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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπο 

λαπηηιηαθνχο θχθινπο εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε θαη 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ζηεξίρηεθε ζηε 

ζπιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνειζαλ απφ βηβιία, απφ 

άξζξα αιιά θαη κέζα απφ επίζεκνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψζεθε κέζα απφ 3 θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνζαθήληζε ηνπο 

λαπηηιηαθνχο θχθινπο  θαη ηε λαπιαγνξά. Σν δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείζαη 

κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ησλ λαπηηθψλ θχθισλ εζηηάδνληαο ζηα γεγνλφηα 

πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλέιπζε ηηο πην 

πξφζθαηα ρξνληθέο πξνζεγγίζεηο ησλ λαπηηθψλ θχθισλ. ην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο ζπλνςίζηεθαλ ηα βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα, βάζεη ησλ νπνίσλ νη 

ηάζεηο ηεο λαπιαγνξάο δε δείρλνπλ ζεηηθέο θαη πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε 

πησηηθή πνξεία ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, πσιήζεσλ θαη αγνξψλ. 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο θαηέζηε φηη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Leadership 2015 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηείλεη λα απνηειέζεη ηε 

κνλαδηθή δξάζε ελίζρπζεο ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ shipbuilding, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ κέιινλ νη δχν θιάδνη θαη λα εληζρχνπλ ηε 

παγθφζκηα νηθνλνκία. 
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ABSTRACT  

This paper aims to study and analyze the maritime circles attempting a 

theoretical approach focusing primarily on literature study and approach. The 

methodology of the thesis is based on the collection of secondary data, 

collected through books, journal articles and official websites. The thesis is 

completed through three chapters. The first chapter clarifies the maritime 

circles and freight market. The second chapter attempts a historical approach 

of maritime cycles focusing on the events that characterize them. The third 

and last chapter analyzes the recent approaches of maritime cycles focusing 

on the facts that characterize them. At the end of the thesis main conclusions 

are summarized, on which the freight market trends do not show a positive 

image and are expected to continue the downtrend regarding the supply and 

demand, sales and purchases. The creation of Leadership 2015 by the 

European Union tends to be a unique action of enhancing shipping and 

shipbuilding, so that both branches continue to have a future and enhance 

global economy. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Οη θχθινη ηεο αγνξάο επεξεάδνπλ ηε λαπηηιηαθή αγνξά. Όπσο 

αλαθέξεη ν Stopford(2009,93) ζην βηβιίν ηνπ maritime economics 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηε ξεπζηφηεηα πνπ πθίζηαηαη ε λαπηηιία, ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζε απηή 

θαη θπξίσο νη πινηνθηήηεο, έλαο πινηνθηήηεο«Όηαν ξςπνά ηο ππυί και οι 

δείκηερ ηηρ ναςηιλίαρ είναι ςτηλοί νοιώθει καλά, όηαν δεν είναι νοιώθει 

δςζηςσιζμένορ» (Stapford, 2009).  

Όπσο ζηε δσή ηνπ λαπηηθνχ ν θαηξφο θάλεη θχθινπο θαη άιινηε είλαη 

θαιφο θαη άιινηε πνιχ άζρεκνο, έηζη θαη ζηε δσή ηνπ πινηνθηήηε ππάξρνπλ 

νη νηθνλνκηθνί θχθινη πνπ άιινηε πξνάγνπλ ην έξγν ηνπ θαη άιινηε ην 

πεξηνξίδνπλ. Οη θχθινη ηεο λαπηηιίαο είλαη ζπλερείο μεθίλεζαλ απφ ην 

παξειζφλ θαη θηάλνπλ κέρξη ζήκεξα θαη ην ζίγνπξν είλαη φηη ζα ζπλερίζνπλ 

λα ππάξρνπλ, κνλίκσο εθεί πνπ ζα θιίλεη έλαο λαπηηθφο θχθινο ζα αλνίγεη 

έλαο άιινο άιινηε παξφκνηνο, άιινηε ρεηξφηεξνο θαη άιινηε θαιχηεξνο 

(Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 2013). 

Οη θχθινη ηεο λαπηηιίαο ζε φηη αθνξά ηνπο πινηνθηήηεο απνηεινχλ 

έλα παηρλίδη φπσο είλαη ην πφθεξ γηα ην ραξηνπαίρηε. πγθεθξηκέλα νη 

πινηνθηήηεο φπσο θαη ν ραξηνπαίθηεο νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ πνπ 

βξίζθνληαη, λα πξνβιέςνπλ, λα κπινθάξνπλ θαη ζην ηέινο αλάινγα κε ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη λα ράζνπλ ή λα θεξδίζνπλ κηα 

πεξηνπζία.  

Σα ζηνηρεία πνπ πιαηζηψλνπλ ηνπο θχθινπο ηεο λαπηηιίαο είλαη ηα 

κεγάια πνζά πνπ επελδχνληαη, νη αγνξνπσιεζίεο ησλ πινίσλ, νη ζπλαιιαγέο 

κε ηνπο άιινπο πινηνθηήηεο θ.ιπ. Όια ηα παξαπάλσ φπσο θαη έλα παηρλίδηα 

πφθεξ ελέρνπλ θηλδχλνπο πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα θάπνηνη «παίρηεο» 

λα απνηχρνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα 

θαηαζηξαθνχλ νδεγεκέλνη αθφκα θαη ζε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. ηε 

παξνχζα εξγαζία ε ζπγγξαθέαο ζα παξνπζηάζεη ηνπο λαπηηθνχο θχθινπο ηεο 
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λαπηηιίαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθαλ κέζα ζηα ρξφληα θαη 

επεξέαζαλ αιιά θαη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΟΡΗΜΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ 

1.1 ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ 

Με ηε λαπηεκπνξηθή νξνινγία ηεο λαπιαγνξάο  εθθξάδεηαη ην 

εκπνξηθφ θάζκα ηνπ θιάδνπ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο λαχινπο θαη πνπ 

ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ ππάξρνπζα πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

θαξαβηψλ. 

ε πεξηφδνπο κεγάιεο δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο θαξαβηψλ, νη ηηκέο 

απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ έθξεμε ηεο λαπιαγνξάο. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη άκεζε πηψζε ησλ λαχισλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί  

ιφγσ ππεξπξνζθνξάο ρψξνπ θαξαβηψλ, ιφγσ θάπνηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ιφγσ πνιέκνπ θιπ. 

Σα ζέκαηα ηεο λαπιαγνξάο ιεηηνπξγνχλ ππέξ ζηα ρξεκαηηζηήξηα 

λαχισλ. Σν θπξηφηεξν ηκήκα ηεο νξγαλσηηθήο πξνζπάζεηαο κηαο 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο είλαη ε εμεχξεζε ηνπ θνξησηή. Ο ξφινο ηνπ 

λαπινκεζίηε είλαη κεζνιαβεηηθφο γηα πινηνθηήηε θαη έκπνξν ζην θιάδν ησλ 

λαπιψζεσλ (Γθηδηάθεο θ.α, 2002). 

Ζ λαπιαγνξά ηεο Διιάδαο αζρνιείηαη θπξίσο κε λαπιψζεηο ζηε 

Μεζφγεην θαη φρη ηφζν κε ηηο ππεξπφληηεο κεηαθηλήζεηο . Ο θιάδνο ηνπ 

πεηξειαίνπ ελεξγνπνηείηαη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε  ην μεξφ θνξηίν πνπ είλαη 

πην ελεξγφ. Βέβαηα, ν Πεηξαηάο απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

λαπινκεζηηηθά θέληξα ηνπ Λνλδίλνπ πνπ θάλνπλ εμαγσγέο ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο. Ζ λαπιαγνξά ζρεηίδεηαη κε εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο θαη 

νξγαληζκνχο(Βιάρνο & Νηθνιατδεο, 1999). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ, ε δνκή ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο, έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ελψ ζπλάκα έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Παξαδνζηαθέο 

λαπηηιηαθέο ρψξεο είδαλ ην κεξίδην ηνπο λα κεηψλεηαη, λέεο λαπηηιηαθέο 

ρψξεο  αλαπηχρζεθαλ ζε βαζηθέο δπλάκεηο, λένη θαλνληζκνί θαη θψδηθεο 

άιιαμαλ ην λαπηηιηαθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 
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Ο αληαγσληζκφο ζήκεξα ζε φιεο ηηο αγνξέο έρεη γίλεη πνιχ έληνλνο 

θαη παξάγνληεο πνπ ζην παξειζφλ δε λνπζεηνχζαλ ηα δξψκελα ηεο 

λαπηηιίαο, ζήκεξα απνηεινχλ ηε βάζε επεξεαζκνχ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

θαη ζηελ πεξίπησζε καο, ηεο λαπιαγνξάο(Γθηδηάθεο θ.α, 2002). 

