηαδξνκήο θνξηίσλ κέζσ ηεο δηώξπγαο Παλακά 

Πξννξηζκφο Μεξίδην (%) Πξνέιεπζε Μεξίδην (%) 

Αλαηνιηθή Αθηή 

Ζ.Π.Α. 

32 Αζία 21,3 

Γπηηθή Αθηή Β. Ακεξηθήο 9,2 

Αζία 24,1 Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. 18,2 

Αλαηνιηθή Αθηή 

Κεληξηθήο Ακεξηθήο 

4,0 

Γπηηθή Αθηή Β. 

Ακεξηθήο 

13,0 Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. 4,2 

Δπξψπε 5,4 

Δπξψπε 6,7 Γπηηθή Αθηή Β. Ακεξηθήο 5,8 

Αλ. Αθηή Ν. 

Ακεξηθήο 

6,2 Γπηηθή Αθηή Β. Ακεξηθήο 4,8 

 

Ζ επίδξαζε απφ ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζα εζηηάζεη κεζνπξφζεζκα  

θπξίσο: α) ηε ζαιάζζηα νδφ Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. θαη ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο θαη θπξίσο ην εκπφξην κε ηελ Κίλα, κε αμηνπνίεζε πινίσλ κεηαθνξάο 
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Δ/Κ κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

λαχισλ. β) ε ελδερφκελε εθηξνπή θνξηίσλ, ηα νπνία είραλ πξννξηζκφ ηε Γπηηθή 

Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή κέζσ 

νδηθήο ή ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. Σε δηεηία 2010-2011 δηαθηλήζεθαλ απφ ην 

ιηκάλη ηνπ Los Angeles / Long Beach 14.048.000 TEU απφ ηα νπνία ην 80% αθνξνχλ 

εηζεξρφκελα θνξηία (πίλ. 2.17 θεθ.2). Με ηελ ππφζεζε, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο 

δηψξπγαο, λα εθηξαπεί ζηαδηαθά ην 10% ησλ θνξηίσλ πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή, 

αλακέλεηαη επηπιένλ δηειεχζεηο απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά 1.400.000 TEU.  

ρήκα 12 : Δηήζηα θίλεζε ζαιαζζίσλ αξηεξηώλ από δνξπθόξν 
76

 

 

Έλαο άιινο ηνκέαο, ν νπνίνο ζα δερζεί επηδξάζεηο απφ ηελ επέθηαζε ηεο 

δηψξπγαο, αθνξά ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο liner. Μέζσ 

ηεο  δηψξπγαο ηνπ Παλακά ην 2012 πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά 32 ππεξεζίεο  Liner ζηηο 

δηαδξνκέο 
77

:Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α.    12                                                                        

         Γπηηθή Αθηή Ν. Ακεξηθήο –Δπξψπε                  8    

          Γπηηθή Αθηή Ζ.Π.Α. – Δπξψπε                  3                 

Γπηηθή Αθηή Ν. Ακεξηθήο-Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α               3                .                       

         Ωθεαλία - Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α– Δπξψπε             2                                   

                                                           
76

 http://www.wired.com/wiredscience/2010/01/global-shipping-map/ 
77

http://caribgrowth.competecaribbean.org/content/OnesimoSanchezKingstonpanamacanaljun

e2012_.pdf 
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Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ πινίσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ 

νηθνλνκίαο  ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ απμάλεη ην ρξφλν πιεχζεο. Παξάιιεια, ν 

αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε ζαιάζζηεο αξηεξίεο κεγάισλ 

απνζηάζεσλ επηβάιιεη ηε δηαζεζηκφηεηα πινίσλ, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε 

ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ γηα ηελ θάιπςε δεδνκέλεο δήηεζεο.    

4.6. ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΤΠΟΓΟΜΔ     

Ζ λέα δηψξπγα ηνπ Παλακά ζα επεξεάζεη ην ζηφιν ησλ πινίσλ Panamax νδεγψληαο 

ζηαδηαθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηαδξνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηψξπγα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ πινία Post-Panamax, επεξεάδνληαο έηζη 

θαη ηε λαππεγηθή βηνκεραλία. Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο, άξα  αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

ηαμηδηψλ θαη κείσζε ηεο εηήζηαο δηαζεζηκφηεηαο θαη παξάιιεια νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο πνπ πξνζθέξεη ε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, επηβάιινπλ ηελ αμηνπνίεζε 

κεγαιχηεξσλ πινίσλ ψζηε λα επηηπγράλνληαη αληαγσληζηηθνί λαχινη. Αμηνπνίεζε 

ηνπ ζηφινπ  πινίσλ Panamax ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία ζηαζκψλ 

κεηαθφξησζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Ζ επέθηαζε ζα έρεη επίζεο 

επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ liner, φπνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ κε ρξήζε πιένλ πινίσλ Post-Panamax, ψζηε ην 

χςνο ησλ πξνζθεξφκελσλ λαχισλ λα δηαηεξνχληαη ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα.    

Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζα επηδξάζεη θπξίσο ζηα ιηκάληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθφ θαη ελδερφκελα πεξηνρψλ ηεο 

Καξατβηθήο. Ζ αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ δπλακηθνχ ηνπ βπζίζκαηνο ηνπ πινίνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα δηέιζεη απφ ηε δηψξπγα, απφ 39,5 πφδηα ζε 50 πφδηα, δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε χπαξμεο ιηκέλσλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ Ζ.Π.Α κε αληίζηνηρεο ππνδνκέο, 

ψζηε λα έρεη πξαθηηθφ απνηέιεζκα ε επέθηαζε. Παξάιιεια, ην θφζηνο 

ειιηκεληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δαπάλε ησλ ηειψλ δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ 

Παλακά, ζα απνηειέζεη θξίζηκν παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο γηα ηε ζαιάζζηα αξηεξία Αζία –Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. Με βάζε ηηο 

πθηζηάκελεο ππνδνκέο (πηλ.1.9, θεθ2), έηνηκα λα εμππεξεηήζνπλ πινία κεγαιχηεξσλ 

δηαζηάζεσλ απφ ηα πινία Panamax είλαη ηα ιηκάληα: New York/New Jersey 

(43πφδηα) θαη λφηηα  Norfolk (48πφδηα), Charleston (47πφδηα) Savannah (42πφδηα) 

Miami (43πφδηα) θαη ζηνλ θφιπν ην ιηκάλη New Orleans (45πφδηα). εκεηψλεηαη φηη 

αλ θαη ην ιηκάλη New York/New Jersey έρεη ζρεηηθά ηθαλφ βχζηζκα, ππάξρεη 
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πξφβιεκα κε ην χςνο ιφγσ ηεο δηέιεπζεο ησλ πινίσλ θάησ απφ ηε γέθπξα Bayonne 

Bridge. ε νξηζκέλα ιηκάληα  (New York, Savannah, Miami) πινπνηνχληαη ήδε ή 

ζρεδηάδνληαη επελδχζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. Σν έξγν ηεο 

θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή απαηηεί κεγάινπ χςνπο επελδχζεηο 

εθηφο απφ ηε ζάιαζζα θαη ζηελ μεξά (εμνπιηζκφο θνξηνεθθφξησζεο, εθηάζεηο 

απνζήθεπζεο, ρεξζαίεο αξηεξίεο κεηαθνξάο ησλ θνξηίσλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο 

πξννξηζκφ). Ζ κεηαηφπηζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ απφ ηε Γπηηθή ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή 

ησλ Ζ.Π.Α. ζα επηδξάζεη ζηελ εκπνξηθή αλάπηπμε λέσλ πεξηνρψλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Αθηή θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Μαθξνπξφζεζκα, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

ειιηκεληζκνχ θαη δηαρείξηζεο κεγάισλ θνξηίσλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο ζαιάζζηεο αξηεξίεο ζηνλ άμνλα Αλαηνιή – Γχζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Δπίζεο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά αιιάδνληαο ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο επλνεί ηε δεκηνπξγία θφκβσλ 

κεηαθφξησζεο  θαη λέσλ δηθηχσλ δηαλνκήο κε ρξήζε κεηξηθνχ πινίνπ (mother) θαη  

ηξνθνδνηψλ (feeders),  γηα ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή αθηή ηεο 

Ννηίνπ Ακεξηθήο, ηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ θαη ηελ Καξατβηθή.    

4.7  ΔΠΗΠΣΧΔΗ Δ ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ  

Με νξίδνληα ην έηνο 2030 ν πιεζπζκφο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο αλακέλεηαη λα απμεζεί 

κε ξπζκφ 20% πεξίπνπ θαη λα αλέιζεη ζε 700 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Δάλ πξνζηεζεί 

ε αλακελφκελε αχμεζε θαηά 32% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ζ.Π.Α. δειαδή θαηά 100 

εθαηνκκχξηα, θπξίσο ζηηο λνηηνδπηηθέο πεξηνρέο δεκηνπξγείηαη κηα ζπγθέληξσζε 

πιεζπζκνχ ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηην Ακεξηθή ζπγθξίζηκε κε ηα επίπεδα άιισλ 

πεξηνρψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Ηλδία. Παξάιιεια, κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ ηεο 

Ννηίνπ Ακεξηθήο εληάζζεηαη ζηηο ηαρχηεξα αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. πλνιηθά, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο  είλαη πςειφηεξνο θαηά 1,5-2% ζε ζρέζε κε 

ηνλ παγθφζκην, ε Βξαδηιία αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ BRIC (Βξαδηιία, Ρσζία, 

Ηλδία, Κίλα). Ζ εηθφλα απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο αλαηνιηθήο θαη λφηηαο Αζίαο νδεγεί ζηελ πξφβιεςε κεζν-καθξνπξφζεζκεο 

αχμεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά. Σν 2010 ε 

ζαιάζζηα δηαθίλεζε Δ/Κ, πνπ αθνξά ιηκάληα ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 
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αλέξρεηαη ζε 32.500.000TEU (πηλ 2.15 θεθ2). Δλδεηθηηθά, άιια πξντφληα θαη  θιάδνη 

νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πην πάλσ αχμεζε, είλαη 
78

:                       

-Γεκεηξηαθά θαη ηδηαίηεξα ζφγηαο. Με πξνέιεπζε απφ ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή κέζσ 

ηεο δηψξπγαο δηαθηλνχληαη εηεζίσο 40 εθαη. ηφλνη. Γεκεηξηαθψλ (πηλ.214 θεθ2). Ζ 

δπλαηφηεηα δηέιεπζεο κεηά ηελ επέθηαζε  πινίσλ άλσ ησλ 100.000 ηφλσλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ζεκαληηθά ην εμαγσγηθφ εκπφξην πξνο ηελ Αζία.                                               

