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Πεπίλητη διαηπιβήρ 

Κεληξηθφ κέιεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο πξφζθαηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ αγνξά ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ, επεξεάδνληαο 

αξρηθά ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη πνιχ ζχληνκα εμειίρζεθε ζε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

επεξεάδνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηε λαπηηιία ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ξαγδαία 

κεηαθνξά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο απφ κία ηνπηθή θνηλσλία ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

επηβεβαηψλεη ηελ αηηηψδε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα θαη ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ζηε δηεζλή αγνξά, θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε λαπηηιία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο αγνξέο ηεο. Ζ 

κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίδεηαη ζε πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αξζξνγξαθία 

θαζψο θαη ζε ζπκπεξάζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ.  

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη αηηίεο, 

νη ζπλέπεηεο θαη νη επηπηψζεηο ηεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηξξνή ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη νη 

πξννπηηθέο εμφδνπ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. ην επφκελν θεθάιαην 

εμεηάδεηαη ε επηξξνή ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηφζν ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία φζν θαη ζηελ 

ειιεληθή. Έπεηηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε παγθφζκηα θξίζε ζηηο ηέζζεξηο αγνξέο ηεο 

λαπηηιίαο, ηελ αγνξά λαχισλ, ηελ αγνξά λεφηεπθησλ πινίσλ, ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ θαη ηελ αγνξά 

δηαιχζεσλ. ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο θαηεγνξίεο θνξηίσλ 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, δειαδή ζηε λαπηηιία μεξνχ θαη πγξνχ ρχδελ θνξηίνπ, ζηε λαπηηιία ηαθηηθψλ 

γξακκψλ θαη ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε θαη νη δηάθνξεο 

κνξθέο απηήο θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ειιεληθή λαπηηιία. Αθφκα, γίλεηαη κηα πεξηγξαθή γηα ην 

ξφιν ηεο Κίλαο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηε λαπηηιία θαη θιείλνληαο αλαθέξνληαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ έμνδν 

απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 2008-2013, Ναπηηιία, Αγνξά Υχδελ Ξεξψλ Φνξηίσλ, Αγνξά 

Υχδελ Τγξψλ Φνξηίσλ, Ναπηηιία Σαθηηθψλ Γξακκψλ, Αγνξά Ναχισλ, Αγνξά Νεφηεπθησλ Πινίσλ, Αγνξά 

Μεηαρεηξηζκέλσλ Πινίσλ, Αγνξά Γηαιχζεσλ, Ναπινδείθηεο (BDI, BCI, BPI, BSI, BHSI, BLPG, BDTI, 

BCTI, BDA, BSPA),  
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Abstract 

Central concern of this thesis is the attempt to capture the recent financial crisis, which started from the 

mortgage market of the U.S., initially affecting the local economy and soon expanded into a global financial 

crisis affecting all sectors of industry and shipping internationally and locally. The rapid transfer of the 

financial crisis from a local community in the real economy confirms the causal relationship that exists 

between the shipping industry and the course of global economy. 

Goal of this project is to record and evaluate the impact of the financial crisis in the international market and 

their impact on shipping and more specifically on its markets, as well. The methology of this study is based 

on recent bibliography and journalism, as well as findings of recent surveys and studies.  

Initially, there is a reference to the global financial crisis and afterthat its causes, its consequences and its 

implications are analysed. In addition, the influence of the crisis is mentioned in Greece and the prospects so 

as the global economy comes out from the financial crisis. In the next chapter is examined the influence of 

the international financial crisis not only on the worldwide shipping but also to the Greek one. Then, there is 

a talk about the influence of the global crisis in the four markets of shipping, the freight market, the 

newbuilding market, the second-hand market and the demolition market. In the following chapter is 

discussed the implications of the crisis in the categories of marine cargo transport, namely in dry and liquid 

bulk shipping, in liner shipping and passenger shipping. Also, the shipping finance and various forms threof 

is analysed, as well as the funding to Greek shipping. Still, there is a description for China‟s role in the 

economy and in shipping and closing are mentioned the exit policies of the global financial crisis.  

 

  



 

2 

Μαινπζίδνπ Κπξηαθή 

 

1.ΔΗΑΓΩΓΖ  

Αλακθίβνια, ν επηέκβξηνο ηνπ 2008 ζα θαηαγξαθεί ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία σο 

θνκβηθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, θαζψο είλαη ε έλαξμε ηεο ζνβαξφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ έρεη βηψζεη ε αλζξσπφηεηα ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία, ιφγσ ηεο απφηνκεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν δηάζηεκα 

απηφ, πνιινί εξγαδφκελνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη άιινη είραλ απψιεηα θεξδψλ ζηηο 

επελδχζεηο ηνπο. Μεγάινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο θνινζζνί 

ρξενθφπεζαλ, ρξεκαηηζηήξηα παξέκεηλαλ θιεηζηά γηα θάπνηεο κέξεο, ελψ ζρέδηα 

δηάζσζεο  ησλ ηξαπεδψλ νξγαλψζεθαλ απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. 

Ζ έθηαζε ηεο χθεζεο ήηαλ ηφζν κεγάιε θαη δηαξθήο πνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ 

έρεη βηψζεη θάηη παξφκνην κεηαπνιεκηθά. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ άξγεζε φκσο, 

λα κεηαδνζεί ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πινχηνπ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε πξσηνθαλή πνζνζηά. Δπηρεηξήζεηο, 

κηθξέο θαη κεγάιεο, αληηκεηψπηζαλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο κε ζπλέπεηα πνιιέο λα κελ 

κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα θιείζνπλ ή λα ρξενθνπήζνπλ.  

Απφ ηε καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά, ε απφηνκε κείσζε ηεο δήηεζεο είρε σο ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηε ξαγδαία κείσζε 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ χθεζε πνπ ππέζηε ε νηθνλνκία. Δπνκέλσο, είλαη 

επξέσο απνδεθηφ φηη ηα έηε απφ ην 2008 κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ ηδηαίηεξα ηζηνξηθφ, 

πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

θαζψο νη επηπηψζεηο ηνπο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο.  

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ θχξην παξάγνληα ηεο νκαιήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαιχπηεηαη 

κέζσ ζαιάζζεο. Απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ 

θαη δηαηεξνχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κεηαμχ ηνπο. Ζ δήηεζε γηα κεηαθνξέο απνηειεί 

παξάγσγν δήηεζε, δηφηη απνηειεί ην κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηξίησλ αλαγθψλ, θη έηζη 
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επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε δήηεζε απηψλ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν πνπ 

επεξεάζηεθε ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία απφ ηηο εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη λα εμεηάζεη ηηο πξννπηηθέο εμφδνπ απφ απηή ηελ παξαηεηακέλε χθεζε. 

Δπεηδή, βέβαηα, ε λαπηηιία ζπλδπάδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αγνξέο, ζα εξεπλεζνχλ 

μερσξηζηά κε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη βξηζθφκαζηε αθφκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, 

επνκέλσο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ θαη ην χςνο ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ 

πνπ ζα έρεη ππνζηεί ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο θαηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο δελ ζα κπνξνχλ λα είλαη απφιπηα αζθαιή. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη 

κε δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί κέρξη ηψξα. 
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    2.    ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

2.1  Ζ ΑΦΔΣΖΡΗΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ  

Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007, κε γελεζηνπξγφ ρψξα ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ήηαλ κηα νηθνλνκηθή χθεζε παγθφζκηαο εκβέιεηαο, ζηνλ επξχηεξν 

ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Θεσξείηαη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, 

κεηά απφ απηή ηνπ 1929, θαη απεηιεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ρσξψλ, 

αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο  ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ, ηελ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο Δζληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη ηελ πηψζε κεγάισλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ θφζκνπ. 

Πξνέθπςε κεηά ην μέζπαζκα ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε δνκεκέλσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ εμαξηψληαλ άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα νπνία 

παξάγνληαλ. Ζ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ 

απφ ηηο ηξάπεδεο, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ θεθαιαίσλ ζε εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο θαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο θαηαζηάζεηο εηδηθψλ νληνηήησλ, 

πξνθάιεζαλ έλα „‟ληφκηλν‟‟ αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ ηξαπεδηθφ θαη 

θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα.  

Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γεληθεπκέλεο θαηάζηαζεο είλαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο 

ηξαπεδψλ απφ θεκνινγία, πψιεζε άιισλ ζε ηδηαίηεξα ρακειφ ηίκεκα θαη άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηηκψλ, φπσο 

παξαδνζηαθά νθείινπλ λα πξάηηνπλ. Εεκησκέλα ήηαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ εθηέζεθαλ 

ζηα „‟ηνμηθά‟‟ νκφινγα, ζπζηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη πιένλ πξνο έλα λέν θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ, παξάιιεια κε ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ επίιπζεο ηεο θξίζεο πξνηνχ 
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επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ θξαηψλ πνπ επιήγεζαλ.  

Πνιινί θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο επιήγεζαλ, φπσο ν ηξαπεδηθφο, ν αζθαιηζηηθφο, ν 

κεζηηηθφο θαη άιινη, κε άκεζα απνηειέζκαηα ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ αγνξψλ. 

χκθσλα κε νξηζκέλνπο αλαιπηέο, ε παξνχζα νηθνλνκηθή χθεζε πξνζνκνηάδεηαη κε 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929. 

Οη πξψηεο ελδείμεηο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο μεθίλεζαλ ζην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο 2008 θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ απφηνκε πηψζε ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ 

πηψζε απηή αξρηθά θαηαινγίδεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο ησλ 

Ζ.Π.Α. ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηζθαιψλ 

ηνπνζεηήζεσλ ηνπο ζηηο αγνξέο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε επεθηάζεθε ηαρχηαηα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε βαξχηαηεο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

ζηηο αζθάιεηεο, ζην θξάηνο, ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ε 

αληίδξαζε ησλ ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ήηαλ άκεζε κε ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ, πνπ ζηφρν είραλ ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ. 
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2.2  ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε μεθίλεζε απφ ηα ελππφζεθα δάλεηα ηεο αγνξάο αθηλήησλ 

ζηηο ΖΠΑ, κε πξνυπφζεζε ηε ζπλερή θαη αχμνπζα ξνή θζελνχ ρξήκαηνο ζε απηήλ ηελ  

αγνξά, κε απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ λα απμάλνληαη ζπλερψο.  ηελ πεξίπησζε 

πνπ ππήξρε πηψζε ζηελ ηηκή ησλ αθηλήησλ ζα απαμηψλνληαλ ηα ππνζεθεπκέλα αθίλεηα 

θαη νη δαλεηζηέο ζα έραλαλ ηα ρξήκαηά ηνπο φηαλ νη δαλεηνιήπηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεληαίεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Καζψο, φκσο, απμαλφηαλ ζπλερψο ην 

χςνο ησλ δαλείσλ ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο, παξάιιεια, αλάινγε ηάζε είραλ θαη νη 

ηηκέο ηεο αγνξάο αθηλήησλ. Όηαλ φκσο, ζηακάηεζαλ λα ππάξρνπλ θεξέγγπνη δαλεηζηέο, 

ζηξαηνινγήζεθαλ θαη νη ιηγφηεξν θεξέγγπνη θαη απηφ ζπλερίζηεθε έσο φηνπ 

ζηξαηνινγήζεθαλ θαη ηα άηνκα ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο εηζφδεκα θαη ρσξίο πφξνπο, νη 

γλσζηνί δειαδή NINJA (No Income, No Job or Asset). 

Σν κείδσλ εξψηεκα φκσο πνπ αμίδεη λα ηεζεί είλαη γηα πνην ιφγν νη δαλεηζηέο 

δηαρεηξίζηεθαλ ηα θεθάιαηά ηνπο κε ηφζν ξηςνθίλδπλν ηξφπν θαη δάλεηδαλ ρξήκαηα ζε 

αθεξέγγπνπο δαλεηνιήπηεο; Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ γηαηί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

επέηξεπε ηε κεηάζεζε θηλδχλνπ, δηακέζνπ ησλ «παξάγσγσλ πξντφλησλ».  ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο λα παξάγνπλ 

ηίηινπο, κε αληίθξηζκα ηα ελππφζεθα δάλεηα, νη νπνίνη ζα είλαη δηαπξαγκαηεχζηκνη ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Οη ηδησηηθέο επελδπηηθέο ηξάπεδεο αγφξαδαλ δάλεηα απφ 

άιιεο ηξάπεδεο ή άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ηίηινπο 

(Σνκπάδνο, 2008). 
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Αλάκεζα ζηα έηε 2002 θαη 2005 ην πνζνζηφ ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ πνπ πνπιήζεθε 

ζε ηδησηηθέο επελδπηηθέο ηξάπεδεο γηα λα ηηηινπνηεζεί, απμήζεθε απφ 30% ζε 55%. Ζ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηηηινπνίεζεο (Securitization)
1
. Ζ πξαθηηθή απηή εμππεξεηεί ηηο 

πιεξσκέο κεηαμχ πηζησηψλ θαη δαλεηδνκέλσλ, ελψ ε νληφηεηα δελ θξαηά ηα ίδηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ γηα απνθφκηζε ηφθσλ) ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ απφ ηηο 

ηδησηηθέο επελδπηηθέο ηξάπεδεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ηα δάλεηα πνπ αγφξαδαλ 

ήηαλ θπξίσο ηα πην επηζθαιή, γλσζηά σο subprimes, ελψ άιινη νξγαληζκνί φπσο νη 

Fannie Mae θαη Freddie Mac πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο παξαρσξνχζαλ θαη 

ηηηινπνηνχζαλ ηα ιηγφηεξν επηζθαιή δάλεηα, γλσζηά σο prime mortages. 

χκθσλα ινηπφλ, κε ην λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνδεζκεχεηαη ε  παξαρψξεζε 

δαλείνπ απφ ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ δαλείνπ ππφ κνξθή ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ηίηισλ ή αθφκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο πψιεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ππφ κνξθή ηίηισλ. Σν λέν απηφ ζχζηεκα, φκσο, έρεη θαη θάπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο.  

 

 Σν θέξδνο ηνπ δαλεηζηή είλαη ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ ησλ ηίηισλ πνπ 

πνπιήζεθαλ. 

 Γελ εμεηάδεηαη άκεζα ε θεξεγγπφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ. 

 Γελ ππάξρεη άκεζε επαθή δαλεηζηή θαη δαλεηδφκελνπ, θαζψο ν πξψηνο δελ 

παξαθνινπζεί ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δεχηεξνπ, επνκέλσο είλαη έλα 

                                                

1
 Σηηινπνίεζε νλνκάδεηαη ε έθδνζε ηίηισλ (π.ρ. νκνινγηψλ) πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ. δάλεηα κηαο ηξάπεδαο), 

ησλ νπνίσλ ηίηισλ ε απνπιεξσκή θαιχπηεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ξνή πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα ηα δάλεηα 

κε ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 
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ζχζηεκα απξφζσπν θαη θαζφινπ επέιηθην. 

 Γελ εθαξκφδνληαη θαλφλεο αζθαιείαο, νη νπνίνη επηηεξνχληαη θαη νξίδνληαη απφ 

ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε δειαδή παξαπάλσ, ηα ιεγφκελα δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο 

(subprimes loans), ηα νπνία δίλνληαλ ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα, πξνθάιεζαλ ηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Απηφ είρε σο απφξξνηα ηελ 

αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο, φηαλ ηα επηηφθηα ησλ 

δαλείσλ άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ.  Σαπηφρξνλα, πνιινί θαηαζέηεο νδεγήζεθαλ ζε 

αλαιήςεηο ησλ ρξεκάησλ ηνπο ιφγσ ηεο θήκεο πνπ είρε αξρίζεη λα δηαδίδεηαη. 

Δπνκέλσο, νη εηζξνέο ζηηο ηξάπεδεο ήηαλ κεησκέλεο, ιφγσ κε είζπξαμεο ησλ δαλείσλ 

θαη κεησκέλσλ θαηαζέζεσλ, ελψ νη εθξνέο ρξήκαηνο ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ δελ 

ζηακάηεζαλ, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο φκσο, αληί λα πξνζπαζήζνπλ λα εληζρχζνπλ ηε ξεπζηφηεηά 

ηνπο, πξνηίκεζαλ λα ηηηινπνηήζνπλ ηα ζηεγαζηηθά ηνπο δάλεηα θαη ζπλέρηζαλ λα 

δαλείδνπλ ζε αθεξέγγπνπο δαλεηδφκελνπο, δεκηνπξγψληαο έλαλ αέλαν θχθιν. Μφιηο ε 

αγνξά αθηλήησλ ζηηο Ζ.Π.Α. παξνπζίαζε θάκςε, άξρηζε λα γεληθεχεηαη ε ηνμηθφηεηα 

ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ. Σελ πεξίνδν απηή, ηα ιεγφκελα 

“ηνμηθά” νκφινγα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο, φπσο ηα εηαηξηθά νκφινγα (MBS) θαη νη 

ηίηινη εγγπεκέλσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (CDO‟s), κε απνηέιεζκα νη επελδπηέο θαη 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα νδεγεζνχλ ζε νηθνλνκηθή πηψζε. Δπηπιένλ, ε πηψζε ηεο 

ηηκήο ησλ ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ αχμεζε απηφκαηα ηελ πηζαλφηεηα κε εμφθιεζεο 

ηνπ ρξένπο, θαζηζηψληαο αθφκε κεγαιχηεξν ηνλ φγθν ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ πψιεζε ησλ αθηλήησλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ήηαλ ηθαλή ε εμφθιεζε ηνπ 

ρξένπο, δελ θάιππηε πιένλ ην χςνο ησλ δαλείσλ. 

Ζ νηθνλνκία, σζηφζν, δέρζεθε κεγαιχηεξν πιήγκα, θαζψο νη θχξηνη απνδέθηεο ησλ 

“ηνμηθψλ” νκνιφγσλ ήηαλ νη ηξάπεδεο, ηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη 

άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο, νη νπνίνη επέλδπζαλ απηά ηα νκφινγα ζε πςεινχ ξίζθνπ 

πξντφληα κε εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε θάπνηα καζεκαηηθά κνληέια ν 
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ζρεηηθφο θίλδπλνο ήηαλ ειεγρφκελνο θαη νη επελδπηέο επαλαπαχζεθαλ, παξφιν πνπ ηα 

επελδπηηθά πξντφληα γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ. ε κία ζπλέληεπμή 

ηνπ, ν George Soros, ζηνπο Financial Times ηνπ Λνλδίλνπ είπε, “Σν κεγάιν μέζπαζκα 

έγηλε φηαλ ηα λέα επελδπηηθά πξντφληα έγηλαλ ηφζν πεξίπινθα πνπ νη αξρέο δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα ππνινγίζνπλ ηνλ θίλδπλν θαη βαζίζηεθαλ ζηηο κεζφδνπο 

εθηίκεζεο ξίζθνπ ησλ ηξαπεδψλ. Παξνκνίσο ζπλέβε θαη ζηηο εηαηξίεο αμηνιφγεζεο, νη 

νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ δεκηνπξγψλ ησλ ζχλζεησλ απηψλ 

πξντφλησλ. Ήηαλ κία νινθάλεξε απνπνίεζε ηεο επζχλεο ”. 

Όζν εχθνιν ήηαλ ην θέξδνο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ηελ πεξίνδν φπνπ ε ηηκή ησλ 

αθηλήησλ ήηαλ αλνδηθή, ηφζν πην κεγάιεο ήηαλ νη δεκηέο ηνπο ηελ πεξίνδν πνπ ε ηηκή 

ήηαλ πησηηθή. Δμαηηίαο ελφο θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάζηεθε «κφριεπζε»
2
Ζ θξίζε ηεο 

αγνξάο αθηλήησλ κεηαηξέπεηαη ζε θξίζε ησλ παξάγσγσλ ηίηισλ, ε θξίζε απηψλ ζε 

θξίζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ SIV θαη ε θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ζε θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα αδπλαηνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ 

έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ησλ άιισλ ηξαπεδψλ, ν ελδνηξαπεδηθφο δαλεηζκφο λα παξαιχζεη 

θαη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο λα πξέπεη λα παξέκβνπλ θαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηηο ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα λα 

κελ θαηαξξεχζεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Ζ πησηηθή ηάζε ηεο ηηκήο ησλ αθηλήησλ άξρηζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2006. Οη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο φκσο θάλεθαλ αξγφηεξα. Οη νίθνη αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα αλαζεσξνχλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ ηίηισλ πξνο ηα θάησ, ηελ άλνημε ηνπ 2007. Οη ηίηινη ABS πνπ 

                                                

2
 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage) είλαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ρξένπο κε ζθνπφ ηελ 

έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

ζεσξνχκε φηη θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο αλ επηδηψθεη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

μέλσλ θεθαιαίσλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ (έθδνζε νκνιφγσλ ή άιινπ ρξένπο έλαληη έθδνζεο κεηνρψλ - 

equity). 
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παξαπέκπνπλ ζε κεγάιν εχξνο δαλείσλ, φπσο θαηαλαισηηθά, ζηεγαζηηθά, εκπνξηθά, 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη άιια, γλψξηζαλ κεγάιε άλνδν. 

χκθσλα κε δεδνκέλα ηεο FED (Federal Reserve Fed: Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α.) 

ην 1980 ε αμία ησλ ηίηισλ ABS ήηαλ κφιηο δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ην 1993 

μεπέξαζε ηα 200 δηζεθαηνκκχξηα θαη ην 2006 άγγημε ζρεδφλ ην 1 ηξηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα! 

Φπζηθά, φζν πιήζαηλαλ ηα δάλεηα, είηε ηηηινπνηεκέλα είηε φρη, πιήζαηλαλ θαη ηα ρξέε. 

Σα πνζνζηά απνηακίεπζεο είραλ πησηηθή ηξνρηά ελψ ηα ρξέε εθηνμεχνληαλ ζηα χςε. 

Έηζη, φπσο ζε νπνηνδήπνηε ρανηηθφ ζχζηεκα, ζε απηφ ην ηφζν ηνμηθφ πεξηβάιινλ ε 

παξακηθξή αιιαγή κπνξεί λα επηθέξεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο. Όηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (FED) αχμαλε ην επηηφθην ηεο θαηά 0,25% ζεσξνχζαλ φηη 

δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Μφλν πνπ ην επηηφθην, απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο 

αιπζίδαο, δειαδή ηα λνηθνθπξηά πνπ είραλ πάξεη δάλεηα, απμήζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην κε επηηφθην 6,3% ην 2005, έθηαζε λα έρεη ην 

2007 επηηφθην 11, 25%, θάηη πνπ νδήγεζε θπζηθά ζηελ αχμεζε ηεο κεληαίαο δφζεο θαη 

παξάιιεια ζηελ αδπλακία ησλ δαλεηνιεπηψλ ηεο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπο. 

Δπνκέλσο, απμήζεθε ε πξνζθνξά εθφζνλ ηα ζπίηηα άξρηζαλ λα βγαίλνπλ ζηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ θαη ε θνχζθα ησλ αθηλήησλ μεθνχζθσλε.  

Ζ θξίζε θιηκαθψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2007, φηαλ κεγάιεο ηξάπεδεο θήξπμαλ 

πηψρεπζε.  Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο έγηλε εκθαλήο ζηνπο δείθηεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη  νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο παξνπζίαζαλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο. Σνλ Αχγνπζην ε θξίζε δηαδφζεθε θαη ζην Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, θαζψο ηίηινη πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έραζαλ ζρεδφλ πιήξσο ηελ 

αμία ηνπο.  Ζ θξίζε αλαγλσξίζηεθε επίζεκα ζηηο 9 Απγνχζηνπ ηνπ 2007, φηαλ νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ππνρξεψζεθαλ λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηηο ηδησηηθέο ηξάπεδεο κε 

δεκφζην ρξήκα. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηνπ ίδηνπ έηνπο, κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

(ΖΠΑ, Δ.Δ., Αγγιίαο, Καλαδά θαη Διβεηίαο) ζρεδίαζαλ έλα θνηλφ ζρέδην δξάζεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
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 Όκσο, κέζα ζην έηνο ηνπ 2008 ε θξίζε ζπλερίζηεθε θαη θιηκαθψζεθε. Δλψ ν Μπνπο 

αλαθνίλσζε πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκίαο πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ (ηνλ Ηαλνπάξην $150 δηζεθαηνκκχξηα θαη ηνλ επηέκβξην $700 

δηζεθαηνκκχξηα), πνιιέο ηξάπεδεο εμαγνξάζηεθαλ φπσο ε Bear Stearns απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ ηξαπεδηθφ θνινζζφ JP Morgan ή πηψρεπζαλ φπσο ε ηξάπεδα Lehman 

Brothers. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers πξνθάιεζε παξάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ γεληθεπκέλν ρξεκαηηζηεξηαθφ παληθφ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σα 

θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο δελ 

έπεηζαλ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο κε απνηέιεζκα ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2008, 

γλσζηή σο «καχξε Γεπηέξα», λα θαηαξξεχζνπλ ηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα. Γχν κέξεο 

αξγφηεξα θαηαξξένπλ θπξηνιεθηηθά ηα πάληα απφ ηηο ΖΠΑ κέρξη ηελ Ηαπσλία, παξά ηηο 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο δηάζσζεο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ.  

Ο ζπλδπαζκφο ηεο θξίζεο ξεπζηφηεηαο, ηεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο θξίζεο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ δεκηνχξγεζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ θαη ε χπαξμε αθφκα ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πιένλ αβέβαηε. Όηαλ ε 

θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ πιένλ νινθάλεξε, νη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο αληηιήθζεθαλ φηη έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε κε ξηδηθή, 

ζρεδηαζκέλε θαη ζπληνληζκέλε παξεκβαηηθή πνιηηηθή. Μεγάια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο παξνπζίαζαλ ηα εζληθά πξνγξάκκαηά ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηε δηάζσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ην ζέκα ηνπ ελδνηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ ζεσξήζεθε σο ε χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή 

έιαβε ρψξα θαη ε Κίλα κε πξφγξακκα ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο 455 δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ. 

Πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 
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ζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF).
3
  Μέζα ζην έηνο ηνπ 2009, ην 

Οκνζπνλδηαθφ ζεζαπξνθπιάθην αγφξαζε επελδπηηθά πξντφληα αμίαο 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο 

παξνπζίαδαλ κεγάια θέξδε θαη μεπιήξσζαλ ην ρξένο ηνπο έλαληη ηεο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο. Σν ίδην δελ ζπλέβε φκσο θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, κε 

απνηέιεζκα ε αλεξγία λα αγγίδεη πνιχ πςειά επίπεδα.  

 Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ΖΠΑ είρε ηφζν κεγάιε επηξξνή 

ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αζία αιιά θαη ζε φιεο ηηο δηεζλείο νηθνλνκίεο είλαη φηη νη ΖΠΑ 

είλαη ν θχξηνο εγγπεηήο ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο, είλαη ν 

κνλαδηθφο πάξνρνο ηνπ δνιαξίνπ, ην νπνίν είλαη ην δηεζλέο κέζν ζπλαιιαγήο θαη 

παξάιιεια είλαη ν επηβιέπσλ ελφο κεγάινπ θεθαιαίνπ πνπ θπθινθνξεί ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Δπίζεο, φιεο νη νηθνλνκίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νηθνλνκία ηεο 

Ακεξηθήο. (Dick K. Nanto, 2009). 

χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Έξεπλαο, πνπ ζπζηάζεθε γηα λα κειεηήζεη ηα αίηηα 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, νη θχξηνη ιφγνη 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάζηαζε απηή ήηαλ ε αλαπνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

δηαρείξηζε ξίζθνπ, ζε πνιινχο θαίξηνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, ε έιιεηςε ζεζκηθψλ 

θαλφλσλ, ε αλεπαξθήο επίβιεςε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ν ζπλδπαζκφο 

ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ κε αθξνζθαιείο επελδχζεηο. 

Πνιινί άλζξσπνη ηεο Wall Street θαη ηεο Οπάζηγθηνλ αλαθέξνπλ φηη ε θξίζε δελ 

κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή άπνςε φηη ζα κπνξνχζε λα είρε 

                                                

3  Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο επηβιέπεη ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ 

θαη πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή βνήζεηα φηαλ ηνπ δεηεζεί. Απνηειείηαη απφ 188 ρψξεο – κέιε θαη ζθνπφο 

ηνπ είλαη ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε ελζάξξπλζε ηεο παγθφζκηαο λνκηζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ε δηεπθφιπλζε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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απνθεπρζεί ή έζησ λα είρε κηθξφηεξε έληαζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξραλ 

πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο, νη νπνίεο δελ ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε.  χκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή Έξεπλαο, θαλέλα κέηξν δελ πάξζεθε εγθαίξσο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ 

ηνμηθψλ νκνιφγσλ, κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα γίλεη αλεμέιεγθηε, παξνκνηάδνληαο 

ηελ κε απηνθηλεηφδξνκν ρσξίο φξηα ηαρχηεηαο θαη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο (The 

Financial Crisis Inquiry Commission (2011),  The Financial Crisis Inquiry Report , ζει. 

140). 

 

2.3  Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν θαηλφκελν ηεο θξίζεο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν δελ άξγεζε λα θηάζεη θαη ζηελ 

Διιάδα θαη λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκία ηεο. Ζ βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε πνπ άξρηζε ηηο 

ΖΠΑ, νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα λα αιιάμεη ηηο πνιηηηθέο ηεο. Ζ 

πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ λα αλαζηείιεη απφηνκα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο ηα αδχλακα 

θξάηε ζε κηα ηφζν θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, απνηέιεζε ηε ζπίζα 

γηα κηα ππξθαγηά πνπ εμαπιψλεηαη ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ λφηνπ 

(Cabral, R.,  2010).  

Σα ηειεπηαία δέθα ζρεδφλ ρξφληα, ην ειιεληθφ θξάηνο εηζήιζε ζε κηα θακπή ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ, θαζψο πνιιέο θνξέο νδεγήζεθε ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. 

Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

απμάλεηαη.  Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη ε αλεξγία, ην 

πνζνζηφ ηεο νπνίαο απμάλεηαη θαη κάιηζηα ζηηο πην δεκηνπξγηθέο ειηθίεο. Γηα απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, κεγάιν κεξίδην επζχλεο θέξεη ε 

εζθαικέλε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ αιιά θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ωζηφζν, αθνινχζεζαλ 

παθέηα ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο, ζηα νπνία φκσο δελ έγηλε ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη δελ δηνρεηεχηεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ θνηλσλία, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν.  
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Ζ ηξφηθα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) εθαξκφδεη δηάθνξεο 

πνιηηηθέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδαο. Μία επξεία πνηθηιία κέηξσλ 

φπνπ πάξζεθαλ, φπσο ε πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ε αχμεζε ησλ θφξσλ θαη ε 

κείσζε ησλ κηζζψλ είρε σο ζθνπφ ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζην απψηεξν 

κέιινλ, θάηη ην νπνίν φκσο δελ ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα. Αλη‟απηνχ πξνθάιεζε 

αληίζεηα απνηειέζκαηα εκβαζχλνληαο ηελ θξίζε. 

Ζ ρξενθνπία σζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί θαη ε Διιάδα λα μαλακπεί ζε κηα 

ηξνρηά αλάπηπμεο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, θαίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ε θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ρψξα ζα εηζέιζεη ζε πεξίνδν βαζχηεξεο θξίζεο. 

Δπίζεο, θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο έηζη ψζηε λα επέιζεη κεηαγελέζηεξε 

αλάπηπμε ζηε ρψξα θαη επεκεξία.  

Γηα λα αλαθάκςεη ε Διιάδα, ε θπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνηεο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ ελίζρπζε 

ησλ θιάδσλ θαη ησλ ηνκέσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ εγγχεζε 

ησλ θαηαζέζεσλ ησλ απνηακηεπηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ κε παξεκβάζεηο ζε ηνκείο κε κηθξφηεξε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη ηε δηαλνκή ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο κε ηηο 

απμεκέλεο δαπάλεο θαη ηηο πξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. 

Σν πξφβιεκα ηεο Διιάδαο δελ είλαη ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

αιιά ην πνπ θαηεπζχλεηαη απηφ ην έιιεηκκα θαη αλ απνζθνπεί λα θαιχςεη 

πξαγκαηηθνχο παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Σν πξφβιεκα ηεο ρψξαο δελ 

είλαη ηφζν ην κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αιιά ην κεγάιν έιιεηκκα 

απνδνηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην παξαγσγηθφ έιιεηκκα (Scarpetta θαη 

Tressel, 2002).  