 ην παξφλ πεξηβάιινλ ην νπνίν, αιιάδεη ζπλερψο, ε ειιεληθή 

λαπηηιία, ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη δπλακηθά έρνληαο ζήκεξα ην 16,5% ηνπ 

παγθφζκηνπ κεξηδίνπ. πγθεθξηκέλα ε λαπηηιία ζηεξίδεη ζήκεξα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζην βαζηθφ δηαζέζηκν πφξν ηεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ(Beth 

et al., 1994). 

Οη άλζξσπνη πνπ απαζρνινχληαη ζηε λαπηηιία εηδηθά ζηελ Διιάδα 

δηαζέηνπλ βαζηά γλψζε. ήκεξα νη εθνπιηζηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

entrepreneurs κφλν ζην βαζκφ πνπ ε δξάζε ηνπο ζπλδέεηαη κε θαηλνηφκεο 

δξάζεηο. Ωο παξάδεηγκα γηα ην πξναλαθεξφκελν δεδνκέλν είλαη ν Ληβάλεο 

Γ.Π, ν νπνίνο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 έθεξε ηα mini bulk, ελψ 10 ρξφληα 

λσξίηεξα ν Ωλάζεο είρε θέξεη ηα supertankers  (Beth et al., 1994). 

Μηα άιιε δξάζε ήηαλ απηή ηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο Costamare 

Inc. ζε λέεο αγνξέο κε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηέζεηε. Ζ θαηλνηνκία ζηε λαπιαγνξά δε ζπλδέεηαη ζήκεξα κφλν 

κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή λέσλ ηερλνινγηψλ. ηε θαηεχζπλζε απηή 

έρνπκε δξάζεηο φπσο ζεκαηψλ επθνιίαο θαη αιινδαπψλ πιεξσκάησλ 

(Fafaliou et al., 2006). 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

λαπιαγνξάο, είλαη ε δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα ιεηηνπξγνχλ ελνπνηεκέλα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. ’ 

έλα ηέηνην θιάδν φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά, ζεκαίλνληα ξφιν παίδεη θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο, ε νπνία βνεζά ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη επξχηεξα ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ. 

Ζ παγθφζκηα λαπιαγνξά απνηειείηαη ζήκεξα απφ έλαλ αξηζκφ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξφηππεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε 
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κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί απφ 

έλαλ επηρεηξεκαηία πνπ είρε πξνεγνχκελε γλψζε θαη ζρέζε κε ηε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία, ν νπνίνο είλαη θαη ν εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Σν 

πξφηππν απηφ είλαη επηηπρεκέλν ζηε δηεζλή λαπιαγνξά ηεο ρχδελ θνξηεγνχ 

λαπηηιίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην γηγαληηζκφ πνπ επηθξαηεί ζε άιινπο 

θιάδνπο, ζηε λαπιαγνξά ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά. 

Δπξχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα 

αθφινπζα (Fafaliou
 
et al., 2006): 

1.  Οηθνγελεηαθφο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ: Όπσο πξναλαθέξζεθε 

ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά απνηειείηαη απφ λαπηηιηαθέο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Ηδξχζεθαλ απφ εγέηεο νη νπνίνη αθφκα θαη ζήκεξα 

έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο μεθίλεζαλ ζαλ κηθξέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο ζηε πνξεία θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ην ζηφιν ηνπο 

θαη λα κεγαιψζνπλ ην κέγεζνο ηνπο. Οη εηαηξίεο απηέο θαηάθεξαλ λα 

μεπεξάζνπλ καθξνρξφληεο θξίζεηο ζηηο λαπιαγνξέο. ηηο κέξεο καο 

παξά ην γεγνλφο φηη ν αληαγσληζκφο θαη νη εμειίμεηο ζηηο δηάθνξεο 

ρξεκαηαγνξέο επλννχλ ηελ ηάζε γηα ζπγθέληξσζε θαη γηγαληηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Όια ηα 

παξαπάλσ νθείινληαη ζε κηα ζεηξά ελδνγελείο παξάγνληεο, ζε 

δνκηθνχο παξάγνληεο ηεο λαπηηιίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άληιεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ (Fafaliou, 

Lekakou& Theotokas, 2006,412-419). ην Πίλαθα 1-1 παξαζέηνληαη 

ζηνηρεία γηα λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαηά θαηεγνξία κεγέζνπο.  
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Πίλαθαο 1.1- Ναπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαηά θαηεγνξία κεγέζνπο 

 

Πεγή: Ναπηεκπνξηθή (2005) 

2. Με δηαθνξνπνίεζε θαη θαζεηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ: νη 

πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ παγθφζκηα λαπιαγνξά 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία θαη ηε δηαρείξηζε 

πινίσλ θαη δελ επεθηείλνληαη ζε άιια ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη ή 

έπνληαη ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Αθφκα θαη 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ επέλδπζαλ ζε άιινπο ηνκείο θξάηεζαλ 

σο βαζηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ηε λαπιαγνξά. Καζεηνπνίεζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο 

εθηφο ηεο λαπιαγνξάο, θαηαγξάθεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επηρεηξήζεηο 

κεγάινπ κεγέζνπο, φηαλ πιένλ έρνπλ εδξαησζεί ζηε λαπηηιία. 

3. Σερλνγλσζία ζηε παγθφζκηα λαπιαγνξά: Ζ πιεηνςεθία ησλ λέσλ 

εθνπιηζηψλ ζηε δηεζλή αγνξά, απνηεινχζαλ εξγαδφκελνη ζηε 

λαπηηιία σο αμησκαηηθνί ησλ πινίσλ ή ζηειέρε ησλ λαπηηιηαθψλ ή 

παξαλαπηηιηαθψλ γξαθείσλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνληαο 

θαιή γλψζε ηεο αγνξάο θαη θαηλνηφκα ζηξαηεγηθή, θαηάθεξαλ λα 

επηβηψζνπλ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, εηδηθά νηθνλνκηθψλ. 

4. Σάζε δηάζπαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: ηε δηεζλή λαπιαγνξά ζπλαληάκε 

δπν θαηεγνξίεο εθνπιηζηψλ, ηνπο παξαδνζηαθνχο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λαπηηιία 

Έηνο Μηθξέο Μεζαίεο Μεγάιεο χλνιν 

Αξηζκφο Πνζνζηφ Αξηζκφο Πνζνζηφ Αξηζκφο Πνζνζηφ Αξηζκφο 

1975 488 72,6 107 21,1 46 6,3 641 

1990 361 65,9 131 23,9 56 10,2 548 

2000 565 67,6 225 27 45 5,4 835 

2005 445 64,5 183 26,5 62 9 690 



 17 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα γελεέο θαη νη κε παξαδνζηαθνί πνπ είλαη 

εθνπιηζηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ εθνπιηζκφ πξνεξρφκελνη απφ 

άιιν επάγγεικα. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ είλαη ε 

δηάζπαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ε δεκηνπξγία 

άιισλ κηθξφηεξσλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Δπηρεηξεκαηηθή δηθηχσζε: Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ εζσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο γηα λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο  (Fafaliou
 
et 

al., 2006). ε πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ζηελ Διιάδα απηφ δελ ηζρχεη, 

κηα θαη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ζηε λαπιαγνξά. Απφ ηελ 

άιιε έρνπκε ηελ άηππε δηθηχσζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, ε νπνία αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη επηρεηξήζεηο ηεο θνξηεγνχ λαπηηιίαο έρνπλ εθαξκφζεη ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.  

Ζ πξψηε ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ηνπο θαη ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κε επηρεηξήζεηο ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θνηλήο 

θνπιηνχξαο. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηε πξνζπάζεηα απηνδχλακεο 

αλάπηπμεο, εζσηεξηθνπνίεζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ πξηλ εθηεινχζαλ  ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ ηξίηε αλαθέξεηαη ζηελ 

επηθέληξσζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχζαλ λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο. 

 

1.2 ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ 

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη είλαη νη νηθνλνκηθνί θχθινη πνπ αθνξνχλ ηε 

λαπηηιία. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά απφ ζπλερείο θαη 

ελαιιαζζφκελεο θάζεηο. Οη θάζεηο απηέο μεθηλνχλ απφ έλα ζεκείν 

αλάπηπμεο θαη θαηαιήγνπλ πάληα ζε έλα πθεζηαθφ ζεκείν.  

Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο δελ είλαη ζηαζεξή άξα ην δηάζηεκα 
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κεηαμχ αλάπηπμεο θαη χθεζεο δηίζηαηαη επεξεαδφκελν απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη ην πνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ελψ κεγάιν ξφιν παίδνπλ θαη νη πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν (Fayle, 2013,109).  