-ηδεξνκεηαιιεχκαηα θαη γαηάλζξαθαο απφ ηελ Κνινκβία θαη  ηε Βελεδνπέια. Οη 

εμαγσγέο γαηάλζξαθα απφ ηελ Κνινκβία πξνο ηελ Αζία πξνβιέπεηαη λα ππεξβνχλ 

ηνπο 200 εθαη. ηφλνπο ην 2020.                                      .                                                                                         

-Τγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην,  πξντφλ κε δπλακηθά  αλαπηπζζφκελε αγνξά, ζηελ 

νπνία δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα κεηέρεη ε δηψξπγα πξηλ ηελ επέθηαζε. Πξνβιέπεηαη 

ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πινίσλ LNG δπλακηθνχ 100.000m3. Πξνζθέξεηαη έηζη 

ε επθαηξία αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Πεξνχ θαη Δπξψπεο αιιά 

θπξίσο κειινληηθήο εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ αλαηνιηθή αθηή ηνπ Καλαδά 

θαη ησλ ΖΠΑ πξνο ηελ Αζία.  

4.8 ΔΚΠΟΜΠΔ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ  

4.8.1 Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΗΜΟ 2009 

Ζ κειέηε ηνπ ΗΜΟ (2009) εμεηάδεη ζπλνιηθά ηελ επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

λαπηηιίαο ζην πεξηβάιινλ. ηνλ πίλαθα 4.8 παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο εθπνκπήο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο (πίλ.3.β θεθ3). Οη κεηξήζεηο αθνξνχλ εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη κε βάζε ηε 

κέζε ρσξεηηθφηεηα, ηε κέζε ηαρχηεηα, ην κέζν εηήζην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη σο κνλάδα κέηξεζεο πηνζεηείηαη ην gr  CO2 / ηνλνρηιηφκεηξν.                                                                                             

Πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ  άλσ ησλ 8.000 TEU πξνθαιεί εθπνκπή 12,5 γξακκαξίσλ αλά 

ηνλν-ρηιηφκεηξν, ελψ ην παξψλ Panamax 4.800 TEU  παξάγεη 16,6 γξακκαξίσλ αλά 

ηνλν-ρηιηφκεηξν. 

 

                                                           
78

http://www.porttechnology.org/technical_papers/the_panama_canal_expansion_and_its_im

pact_on_world_trade/ 
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Πίλαθαο 4.8 : Δθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από πινία κεηαθνξάο Δ/Κ, 

ζύκθσλα κε ηε κειέηε ΗΜΟ-2009 

Μέγεζνο 

πινίνπ 

(TEU) 

Μέζε dwt Μέζε 

ηαρχηεηα 

(θφκβνη) 

Φνξησκέλν  (gr  

CO2 / 

ηνλνρηιηφκεηξν) 

πλνιηθή     (gr  

CO2 / 

ηνλνρηιηφκεηξν) 

8.000 68.600 25,1 11,1 12,5 

5.000-7.999 40.335 25,3 15,2 16,6 

3.000-4.999 28.784 23,3 15,2 16,6 

2.000-2.999 16.800 20,9 18,3 20,0 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, φρη κφλν πινία κεηαθνξάο Δ/Κ αιιά ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θνξηίνπ, πινία κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο επηηπγράλνπλ κηθξφηεξεο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γξακκάξηα αλά ηφλν-ρηιηφκεηξν. Γηα 

παξάδεηγκα, πεηξειαηνθφξν 120.000 dwt επηηπγράλεη ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα 

εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 5,9 γξακκαξίσλ αλά ηoλν-ρηιηφκεηξν, ελψ αληίζεηα 

πινίν  60.000 dwt 7,5 παξνπζηάδεη γξακκάξηα αλά ηνλν-ρηιηφκεηξν.  

4.8.2 ΜΔΛΔΣΖ CORBETT 

Ζ κειέηε CORBETT (2012), εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ζε φηη αθνξά ηελ 

εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 κε ηελ ππφζεζε πηζαλήο εθηξνπήο 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ απφ ηε δπηηθή ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ Ζ.Π.Α. γηα θνξηία κε 

πξνέιεπζε απφ ηελ Αζία, ηα νπνία δηέξρνληαη απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά. Ζ 

εθηξνπή ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηε ζάιαζζα, ιφγσ 

κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ ησλ δηαδξνκψλ, άιια θαη ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ζηελ 

ελδνρψξα ησλ Ζ.Π.Α κε κεηαηφπηζε ηνπ φγθνπ ηνπο απφ δπηηθέο πεξηνρέο πξνο  λφηηα 

θαη αλαηνιηθά. Ζ κειέηε ρξεζηκνπνηεί σο ππφδεηγκα ηξία αληηπξνζσπεπηηθά πινία 

θνξηίνπ Δ/Κ θαη σο κνλάδα κέηξεζεο ην γξακκάξην αλά TEU-κίιη. Αλά δηαδξνκή 

θαη πινίν πξνθχπηνπλ νη πην θάησ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: 

- Γπηηθή Αθηή Maersk Kinloss   (6.200TEU)   CO2   200  g/TEU-mile. 

- Αλαηνιηθή Αθηή Maersk Missouri (4.800TEU)  CO2  232  g/TEU-mile. 