Απφ φηη θαίλεηαη δελ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή δηεμφδνπ απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε, 

σζηφζν, ε πξνζερηηθή αλάγλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο κπνξεί λα καο δηδάμεη ην 
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βαζηθφ κήλπκα φηη νη λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο δεκηνπξγνχλ ηνπο θχθινπο άλζεζεο, 

θξίζεο, θάκςεο θαη χθεζεο θαη δελ εμππεξεηνχλ πνηέ ηα ζπκθέξνληα ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο (Schumpeter, 1928). 

Βέβαηα, ζε κία πξφζθαηε νκηιία ηνπ ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ν 

πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Αληψλεο ακαξάο, είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη κεηά απφ 

πέληε ρξφληα ζπλερνχο χθεζεο θαη δχν παθέηα δηάζσζεο, ε Διιάδα εμέξρεηαη ζηαδηαθά 

απφ ηελ θξίζε. Ο αηζηφδνμνο ιφγνο ηνπ, ζηεξίρζεθε ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

απνθιηκάθσζεο ηεο χθεζεο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (3,8% έλαληη 4,6% 

πνπ ήηαλ νη αξρηθέο πξνγλψζεηο), ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ ειπίδα φηη γηα πξψηε θνξά 

κεηά ηελ θξίζε ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο κπνξεί λα απνθηήζεη ζεηηθφ πξφζεκν ην 2014. 

 

2.4  ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΚΡΗΖ 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2008 ην παγθφζκην εκπφξην παξέκελε αλζεθηηθφ παξά ηελ αξλεηηθή 

ηάζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ απεηινχζε λα θαηαπλίμεη ηε δήηεζε, 

ζχκθσλα κε έλαλ δείθηε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αγαζψλ. Σν εκπφξην έρεη ηελ ηάζε λα 

είλαη πην αζηαζέο απφ φηη ε ππφινηπε νηθνλνκία, επεηδή θπξηαξρείηαη απφ αγαζά, ε 

παξαγσγή ησλ νπνίσλ είλαη πεξηζζφηεξν κεηαβιεηή απφ φηη ζηηο ππεξεζίεο, θη επεηδή 

ηα εηζαγφκελα θαηαλαισηηθά αγαζά είλαη ζπρλά ην πξψην είδνο δαπάλεο πνπ ζα θνπεί.  

Βέβαηα, ε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ βαζίδεηαη ζε κηα θαζαξή 

δεκηνπξγία ρξήκαηνο, αιιά ζε κηα αλαθαηαλνκή ηεο απνηακίεπζεο. Σα ρξήκαηα πνπ 

δαπαλά ην θξάηνο, θαη φρη απηά πνπ απιψο ππφζρεηαη γηα λα εγγπεζεί ηνλ 

ελδνηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή γηα λα εγγπεζεί ηδησηηθέο θαηαζέζεηο , πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πψιεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Έηζη, απνηεινχλ κέξνο ηεο απνηακίεπζεο, ην νπνίν αληί 

λα επελδχεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επελδχεηαη ζε αζθαιείο θξαηηθνχο ηίηινπο. 

Ωζηφζν, απμάλεηαη ην θξαηηθφ ρξένο θαη καδί κε απηφ απμάλνληαη θαη νη ηφθνη πνπ ζα 

θιεζεί λα πιεξψζεη ν θνξνινγνχκελνο. (Παπαδήζε, 2008). 

Παξά ηελ εθηεηακέλε πεξίνδν φκσο, ηεο θξίζεο, νη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο αξρίδνπλ 
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λα δείρλνπλ ζεκάδηα βειηίσζεο. Παξφιαπηά, θπζηθά, ε αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο παξακέλεη εχζξαπζηε. Ζ παγθφζκηα αλάπηπμε ην 2012 ήηαλ 2,3%, δειαδή 

ρακειφηεξε απφ ην 2011 πνπ άγγηδε ην 2,8%. Αθφκα θη αλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο άξρηζαλ λα έρνπλ αηζζεηά ζεκάδηα αλάθακςεο, ε Δπξψπε γιηζηξάεη ζε κηα 

δεχηεξε χθεζε. Οη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά ε αλάθακςε ηνπο έρεη 

επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά. Με απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ λα έρεη κηθξφηεξε νξκή. 

 

 

2.5  ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ 

ηε λαπηηιία νη δείθηεο άξρηζαλ λα βειηηψλνληαη θαη λα ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάξξσζε 

ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο. Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα 

εμαπιψζεθε ζε φια ηα θξάηε θαη ηηο βηνκεραλίεο, επεξεάδνληαο θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο. ηηο κέξεο καο, ε θξίζε απηή ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη άιια νη πξνζπάζεηεο 

γηα ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, πγηείο ηζνινγηζκνχο θη έζνδα ζπλερίδνληαη.  

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζπλερίδεη λα κελ είλαη 

ηδηαίηεξα θαιή αιιά έρεη αξρίζεη λα δείρλεη ζεκάδηα βειηίσζεο, θαζψο ηελ ππνζηεξίδεη 

ε Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (FED). Δπίζεο, νη πςειέο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ παξέρνπλ εκπηζηνζχλε ζηα λνηθνθπξηά λα ζπλερίζνπλ ηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε. Απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία βνεζνχλ ζηελ αλάξξσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε φκσο, παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2013, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ απμήζεθε 0.3% πεξηζζφηεξν απφ ην 

πξνεγνχκελν ηξίκελν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ νθείιεηαη ζηα ζεηηθά λνχκεξα ηεο 

Γεξκαλίαο (0.7%) θαη ηεο Γαιιίαο (0.5%), παξφιαπηά φκσο ππήξραλ θαη ηα αξλεηηθά 

λνχκεξα ηεο Ηζπαλίαο (-0.1%) θαη ηεο Ηηαιίαο (-0.2%). Σν ΑΔΠ ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 
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ηνπ 2013 ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, σζηφζν, ήηαλ αθφκα ζεηηθφ.  

Μεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε δηεζλήο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία THE 

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ηνπ Διιεληθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν λαπηηιηαθφο θιάδνο ζπλεηζθέξεη πεξίπνπ 13,4 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζην ειιεληθφ θξάηνο, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 6% ηνπ 

Διιεληθνχ ΑΔΠ, βάζεη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 2010. Ζ ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ παξακέλεη ζηαζεξή δηαρξνληθά, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη γηα ηε ρξνληά ηνπ 2013 ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε. Έλα αθφκα νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ παξέρεη ν 

λαπηηιηαθφο θιάδνο ζην ειιεληθφ θξάηνο είλαη ν αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 165.000 άηνκα, δειαδή ην 3,5% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα. 

Δπηπιένλ, νη εθνπιηζηέο επελδχνπλ λαπηηιηαθά θεθάιαηα ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο ν Σνπξηζκφο, ε Σξαπεδηθή, νη Μεηαθνξέο, ε 

Δλέξγεηα, ε Σερλνινγία, ην Ληαληθφ εκπφξην θαη νη Καηαζθεπέο. Έκκεζα, κε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο απηή, απμάλεηαη ε απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδνπλ ην ΑΔΠ, 

αλαδεηθλχνληαο ηε δηαρξνληθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μέζσ 

θηιαλζξσπηψλ, επίζεο, ζηεξίδνπλ ηελ Τγεία, ηελ Δθπαίδεπζε , ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ 

Κνηλσληθή Πξφλνηα. 

Ο θ. Βαζίιεο Αλησληάδεο, επηθεθαιήο ηεο BCG ζηελ Διιάδα, δήισζε φηη «Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ε λαπηηιία, έρνληαο ήδε ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζην Διιεληθφ ΑΔΠ, κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο, ελ κέζσ 

ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζε 

ξεπζηφηεηα, απαζρφιεζε, ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ θαη επελδχζεηο ηφζν ζηε λαπηηιία, φζν 

θαη ζε πνιινχο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο θαη ζην παξειζφλ». Ζ θπξία 

Camille Egloff –Γθίθα, επηθεθαιήο ησλ Ναπηηιηαθψλ κειεηψλ γηα ηε ΝΑ Δπξψπε 
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ηφληζε φηη «Ζ λαπηηιία γηα ηελ Διιάδα απνηειεί θιάδν κε παγθφζκην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Δλδεηθηηθά αλέθεξε φηη ην κέζν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ ειιελφθηεηνπ 

ζηφινπ είλαη 23% αληαγσληζηηθφηεξν απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν. Απηφ είλαη κήλπκα 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν, ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία απηή ηελ πεξίνδν». 
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3. Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Πξνθεηκέλνπ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηνπο αθφκα θαη ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, φπσο δηαλχνπκε ηψξα, ζα πξέπεη 

λα εθηηκήζνπλ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

εθηηκήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

απηέο πξνθαινχλ, θαζψο απηέο απνηεινχλ πεγή επθαηξηψλ θαη απεηιψλ, αιιά πξέπεη λα 

εθηηκήζνπλ θαη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ γηαηί απηέο απνηεινχλ ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο φκσο, δελ είλαη 

ζηαηηθφ αιιά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε αιιά ηελ επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν απηή ιεηηνπξγεί. 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

δηεζλή αγνξά, φπσο δειαδή θαη νη λαπηηιηαθέο, επεξεάδνληαη απφ δπλάκεηο ηνπ 

επξχηεξνπ καθξνπεξηβάιινληνο. Ο ξφινο ησλ δπλάκεσλ απηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, 

δηφηη επεξεάδνπλ ην θιίκα κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ έληαζε πνπ 

έρεη ε θάζε δχλακε πάλσ ζε κία επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία 

πθίζηαηαη, θαζψο απφ ρψξα ζε ρψξα δηαθέξεη ην νηθνλνκηθφ, ην λνκηθφ, ην πνιηηηθφ, ην 

ηερλνινγηθφ θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαζεζηψο. 

ηηο κέξεο καο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηηο ζπληζηακέλεο 

ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο, θάηη ην νπνίν ζε άιινπο ηνκείο πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη ζε 

άιινπο δεκηνπξγεί επθαηξίεο. Σελ πεξίνδν απηή νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ θινληζηεί 

πεξηζζφηεξν, φπσο είλαη ινγηθφ, είλαη θπξίσο νη νηθνλνκηθέο θη έπεηηα νη πνιηηηθέο θαη 

νη λνκηθέο. Οη εηαηξείεο πξέπεη ζπλερψο λα αλαιχνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο 

γηα λα εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ νθέιε αιιά θαη ηηο 

απεηιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη.  
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Δπηπιένλ, έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε πνιινχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα είλαη νη νηθνλνκηθνί θχθινη. ηελ πνξεία ησλ 

ρξφλσλ έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ νηθνλνκνιφγνπο λα αλαιπζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ νη 

θχθινη απηνί ζε θαηεγνξίεο. ηε λαπηηιηαθή αγνξά, ε χπαξμε ησλ θχθισλ έρεη γίλεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη κπνξεί λα δηαξθέζνπλ απφ ιίγα έηε έσο θαη κηζφ αηψλα. Σα 

ειάρηζηα (troughs) θαη ηα κέγηζηα (peaks) ηνπ θχθινπ είλαη ελδείμεηο φηη ε αγνξά 

πξνζαξκφδεη ηελ πξνζθνξά ζηε δήηεζε κέζσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ (cashflows). 

ηηο πεξηφδνπο πνπ ε παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελε δήηεζε 

θαη  ππάξρεη ε ηάζε ηεο επέθηαζεο. Καηά ηε θάζε ηεο χθεζεο, ε δήηεζε κεηψλεηαη θαη 

παξάιιεια κεηψλνληαη θαη ηα θέξδε. 

Όζνλ αθνξά ηε λαπηηιία, ε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δήηεζε γηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, θαηά ζπλέπεηα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ δήηεζε ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο επνκέλσο, ζεσξείηαη παξάγσγνο δήηεζε. Ζ ζρέζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη πνιχπινθε θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο φπσο ε 

ειαζηηθφηεηα ηνπ εκπνξίνπ θαη νη νηθνλνκηθνί θχθινη πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο δελ είλαη ζηαζεξνί, 

αιιά ππάξρνπλ ελαιιαγέο απφ αλνδηθέο θαη πησηηθέο ηάζεηο. Ζ θπθιηθφηεηα κε ηε 

ζεηξά ηεο επεθηείλεηαη κέζσ ηεο δήηεζεο θαη ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο.  

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Cufley (1972) νη λαπηηιηαθνί θχθινη είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ε αγνξά ζπληνλίδεη ηελ πξνζθνξά ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο θη έρνπλ ηξία 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, αλαπηχζζεηαη έλα έιιεηκκα πινίσλ, έπεηηα ε αχμεζε 

ησλ λαχισλ πξνθαιεί ππεξλαππήγεζε πινίσλ θαη ζην ηέινο ε αγνξά θαηαιήγεη ζε 

θαηάξξεπζε θαη χθεζε.  

Οη νηθνλνκηθνί θχθινη είλαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα ζηάδηα πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε έλα λαπηηιηαθφ θχθιν είλαη 
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ηέζζεξα, ε χθεζε (recession / trough), ε αλάθακςε (recovery), ε θνξχθσζε (peak) θαη 

ε θαηάξξεπζε (collapse). Ζ απφηνκε πηψζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο είλαη ε χθεζε, 

έπεηηα είλαη ε αλάθακςε φπνπ ε ζπλνιηθή δήηεζε αξρίδεη λα απμάλεηαη, κεηά είλαη ε 

έμαξζε δειαδή ε ζπλερήο αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ηέινο είλαη ε θάκςε 

φπνπ αξρίδεη ε πηψζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ππάξρνπλ ζεκάδηα πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, θαζψο 

ηα πινία ζπλσζηίδνληαη ζηα ιηκάληα θφξησζεο θαη πιένπλ κε νηθνλνκηθή ηαρχηεηα γηα 

λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ άθημή ηνπο ζην ιηκάλη θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ θαχζηκα. ηε 

θάζε απηή νη λαχινη είλαη ηφζν ρακεινί πνπ δελ θαιχπηνπλ πνιιέο θνξέο νχηε ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ πινίσλ κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε παξνπιηζκφ. ηε 

θάζε απηή ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ππάξρεη κεησκέλε ξεπζηφηεηα θαη νη πινηνθηήηεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ έληνλα απηφ ην πξφβιεκα είλαη ππνρξεσκέλνη λα πσιήζνπλ ηα 

πινία ηνπο ζε ρακειέο ηηκέο γλσζηέο σο ηηκέο αλάγθεο (distress prices), θαζψο νη 

ελδηαθεξφκελνη αγνξαζηέο είλαη ιίγνη. Ζ αμία ησλ παιηψλ πινίσλ πέθηεη ζηελ αμία 

scrap, έηζη ηα πινία απηά νδεγνχληαη ζηελ αγνξά δηαιχζεσλ.  

ηε θάζε ηεο αλάθακςεο, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε αξρίδνπλ λα ηζνξξνπνχλ, νη ηηκέο 

ησλ λαχισλ μεπεξλνχλ ηα επίπεδα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ θαη ηα 

παξνπιηζκέλα πινία εηζέξρνληαη ζηαδηαθά μαλά ζηελ αγνξά. Ζ ξεπζηφηεηα αξρίδεη λα 

βειηηψλεηαη θαη νη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ απμάλνληαη. Ζ αγνξά αξρίδεη λα 

ζηαζεξνπνηείηαη ρσξίο φκσο λα είλαη θάηη βέβαην αθνχ ε αγνξά παξακέλεη απξφβιεπηε.  

Ζ θνξχθσζε είλαη ην ηξίην ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Σα  πινία ζηε θάζε απηή, 

απνξξνθνχληαη ζηελ αγνξά θαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Οη 

λαχινη είλαη πνιχ πςεινί θαη θαιχπηνπλ δχν θαη ηξεηο θνξέο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ησλ πινίσλ. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ ιίγεο κέξεο έσο θαη κεξηθά 

ρξφληα, αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ ζα αζθεζνχλ ζηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο. Σα παξνπιηζκέλα πινία είλαη ειάρηζηα, ππάξρεη κεγάιε ξεπζηφηεηα ζηελ 

αγνξά, νη ηξάπεδεο παξέρνπλ δάλεηα  θαη νη ηαρχηεηεο ηνπ ζηφινπ είλαη νη κέγηζηεο. Οη 

ηηκέο ησλ πινίσλ απμάλνληαη πνιχ γξήγνξα θαη ε αμία ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κπνξεί λα 
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θηάζεη ζε κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ αμία ηεο λαππήγεζεο ελφο αληίζηνηρνπ πινίνπ. 

Δπίζεο, νη λέεο παξαγγειίεο αξρίδνπλ λα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο.  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ είλαη ε θαηάξξεπζε, φπνπ ε αγνξά 

αξρίδεη λα έρεη θαζνδηθή ηάζε. Σα πινία αξρίδνπλ λα κέλνπλ ρσξίο θνξηία, ε ηαρχηεηα 

πιεχζεο ηνπο κεηψλεηαη, νη ηηκέο ησλ λαχισλ αξρίδνπλ λα πέθηνπλ θαη ε ξεπζηφηεηα 

είλαη αξρηθά πςειή αιιά ηείλεη λα αθνινπζεί ηελ ηάζε ηεο αγνξάο. 

Καηά ηελ εμαεηία 2003-2008 ε λαπηηιία έθζαζε ζην απφγεην ηεο θεξδνθνξίαο. Ζ 

λαπιαγνξά άγγημε πνιχ πςειά επίπεδα θη απηφ δελ ήηαλ απφξξνηα κηαο ζεηξάο 

αζπλήζηζησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ αιιά ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θνξχθσζεο ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ, ιφγσ ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Οη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξψηεο χιεο απφ ηελ Κίλα, ε 

ζηαδηαθή εκθάληζε λέσλ ρσξψλ ζην δηεζλέο εκπφξην, φπσο ε Ηλδία, ε Ρσζία θαη ε 

Βξαδηιία, θαη νη απμεκέλνη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ Ζ.Π.Α, αιιά παξάιιεια θαη ε 

αδπλακία ησλ λαππεγείσλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. 

Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε αχμεζε ησλ λαχισλ ήηαλ εθπιεθηηθή θαη είρε δηάξθεηα. Ζ 

έθηαζε ηεο αλφδνπ εκθαλίζηεθε ηαπηφρξνλα ζε φιν ην θάζκα  ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο, 

απφ ηελ αγνξά ησλ ρχδελ θνξηίσλ θαη ησλ δεμακελνπινίσλ κέρξη θαη ηελ αγνξά ησλ 

πινίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Βέβαηα, ε „‟έθξεμε‟‟ απηή ησλ λαχισλ ζπλνδεχηεθε 

απφ κία παγθφζκηα ηάζε πξνο ηελ πνηφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ησλ λαπηηιηαθψλ 

ππεξεζηψλ. (Γθηδηάθεο, 2010) 

Οη νηθνλνκηθνί θχθινη νθείινληαη ζην ζπλδπαζκφ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ 

παξαγφλησλ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο ελλννχκε ηε δπλακηθή 

δνκή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη φηαλ κηιάκε γηα εμσγελείο παξάγνληεο ζεσξνχκε 

ηηο μαθληθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε δήηεζε. Ζ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ εκπνξίνπ είλαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ πξνο 

ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Απφ ηνλ νξηζκφ, επνκέλσο, 

θαηαλννχκε φηη αθνξά ηε καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ  θαη ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο.  
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Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζηνπο λφκνπο θαη ζηηο ξπζκίζεηο κεηαηξέπνπλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο κε απφξξνηα ηελ άκεζε ή θαη έκκεζε αιιά έληνλε 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο.  Οη πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δπλάκεηο επνκέλσο, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία επεξεάδνπλ θη απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζε πςειφ βαζκφ ην καθξνπεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο. Ο ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επεξεάδεηαη αθφκα 

πην έληνλα, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ θη επνκέλσο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο λνκηθέο, πνιηηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

ινηπφλ, πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη λα εληνπίδνπλ έγθαηξα ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη αλ είλαη εθηθηφ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. (Θενηνθάο, 2011).  

 

 

3.1  ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Σν 2008 αλακέλεηαη λα κείλεη ζηα ρξνληθά ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο σο έηνο κεγάισλ 

θαη δσηηθήο ζεκαζίαο αιιαγψλ θαη αληηθαηηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο άιιαμε ηα δεδνκέλα 

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Απηφ έγηλε νινθάλεξν ζην 

ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008 φπνπ επήιζε ε βίαηε πξνζαξκνγή ησλ λαχισλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, ιφγσ ηεο δηεζλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Όπσο ζπλαίβεη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, έηζη θαη ν ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο βξέζεθε κε 

ηε δξαζηηθή ζπζηνιή ηεο δήηεζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, απέλαληη ζε κηα απξνζδηφξηζηνπ 

βάζνπο θαη δηάξθεηαο θξίζε. 

Σν δηάζηεκα απηφ ππήξμε θάζεηε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ, ελψ πνιινί 

πινηνθηήηεο νδεγήζεθαλ ζε καδηθέο αθπξψζεηο λαππεγηθψλ παξαγγειηψλ θαη 

αλαθαηαηάμεηο παξαδφζεσλ. Ο Steve Rodley, δηεπζπληήο ηεο Global Maritime 

Investments, θαηά ην πξψην δηάζηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είπε φηη κεξηθά πινία 
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παξνπιίζζεθαλ αλακέλνληαο θαιχηεξεο κέξεο, ελψ ηαπηφρξνλα θάπνηεο λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο νδήγεζαλ ηα παιηά ηνπο πινία πξνο δηάιπζε. Δπηπιένλ πξφζζεζε φηη «φιε ε 

λαπηηιηαθή αγνξά ζπληξίθζεθε». Παξά ηα ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο 

νηθνλνκίαο, ε ειιεληθή λαπηηιία φκσο, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηελ πξψηε ζέζε , ηελ 

νπνία θαηέρεη ηα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα ζηνλ παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζηίβν.  

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δελ ζα κπνξνχζε λα κελ απνθαζειψζεη θαη ηνπο  

„‟βαζηιηάδεο‟‟ ησλ ζαιαζζψλ, δειαδή ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο, θαζψο ζηε δίλε ηεο 

θηλδπλεχνπλ λα παξαζπξζνχλ δεθάδεο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. χκθσλα κε 

ηνπο εθνπιηζηηθνχο θχθινπο, πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, 

νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε μέλεο ρξεκαηαγνξέο, βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε 

δερφκελεο πηέζεηο απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Όπσο, επίζεο, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά, εάλ δελ ππάξμεη ζχληνκα αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο, ηα πξάγκαηα ζα 

γίλνπλε ρεηξφηεξα, αθήλνληαο νπζηαζηηθά λα ελλνεζεί φηη ζα ζθάζνπλ θαη ειιεληθά 

„‟θαλφληα‟‟ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο.  

Οη δείθηεο ηεο λαπιαγνξάο ζηα ηέιε ηνπ 2008 θαη ην έηνο 2009 θαηέγξαθαλ δηαξθψο 

πησηηθή ηάζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 90%, σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα 

κεηαθνξέο θνξηίσλ δηα ζαιάζζεο, ρσξίο λα είλαη θαλείο ζε ζέζε λα πξνβιέςεη πφηε ζα 

ζηακαηήζεη απηή ε „‟θνχξζα‟‟ θαζφδνπ. ηα ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 

πέληε εηψλ ππνρψξεζε ν δείθηεο Baltic Dry Index ην έηνο 2009, γεγνλφο πνπ 

εθιακβάλεηαη απφ δηεζλείο αλαιπηέο σο έλδεημε επεξρφκελεο χθεζεο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία.  

Δλδεηθηηθφ κάιηζηα ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε λαπηηιία, είλαη φηη κε 

βάζε ηα ζεκεξηλά επίπεδα ησλ λαχισλ, ηα πινία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ηα ηειεπηαία 

νρηψ ρξφληα, δεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα ζηηο εηαηξείεο. Δπεηδή ε αμία αγνξάο ηνπο ηελ 

πεξίνδν εθείλε θπκαηλφηαλ ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, νη ζεκεξηλνί λαχινη δελ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πνιιέο θνξέο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα δάλεηα 

πνπ ζπλάθζεθαλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζή ηνπο. 

Σν 2009 νη επελδχζεηο ζε λέα θαη κεηαρεηξηζκέλα πινία παξνπζηάδνπλ θαηαθφξπθε 
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πηψζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ελψ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ θιπδσλίδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε νδήγεζε ζε 

αθπξψζεηο παξαγγειηψλ γηα λαππεγήζεηο πινίσλ. Σελ πεξίνδν απηή, γλψζηεο ηεο 

αγνξάο εμεγνχλ πσο ε θαηάζηαζε έρεη θηάζεη ζηα άθξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο 

λα έρνπλ απνζπξζεί ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, 

παξέρνληαο ειάρηζηα δάλεηα κφλν ζε πνιχ κεγάινπο πειάηεο. Παξάιιεια, φκσο, κε ην 

θιείζηκν ηεο ζηξφθηγγαο, έρεη απμεζεί  ζεκαληηθά πιένλ θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 

Απηφ πξνθαιεί αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο, αθνχ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ παξαγγειηψλ 

δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηεο εμ απηψλ ζα αθπξσζνχλ κε 

πνιχ δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο λνξβεγηθήο ηξάπεδαο 

Nordea Bank ζηελ Αγγιία, θχξηνο Ulf Andersson, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 10th Annual 

Marine Money Greek Ship Finance Forum, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, ε ξαγδαία κείσζε 

ηνπ έηνπο απηνχ θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ηεο ηξαπεδηθήο δαλεηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ παξαγγειηψλ γηα λέα πινία, 

δελ είρε ρξεκαηνδνηεζεί κέρξη εθείλν ην δηάζηεκα, ζπληζηνχζε έλαλ εθξεθηηθφ 

ζπλδπαζκφ, ηθαλφ λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία. 

ηελ νπζία απηφ πνπ πεξηέγξαςε ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο  Nordea Bank ζην Λνλδίλν, 

ηνπ πέκπηνπ κεγαιχηεξνπ ρξεκαηνδφηε ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, κε έλα 

ραξηνθπιάθην πνπ μεπεξλνχζε ηελ πεξίνδν εθείλε ηα 25 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, είλαη 

φηη αλ ε ζπλνιηθή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε θαηεπζπλφηαλ ζηηο ππάξρνπζεο 

παξαγγειίεο πινίσλ, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη αγνξέο ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο, νη αλαρξεκαηνδνηήζεηο 

δαλείσλ θαη πφζν κάιινλ νη λέεο παξαγγειίεο. Δθφζνλ  ινηπφλ θάηη ηέηνην ήηαλ 

αλέθηθην, πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ην 2009, αξγά ή γξήγνξα ζα αλαγθαζηνχλ λα 

νδεγεζνχλ ζε αθπξψζεηο ησλ παξαγγειηψλ ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ, ιφγσ 

αδπλακία ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο.  
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Όπσο επίζεο επηζήκαλε ν θχξηνο Γηψξγνο Ξεξαδάθεο, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

XRTC, εηαηξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο, ζηνλ Πεηξαηά, ε αλεχξεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ γηα λέεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο έρεη δπζθνιέςεη πνιχ θαη έρεη εθκεδεληζηεί γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο. Οη ηξάπεδεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

ζηνλ αξηζκφ «θξαηνχλ» ηα ιηγνζηά δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο ηνπο θαη βέβαηα νη νηθνλνκηθά πην εχξσζηνη πινηνθηήηεο έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θεθαιαίσλ. Σα κεγάια επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

είραλ ήδε πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηνπ έηνπο 2010 νη λέεο επελδχζεηο είλαη 

ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. εκαληηθφ θξηηήξην πνπ 

νδεγεί ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ γηα ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο 

ήηαλ ε δπζρεξήο  ζέζε κεγάισλ λαππεγείσλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο, ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ γηα ηελ αλεχξεζε ηξαπεδψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο λέεο θαη ηηο 

ππάξρνπζεο παξαγγειίεο. 

Απηή φκσο, είλαη ε κία άπνςε ηεο θξίζεο. ηελ άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο ππάξρνπλ 

νη επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηψζε ζηηο αμίεο ησλ πινίσλ. 

Όζνη πινηνθηήηεο θαη εθνπιηζηέο δηαζέηνπλ ξεπζηφηεηα, πνιχ γξήγνξα ζα πινπηίζνπλ, 

αγνξάδνληαο ζηφινπο ζε κηθξφηεξεο ηηκέο αθφκα θαη ζε ηηκέο επθαηξίαο. Αλάινγε 

πεξίπησζε ήηαλ θαη θαηά ηελ πεηξειατθή θξίζε  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πνπ νδήγεζε 

ζε αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζηηο ηάμεηο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είλαη ε λαπηηιηαθή εηαηξία ηεο 

εθνπιηζηηθήο νηθνγέλεηαο Κνινθνηξψλε, πνπ αλ θαη θαηάθεξε κέζα ζε πνιχ κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα ρηίζεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφινπο δεμακελνπινίσλ, 

ρξενθφπεζε θαη ηα πινία ηεο θαηαζρέζεθαλ απφ ηηο πηζηψηξηεο εηαηξίεο.  

Καζψο πεξλνχζε ν θαηξφο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ηνπο. Ο θνο Αλδξέαο Βεξγσηήο, δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο 

Tufton Oceanic,  ζε κία ζπλέληεπμή ηνπ θαηά ηηο αξρέο ηεο θξίζεο αλαθέξεη φηη «θαηά 
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κέζν φξν ππήξρε κία ρξενθνπία αλά ηξεηο εκέξεο». Δπίζεο, ζε κηα νκηιία ηνπ ζηνπο 

Bloomberg ζηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, αλαθέξεη φηη ην έλα πέκπην ηεο παγθφζκηαο 

ιίζηαο ησλ εηαηξεηψλ μεξνχ θνξηίνπ ζα έρνπλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε (net worth), κε 

βάζε ηελ αμία ηνπ ζηφινπ ζε ζχγθξηζε κε ην αλεμφθιεην ρξένο. 

ηε ιίζηα πάλησο ησλ ζπκάησλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο ΖΠΑ, πξνζηίζεληαη θαη 

νη κεηνρέο ησλ εηζεγκέλσλ, ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall Street,  ειιεληθψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ζην έηνο 2008 θαηέγξαςαλ 

ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ην επηέκβξην ηνπ 2007.  Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη φηη νη κεηνρέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη εθεί, έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο απψιεηεο, πνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο μεπέξαζαλ θαη ην 70%.  

χκθσλα κε δεκνζηεχζεηο, παξά ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, κέρξη ην έηνο ηνπ 

2012 ε ειιεληθή λαπηηιία εμαθνινπζνχζε λα είλαη ηζρπξφο παίρηεο ζηε δηεζλή 

ζθαθηέξα κε ην 52% ησλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο 

Νέαο Τφξθεο λα είλαη ειιεληθέο. Ο γεληθφο γξακκαηέαο Δκπνξίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ζε κία νκηιία ηνπ αλέθεξε φηη ε Διιάδα δελ ζα θηλδχλεπε λα 

ηεζεί ζην πεξηζψξην εάλ ην θξάηνο αμηνπνηνχζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία 

απνθνκίδνληαο πνιχ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ηα 140 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ έρνπλ 

εηζξεχζεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κφλν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

2012. 

Οη θχξηεο αηηίεο πνπ νη επελδχζεηο θαζπζηεξνχλ ζηελ Διιάδα είλαη αξρηθά ην αζηαζέο 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ε έιιεηςε  ζεζκηθήο ζσξάθηζεο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

θαη ε γξαθεηνθξαηία. ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ δηάθνξνη βαζηθνί θνξείο θαη 

εθπξφζσπνη ηεο λαπηηιίαο. Ο θχξηνο πχξνο Πνιέκεο, πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ εθηηκά φηη ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη 

δπηηθέο θπβεξλήζεηο ζα εηηεζεί. 
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3.2  ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Όζνλ αθνξά ηε δχλακε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 

δηακνξθψζεθε ζηα 1.911 πινία (100 θφξσλ θαη άλσ), ζεκεηψλνληαο κείσζε 2,9% ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο (ΔΛΣΑΣ). Καηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 2012 πξνο ην 2011, είρε 

θαηαγξαθεί κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,3%. Δπίζεο, ζε αλαθνίλσζή ηεο ε ΔΛΣΑΣ 

αλέθεξε φηη ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ (πινία 100 θφξσλ 

θαη άλσ) αλήιζε ζε 44.327.563 θφξνπο ηνλ Ηνχιην θαη παξνπζίαζε άλνδν 0,5% 

ζπγθξηηηθά κε έλα έηνο πξηλ. Καηά ηελ αληίζηνηρε ζχγθξηζε ηνπ 2012 πξνο ην 2011, 

είρε θαηαγξαθεί αχμεζε 2,2%. 