Οη νηθνλνκηθνί θχθινη δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ θαηλφκελν ηεο 

λαπηηιίαο, αιιά αλαθέξνληαη ζε πνιιέο βηνκεραλίεο θαη ζηελ νηθνλνκία σο 

ζχλνιν. Θα πξέπεη λα εηπσζεί φηη νη θχθινη εμαξηψληαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ ηνλ εκπνξηθφ θχθιν.  

Ο εκπνξηθφο θχθινο απνηειεί ηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νηθνλνκίαο, θαη ν νπνίνο 

δηαηππψλεηαη θπξίσο κε ην χςνο ηνπ Α.Δ.Π, ζε ζπλερή βάζε. Ζ ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ δηαξθεί ν θχθινο, νξίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ε 

άλνδνο ηνπ κέρξη θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, δειαδή 

κε ηελ νινθιήξσζε ελφο εκηθπθιίνπ αλφδνπ θαη ελφο  θαζφδνπ (Notteboom 

& Cariou, 2009, 24-26). 

Δπαλεξρφκελνη ζηε λαπηηιία απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη νη ηηκέο 

ησλ λαχισλ θαη ε αμία ησλ θαξαβηψλ, εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε. Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ζηε λαπηηιία αλαθέξεηαη ζηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ζηε δπλακηθή ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ, ζηε δήηεζε πνπ έρεη έλα αγαζφ θαη επξχηεξα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο.  

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηε 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε, αιιά θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ. Με δεδνκέλε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ ζεσξείηαη 

φηη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο ζα ήηαλ ειιηπήο ρσξίο ηε κειέηε 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ (Harlaftis,2012,175-176).  

 Πέξα απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε νη επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην λαπηηιηαθφ θχθιν είλαη νη αθφινπζνη (Fayle,2013,109-114): 

 Ζ αλάπηπμε ηεο δηεζλήο νηθνλνκίαο, πην ζπγθεθξηκέλα ε άλνδνο θαη ε 

χθεζε, παξάγνληεο δειαδή πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ 
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πνζνηήησλ.  

 Ζ παξαγσγή θαη πσο απηή θαηαλέκεηαη ζηηο επείξνπο αιιά θαη νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηα κεηαθνξηθά ηαμίδηα. 

 Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πξνο δηαθίλεζε αγαζά. 

 Οη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ πνπ απμάλνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα 

πνπ πξνζθέξεηαη. 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πινίσλ πνπ δηαιχνληαη, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

κεηψλνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηνπο λαπηηιηαθνχο 

θχθινπο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη λαπηηιηαθνί θχθινη ζεσξνχληαη ν 

ηξφπνο πνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ 

πινίσλ.    

1.2.1 ΦΑΔΙ ΚΤΚΛΩΝ 

Ζ λαπηηιηαθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο κεγάιεο αιιαγέο, 

πνπ ζπληεινχληαη ζε απηήλ, κε ηελ εκθάληζε ελφο θχθινπ, ζηηο ηηκέο ησλ 

λαχισλ θαη ζηηο ηηκέο αγνξαπσιεζίαο ησλ πινίσλ. Ο λαπηηιηαθφο θχθινο 

(shipping cycle) απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: α) Ύθεζε 

(Recession), β) Αλάθακςε (Recovery), γ) Κνξχθσζε (Peak), δ) Καηάξξεπζε 

(Collapse) (Beenstock  & Vergottis, A,1993, 63-67). 
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ρήκα 1.1 

Φάζε 1: Ύθεζε (Recession) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θάζε είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ είλαη πιενλάδνπζα. Μαδεχνληαη ηα πινία 

ζηα κέξε πνπ θνξηψλνληαη θαη εμνηθνλνκνχλ θαχζηκα ρξεζηκνπνηψληαο 

νηθνλνκηθή ηαρχηεηα θαη θαζπζηεξψληαο ηελ άθημε ηνπο ζην ιηκάλη. 

 Οη λαχινη θηάλνπλ ζε επίπεδα θφζηνπο, θπξίσο ησλ πινίσλ πνπ δελ 

απνδίδνπλ θαη έηζη νδεγνχληαη ζηνλ παξνπιηζκφ. 

 Οη ζπλερφκελνη ρακεινί λαχινη θαη ε πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ πνπ δίλνπλ 

δχζθνια πίζησζε, δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηα 

πινία, πνπ ζπλερψο απμάλνληαη. Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ πινία, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνπινχλ ηα πινία ηνπο ζε 

ρακειέο ηηκέο, θαζψο δελ ππάξρνπλ θαη πνιινί αγνξαζηέο. Ζ ηηκή ησλ 

παιαηφηεξσλ πινίσλ κεηψλεηαη ζηελ αμία ηεο δηάιπζεο ηνπο, ζηξέθνληαο ηα 

πινία απηά ζηελ αγνξά ηεο δηάιπζεο. 

Φάζε 2: Αλάθακςε (Recovery) 

ε απηή ηε θάζε, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηείλνπλ λα ηζνξξνπήζνπλ. 

Αξρίδνπλ ινηπφλ λα θαίλνληαη ηα πξψηα ζεηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο: 

 Απμάλνληαη νη λαχινη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ηνπ πινίνπ. 

 Μεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ παξνπιηζκέλνπ ζηφινπ. 

 Όζν ε ξεπζηφηεηα απμάλεηαη, απμάλνληαη θαη νη ηηκέο ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, ζηαδηαθά ζηαζεξνπνηείηαη θαη ε αγνξά, κε 

πξαγκαηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο. 

Φάζε 3: Κνξύθσζε (Peak) 

Όηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζθνξάο απνξξνθεζεί ζηελ αγνξά, 

ηφηε αξρίδνπλ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε λα ηζνξξνπνχλ. Ζ δηάξθεηα ηεο 

θνξχθσζεο ηνπ θχθινπ, κπνξεί λα είλαη απφ ιίγεο εβδνκάδεο κέρξη θαη 

κεξηθά ρξφληα, αλαιφγσο ηηο πηέζεηο πνπ ζα δερηεί ε ηζνξξνπία ηεο 
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πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνξχθσζε 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 Οη λαχινη είλαη πνιχ πςεινί, πνιιέο θνξέο θαη πνιχ παξαπάλσ απφ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. 

 Σα πινία πνπ παξνπιίδνληαη είλαη ειάρηζηα. 

 Ο ζηφινο ρξεζηκνπνηεί κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

 Τπάξρεη ξεπζηφηεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ θαη έηζη νη ηξάπεδεο 

δέρνληαη λα ηνπο δψζνπλ δάλεηα. 

 Τπάξρεη αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ζε ηέηνην 

βαζκφ, πνπ θάπνηα πην κνληέξλα πινία πσινχληαη ζε πςειφηεξε ηηκή απφ 

ηελ αμία ηνπο. 

 Φαίλεηαη φηη νη παξαγγειίεο απμάλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ αξρή 

θαη κεηά κε πην γξήγνξνπο. 

Φάζε 4: Καηάξξεπζε (Collapse) 

Όηαλ ε δήηεζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά, ηφηε ε αγνξά 

θαηαξξέεη. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη επεηδή εηζέξρνληαη λέα πινία ζηελ 

αγνξά, αιιά ε επηηάρπλζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ςπρνινγία ηεο αγνξάο. ε απηή ηε θάζε ηνπ θχθινπ: 

 Σα πινία παξακέλνπλ ζηα ιηκάληα ρσξίο λα θηλνχληαη. 

 Οη λαχινη κεηψλνληαη. 

 Τπάξρεη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο πιεχζεο ησλ πινίσλ. 

 ηελ αξρή ε ξεπζηφηεηα πνπ έρνπλ νη ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ είλαη 

πςειή. 

 Ζ αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη ζχγρπζε. 

Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην φηη έλαο νινθιεξσκέλνο θχθινο έρεη 

4 ζηάδηα: απφ ηελ θάζε ηεο χθεζεο πεξλάεη ζηελ αλάθακςε, έπεηηα 

νδεγείηαη ζηελ θνξχθσζε θαη ηέινο ζηελ πηψζε. Αθφκε, ν λαπηηιηαθφο 

θχθινο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε. Γελ είλαη 
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ζηαζεξή ε εκθάληζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ φπσο επίζεο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη 

πξφβιεςε γηα ην πνηα ζα είλαη ε επφκελε κνξθή ηνπ θχθινπ, γηα θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 

1.2.2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ 

ΚΤΚΛΩΝ 

 Κάπνηε ν Οπίλζηνλ Σζφξηζηι (1874-1965), δήισζε φηη «Όζο πιο 

πίζυ κοιηώ, ηόζο πιο μπποζηά βλέπυ», αλαθεξφκελνο ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο θαη κέζσ απηνχ ήζειε λα δείμεη φηη ε λαπηηιία κπνξεί λα δηδαρζεί 

πνιιά απφ ην παξειζφλ ηεο θαη πσο απηφ ζα ηελ βνεζήζεη λα νδεγεζεί ζε 

κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζην κέιινλ (Stopford, 2009,5). 