- Αλαηνιηθή Αθηή Anna Maersk       (9.300TEU)   CO2   166 g/TEU-mile.                                                      

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ Δ/Κ ζηελ ελδνρψξα ησλ Ζ.Π.Α., (ζηδεξφδξνκνο, θνξηεγά) ζε 

δηέιεπζε ζην κέιινλ θνξηίσλ κέζσ ηεο λέαο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, κεηψλεη 
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ζεκαληηθά ηηο θαπζαέξηεο εθπνκπέο , ιφγσ: α) ππνθαηάζηαζεο ηεο  ρεξζαίαο απφ ηε  

ζαιάζζηα κεηαθνξά (απμεκέλεο εθπνκπέο ζηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε 

ηα ζαιάζζηα), β) ηεο ρξήζεο πινίσλ post-Panamax, ηα νπνία παξάγνπλ ρακειφηεξεο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά TEU ζε ζρέζε κε πινία Panamax. Παξάιιεια 

φκσο, ε πην πάλσ κείσζε δελ αληηζηαζκίδεη ηηο εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη ζηε 

ζάιαζζα, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ηεο δηαδξνκήο πξνο ηα ιηκάληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α. κέζσ ηεο λέαο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.  Βαζηθά 

επξήκαηα ηεο κειέηεο είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο :                                                     

Α) Ζ απμεκέλε απφζηαζε ησλ δξνκνινγίσλ πξνο ηα ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο 

Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α., πξνθαιεί αχμεζε ζηηο θαπζαέξηεο εθπνκπέο, πνπ παξάγνληαη απφ 

ηα πινία. Ζ αχμεζε ηεο  εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ζηηο δηαδξνκέο πξνο ηελ Αλαηνιηθή 

Αθηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο 

εθηξνπήο θνξηίσλ απφ ηε Γπηηθή Αθηή (10% κε βάζε ηελ  ππφζεζε ηεο κειέηεο).                                                                                               

Β) Παξά ηελ αχμεζε ηεο απφζηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ πξνο ηελ Αλαηνιηθή 

Αθηή, ε δπλαηφηεηα δηέιεπζεο απφ ηε λέα δηψξπγα ηνπ Παλακά πινίσλ κεγαιχηεξεο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 23%.                                                                             

 Γ) Ζ εθηξνπή θνξηίσλ απφ ηε Γπηηθή πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, αλακέλεηαη λα έρεη κηθξή επίδξαζε ζηα επίπεδα 

εθπνκπήο θαπζαεξίσλ κε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4% ζε φηη αθνξά ηελ εθπνκπή 

θαπζαεξίσλ  ζηε ζάιαζζα. Αλακέλεηαη αχμεζε +0,65% ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, αχμεζε +4% ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αχμεζε +2% ζε φηη 

αθνξά ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη κείσζε  -0,45% ζε φηη αθνξά ηελ αηζάιε θαη ηα 

ινηπά ζσκαηίδηα. 

4.8.3. ΜΔΛΔΣΖ  MARUCCI   

Ζ κειέηε Marucci (2012) βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα CO2 κε αθεηεξία δχν ζελάξηα: α) ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηψξπγαο κε ην 

ππάξρνλ δπλακηθφ, β) επέθηαζε ηεο δηψξπγαο θαη ηελ αλακελφκελε θίλεζε ηα έηε 

2015,2020 θαη 2025. Ζ κειέηε ππνζέηεη ηε ρξήζε αληαγσληζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ 

ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, ζε πεξίπησζε κε επέθηαζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ, ην αθξσηήξην Υνξλ, ην αθξσηήξην ηεο 
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Καιήο Διπίδαο θαη ηελ επίγεηα δηαθίλεζε Δ/Κ ζηηο Ζ.Π.Α., κφλν κε ηε ρξήζε 

ζηδεξνδξφκνπ. ηνλ πίλαθα 4.9 παξνπζηάδνληαη  νη πξνβιεπφκελνη φγθνη εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 ρσξίο θαη κεηά ηελ επέθηαζε θαη ν φγθνο πνπ αθνξά 

εηδηθά ηα πινία Δ/Κ (εθαηνκκχξηα ηφλνη). 

Πίλαθαο 4.9 : Δθπνκπέο CO2  ρσξίο /κεηά ηελ επέθηαζε ηεο δηώξπγαο (000 ηόλνη) 

Γηψξπγα:  Υσξίο Δπέθηαζε Μεηά ηελ Δπέθηαζε           Γηαθνξά 

Έηνο:    2015 2020 2025 2015 2020  2025      2015    2020      2025 

CΟ2:    50,84 65,39 80,35 41,24   49,73    59,99     -9,60  -15,66   -20,36            

Δ/Κ                                                                       -8,53 -12,73   -17,10   

Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ 

Παλακά ζα έρεη σο αληίθηππν ζε παγθφζκην επίπεδν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 κε πξνέιεπζε ηα πινία θαηά 9,60 εθαη. ηφλνπο ην 2015, 

θαηά 15,66 ην 2020 θαη θαηά 20,36 ην 2025. Σα πινία  Δ/Κ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

88,85% ηεο κείσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CΟ2  ην 2015, ην 81,29% ην 2020 

θαη ην 83,99 ην 2025. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε σθέιεηα απφ ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ εληνπίδεηαη ζηε ζαιάζζηα νδφ Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α., ε νπνία 

ζπκκεηέρεη ζηε κείσζε κε πνζνζηά  54,17% ην 2015, 49,42% ην 2020 θαη 47,5% ην 

2025. ε φηη αθνξά ηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ, κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηεο κειέηεο 

πξνθχπηεη κείσζε ησλ εθπνκπψλ φηαλ απμάλεη ε ρσξεηηθφηεηα.                              