Παξά ηε ζηαζηκφηεηα ζηηο αγνξαπσιεζίεο πινίσλ, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ θαη ηνπο ρακεινχο λαχινπο, ν ειιεληθφο ζηφινο παξνπζίαζε ην 2013 

εληππσζηαθέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, ηελ ειηθία ηνπο θαη ην 

κέγεζφο ηνπο, αλαθέξεη ε εηήζηα έθζεζε ηεο Petrofin Research γηα ηελ πνξεία ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά κηαο πνιχ δξαζηήξηαο 

αγνξάο, κε ζεηηθή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ θαη ζπλερή έκθαζε ζε πινία κεγαιχηεξεο 

θαη κηθξφηεξεο ειηθίαο. χκθσλα κε ηελ Petrofin, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πινίσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε Έιιελεο πινηνθηήηεο έρεη κεησζεί κφλν θαηά 4 ην 2013 ζπγθξηηηθά κε ηε 

κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 θαηά 137 πινία. Σα ππφ 

ειιεληθφ έιεγρν πινία, ην 2013 ήηαλ 4.573, ην 2012 ήηαλ 4.577 θαη ην 2011 ήηαλ 

4.714. Δάλ ιάβνπκε ππφςε καο ην ζηφιν κε φξνπο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (dwt), ε 

Petrofin ζεκεηψλεη φηη ην 2013 παξαηεξείηαη κηα πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 6,76% έλαληη 

αχμεζεο 4,2% ην 2012 ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Αλ ιεθζνχλ ηα παξαπάλσ ππφςε 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ειιεληθφο εθνπιηζκφο επελδχεη ζπλερψο ζε 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Αλαθεξφκελνη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πινία 

κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ παξακέλνπλ ηα πην δεκνθηιή γηα ηνπο Έιιελεο 
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πινηνθηήηεο, θαζψο ην 2013 δηαρεηξίδνληαη 1.736 πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ κε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 129.904.342 dwt θαη ην 2012 δηαρεηξίδνληαλ 1.727 πινία 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 125.382.828 dwt. Ζ δεχηεξε πην δεκνθηιήο θαηεγνξία είλαη 

ηα δεμακελφπινηα. Σα δεμακελφπινηα πνπ βξίζθνληαη ππφ ειιεληθή πινηνθηεζία είλαη 

823 έλαληη 754 πινίσλ ην 2012 θαη 751 ην 2011. Ζ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζηα 

δεμακελφπινηα είλαη αληίζηνηρα 111.069.261 dwt, έλαληη 98.044.149 dwt ην 2012 θαη 

97.085.785 dwt ην 2011. ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παξαηεξείηαη, 

επίζεο, ε ίδηα ηάζε αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Διιελφθηεηεο λαπηηιηαθέο ειέγρνπλ 

254 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containerships) ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 13.633.544 dwt θαη ην 2012 ήιεγραλ 243 πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ κε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 12.667.748 dwt. 

Δληππσζηαθή βέβαηα είλαη θαη ε πνξεία πνπ δηαγξάθεη ε κέζε ειηθία ηνπ ειιελφθηεηνπ 

ζηφινπ, ε νπνία κεηψλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000 ήηαλ 21,41 έηε, ην 2012 ήηαλ 14,7 έηε ελψ ην 2013 έθζαζε ηα 14,05 ρξφληα 

ζχκθσλα κε ηελ Petrofin.  

Με ηα δεδνκέλα απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αλνδηθή θίλεζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ 

ππήξμε αμηνζεκείσηε, παξά ην αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θη φηη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο είλαη επλντθέο ηδηαίηεξα γηα ηνπο κεγάινπο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη αλακέλεηαη 

λα απμήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην ζηφιν ηνπο. 

 

 

3.3 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ  

Ζ λαπηηιία απνηειεί πεδίν αηρκήο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζην παγθφζκην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο είλαη γλσζηφ ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

δηεμάγεηαη δηά ζαιάζζεο, ελψ ην 40% ησλ ελδνθνηλνηηθψλ θνξηίσλ κεηαθέξεηαη κε ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ (Short Sea Shipping - SSS). Δπίζεο, 400 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ πνιίηεο δηαθηλνχληαη εηεζίσο κέζσ επξσπατθψλ ιηκέλσλ. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη πιήμεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη 

ηδηαηηέξσο ην λαπηηιηαθφ ηνκέα  ηέζεθε εξψηεκα ζηελ Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ γηα ην 

πνηα είλαη ηα κέηξα εμφδνπ απφ ηελ θξίζε πνπ πξνηείλεη. Δπνκέλσο, ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2009 ε Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο έσο ην 2018. Αξρηθά ηφληζε φηη ζηα ηέιε ηνπ 2008 νη επηπηψζεηο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ήηαλ επίζεο αηζζεηέο θαη ζην 

λαπηηιηαθφ ηνκέα. Δπηπιένλ αλαθέξεη φηη ρξεηάδεηαη θαηάιιειε πξνζέγγηζε πνιηηηθήο 

ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη ηξέρνπζεο επηδφζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάθακςε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ε Δπηηξνπή πξνηείλεη δηεμνδηθή δέζκε κέηξσλ, ε νπνία 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  Οη ζηξαηεγηθέο ζπζηάζεηο 

πνπ πξνηείλεη αθνξνχλ ηα αθφινπζα θχξηα ζέκαηα: ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ φξσλ 

γηα ηε λαπηηιία ζηελ Δπξψπε, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηελ νηθνινγηθή λαπηηιία, ην 

αζθαιέο λαπηηιηαθφ ζχζηεκα, ηνπο ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν, 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ (SSS) θαη ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, 

θαη παξάιιεια ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Γηα λα επηηεπρζνχλ 

σζηφζν ηα παξαπάλσ απαηηείηαη λα θαηαβιεζνχλ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηεο κε ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο θαη λαπηηιηαθνχο εηαίξνπο ηεο 

Δπξψπεο γηα λα πξνσζεζνχλ ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη λα 

απνθεπρζνχλ πξαθηηθέο πξνζηαηεπηηζκνχ αλά ηνλ θφζκν. 

Ζ έμνδνο ηεο παγθφζκηαο θαη ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο απφ ηελ θξίζε ζα εμαξηεζεί απφ 

ηελ πνξεία αλαθάκςεσο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Σαπηνρξφλσο, ε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθφζκηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα απνθαηαζηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο 

ίδηαο ηεο λαπηηιίαο αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ θαη ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. 

Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο έρνπλ απνδείμεη θαη ζην παξειζφλ φηη κπνξνχλ λα 
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δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηηο δχζθνιεο ζπγθπξίεο θαη λα 

επσθεινχληαη απφ απηέο ψζηε λα είλαη έηνηκνη λα εμαζθαιίζνπλ ην πςειφηεξν φθεινο 

απφ ηελ επφκελε αλνδηθή θάζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. 

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Financial Times θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, νη 

ειιελφθηεηεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο μεπεξλνχλ ηελ θξίζε, ελψ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο 

ηεο Γεξκαλίαο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δλ ζπλερεία αλαθέξεη φηη ε 

λαπηηιία είλαη ν κνλαδηθφο θιάδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ εμέξρεηαη πην ηζρπξφο 

απφ ηελ θξίζε, ζε αληίζεζε κε ηε Γεξκαλία πνπ θαίλεηαη λα „‟βνπιηάδεη‟‟. (Financial 

Times) 

χκθσλα κε ηνλ θχξην Γηψξγν Ξεξαδάθε, πξφεδξν  ηεο XRTC, εηαηξία 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, νη έιιελεο 

εθνπιηζηέο θαίλεηαη λα εμέξρνληαη απφ ηελ θξίζε θαζψο βξίζθνληαη ζε ηζρπξή θαη 

αληαγσληζηηθή ζέζε, ελψ νη πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

Γεξκαλία αληηκεησπίδνπλ κέρξη θαη ηνλ θίλδπλν ηεο πηψρεπζεο. πγθξίλνληαο ηηο δχν 

αγνξέο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο «ππάξρεη δηαθνξά αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

δπλακηζκνχ». Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο εληνπίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε πνπ ππάξρεη θαζψο είλαη νηθνγελεηαθέο 

εηαηξίεο, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα γηα άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή αλαιχζεσλ ηεο BIMCO γηα ηε λαπηηιία, Peter Sand, ην 

2013 ζα είλαη κηα θαιχηεξε ρξνληά γηα ηε λαπηηιία ζε ζρέζε κε ην 2012. χκθσλα 

πάληα κε ηα ιεγφκελα ηνπ, ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 ε λαπηηιηαθή αγνξά ζα 

αξρίζεη λα παξνπζηάδεη δεηιά ζεκάδηα βειηίσζεο. Οπζηαζηηθή βειηίσζε φκσο ζηνλ 

θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζα ζεκεησζεί ζχκθσλα κε ηνλ Peter Sand, φηαλ ζα κεησζεί ην 

ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο πινίσλ, ε νπνία ήηαλ 

απμεκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξαγγειηψλ. 
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4. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

ΣΗ ΣΔΔΡΗ ΑΓΟΡΔ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Ζ λαπηηιηαθή αγνξά είλαη έλαο θιάδνο κε κεγάιε πνιππινθφηεηα. Γηα λα γίλεη πην 

μεθάζαξε ε αλάιπζή ηεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη παξάγνληεο πνπ είλαη νη πιένλ 

ζεκαληηθνί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λαχισλ θαη επεξεάδνπλ θπξίσο ηε δήηεζε γηα 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηελ πξνζθνξά. Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ, νη έμη βαζηθέο κεηαβιεηέο είλαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, νη δηαδξνκέο ησλ 

θνξηίσλ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ηα πνιηηηθά γεγνλφηα, ε κέζε δηαλπφκελε απφζηαζε 

ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ, ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη δηάθνξνη εμσγελείο παξάγνληεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ νη πέληε βαζηθέο κεηαβιεηέο 

είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, νη παξαδφζεηο 

ησλ λεφηεπθησλ, νη δηαιχζεηο ησλ πινίσλ, νη εμειίμεηο ησλ λαχισλ θαη νη νκάδεο ιήςεο 

απνθάζεσλ πξνζθνξάο πινίσλ. (Θενηνθάο, 2011). 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη πςεινί λαχινη νδεγνχλ ζε πςειφ αξηζκφ παξαγγειηψλ, νη πςειέο 

παξαγγειίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ  ζε πςειφ αξηζκφ παξαδφζεσλ θαη νη ηειεπηαίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο. Δάλ φκσο ε δήηεζε γηα 

κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο δελ απμεζεί αλάινγα, ηφηε επέξρεηαη ε χθεζε.  

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξίνδν 2002-2008  

νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ παξαγγειηψλ γηα λαππήγεζε λέσλ πινίσλ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ. Σα λέα απηά πινία εηζήιζαλ επνκέλσο ζηελ αγνξά ζηαδηαθά θαηά ηα 

επφκελα πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα. Καζψο φκσο, ππήξρε κεγάιε κεηαθνξηθή 

δπλακηθφηεηα ζηελ αγνξά κε ηελ είζνδν ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ, επήιζε πνιχ γξήγνξα 

ε πηψζε ησλ λαχισλ, θαηαθξεκλίδνληάο ηνπο ζην θαηψηαηφ ηνπο ζεκείν ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2008. 
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Πίλαθαο 1: Παγθφζκηνο ζηφινο αλά ηχπν πινίνπ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ 

βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2013. 

WORLD FLEET DEVELOPMENT / mill. DWT 

START TANKERS CHEMICAL 

CARRIERS 

BULK 

CARRIERS 

COMBINED 

CARRIERS 

OTHERS TOTAL 

1994 272,6  217,7 28,7 130,6 649,6 

1995 271,7  224,0 25,9 134,8 656,5 

1996 254,1 17,1 235,4 20,7 140,9 668,3 

1997 258,2 17,7 244,1 17,3 149,1 686,5 

1998 261,6 18,6 254,8 16,9 155,3 707,3 

1999 266,3 19,6 254,6 16,1 160,9 717,5 

2000 269,1 21,2 259,0 15,2 166,7 731,2 

2001 274,5 22,7 268,2 14,6 169,3 749,2 

2002 268,0 22,7 281,6 13,8 174,7 760,8 

2003 270,7 23,1 289,1 12,6 181,2 776,8 

2004 279,1 25,0 297,4 12,1 189,6 803,3 

2005 295,0 25,7 314,9 11,6 200,5 847,6 

2006 317,7 26,9 336,0 11,6 213,3 905,4 

2007 334,7 29,0 359,2 11,2 232,5 966,7 
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2008 352,3 31,7 387,1 11,2 254,2 1.036,4 

2009 369,0 34,0 415,0 10,4 278,3 1.106,7 

2010 396,2 35,8 453,4 9,6 300,0 1.194,9 

2011 413,1 36,1 527,7 6,8 315,1 1.298,8 

2012 439,0 36,5 609,2  330,9 1.415,6 

2013 460,5 36,6 673,5  338,4 1.509,1 

*from 2012 combined carriers incl. in bulk carrier fleet 

Πεγή: www.platou.com 

 

Πίλαθαο 2: Παγθφζκηνο ζηφινο ησλ ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ (bulk carriers) αλά 

κέγεζνο ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2013. 

BULK CARRIERS‟ FLEET BY SIZE / MILL DWT 

START 10-59.999 60-79.999 80.000+ TOTAL 

1994 101,1 48,1 68,5 217,7 

1995 102,1 51,0 70,9 224,0 

1996 105,6 54,6 75,2 235,4 

1997 109,1 55,4 79,6 244,1 

1998 112,1 59,5 83,2 254,8 

1999 113,7 60,2 80,6 254,6 

2000 114,7 62,7 81,5 259,0 
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2001 115,8 66,0 86,6 268,2 

2002 117,9 72,4 91,3 281,6 

2003 120,5 75,1 93,6 289,1 

2004 123,1 75,8 98,4 297,4 

2005 128,5 81,1 105,3 314,9 

2006 135,1 86,5 114,5 336,0 

2007 140,6 90,8 127,8 359,2 

2008 149,3 94,8 143,1 387,1 

2009 156,5 97,6 160,9 415,0 

2010 163,6 98,9 190,9 453,4 

2011 184,0 102,8 240,9 527,7 

2012 204,4 106,5 294,5 605,5 

2013 219,0 108,3 343,3 670,7 

Πεγή: www.platou.com 
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Πίλαθαο 3: Παγθφζκηνο ζηφινο ησλ δεμακελνπινίσλ (tankers) αλά κέγεζνο ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2013, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ. 

TANKERS‟ FLEET BY SIZE / MILL DWT (INCL. CHEMICAL CARRIERS) 

START 10-69.999 70-119.999 120-199.999 200.000+ TOTAL 

1994 56,0 50,5 32,5 133,6 272,6 

1995 56,2 51,5 32,6 131,5 271,7 

1996 56,4 52,5 32,2 130,2 271,2 

1997 57,4 53,5 32,6 132,5 275,9 

1998 58,5 55,1 33,4 133,2 280,2 

1999 59,8 57,9 35,0 133,2 285,9 

2000 62,1 60,7 34,9 132,6 290,3 

2001 62,6 61,7 35,9 137,0 297,2 

2002 63,5 61,1 33,8 132,3 290,7 

2003 64,3 63,8 35,0 130,7 293,8 

2004 66,0 69,9 37,5 130,9 304,1 

2005 68,8 75,6 39,7 136,6 320,7 

2006 73,4 83,5 42,9 144,6 344,5 

2007 79,4 89,6 46,2 148,6 363,7 

2008 85,9 97,1 48,4 152,6 383,9 
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2009 93,6 103,6 47,8 157,9 403,0 

2010 106,5 108,5 59,4 157,6 432,0 

2011 109,1 116,0 62,6 161,5 449,3 

2012 112,2 121,0 68,2 174,2 475,8 

2013 114,3 123,8 72,8 186,2 497,1 

Πεγή: www.platou.com 

 

Πίλαθαο 4: Παξαδφζεηο αλά ηχπν πινίσλ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ 

ην 1994 έσο ην 2012. 

DELIVERIES  / mill. DWT 

START TANKERS CHEMICAL 

CARRIERS 

BULK 

CARRIERS 

COMBINED 

CARRIERS 

OTHERS TOTAL 

1994 11,5  10,9 0,2 6,6 29,2 

1995 10,4  14,0 - 8,7 33,1 

1996 10,8 0,7 17,2 0,3 6,9 35,9 

1997 7,0 1,0 18,6 0,3 8,1 35,0 

1998 11,7 1,0 11,5 - 8,8 33,0 

1999 19,1 1,7 13,5 0,4 6,5 41,2 

2000 19,2 1,7 13,6 - 8,5 43,0 

2001 13,1 0,2 20,6 - 10,5 44,4 
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2002 22,7 0,8 13,6 - 10,4 47,5 

2003 27,9 2,0 11,8 0,2 11,2 53,1 

2004 26,4 0,8 18,3 - 11,9 57,4 

2005 28,0 1,5 22,3 - 13,8 65,6 

2006 23,0 2,4 25,5 - 20,3 71,1 

2007 28,7 3,0 28,6 - 23,0 83,3 

2008 33,2 2,9 32,6 - 28,4 97,2 

2009 45,7 2,2 48,3 - 28,4 124,7 

2010 38,9 1,7 80,6 0,6 22,7 144,5 

2011 39,7 1,0 99,2 1,0 22,7 163,6 

2012 3,4 0,5 98,2  19,2 149,4 

2013       

Πεγή: www.platou.com 

 

Πίλαθαο 5: Παξαδφζεηο ησλ ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ (bulk carriers) αλά κέγεζνο ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012. 

BULK CARRIERS‟ DELIVERIES BY SIZE / MILL DWT 

START 10-59.999 60-79.999 80.000+ TOTAL 

1994 2,4 3,8 4,7 10,9 

1995 4,2 4,0 5,8 14,0 



 

39 

Μαινπζίδνπ Κπξηαθή 

1996 6,1 3,3 7,8 17,2 

1997 5,9 5,8 6,9 18,6 

1998 5,7 4,0 1,8 11,5 

1999 3,8 5,0 4,7 13,5 

2000 3,5 4,0 6,1 13,6 

2001 5,8 8,3 6,5 20,6 

2002 6,0 4,3 3,3 13,6 

2003 5,1 1,3 5,4 11,8 

2004 6,1 5,3 6,9 18,3 

2005 7,3 5,6 9,4 22,3 

2006 6,7 4,9 13,9 25,5 

2007 9,2 4,1 15,3 28,6 

2008 9,1 4,1 19,4 32,6 

2009 13,5 3,2 31,6 48,3 

2010 23,3 4,3 53,0 80,6 

2011 27,3 7,6 64,3 99,2 

2012 26,0 9,4 62,8 98,2 

Πεγή: www.platou.com 
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Πίλαθαο 6: Παξαδφζεηο ησλ δεμακελνπινίσλ (tankers) αλά κέγεζνο ζε εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ. 

TANKERS‟ DELIVERIES BY SIZE / MILL DWT (INCL. CHEMICAL 

CARRIERS) 

START 10-69.999 70-119.999 120-199.999 200.000+ TOTAL 

1994 0,8 2,3 1,6 6,8 11,5 

1995 1,1 1,5 1,0 6,8 10,4 

1996 2,0 1,6 1,5 6,4 11,5 

1997 1,6 2,3 1,4 2,7 8,0 

1998 1,8 3,5 3,2 4,2 12,7 

1999 2,9 5,4 2,8 9,7 20,8 

2000 2,5 2,7 3,6 12,1 20,9 

2001 2,1 1,3 2,5 7,4 13,3 

2002 3,3 4,5 3,3 12,4 23,5 

2003 5,2 9,7 4,2 10,7 29,9 

2004 5,8 8,6 3,7 9,1 27,2 

2005 6,7 9,6 4,0 9,1 29,5 

2006 8,1 7,9 4,0 5,5 25,4 

2007 9,4 8,6 4,2 9,5 31,7 
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2008 11,2 10,3 2,2 12,4 36,1 

2009 16,4 7,3 13,3 11,0 48,0 

2010 8,4 9,9 5,7 16,6 40,5 

2011 5,9 8,4 7,0 19,4 40,7 

2012 3,4 5,8 7,4 15,4 32,0 

Πεγή: www.platou.com 

 

Ζ πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πνξεία αλαθάκςεσο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζηα επφκελα έηε θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πνξεία αλαθάκςεσο 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.  

 

 

4.1 ΑΓΟΡΑ ΝΑΤΛΩΝ 

ηε λαπηηιία είλαη γλσζηφ φηη εκθαλίδεηαη έλαο θχθινο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηηκέο ησλ 

λαχισλ θαη ηηο αμίεο ησλ πινίσλ. Οη ηηκέο απηέο αθνινπζνχλ κία θακπχιε πνπ έρεη 

νλνκαζηεί λαπηηιηαθφο θχθινο.  Ο λαπηηιηαθφο θχθινο (shipping cycle), άιιεο θνξέο 

δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θη άιιεο θνξέο ιηγφηεξν, ελψ ηα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζεί είλαη ε χθεζε (recession), ε θξίζε (crisis), ε αλάθακςε (recovery) θαη ε 

άλζεζε (boom). Όπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, έηζη θαη ζηε λαπηηιία, ν 

λφκνο πνπ θαζνξίδεη ηηο ηηκέο είλαη απηφο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο λαπηηιίαο είλαη θπξίσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θχθινπ είλαη πνιινί. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε θαηαλνκή ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ 
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επείξσλ, νη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ θαη νη δηαιχζεηο πινίσλ, ηα απνζέκαηα ησλ 

πξντφλησλ, θαη γεληθφηεξα ε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο, ε απμεκέλε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο αλεβάδεη ηηο ηηκέο 

ησλ λαχισλ θαη επεξεάδεη αλάινγα θαη ηηο ηηκέο ησλ ππφινηπσλ αγνξψλ ηνπ ηνκέα, 

δειαδή ηεο αγνξάο λεφηεπθησλ πινίσλ, ηεο αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ θαη ηεο 

αγνξάο ησλ δηαιπζέλησλ πινίσλ. (Βαλδψξνο, 1990). 

Σν επίπεδν ησλ λαχισλ είλαη ν ξπζκηζηήο κε ηνλ νπνίν ε αγνξά δίλεη θίλεηξα ζηνπο 

ιήπηεο απνθάζεσλ ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ πξνζθνξά πινίσλ ζε βξαρπρξφλην 

επίπεδν θαη λα κεηψζνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ην θφζηνο ζε καθξνρξφλην επίπεδν. Ζ 

αγνξά ησλ λαχισλ απνηειεί ην δπλακηθφ κεραληζκφ αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Οη λαπισηέο θαη νη πινηνθηήηεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ λαχινπ, ε νπνία ζα αληαλαθιά ηελ 

ηζνξξνπία ησλ δηαζέζηκσλ πινίσλ θαη θνξηίσλ ζηελ αγνξά. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κεραληζκφο θαζνξηζκνχ ησλ λαχισλ δηακνξθψλεη ην πνζφ ησλ 

ρξεκάησλ πνπ ζα πιεξψζνπλ νη λαπισηέο ζηνπο πινηνθηήηεο γηα ηε κεηαθνξηθή 

ππεξεζία πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ νη δεχηεξνη. Όηαλ ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ πξνζθνξά 

ησλ πινίσλ ηα επίπεδα ησλ λαχισλ απμάλνληαη θαη νη πινηνθηήηεο έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ππεξνρή. Όηαλ φκσο ππάξρεη πιεφλαζκα ζηελ πξνζθνξά ησλ 

πινίσλ, ηα επίπεδα ησλ λαχισλ κεηψλνληαη, νη λαπισηέο πιένλ έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη νη πινηνθηήηεο πξέπεη λα αληιήζνπλ ίδηα θεθάιαηα γηα λα 

πιεξψζνπλ ην ζηαζεξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ. Όηαλ ηα ρξεκαηηθά απνζέκαηα 

ησλ πινηνθηεηψλ πεξηνξίδνληαη αξθεηά, ηφηε απηνί νδεγνχληαη ζηελ πψιεζε ησλ 

πινίσλ ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ θαη πάιη ξεπζηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ηηκέο 

ησλ πινίσλ πέθηνπλ πνιχ ρακειά θαη ηα δηαιπηήξηα πινίσλ πξνζθέξνπλ πςειέο ηηκέο 

ζε ζρέζε κε ηελ αμία κεηαπψιεζεο ησλ πινίσλ.  Γεληθφηεξα, ε ζρέζε αλάκεζα ζηα 

επίπεδα ησλ λαχισλ θαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο είλαη ε πην ζεκαληηθή ζρέζε ζηελ 

αγνξά ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. 

Αλακθίβνια, ε παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη ε πην ζεκαληηθή επηξξνή ηεο δήηεζεο 
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ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο, ην 80-85% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

κεηαθέξεηαη δηά ζαιάζζεο. Δπίζεο, είλαη απνδεδεηγκέλν φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

λαχισλ ζπκπίπηνπλ δηαρξνληθά κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ θχθισλ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, θάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ θαζψο ε δήηεζε ζηε λαπηηιία είλαη παξάγσγνο 

(derived demand) φπσο πξναλαθέξζεθε. (Γθηδηάθεο, 2010). ηηο κέξεο καο πιένλ, ε 

βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο απφ ρακεινχ θηλδχλνπ βηνκεραλία πέξαζε ζηηο βηνκεραλίεο 

πςεινχ θηλδχλνπ, θαζψο ην επίπεδν ησλ λαχισλ δηαηεξείηαη ρακειφ ή θαη δεκηνγφλν 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.   

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 είρε εμαηξεηηθά δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. ε ζπλδπαζκφ ινηπφλ κε ηελ 

ηεξάζηηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο κεηαθνξηθήο δπλακηθφηεηαο (κε ηε λαππήγεζε λέσλ 

πινίσλ θαη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πεξίνδν 2004-2008), έρνπλ νδεγήζεη ζε εμαηξεηηθά πςειή ππεξβάιινπζα 

δπλακηθφηεηα ζηνλ θιάδν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2008 κε απνηέιεζκα ηελ  θαηαθφξπθε πηψζε ησλ λαχισλ θαη ησλ εζφδσλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. (κειέηε ηεο Alpha Bank γηα ηε λαπηηιία) 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε θξίζε ζηε λαπηηιία ζπλεπάγεηαη πηψζε ησλ 

θαζαξψλ εηζπξάμεσλ θαηά 33,6% ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ ηνπ 2009, έλαληη 

αλφδνπ ηνπο θαηά 20,7% ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008.  Γηα ην έηνο σο ζχλνιν ε 

πηψζε εθηηκάηαη ζην 25%, κε απψιεηα εζφδσλ 2,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (πεξίπνπ 

0,95% ηνπ Α.Δ.Π.) απφ ην πςειφ επίπεδν ηνπ 2008. (κειέηε ηεο Alpha Bank γηα ηε 

λαπηηιία) 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ πινίσλ ηχπνπ capesize, ηα 

νπνία λαπιψλνληαλ πξηλ ηελ θξίζε ζην απνθνξχθσκα ηνπ θχθινπ ηεο αγνξάο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008, ζηα 233,988 δνιάξηα ηελ εκέξα ελψ ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο ν λαχινο άγγηδε ηα 3,691 δνιάξηα ηελ εκέξα θαη ζηα ηέ ιε ηνπ ίδηνπ κήλα κφιηο 

ηα 2,773 δνιάξηα. 

ηηο 16 Οθησβξίνπ ην 2008 νβαζηθφο δείθηεο ηεο λαπιαγνξάο Baltic Dry Index (BDI) 
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έπεζε θαηά 11%, ζηηο 1,615 κνλάδεο, ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2003. πγθξηηηθά κε πέληε κήλεο πξηλ, φπνπ ε αγνξά ήηαλ ζην απνθνξχθσκά ηεο,  

κεηψζεθε θαηά 81%. Δλψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ν δείθηεο Baltic Dry Index (BDI) 

κεηψζεθε ζηηο 762 κνλάδεο, ζηελ πην ρακειή ηηκή απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1987. Ζ 

πηψζε απηή, αλήιζε ζην 93.5% απφ ην πςειφ πνζφ ησλ 11,793 κνλάδσλ ηνλ Μάην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. Ο δείθηεο Baltic Dry Index (BDI) ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009 

αλήιζε ζηηο 1,498 κνλάδεο, αχμεζε 13.8%, ην πςειφηεξν επίπεδν δειαδή απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο 3,5 κήλεο θαη δηπιαζηάζηεθε απφ ηηο ρακειέο ηηκέο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ζηηο 663 κνλάδεο θαη φπνπ ηέηνηεο ηηκέο είρε λα δεη ε λαπηηιία 

22 ρξφληα πξηλ. Καηά ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ κήλα ν δείθηεο απμήζεθε 53.5%. 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ν δείθηεο BDI βξηζθφηαλ θπξίσο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. 

Ωζηφζν, ηνλ Μάην ηνπ 2010 ν δείθηεο άγγημε ηηο 4.187 κνλάδεο, ε πςειφηεξε ηηκή έσο 

ηψξα, θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Έθηνηε, άξρηζε πάιη ε ζηαδηαθή πηψζε ηνπ 

λαπινδείθηε, ψζπνπ έθηαζε θαη πάιη ζηηο ρακειέο ηηκέο ησλ 600 κνλάδσλ. Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε BDI ην έηνο 2012 ήηαλ 699 κνλάδεο, ε ρακειφηεξε εηήζηα κέζε ηηκή 

απφ ην 1986. ηηο 24 επηεκβξίνπ ηνπ 2013 ν δείθηεο ηεο λαπιαγνξάο Baltic Dry Index 

(BDI) έζπαζε ην θξάγκα ησλ 2.000 κνλάδσλ θιείλνληαο ζηηο 2.021 κνλάδεο έπεηηα απφ 

κία απφηνκε άλνδν πνπ μεθίλεζε ζηηο 2 επηεκβξίνπ απφ ηηο 1.139 κνλάδεο. Ζ 

ηειεπηαία θνξά πνπ ν δείθηεο ήηαλ πάλσ απφ 2.000 κνλάδεο ήηαλ ζηηο 27 Οθησβξίνπ 

ην 2011, φπνπ θη έθιεηζε ζηηο 2.091 κνλάδεο. Ζ άλνδνο ηνπ δείθηε θαηά 77,43% κέζα 

ζε έλα κήλα νθείιεηαη θπξίσο ζηα πινία ηχπνπ capesize, ε δήηεζε ησλ νπνίσλ 

απμήζεθε φπσο θαη νη λαχινη.Ο βαζηθφο δείθηεο ηεο λαπιαγνξάο BDI εκθάληζε ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 κηα αλνδηθή αληίδξαζε ιίγν πξηλ πέζεη θάησ απφ ηηο 800 

κνλάδεο απφ ην ηέινο Απξηιίνπ κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ, φπνπ ζεκείσζε κία πηψζε θαηά 

6,02%, εθφζνλ απφ ηηο 863 κνλάδεο βξέζεθε ζηηο 811. ην ίδην δηάζηεκα φινη νη επί 

κέξνπο δείθηεο εκθαλίδνληαη αδχλακνη, ζεκαληηθή φκσο πηψζε είρε ν δείθηεο ησλ 

πινίσλ ηχπνπ panamax ε νπνία αλήιζε ζηα 31% πεξίπνπ.  ε αληίζεζε κε ηα 

κεγαιχηεξα πινία capesize πνπ είραλ ειαθξψο ζεηηθή πνξεία, θαζψο ν δείθηεο BCI 

θαηέγξαςε κία ειαθξηά άλνδν θαηά 8% ζηνλ κήλα Μάην, φκσο ηα επίπεδα ησλ λαχισλ 
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παξέκελαλ απνγνεηεπηηθά γηα ηα πινία απηνχ ηνπ κεγέζνπο. Πάλησο, ζπγθξηηηθά κε ην 

Μάην ηνπ 2012, φινη νη δείθηεο θηλνχληαη αξλεηηθά θαηά 28% ζηα πινία capesize θαη 

panamax, 22% ζηα πινία supramax θαη 14% ζηα handysize. χκθσλα κε απηά ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο αλαιχζεηο ηεο θπξίαο Μπεδεξιέηνπ Μαξίαο, νη βξαρππξφζεζκεο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάθακςε  ησλ λαχισλ ζηα πινία κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο 

παξακέλνπλ απαηζηφδνμεο, ιφγσ ππεξπξνζθνξάο πινίσλ panamax θαη ηεο κεησκέλεο 

παξαγσγήο ράιπβα απφ ηνπο Κηλέδνπο ραιπβνπξγνχο. Δπίζεο, ηα απνζέκαηα 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο ζηα ιηκάληα ηεο Κίλαο απμήζεθαλ ζηα ηέιε πεξίπνπ Μαΐνπ θαη 

έθζαζαλ ζηνπο 70 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Όπσο ζεκεηψλεη ν νίθνο Jefferies, νη κεγαιχηεξνη παξαγσγνί ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο 

ζηνλ θφζκν ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαηά 400 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2016. Ο εηδηθφο αλαιπηήο ηεο Jefferies, Johnson Leung, 

εμεγεί φηη εάλ απνθεπρζεί ε ζπκθφξεζε ζηα ιηκάληα, ζα απμεζεί ε κεηαθνξά 

ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαηά 10% θάζε ρξφλν γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα.  Απφ ηνπο 400 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, νη 180 εθαηνκκχξηα ηφλνη ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ Βξαδηιία, θαη 

220 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηφλνη ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ Απζηξαιία. Ο αλαιπηήο εθηηκά 

φηη δελ είλαη αξθεηφο ν αξηζκφο ησλ πινίσλ capes γηα λα θαιπθζνχλ απηέο νη επηπιένλ 

κεηαθνξέο. Παξάιιεια, άιινη αλαιπηέο φπσο ν Ben Nolan ηεο Stifel, εθηηκνχλ φηη ε 

αγνξά ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ νδεγείηαη πξνο κία θπθιηθή αλάθακςε, πνπ είλαη 

ελδεηθηηθή βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ωζηφζν, γηα ηνλ ίδην ε 

πξαγκαηηθή αλάθακςε ίζσο έξζεη κεηά απφ έλα ρξφλν. 