 H αλάπηπμε ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ, επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

εμέιημε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Οη λαπηηιηαθνί θχθινη ζπλδένληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Όζν κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα έρεη έλαο θχθινο ηφζν πεξηζζφηεξνη είλαη θαη νη επηρεηξεκαηηθνί 

θίλδπλνη. Δπηπιένλ, ην πφζν ζπρλνί ή κεγάινη κπνξεί λα είλαη νη θχθινη, 

εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη αιιά θαη ην ξίζθν πνπ 

εκπεξηέρνπλ (Stopford, 2009,5). 

 Δπεηδή ε λαπηηιία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα βηνκεραλία εληάζεσο 

θεθαιαίνπ, θάζε απφθαζε πνπ παίξλεηαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ρψξνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ε απφθαζε λα θιείζεη ε δηψξπγα ηνπ νπέδ πξάγκα πνπ κέζα 

ζηελ ηζηνξία έγηλε δπν θνξέο, επεξέαζε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη 

αλάγθαζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ρψξνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο (Sanchez,2007,1-7).  

Ο ηξφπνο πνπ αλαπηχζζνληαη νη λαπηηιηαθνί θχθινη, είλαη απιφο. 

πγθεθξηκέλα φηαλ δελ ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλαο λαπηηιηαθφο θχθινο.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε επνίσλεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, ππάξρεη 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ζπλεπψο απμάλνληαη 
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ζεκαληηθά θαη νη ηηκέο ησλ λαχισλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη ηηκέο ησλ 

λεφθηηζησλ πινίσλ λα απμάλνληαη κηαο θαη ππάξρεη ξεπζηφηεηα γηα ηε 

δήηεζε λέσλ θαξαβηψλ απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ απνηειεί έλαλ 

νηθνλνκηθφ θχθιν, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο θεξδνθφξνο. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηε δηάξθεηα πνπ ε αγνξά ζα ζπλερίζεη λα είλαη νηθνλνκηθά 

ηζρπξή ζην ζχλνιν ηεο (Sanchez,2007,1-7). 

ηνλ αληίπνδα φηαλ ππάξρεη χθεζε ζηελ νηθνλνκία, ε δήηεζε 

κεηψλεηαη νπφηε επεξεάδεηαη ε πξνζθνξά. Οη λαπηηιηαθέο δελ έρνπλ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ λέα θαξάβηα γη’ απηφ επηιέγνπλ λα 

αγνξάδνπλ κεηαρεηξηζκέλα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αγνξά ησλ δεχηεξσλ 

παξνπζηάδεη αλάπηπμε.  Απηφο απνηειεί ηζηνξηθά έλαλ άιιν λαπηηιηαθφ 

θχθιν. Σέινο ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε νπνία νπζηαζηηθά πθίζηαηαη φηαλ 

ε πξνζθνξά κπνξεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε θαη ην αληίζεην (Chrzanowski, 

2012).  

 ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξία ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ, πξψηα φκσο πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ηα επίπεδα 

ηνπ θάζε λαπηηιηαθνχ θχθινπ, βάζε ηεο εκθάληζεο πνπ έθαλαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ζεκεία. Παξαηεξνχληαη ηξεηο λαπηηιηαθνί θχθινη 

(Chrzanowski, 2012): 

α) Ο καθξνρξφληνο θχθινο ή θχθινο ηνπ Kondratiev, ν νπνίνο εμειίζζεηαη 

ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα 50 εηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο αξρηθά 20 ρξφληα 

νηθνλνκηθήο αλφδνπ, ζηε ζπλέρεηα 10 έηε νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ηέινο 20 ρξφληα νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

β) Ο κεζνπξφζεζκνο θχθινο ή θχθινο ηνπ Juglar ή Labrousse, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν 10 εηψλ, πεξίπνπ, θαη νξίδεηαη σο 

επελδπηηθφο θχθινο θαη 

γ) ν βξαρπρξφληνο θχθινο ή θχθινο ηνπ Kitchin, ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

εκπνξηθφο θχθινο κε δηάξθεηα 3-4 ρξφληα. Οη θχθινη απηνί νξίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηε λαπηηιία απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα (McConville, 

1999). 
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ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ λαπηηιηαθψλ 

θχθισλ, ε νπνία ζα αλαπηπρζεί κε ιεπηνκέξεηεο ζην επφκελν θεθάιαην. 

Αξρηθά ε πξψηε πεξίνδνο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1870 κέρξη θαη ην 1938 θαη 

αλήθεη ζην θχθιν ηνπ Kondratiev.  

πγθεθξηκέλα ηα πξψηα ηξηάληα ρξφληα απφ ην 1870 κέρξη θαη ην 

1900 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ξαγδαία θαη ζπλερή αλάπηπμε, ε νπνία 

ζηαζεξνπνηείηαη ηελ πεξίνδν 1900-1910 θαη ηέινο ε πεξίνδνο κέρξη θαη ην 

θξαρ ην 1938, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπζκελή θαη ζπλερή πηψζε ηεο 

δήηεζεο, ε νπνία επεξεάδεη θαη ηε πξνζθνξά αιιά θαη ηα επξχηεξα θέξδε 

ηνπ θιάδνπ (Sipos, 1997,119-122).   

Καηά ηελ πεξίνδν απηή είρακε ηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ ηνπ Juglar ή 

Labrousse, δειαδή δπν κεζνπξφζεζκεο πεξηφδνπο, δπν επελδπηηθνχο 

θχθινπο πνπ θξίζεθαλ θαηαζηξνθηθνί γηα ηε λαπηηιία (Sipos, 1997,119-122). 

Ο θχθινο ηνπ Kondratiev αλαπηχρζεθε κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν ζε έλα δηάζηεκα 50 εηψλ. Ξεθηλψληαο απφ ην 1950 κέρξη θαη ζήκεξα, 

ε ππεξβνιηθή πξνζθνξά θαη ε ρακειή δήηεζε, ην θιείζηκν ηε Γηψξπγαο ηνπ 

νπέδ, ε πηψζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ, επεξέαζαλ ηελ αγνξά έρνληαο αξρηθά 

κηα πεξίνδν αλφδνπ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 1970.  

Σφηε μεθίλεζε κηα πεξίνδνο χθεζεο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 1980 

θαη κεηά μεθίλεζε έλαο ηειηθφο θχθινο αλάπηπμεο ν νπνίνο έθιεηζε πεξίπνπ 

ην 2008.  Σφηε μεθίλεζε θαη πάιη έλαο λένο θχθινο ηνπ Juglar ή Labrousse, 

πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δπν δχζθνιεο δεθαεηίεο 

πνπ γηα πνιινχο ε λαπηηιία βίσζε θαη βηψλεη κηα δπζκελή θαηάζηαζε θαη 

βαζεηά θξίζε, κε πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο (Grammenos,2013,109-114). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ 

- ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΤΝ 

2.1 ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ 

Πξνθεηκέλνπ ε ζπγγξαθέαο λα απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ην ηη νδήγεζε ηελ λαπηηιηαθή αγνξά ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηεο, 

μεθίλεζε ηελ κειέηε εμεηάδνληαο ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. 

ρεδφλ ζην ηέινο ηνπ 1870 ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη ξαγδαία μεθηλψληαο ην ελ ιφγσ έηνο απφ 16,7 θφξνπο νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη θηάλνληαο κεηά απφ 40 ρξφληα, ζπγθεθξηκέλα ην 1910, 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ηνπο 34,6 θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

(Stopford, 2009,110-118). 

Ζ απμεκέλε πξνζθνξά εθείλε ηελ πεξίνδν νδήγεζε θαη ζε αχμεζε 

ηεο δήηεζεο ζε ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Όια απηά ζπλεγφξεζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε άλζεζε ηεο λαπηηιηαθήο νηθνλνκίαο 

(Stopford,2009,110-118). 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζε θαη κειεηψληαο πξνγελέζηεξεο ζπλζήθεο 

ηεο λαπηηιίαο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε, κεηαθεξφκαζηε 

ζηε πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε αλάκεζα ζηνλ Α’ θαη Β’ Παγθφζκην πφιεκν 

(1919-1938) ε νπνία δελ ραξαθηεξίζηεθε σο επλντθή γηα ην θιάδν θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο πινηνθηήηεο. 

πγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν απηή ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ δελ 

κπφξεζε λα ζπκβαδίζεη κε ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο 

δεδνκέλεο ηεο ππεξπξνζθνξάο πνπ ίζρπζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Ζ πεξίνδνο απηή ρσξίδεηαη ζε δπν ππφ πεξηφδνπο: ε πξψηε εθηείλεηαη 

απφ ην 1922-1926 ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ κέηξηα θεξδνθνξία γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο θαη ε δεχηεξε απφ ην 1927-1938 ε νπνία ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα 

ηελ λαπηηιία ιφγσ ηνπ κεγάινπ θξαρ ηνπ 1930 (Grammenos and 
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Arcoulis,2002,81-99). 