ηε δηαδξνκή Kaohsiung  (Σατβάλ)- Νέα Τφξθε εθπέκπνληαη απφ πινία:                                                                                                  

Δ/Κ Panamax  :  2,51 ηφλνη CΟ2                                                                     

Δ/Κ 8000 TEU  :  2,06 ηφλνη CΟ2                                                                     

Δ/Κ 8700 TEU  :  1,82 ηφλνη CΟ2  

4.9 ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

1. Γπλακηθό ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά: Ζ δηψξπγα, εάλ δελ πινπνηνχζε ην 

πξφγξακκα επέθηαζεο, ζα αδπλαηνχζε κεζνπξφζεζκα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο ζήκεξα απνηεινχλ ην βαζηθφ ηεο πειαηνιφγην. 

Λακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο: ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο πνπ ήδε ππάξρνπλ, 

ηνλ απμεκέλν ρξφλν δξνκνινγίνπ πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α., ζε ζρέζε 

κε ηε δπηηθή αθηή θαη ηηο επίγεηεο κεηαθνξέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο 
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ησλ πινίσλ ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο  θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο Αζίαο, ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο ζπκπεξαίλεηαη φηη, ε 

επέθηαζε ηεο δηψξπγαο απνηεινχζε ζηξαηεγηθή απφθαζε κνλαδηθήο επηινγήο, ψζηε 

ε δηψξπγα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο παγθφζκηεο 

ζαιάζζηεο αξηεξίεο, θαη λα δηεθδηθήζεη κεζν-καθξνπξφζεζκα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην 

ζηε δηαθίλεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.       

2. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο : Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 

ε κειέηε πεξίπησζεο κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ, κε βάζε ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά θιίκαθα ηαρχηεηαο πξνθχπηεη φηη: α)ζηε δηαδξνκή 

αγθάε – Νέα Τφξθε θαη γηα πινίν ρσξεηηθφηεηαο 4.000 TEU είλαη ζπκθέξνπζα ε 

δηαδξνκήο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά.  Με ηελ πθηζηάκελε ζήκεξα ηηκνιφγεζε 

ησλ ηειψλ δηέιεπζεο θαη ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, γηα πινία κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο (8.000 θαη 10.000 TEU) ζπκθέξνπζα είλαη ε δηαδξνκή κέζσ ηεο 

δηψξπγαο ηνπ νπέδ. β) Λφγσ ηεο δηαθνξάο ησλ απνζηάζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηε 

δηαδξνκή πξνο ηε Νέα Τφξθε, ζηε δηαδξνκή αγθάε – Ματάκη γηα φιεο ηηο 

ρσξεηηθφηεηεο ζπκθέξνπζα αλαδεηθλχεηαη ε δηέιεπζε απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά. 

ε φηη αθνξά ηε ζχγθξηζε απνδνηηθφηεηαο πινίσλ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ην πθηζηάκελν δπλακηθφ ηεο δηψξπγαο ζηε δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τφξθε 

κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ε ζχγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ αλά TEU 

επλνεί ηα πινία κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 8.000 TEU εμαζθαιίδεη ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ αλά TEU ζε φια ηα επίπεδα ηαρχηεηαο ζε ζχγθξηζε κε πινίν 

ρσξεηηθφηεηαο 4.000 TEU.  Πινίν  Post Panamax ρσξεηηθφηεηαο 8.000TEU, ζε 

ζχγθξηζε κε πινίν Panamax 4.000 TEU. επηηπγράλεη κείσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ 

αλά TEU θαηά 6,2% κε ηαρχηεηα 17 θφκβσλ, 12,5% κε ηαρχηεηα 19 θαη 21 θφκβσλ 

θαη 17,4% κε ηαρχηεηα 23 θφκβσλ(κέζε κείσζε 12% πεξίπνπ). Σέινο, πινίν 

ρσξεηηθφηεηαο 10.000 TEU θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξα θαχζηκα αλά TEU ζε ζρέζε 

κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 8.000 TEU, αιιά κηθξφηεξε πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

ρσξεηηθφηεηα ησλ 4.000 TEU ζηηο ηαρχηεηεο 19 θφκβσλ θαη 23 θφκβσλ.  Καη γηα 

άιιεο θαηεγνξίεο θνξηίσλ, εθηφο ησλ Δ/Κ, ηα νπνία ζα δηαθηλνχληαη κε πινία Post 

Panamax πξνβιέπεηαη επίζεο κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο . Με βάζε ηα πην πάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη, γηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ε 

νπνία απνηειεί ηνλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 
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κεηαθνξάο, ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο πξνζθέξεη ζηε δηεζλή λαπηηιία ζεκαληηθή 

δπλαηφηεηα επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Με ηα ζεκεξηλά επίπεδα ηεο αγνξάο ησλ 

λαχισλ, φπνπ πινία ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην λεθξφ ζεκείν,  νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο λέαο δηψξπγαο, κπνξεί 

λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ ππεξθάιπςε ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο. 