Όζνλ αθνξά ηνπο λαχινπο ζηα πινία κεγέζνπο Panamax αλήιζαλ ζηηο 24 επηεκβξίνπ 

ηνπ 2013 ζηα 12.845 δνιάξηα, θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δηξεληθνχ απμήζεθαλ 

πάλσ απφ 100% θαη μεπέξαζαλ ηα 14.000 δνιάξηα ιφγσ ηεο αχμεζεο εμαγσγψλ 

άλζξαθα απφ ηελ Απζηξαιία ζηελ Κίλα. 

Πξννπηηθέο επίζεο ππάξρνπλ ζηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ γηα κεηαθνξά αξγνχ 

πεηξειαίνπ,νη νπνίεο αξρίδνπλ λα δείρλνπλ θάπνηα ζεκάδηα αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ, 

θαζψο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη κία λέα ηζνξξνπία ζηελ εμίζσζε πξνζθνξάο θαη 
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δήηεζεο. Βέβαηα, απηφ ζα πάξεη ιίγν ρξφλν, κέρξη λα κεησζεί αηζζεηά ζηελ αγνξά ν 

αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ, πνπ παξαδίδνληαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ζχκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ηνπ νίθνπ Banchero Costa. Οη λαχινη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δεμακελνπινίσλ βξίζθνληαη απηφ ην δηάζηεκα ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα θαη 

θπκαίλνληαη απφ 12.000 δνιάξηα έσο 18.000 δνιάξηα, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ. 

 

 

4.2 ΑΓΟΡΑ ΝΔΟΣΔΤΚΣΩΝ 

Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή κέζνδν αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνλάδ ζηε λαπηηιία σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ θαη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο αιιά θαη 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνλάδ, θαζψο είλαη ηερλνινγηθά εμειηγκέλα θαη πξνζθέξνπλ 

έηζη κεγαιχηεξε εκπνξηθή απφδνζε θαη πεξηζζφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Ο παγθφζκηνο 

εκπνξηθφο ζηφινο ησλ πινίσλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε κειέηε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν νη παξαδφζεηο 

λέσλ πινίσλ (deliveries) θαζνξίδνπλ ην ξπζκφ ηεο αλάπηπμεο. 

Σν επίπεδν ηεο λαππεγηθήο παξαγσγήο πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο ζε 

καθξνρξφλην δηάζηεκα, δηφηη νη πξνζαξκνγέο ζην επίπεδν ηεο λαππεγηθήο παξαγσγήο 

ζπκβαίλνπλ αξγά θαη δχζθνια. Οη θχθινη ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο είλαη καθξάο 

δηάξθεηαο θαζψο ε ρξνληθή πζηέξεζε (time lag) αλάκεζα ζηελ παξαγγειία (order) θαη 

ζηελ παξάδνζε (delivery) ελφο λεφηεπθηνπ πινίνπ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο ηξία ρξφληα, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ θαη ησλ ήδε ππαξρνπζψλ παξαγγειηψλ (orderbook) 

θαη εθφζνλ ε ηθαλφηεηα ηνπ λαππεγείνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη δχζθνια επκεηάβιεηε 

(shipbuilding capacity). (Γθηδηάθεο, 2010) 

Γεληθφηεξα, ε πςειή επελδπηηθή δξάζε ζε λεφηεπθηα πινία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πεξηφδνπο πςειήο λαπιαγνξάο. Οη πινηνθηήηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα επελδχνπλ ζε 

λεφθηηζηα πινία φηαλ ε λαπιαγνξά είλαη ζε πςειά επίπεδα θαη λα απέρνπλ απφ 

επελδχζεηο φηαλ νη λαχινη είλαη ρακεινί. (Γνπιηέικνο, 2007). Οη Moody‟s αλαθέξνπλ 
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φηη νη παξαγγειίεο ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 γηα ηε λαπηηιία μεξνχ θνξηίνπ θαη ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αληηζηνηρνχζαλ ζην κηζφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ, ελψ 

γηα ηα δεμακελφπινηα ήηαλ ίζε κε ηελ ππάξρνπζα ρσξεηηθφηεηα. 

Δλψ νη γηάξδεο θαη νη θνξησηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ ππεξπξνζθνξά, ε αμία ησλ πινίσλ 

ζπλέρηδε λα κεηψλεηαη. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ζηελ πξνζπάζεηα πψιεζεο ελφο λένπ 

πινίνπ ε αμία ηνπ άγγηδε ηα 35 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ έλα εμάκελν πξηλ ε αμία ηνπ 

αλεξρφηαλ ζηα 80 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφ θπζηθά επεξεάδεηαη απφ ηελ αμία ησλ 

λαχισλ, θαζψο ην Ννέκβξην ηνπ 2008 θάπνηνο πινηνθηήηεο ζα ήηαλ ηπρεξφο εάλ 

έπαηξλε ηελ εκέξα 15,000 δνιάξηα, ελψ έμη κήλεο πξηλ έπαηξλε ην ειάρηζην 45,000 

δνιάξηα εκεξεζίσο. Ζ κείσζε ζηελ αμία ησλ πινίσλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην ηξίμηκν 

ηεο αγνξάο. Καζψο ην επίπεδν ησλ λαχισλ πέθηεη, κεηψλεηαη θαη ε αμία ησλ πινίσλ, 

ελδπλακψλνληαη νη θνξησηέο θαη νη ηξάπεδεο επαλεθηηκνχλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη πινηνθηήηεο ιεηηνπξγνχλ κε αληίζεην 

ηξφπν θαη επελδχνπλ ζε λεφθηηζηα πινία φηαλ νη λαχινη είλαη ρακεινί, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο παξαδνζνχλ φηαλ νη αγνξά ησλ λαχισλ ζα αξρίζεη λα αλεβαίλεη θαη ζα ππάξρεη 

αχμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ αγνξά ελφο πινίνπ είλαη ινγηθφ λα γίλεη ζηε ρακειφηεξε 

δπλαηή ηηκή θαη λα πξνζθνκίζεη ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο λαχινπο κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αγνξάο. Απηφ φκσο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαπηζησζεί είλαη ην 

ειάρηζην επίπεδν ησλ αμηψλ ησλ πινίσλ, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ην κέγηζην 

επίπεδν ησλ λαχισλ. (Γνπιηέικνο, 2007). 

Σα πςειά θέξδε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο νδεγνχλ ηνπο πινηνθηήηεο ζηηο 

παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ. Όηαλ φκσο, ηα πινία παξαδνζνχλ ζηελ αγνξά ζα ππάξμεη 

αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο κε απνηέιεζκα λα επηηαρχλεηαη ε πνξεία ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ πξνο ηελ χθεζε. ηηο κέξεο καο, νη πινηνθηήηεο δελ ζπεχδνπλ ζε 

λέεο παξαγγειίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθακςεο ,θαζψο γλσξίδνπλ απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπο φηη ηα πινία ζα ηνπο παξαδνζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο, δηφηη ε λαππήγεζή 

ηνπο δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηζέησο, πεξηκέλνπλ λα παξαγγείινπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεσο ψζηε λα παξαδνζνχλ ηα πινία ζηελ αγνξά ζηελ πεξίνδν ηεο 
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αλάθακςεο. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ, ζα πξέπεη ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία λα έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ παξαηαζεί ε θξίζε, 

ππάξρεη θίλδπλνο λα παξαδνζνχλ ηα πινία πξηλ απφ ηελ αλάθακςε θαη λα 

δπζρεξαίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηνπο. εκαληηθφ 

ξφιν ζην λαπηηιηαθφ θχθιν παίδνπλ θαη νη ηξάπεδεο, εθφζνλ είλαη απηέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο εηαηξείεο γηα ηελ αγνξά πινίσλ θαη άιισλ επθνιηψλ ηνπο, κε 

απφξξνηα ηελ επηξξνή ζηελ πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο. (Βαλδψξνο, 1990). 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγγειίεο πξνο παξάδνζε απφ ην 2009 έσο ην 2011 έθζαλαλ 

ηηο 3,000, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ απφ 479 πινηνθηήηεο ζε 155 δηαθνξεηηθά λαππεγεία 

ζε 15 ρψξεο. Σν 2009 νη παξαδφζεηο πινίσλ έθζαλαλ ηηο 922 κε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα 75.6 εθαηνκκχξηα dwt,  θαη παξά ηελ θξίζε κφλν ην 6.7% αθπξψζεθε 

θαηά ην ίδην έηνο. Ωζηφζν, φκσο νη πινηνθηήηεο πξνζπαζνχζαλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 

παξαιαβή ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ ηνπο ή θαη ηελ αθχξσζή ηνπο, ηδηαίηεξα γηα ηα πινία 

ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2011.  

χκθσλα κε αλαθνηλψζεηο ηνπ China State Shipbuilding Corporation ην επηέκβξην 

ηνπ 2012, ην 50% ησλ λαππεγείσλ ζα θιείζεη ηα επφκελα 2-3 ρξφληα. Δπίζεο ζηνηρεία 

πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ην China Association of National Shipbuilding Industry, 

έδεηρλαλ φηη νη παξαγγειίεο γηα ην 2012 αλήιζαλ ζηνπο 11,64 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, 

δειαδή ππήξρε κείσζε θαηά 50,7% απφ ην 2011. Αληίζηνηρα, νη ζπλνιηθέο παξαγγειίεο 

πινίσλ πξνο παξάδνζε, απφ παιαηφηεξα έηε κέρξη ην πξψην κηζφ ζρεδφλ ηνπ 2012, 

ήηαλ ζηνπο 123,48 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, δειαδή ππήξρε κία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

29,9%, απφ ην πξνεγνχκελν έηνο. Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηηο λέεο παξαγγειίεο πινίσλ ην 

2013 ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ αλήιζαλ ζηηο 904 κε ζπλνιηθή κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα 52 εθαηνκκχξηα dwt ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη ζηελ 

ίδηα πεξίνδν θαηά 54%.  

ηα 5,6 δηο δνιάξηα ππνινγίδνληαη νη αγνξέο λέσλ πινίσλ ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 

2013 απφ ηα δέθα κεγαιχηεξα λαπηηιηαθά θξάηε. Οη επελδχζεηο ησλ Διιήλσλ 

πινηνθηεηψλ ζε αγνξέο 118 λέσλ πινίσλ αλέξρνληαη ζηα 1,6 δηο δνιάξηα. Απφ απηά  ηα 
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840 εθαηνκκχξηα δνιάξηα είλαη γηα πινία μεξνχ θνξηίνπ, ηα 660 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

γηα ηάλθεξ θαη ηα 81 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 

Γηάγξακκα 1:  Δπελδχζεηο Διιήλσλ πινηνθηεηψλ γηα λέα πινία ζε εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα 

 

Ζκεξεζία 15/5/13, «Αγνξέο 1,6 δηο. δνιαξίσλ» 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, νη λέεο παξαγγειίεο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ έζπαζαλ λέν ξεθφξ 

κεηά ην 2009. Οη παξαγγειίεο ζε αξηζκφ πινίσλ είλαη απμεκέλεο θαηά 153% ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, φπνπ νη παξαγγειίεο έθζαλαλ ηηο 19 θαη ην 

Μάην αλήιζαλ ζε 48 ζπλνιηθά, νθηψ ιηγφηεξεο απφ φηη ζην ζχλνιν ηνπ πξψηνπ 

ηεηξακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνπ ήηαλ 56. 

χκθσλα κε ην λαπινκεζηηηθφ νίθν Golden Destiny, ην Μάην ηνπ 2013, νη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο παξήγγεηιαλ: 26 πινία κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, δέθα εθ ησλ 

νπνίσλ ζηελ Κίλα.  Αλά θαηεγνξία ήηαλ νρηψ capesize, δχν handymax, έμη supramax, 

ηέζζεξα ultramax, δχν panamax θαη ηέζζεξα kamsarmax. 16 δεμακελφπινηα, εθ ησλ 

νπνίσλ έμη είλαη ηχπνπ MR, επηά Aframax θαη ηξία VLCC θαη 6 πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, απφ ηα νπνία δχν είλαη sub-panamax, δπν είλαη small panamax 
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θαη δχν postpanamax. Σν θφζηνο ησλ νπνίσλ μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ 1,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Σν Μάην ηνπ 2012, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο είραλ παξαγγείιεη ζπλνιηθά δέθα λεφηεπθηα 

πινία, εθ ησλ νπνίσλ δχν πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, έμη δεμακελφπινηα 

κεηαθνξάο αεξίνπ - δχν LNG (Liquefied Natural Gas) θαη ηέζζεξα LPG (Liquefied 

Petroleum Gas) - θαη δχν πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 

Γηάγξακκα 2: Παξαγγειίεο λεφηεπθησλ απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο ηνλ Μάην ηνπ 2012 

θαη ηνπ 2013. 

 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2013 νη παξαγγειίεο αλήιζαλ ζηηο 208 

θαη ην Μάην έγηλαλ 288 λέεο παξαγγειίεο πινίσλ, ελψ ην Μάην ηνπ 2012 ήηαλ κφλν 71 

θαη ην Μάην ηνπ 2011 ήηαλ 276. 
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Γηάγξακκα 3: Παξαγγειίεο πινίσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηνλ Μάην ηνπ 2011, ηνπ 

2012 θαη ηνπ 2013. 

 

 

ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ ζεκεηψζεθαλ 70 λέεο παξαγγειίεο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2013 θαη κφλν 29 ην Μάην ηνπ 2011. Απφ ηα 73 πινία ηα 49 

παξαγγέιζεθαλ ζε θηλέδηθα λαππεγεία, δέθα ζε γηαπσλέδηθα θαη έμη ζε θνξεάηηθα. ηα 

δεμακελφπινηα θαηεγξάθεζαλ 43 λέεο παξαγγειίεο, έλαληη 29 ηνλ Απξίιην θαη 21 ηνλ 

Μάην ηνπ 2012 ε πιεηνλφηεηα ησλ παξαγγειηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαγγειίεο 

έγηλαλ ζε θνξεάηηθα λαππεγεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 27 εμ απηψλ, ελψ 14 

παξαγγειίεο έγηλαλ ζε θηλέδηθα λαππεγεία. ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζεκεηψζεθαλ 29 λέεο παξαγγειίεο ην Μάην θαη 24 ηνλ Απξίιην ελψ ην Μάην ηνπ 2012 

θαηεγξάθεζαλ κφιηο δχν παξαγγειίεο. Απφ απηέο, νη 14 δφζεθαλ ζε θηλέδηθα λαππεγεία 

θαη νη 13 ζε θνξεάηηθα. Σέινο, ζηα πινία κεηαθνξάο αεξίνπ (LNG θαη LPG) 

θαηεγξάθεζαλ 11 λέεο παξαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ επηά γηα πινία κεηαθνξάο 

πγξαεξίνπ (LPG) θαη ηέζζεξα γηα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(LNG). Απφ απηέο ηηο παξαγγειίεο νη νρηψ δφζεθαλ ζε γηαπσλέδηθα λαππεγεία. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ζεκαληηθφηεξνη αληαγσληζηέο ησλ Διιήλσλ, νη 

Κηλέδνη πινηνθηήηεο δελ εκθάληζαλ ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα θαηά ην Μάην, έρνληαο κφλν 

27 λέεο παξαγγειίεο. Ωζηφζν, πέξα ησλ Διιήλσλ ηδηαίηεξε θηλεηηθφηεηα είραλ θαη νη 

Γεξκαλνί πινηνθηήηεο θπξίσο γηα πινία ηχπνπ capesize.  
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Πίλαθαο 7: Νέεο παξαγγειίεο αλά ηχπν πινίσλ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο 

απφ ην 1994 έσο ην 2012. 

NEW ORDERS / mill.DWT 

START TANKERS CHEMICAL 

CARRIERS 

BULK 

CARRIERS 

COMBINED 

CARRIERS 

OTHERS TOTAL 

1994 13,4  16,8 0,2 6,7 37,1 

1995 6,2  17,7 0,4 9,9 34,2 

1996 12,1 1,4 12,7 0,2 8,9 35,3 

1997 27,7 1,8 17,9 0,2 4,4 52,0 

1998 18,0 0,8 10,4 - 5,3 34,5 

1999 15,3 1,0 18,5 - 8,3 43,1 

2000 34,9 0,9 14,5 0,2 17,5 67,9 

2001 26,2 0,7 8,7 - 10,5 46,1 

2002 17,7 1,6 21,9 - 8,4 49,6 

2003 47,9 1,4 27,9 - 27,5 104,7 

2004 34,0 2,2 28,8 - 28,1 93,1 

2005 24,0 0,9 16,8 - 25,9 67,6 

2006 74,7 6,8 39,0 - 25,7 146,2 

2007 42,1 10,1 161,6 3,4 52,4 269,6 
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Πεγή: www.platou.com 

 

 

Πίλαθαο 8: Οη θαηαρσξεκέλεο παξαγγειίεο ζηα λαππεγεία αλά ηχπν πινίσλ ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012. 

ORDER BOOK  / mill. DWT 

START TANKERS CHEMICAL 

CARRIERS 

BULK 

CARRIERS 

COMBINED 

CARRIERS 

OTHERS TOTAL 

1994 23,6  21,0 0,2 17,3 62,1 

1995 24,8  27,0 0,2 10 0 

1996 9,3 9,8 31,8 0,7 15,3 66,9 

1997 9,7 10,5 27,1 0,5 18,3 66,1 

1998 30,4 11,3 26,4 0,4 14,5 83,0 

1999 34,3 11,1 25,5 0,4 13,7 85,0 

2008 47,4 2,7 91,4 - 20,4 169 

2009 10,3 0,8 33,6 - 1,5 46,2 

2010 38,5 1,6 83,5 - 10,8 134,4 

2011 9,2 0,5 28,0  25,7 63,3 

2012 14,2 0,9 18,6  11,1 44,8 
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2000 24,8 10,4 30,5 - 15,5 81,2 

2001 39,3 9,5 34,3 0,2 24,5 107,8 

2002 52,0 10,0 22,4 0,2 27,9 112,5 

2003 45,3 10,8 30,3 0,2 22,9 109,5 

2004 65,1 10,2 48,4 - 41,2 164,8 

2005 72,0 11,6 60,6 - 56,2 200,4 

2006 76,5 3,3 61,4 - 68,1 209,3 

2007 128,7 11,0 78,9 - 80,0 298,6 

2008 147,7 19,0 216,1 3,4 105,7 491,9 

2009 164,0 18,4 286,3 3,4 92,2 564,3 

2010 120,6 13,9 268,7 3,4 70,5 477,1 

2011 113,4 9,7 246,5 2,76 53,7 426,0334 

2012 75,0 1,4 191,5  53,7 321,5 

2013 49,4 1,6 105,4  54,6 211,0 

Πεγή: www.platou.com 
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Γηάγξακκα 4: Ζ πξνζθνξά ησλ ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ (bulk carriers) ζε εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 2010 έσο ην 2016 θαη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο.  

 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζηφινπ ησλ ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ γηα ην 2013 έθηαζε ζην 6.7%. 

ζην πξψην κηζφ ηνπ 2013, πεξίπνπ 2.2 εθαηνκκχξηα dwt νδεγήζεθαλ πξνο δηάιπζε θαη 

ζην ηξίην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο δηαιχζεθαλ κφιηο 1.1 εθαηνκκχξηα dwt. πλνιηθά κέζα 

ζην έηνο 2013 παξαδφζεθαλ έσο ηψξα πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 46 

εθαηνκκχξησλ dwt, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο ζηφινο λα απμεζεί θαηά 4.4% ην 2013. 

Με πξνβιέςεηο ηεο BIMCO αλακέλεηαη φηη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2013 ζα αλέιζεη ζε 
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πςειφηεξα επίπεδα  απφ θάζε άιιν ηξίκελν κέζα ζην έηνο. 

 

Πίλαθαο 9: Νέεο παξαγγειίεο ησλ ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ (bulk carriers) αλά κέγεζνο 

ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012. 

NEW ORDER OF BULK CARRIERS BY SIZE / MILL DWT 

START 10-59.999 60-79.999 80.000+ TOTAL 

1994 5,4 3,0 8,4 16,8 

1995 5,1 4,7 7,9 17,7 

1996 4,8 5,5 2,4 12,7 

1997 4,4 6,5 7,0 17,9 

1998 2,3 4,6 3,5 10,4 

1999 4,4 9,4 4,7 18,5 

2000 6,5 3,7 4,3 14,5 

2001 3,5 2,2 3,0 8,7 

2002 7,7 4,8 9,4 21,9 

2003 7,7 7,7 12,6 27,9 

2004 9,5 4,5 14,8 28,8 

2005 6,0 1,8 9,0 16,8 

2006 14,6 2,3 22,2 39,0 
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2007 38,6 7,1 115,9 161,6 

2008 31,7 5,1 54,6 91,4 

2009 11,8 3,4 18,4 33,6 

2010 21,1 6,3 58,0 83,5 

2011 16,2 8,0 3,8 28,0 

2012 7,4 4,5 6,8 18,6 

Πεγή: www.platou.com 

 

Πίλαθαο 10: Οη αλακελφκελεο παξαδφζεηο ησλ ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ (bulk carriers) 

αλά κέγεζνο ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 2013 έσο ην 2015. 

ORDERBOOK BY YEAR OF DELIVERY BULK CARRIERS / MILL DWT  

1.1.2013 

 DELIVERY SCHEDULE 

SIZE TOTAL ON 

ORDER 

2013 2014 2015+ 

10-59.999 25,5 19,4 4,5 1,6 

60-79.999 15,5 12,3 2,9 0,2 

80.000+ 64,5 49,6 13,3 1,6 

TOTAL  105,4 81,3 20,7 3,4 

Πεγή: www.platou.com 
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ην πξψην θηφιαο εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη επελδχζεηο ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ ζε παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ μεπέξαζαλ ηα 6,5 δηο δνιάξηα, έλαληη κφιηο 

2,5 δηο δνιάξηα πεξίπνπ ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012. Παξά ηελ κηθξή άλνδν ησλ 

ηηκψλ, ζπγθξηηηθά κε πέξπζη πνπ ζεκεηψζεθαλ ηδηαίηεξα ρακειέο ηζηνξηθά ηηκέο θαη ε 

ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο δελ πηννχλ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπο απηέο θαίλεηαη λα πξνεμνθινχλ κία αλνδηθή θαη θεξδνθφξα θίλεζε ηεο 

λαπιαγνξάο ηα επφκελα δχν ρξφληα. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νίθνπ Golden Destiny, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013, 

ζπλνιηθά έγηλαλ 54 λέεο παξαγγειίεο γηα μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ πινία αμίαο άλσ ησλ 1,7 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλαληη 23 ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 θαη αμίαο 0,7 δηο 

δνιαξίσλ. Γηπιαζηαζκφο, φκσο παξαηεξείηαη θαη ζηηο παξαγγειίεο λέσλ 

δεμακελνπινίσλ ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2013 έγηλαλ 25 λέεο 

παξαγγειίεο, αμίαο άλσ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 3,5 

εθαηνκκχξηα dwt, ελψ ζην ίδην δηάζηεκα ην 2012 ηνπνζεηήζεθαλ 17 παξαγγειίεο, αμίαο 

0,5 δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1,4 εθαηνκκπξίσλ dwt. 

Ηδηαίηεξν, φκσο είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 νη παξαγγειίεο έθζαζαλ ηηο 24 κε 

ζπλνιηθή αμία 1,4 δηο δνιάξηα, ελψ ζην ίδην δηάζηεκα ην 2012 νη παξαγγειίεο λέσλ 

πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ήηαλ κφιηο 6 κε ζπλνιηθή αμία 100 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Αθφκα, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – 

Ηνπλίνπ, παξήγγεηιαλ 4 πινία κεηαθνξάο πγξαεξίνπ (LPG) θαη 3 πινίσλ κεηαθνξάο 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), ελψ πέξπζη ζην ίδην δηάζηεκα παξήγγεηιαλ 8 

LPG θαη 7 LNG αληίζηνηρα. Δπίζεο, ππήξμαλ δχν παξαγγειίεο γηα special projects θαη 

κία γηα πινία liner (cargo). 
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Γηάγξακκα 5: χγθξηζε λέσλ επελδχζεσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ αλά ηχπν πινίσλ 

ζην Α‟ εμάκελν ηνπ 2012 θαη ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013. 

 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ αλαιχηξηα ηνπ ηκήκαηνο εξεπλψλ ηεο Golden Destiny, Μαξία 

Μπεξηδειέθνπ, ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ παξέκεηλε απμεκέλν γηα 

παξαγγειίεο θαη ηνλ Ηνχιην, φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ 33 λέεο παξαγγειίεο θαη άιιεο 8 πνπ 

δελ είλαη απφιπηα επηβεβαησκέλεο. Παξά ην πεξηβάιινλ ρακειήο δήηεζεο ζηελ αγνξά 

πεηξειαίνπ, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε παξαγγειίεο θαη λαππεγήζεηο λεφηεπθησλ 

δεμακελνπινίσλ ζεκεηψλεη λέν ξεθφξ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο ζηφινο ησλ VLCC είλαη 630 πινία, ζπλνιηθήο 
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κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 194 εθαηνκκχξηα dwt θαη απνηεινχλ ην 32% ηνπ ζηφινπ. 

Αθφκα, ππάξρνπλ 890 πινία ηχπνπ Aframax κε ζπλνιηθή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 95 

εθαηνκκχξηα dwt θη απνηεινχλ ην 45% ηνπ ζηφινπ, ελψ ππάξρνπλ θαη 445 Suezmaxes, 

ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 70 εθαηνκκχξηα dwt, ηα νπνία απνηεινχλ ην 23% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ν παγθφζκηνο ζηφινο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 2,6% ην 2013, θαηά 3,3% ην 2014 θαη θαηά 1% ην 2015. Παξφιαπηά, νη 

παξαδφζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ζα είλαη νη ιηγφηεξεο απφ ην 2006 έσο ην 2012 θαη 

κεησκέλεο θαηά 44% ζπγθξηηηθά κε ην πεξζηλφ έηνο. 

Δθηηκάηαη φηη γηα ην 2013, νη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ ζα θηάζνπλ ηα 

16 εθαηνκκχξηα dwt θαη ην 2014 ζα αλέβνπλ ζηα 18 εθαηνκκχξηα dwt ελψ ην 2015 ζα 

πέζνπλ ζηα 10 εθαηνκκχξηα dwt. Μέρξη ζηηγκήο, ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2013 έρνπλ 

παξαδνζεί 26 VLCC, ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 8,3 εθαηνκκχξηα dwt, 17 

Suezmaxes κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 2,6 εθαηνκκπξίσλ dwt θαη 14 Aframaxes 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1,5 εθαηνκκπξίσλ dwt. 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα νη λέεο παξαγγειίεο είλαη πνιχ ιίγεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

επηβξάδπλζε ησλ παξαδφζεσλ λεφηεπθησλ ηα επφκελα ρξφληα. Σν 2013 φκσο, 

παξαηεξήζεθε κία αλνδηθή θίλεζε ζηηο παξαγγειίεο λέσλ δεμακελνπινίσλ, νη νπνίεο 

αλήιζαλ ζηα 68 πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 12,5 εθαηνκκπξίσλ dwt, έλαληη 32 

πινίσλ ζην ίδην δηάζηεκα ην 2012. Ο ζηφινο ζηα δεμακελφπινηα απμήζεθε κέζα ζην 

ηξέρνλ έηνο θαηά 2.5% έσο ηηο κέξεο καο, ελψ νη δηαιχζεηο είλαη πνιχ ιίγεο ζπγθξηηηθά, 

αθνχ θηάλνπλ κφλν ηηο 32 απφ ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηψξα. Ζ BIMCO πξνβιέπεη φηη 

κία μαθληθή βειηίσζε ζηελ αγνξά ησλ λαχισλ ζα θξαηήζεη ην πνζνζηφ ησλ δηαιχζεσλ 

ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ζηα επφκελα ρξφληα. Σν 2012 νη παξαγγειίεο ησλ 

δεμακελνπινίσλ ήηαλ 101, ελψ θέηνο, έρνπλ μεπεξάζεη ηηο πεξζηλέο θαη κέρξη ηψξα 

είλαη 106, ηα κηζά απφ ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ κέρξη ην 2014 θαη ηα ππφινηπα ζα 

έρνπλ παξαδνζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015. Όζνλ αθνξά ηηο παξαδφζεηο ζην 2013 

αλακέλεηαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο BIMCO λα θηάζνπλ ηα 20 εθαηνκκχξηα dwt, θάηη 

πνπ ηζνδπλακεί κε ην 2.9% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ. 
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Γηάγξακκα 6: Ζ πξνζθνξά ησλ δεμακελνπινίσλ (tankers) ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

λεθξνχ βάξνπο απφ ην 2010 έσο ην 2016 θαη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο. 
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Γηάγξακκα 7: Δηήζηνο πνζνζηηαίνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ 

απφ ην 2012 έσο ην 2013. 
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Πίλαθαο 11: Νέεο παξαγγειίεο ησλ δεμακελνπινίσλ (tankers) αλά κέγεζνο ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ. 

 

NEW ORDERS OF TANKERS BY SIZE / MILL DWT (INCL. CHEMICAL 

CARRIERS) 

START 10-69.999 70-119.999 120-199.999 200.000+ TOTAL 

1994 2,0 1,9 1,7 7,8 13,4 

1995 1,3 2,2 1,9 0,8 6,2 

1996 1,6 4,3 2,3 5,3 13,5 

1997 4,0 6,2 4,8 14,5 29,5 

1998 1,8 3,7 2,5 10,8 18,8 

1999 2,4 1,9 3,2 8,8 16,3 

2000 4,4 6,2 5,8 19,3 35,7 

2001 5,8 10,2 3,3 7,6 26,9 

2002 5,8 6,8 2,8 3,9 19,3 

2003 10,0 15,2 8,7 15,5 49,3 

2004 7,8 10,9 4,5 13,0 36,2 

2005 7,0 5,8 1,1 11,0 24,9 

2006 6,2 21,6 13,3 30,3 81,5 
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2007 15,4 13,5 8,3 15,0 52,5 

2008 6,3 5,3 5,8 32,8 50,1 

2009 1,4 0,6 3,3 5,8 11,1 

2010 2,1 6,8 11,3 19,9 40,1 

2011 2,7 1,9 2,8 2,2 9,6 

2012 6,1 1,1 2,5 5,3 15,1 

Πεγή: www.platou.com 

 

Πίλαθαο 12: Οη αλακελφκελεο παξαδφζεηο ησλ δεμακελνπινίσλ (tankers) αλά κέγεζνο 

ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 2013 έσο ην 2015. 