ηα πξψηα 15 ρξφληα, πεξίπνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ δεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ξαγδαία.  

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζπληέιεζαλ δηάθνξα πνιηηηθά 

γεγνλφηα, φπσο ν πφιεκνο ηεο Κνξέαο (1950) θαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ηαπσληθψλ θαη γεξκαληθψλ λαππεγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ. Έλα 

άιιν ζεκαίλνλ γεγνλφο ηεο επνρήο, πνπ ζπληέιεζε θαη απηφ ζηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ ήηαλ ην θιείζηκν ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ (1956) πνπ 

επεξέαζε ην ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηελ Αλαηνιή ζηελ Δπξψπε 

(Louis,2006,589-592). 

Ζ κεηέπεηηα επαλαιεηηνπξγία ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1957, νδήγεζε ζε αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Ζ ππεξπξνζθνξά ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαιπθζεί 

απφ ηελ παξνχζα δήηεζε.  

Πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή ζπληέιεζε θαη ην φηη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία είρε εηζέιζεη ζε ηξνρηά χθεζεο, γεγνλφο πνπ μεθίλεζε ρξνληθά απφ 

ην 1958, απνδεηθλχνληαο φηη ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ζεκαίλνλ 

παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ λα πέζνπλ θαη λα 

παξακείλνπλ ζε ρακειά επίπεδα γηα ηελ επφκελε δεθαεηία κέρξη πεξίπνπ ην 

1970(Louis,2006,589-592). 

Ζ λαπηηιία άξρηζε θαη πάιη λα αλαθάκπηεη κε ην θιείζηκν θαη πάιη γηα 

αθφκε κηα θνξά ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ην 1967, απφθαζε πνπ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Ηζξαήι θαη Αηγχπηνπ. Οη ζεηηθέο απηέο 

ζπλζήθεο δηήξθεζαλ γηα ηα επφκελα εθηά ρξφληα θαη φζν ε δηψξπγα ζπλέρηδε 

λα είλαη θιεηζηή. Ζ λαπηηιία θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζαιάζζην εκπφξην 

απμήζεθε απφ 1,807 million tons ην 1966 ζε 3,233 million tons ην 

1973(Stopford,2009,118-130). 

Μεηά ην πέξαο απηψλ ησλ ζπλερφκελσλ εηψλ αλάθακςεο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, παξαηεξήζεθε θαη 
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πάιη έληνλε θάκςε ζην ζαιάζζην εκπφξην ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

ελψ ε χθεζε εληείλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

(Stopford,2009,118-130). 

Ζ θξίζε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη αθφκα πην ηζρπξή θαη πιήηηεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηε λαπηηιία, απφ απηή πνπ ζπληειέζηεθε ην 1930. Δθείλε 

ηελ πεξίνδν ππήξμε κηα λέα αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα ζε επίπεδν νηθνλνκίαο θαη ηε βαζεηά θξίζε, ε 

αλάπηπμε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θξάηεζε ηηο παξαγγειίεο ησλ πινίσλ ζε 

πςειά επίπεδα. πγθεθξηκέλα νη λέεο παξαγγειίεο πινίσλ αχμεζαλ ηελ 

πξνζθνξά απφ 225 million tons deadweight ζε 320 million tons deadweight 

παξά ηε κεησκέλε δήηεζε εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Ζ θζίλνπζα πνξεία έθηαζε 

ζην κέγηζην ζεκείν ηεο ην 1986 (Buxton,2001,317-338). 

 

2.2 ΚΤΚΛΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ 1945 – 2008 

Καηά ηελ πεληεθνληαεηή πεξίνδν κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν, νη θχθινη ηεο αγνξάο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ρχδελ θνξηίνπ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ 7 θαη ήηαλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, θαηά κέζν 

φξν 6,7 έηε ν θαζέλαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αλαπηχρζεθαλ 

νη λαπηηιηαθέο αγνξέο ρχδελ θνξηίνπ ζηελ αγνξά δεμακελφπινησλ, θαζψο 

θαη ζηελ αγνξά ηνπ μεξνχ θνξηίνπ (Holness, 2003,337-338). 

Οη ηηκέο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο μεξνχ θνξηίνπ θαίλνληαη ζην 

ρήκα 2-1, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ ηελ αθνινπζία ησλ θχθισλ ησλ κεηαθνξψλ 

μεξψλ εκπνξεπκάησλ, μεθηλψληαο κε ηνλ θχθιν 15 ην 1947 θαη ηειεηψλνληαο 

κε ηνλ θχθιν 23 ην 2003-8, ελψ νη ηηκέο spot ησλ δεμακελνπινίσλ θαίλνληαη 

ζην ρήκα 2-2. Αλ θαη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο σο πξνο ην ρξφλν ησλ θχθισλ, 

ην ζρήκα είλαη δηαθνξεηηθφ.  
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ρήκα 2.1  Κύθινη λαπηηιηαθήο αγνξάο πινίσλ κεηαθνξάο ρύδελ 

θνξηίνπ (1947- 2008) 

Πεγή: ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Martin Stopfo κε ζηνηρεία απφ δηάθνξεο 

πεγέο.

 

ρήκα 2.2- Κύθινη λαπηηιηαθήο αγνξάο πεηξειαηνθόξσλ πινίσλ (1947-

2008) 

Πεγή: ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Martin Stopfo κε ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεγέο 
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 Οη θχθινη μεξνχ θνξηίνπ δηαθξίλνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη 

νη θνξπθέο ηνπο ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξεο, ελψ νη θχθινη ησλ 

δεμακελνπινίσλ είλαη πην «αηρκεξνί». Γεδνκέλνπ φηη ηα λαχια δελ ιέλε φιε 

ηελ ηζηνξία, νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο δείρλνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη λαπινκεζίηεο πεξηέγξαθαλ ηελ αγνξά ζε θάζε ζεκείν. 

Οη κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία άλνημαλ λέεο αγνξέο φπσο ηε λαπηηιία 

γξακκψλ θαη ηελ ειεχζεξε θνξηεγφ λαπηηιία, νη νπνίεο θπξηάξρεζαλ ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη έδσζαλ ηελ ζέζε ηνπο ζε κηα ζεηξά απφ 

εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο ηεο λαπηηιίαο ρχδελ θνξηίνπ.  

Οη θχξηεο αγνξέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ήηαλ ηα δεμακελφπινηα, ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ηα 

LPG, ηα LNG, ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα πινία 

ππεξάθηηαο λαπηηιίαο, ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη ηα εμειηγκέλα θέξηκπνη. ηελ 

αγνξά ρχδελ λαπηηιίαο, ηα ειεχζεξα θνξηεγά πινία πνιιαπιψλ 

θαηαζηξσκάησλ πνπ είραλ θπξηαξρήζεη ηνλ θιάδν γηα έλαλ αηψλα πεξίπνπ, 

ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πην εμεηδηθεπκέλα πινία (Buxton, 

2001,317-338). 

 

2.3 ΣΑΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, 1945 - 2007 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ε ηάζε ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζε ζηαζεξέο ηηκέο κε βάζε ηνλ δείθηε 

πιεζσξηζκνχ ησλ ΖΠΑ, παξνπζίαζε έλα πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 

10% δειαδή απφ 15% ζε ιηγφηεξν απφ 5%. Απηφ απνηειεί ζαθή έλδεημε φηη 

ζηελ πεξίνδν απηή ζπληειέζηεθε κία απφ ηηο πην αθξαίεο ηερληθέο αιιαγέο 

θαη απηέο νη αιιαγέο ηεθκεξηψλνληαη σο εμήο: κεγαιχηεξα πινία, 

εμεηδηθεπκέλα πινία, βειηησκέλε ηερλνινγία πάλσ ζηα ζθάθε θαη πην 

απνδνηηθνί θηλεηήξεο, φια απηά ζε ζπλδπαζκφ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαηά δχν ηξίηα 

πεξίπνπ (Iordanoaia, 2012,778-783). 

ηα πξψηα 25 έηε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ (ρήκα 2-
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3), ην νπνίν απμήζεθε απφ 500 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1950 ζε 

3.200.000.000 ηφλνπο ην 1973. Γηα άιιε κηα θνξά απηή ππήξμε κία πεξίνδνο 

κεγάισλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, αλ θαη ε έκθαζε 

δφζεθε ηφζν ζηελ νξγάλσζε φζν θαη ζηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. 

εκαληηθέο εηαηξείεο λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ζηνπο θιάδνπο ηεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ κεηάιισλ, έιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο. Ζ ηάζε πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ήηαλ ζπλερήο θαη δηάρπηε 

(McConville, 1999).  