3. Θαιάζζηεο αξηεξίεο : ήκεξα ε δηψξπγα απνηειεί θφκβν γηα 7 απφ ηηο 12 βαζηθέο 

ζαιάζζηεο αξηεξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ άμνλα Αλαηνιή – Γχζε θαη Βνξξά-

Νφηνπ. Με επέθηαζε ηεο δηψξπγαο, πξνθαινχζε αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε κεηαηφπηζε ηεο θίλεζεο ζε άιιεο ζαιάζζηεο αξηεξίεο (π.ρ. 

δηψξπγα ηνπ νπέδ, αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδνο). πλέπεηα ζα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο απφζηαζεο, κε  ελδερφκελε απμεηηθή επίδξαζε ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ, 

θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο εθπνκπήοθαπζαεξίσλ. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο δηψξπγαο 

ηνπ Παλακά ε εθηξνπή πξνο ζε άιιεο αξηεξίεο ζα έθζαλε 101,4 εθαη. ηφλσλ ην 2025, 

φγθνο ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 46% ηνπ φγθνπ ησλ θνξηίσλ πνπ 

δηαθηλήζεθα απφ ηε δηψξπγα ην2012. Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζα επηδξάζεη 

κεζνπξφζεζκα ζηε ζαιάζζηα αξηεξία ηνπ Δηξεληθνχ, απμάλνληαο ηνλ φγθν ησλ 

θνξηίσλ κε πξνέιεπζε απφ ηελ Αζία θαη πξννξηζκφ ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη καθξνπξφζεζκα θαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε.  

4. Τπνδνκέο : Ζ λέα δηψξπγα ζα επεξεάζεη ην ζηφιν ησλ πινίσλ Panamax 

νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο ζε δηαδξνκέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε δηψξπγα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ πινία Post Panamax, επεξεάδνληαο 

έηζη θαη ηε λαππεγηθή βηνκεραλία. Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζα πξνθαιέζεη 

επελδχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, θπξίσο ζε ιηκάληα 

ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο ησλ Ζ.Π.Α.  

5. Αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο : Ζ ηάζε αλάπηπμεο ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ, θπξίσο κεηαμχ Κίλαο θαη ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο,  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε επέθηαζε ηεο 

δηψξπγαο, ζα απμήζεη ην κεηαθνξηθφ έξγν θαη ηε δήηεζε πινίσλ πξσηαξρηθά ζηελ 

αξηεξία Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε αξηεξία 

Γπηηθή Αθηή Ννηίνπ Ακεξηθήο πξνο Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α θαη Δπξψπε.  

6. Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα: Α) χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΗΜΟ (2009), 

πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 8.000 TEU πξνθαιεί εθπνκπή 
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δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 12,5 γξακκαξίσλ, ελψ αληίζηνηρν, ρσξεηηθφηεηαο 4.800 TEU 

16,6 γξακκαξίσλ αλά ηνλνρηιηφκεηξν. πλεπψο επηηπγράλεη βειηησκέλε απφδνζε 

εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε κείσζε 24,7% .Πεηξειαηνθφξν ρσξεηηθφηεηαο 

120.000 ηφλσλ ζε ζχγθξηζε κε ρσξεηηθφηεηα ησλ 60.000 ηφλσλ επηηπγράλεη επίζεο 

βειηησκέλε απφδνζε εθπνκπήο θαηά 21,3%. Β) Ζ κειέηε CORBETT (2012), ζηε 

δηαδξνκή Αζία – Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

ππνινγίδεη φηη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γξακκάξηα / TEU ηνπ πινίνπ 

Anna Maersk (9.300  TEU) είλαη κεησκέλεο θαηά 17%, ζε ζχγθξηζε κε ην πινίν 

Maersk Missouri (4.800  TEU). Παξά ηελ αχμεζε ηεο απφζηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ 

πξνο ηελ αλαηνιηθή αθηή, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πινίσλ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, 

αλακέλεηαη λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 

23%.  Λφγσ ηεο  εθηξνπήο θνξηίσλ απφ ηε Γπηηθή πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ 

Ζ.Π.Α. κέζσ ηεο δηψξπγαο, αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ζηε 

ζάιαζζα έσο 4% θαη εηδηθά ζε φηη αθνξά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα  αχμεζε +0,65%. 

Γ) Ζ κειέηε Marucci (2012), ζε φηη αθνξά ηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ζηε δηαδξνκή 

Kaohsiung  (Σατβάλ) - Νέα Τφξθε ζπκπεξαίλεη φηη πινία ρσξεηηθφηεηαο 8000 TEU 

επηηπγράλνπλ κείσζε ηεο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ, ζε ζχγθξηζε κε πινία Δ/Κ Panamax 

θαηά 17,9%. Δθηηκά επίζεο φηη  ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζα έρεη σο 

αληίθηππν ζε παγθφζκην επίπεδν, ζε ζχγθξηζε κε εθπνκπέο πνπ παξάγνληαη ρσξίο 

ηελ επέθηαζε, ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε πξνέιεπζε ηα 

πινία θαηά 9,60 εθαη. ηφλνπο ην 2015, θαηά 15,66 ην 2020 θαη θαηά 20,36 ην 2025. 

Σα πινία  Δ/Κ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 85% ηεο κείσζεο κε νξίδνληα ην 2025. 

ηε κείσζε ζπκκεηέρεη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 50% ε ζαιάζζηα αξηεξία Αζία – 

Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. 