ORDERBOOK BY YEAR OF DELIVERY TANKERS/ MILL DWT (INCL. 

CHEMICAL CARRIERS)/ 1.1.2013 

 DELIVERY SCHEDULE 

SIZE TOTAL ON 

ORDER 

2013 2014 2015+ 

10-69.999 11,5 6,2 3,6 1,8 

70-119.999 5,6 3,7 1,9 0,0 

120-199.999 12,6 8,2 1,5 2,9 

200.000+ 21,2 14,6 6,3 0,3 

TOTAL  51,0 32,7 13,2 5,0 

Πεγή: www.platou.com 
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Όζνλ αθνξά ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

BIMCO, αλακέλεηαη λα γίλεη παξάδνζε θαηά κέζν φξν 110,000 TEU‟s ηνπο 

ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2013, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζηα 

πςειά επίπεδα ησλ 1.5 εθαηνκκπξίσλ TEU‟s θαηά ην έηνο ηνπ 2008.  Ο ζπλνιηθφο 

ζηφινο απηή ηε ζηηγκή έρεη μεπεξάζεη ηα 17 εθαηνκκχξηα TEU‟s, ελψ 317.000 TEU‟s 

εμήιζαλ απφ ην ζηφιν γηα λα αλαθπθισζνχλ. Σα λέα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ αγνξά θηάλνπλ ηα 175 κε 1,16 εθαηνκκχξηα 

TEU‟s. Απηφ απμάλεη ην ζηφιν θαηά 5,1% γηα ην έηνο κέρξη ζήκεξα. Οη λέεο 

παξαγγειίεο ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη 

Αχγνπζην δηπιαζηάζηεθαλ θηάλνληαο ην ζεκεξηλφ 1,52 εθαηνκκχξηα dwt.  Σα δχν 

ηξίηα απηψλ ησλ παξαγγειηψλ ζα παξαδνζνχλ κέζα ζην 2015. Ο κέζνο εηήζηνο αξηζκφο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ παξαδνζέλησλ απφ ην 2006 έσο ην 2012 αλέξρεηαη ζηα 1,3 

εθαηνκκχξηα TEU‟s. 

χκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Lloyd‟s List Intelligence , ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 

παξαδφζεθαλ 17 λέα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε 1.188.148 dwt θαη 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 104,325 TEU‟s, ζε εηαηξείεο θνινζζνχο φπσο ε Maersk θαη ε 

Cosco θαη παξάιιεια πήγαλ πξνο δηάιπζε 10 containerships κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 

21,777 TEU‟s.   Σν επηέκβξην ηνπ 2013 παξνπιίζηεθαλ 48 πινία container ζπλνιηθήο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 332,331 TEU‟s, αληηπξνζσπεχνληαο ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ. Δπηπιένλ, ην 2014 αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ ζηφινπ ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαηά 5%. 
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Πίλαθαο 13: Παγθφζκηνο ζηφινο πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – 

επηέκβξηνο 2013 (εμαηξνχληαη νη αλαβνιέο λεφηεπθησλ θαη νη αθπξψζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε) 

Teu 
Size 

Range 

In service June  
2013 

On Order 2013 On Order 2014 On Order 2013 Total 
vessels 
on order 

Total teu 
on order 

No Teu No Teu No Teu No Teu 

0-499 353 99,656 2 250   1 160 3 410 

500-

999 

742 558,342 5 3,939 4 3,164   9 7,103 

1,000-

2,999 

1.890 3,429,193 21 39,274 58 98,904 29 52,444 114 203,992 

3,000-

4,999 

954 3,930,357 24 99,970 23 101,593 10 38,200 65 271,963 

5,000-

7,499 

604 3,642,309 5 30,986 33 183,823 7 43,000 45 257,809 

7,500-

9,999 

311 2,656,518 12 105,573 51 450,115 29 259,800 95 842,288 

10,000-

12,999 

65 731,197 4 45,124 21 217,686 3 30,000 28 292,810 

13,000-

15,999 

117 1,586,670 4 53,350 26 350,450 22 309,580 55 755,650 

Over 

16,000 

5 84,600 2 36,540 13 233,760 30 527,910 45 798,210 

Total 5.041 16,718,842 79 415,006 229 1,639,495 131 1,261,364 459 3,430,235 

Πεγή:  Llioyd‟s List Intelligence 
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Γηάγξακκα 8: Ζ πξνζθνξά ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) 

ζε 1,000 TEU‟s απφ ην 2010 έσο ην 2016 θαη ην πνζνζηφ αλάπηπμεο. 
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Πίλαθαο 14: Οη αλακελφκελεο παξαδφζεηο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) αλά κέγεζνο ζε 1,000 TEU‟s απφ ην 2013 έσο ην 

2015. 

Πεγή: www.platou.com 

 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Κίλαο αθνινπζεί λέεο ζηξαηεγηθέο ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, 

κέζσ ηεο λαππεγηθήο ηεο βηνκεραλίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ 

εζφδσλ ηεο. ηηο 10 Ηνπλίνπ  ηνπ 2013 ε Κίλα γλσζηνπνίεζε κέζσ ηνπ θξαηηθνχ θνξέα 

China Institute of Marine Affairs φηη ζηνρεχεη ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ εζφδσλ απφ 

ηελ θαηαζθεπή πνληνπφξσλ πινίσλ. Σα ζεκεξηλά δεδνκέλα είλαη ζηα 50 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κειινληηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ζε βάζνο ιίγσλ ρξφλσλ λα 

αγγίμνπλ ηα 140 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, αλαλεψλνληαο έηζη ηε δέζκεπζή ηεο λα 

ORDERBOOK BY YEAR OF DELIVERY CONTAINERS / 1,000 TEU‟s -  1.1.2013 

 

 DELIVERY SCHEDULE 

SIZE TOTAL ON 

ORDER 

2013 2014 2015+ 

BELOW 

1,000 

1,8 1,8 0,0 0,0 

1,000-1,999 80,1 52,0 25,8 2,2 

2,000-3,999 247,4 180,7 26,5 40,3 

4,000+ 3091,3 1644,8 1070,1 376,4 

TOTAL  3420,6 1879,4 1122,4 418,9 
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πξνζπαζεί δηαξθψο λα επηδνηεί ηε βηνκεραλία ηεο. 

Σελ πεξίνδν απηή, ε Κίλα έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ παγθφζκηα λαππεγηθή 

αγνξά θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ ε Νφηηα Κνξέα θαη ε Ηαπσλία, νη νπνίεο ζην 

παξειζφλ είραλ θη απηέο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Ωζηφζν, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε 

θαηάζηαζε ζηελ επξσπατθή λαππεγηθή βηνκεραλία αιιά θαη ζε ρψξεο φπσο ε Σνπξθία 

δελ είλαη θαζφινπ  θαιή. Δπηπιένλ, ε Κίλα επηδνηεί καδηθά ηα λαππεγεία γηα λα 

δηαηεξήζεη εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη ρξεκαηνδνηεί ηνπο επελδπηέο πνπ 

απνθαζίδνπλ λα ρηίζνπλ ζηα λαππεγεία ηεο ηα πινία ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φκσο, 

ππνλνκεχεη ηηο λαπιαγνξέο θαζψο βνεζάεη ζηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο 

δπλακηθφηεηαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, θάηη ην νπνίν έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηα έζνδα ησλ πινίσλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηνπλ νξηαθά ηα έμνδά ηνπο. 

Σελ πεξίνδν απηή, ζηα λαππεγεία ηεο Κίλαο ρηίδνληαη ζπλνιηθά 1.857 πινία θαη απφ 

απηά ηα 184 είλαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο XRTC. Οη 

ειιεληθέο παξαγγειίεο επνκέλσο απνηεινχλ ην 10% ησλ παξαγγειηψλ ζηα θηλέδηθα 

λαππεγεία. Σαπηφρξνλα, λαππεγεία ζε πνιιέο ρψξεο  πιήηηνληαη θη απφ εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ηηο ίδηαο ηεο ρψξαο, φπσο  γηα παξάδεηγκα, ιφγσ απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, θαη επνκέλσο θαζπζηεξήζεσλ ζηηο παξαδφζεηο ησλ πινίσλ θαη 

απνηπρία ηήξεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ θνζηίδνπλ ρηιηάδεο επξψ εκεξεζίσο ζηνπο 

ηδηνθηήηεο.  

Ζ εμέιημε ησλ λαππεγήζεσλ απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 γηα ηα θηλέδηθα λαππεγεία είλαη 

εληππσζηαθή. Παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ παξαγγειηψλ απφ ην 2005 

κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 2008 πνπ μεπεξλά ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, δειαδή ηελ Ηαπσλία 

θαη ηελ Κνξέα. 

Θεσξεηηθά, είλαη ε θαιχηεξε πεξίνδνο γηα λα επελδχζεη θαλείο ζε λέεο παξαγγειίεο, νη 

νπνίεο ζα είλαη γηα ECO πινία. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν άιισζηε φηη ελψ 

παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο φπσο HSBC, Lloyds, RBS θαη άιιεο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ 

ηηο δαλεηαθέο ηνπο εθζέζεηο ζηε λαπηηιία, ε ζπκκεηνρή ησλ Privaye Equity Funds θαη 

ησλ Hedge Funds πνπ επελδχνπλ ζηε λαπηηιία εθκεηαιιεπφκελα ηηο ηδηαίηεξα 
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ειθπζηηθέο ηηκέο αιιά θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηα πινία, ECO Design, απμάλεηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηνρεχνπλ ζε θέξδε φρη κφλν απφ ηελ πξνζδνθψκελε ππεξαμία 

ησλ πινίσλ αιιά θαη απφ ηα έζνδα ησλ πινίσλ ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο 

επηζεκαίλεη ν λαπινκεζηηηθφο νίθνο G. Moundreas SA. 

 

4.3 ΑΓΟΡΑΠΩΛΖΗΔ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΩΝ ΠΛΟΗΩΝ 

Ο κέζνο φξνο ησλ θεξδψλ ησλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 είρε 

κεησζεί θαηά 80% απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008 απηφ είρε σο ζπλέπεηα ε ηηκή πψιεζεο ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ηχπνπ Panamax ην Μάξηην ηνπ 2009 λα θηάλεη ην κέγηζην ηα 

20 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε αληίζεζε κε έλα ρξφλν πξηλ φπνπ ε ηηκή αλεξρφηαλ ζρεδφλ 

ηα 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζχκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Σξάπεδα DVB. Απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 επαλήιζε ζην πξνζθήλην ην έληνλν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

πινηνθηεηψλ γηα αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ. Οη ρακειέο ηηκέο πψιεζεο απηψλ 

απνηεινχλ επελδπηηθή επθαηξία γηα φζνπο έρνπλ απμεκέλε νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα ή 

πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε κεγάιε πηψζε αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε ηηκή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ηχπνπ capesize, έπεζε ζηα 68.8 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 απφ ηα 153.8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηνλ 

Ηνχιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πην έληνλα θηλήζεθε ν ηνκέαο ησλ 

αγνξαπσιεζηψλ ηφζν ζηα δεμακελφπινηα φζν θαη ζηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ 

θνξηίνπ. 

ηηο κέξεο καο, ν ηνκέαο ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ παξνπζηάδεη έληνλε 

θηλεηηθφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ νθηακήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, νη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο είραλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ αγνξά ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

πινίσλ θαζψο απέθηεζαλ 209 πινία δηαθφξσλ ηχπσλ ζε έλα ζχλνιν 867 πινίσλ πνπ 

άιιαμαλ ρέξηα παγθνζκίσο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Allied Shipbroking, ην 2013 

είλαη ε δεχηεξε θαιχηεξε ρξνληά κεηά ην 2008, ην έηνο δειαδή πνπ μεθίλεζε ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θξίζε ζηε λαπηηιία, ζε αγνξαπσιεζίεο πινίσλ.  
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Όζνλ αθνξά, φκσο, ηα θεθάιαηα πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά ησλ πινίσλ ζην 

δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ ζην ηξέρσλ έηνο, είλαη απφ ηα «θζελφηεξα» ησλ 

ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, θαζψο έρνπλ πέζεη θαηά πνιχ νη αμίεο ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην πξψην νθηάκελν ηνπ 2008, φηαλ ε αγνξά ήηαλ ζηελ 

θνξπθή ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, επελδχζεθαλ 26,9 δηο δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 891 

πινίσλ ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 42,93 εθαηνκκχξηα dwt. ην ίδην δηάζηεκα 

ην 2013 επελδχζεθαλ 10 δηο δνιάξηα γηα ηελ απφθηεζε 867 βαπνξηψλ ζπλνιηθήο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 46,84 εθαηνκκχξηα dwt. 

 

Πίλαθαο 15: χγθξηζε αγνξάο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ζην Α‟ νθηάκελν ηνπ 2008 

θαη ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2013. 

ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΩΝ ΠΛΟΗΩΝ 

 ΑΡΗΘΜΟ 

ΒΑΠΟΡΗΩΝ 

ΓΗ ΓΟΛΑΡΗΑ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ 

DWT 

Α‟ ΟΚΣΑΜΖΝΟ 

2008 

891 26,9 42,93 

Α‟ ΟΚΣΑΜΖΝΟ 

2013 

867 10 46,84 

 

 

Οη επελδπηέο, επνκέλσο πνπ έρνπλ ξεπζηφηεηα θαη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ηξάπεδεο, 

αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο θαη απνθηνχλ ζχγρξνλα πινία απφ δεχηεξν ρέξη (second 

hand), ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ  ΗΜΟ,  

εθφζνλ νη ηηκέο βξίζθνληαη ην δηάζηεκα απηφ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Allied Shipbroking Inc., νη Έιιελεο εθνπιηζηέο ζην πξψην εμάκελν ηνπ 
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2013 έδσζαλ 2,41 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 179 πινίσλ - 93 θνξηεγά 

πινία, 62 δεμακελφπινηα θαη 24 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ -  θαη ζην 

πξψην νθηάκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο επέλδπζαλ 2,98 δηο δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 209 

πινίσλ. ην ίδην δηάζηεκα ην 2012 έδσζαλ 2,28 δηο δνιάξηα γηα 125 πινία, ελψ ην 

2008 είραλ μνδέςεη 7,37 δηο δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 164 πινίσλ.  Γηεζλψο, θαηά ην 

δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ ηνπ 2012, άιιαμαλ ρέξηα 688 πινία αμίαο 7,55 δηο 

δνιάξηα θαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 29,2 εθαηνκκχξηα dwt. ην ηξέρνλ έηνο, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα πάιη, ζπλνιηθά, έρνπλ δνζεί νθηψ δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 

έρνπλ πσιεζεί 719 πινία. Δάλ ην δνχκε ζηαηηζηηθά, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Έιιελεο 

έρνπλ επελδχζεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Οη Κηλέδνη, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ησλ Διιήλσλ, έρνπλ κείλεη πνιχ πίζσ θαζψο έδσζαλ έσο 

ηα ηέιε Ηνπλίνπ 457,9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ απφθηεζε 63 βαπνξηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 9: χγθξηζε επελδχζεσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ ζηελ αγνξά 

κεηαρεηξηζκέλσλ ζην Α‟ νθηάκελν ηνπ 2008 θαη ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012 θαη 

ηνπ 2013. 
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Γηάγξακκα 10: χγθξηζε επελδχζεσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ ζην Α‟ νθηάκελν ηνπ 2012 θαη ζην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ 2013. 

 

 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2010, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο μφδεςαλ ζηελ 

αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ 8,93 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έλαληη 3,32 δηο δνιάξηα 

ην 2009, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Golden Destiny. Όπσο αλαθέξεηαη ζην ελεκεξσηηθφ 

ηνπο ζεκείσκα, νη Έιιελεο αγφξαζαλ 138 θνξηεγά πινία θαηαβάιινληαο 3,88 δηο 

δνιάξηα, 73 δεμακελφπινηα αμίαο 3,53 δηο δνιάξηα, 57 πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

αμίαο 1,44 δηο δνιάξηα, αιιά θαη 70 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα 8 liners, 3 πινία ςπγεία 

(reefers) θαη 5 Ro Ro. 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ην 2013 επίζεο, επηθεληξψλεηαη ζηα πινία 

κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ. ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ θαηά ην 

ηξέρνλ έηνο απέθηεζαλ 109 πινία μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ κε 1,56 δηο δνιάξηα, ελψ 

δηεζλψο ζηνλ ίδην ηχπν πινίνπ κεηαβηβάζηεθαλ 396 πινία ζπλνιηθήο αμίαο 4,08 δηο 

δνιάξηα. Σα δεμακελφπινηα είλαη ηα ακέζσο επφκελα κε ηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα 

ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ. Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο επέλδπζαλ 1,09 δηο δνιάξηα γηα 

ηελ αγνξά 71 δεμακελνπινίσλ, ελψ παγθνζκίσο άιιαμαλ ρέξηα 327 δεμακελφπινηα 

αμίαο 4,95 δηο δνιάξηα. Σα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη ηα ηξίηα ζε 

ζεηξά ελδηαθέξνληνο. Σν πξψην νθηάκελν ηνπ 2013 νη ειιεληθέο πινηνθηήηξηεο 

εηαηξείεο αγφξαζαλ 29 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε 0,32 δηο δνιάξηα 
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ελψ παγθνζκίσο κεηαβηβάζηεθαλ 117 πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ζπλνιηθή αμία 0,9 δηο 

δνιάξηα. 

 

Πίλαθαο 16: χγθξηζε κεηαβηβάζεσλ ζε αξηζκεηηθή θιίκαθα κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

δηεζλψο αλά ηχπν πινίσλ ζην Α‟ νθηάκελν ηνπ 2013. 

 ΠΛΟΗΑ 

ΞΖΡΟΤ 

ΦΟΡΣΗΟΤ 

ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ ΠΛΟΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ 

„ΈΛΛΖΝΔ 109 71 29 

ΠΑΓΚΟΜΗΩ 396 327 117 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11: χγθξηζε κεηαβηβάζεσλ ζε αξηζκεηηθή θιίκαθα κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

δηεζλψο αλά ηχπν πινίσλ ζην Α‟ νθηάκελν ηνπ 2013. 

 

Πεγή: naftemporiki.gr 

 



 

75 

Μαινπζίδνπ Κπξηαθή 

 

4.4 ΓΗΑΛΤΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν νη δηαιχζεηο πινίσλ (scrapping) παίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ξφιν κε ηηο παξαδφζεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, 

κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζηφινπ νδεγείηαη ζηα δηαιπηήξηα θάζε ρξφλν θαζψο ε 

κέζε νηθνλνκηθή δσή ελφο πινίνπ δηαξθεί πεξίπνπ 25 έηε κε απνηέιεζκα ν ξπζκφο 

πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο ζηηο κεηαβνιέο ηηο αγνξάο δελ κεηξάηαη ζε κήλεο αιιά ζε 

ρξφληα. Μεηά απφ κειέηε απνδεηθλχεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο 

πεξηιακβάλεη θάζεηο επέθηαζεο (growth), θάζεηο ζπξξίθλσζεο (contraction) θαη θάζεηο 

αλαδηάξζξσζεο (restructuring) ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ εμαξηάηαη απφ ηηο παξαδφζεηο ησλ λέσλ 

πινίσλ θαη ηηο δηαγξαθέο πινίσλ απφ ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ, είηε γηαηί νδεγήζεθαλ 

πξνο δηάιπζε (scrapping) είηε γηαηί απσιέζζεθαλ ζε θάπνην αηχρεκα (losses). Ζ ειηθία 

ζηελ νπνία έλα βαπφξη πεγαίλεη πξνο δηάιπζε δελ είλαη θαζνξηζκέλε θαη ε ιήςε ηεο 

απφθαζεο απηήο δελ πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Ζ 

απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ελφο πινίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη εμαξηάηαη απφ κηα 

ζεηξά πνιιψλ παξαγφλησλ. Οη πην βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

απηήο είλαη ε ειηθία ηνπ πινίνπ (age), ε ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή απαμίσζε ηνπ 

(technical & economical obsolescence), νη ηηκέο ζηελ αγνξά δηαιχζεσλ (scrap prices), 

ηα επίπεδα ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ (freight rates), νη κειινληηθέο πξνζδνθίεο ηνπ 

πινίνπ γηα ηελ αγνξά (market expectations) θαη ηα ηξέρνληα έζνδα (current earnings) 

ηνπ πινίνπ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά έμνδά ηνπ (total cost). (Γθηδηάθεο 2010).  

Καζψο ν δείθηεο BDI ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη ηα παιηά πινία νδεγνχληαη πξνο δηάιπζε. 

Ζ ππεξπξνζθνξά ήηαλ αλακελφκελν λα ζπκβεί πξνηνχ αθφκα μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε. 
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Πίλαθαο 17: Πσιήζεηο ζε δηαιπηήξηα, απνιεζζέληα θαη παξνπιηζκέλα πινία αλά ηχπν 

πινίσλ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012.  

SOLD FOR SCRAPPING, LOST AND OTHER REMOVALS/ mill. DWT 

START TANKERS CHEMICAL 

CARRIERS 

BULK 

CARRIERS 

COMBINED 

CARRIERS 

OTHERS TOTAL 

1994 12,4  4,6 3,3 1,1 21,4 

1995 10,9  2,6 1,7 0,5 15,7 

1996 6,7 0,1 8,5 1,9 0,7 17,9 

1997 3,6 0,1 7,9 2,3 2,5 16,4 

1998 7,0 0,0 11,8 1,3 3,0 23,1 

1999 16,3 0,1 9,1 0,9 3,9 30,3 

2000 13,9 0,2 4,4 0,6 3,1 22,1 

2001 19,5 0,2 7,2 0,8 4,0 31,7 

2002 20,0 0,4 6,0 1,2 3,9 31,5 

2003 19,5 0,1 3,5 0,7 2,8 26,6 

2004 10,6 0,1 0,8 0,5 1,0 13,0 

2005 5,3 0,3 1,2 0,0 1,0 7,8 

2006 6,0 0,2 2,2 0,3 1,1 9,8 

2007 11,1 0,4 0,7 0,0 1,4 13,6 

2008 16,6 0,5 4,7 0,8 4,3 26,9 
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2009 18,4 0,5 9,9 0,9 6,7 36,4 

2010 22,0 1,3 6,3 0,1 7,7 37,3 

2011 13,8 0,6 23,2  6,9 44,5 

2012 11,7 0,8 34,8  11,6 59,0 

Πεγή: www.platou.com 

 

Μέζα ζην έηνο 2012 δηαιχζεθαλ πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 35 εθαηνκκπξίσλ 

ηφλσλ θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην 2013 θηλνχληαη ζρεδφλ ζηα ίδηα πςειά επίπεδα, θαζψο 

ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο έρνπλ ήδε δηαιπζεί πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 9 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. Ο Peter Sand πξνηείλεη ζηνπο πινηνθηήηεο λα θαηαθχγνπλ ζηε 

ιχζε ηνπ slow steaming κέρξηο φηνπ νη λαχινη αγγίμνπλ πην θεξδνθφξα επίπεδα. Ζ 

κέζνδνο απηή δεκηνπξγεί κηα ηερληθή αχμεζε ηεο δήηεζεο κε απφξξνηα ηελ αχμεζε ησλ 

εκεξήζησλ εζφδσλ ησλ πινίσλ. 

Παξά ηηο πηέζεηο φκσο, πνπ δέρνληαη νη λαχινη ιφγσ ππεξπξνζθνξάο πινίσλ, νη 

πινηνθηήηεο δελ απνθαζίδνπλ λα ζηείινπλ πινία γηα δηάιπζε ελψ απφ ηελ άιιε 

απμάλνληαη θαη νη λέεο παξαγγειίεο. Σν πξψην πεληάκελν ηνπ 2013, 438 πινία 

ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 19,6 εθαηνκκχξηα dwt νδεγήζεθαλ ζηα δηαιπηήξηα, 

πνιχ ιηγφηεξα απφ απηά πνπ νδεγήζεθαλ ζηα δηαιπηήξηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2012. Σν δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ ηνπ 2012 ζηάιζεθαλ γηα δηάιπζε - (ζθξαπ) 

567 πινία ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 25,9 εθαηνκκχξηα dwt. πκπεξαζκαηηθά 

θαηαιήγνπκε φηη ην 2013 ππήξρε κία κείσζε ζε αξηζκφ πινίσλ θαηά 22,7%, ελψ ζε 

dwt ε κείσζε ήηαλε 24,33%.  
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Γηάγξακκα 12: χγθξηζε ηνπ αξηζκνχ δηαιχζεσλ πινίσλ ζην Α‟ πεληάκελν ηνπ 2012 

θαη ηνπ 2013.  

 

 

Γηάγξακκα 13: χγθξηζε ησλ δηαιχζεσλ κε βάζε ηνπο ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο ζην Α‟ 

πεληάκελν ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013.  

 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηψζεθε πεξηζζφηεξν ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ πινίσλ πνπ 

απνζχξζεθαλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ πινίσλ πνπ πήγαλ πξνο 

δηάιπζε ήηαλ 27 έηε, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2012 ήηαλ 29 έηε, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθφ report ηνπ λαπινκεζηηηθνχ νίθνπ Golden Destiny. ην πξψην πεληάκελν ηνπ 

2013 νδεγήζεθαλ ζηε δηάιπζε 161 πινία κεηαθνξάο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ ζπλνιηθήο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 10,06 εθαηνκκχξηα dwt θαη κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηα 27 έηε. 

πγθξηηηθά κε ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2012 πνπ απνζχξζεθαλ 223 bulkers κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 14,08 εθαηνκκχξηα dwt θαη κέζνπ φξνπ ειηθίαο 30 έηε. 
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Πίλαθαο 18: Γηαιχζεηο ρχδελ θνξηεγψλ πινίσλ (bulk carriers) αλά κέγεζνο ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012. 

BULK CARRIERS SOLD FOR SCRAPPING BY SIZE / MILL DWT  

START 10-59.999 60-79.999 80.000+ TOTAL 

1994 1,2 0,9 1,9 4,0 

1995 0,6 0,4 1,3 2,3 

1996 2,3 2,5 3,3 8,1 

1997 2,8 1,5 3,2 7,5 

1998 3,9 3,3 4,4 11,6 

1999 2,6 2,5 3,8 8,9 

2000 2,3 0,7 1,0 4,0 

2001 3,4 1,8 1,8 7,0 

2002 3,3 1,5 1,0 5,8 

2003 2,4 0,5 0,6 3,4 

2004 0,6 0,1 0,1 0,8 

2005 0,6 0,2 0,2 1,1 

2006 1,1 0,6 0,5 2,2 

2007 0,5 0,1 0,1 0,7 

2008 1,8 1,2 1,5 4,6 
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2009 6,3 1,8 1,6 9,8 

2010 2,7 0,4 2,9 5,9 

2011 6,6 3,7 10,7 21,1 

2012 11,4 7,6 14,0 33,0 

Πεγή: www.platou.com 

 

Ωζηφζν, ν αξηζκφο ησλ δεμακελνπινίσλ πνπ απνζχξζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ 

Μάην ηνπ 2013 ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξνο, κφιηο 46 θαη ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο   4,35 εθαηνκκχξηα dwt θαη κέζσ φξν ειηθίαο ηα 23 έηε. ην ίδην δηάζηεκα 

ηνπ 2012, ηα δεμακελφπινηα πνπ ζηάιζεθαλ γηα ζθξαπ ήηαλ 69 κε 6,54 εθαηνκκχξηα 

dwt θαη κέζν φξν ειηθίαο πάιη ηα 23 ρξφληα. 

 

Πίλαθαο 19: Γηαιχζεηο δεμακελνπινίσλ (tankers) αλά κέγεζνο ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο ρεκηθψλ. 

TANKERS SOLD FOR SCRAPPING BY SIZE / MILL DWT (INCL. CHEMICAL CARRIERS) 

START 10-69.999 70-119.999 120-199.999 200.000+ TOTAL 

1994 0,6 1,3 1,3 8,6 11,8 

1995 0,9 0,5 1,4 7,8 10,6 

1996 1,0 0,6 1,1 4,1 6,8 

1997 0,3 0,7 0,4 2,0 3,4 
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1998 0,5 0,7 1,6 4,2 7,0 

1999 0,6 2,6 2,9 10,3 16,4 

2000 2,0 1,7 2,6 7,1 13,4 

2001 1,2 1,9 3,7 8,3 15,1 

2002 2,5 1,8 1,8 11,7 17,8 

2003 3,5 3,5 1,8 9,0 17,8 

2004 2,8 2,6 1,3 1,5 8,2 

2005 1,9 1,5 0,4 0,0 3,8 

2006 2,0 1,2 0,0 0,0 3,2 

2007 2,6 0,7 0,2 0,0 3,5 

2008 1,8 0,8 0,2 1,3 4,0 

2009 3,0 1,3 1,1 2,4 7,7 

2010 5,3 1,8 1,4 3,4 11,9 

2011 2,4 2,6 1,0 3,0 9,0 

2012 1,1 3,7 3,2 2,8 10,8 

Πεγή: www.platou.com 

 

Αληίζηξνθε ηάζε ζεκεηψζεθε ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο 

θέηνο ζην ίδην δηάζηεκα νδεγήζεθαλ ζηα δηαιπηήξηα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο 

ειαθξψο πεξηζζφηεξα πινία θαη παξάιιεια ν κέζνο φξνο ειηθίαο έπεζε θαηά πέληε 

ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα container πνπ δηαιχζεθαλ θέηνο ήηαλ 95 κε 3,003 
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εθαηνκκχξηα dwt θαη κέζν φξν ειηθίαο ηα 21 έηε ελψ ζην πξψην πεληάκελν ηνπ 2012 

ήηαλ 64 πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1,88 εθαηνκκχξηα dwt θαη κέζν φξν ειηθίαο ηα 

26 ρξφληα. 

 

 

Πίλαθαο 20: χγθξηζε δηαιχζεσλ αλά ηχπν πινίσλ κεηαμχ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013. 

 ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΛΟΗΩΝ 

ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ 

DWT 

ΜΔΟ ΟΡΟ 

ΖΛΗΚΗΑ 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

ΠΛΟΗΑ ΞΖΡΟΤ ΥΤΓΖΝ 

ΦΟΡΣΗΟΤ 

223 161 14,08 10,06 30 27 

ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΑ 69 46 6,54 4,35 23 23 

ΠΛΟΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ 

64 95 1,88 3,003 26 21 

 

 

Πίλαθαο 21: Απνιεζζέληα θαη παξνπιηζκέλα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ 

αλά κέγεζνο ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2013.   

BULK CARRIERS LOST AND BROKEN UP / MILL DWT 

START 10-59.999 60-79.999 80.000+ TOTAL 

1994 0,2 0,0 0,4 0,6 
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1995 0,1 0,0 0,2 0,3 

1996 0,2 0,1 0,1 0,4 

1997 0,1 0,1 0,2 0,4 

1998 0,2 0,0 0,0 0,2 

1999 0,2 0,0 0,0 0,2 

2000 0,3 0,1 0,0 0,4 

2001 0,2 0,1 0,0 0,2 

2002 0,1 0,1 0,0 0,2 

2003 0,0 0,1 0,0 0,1 

2004 0,1 0,0 0,0 0,1 

2005 0,1 0,0 0,0 0,1 

2006 0,1 0,0 0,0 0,1 

2007 0,1 0,0 0,0 0,1 

2008 0,1 0,0 0,0 0,1 

2009 0,1 0,0 0,0 0,1 

2010 0,1 0,1 0,0 0,2 

2011 0,1 0,0 0,0 0,1 

2012 0,2 0,0 0,2 0,4 

2013 0,2 0,2 0,0 0,4 

Πεγή: www.platou.com 
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Πίλαθαο 22: Απνιεζζέληα θαη παξνπιηζκέλα δεμακελφπινηα αλά κέγεζνο ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο απφ ην 1994 έσο ην 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ.   