Σν 1945 ν παγθφζκηνο ζηφινο απνηεινχληαλ απφ επηβαηεγά πινία, 

πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ, ειεχζεξα θνξηεγά πινία (tramp) θαη απφ έλαλ 

κηθξφ αξηζκφ δεμακελφπινησλ. Λίγα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

κεηαθνξά θνξηίνπ ήηαλ κεγαιχηεξα απφ 20.000 dwt.  

Μέρξη ην 1975 ν ζηφινο άιιαμε εληειψο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ εμεηδηθεπκέλα πινία. Σα ρχδελ θνξηία 

κεηαθέξνληαλ απφ πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ην πεηξέιαην απφ 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηα γεληθά θνξηία, σο επί ην 

πιείζηνλ κε πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηα νρήκαηα κε πινία 

κεηαθνξάο νρεκάησλ, ηα δαζηθά πξντφληα κε πινία κεηαθνξάο μπιείαο θαη 

ηα ρεκηθά ζε δεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ.  

Ζ εμεηδίθεπζε επέηξεςε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ. Σα 

κεγαιχηεξα πινία κεηαθνξάο θνξηίνπ ην 1945 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 20.000 

dwt. Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη εηδηθνί ζηφινη κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ απνηεινχληαλ απφ πνιιά πινία άλσ ησλ 100.000 dwt θαη ζην 

εκπφξην ησλ ηαθηηθψλ γξακκψλ ηα κεγαιχηεξα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είραλ ηέζζεξηο ή πέληε θνξέο ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ 

πξνγελέζηεξσλ πινίσλ πνιιαπιψλ θαηαζηξσκάησλ (Sanchez, 2007,1-2). 
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ρήκα 2.3 Θαιάζζην Δκπόξην (1949-2005) 

Πεγή: Δπεηεξίδα Ζλσκέλσλ Δζλψλ (δηάθνξα έηε) 

Έηζη, ην γλσζηφ ζέκα ησλ κεγάισλ ζχγρξνλσλ πινίσλ λα ζέηνπλ εθηφο 

ζπλαγσληζκνχ ηα κηθξά πεπαιαησκέλα πινία ζπλερίζηεθε φπσο αθξηβψο 

ζηνλ 19ν αηψλα. 

Δπηπιένλ, ε αγνξά είρε δηαηαξαρζεί απφ κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο 

εμειίμεηο: ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο, πνπ μεθίλεζε ην 1950, ηελ εζληθνπνίεζε 

θαη κεηέπεηηα ην θιείζηκν ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ην 1956, ην δεχηεξν 

θιείζηκν ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ην 1967, ηνλ πφιεκν ηνπ Yom Kippur ην 

1973, ηε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε ην 1979, ηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1990 θαη ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ ην 2003.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην κνηίβν ησλ αλψηαησλ θαη θαηψηαησλ επηπέδσλ 

ησλ κεηαθνξψλ ζπλεπίπηαλε κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηνλ θχθιν ηνπ 

βηνκεραληθνχ εκπνξίνπ ηνπ ΟΟΑ, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ 

επηξξνψλ ήηαλ επίζεο εκθαλή ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 
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ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ άιιαμε. 

Τπήξμε κηα πηψζε ζην ζαιάζζην εκπφξην, ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ κηα 

κεγάιε πηψζε ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Σν κέγεζνο απηήο ηεο χθεζεο ζην 

εκπφξην ζπλαγσλίδνληαλ ην κέγεζνο απηήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 σο πξνο 

ηε βαξχηεηά ηεο. ηελ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ ε θνχξζα γηα ηε ρακέλε 

δπλακηθή ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζηφινπ, πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ λένο θαη 

δπλακηθφο, γέξαζε θαη ππνηφληζε (Savarikas, 2009). 

Ζ ζηγνπξηά ησλ θνξησηψλ γηα ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ ηνπο κεηψζεθε, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ηδηνθηεηψλ 

δεμακελφπινησλ σο ππεξγνιάβσλ, έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε έλαλ δηεπξπκέλν 

ξφιν σο θηήηνξεο θηλδχλνπ. Παξά ηηο εμειίμεηο φκσο απηέο. ζε άιια 

ηκήκαηα ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο ε ηερλνινγηθή εμέιημε ζπλέρηζε. Σα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζε κέγεζνο, κε ηνλ φγθν 

ησλ θνξηίσλ, π.ρ. ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη άλζξαθαο, λα κεηαθηλνχληαη πάλσ 

ζε Capesize πινία άλσ ησλ 100.000 dwt. 

Γεκηνπξγήζεθε έλαο ζηφινο πινίσλ κεηαθνξάο νρεκάησλ, κε ην 

κεγαιχηεξν πινίν λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη 6.000 νρήκαηα. Σα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ κεγάισζαλ ζε κέγεζνο έσο 55.000 dwt.  

Σα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθαλ απφ 2.000 TEU 

ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ζε 6.500 TEU ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

κέρξη ην 2007 ζε πινία άλσ ησλ 10.000 TEU. Ζ ηερλνινγία ησλ πινίσλ 

βειηηψζεθε κε ην κε επαλδξσκέλν κεραλνζηάζην, ηε δνξπθνξηθή πινήγεζε, 

ηηο αληηξξππαληηθέο βαθέο, πην απνδνηηθνχο θηλεηήξεο ληίδει, ηα ζεκαληηθά 

βειηησκέλα θαιχκκαηα ζηνκίσλ ηνπ θχηνπο θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο 

ηερληθέο βειηηψζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή εκπνξηθψλ πινίσλ 

(Buxton, 2001,317-338). 

 

2.4 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΗ ΚΤΚΛΟΗ, 1945-2007 

Οη βξαρππξφζεζκνη θχθινη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Καηά ηελ 

πεξίνδν 1947-2007 ππήξραλ νθηψ θχθινη μεξνχ θνξηίνπ θαη ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ε κέζε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ πνιχ ζχληνκε: ηα 
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αλψηαηα επίπεδα έθηαλαλ θαηά κέζν φξν ηα 2,4 έηε θαη ηα ρακειφηεξα ηα 

3,2 έηε, έηζη ψζηε ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ ήηαλ ηα 5,6 ρξφληα. Ωζηφζν, νη 

θχθινη πνηθίιινπλ ζε ζρήκα θαη έληαζε (Holness, 2003,339). 

Σα πεξηζζφηεξα αλψηαηα επίπεδα είραλ δηάξθεηα δχν εηψλ. Ωζηφζν 

ππήξμε έλα αλψηαην επίπεδν κε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ζηελ πεξίνδν 1988-

1997 θαη ηέινο αθφκε έλα κε καθξά δηάξθεηα πνπ μεθίλεζε ην 2003 θαη 

ζπλερίζηεθε έσο ηηο αξρέο ηνπ 2008, θαζηζηψληαο ηελ πεξίνδν απηή ηελ 

θαιχηεξε ζε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 264 ρξφληα. Απφ ηελ αξλεηηθή πιεπξά, 

ππήξμαλ δχν πνιχ ζνβαξέο πθέζεηο ζηηο πεξηφδνπο 1958-1964 θαη 1982-

1987, κε ηελ ηειεπηαία λα θαηαηάζζεηαη παξάιιεια κε ηελ χθεζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 σο ε ρεηξφηεξε ηνπ αηψλα. Τπφ νξηζκέλνπο φξνπο ήηαλ ε 

πην αθξαία απφ ην 1775. 

 

2.4.1 ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΟ ΚΤΚΛΟ 15: 1945-1951 

Ζ κεηαπνιεκηθή αγνξά έθαλε κηα θαιή αξρή ην 1945: «Ωο απνηέιεζκα 

ηεο έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηεξάζηηαο αλάγθεο γηα κεηαθνξέο, νη 

ηηκέο λαχισλ ζχληνκα έθηαζαλ ζε έλα πνιχ πςειφ επίπεδν θαη θαηλφηαλ 

ππεξβνιηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο πξηλ απφ ηνλ πφιεκν».  

Ζ αγνξά παξέκεηλε ζηαζεξή ην 1946. Σν 1947 άξρηζε κηα πησηηθή 

ηάζε, θζάλνληαο ζην θαηψηαην επίπεδν ην 1949 φηαλ επηθξάηεζε ε 

απαηζηνδνμία. Γεληθά ππήξρε άθζνλε ρσξεηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

πησηηθέο ηηκέο. Σν έηνο 1950 ήηαλ ήζπρν κέρξη ην θζηλφπσξν, φηαλ «ππήξμε 

ζεκαληηθή έιιεηςε ρσξεηηθφηεηαο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ κε 

απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κηα μαθληθή αχμεζε ζηελ αγνξά» (Hansen, 2009). 