4.10 ΤΝΟΦΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

(1) Ζ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά απνηειεί ζηξαηεγηθή απφθαζε κνλαδηθήο 

επηινγήο, ρσξίο επέθηαζε ε δηψξπγα ζα αδπλαηνχζε κεζνπξφζεζκα λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ησλ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ ηεο πειαηνιφγην. 

(2) Ζ επέθηαζε ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηε δηεζλή λαπηηιία δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο 

κείσζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο θαη ησλ  λαχισλ, ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ πινία κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θαη ηεο κηθξφηεξεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ησλ ηαμηδηψλ κέζσ ηεο δηψξπγαο, ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο 
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χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο παξνχζαο, ζε φηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ε 

δπλαηφηεηα δηέιεπζεο απφ ηε δηψξπγα πινίσλ Δ/Κ δηπιάζηαο ρσξεηηθφηεηαο κπνξεί 

λα απνθέξεη κείσζε ηεο ηάμεσο έσο θαη 12% ζε ρακειέο ηαρχηεηεο θαη ζε φηη αθνξά 

ην ρξφλν κεησκέλε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 3-4 εκέξεο, άξα κεγαιχηεξε εηήζηα 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ πινίνπ. 

(3) Θα επηηξέςεη ηε δηαηήξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κέζσ ζαιαζζίσλ αξηεξηψλ, 

ηηο νπνίεο ζήκεξα εμππεξεηεί ε δηψξπγα, πεξηνξίδνληαο ηελ εθηξνπή ηνπ ζε άιιεο 

αξηεξίεο (π.ρ. δηψξπγα ηνπ νπέδ). Οη αξηεξίεο απηέο ηείλνπλ ήδε λα είλαη  έληνλα 

αληαγσληζηηθέο, ζε φηη αθνξά ην κεηαθνξηθφ θφζηνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο, εηδηθά γηα πινία κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, ε λαππήγεζε ησλ νπνίσλ 

θαη απνηειεί θπξίαξρε ηάζε ζην κέιινλ. Υσξίο ηελ επέθηαζε ηεο δηψξπγαο 

πξνβιέπεηαη φηη ζα ππήξρε εθηξνπή 100 εθαη. ηφλσλ θνξηίνπ ζε άιιεο αξηεξίεο (1% 

ηνπ φγθνπ ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ζε κηα δεθαεηία κε πξφβιεςε ζπλνιηθνχ φγθνπ 

θνξηίσλ 10-11δηο ηφλσλ). 

(4) Θα επηδξάζεη ζηε ζχλζεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ θαη ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, επηηείλνληαο ην ξπζκφ αληηθαηάζηαζεο πινίσλ Panamax απφ πινία Post 

Panamaxθαη  θαη δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζηφινπ ησλ πινίσλ  Panamax. 

(5) Θα επεξεάζεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθφ έξγν απφ ηε 

δηεζλήο λαπηηιία ζπλνιηθά, ιφγσ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ αλάπηπμε 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ηεο Αζίαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο. 

(6) Θα κεηαβάιιεη άκεζα ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηηο 

αξηεξίεο Αζία – Αλαηνιηθή – Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. θαη κεζνπξφζεζκα ζηηο αξηεξίεο 

Αζία - Αλαηνιηθή Αθηή Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη Γπηηθή Αθηή Ννηίνπ Ακεξηθήο – 

Αλαηνιηθή Αθηή Ζ.Π.Α. θαη Δπξψπε. ηηο αξηεξίεο απηέο αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ θνξηίσλ, επελδχζεηο ζε ιηκεληθά έξγα ππνδνκήο, αιιαγή ηεο ξνήο 

δηαθίλεζεο κε ηε δεκηνπξγία θφκβσλ κεηαθφξησζεο θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ θνξηίσλ. 

(7) Θα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κέζσ δχν 

παξαγφλησλ: α) θαιιίηεξεο απνδφζεηο πινίσλ Δ/Κ κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 
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(κεησκέλεο εθπνκπέο CO2  17-20% πεξίπνπ), β) «εμνηθνλφκεζε» εθπνκπψλ CO2, 

ιφγσ κε εθηξνπήο ησλ θνξηίσλ ζε ελαιιαθηηθέο ζαιάζζηεο αξηεξίεο κεγαιχηεξσλ 

απνζηάζεσλ(φθεινο 10 εθαη. ηφλνη ην 2015 θαη 20 εθαη. ην 2025). Με βάζε ηε 

κειέηε ΗΜΟ ε δηεζλήο λαπηηιία ην 2007 παξήγαγε 850 εθαη. ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Με πξφβιεςε εηήζηαο αχμεζεο 2% πξνβιέπεηαη αχμεζε ζε 1,2 δηο ηφλνπο 

ην 2025, θαηά ζπλέπεηα ε επέθηαζε ηεο δηψξπγαο ζπκβάιεη ζηε κείσζε θαηά 1,7%. 