TANKERS LOST AND BROKEN UP / MILL DWT (INCL. CHEMICAL CARRIERS) 

START 10-69.999 70-119.999 120-199.999 200.000+ TOTAL 

1994 0,1 0,0 0,3 0,3 0,6 

1995 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1997 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 

1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2000 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

2001 0,0 0,0 0,8 3,8 4,6 

2002 0,0 0,0 0,3 2,3 2,6 

2003 0,1 0,1 0,0 1,6 1,8 

2004 0,2 0,3 0,1 1,9 2,5 

2005 0,2 0,2 0,3 1,1 1,8 

2006 0,1 0,6 0,7 1,5 3,0 

2007 0,3 0,4 1,8 5,5 8,0 

2008 1,8 3,0 2,6 5,7 13,1 
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2009 0,4 1,1 0,6 9,0 11,2 

2010 0,5 0,6 1,0 9,3 11,4 

2011 0,5 0,8 0,4 3,7 5,3 

2012 0,1 0,2 0,0 1,5 1,8 

Πεγή: www.platou.com 
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5. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΦΟΡΣΗΩΝ ΣΩΝ ΘΑΛΑΗΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  

Ζ λαπηηιηαθή αγνξά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά θνξηίσλ, 

πεξηιακβάλεη δειαδή φιεο ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ απφ ηε ζάιαζζα. Ζ 

δήηεζε, σζηφζν, επεξεάδεηαη ηφζν απφ ελδνγελείο φζν θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη νη πφιεκνη, νη απεξγίεο, νη θαθέο ζνδεηέο, δηάθνξνη απνθιεηζκνί θαη άιια.  

Ζ ειιεληθή πνληνπφξνο λαπηηιία δηαδξακαηίδεη παξαδνζηαθά πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζηηο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηδηαίηεξα θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Ζ 

βαζεηά γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, αληημννηήησλ θαη θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά απνηεινχλ ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο ειιεληθέο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ λα είλαη 

πξσηνπφξεο θαη λα δηαηεξνχλ ην κεξίδην ηεο ειιεληθήο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ζε πςειφ επίπεδν. ηα ηέιε ηνπ 2008, ην 

κεξίδην απηφ αλεξρφηαλ άλσ ηνπ 16,8% ηεο παγθφζκηαο κεηαθνξηθήο δπλακηθφηεηαο 

(κεηξνχκελε ζε dwt), παξφιν πνπ ζηελ πεξίνδν 2004 – 2008 ζεκεηψζεθε ζηαδηαθή 

πηψζε απηνχ ηνπ κεξηδίνπ, απφ πεξίπνπ 20,3% πνπ ήηαλ ην 2003 θαη 17,4% πνπ ήηαλ 

ην 1997 (UNCTAD, “Review of Maritime Transport ”, δηάθνξα ηεχρε). 

 

 

5.1 ΥΤΓΖΝ ΦΟΡΣΖΓΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΞΖΡΩΝ/ΤΓΡΩΝ ΦΟΡΣΗΩΝ) - TRAMP 

SHIPPING (DRY/LIQUID BULK) 

Ζ ρχδελ θνξηεγφο λαπηηιία απνηειείηαη απφ πινία κεηαθνξάο μεξψλ θαη πγξψλ 

θνξηίσλ. Δίλαη κηα λαπηηιηαθή βηνκεραλία „‟ρνλδξηθήο‟‟ πψιεζεο κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ (wholesale shipping business), επεηδή παξέρεη κεηαθνξά ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θνξηίνπ πνπ ν φγθνο ηνπο θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ πινίνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θαηά κνλάδα θφζηνο κεηαθνξάο 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ε αξρή «έλα πινίν - έλα θνξηίν». Σα θνξηία πνπ 
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κεηαθέξνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αλήθνπλ ζε ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν αξηζκφ 

βηνκεραληθψλ πειαηψλ θαη νη ηηκέο ησλ λαχισλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. 

(Γθηδηάθεο, 2010). 

ηηο κέξεο καο, ηα έζνδα γηα ηνπο επελδπηέο ζηε λαπηηιία μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ (Dry 

Bulk) ζπλερίδνπλ λα είλαη αξθεηά ρακειά θαη κε δπζθνιία θαιχπηνπλ αθφκε θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ εηαηξηψλ, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ Eric Stavseth, αλαιπηή ζηελ 

Arctic Securities ζην Όζιν. Σα βαπφξηα απφ ηε κία πιεπξά αληηκεησπίδνπλ ηε 

κεησκέλε δήηεζε ζηελ αγνξά θαη απφ ηελ άιιε ηε κεγάιε πξνζθνξά κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο, θαζψο παξαγγέιζεθαλ πνιιά λέα πινία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο ηνπ 

θιάδνπ απφ ην 2002 έσο ην 2008. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ωζηφζν, ν θχξηνο Λάκπξνο 

Παπανηθνλφκνπ, αλεμάξηεηνο αλαιπηήο ηεο λαπηηιίαο, δήισζε φηη απηφ ζα κπνξνχζε 

λα βνεζήζεη ηηο νηθνλνκηθά πξνβιεκαηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

Δπίζεο, πεγέο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο αλαθέξνπλ φηη ε άξλεζε λα δερηνχλ νη 

πσιεηέο ησλ θνξηίσλ πιεξσκέο κε πίζησζε γηα ηα θνξηία ζηε ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία 

απφ ηνπο αγνξαζηέο, ηξνθνδνηεί ηελ απφηνκε πηψζε ησλ λαχισλ μεξνχ θνξηίνπ. 

χκθσλα κε κία πεγή ησλ Tradewinds, νη αγνξαζηέο ησλ θνξηίσλ πξνζπαζνχλ λα 

πιεξψζνπλ γηα ηα θνξηία ρξεζηκνπνηψληαο πηζησηηθέο επηζηνιέο, κε δηάξθεηα 

πίζησζεο 30 κε 60 εκέξεο, θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη θπξίσο ζηελ αγνξά μεξνχ θνξηίνπ 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πνζφηεηεο. Όκσο νη πσιεηέο δελ είλαη πξφζπκνη λα δερζνχλ 

ηελ πίζησζε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ζα θνξησζεί ην θνξηίν. Δάλ απηφ ζπκβεί ζε 

πνιιά θνξηία, ηφηε ηα πινία ζα κέλνπλ αθφξησηα, ζα αξρίζνπλ λα πεξηκέλνπλ ζηελ 

νπξά θαη νη λαχινη ζα αξρίζνπλ λα πέθηνπλ. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θαηαιπηηθνχο 

ιφγνπο, θπζηθά φρη θη ν κνλαδηθφο, ηεο απφηνκεο απηήο πηψζεο ησλ λαχισλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Έλαο λαπινκεζίηεο ζηελ αγνξά πινίσλ capesize αλαθέξεη φηη ε δπζπηζηία πνπ ππάξρεη 

ζηελ αγνξά πξνθαιείηαη εμ‟ αξρήο απφ ηηο ηξάπεδεο, εθφζνλ νη ηξάπεδεο ησλ πσιεηψλ 
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ησλ θνξηίσλ αξλνχληαη λα δερζνχλ πηζησηηθέο επηζηνιέο απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ 

αγνξαζηψλ, παξφιν πνπ ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ήηαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ.  

Ωζηφζν, φκσο, ε αγνξά ησλ tanker ζηα product θαη crude θνξηία άξρηζε λα ζεκεηψλεη 

ζηαδηαθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, νη εηαηξείεο κε κνληέξλν θπξίσο ζηφιν, νη νπνίεο 

παξάιιεια έρνπλ επειημία ζηηο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο λαχισζεο ζα 

ζεκεηψζνπλ πνιχ ζχληνκα θεξδνθνξία.  Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

ΣΔΝ εθηίκεζε φηη ηφζν ζηα ηάλθεξ κεηαθνξάο παξαγψγσλ φζν θαη ζηα ηάλθεξ 

κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, ε λαπιαγνξά έρεη θάλεη ηελ απαξαίηεηε βειηίσζε ψζηε 

λα μεθηλήζεη ε επηζηξνθή ζηα θέξδε. 

χκθσλα κε ηνπο Reuters ε πίζησζε είλαη ε δσηηθή πεγή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη 

ε πηζησηηθή θξίζε έρεη δηαθφςεη ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ πξνζθνξά, απεηιψληαο ηελ 

εμάιεηςε ησλ αδχλακσλ θνξησηψλ θαη λαππεγείσλ, θαζψο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. 

 

 

5.2  ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΑΚΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (LINER SHIPPING) 

Ζ λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ πεξηιακβάλεη πινία κεηαθνξάο γεληθψλ θαη 

κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ, κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη επεμεξγαζκέλα ή ηειηθά 

πξντφληα.  Δίλαη κηα λαπηηιηαθή βηνκεραλία „‟ιηαληθήο„‟ πψιεζεο κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ (retail shipping business), θαζψο παξέρεη κεηαθνξά ζε κηθξέο αλεμάξηεηεο 

πνζφηεηεο θνξηίνπ, θαζέλα απφ ηα νπνία δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ πινίνπ. Σα θνξηία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο πειάηεο θαη νη ηηκέο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηα λαπινιφγηα. (Θενηνθάο, 2011). Ζ αμηνπηζηία, ε ηαρχηεηα, ε 

πνηφηεηα ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη θαη ε ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηαμηδηψλ είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαπηηιίαο ηαθηηθψλ γξακκψλ. (Γθηδηάθεο, 

2010). 
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Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ ζηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ρχδελ 

θνξηίσλ, φπσο πεηξέιαην,  θάξβνπλν, ζηδεξνκεηάιιεπκα, ζηηεξά θαη άιια 

εκπνξεχκαηα κε ηε ρξήζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Καηά ηελ πεληαεηία πξηλ ηελ 

παγθφζκηα θξίζε, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γλψξηζαλ κεγάιε άλζεζε ιφγσ ησλ 

ηαρχηαησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ.  Πξσηαγσληζηέο είλαη ε 

Κίλα, ε Ηλδία, ε Βξαδηιία, ε Ρσζία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Αζίαο, φπνπ 

κεηαθέξζεθε κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αγαζψλ. Ζ γξήγνξε αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ζηηο ρψξεο απηέο νδήγεζε ζηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 7,4% ζηελ πεξίνδν 2002-2007 

θαη ζηελ απφηνκε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ ηε κία πιεπξά απμήζεθε ε δήηεζε γηα 

κεηαθνξά ζε απηέο ηηο ρψξεο επελδπηηθψλ αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ θαη απφ ηελ άιιε 

ππήξρε κεγάιε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζα ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα απφ ηηο ρψξεο απηέο ζηηο ρψξεο θαηαλαιψζεσο απηψλ ησλ 

πξντφλησλ, φπσο ΖΠΑ θαη Δπξψπε. Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο δεηήζεσο ησλ πξψησλ 

αγαζψλ νδήγεζε ζηελ απφηνκε αχμεζε ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηα 

έηε 2002-2008 κε απνηέιεζκα νη ηηκέο απηέο λα θζάζνπλ ζε ππέξκεηξα πςειά επίπεδα 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, παξφηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2007. Παξάιιεια, ε απμεκέλε δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά νδήγεζε ζηελ 

εληππσζηαθή αχμεζε ησλ λαχισλ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2003 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, αιιά θαη ζηε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

κέζεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ παγθνζκίσο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηαρεία αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ έηνηκσλ πξντφλησλ απφ ηελ Κίλα, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο 

αγνξέο ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά κέζσ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Οη εηζαγσγέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηελ Αζία ζηελ Διιάδα, θαηά ηνπο δχν 

ηειεπηαίνπο κήλεο ην 2012 άγγημαλ έσο ηψξα ηα πςειφηεξα επίπεδα θαηά 29% θαη 31% 

αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ε αλάπηπμε απηή ζεκαηνδνηεί φηη νη 

πνιπεζληθνί φκηινη δηνρεηεχνπλ κέζσ ηνπ Πεηξαηά ηα εκπνξεχκαηά ηνπο ζηελ Δπξψπε. 

Δπνκέλσο, ζηαδηαθά ε ρψξα αλαδεηθλχεηαη ζε πξνηηκψκελν επξσπατθφ δξφκν ησλ 
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εμαγσγψλ ηεο Αζίαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αλεμάξηεηεο δηεζλνχο ππεξεζίαο Container Trades Statistics 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο κεηαθνξηθέο (Liners) θαη φρη απφ ηα ιηκάληα, νη 

απμήζεηο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Αζία ζηελ Διιάδα ήηαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ 

Δπξψπε, θαη θαηά ην ηξίην ηξίκελν ήηαλ ζπλνιηθά ηεο ηάμεσο ηνπ 25%, ζηα 153.000 

teu‟s. Ο αξηζκφο βέβαηα, παξακέλεη αθφκα ρακειφο ζε ζρέζε κε ηα 2,7 εθαηνκκχξηα 

teu‟s πνπ πέξαζαλ transit απφ ηνπο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο ηεο Cosco (άλσ ησλ 2,1 

εθαηνκκπξίσλ teu‟s) θαη ηεο ΟΛΠ (άλσ ησλ 600 ρηιηάδσλ teu‟s), ησλ θνξηίσλ δειαδή 

πνπ αλαθαηεπζχλζεθαλ ζε άιινπο πξννξηζκνχο ρσξίο λα εθηεισληζηνχλ ζηελ Διιάδα. 

Παξάιιεια ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη εηζαγσγέο ζηελ Ηηαιία κεηψζεθαλ θαηά 20% 

ην 2012 θαη ζηελ Ηζπαλία θαηά 16%, ελψ κείσζε είρε θαη ε Γαιιία, θάηη ην νπνίν 

καξηπξά ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε Cosco δηαθίλεζε κέζσ ηνπ Πεηξαηά  πξνο ηελ Δπξψπε, ηε Μαχξε 

Θάιαζζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 2,1 εθαηνκκχξηα teu‟s έλαληη 1,18 εθαηνκκχξηα 

teu‟s ην 2011, δειαδή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 76%, ελψ κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

27,5% παξνπζίαζε θη ν ΟΛΠ, θαζψο δηαθίλεζε 626 ρηιηάδεο teu‟s έλαληη 491 ρηιηάδεο 

ην 2011.  

Μεηά απφ ηνπο πέληε ζπλερφκελνπο κήλεο κεησκέλεο δήηεζεο, Ηαλνπάξην – Μάην ηνπ 

2013, νη κεηαθνξέο κέζσ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ κία άλνδν, 

ηδηαίηεξα ζηε δηαδξνκή απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή πξνο ηελ Δπξψπε, ηεο ηάμεσο ηνπ 1.9% 

ζχκθσλα κε ηε CTS. Ζ αλάπηπμε απηή αληαλαθιά κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  Καηά 

ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην νη ξπζκνί αλάπηπμεο ήηαλ πην έληνλνη ζην 9.7% θαη 8.2% 

αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ λαχισλ αλά TEU‟s.  

Αληηζέησο, ζηε δηαδξνκή απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή πξνο ηε Γπηηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ, ηα 

κεηαθεξφκελα θνξηία κεηψζεθαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 αθφκα πεξηζζφηεξν θη 

απφ ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2012 θαηά 0.4%. Απφ ην Μάξηην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, 

ε αλάπηπμε ήηαλ αξλεηηθή, κε απφξξνηα ηελ πηψζε ησλ λαχισλ.  Παξφιαπηά, ηνπο 
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κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην ηνπ έηνπο 2013 ππήξμε αλάπηπμε ηεο ηάμεσο 1,0% θαη 4,2% 

αληίζηνηρα. Βέβαηα, παξά ηε ρακειή δήηεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο  Άπσ Αλαηνιήο πξνο ηε 

Γπηηθή Αθηή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηα επίπεδα ησλ λαχισλ είλαη πην ζηαζεξά απφ 

απηά ηεο Άπσ Αλαηνιήο πξνο ηελ Δπξψπε θαηά ην 2013, θαζψο ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 2013 ππήξρε κία ζηαζεξή κείσζε ζηνπο λαχινπο ηεο ηάμεσο ηνπ 17%. 

 

Γηάγξακκα 14: Ζ πνζνζηηαία αλάπηπμε ησλ λαχισλ ζηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) απφ ην 2011 έσο ην 2013.  

 

 
Πεγή: 11/10/2013, BIMCO, Market Analysis Report 

 

 

5.3 ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (PASSENGER SHIPPING) 

Ζ νξγάλσζε ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα δχν άιια είδε 
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λαπηηιίαο. Ζ δήηεζε ζηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη θαη σο παξάγσγνο θαη σο 

πξσηνγελήο, δηφηη ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο θάζε θνξά. 

Δπίζεο, ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία, ε αγνξά δελ είλαη εληαία, θαζψο νη επηβάηεο πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ δελ εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ηνπ 

ζθνπνχ ηεο δήηεζεο νδεγνχλ θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηχπσλ ησλ πινίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο γηα παξάδεηγκα θξνπαδηεξφπινηα, 

θνπζθσηά, ferry boats, catamaran θαη ηαρχπινα (Θενηνθάο, 2011). 

Ζ ρξνληά πνπ δηαλχνπκε απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ησλ άκεζσλ κειινληηθψλ 

εμειίμεσλ ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηφζν γηα ηε ρψξα καο φζν 

θαη γηα ην δηεζλέο επίπεδν. ε απηφ, ινηπφλ, ην δπζκελέο νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ, φπνπ 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα πξνο θαηαλάισζε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ν θιάδνο ηεο 

αθηνπινΐαο δξαζηεξηνπνηείηαη κε γλψκνλα λα θαιχςεη ην ζπλερψο κεηνχκελν 

κεηαθνξηθφ έξγν πνπ παξάγεηαη.  

Όζν αθνξά ηελ ειιεληθή αθηνπινΐα, ζχκθσλα κε αλαιχζεηο, δελ αλακέλεηαη βειηίσζε 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, θαζψο εθηηκήζεηο θάλνπλ ιφγν γηα χθεζε ζην ΑΔΠ. 

Παξάιιεια, αλ θαη ην θαινθαίξη παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

ηφζν ζηα λεζηά φζν θαη ζηελ ελδνρψξα, σζηφζν, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο αθηνπιντθέο γξακκέο. Παξ‟ φιεο φκσο ηηο δπζθνιίεο, ν ζηφρνο φισλ 

ησλ κεξψλ ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή απηή θάζε ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ θιάδνπ είλαη ε 

δηαηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ δξνκνινγίσλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ πινίσλ θαη ηεο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο.   

Δπίζεο, ε αδπλακία ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ λα ζηεξίμεη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ηνπ θιάδνπ, πνπ απνξξένπλ θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

θαπζίκσλ, φπνπ ην 2009 απνηεινχζε ην 42% ηνπ θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ην 2012 απνηεινχζε ην 53%, ελψ ηαπηφρξνλα ηα ζπλνιηθά έζνδα 

εθκεηάιιεπζεο έρνπλ κεησζεί θαηά 20% πεξίπνπ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ε παγθφζκην επίπεδν, νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο εληείλνπλ ηνπο παξάγνληεο αζηάζεηαο 

θαη δεκηνπξγνχλ θιίκα έληνλεο αβεβαηφηεηαο. Σα επίπεδα ηεο δήηεζεο γηα αθηνπιντθέο 
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ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, θαζψο ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

θίλεζεο ησλ επηβαηψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. ε κία πεξίνδν πνπ ε αγνξαζηηθή 

δχλακε είλαη ζπλερψο κεηνχκελε, ην χςνο ησλ λαχισλ γηα αθηνπιντθέο κεηαθνξέο 

είλαη ζεκαληηθφ ζέκα, θαζψο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ είλαη εθηφο ηνπ 

ειεγθηηθνχ πεδίνπ ησλ εηαηξεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πςειή θνξνινγία, ηα 

θαχζηκα θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ γηα ηελ επηβαηηθή θίλεζε απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα 

επηβεβαησλφκαζηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ρακειήο δήηεζεο. Σν 2009 είραλ ηαμηδέςεη 

1.25 εθαηνκκχξηα επηβάηεο, ην 2010 κεηψζεθαλ ζην 1.14 εθαηνκκχξηα, ην 2011 έπεζαλ 

ζην 1.08 εθαηνκκχξηα, ην 2012 κεηψζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο 895,298 ελψ ην 

2013 έρνπλ ηαμηδέςεη κέρξη πξφζθαηα 866,331 επηβάηεο. Σν κφλν ζεηηθφ ζηελ αγνξά 

είλαη ε κείσζε θαηά 10% θαηά κέζν φξν ζηηο ηηκέο ησλ πεηξειαίσλ ζην επηάκελν πνπ 

πέξαζε. 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ ε πνιηηεία, νη ηξάπεδεο θαη ηα 

ζπλδηθάηα. Αξρηθά κε ηε κείσζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη ηε ραιάξσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, έπεηηα κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο γηα 

ηελ χπαξμε ξεπζηφηεηαο  κε ηε ζπκβνιή ησλ ηξαπεδψλ θαη ηέινο κε ηνλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ησλ ζπλδηθάησλ ζηηο εμειίμεηο θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ κέζσ 

ξεαιηζηηθψλ πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο αιιά θαη 

ζηξαηεγηθήο ηνπ θιάδνπ. Σέινο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο νθείινπλ λα ζπλερίζνπλ ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα πεξηνξίζνπλ αθφκα παξαπάλσ ηηο αληαγσληζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο  θαη δξάζεηο ηνπο, ηφζν ζηα νηθνλνκηθά φζν θαη ζηα γξαθεηνθξαηηθά 

ζέκαηα. 
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Γηάγξακκα 15: Αλάιπζε θίλεζεο επηβαηψλ θπξηνηέξσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα (2011-

2012) - Κίλεζε επηβαηψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ Διιάδα 2011-2012 

 

 

 

Γηάγξακκα 16: πλνιηθφο αξηζκφο κεηαθίλεζεο επηβαηψλ ζηελ Διιάδα (2011-2012) 

 

Πεγή: XRTC ΔΠΔ θαη ηνηρεία Δηαηξεηψλ 
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6. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

Ζ ζρέζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο κηαο εζληθήο λαπηηιίαο είλαη ζηελή. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη πξφνδν κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, 

βαζηθφ ζπληειεζηή απνηειεί ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε (Shipping Finance). Ζ 

εμάξηεζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη παξάγνληαο – 

θιεηδί, αθνχ ε αλάγθε πςεινχ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ, θαηά 60%-80%, γηα ηε 

λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

Φπζηθά, εμίζνπ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε ηερλνγλσζία, 

δειαδή νη ηερληθέο ηνπ management, ε πείξα ηνπ πινηνθηήηε θαη ε απνηειεζκαηηθή 

εμεχξεζε θνξηίσλ (chartering).   

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο, νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα απφ ηηο κεγάιεο εθνπιηζηηθέο 

εηαηξείεο, θαζψο νη κεγάιεο έρνπλ ηελ επειημία ηεο ζηαπξνεηδνχο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ δεκηψλ νξηζκέλσλ δεκηνγφλσλ 

πινίσλ θαη λα έρνπλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα θίλεζεο γηα φιν ην ζηφιν ηνπο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, έλα κέξνο ηνπ ζηφινπ έρεη δεκηέο, έλα άιιν έρεη κέηξηα θέξδε θαη 

έλα άιιν έρεη θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θεξδψλ, κε απνηέιεζκα ηα πινία κε ην 

ζεηηθφ απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ηα 

ππφινηπα πινία κε ηελ αξλεηηθή πνξεία. Ζ δπλαηφηεηα απηή φπσο είλαη εχινγν, ζηηο 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη θπζηθά πην πεξηνξηζκέλε. 

Δπρέξεηα γηα ηε ιήςε δαλείνπ έρνπλ νη εηαηξείεο πνπ απνδεηθλχνπλ πίζηε, δειαδή 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη γηα ππνζήθε. Αιιά θαη κεηά απφ ηε γέλλεζή ηεο, 

ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα θεθάιαην θίλεζεο ηνπ πξψηνπ πινίνπ 

κέρξη ηελ είζπξαμε ηνπ πξψηνπ λαχινπ.  

Όηαλ ε αγνξά ησλ λαχισλ είλαη ζε θξίζε ή ζην ζηάδην ηεο χθεζεο, ηφηε νη αμίεο ησλ 

πινίσλ σο εμαζθάιηζε δελ είλαη ηζρπξέο θαη ην cash flow δέρεηαη ηελ αζθπθηηθή πίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο, ε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 
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παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη αζθεί πίεζε ζηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο νδεγεί ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηηο ηξάπεδεο, 

αιιά θαη ζηηο πσιήζεηο θαη δηαιχζεηο ησλ πινίσλ ηνπο. Ζ ξεπζηφηεηα κηαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ φπνπ απηή είλαη ρξεσκέλε θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

απηήο λα θαηαβάιιεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε έλα δάλεην γηα λέεο επελδχζεηο, αιιά θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηηο πξνο ηηο ηξάπεδεο.  

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο παίδνπλ ηνλ θπξηφηεξν θπξίσο ξφιν, αθφκα θαη πξηλ απφ ηα 

ρξεκαηηζηήξηα, ζηε βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο, γηαηί απφ απηέο πεγάδνπλ ζεκαληηθά 

θεθάιαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Καηά θαλφλα, 

νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εμαξηψληαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ζπλεπψο νη ζρέζεηο 

ηξαπεδψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηα επίπεδα θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. Οη θαιέο ζρέζεηο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη ην πξναπαηηνχκελν γηα λα γίλεη κηα αίηεζε δαλείνπ εππξφζδεθηε γηα έλα 

λαπηηιηαθφ δάλεην. 

ην παξειζφλ, νη πεξηζζφηεξεο παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ εχξηζθαλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο πηζηψζεηο ησλ λαππεγείσλ θαη απφ ηα θέξδε ηεο ίδηαο ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, δειαδή απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Αξγφηεξα, παξέκβαηλαλ θαη νη 

θπβεξλήζεηο κε επηδνηήζεηο ζηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ, ψζηε ηα δάλεηα λα έρνπλ 

ρακειφ ρξεκαηνδνηηθφ θφζηνο. 

 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνηνχ ρνξεγήζνπλ έλα λαπηηιηαθφ δάλεην εμεηάδνπλ νξηζκέλα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία. Σα θξηηήξηα απηά πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ηεο θάζε ηξάπεδαο, θαηά ην κέγηζην φκσο βαζκφ ηα 

πεξηζζφηεξα θξηηήξηα είλαη θνηλά. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα είλαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, ε θήκε θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο, ην κέγεζφο ηεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ (κέγεζνο, ειηθία, ηχπνο βαπνξηνχ, λενγλψκνλαο) πνπ ζα 

δαλεηνδνηεζεί, ην χςνο ηνπ δαλείνπ, ε απφδνζή ηνπ δαλείνπ, ην νηθνλνκηθφ θέξδνο ηεο 

ηξάπεδεο απφ ην δάλεην, ε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, ην ηακεηαθφ πξφγξακκα 

(cash flow) θαη ην είδνο ηεο λαχισζεο. 
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Ζ ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα έξεπλαο, ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη θαη παξάιιεια. Γηα ην δαλεηζκφ ησλ πινηνθηεηψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 

πέληε πξνυπνζέζεηο, γλσζηέο θαη σο 5 Cs. Πξψηα, απηφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη ν άξηζηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ πινηνθηήηε (Character) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

εηιηθξίλεηα ηνπ πινηνθηήηε αιιά θαη ηε δηάζεζή ηνπ λα εμνθιήζεη ην δάλεην. Γεχηεξνλ, 

εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ πινηνθηήηε σο manager (Capacity) θάηη ην νπνίν είλαη 

εμαίξεηεο ζεκαζίαο. Έπεηηα, ε ζπκκεηνρή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο (Capital)  ζε 

έλα πνζνζηφ ηνπ δαλείνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Δπηπιένλ, νη επαξθείο εμαζθαιίζεηο 

(Collateral) είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, θαζψο αθνξνχλ ηελ χπαξμε θαιήο ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππνζήθε ηνπ βαπνξηνχ, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο επέλδπζεο κε βάζε ην cash flow. Σέινο, νη επλντθέο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο (Conditions), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο λαπιαγνξάο, ζηα 

επίπεδα αμηψλ ησλ πινίσλ, ζην δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην θαη ζε άιια δηεζλή θαη 

εζληθά γεγνλφηα. 

Ζ λαπηηιία έρεη απνδεηρζεί ηζηνξηθά φηη παξνπζηάδεη κηα θπθιηθφηεηα, επνκέλσο κεηά 

ηελ πεξίνδν ησλ παρψλ αγειάδσλ αθνινπζεί ε πεξίνδνο ησλ ηζρλψλ θαη αληίζηξνθα. 

Έηζη, είλαη ζίγνπξν φηη έλα πνζνζηφ δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αλάθακςεο ζα βξεζεί ζε θαζπζηέξεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη πινηνθηήηεο δελ έρνπλ ίδηα δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δαλείσλ. Δπνκέλσο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεσο, απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, 

θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη πείξα απφ πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηεο φρη κφλν απφ ηνπο πινηνθηήηεο, αιιά θπξίσο απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηξάπεδεο. Σα 

ιάζε ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ πξέπεη λα αλαθαινχληαη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη αιιά θαη λα αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, ην 2008, ε θπβέξλεζε ηεο Κίλαο 

θαηεπζχλεη ηηο δεκφζηεο ηξάπεδεο λα επεθηαζνχλ δηεζλψο θαη ε λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ε λέα παξαγσγηθή γξακκή γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Κίλαο. Οη δηεζλείο 

ηξάπεδεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο εζηηάδνληαη ζηελ πξνζέιθπζε ησλ θηλεδηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη ηνπο πξνζθαινχλ ζε θνηλνπξαθηηθά δάλεηα. Δλ κέζσ θξίζεο, φκσο, πνιιέο 
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ηξάπεδεο αλά ηνλ θφζκν, ήηαλ απξφζπκεο λα παξέρνπλ πίζησζε (Letter of credit), 

παξέιπζαλ ην εκπφξην ηεο λαπηηιίαο μεξνχ θνξηίνπ θαη απνζάξξπλαλ ηνπο πινηνθηήηεο 

λα πξνζδνθνχλ κεγαιχηεξα πινία. Με ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε λα 

ζπλερίδεη ηελ θαζνδηθή ηάζε ηεο, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αλαθέξνπλ φηη νη λαπισηέο 

θαη νη πινηνθηήηεο είλαη αλίθαλνη λα ιάβνπλ πηζησηηθέο επηζηνιέο. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ κείσζε ηα 

λαπηηιηαθά ηεο ραξηνθπιάθηα, ελψ κηθξφ πνζνζηφ απνηεινχλ νη ηξάπεδεο πνπ 

πξνρψξεζαλ ζε αχμεζή ηνπο. Σε ζηηγκή απηή ζηελ αγνξά, αθφκα, ππάξρεη θίλδπλνο κε 

ηα επηηφθηα LIBOR, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Ζ πηζαλή αχμεζε 

ησλ επηηνθίσλ ρσξίο ηελ παξάιιειε αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ ζα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ζεκαληηθφ αξηζκφ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

θχξηνπ Αηκίιηνπ Γηαλλφπνπινπ, Partner-Assurance Leader ηεο PwC. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε PwC, ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο 

ησλ λαπηηιηαθψλ παξαγφλησλ θαη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα γηα άληιεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαδνζηαθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηείηαη ελψ έλα κέξνο 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα αληιεζεί απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

θπξίσο απφ επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (private equity).  

ε νκηιία ηνπ ν Αιέμαλδξνο Σνπξθνιηάο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, ηφληζε φηη «Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε φζν έληνλε θαη πνιπεπίπεδε θη αλ 

είλαη, δελ κπνξεί παξά λα έρεη σο λνκνηειεηαθή θαηάιεμε ηε λέα εθθίλεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αθεηεξία ζα αθνξά πξσηίζησο ην 

γλήζην, δπλακηθφ θαη εμσζηξεθέο ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα. Ο θιάδνο ηεο 

λαπηηιίαο έρεη απνδείμεη θαη‟επαλάιεςε φηη ζπλερίδεη λα απνηειεί θεληξηθφ δνκηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο, ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε αλάθακςε ηεο 

ρψξαο». Γίλνληαο παξάιιεια ειπίδεο φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα ζηεξίμεη 

ην λαπηηιηαθφ ηνκέα.  

Μία πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε ιίζηα ηξαπεδψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη ελεξγνί 
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ρξεκαηνδφηεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαηά ην έηνο 2013 είλαη ε εμήο: 

 

Πίλαθαο 23: Σξάπεδεο πνπ εληζρχνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο ην 2013. 