 

2.4.2 ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΟ ΚΤΚΛΟ 16: 1952-1955 

Σν 1951 νη αλεζπρίεο πνπ πξνθάιεζε ν Πφιεκνο ηεο Κνξέαο 

ππξνδφηεζαλ έλα θχκα παληθνχ ζηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ. Σν ζαιάζζην 

εκπφξην απμήζεθε θαηά 16% ζε εηήζηα βάζε, δεκηνπξγψληαο κηα αγνξά 

πέξα απφ θάζε θαληαζία κφιηο πξηλ απφ έλα έηνο. Σν αλψηαην επίπεδν 
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δηήξθεζε έλα έηνο θαη κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1952 ηα λαχια είραλ κεησζεί έσο 

θαη 70% σο αληίδξαζε ζηνλ παληθφ ηνπ 1951. Απφ ην 1953 ε ρσξεηηθφηεηα 

απμήζεθε θαζψο νη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο θαη ε ππεξαπνζεκαηνπνίεζε 

ηνπ 1951 ζπλέρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηά (Buxton, 2001,317-338). 

Οη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα ηεο 

αθξαίαο θχζεο απηνχ ηνπ θχθινπ. Ζ ηηκή ελφο ινγηθά άκεζνπ πινίνπ 

Liberty κε έηνο θαηαζθεπήο ην 1944 απμήζεθε απφ ηηο £110.000 ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1950 ζηηο £500.000 ην Γεθέκβξην ηνπ 1951. Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1952 ε ηηκή έπεζε ζηα £230,000.  

Σν έηνο 1954 θαλέξσζε γηα άιιε κηα θνξά πφζν απξφβιεπηε κπνξεί λα 

είλαη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία: ε αγνξά εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πήγε 

απφ ην θαθφ (1953) ζην ρεηξφηεξν (θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 1954) θαη 

ζηε ζπλέρεηα, παξνπζίαζε κία ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ 

1954.  

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1954 ε αγνξά άξρηζε λα ζθίγγεη θαη κέρξη ην ηέινο 

ηνπ έηνπο νη ηηκέο απμήζεθαλ θαηά 30%. Ζ ηάζε βειηίσζεο ζπλερίζηεθε 

κέρξη ην 1955 φηαλ θαη έθιεηζε ε Γηψξπγα ηνπ νπέδ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1956, φπνπ ε εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο απφ ην νπέδ ζε έλα καθξχηεξν 

ηαμίδη γχξσ απφ ην αθξσηήξην, πξνθάιεζε κηα ηεξάζηηα έθξεμε ζηηο ηηκέο 

θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρξνλνλαχισζεο (Iordanoaia, 2012,778-783). 

  

2.4.3 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΤΚΛΟ 17: 1956-1969 

Σα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ θξίζε ηνπ νπέδ παξέρνπλ κηα 

κειέηε πεξίπησζεο ηνπ «παηρληδηνχ ζηε λαπηηιία» ζην πην ζπλαξπαζηηθφ 

ηνπ, θαζψο ε άλζεζε ηνπ 1956 πνπ μαθληθά αθνινπζήζεθε απφ κηα ζνβαξή 

χθεζε. Ο Platou ζρνιηάδεη: Σν έηνο 1957 δείρλεη πσο είλαη ζρεδφλ αδχλαην 

λα πξνβιέςνπκε ην κέιινλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Οη πξνβιέςεηο πνπ 

έγηλαλ ζην ηέινο ηνπ 1956 απφ θνξπθαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο λαπηηιίαο 

ήηαλ αξθεηά αηζηφδνμεο. Καλείο δελ θάλεθε λα αλακέλεη ηελ χθεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηε ζπλέρεηα, κηα χθεζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε 
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ρεηξφηεξε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. 

Σα εθξεθηηθά πςειά πνζνζηά ζην ηέινο ηνπ 1956 κεηψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 1957 ζην θαηψηαην επίπεδν. Τπήξραλ ιίγνη άλζξσπνη, αλ 

ππήξραλ, πνπ λφκηδαλ φηη, κε κηθξέο αιιαγέο, ε πεξίνδνο απηή ζα 

κεηαηξέπνληαλ ζε κία δεθαεηή χθεζε ε νπνία ζα ηειείσλε κφλν κε ην 

δεχηεξν θαη πην δηαξθή θιείζηκν ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ην 1967 

(McConville, 1999). 

Έλα πνιχπινθν θάζκα νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ζπληέιεζε ζην λα δεκηνπξγεζεί ε πην καθξάο δηάξθεηαο χθεζε. Ο Tugenhadt 

πεξηγξάθεη ην κέξνο πνπ νη εηαηξείεο πεηξειαίνπ έπαημαλ κε ηελ δεκηνπξγία 

κηαο επελδπηηθήο άλζεζεο ζηα δεμακελφπινηα πνπ νδήγεζε ηελ αγνξά πξνο 

ηα θάησ. 

Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ νπέδ ην 1956 πνπ νη ηδηνθηήηεο 

πινίσλ έθαλαλ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο επηηπρίεο ηνπο. Όηαλ ην θαλάιη 

έθιεηζε θαη ηα δεμακελφπινηα έπξεπε λα αιιάμνπλ ην δξνκνιφγηφ ηνπο γχξσ 

απφ ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο, δελ ππήξραλ αξθεηά δηαζέζηκα γηα λα 

κεηαθέξνπλ ην πεηξέιαην πνπ ρξεηαδφηαλ, θαη ηα λαχια απμήζεθαλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ (Sanchez, 2007,1-5). 

Οη εηαηξείεο πηζηεχνληαο, φπσο φινη νη άιινη, φηη νη Αηγχπηηνη δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην θαλάιη αθνχ εθθαζαξηζηεί, πίζηεπαλ φηη ε 

έιιεηςε ζα δηαξθνχζε κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κέρξη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα λέα πινία.  

Ωο εθ ηνχηνπ, ππέγξαςαλ ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πξνζέιαβαλ φρη 

κφλν δεμακελφπινηα γηα άκεζε εξγαζία κε πςειφ ηζρχνλ επηηφθην, αιιά 

ζπκθψλεζαλ επίζεο κε ηνπο φξνπο λαχισζεο πινίσλ ηα νπνία δελ είραλ 

αθφκε θαηαζθεπαζηεί, γηα εξγαζία ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Όηαλ νη Αηγχπηηνη 

απέηπραλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην θαλάιη απνηειεζκαηηθά, επήιζε ε 

θαηάξξεπζε ζηελ αγνξά δεμακελφπινησλ, ε νπνία κάιηζηα έθηαζε ζην 

πςειφηεξν ζεκείν. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζπκθσληψλ πνπ είραλ 

ππνγξάςεη νη πινηνθηήηεο κε δεδνκέλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αθξσηεξίνπ ηεο 

Καιήο Διπίδαο. Όηαλ απηφ δελ ιεηηνχξγεζε δελ κπφξεζαλ λα είλαη ηππηθνί 
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ζηηο ζπκθσλίεο πνπ είραλ ππνγξάςεη θαη θαηαζηξάθεθαλ (Savarikas, 2009). 

Αξθεηνί άιινη παξάγνληεο, ζπλέβαιαλ ζηελ ππεξπξνζθνξα 

ρσξεηηθφηεηαο, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηηο κεηαθνξέο μεξνχ θνξηίνπ ην 

1958. Ο Platou δηαθξίλεη ηελ δεκηνπξγία απνζεκάησλ, ηελ ππέξκεηξε 

θαηαζθεπή πινίσλ, ηελ εκθάληζε πην απνδνηηθψλ πινίσλ θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία (Savarikas, 2009). 

Οη ιφγνη γηα ηελ πηψζε απηή ήηαλ πνιινί. Σα απνζέκαηα ζηελ Δπξψπε 

ζηα ηέιε ηνπ 1956 επέηξεςαλ κία κηθξή κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

ρσξεηηθφηεηα ζηα ειεχζεξα θνξηεγά πινία θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 

1957. Σν πνζνζηφ ηεο νινθιήξσζεο ησλ λέσλ απηψλ πινίσλ είρε απμεζεί 

ζεκαληηθά θαη ηα νπνία γξήγνξα αληηθαηέζηεζαλ ηα πινία Liberty.  

Απηά ηα λέα ειεχζεξα θνξηεγά πινία, είραλ θαηά κέζν φξν 3.000 

ηφλνπο κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ ηα πινία πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί 

ζηνλ πφιεκν, ήηαλ γξεγνξφηεξα θαηά ηέζζεξηο θφκβνπο θαη έθεξαλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν θνξηίν απφ ηα πινία Liberty ηα νπνία πξννξίδνληαλ 

λα αληηθαηαζηήζνπλ. 