(8) Με νξίδνληα ην έηνο 2025, ε δηψξπγα ηνπ Παλακά ζα ηείλεη ζε θαηάζηαζε 

θνξεζκνχ κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη πεξεηαίξσ επέθηαζε.    
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Γηάγξακκα 4.1
α
 : Καηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/TEU) κέζσ  ηεο δηώξπγαο ηνπ 

Παλακά γηα ηελ δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τόξθε 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.1β : Καηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/TEU) κέζσ  ηεο δηώξπγαο ηνπ 

νπέδ γηα ηελ δηαδξνκή αγθάε – Νέα Τόξθε 
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Γηάγξακκα 4.2α : Καηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/TEU) κέζσ  ηεο δηώξπγαο ηνπ 

Παλακά γηα ηελ δηαδξνκή αγθάε – Ματάκη 

  

 

 

 

Γηάγξακκα 4.2β : Καηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/TEU) κέζσ  ηεο δηώξπγαο ηνπ 

νπέδ γηα ηελ δηαδξνκή αγθάε – Ματάκη 
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ  

International Shipping : Παγθφζκηα λαπηηιία νξίδεηαη ε λαπηηιία θίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ κεηαμχ ιηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, ζ’ αληίζεζε κε 

ηελ εγρψξηα. Γελ πεξηιακβάλεη πνιεκηθά πινία θαη αιηεπηηθά. Με βάζε ηνλ νξηζκφ 

απηφ έλα πινίν κπνξεί άιινηε λα απαζρνιείηαη ζηελ παγθφζκηα θαη άιινηε ζηελ 

εγρψξηα.                                                                                                                            

Domestic Shipping: Δγρψξηα λαπηηιία νξίδεηαη ε θίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηψλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο ίδηαο ρψξαο. Γελ πεξηιακβάλεη πνιεκηθά πινία θαη 

αιηεπηηθά.                                                                                                                        

Coastwise Shipping: Αθηνπινΐα νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πινίσλ θαηά κήθνο 

αθηψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ σθεάληα λαπηηιία.                                                                

Oceangoing Shipping: Ωθεάληα λαπηηιία νξίδεηαη ε δηαθίλεζε κεγάισλ θνξηίσλ 

απφ πινία, ηα νπνία δηαζρίδνπλ σθεαλνχο.   

Panamax : Πινία κε κέγηζην κήθνο 295 κέηξα, πιάηνο 32 θαη βχζηζκα 12, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηέιζνπλ απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά.                                                                               

Post–Panamax: Πινία κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηα πινία Panamax, ηα νπνία 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηέιζνπλ απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά.                               

TRIPLE-E CLASS : πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο.  

Containerships  : κεηαθνξάο Δ/Κ                  Dry bulk vessels : μεξνχ θνξηίνπ  

Vehicle carries  : κεηαθνξάο νρεκάησλ          Liquid bulk vessels : πγξνχ θνξηίνπ 

Refrigerated transport : ςπγεία                    Cruise ships :  θξνπαδηεξφπινηα  

General cargo vessels : γεληθνχ θνξηίνπ          Ro-Ro : roll-on / roll-off                        

Short sea shipping :  κεηαθνξάο κηθξψλ απνζηάζεσλ.  

LNG : Liquefied Natural Gas                           LPG : Liquefied Petroleum Gas 

 

Full utilization : πινίν κε πιήξεο θνξηίν 

Lower utilization : κεξηθή θφξησζε 

Ballast-free ship : ειεχζεξν έξκαηνο  

Front-haul voyage : δξνκνιφγην κεηάβαζεο  

Backhaul : δξνκνιφγην επηζηξνθήο  
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Μνλάδεο κέηξεζεο  

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit): κνλάδα κέηξεζεο Δ/Κ δηαζηάζεσλ 20 πφδηα 

κήθνο Υ 8 πιάηνο Υ 8,5 χςνο. 

FEU (Forty foot Equivalent Units): κνλάδα ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 2 TEU. 

PC/UMS : Panama Canal / Universal Measurement System (ζχζηεκα κέηξεζεο ζε 

ηφλνπο γηα ηνλ θαηαινγηζκνχ ησλ ηειψλ δηέιεπζεο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά (1 

ηφλνο = 1,5253 PC/UMS ton ).                                                                                                            

Gross tonnage : ρσξεηηθφηεηα ζε ηφλνπο                                                                           

Dwt : deadweight                                                                                                                 

Long Ton (LTC) : 1 long ton = 1.016kg                                                                             

Knots: θφκβνη κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ                                                              

Slow steaming : ρακειφηεξε ηαρχηεηα απφ ην δπλακηθφ                                                        

Tone – miles (ηόλνο- κίιη): ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κε πινία επί ηε 

κέζε απφζηαζε ηνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο.                                                                  

Tone – Km (ηόλνο – ρηιηόκεηξν) : κεηαηξέπεηαη ζε «ηφλνο - κίιη» κε 

πνιιαπιαζηαζκφ επί 0,540.  

GRT (Gross Registered Metric Ton): κνλάδα κέηξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ δαπαλψλ 

ειιηκεληζκνχ.  

CO2  : Carbon dioxide  (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα)                                                

NOx  : Nitrogen oxides (νμείδηα ηνπ αδψηνπ)                                                      

PM  : Particulate material (αηζάιε / ζσκαηίδηα)                                                       

SOx  : Sulphur oxides (νμείδηα ηνπ ζείνπ)                                                                     

GHG : Greenhouse gas : ξχπνη πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ                      

ECA: Emission Control Area : πεξηνρή 200 κίιηα απφ ηηο αθηέο ησλ Ζ.Π.Α. 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ  

Panama Canal Authority ή Autoridad del Canal Del Panama (ACP)                                  

IMO  : International Maritime Organization                                                                   

BIMCO :Baltic and International Maritime Council                                              

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships                             

IMF  : International Monetary Fund                                                                                 

UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development 