ABN AMRO Bank 11) ING 

Bank of America 12) JP Morgan 

BNP Paribas 13) Mitsubishi UFJ Financial Group 

Citi 14) Nordea Markets 

Commonwealth Bank of Australia 15) RBS 

Danske Bank 16) SEB 

Deutsche Bank 17) Standard Chartered 

DNB Bank 18) Sumitomo Mitsui Financial Group 

HSBC 19) Wells Fargo Securities 

HSH Nordbank  

 

Πεγή: πεξηνδηθφ “THE BALTIC”, Άλνημε 2013, www.thebaltic.com 

 

 

6.1 ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Γηα ηελ αγνξά ελφο πινίνπ, είηε λεφηεπθηνπ είηε κεηαρεηξηζκέλνπ, ν αγνξαζηήο ζα 

θαιχςεη έλα πνζνζηφ ηνπ πνζνχ κε απηνρξεκαηνδφηεζε ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ζα 

θαιπθζεί κε άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο κεζφδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν δαλεηζκφο απφ 

http://www.thebaltic.com/
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θάπνηα ηξάπεδα θαη ε ρξεκαηνδνηηθή λαπηηιηαθή κίζζσζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αγνξά ελφο πινίνπ ζηηο κέξεο καο είλαη επξέσο απνδεθηή, παξφιν πνπ μεθίλεζε λα 

ζεσξείηαη σο θνηλή πξαθηηθή κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Μέρξη ηφηε, νη 

πεξηζζφηεξνη πινηνθηήηεο θάιππηαλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ κε απηνρξεκαηνδφηεζε. 

ηηο κέξεο καο βέβαηα, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη πνιχ ζπάληα, θαζψο κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα απνθηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θη έηζη νη πινηνθηήηεο θξαηνχλ 

ηα ίδηα θεθάιαηα γηα λα παξέρνπλ ξεπζηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο πνπ βνεζάεη ζηελ 

νκαιή εκπνξηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Οη πινηνθηήηεο πξνηνχ πξνβνχλ ζε κία αγνξά, κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο 

κεζίηεο αγνξαπσιεζηψλ γηα ηελ αλεχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ ιχζεσλ θαζψο απηνί 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ αγνξά ηελ 

αληίζηνηρε νηθνλνκηθή πεξίνδν. Έπεηηα νη πινηνθηήηεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηηο δηάθνξεο επηινγέο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηζνξξνπία θαη λα κπνξέζνπλ λα απνπιεξψζνπλ 

ην δάλεην.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δερζνχλ ην ελδερφκελν κίαο εθηελήο θαη ζε βάζνο έξεπλαο πξνο 

ην κέξνο ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαλεηζηή, ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, 

ηελ εκπεηξία, ηελ αμηνπηζηία θαη ην ππφβαζξν ηνπ δαλεηδφκελνπ.  

Οη δχν βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηε λαπηηιηαθή 

αγνξά είλαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε. Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

λαπηηιίαο απνηεινχλ ηελ: 

 Υξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο (βξαρππξφζεζκεο) 

 Υξεκαηνδφηεζε αγνξάο ή θαηαζθεπήο πινίσλ (καθξνπξφζεζκεο) 

 Υξεκαηνδφηεζε αλαθαηαζθεπήο / κεηαζθεπήο / επηζθεπήο πινίσλ 

(βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) 

Ζ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ 
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εμαηηίαο ηνπ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη (πξφθεηηαη γηα βηνκεραλία 

εληάζεσο θεθαιαίνπ), ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξνληθνχ νξίδνληα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, 

ηεο θπθιηθφηεηαο ηεο λαπηηιίαο αιιά θαη ησλ έληνλσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο αγνξάο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, 

ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Σν χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αγνξά ελφο πινίνπ ζηε λαπηηιία είλαη 

εμαηξεηηθά πςειφ, γηα ην ιφγσ απηφ ε πινηνθηήηξηα εηαηξία αδπλαηεί λα θαιχςεη φιν 

ην πνζφ ή δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα δεζκεχζεη ηφζν κεγάιν κέξνο ηεο ξεπζηφηεηαο 

ηεο. 

Πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε 

ηξαπεδηθή δαλεηνδφηεζε, πνπ είλαη ν ζπρλφηεξνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα άιια 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ε γπκλή λαχισζε (bareboat charter), ε έθδνζε 

νκνινγηψλ, ε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε δεκφζηα έθδνζε κεηνρψλ γηα εηζαγσγή ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, νη θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαη νη εγγπήζεηο.  

 

 

6.1.1 Η ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

πλήζσο ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε πινίνπ αλήθεη ζε κία κεκνλσκέλε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία. Οη κεηνρέο απηέο αλήθνπλ είηε ζε θπζηθφ πξφζσπν, είηε καδί κε 

κεηνρέο  άιισλ πινίσλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ αλήθνπλ ζε κηα εηαηξεία, πνπ αλαθέξεηαη 

σο Holding Company (Δηαηξεία Υαξηνθπιαθίνπ). Ωζηφζν, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε πινίνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

γλσζηνπνηεζνχλ θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν λα ππνηηκεζεί ή λα ππεξηηκεζεί ε 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 
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6.1.2 ΔΞΔΤΡΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

Γεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ελφο 

πνληνπφξνπ πινίνπ, νη επελδπηέο ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε θεθαιαίσλ. Οη πην 

ζπλήζεηο πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε ίδηα θεθάιαηα (Equity), 

ε ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε, ε ρξεκαηνδνηηθή λαπηηιηαθή κίζζσζε (leasing) θαη ηα 

ηξαπεδηθά εκπνξηθά δάλεηα (senior inventor).  

 

 

6.1.2.1 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΩ ΓΑΝΔΗΜΟΤ 

Ζ θπξηφηεξε κνξθή λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε ρνξήγεζε δαλείνπ. Γηα λα 

δνζεί φκσο έλα δάλεην ζε κία λαπηηιηαθή εηαηξεία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θάπνηνη 

παξάγνληεο απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. Αξρηθά, κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο 

ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, αξρίδεη ε ηξάπεδα ηηο δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ αηηήκαηνο. Σν πξψην θαη θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε 

είλαη ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ πειάηε θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Οη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη απφ ηα αξρεία ηεο ηξάπεδαο ή θαη απφ ηξάπεδεο πνπ είραλ 

παιαηφηεξα ζπλεξγαζία κε ηνλ αηηνχληα. Παξάιιεια, ιακβάλεηαη ππφςε ηπρφλ 

πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα. Ο δεχηεξνο θαηά ζεηξά 

παξάγνληαο πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ε δπλαηφηεηα εμππεξεηήζεσο ηνπ αηηνχκελνπ 

δαλείνπ. Γειαδή, εάλ ηα αλακελφκελα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ πνπ ζα 

αγνξαζηνχλ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δαλείνπ, θαιχπηνληαο ηηο 

δφζεηο θαη ηνπο ηφθνπο. Ο ηξίηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη πξνζθεξφκελεο 

εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ελππφζεθν πινίν. Σελ αμία ηνπ πινίνπ θαη θπξίσο ηνλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ, ηελ θαζνξίδνπλ παξάγνληεο φπσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίνπ θαη ηελ ειηθία ηνπ. Σαπηφρξνλα ιακβάλνληαη ππφςε θη 

άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πινίν, φπσο ν ηχπνο ηεο κεραλήο θαη ην 

λαππεγείν θαηαζθεπήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 
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έιεγρνο ζε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιεπφκελα έζνδα ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα  

αηηνχκελα ηνπ δαλείνπ θαη ε αμία ησλ πινίσλ θαη λα εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, εάλ ζα είλαη αλνδηθή ή θαζνδηθή ζηα επφκελα ρξφληα θαη ζε 

πνην ζεκείν ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζα βξίζθεηαη ε λαπηηιία ην ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξάπεδεο πνπ δαλείδνπλ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

ζα πξέπεη λα αλεζπρνχλ ιηγφηεξν  γηα ηελ εμέιημε ησλ λαχισλ θαζψο έρνπλ ιάβεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί ψζηε λα ρνξεγήζνπλ 

έλα δάλεην ζε έλαλ πειάηε ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο πνπ δαλείδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο άλζεζεο ρσξίο λα έρνπλ αμηνινγήζεη νξζά ηνλ πειάηε ηνπο ( Βαλδψξνο, 1990). Ο 

δαλεηζκφο απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν εμεχξεζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη πινηνθηήηεο ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαην θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ 

ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πινίσλ ηνπο. Ο δαλεηζκφο κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζε ηξεηο βαζηθέο κνξθέο:  

 Σα δάλεηα απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (term loans) 

 Σα νκνινγηαθά δάλεηα (bonds) θαη, 

 Σηο ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο (private placements). 

 

i) Γαλεηζκφο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

Ο δαλεηζκφο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ν πην δεκνθηιήο ηξφπνο εχξεζεο 

θεθαιαίνπ γηα ηελ απφθηεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πνληνπφξσλ πινίσλ. Γηα ηε 

ρνξήγεζε δαλείνπ απφ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζε κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία γηα 

ηελ αγνξά ελφο πινίνπ, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα αλακελφκελα έζνδα ηεο λαχισζεο ηνπ πινίνπ. 

ii) Οκνινγηαθά δάλεηα 

Οη εηαηξείεο κε πςειφ βαζκφ αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ θεθάιαηα απφ ην 

ρξεκαηηζηήξην εθδίδνληαο νκφινγα. Σελ πινπνίεζε ηεο έθδνζεο θαη ηε 
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δηαπξαγκάηεπζε ησλ νκνιφγσλ αλαιακβάλεη ε επελδπηηθή ηξάπεδα. Σελ ηειηθή 

επηινγή, φζνλ αθνξά αλ ζα εθδνζεί ην νκνινγηαθφ δάλεην θαη κε ηη επηηφθην εμαξηάηαη 

απφ ην βαζκφ αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνπιεξσκήο, ελψ ηα 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ην πςειφ θφζηνο θαη ν ρξφλνο πεξάησζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ.  

iii) Ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο  

Ο δαλεηζκφο ζηηο ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο πξνέξρεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη απφ ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Σα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ζηαζεξφ επηηφθην, ε καθξνρξφληα δηάξθεηα 

θαη δελ απαηηείηαη ε ππνζήθε ηνπ πινίνπ. Σν κεηνλέθηεκα φκσο ησλ ηδησηηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ είλαη ην πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ. 

 

 

6.1.2.2 ΑΛΛΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Ωζηφζν, εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε δαλείνπ ππάξρνπλ θη άιιεο κνξθέο λαπηηιηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη ε κέζνδνο leasing, ε πίζησζε ηνπ 

λαππεγείνπ (shipyard credit) θαη ηα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα (syndicated loans). χκθσλα 

κε ηε κέζνδν leasing, νη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί αγνξάδνπλ ηα πινία θαη ηα 

κηζζψλνπλ θπξίσο κε καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα ζε εθνπιηζηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ πινίνπ. ηε κέζνδν leasing, νη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί 

δηαηεξνχλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ θαη απαιιάζζνληαη απφ θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο. Όζνλ αθνξά ηελ κέζνδν πίζησζεο ηνπ λαππεγείνπ, επηιέγεηαη απφ 

γηάξδεο πνπ ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ παξαγγειίεο πινίσλ θαη παξέρνπλ πίζησζε ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Σν πην ζχλεζεο είλαη ε θαηαβνιή κηα πξνθαηαβνιήο 5-10% ηεο ηηκήο κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην ππφινηπν ζε δφζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

λαππήγεζεο, αιιά θαη κεηά ηελ παξάδνζε. Έλα ζπρλφ θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη 



 

105 

Μαινπζίδνπ Κπξηαθή 

ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2013 ζε θάπνηα λαππεγεία ηεο Κίλαο είλαη ε κείσζε απηήο ηεο 

πξνθαηαβνιήο ζε πνζνζηφ 2,5% πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο θαη λα 

θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σέινο, ηα θνηλνπξαθηηθά 

δάλεηα αθνξνχλ κεγάια κεζνπξφζεζκα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ νκάδα ηξαπεδψλ ή 

άιισλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηά, γηα λα ππάξρεη θαηαλνκή ηνπ 

θηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηελ αγνξά πινίνπ. (Βαλδψξνο, 1990) 

 

Πίλαθαο 24: Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα απφ ην 2008 έσο ην 2012. 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΚΟΗΝΟΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ (2008-2012) 

 Bank $m % activity Status 

1 DNB Bank 26,037.2 19% Active 

2 Nordea Markets 21,072.2 15% Active 

3 Mitsubishi UFJ Financial 

Group 

19,093.9 14% Active 

4 BNP Paribas 17,243.8 12% Active 

5 Sumitomo Mitsui 

Financial Group 

8,529.0 6% Active 

6 ING 7,263.9 5% Core, LNG, 

Offshore 

7 Citi 6,306.7 5% Core, LNG, 

Offshore 

8 Credit Agricole CIB 6,248.4 4% Inactive 
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9 HSBC 5,175.7 4% Active 

10 RBS 4,087.1 3% Core, LNG, 

Offshore 

11 Commerzbank Group 3,429.0 2% Inactive 

12 SEB 2,775.9 2% Core, LNG, 

Offshore 

13 Deutsche Bank  1,775.7 1% Core, LNG, 

Offshore 

14 State Bank of India 1,761.1 1% Core, LNG, 

Offshore 

15 ABN AMRO Bank 1,665.9 1% Active 

16 Wells Fargo Securities 1,660.4 1% Active 

17 JP Morgan 1,427.1 1% Active 

18 Mizuho 1,292.1 1% Active 

19 Danske Bank 1,217.2 1% Core, LNG, 

Offshore 

20 Svenska Handelsbanken 

AB 

1,194.4 1% Inactive 

 Total 262,490.5   

 Inactive 10,871.8 8%  

 Core, LNG, Offshore 25,187.5 18%  
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 Active new clients 103,197.3 74%  

 

*status key:  

Active= Making loans to old and new clients 

Core= Dealing with core clients only 

LNG= New business allowed in the liquefied natural gas sector 

Offshore= New business allowed in the offshore sector 

Inactive= No new business, running down or selling portfolio to leave shipping 

Πεγή: Dealogic Compiled by Graig Jallal, January 2013 

 

Πην αλαιπηηθά ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζε άιινπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

λαπηηιίαο, εθηφο απφ ηε βαζηθή κέζνδν ηνπ δαλεηζκνχ, πνπ ζπλεζίδεηαη λα 

αθνινπζνχληαη είηε είραλ εθαξκνζηεί θαηά ην παξειζφλ.  

α) Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε (Mezzanine Finance) 

Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλαο ηξφπνο εηδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

θαηαηάζζεηαη ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θεθαιαίνπ χζηεξα απφ ην θχξην ρξένο, αιιά πξηλ 

απφ ηηο απιέο/ζπλήζεηο κεηνρέο (ordinary equity). Απνθαιείηαη εμαζθαιηζκέλν ή θαη κε 

ρξένο, ρξένο κε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο, δάλεην κε δεχηεξε ππνζήθε θαη νκνινγηαθφ 

δάλεην ή δάλεην κε γξακκάηηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαηξαπεί θαη ζε απιέο κεηνρέο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηή δελ έρεη ηφζν κεγάιε 

εμαζθάιηζε φζν ε ρξεκαηνδφηεζε κε πξψηε ππνζήθε, αιιά  θαη ην θφζηνο απφ ηνπο 

ηφθνπο είλαη πςειφηεξν. Ζ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λαπηηιία 

γηα ηελ θάιπςε ηνπ θελνχ κεηαμχ ησλ δαλείσλ κε πξψηε ππνζήθε θαη ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ.  
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Ζ δπζθνιία ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηθαλνχ, ζηαζεξνχ θαη 

ζεηηθνχ ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο (cash flow). Κάπνηεο θνξέο φκσο, ε δεκηνπξγία 

ηζρπξνχ cash flow είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζηα πινία, είηε λεφηεπθηα είηε 

κεηαρεηξηζκέλα ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ αζθαιίζηξσλ, δεμακεληζκψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε εμππεξέηεζε φρη κφλν ηεο ελδηάκεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ηνπ θχξηνπ ρξένπο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ίδηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απηήο ηεο πξψηεο ππνζήθεο, απνηειεί 

ζηελ νπζία έλα είδνο ζπκπιεξσκαηηθήο κεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηηο κέξεο καο 

παξέρεηαη απφ ρξεκαηνδνηηθνχο ελδηάκεζνπο (financial intermidiaries) ζε εμσηεξηθνχο 

επελδπηέο. 

β) Ζ ρξεκαηνδνηηθή λαπηηιηαθή κίζζσζε (Leasing) 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζεσξείηαη σο ε ηξίηε πην ζεκαληηθή πεγή ρξήκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε καθξνρξφληα λαχισζε «γπκλνχ 

πινίνπ». Με ηελ έλλνηα leasing ελλννχκε ηε κίζζσζε ελφο πινίνπ γηα ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε έρεη δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα. 

Αξρηθά, απνηειεί πιήξεο ρξεκαηνδφηεζε (100% ηνπ πνζνχ), ην νπνίν παξέρεη 

ηεξάζηηα δηεπθφιπλζε ζηνπο πινηνθηήηεο, θπξίσο ζε πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ ησλ 

πινίσλ θαη δεχηεξνλ, δελ απαηηεί πξφζζεηεο αζθάιεηεο, φπσο ππνζήθε πάλσ ζε άιιν 

πινίν. 

ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ν λφκηκνο ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ 

φξγαλν πνπ παξέρεη ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε ζε έλαλ ρξήζηε γηα ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ κε κηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε εμαζθάιηζε ζπγθξηηηθά κε κηα θιαζηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κε ππνζήθε. Απηφ είλαη ελ νιίγνηο ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ φκσο ζεκείν είλαη ε δηάξθεηά ηεο. 

ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ν ρξεκαηνδφηεο ζθνπεχεη λα απνζβέζεη πιήξσο ηε 

δαπάλε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ θαη λα πξνβιέςεη ηα έμνδα ηνπ 

δαλείνπ θαη ην θέξδνο. Όηαλ ηα θεθάιαηα είλαη πςειά, ε πεξίνδνο leasing ππεξβαίλεη 

ηα δέθα έηε, έηζη ψζηε ν ρξεκαηνδνηνχκελνο λα εμνθιήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 
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απφ ηηο εηζπξάμεηο ηνπ πινίνπ. 

γ) Δηδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ, ζηε λαπηηιία δεκηνπξγήζεθαλ αλά δηαζηήκαηα 

εηδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ νξηζκέλεο θνηλσλίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα δάλεηα Shikumi-Sen (1960-1980), αθνξνχζαλ ηαπσληθά λαππεγεία, 

ηάπσλεο λαπισηέο θαη πινηνθηήηεο ηνπ Hong Kong. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Κηλέδνο 

πινηνθηήηεο πνπ ζα παξαγγείιεη βαπφξη ζε ηαπσληθφ λαππεγείν ζα ππνγξάςεη 

καθξνρξφληα λαχισζε κε έλαλ Ηάπσλα λαπισηή, κε απνηέιεζκα ν πινηνθηήηεο ηνπ 

Hong Kong λα απνθηήζεη έλα απηνρξεκαηνδνηνχκελν βαπφξη, θαη ν Ηάπσλαο λαπισηήο 

έλα πινίν κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα δάλεηα ScanShikumisen. Απηά είλαη 

δάλεηα παξφκνηα κε ηα παξαπάλσ, αιιά κε ζθαλδηλαβνχο πινηνθηήηεο. Ο πινηνθηήηεο 

ηνπ Hong Kong αγφξαδε έλα κεηαρεηξηζκέλν πινίν απφ ηνλ ζθαλδηλαβφ πινηνθηήηε, ην 

κεηέθεξε ζε αλνηθηφ λενιφγην θη έπεηηα ην λαχισλε ζηνλ αξρηθφ πινηνθηήηε γηα κηα 

πεξίνδν ρξφλνπ. 

δ) Πηζηψζεηο απφ λαππεγεία θαη εμαγσγηθέο πηζηψζεηο 

Σα λαππεγεία ζέινληαο λα πξνζειθχζνπλ λέεο παξαγγειίεο πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πινηνθηεηψλ. πλήζσο ην 

πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο αλεξρφηαλ ζην 68% πεξίπνπ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ 

πινίνπ, βαξχλνληαλ κε επηηφθην πεξίπνπ 8% θαη ε απνπιεξσκή γηλφηαλ εληφο δέθα 

ρξφλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα πξψηα δχν ρξφληα αθνξνχζαλ ζε πεξίνδν αλνρήο ηεο 

απνπιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ. (ηακνχιεο, 2007) 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, νη πινηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαβάιινπλ ελδηάκεζεο πιεξσκέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πινηνθηήηεο έρεη 

εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πινίνπ απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα , ηφηε νη 

πξψηεο πιεξσκέο θαιχπηνληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη ηα 

ππφινηπα θαηαζέηνληαη απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.  Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο 
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κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ζηαζεξφ επηηφθην, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλείνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηηο κέξεο καο απηήο ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

ηα θηλέδηθα λαππεγεία πνπ πξνζθέξνπλ ειθπζηηθέο πξνζθνξέο γηα λα δειεάζνπλ ηνπο 

αγνξαζηέο πινίσλ. Μία απφ ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο πιεξσκήο πνπ αθνινπζνχλ νη 

θηλέδηθεο γηάξδεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ λέεο παξαγγειίεο είλαη ε απνδνρή 

εμαηξεηηθά ρακειψλ θαηαζέζεσλ θαηά ηελ παξαγγειία λεφηεπθησλ πινίσλ. Ο 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ γίλεηαη κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ησλ 2.5% έηζη ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πινηνθηεηψλ, ζε αληίζεζε κε λαππεγεία άιισλ 

ρσξψλ φπνπ ε πξψηε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ παξαγγειία αγγίδεη ην 10% ηεο αμίαο ηνπ 

πινίνπ φπσο αλαθέξεη θαη ε TradeWinds. Δπνκέλσο, ηα λαππεγεία πνπ αλαδεηνχλ 

παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ πξνζθέξνπλ ρακεινχο φξνπο πιεξσκήο ζηνπο πειάηεο 

ηνπο.  πλήζσο, ε ζηξαηεγηθή απηή αθνινπζείηαη απφ γηάξδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο γηα λα νξζνπνδήζνπλ θαη λα επηβηψζνπλ θαη φρη απφ θξαηηθά 

λαππεγεία ηεο Κίλαο. Ωζηφζν, νη πινηνθηήηεο πνπ δειεάδνληαη απφ ηελ πξνζθνξά απηή 

ζα πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν θαη λα αληαπνθξίλνληαη κε επηθχιαμε, 

θαζψο ε γηάξδα κπνξεί λα θαηαξξεχζεη πξηλ αθφκα μεθηλήζεη λα ρηίδεη νπνηνδήπνηε 

πινίν κε απφξξνηα ηελ απαίηεζε πςειφηεξσλ ηηκψλ εάλ αλέβεη ε αγνξά ησλ 

λεφηεπθησλ. Σν κεηνλέθηεκα γηα ηνπο πινηνθηήηεο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο είλαη 

φηη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ξεπζηφηεηα γηα ηηο παξαγγειίεο, ηνπιάρηζηνλ 7.5% ηεο ηηκήο 

ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ γηα ηελ αγνξά ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Μία άιιε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ είλαη νη ρακειέο ηηκέο αλά θπβηθφ κέηξν. 

χκθσλα κε ηελ  TradeWinds ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο, γηα έλα bulker capesize 180.000 

dwt δεηνχζαλ $46 εθαηνκκχξηα  ελψ ηψξα νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ $47 έσο $48 

εθαηνκκχξηα. Απηφ φκσο ζε βάζνο ρξφλνπ ζα πξνθαιέζεη κεγάιεο απψιεηεο ζην 

λαππεγείν, θαζψο δελ ζα κπνξεί λα θαιχςεη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ. 

Μία άιιε ηαθηηθή πνπ πηνζεηνχλ νη γηάξδεο ζηελ Κίλα γηα λα επηβηψζνπλ ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη νη εζσηεξηθέο παξαγγειίεο (inhouse orders) θαη ε 
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εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ απφ ηηο ίδηεο. 

 

 

6.2 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ εμέιημε απηή 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο ηξάπεδεο ζπγρσλεχηεθαλ ή εμαγνξάζηεθαλ κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ θχξην αληηθείκελν ηε 

λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε. Παξάιιεια, φκσο, ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, 

πνιιέο ηξάπεδεο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

απνκάθξπλζε ηεο JP Morgan. Ωζηφζν, θπζηθά, παξά ηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ 

νηθνλνκία, δελ έιεηςαλ θαη νη πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο λέσλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά, φπσο 

ε εμαγνξά ηεο Bank of Nova Scotia απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα φπνπ δεκηνχξγεζαλ 

ηελ First Business Bank (FBB). Παξά ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φκσο, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε θαη λα 

εληζρχζνπλ ηε  ζέζε ηνπο ζηελ λαπηηιηαθή ηξαπεδηθή αγνξά. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα κειέηε ηεο Petrofin Research γηα ηελ ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ μέλεο θαη ειιεληθέο ηξάπεδεο, θαηέιεμε 

φηη ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο κεηψζεθε θαηά 2,83% ην 

έηνο 2012, δειαδή ζηα 65,78 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ηα 67,694 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα έλα ρξφλν πξηλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ειιελφθηεηε λαπηηιία αληέρεη ζηελ θξίζε 

θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηεί θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, 

ην ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε απφ ην 2011 ζην 

2012 θαηά 12,49% ελψ είρε πξνεγεζεί πηψζε 8,6% απφ ην 2010 ζην 2011. Σν 

ραξηνθπιάθην ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε λαπηηιία έπεζε απφ ηα 14,517 δηο δνιάξηα 

ην 2011 ζηα 12,705 δηο δνιάξηα ην 2012, θαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο Petrofin 
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ζα ππάξμεη κεγαιχηεξε κείσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ιφγσ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη επξσπατθέο ηξάπεδεο ζπλερίδνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ, αλ θαη δείρλνπλ θη απηέο κία 

κείσζε απφ 95,58% ζην 92%.   

Σα δάλεηα ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε παξνπζία ζηελ Διιάδα πνπ δφζεθαλ ζε ειιεληθέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο  κέρξη ηα κέζα ζρεδφλ ηνπ 2013 έπεζαλ θαηά 3,9%, ζε αληίζεζε 

κε ηα δάλεηα ησλ μέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δελ δηαηεξνχλ γξαθεία ζηε 

ρψξα, ηα νπνία απμήζεθαλ θαηά 7,13%. ην έηνο 2012 ζπλνιηθά 51 ηξάπεδεο 

ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία έλαληη 55 ην έηνο ηνπ 2011. Όζνλ αθνξά ηα 

δάλεηα πνπ εηζπξάηηεη ε ειιεληθή λαπηηιία απφ γεξκαληθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα 

κεηψλνληαη ζηαδηαθά απφ 17,9 δηο ην 2010 ζε 17,7 δηο ην 2011 θαη ελ ζπλερεία ζε 17 δηο 

δνιάξηα ην 2012. Αληηζέησο νη ηξάπεδεο ηεο Κίλαο αλεβαίλνπλ ζηελ θαηάηαμε ησλ 

δαλεηζηψλ ηεο κε γνξγνχο ξπζκνχο. Ωζηφζν, ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο παξακέλεη ε βξεηαληθή Royal Scotland Bank κε ραξηνθπιάθην 10,555 δηο 

δνιαξίσλ, κεησκέλν θαηά 7,86% απφ ην 2011. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε RBS παξακέλεη εγέηεο ηεο αγνξάο κε 10,5 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ραξηνθπιάθην, ζηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Credit Suisse κε 5,2 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ε Commerzbank επίζεο κε 5,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα λα έρεη 

πέζεη φκσο ζηελ ηξίηε ζέζε. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε DVB κε 2,94 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ε DNB κε 2,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Όζνλ αθνξά ηεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ε Δκπνξηθή Σξάπεδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

κε ραξηνθπιάθην 2,48 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ε ΔΣΔ αθνινπζεί ακέζσο κεηά κε 

2,38 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.   ηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο βξίζθεηαη ε CPB 

(πξψελ Marfin) κε 2,15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηέηαξηε είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε 

1,86 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ζηελ πέκπηε ζέζε αθνινπζεί ε Alpha Bank κε 1,71 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Όπσο είλαη γλσζηφ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ 

πνιινχο παξάγνληεο. Ζ πησηηθή θίλεζε ηεο λαπιαγνξάο, ε ζπλερήο πηψζε ηεο αμίαο 
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ησλ πινίσλ θαη ησλ λαχισλ, νη αξλεηηθέο κεζνπξφζεζκεο  πξννπηηθέο ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο λαπηηιίαο, ιφγσ ηεο ππεξπξνζθνξάο ησλ πινίσλ θαη ε θξίζε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο. 

Ωζηφζν, νξηζκέλεο ηξάπεδεο, φπσο ε Credit Suisse, ε Nord LB, ε Nordea θαη ηξάπεδεο 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο αχμεζαλ ην δαλεηαθφ ηνπο ραξηνθπιάθην. χκθσλα κε ηε κειέηε 

ηεο Petrofin απφ ηηο 51 ηξάπεδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ειιεληθή λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, 13  ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαηά 

κέζν φξν 37,64% θαη 21 εμ απηψλ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά κέζν φξν 14,6%. 

Δπίζεο, ε Petrofin αλαθέξεη φηη ζπλερίδεηαη λα ππάξρεη κείσζε ζηα δεζκεπκέλα αιιά 

κε εθηακηεπκέλα δάλεηα, πνπ αλέξρνληαη ην 2012 ζηα 5,764 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

έλαληη 7,115 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2011, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα δάλεηα πνπ 

έρνπλ εθηακηεπηεί δελ κεηαηξέπνληαη ζε δεζκεχζεηο γηα λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Petrofin, ην έηνο 2013 ζα ζεκαηνδνηήζεη ην πέκπην έηνο 

ηεο χθεζεο ηεο λαπηηιίαο, παξά  ηελ νηθνλνκηθή πίεζε φκσο πνπ δέρηεθε ε ειιεληθή 

λαπηηιία, ηφζν απφ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, θαηάθεξε 

λα επηβηψζεη. Ζ ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ζπλεηζθέξεη έκκεζα θαη άκεζα, κέζσ ζπλεξγεηψλ κε 

άιινπο θιάδνπο, πνζνζηφ πςειφηεξν ηνπ 6% εηεζίσο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλέρηζαλ λα ζηεξίδνπλ ηε λαπηηιία ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ κεγάιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο απνρψξεζαλ ηειείσο ή θαη θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα. πλνιηθά ελλέα ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ρξεκαηνδφηεζαλ ηε λαπηηιία ην 2012 κε 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ  θαη 42 

μέλεο ηξάπεδεο ελίζρπζαλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία ζρεδφλ κε 40 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Οη πξνβιέςεηο ηεο Petrofin γηα ηε λαπηηιία είλαη αηζηφδνμεο. Αλ θαη ε αγνξά 

ηαιαηπσξείηαη αθφκε απφ ηελ ππεξπξνζθνξά ησλ πινίσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

λαπηηιίαο έρεη πάιη μεθηλήζεη. Πξνβιέπεη αθφκα φηη ζηαδηαθά, απφ ην 2014, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζα αλαθάκςεη καδί κε κηα κέηξηα 

αλάθακςε ηεο λαπιαγνξάο. Όζνλ αθνξά ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζεκεηψλεη 
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φηη αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε ρνξήγεζε δαλείσλ ζηνπο θαιχηεξνπο πειάηεο. Ζ 

νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, αιιά θαη ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ε ζηαδηαθή 

αλάθακςε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ζα σζήζνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ηφληζε ν θχξηνο Σνπξθνιηάο. 
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7. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

ε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ην παγθφζκην εκπφξην, νη 

δηεζλείο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ην 2011, βέβαηα, κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ απφ φηη ην 2010. Ζ αχμεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ησλ 

ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ ηξνθνδφηεζε ηελ άλνδν ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 

θαηά 4% ην 2011, δεδνκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

θνξηψζεθαλ ζε φιν ηνλ θφζκν έθζαζε ηα 8,7 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο. Φπζηθά, ε θξίζε 

πνπ δηαλχνπκε ηελ πεξίνδν απηή, έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, 

παξφιαπηά αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ην 2012 θαη ην 2013. Οη 

νηθνλνκηθή θίλδπλνη, νη θνηλσληθή αλαηαξαρή ζηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Γπηηθή Αζία, 

νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Σατιάλδε, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ, ε αζηάζεηα, ην αληίθηππν ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο ζε πνιιέο ρψξεο 

επεξεάδνπλ πεξηθεξεηαθά αιιά θαη παγθφζκηα ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. Απηφ έρεη σο 

αληίθηππν ηε δξακαηηθή επηξξνή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

πξννπηηθήο ηνπ δηεζλνχο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

 

 

Πίλαθαο 25: Τπνινγηζκφο παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζε ηφλνπο λεθξνχ βάξνπο 

επί ηνλνκίιηα ζην δηάζηεκα 2008-2011. 
 

Πεγή: Lloyd‟s List Intelligence, 2012 

 

Σν 2011
 
ε παγθφζκηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απμήζεθε νξηαθά θαηά 0,7% θη έθζαζε 
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ηα 88 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα (bpd). Ζ θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

κεηψζεθε θαηά 1,3%, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απμήζεθε θαηά 2,8%. ηελ 

Κίλα, ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ην 2011 επηβξαδχλζεθε ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε, φπνπ είρε αχμεζε 12% θαηά κέζν φξν εηεζίσο απφ ην 2006 έσο ην 

2010.   

 

 
Πίλαθαο 26: Οη ζεκαληηθφηεξνη παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο πεηξειαίνπ. 

 

Πεγή: UNCTAD secretariat on the basis of data published in the British Petroleum (BP) 

Statistical Review of World Energy 2012 (June 2012). Note: Oil includes crude Oil, 
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shale oil, Oil sands and natural gas liquids NGLs – the liquid content of natural 

gas where this is recovered separatety. The term excludes liquid fuels from other 

sources as biomass and coal derivatives. 

 

Σν θάξβνπλν / άλζξαθαο είλαη ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή πξσηνγελή πεγή ελέξγεηαο, 

θαζψο θαιχπηεη ην 30,3% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ παγθφζκηα 

θαηαλάισζε άλζξαθα απμήζεθε θαηά 5,4% ην 2011. Δπηθεθαιήο ηεο θαηαλάισζεο 

είλαη ε Κίλα θαιχπηνληαο έλα πνζνζηφ 9,7%. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ κεηψζεθε θαηά 1,1%, ελψ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηελ Δπξψπε. Ζ παξαγσγή 

άλζξαθα ζεκείσζε αχμεζε 6,1% ην 2011, κε κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο ηεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο Κίλαο. Ζ Ηλδνλεζία κέρξη ηψξα είλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο άλζξαθα 

κε κεξίδην 44,9%, θαη αθνινπζεί ε Απζηξαιία κε 20,4%.   

Ζ Κίλα είλαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο θάξβνπλνπ (coal), επεηδή φκσο, νη εγρψξηεο 

ηηκέο ζην πξντφλ έρνπλ κεησζεί, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνπο εκπφξνπο ιηγνζηεχνπλ, 

κε απνηέιεζκα ην Πεθίλν λα πεξηνξίδεη ηηο εηζαγσγέο θαη νη αγνξαζηέο λα πηνζεηνχλ 

επηθπιαθηηθή ζηάζε. Σν δηάζηεκα απηφ ζηελ Κίλα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ηεο 

απαγφξεπζεο εηζαγσγήο ρακειήο πνηφηεηαο θάξβνπλνπ φπσο ν ιηγλίηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ε εγρψξηα νηθνλνκία. Μηα ηέηνηα θίλεζε φκσο ζα πιήμεη ηνπο εμαγσγείο 

θάξβνπλνπ, ιηγλίηε θαη άιισλ ππνθαηάζηαησλ θνξηίσλ κε ρακειφηεξε ζεξκαληηθή 

ηθαλφηεηα. 

Οη εηζαγσγέο ζε θάξβνπλν πνπ έγηλαλ ζηελ Κίλα θαηά ηνλ Μάην ηνπ 2013 αλήιζαλ ζηα 

27.57 εθαηνκκχξηα ηφλνπο απφ 28.69 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, 

ζχκθσλα κε δεδνκέλα πνπ δεκνζίεπζαλ νη Reuters ζηηο 18 Ηνπλίνπ. πγθξηηηθά φκσο 

κε έλα ρξφλν πξηλ, νη εηζαγσγέο αλαξξηρήζεθαλ 5.6%, αλεβάδνληαο ηηο ζπλνιηθέο 

εηζαγσγέο ζηνπο 136.17 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ζπλνιηθή αχμεζε 20.9% απφ ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα έλα ρξφλν πξηλ. (Reuters, report 18/06/2013) Απμεκέλε δήηεζε, 

σζηφζν, ζε άλζξαθα έρεη ε Ηλδία θαη ακέζσο κεηά ε Δπξψπε. Σα επίπεδα ησλ 

εηζαγσγψλ ζηελ Ηαπσλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κεηψζεθαλ ιφγσ 
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απζηεξψλ πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζε άιιεο 

πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ην θπζηθφ αέξην. 

 

Πίλαθαο 27: Κχξηνη εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο άλζξαθα παγθνζκίσο. 

 

Πεγή: UNCTAD secretariat on the basis of data from the World Steel Association 

(2012), Clarkson Research Services, published in the June 2012 issue of Dry bulk Trade 

Outlook, and the World Grain Council, 2012. 

 

Σν θπζηθφ αέξην είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πεγή ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη 

παγθνζκίσο, κεηά ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν. Ζ Βφξεη Ακεξηθή αληηπξνζσπεχεη ην 
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κεγαιχηεξν κεξίδην θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, παξφιν πνπ πξφζθαηα 

κεγάιε αχμεζε θαηαγξάθεθε θαη ζηελ αγνξά ηεο Αζίαο. Σν 2011 ε θαηαλάισζε 

θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε θαηά 2,2%, κε πςειή θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο  ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο, ηελ Κίλα, ην Καηάξ, ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Ηαπσλία. ηελ Δπξψπε ε 

θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 10% ιφγσ κίαο απφηνκεο ζηξνθήο ησλ ρσξψλ ζηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Σν ίδην έηνο ε παγθφζκηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απμήζεθε θαηά 3,1%, κε ηελ 

παξαγσγή ζηηο ΖΠΑ λα απμάλεηαη θαηά 7,7%, θάηη πνπ ηελ αλέδεημε θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν παξαγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν. Δπίζεο, ε παξαγσγή απμήζεθε θαη 

απφ ρψξεο φπσο ην Καηάξ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ε Ρσζία, ελψ κείσζε ζεκεηψζεθε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σν εκπφξην ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο, επίζεο, απμήζεθε ην 2011 θαηά 6%, κε ηελ Κίλα λα 

είλαη ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε. εκαληηθνί εμαγσγείο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο είλαη ε 

Απζηξαιία, ε Βξαδηιία, ε Ηλδία, Νφηηα Αθξηθή θαη ν Καλαδάο. Με θνηλφ κεξίδην 

αγνξάο 73%, ε Απζηξαιία θαη ε Βξαδηιία αχμεζε ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ηεο θαηά 

8,9% θαη 6,4% αληίζηνηρα. ε αληίζεζε κε ηελ Ηλδία φπνπ πεξηφξηζε ηηο εμαγσγέο ηεο 

ιφγσ πςειψλ εμαγσγηθψλ δαζκψλ.  
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Πίλαθαο 28:  Κχξηνη εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο 

 

Πεγή: UNCTAD secretariat on the basis of data from the World Steel Association 

(2012), Clarkson Research Services, published in the June 2012 issue of Dry bulk Trade 

Outlook, and the World Grain Council, 2012. 
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Πίλαθαο 29: Παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο ράιπβα 

 

Πεγή: UNCTAD secretariat on the basis of data from the World Steel Association 

(2012), Clarkson Research Services, published in the June 2012 issue of Dry bulk Trade 

Outlook, and the World Grain Council, 2012. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ζηηεξψλ ην 2011 κεηψζεθε θαηά 2,6% ζε 1,75 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ελψ ην 2012 απμήζεθε θαηά 5,1%, αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ζηα 

1,84 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.  Σν 50% ησλ εμαγσγψλ θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Αξγεληηλή, 

ην 24,9% απφ ηελ Απζηξαιία θαη ην 10,4% απφ ηνλ Καλαδά. Οη εμαγσγέο απφ ηελ 

Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ κεηψζεθε θαηά 29,1% θαη 21,9% αληίζηνηρα, ην 2011, πνπ 
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νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ ζηηεξψλ απφ άιιεο πεξηνρέο, φπσο ηε 

Μαχξε Θάιαζζα. 

 

Πίλαθαο 30: Παγθφζκηνη εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο ζηηεξψλ 

 

Πεγή: UNCTAD secretariat on the basis of data from the World Steel Association 

(2012), Clarkson Research Services, published in the June 2012 issue of Dry bulk Trade 

Outlook, and the World Grain Council, 2012. 

 

Έλα κεηάιιεπκα, ην νπνίν κεηαθέξεηαη πνιχ ζπρλά είλαη ν βσμίηεο, νπνίνο κεηά ηελ 

εμφξπμή ηνπ κεηαθέξεηαη ζε δηπιηζηήξηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαη ηελ εμαγσγή ηεο 

αινπκίλαο. Σα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα βσμίηε ζε φιν ηνλ θφζκν βξίζθνληαη ζηε 

Γνπηλέα, ηελ Απζηξαιία, ηε Βξαδηιία θαη ηε Σδακάηθα. Σν 2011, ε παγθφζκηα 

παξαγσγή αινπκίλαο απμήζεθε θαηά 8% πάλσ απφ ην 2010 θη απηφ νθείιεηαη ζε λέα 

νξπρεία πνπ άλνημαλ ζηελ Βξαδηιία, ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, ηε Γνπηλέα θαη ηε Σδακάηθα, 

ελψ ε παξαγσγή βσμίηε ζηελ Απζηξαιία κεηψζεθε ειαθξά ιφγσ ησλ πιεκκχξσλ. 
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πλνιηθά ην παγθφζκην εκπφξην ζε βσμίηε απμήζεθε ην 2011 ζην 17,2%, ζπλνιηθά 

ζηνπο 109 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Δπίζεο, άιια πεηξψκαηα, φπσο ηα θσζθνξηθά, πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ζαιάζζεο 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ε παξαγσγή ηνπο θαηά 20% πεξίπνπ κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 

2015. Σα πεηξψκαηα απηά εμνξχζζνληαη ζηελ Αθξηθή θαη εηδηθφηεξα ζην Μαξφθν, 

αιιά ζρεδηάδνληαη θαη λέα νξπρεία ζηελ Απζηξαιία, ηε Βξαδηιία, ηε Νακίκπηα θαη ηε 

ανπδηθή Αξαβία. Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε θσζθνξηθψλ πεηξσκάησλ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί κε ξπζκφ 2,5% εηεζίσο θαηά ηα επφκελα 3 ρξφληα, κε ηηο κεγαιχηεξεο 

απμήζεηο λα είλαη ζηελ Αζία θαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή. 

Δπηπξνζζέησο, ην παγθφζκην εκπφξην εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθε θαηά 7,1% ην 

2011, ελψ ην 2010
 
ε πνζνζηηαία αχμεζε ήηαλ κεγαιχηεξε ζην 12,8%. χκθσλα κε ηελ 

Clarkson Research Servises, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εκπνξίνπ ην 2011 αλήιζε ζε ζε 151 

εθαηνκχξηα TEU‟s, πνπ ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε 1,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Ζ παγθφζκηα 

αλάπηπμε ην 2011 ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαζψο παξνπζηάζηεθε επηβξάδπλζε. Σν εκπφξην 

ζηνλ Δηξεληθφ κεηψζεθε θαηά 0,5%, ελψ ην εκπφξην ζηνλ Αηιαληηθφ θαη ζηε δηαδξνκή 

απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε απμήζεθε θαηά 5,7% θαη 6,3% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 31:  Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εκπνξίνπ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ 

ην 2009 έσο ην 2011. 

 

Πεγή: UNCTAD based on Container Trade Statistics, March 2012; Containerisation 

International, 1 September 2012; and the Global Insight Database as published in 

Bulletin FAL, issue number 288, number 8/2010 (International maritime transport 

in Latin America and the Caribbean in 2009 and projections for 2010), ECLAC. 
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Πίλαθαο 32: Παγθφζκην εκπφξην ρχδελ θνξηίσλ 

 

Πεγή: Clarksons Research, Jefferies 
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Πίλαθαο 33: Μεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο ρχδελ θνξηίσλ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

ALL BULK COMMODITIES 

In millions of 

tons 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 

Coal 704 753 777 777 900 946 1,062 1,126 1,193 

Iron Ore 713 777 841 898 991 1,052 1,109 1,222 1,347 

Grain 292 306 319 321 343 345 370 394 419 

Bauxite/Alumina 78 93 97 74 96 113 107 112 118 

Phosphate 30 31 31 20 23 29 30 31 32 

Other Minor 

Bulks 

1,163 1,244 1,234 1,103 1,239 1,340 1,402 1,467 1,535 

Total 2,980 3,204 3,299 3,193 3,592 3,825 4,080 4,352 4,643 

Seaborne Trade 

Growth 

196 224 95 -106 399 233 255 272 292 

 

Πεγή: Howe Robinson, Clarksons Research, Jefferies LLC 
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Πίλαθαο 34: Φνξηνεθθνξηψζεηο πγξνχ θαη μεξνχ θνξηίνπ αλά επείξνπο. 
W

o
rl

d
 T

o
ta

l 

 
Area*1 YEAR Goods Loaded Goods Unloaded 

Oil Dry 

Cargo 

Total 

Goods 

Loaded 

Oil Dry 

Cargo 

Total 

Goods 

Unloaded 
Crude Products*3 Crude Products*3 

E
u
ro

p
e 

R
eg

io
n
 2000 152 91 1,275 1,517 434 108 1,581 2,122 

2010 244 312 1,055 1,611 488 286 1,158 1,931 

2011 221 326 1,075 1,622 461 316 1,213 1,990 

A
fr

ic
a 

R
eg

io
n
 

2000 299 35 196 529 66 17 153 237 

2010 350 93 311 754 43 40 334 417 

2011 344 110 334 788 40 43 288 371 

A
si

a 
R

eg
io

n
 

2000 931 217 994 2,142 598 228 1,694 2,520 

2010 907 364 1,997 3,268 843 443 3,334 4,620 

2011 900 377 2,107 3,384 866 462 3,572 4,900 

A
m

er
ic

a 
R

eg
io

n
 2000 269 153 839 1,261 598 176 540 1,314 

2010 268 212 1,376 1,855 536 188 635 1,359 

2011 278 218 1,504 2,000 513 193 674 1,380 

O
ce

an
ia

 R
eg

io
n
 2000 15 3 517 534 32 13 35 80 

2010 18 5 898 921 25 22 71 118 

2011 20 5 934 959 27 24 76 127 

W
o
rl

d
 T

o
ta

l 

2000 1,665 498 3,821 5,983 1,728 542 4,004 6,273 

2010 1,787 985 5,637 8,409 1,934 979 5,532 8,445 

 1,763 1,036 5,954 8,753 1,907 1,038 5,823 8,768 

Πεγή: Compiled from the UNCTAD data of Review of Maritime Transport 2012 
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8. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΚΡΗΖ  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007 θη εμαθνινπζεί λα 

ζπλερίδεηαη ζεσξείηαη απφ πνιινχο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ε κεγαιχηεξε ηεο ηζηνξίαο, 

παξφιν πνπ ε αληίδξαζε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήηαλ ζρεηηθά 

άκεζε.  

Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ηνπ πιαλήηε ήξζαλ αληηκέησπεο κε πξνβιήκαηα 

πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ειέγμνπλ, ελψ νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο αγνξέο, νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο νηθνλνκηθά ηζρπξέο έθηαζαλ ζε έλα ηέικα ξεπζηφηεηαο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ επίζεο λα ειέγμνπλ.  Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αλαγθαίν έλα απζηεξφηεξν  

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

εληαίνπ παγθφζκηνπ επνπηηθνχ θνξέα ή ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο ηεο Δ.Δ., ησλ ΖΠΑ αιιά θαη άιισλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ.  

Ζ Δ.Δ είλαη ζεκαληηθφ ζην ζχλνιφ ηεο λα αζθήζεη επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή, λα πξνσζήζεη κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο γεληθφηεξα κε απψηεξν ζηφρν ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπιένλ, ε ζηελή θαη αξκνληθή 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο γηα ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ θαη πξνψζεζε ζηφρσλ θαη κέηξσλ απφ θνηλνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.  

Σα κέηξα πνπ πάξζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ήηαλ άκεζα. Αξρηθά, ην G20 

ζηε ζχλνδφ ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 2008 έιαβε πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ ΓΝΣ θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (G.W.Bush,Weekly Complication of Presidential documents, Remarks at 

the summit of financial markets and the world economy, 15-11-2008). Γεκηνχξγεζε 

ηέζζεξηο νκάδεο δξάζεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηάζεψλ ηεο.  

Καζήθνλ ηεο πξψηεο νκάδαο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλεηψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο 

δηαθάλεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο απνηηκήζεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο εηαηξεηψλ θαη ηηο 
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ινγηζηηθέο κεζφδνπο, ηηο ακνηβέο θαη  ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δεχηεξε νκάδα 

έρεη ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ 

δενληνινγίαο ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη ε δξάζε ηεο ζα ιακβάλεη ρψξα ζε ζέκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο επνπηηθέο επηηξνπέο θη επηηξνπέο 

θαζνξηζκνχ πξνδηαγξαθψλ. θνπφο ηεο ηξίηεο νκάδαο είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ ΓΝΣ 

εμεηάδνληαο ην ξφιν, ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηηο αλάγθεο αλεχξεζεο πφξσλ ηνπ ΓΝΣ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηέηαξηε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ αλακφξθσζε ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη ησλ πνιπκεξψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ αλάπηπμε, εμεηάδνληαο ηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηα εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο  ησλ ηξαπεδψλ κε θξηηήξην ηηο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. (πάζε Ρ., 2009) 

Δπηπιένλ, ην Ακεξηθαληθφ θξάηνο επέθεξε αιιαγέο πνπ ζηφρν είραλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ακεξηθήο πξνο άιινπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο, νη νπνίνη είραλ άκεζε αλάγθε, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ελίζρπζε 85 δηο δνιαξίσλ ζηελ AIG ην επηέκβξην ηνπ 2008. Άιιεο κεηαξξπζκίζεηο 

ήηαλ ε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο κε παθέην χςνπο 800 δηο 

δνιαξίσλ. (Noam Scheiber, 2009)  

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ εγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ είρε σο ζπλέπεηα λα κελ παξζνχλ άκεζα δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ Κεληξηθή Δπξσπατθή Σξάπεδα ελίζρπζε ηε 

ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο δηνρεηεχνληαο ζηελ αγνξά δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο ησλ Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, θχξην Θεφδσξν 

Βεληάκε, νη ζσζηνί ρεηξηζκνί είλαη απηνί πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζπλάξηεζε ηεο 

δηακφξθσζεο ζεκειησδψλ θαη βηψζηκσλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιηαθή αγνξά. Απηφ είλαη δχζθνιν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί, θαζψο νη θαλφλεο 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ δηαηαξάζζνπλ απηήλ ηελ ηζνξξνπία. Παξά ην γεγνλφο 

πσο ε παξνχζα θξίζε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο είλαη θαηά βάζε “εμσγελήο”, ν 
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κεγάινο αξηζκφο παξαγγειηψλ θαη  ν κεγάινο αξηζκφο παξαδφζεσλ πινίσλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα νδήγεζε ζε κεγάιε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο κε 

απνηέιεζκα λα παίμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο αξλεηηθφ ξφιν θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 

αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ θχξηνπ Βεληάκε, «επηβάιιεηαη λα δηαθπιαρζεί 

σο θφξε νθζαικνχ ν ζεκηηφο θαη ειεχζεξνο αληαγσληζκφο, ν νπνίνο απνηειεί ην 

νμπγφλν ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ». Δπίζεο ηνλίδεη φηη «ε λαπηηιηαθή αγνξά 

πξέπεη λα δηαθπιαρζεί απφ πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ  ζθνπνχο 

άζρεηνπο κε ηε λαπηηιία θαη απφ κέηξα θνληφθζαικνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, πνπ 

απνηεινχλ κελ εχθνιε ιχζε ζε επνρέο θξίζεο, αιιά έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

“θιείλνπλ”  ηηο αγνξέο θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ αλάθακςή ηνπο». Σέινο θιείλεη 

ηζρπξίδνληαο φηη ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ησλ πινίσλ είλαη 

κεγίζηεο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο ρψξεο κε λαπηηθή παξάδνζε. 

Μία βαζηθή πξνυπφζεζε σζηφζν, πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί είλαη ε ηζρπξή εζληθή 

ππνζηήξημε θαη ε αλάινγε θνηλσληθή αλαγλψξηζε. Ο θχξηνο Βεληάκεο θαηαιήγεη 

ιέγνληαο πσο «ε λαπηηιία γηα ηελ Διιάδα ζεκαίλεη παγθόζκηα πξσηνπνξία θαη πξνβνιή. 

Απηή ε ππνζηήξημε ζα εληζρύζεη ηνλ γλσζηό δπλακηζκό ηνπ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ηελ 

πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη αληνρή πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ – πνηνηηθά ζηνηρεία άκεζα 

ζπλδεόκελα κε ην επηηπρεκέλν κνληέιν ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο». 
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9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη είκαζηε κάξηπξεο ηεο κεγαιχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα. Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκία ζηελ επνρή καο έρεη 

πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλν ραξαθηήξα ζηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζχγθξηζε 

κε ην παξειζφλ, θάλεη ηελ θξίζε πην ζνβαξή ηφζν ζηηο επηπηψζεηο ηεο φζν θαη ζηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο. 

Παξφιν πνπ ε θξίζε είρε σο αθεηεξία ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, κεηαθέξζεθε 

ξαγδαία ζηελ νηθνλνκία φινπ ηνπ πιαλήηε, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Όζνλ αθνξά 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε εθδήισζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο νδήγεζε ζηελ 

θξίζε ρξένπο σο απνηέιεζκα ηελ παξαηεηακέλε ζε δηάξθεηα χθεζε θαη ηε κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όζνλ αθνξά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο έπξεπε 

λα αλαπξνζαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ απνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηνλ εθηξνρηαζκφ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο αιιά θαη 

ηνλ παγθφζκην αξλεηηθφ παξάγνληα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε κεγάιεο 

πεξηθνπέο παξαγσγήο πνπ έιαβαλ ρψξα θπξίσο ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2008 ζε 

φιεο ηηο ρψξεο. 

Απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε επιήγεζαλ φινη νη ηνκείο ηηο νηθνλνκίαο θαη φπσο 

είλαη επλφεην δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη θαη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Ο Howe 

Robinson αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε λαπηηιία βξίζθεηαη ζην κάηη ηνπ θπθιψλα, 

θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ηελ πην ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε ηα 

ηειεπηαία 60 ρξφληα». 

Ζ ειιεληθή αιιά θαη ε παγθφζκηα λαπηηιία αληηκεησπίδνπλ κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο 

πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, θάηη ην νπνίν είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαζψο είλαη κεγάινο ρξήζηεο 

θεθαιαίσλ. Σν ρξεκαηηζηήξην ησλ λαχισλ ηνπ δείθηε μεξνχ θνξηίνπ (BDI) θαη νη 

λαχινη εκθάληζαλ πνιχ κεγάιε αχμεζε κέρξη ην πξψην κηζφ ηνπ 2008, κεηά φκσο ην 

ζθάζηκν ηεο θνχζθαο αθνινχζεζε ε δξακαηηθή πηψζε ηνπο. Οη ράκεινη λαχινη είραλ 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ησλ πινηνθηεηψλ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ πνιιέο 
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θνξέο ππήξραλ θαη δεκίεο. Αθφκα, πξνηνχ μεζπάζεη ε θξίζε, ιφγσ ηεο ππεξβάιινπζαο  

δήηεζεο, πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νδεγήζεθαλ ζηηο παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο. Ζ παξάιιειε ξαγδαία πηψζε ηεο δήηεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, φκσο, 

ζηα κέζα ηνπ 2008 νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ λαχισλ. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο νδήγεζε 

ηηο ηξάπεδεο ζηε κείσζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο ήηαλ αδχλαην πιένλ λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπο ιφγσ νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Απηή ε ζηελφηεηα είρε σο επίπησζε, λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο ή θαη κεγαιχηεξεο κε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο λα 

αθπξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο, λα αλαδηαξζξψζνπλ ηνπο φξνπο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ 

αιιά θαη λα αθπξψζνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο γηα ηελ αγνξά λέσλ πινίσλ, ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηε ρξενθνπία. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Dr Martin Stopford ησλ Clarksons, ε αγνξά μεξνχ θνξηίνπ 

αληηκεησπίδεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ηε κεγαιχηεξε ππεξπξνζθνξά πινίσλ, 

πεξίπνπ ζην 30%, ζηελ ηζηνξία ηεο, θαζψο απφ ην 2007 ν ζηφινο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ 

έρεη απμεζεί θαηά 85%, ελψ ην παγθφζκην εκπφξην ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ έρεη απμεζεί 

κφλν θαηά 32%. Απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα έιιεηκκα χςνπο 6%, πνπ παξαηεξήζεθε 

ην 2007, ζην κεγαιχηεξν πιεφλαζκα ρσξεηηθφηεηαο ζηνλ θιάδν πνπ θαηαγξάθεθε 

πνηέ θαη πνπ ζε πνζνζηφ εθθξάδεηαη ζην 30%.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Clarksons, κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 νη παγθφζκηεο 

παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ έρνπλ απμεζεί ζρεδφλ θαηά 47% ζπγθξηηηθά κε ην ίδην 

δηάζηεκα πέξπζη. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηελ 

πξνζθνξά ζηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 12 κελψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηή Doug 

Mavrinac ηεο Jefferies. Δπίζεο, ν θχξηνο Nicolay Dyvik, αλαιπηήο ηεο DNB Markets, 

αλαθέξεη φηη ην 2013 ζα είλαη ην πξψην έηνο πνπ ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε ηνλνκίιηα 

ζα μεπεξάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηφινπ, θαζψο εθηηκά ηελ αλαθνξά ησλ Tradewinds, 

φηη ν ζηφινο ζα απμεζεί θαηά 7%, ελψ ε δήηεζε κε φξνπο ηνλνκηιίσλ ζα απμεζεί θαηά 

10%. 
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Πιένλ, ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη απνθχγεη ηα ρεηξφηεξα, κε απνηέιεζκα λα 

αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαηά 6% ζε εηήζηα βάζε, ε νπνία ζα 

θαιχςεη ζηαδηαθά ηελ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο, κε δεδνκέλν φηη απφ ην 2014 ζα 

ππάξμεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ παξαδφζεσλ λεφηεπθησλ πινίσλ μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ, 

θαζψο ε αχμεζε ηνπ ζηφινπ ζα είλαη ζην 5%, ην ρακειφηεξν δειαδή επίπεδν ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, αιιά θαη ησλ δεμακελνπινίσλ θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ κείσζε ζηνλ αξηζκφ παξαδφζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

κεησκέλεο παξαγγειίεο θαηά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ηελ αθχξσζε πνιιψλ 

παξαγγειηψλ ιφγσ ζηελφηεηαο ηεο ξεπζηφηεηαο φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ην θιείζηκν 

πνιιψλ λαππεγείσλ ελ κέζσ ηεο θξίζεο.  

Δπίζεο, απφ ηελ εξγαζία ζπκπεξαίλνπκε φηη ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο έρεη πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, θαζψο ε ειιεληθή λαπηηιία εληζρχεη θάζε ρξφλν 

ηε ζέζε ηεο θαη παξακέλεη ε πξψηε δχλακε ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Ζ δηαηήξεζε 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζε απηά ηα πςειά επίπεδα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην 

ειιεληθφ θξάηνο θαζψο εηζξέεη ζπλάιιαγκα θαη ζπλεηζθέξεη ζην ΑΔΠ.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ν λαπηηιηαθφο 

ηνκέαο αλαπξνζαξκφδνληαη θαηφπηλ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο φκσο, 

παξάγνληαο πνπ δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ, ε 

νπνία είλαη ην ιάδη πνπ θξαηάεη ηνπ ηξνρνχο ζε θίλεζε. Υσξίο απηφ, φιν ην ζχζηεκα 

δηαθφπηεηαη, φπσο είπε θη ν θ. Nivison. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Α) BDI 

Baltic Dry Index (BDI): δείθηεο πνπ κεηξάεη ην θαζεκεξηλφ επίπεδν ησλ λαχισλ ζηελ 

αγνξά μεξνχ θνξηίνπ θη εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο δείθηε. Ζ ηηκή ηνπ ππνινγίδεηαη 

θαζεκεξηλά κε βάζε ηελ αθφινπζε θφξκνπια:  

[(BCI TCavg + BPI TCavg + BSI TCavg + BHSI TCavg)/4]*0,113473601 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BDI, απφ 04/01/2000 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Β) BCI 

Baltic Cape Index (BCI): δείθηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα εθηίκεζε ησλ 

λαχισλ αλά ηαμίδη θαη ρξνλνλαχισζεο πινίσλ ηχπνπ capesize ζε 10 ζαιάζζηνπο 

δξφκνπο.  

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BCI, απφ 04/01/2000 κέρξη 07/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Γ) BPI 

Baltic Panamax Index (BPI): δείθηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα εθηίκεζε ησλ 

λαχισλ αλά ηαμίδη θαη ρξνλνλαχισζεο πινίσλ ηχπνπ panamax ζε 10 ζαιάζζηνπο 

δξφκνπο. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BPI, απφ 04/01/2000 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Γ) BSI 

Baltic Supramax Index (BSI): δείθηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα εθηίκεζε ησλ 

λαχισλ αλά ηαμίδη θαη ρξνλνλαχισζεο πινίσλ ηχπνπ supramax ζε 10 ζαιάζζηνπο 

δξφκνπο.  

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BSI, απφ 01/07/2005 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Δ) BHSI 

Baltic Handysize Index (BHSI): δείθηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα εθηίκεζε ησλ 

λαχισλ αλά ηαμίδη θαη ρξνλνλαχισζεο πινίσλ ηχπνπ handysise ζε 10 ζαιάζζηνπο 

δξφκνπο. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BHSI, απφ 23/05/2006 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Σ) BLPG 

Baltic Liquefied Petroleum Gas (BLPG): δείθηεο πνπ παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ 

λαχισλ ζε κηα ηππηθή ζαιάζζηα δηαδξνκή κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ πεηξειατθνχ 

αεξίνπ. Ζ κέηξεζε ηνπ λαχινπ εθθξάδεηαη ζε $/ηφλν θνξηίνπ.  

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BLPG, απφ 02/01/2004 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Ε) BDTI 

Baltic Dirty Tanker Index (BDTI): δείθηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη εκπνξεπκαηηθέο 

δηαδξνκέο κεηαθνξάο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ, γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο 

κεγέζνπο πινίσλ. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BDTI, απφ 04/01/2000 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Ζ) BCTI 

Baltic Clean Tanker Index (BCTI): δείθηεο πνπ πεξηιακβάλεη δηαδξνκέο κεηαθνξάο 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ, γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο κεγέζνπο πινίσλ. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BCTI, απφ 04/01/2000 κέρξη 06/11/2013, εκεξεζίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Θ) BSPA 

Baltic Exchange Sale & Purchase Assessments (BSPA):  δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ αμία 

ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ αλά εβδνκάδα. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BSPA, απφ 16/09/2003 κέρξη 04/11/2013, 

εβδνκαδηαίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 

 

 

 



 

152 

Μαινπζίδνπ Κπξηαθή 

Η) BDA 

Baltic Exchange Demolition Assessments (BDA):  δείθηεο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ην 

κέζν φξν ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ηηκψλ γηα ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ.  

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε BDA, απφ 13/07/2004 κέρξη 04/11/2013, εβδνκαδηαίσο. 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Κ) FFA DRY 

Απηή ε ελφηεηα πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ FFA (Freight Forward Assessment). Οη 

εθηηκήζεηο  πνπ δεκνζηεχηεθαλ έσο ηψξα ζηνπο λαχινπο κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ 

είλαη ππνινγηζκέλεο ζε εβδνκαδηαία βάζε, ελψ ησλ δεμακελνπινίσλ είλαη ζε κεληαία 

βάζε. 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε FFA DRY, απφ 09/07/2007 κέρξη 04/11/2013, 

εβδνκαδηαίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 
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Λ) FFA TANKER 

Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε FFA TANKER, απφ 05/05/2009 κέρξη 01/11/2013, 

κεληαίσο. 

 

 

Πεγή: www.balticexchange.com 

 

 