Δπίζεο, ζηελ πηψζε ζπλέβαιαλ θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ επηβιήζεθαλ ζε έλαλ αξηζκφ ρσξψλ πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ έιιεηςε 

ζπλαιιάγκαηνο. Άιιεο ζπληξέρνπζεο αηηίεο ήηαλ ε επηηαρπλφκελε ηάζε πξνο 

ηελ απηάξθεηα ηεο πινηνθηεζίαο, ε λαχισζε θαη ε λαππεγηθή βηνκεραλία ζε 

κέρξη ηψξα κε λαπηηιηαθέο ρψξεο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε Ηαπσλία έγηλε 

μαθληθά έλαο ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ρσξεηηθφηεηαο κε ειεχζεξα θνξηεγά 

πινία ζηνλ παγθφζκην εκπνξηθφ ζηφιν. Σέινο, ε χθεζε ζην παγθφζκην 

εκπφξην βνήζεζε ζηελ ψζεζε ησλ ηηκψλ πξνο ηα θάησ, αξθεηά θάησ απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά επίπεδα (Stopford, 2009). 

Ζ ζνβαξή χθεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζίγνπξα έπαημε ζεκαληηθφ 

ξφιν. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ζηνλ ΟΟΑ κεηψζεθε θαηά 4% ην 1958, 

επηθέξνληαο ηελ πξψηε πηψζε ζην ζαιάζζην εκπφξην απφ ην 1932. Ζ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ νπέδ κείσζε ηελ δήηεζε γηα δεμακελφπινηα θαη 

ζπλέπεζε κε ηηο παξαδφζεηο ξεθφξ ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ, ηα νπνία είραλ 

παξαγγειζεί θαηά ηελ ηζρπξή αγνξά ηνπ 1955-6. 
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Ωζηφζν, ε αηηία απηήο ηεο καθξάο χθεζεο δελ ήηαλ θπξίσο ε έιιεηςε 

δήηεζεο. Μεηά ηηο απνηπρίεο ην 1958, ην ζαιάζζην εκπφξην απμήζεθε απφ 

990 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1959 ζε 1.790 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1966, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 80% κέζα ζε επηά έηε. Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα ήηαλ 

ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.  

Μεηά ηηο ειιείςεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε παξαγσγή ηεο 

λαππεγηθήο βηνκεραλίαο ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη ε απμαλφκελε ξνή γηα 

κεγάια ζχγρξνλα πινία ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε 

ησλ λαχισλ πξνο ηα θάησ. Σα λαχια ησλ δεμακελνπινίσλ επέζηξεςαλ ζε 

πξαγκαηηθά θεξδνθφξα επίπεδα κεηά ην θιείζηκν ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ ην 

1967. Ωζηφζν, απηή ε δεχηεξε θξίζε ηνπ νπέδ δελ ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κία επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο, δηφηη ε πξνζθνξά είρε 

γίλεη πην επέιηθηε (UNCTAD, 2013): 

Σφζα πνιιά πινία είραλ παξαγγειζεί ζηνλ απφερν ηεο θξίζεο ηνπ 

1956, ψζηε γηα αξθεηά ρξφληα πξηλ ην θιείζηκν ηνπ θαλαιηνχ θαη πάιη ην 

1967 ππήξρε ζεκαληηθφ πιεφλαζκα ζε δεμακελφπινηα θαη πνιιά απφ απηά 

έπξεπε λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηαθνξείο ζηηεξψλ γηα λα έρνπλ δνπιεηά. Ωο 

απνηέιεζκα, νη πινηνθηήηεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επαλαιάβνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε επηηπρία ηνπο. Μέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο απφ ην θιείζηκν ηνπ 

νπέδ, πεξίπνπ 200 δεμακελφπινηα ζπλνιηθνχ χςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ 

ηέζεθαλ εθ λένπ ζηελ κεηαθέξνπλ πεηξειαίνπ εμαζθαιίδνληαο ηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο Δπξψπεο. 

Οη εηαηξείεο επνκέλσο αξλήζεθαλ ηε λαχισζε ζθαθψλ γηα 

πεξηζζφηεξα απφ δχν ή ηξία ηαμίδηα ζε έλα έηνο, αληί γηα πνιιά ρξφληα 

κπξνζηά. Παξφια απηά, ε θξίζε ήηαλ εμαηξεηηθά επηθεξδήο γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο. Ο Ννξβεγφο Sigval Bergesen έδεημε ηη ζεκαίλεη απηφ ζε γεληθέο 

γξακκέο φηαλ λαχισζε ην 80.000 ηφλσλ Rimfonn ζηελ Shell γηα δχν ηαμίδηα 

κε θφζηνο £1 εθαηνκκχξην. 

Δλ νιίγεο, ε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε ηελ άλζεζε ηνπ 1956 κε ην 

θιείζηκν ηνπ νπέδ, ήηαλ ιηγφηεξν επηθεξδήο γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Οη πινηνθηήηεο είραλ ζεκαληηθέο δεκίεο ζηελ spot αγνξά θαηά ην πξψην 
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εμάκελν θαη, αλ θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ε αγνξά βειηηψζεθε, ε δήηεζε 

δελ απμήζεθε πνηέ αξθεηά πάλσ απφ ηελ πξνζθνξά ψζηε λα σζήζεη ηηο ηηκέο 

ζε απνδεθηά επίπεδα θέξδνπο. 

 

2.4.4 ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΟ ΚΤΚΛΟ 18: 1970-1972 

Ο Πφιεκνο ησλ Έμη Ζκεξψλ κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Αηγχπηνπ ην 

1967 θαη ην επαθφινπζν θιείζηκν ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ ζεκαηνδφηεζε 

ηελ έλαξμε ηεο επηαεηνχο επεκεξίαο γηα ηνπο εθνπιηζηέο ζηελ λαπιαγνξά. 

Τπήξμαλ ηξεηο πεξίνδνη άλζεζεο ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

θαζψο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο νη πινηνθηήηεο ήηαλ ζε ζέζε λα 

θαζνξίζνπλ ηηο ρξνλνλαπιψζεηο ζε εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο ηηκέο.  

Γεδνκέλνπ φηη ην πεηξέιαην απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαλ κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ εθείλε ηελ επνρή, ν 

θχξηνο αληίθηππνο ηνπ θιεηζίκαηνο έγηλε αηζζεηφο ζηελ αγνξά 

δεμακελνπινίσλ (Βιάρνο & Νηθνιατδεο, 1999). 

Ζ αγνξά κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ επσθειήζεθε έκκεζα απφ ηε 

βειηίσζε ησλ ηηκψλ γηα ηα πινία κεηαθνξάο κεηαιιεχκαηνο ε νπνία 

νθείιεηαη ζηνπο ζπλδπαζκέλνπο κεηαθνξείο πνπ ην γχξηζαλ ζηελ εκπνξία 

πεηξειαίνπ, αιιά, ζε γεληθέο γξακκέο, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ήηαλ ιηγφηεξν 

αηζζεηή απφ φηη ζηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ.  

Ζ άλζεζε ηνπ 1970 θαη ηνπ 1973, ζπλέπεζε κε εμαηξεηηθά αλψηαηα 

επίπεδα ζηνλ βηνκεραληθφ θχθιν ηνπ εκπνξίνπ, ηα νπνία εληζρχζεθαλ απφ 

πνιηηηθά γεγνλφηα, φπσο ην θιείζηκν ηνπ Παλαξαβηθνχ αγσγνχ Tap Line ηνλ 

Μάην ηνπ 1970, ηνπ πεηξειαηαγσγνχ πνπ μεθηλνχζε απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν 

θαη έθηαλε σο ηελ Μεζφγεην, πεξηθφπηνληαο ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πεηξειαίνπ απφ ηε ηδψλα θαηά 15 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Αξγφηεξα ην ίδην έηνο, νη πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηε 

Ληβχε απφ ην λέν θαζεζηψο, έδσζαλ πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ αγνξά. Έλα 

παξφκνην κνηίβν ζπλέβε φηαλ ε εζληθνπνίεζε ησλ Ληβπθψλ πξνκεζεηψλ 

πεηξειαίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1973, έθαλε ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο λα 
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πεξηθφςνπλ ηελ πξνκήζεηα ζε ιηβπθφ πεηξέιαην ππέξ ησλ πην καθξηλψλ 

πεγψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή (Γεσξγαληφπνπινο, 2013). 

Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ήηαλ κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Σν ζαιάζζην εκπφξην απμήζεθε θαηά 

78% ην 1966, απφ ηνπο 1.807 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζε 3.233 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην 1973. Ζ απμεκέλε απαίηεζε γηα πινία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ησλ επηά εηψλ, ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φηη ζηα πξνεγνχκελα 16 

ρξφληα. Παξά ηελ ηαρεία επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, ηα λαππεγεία εκθάληζαλ δπζθνιίεο ζην λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηελ δήηεζε.  

Τπήξμε κηα χθεζε ην 1971, αιιά απηή απνδείρζεθε βξαρχβηα θαη 

πνιινί πινηνθηήηεο θαιχπηνληαλ απφ ηηο θεξδνθφξεο ρξνλνλαπιψζεηο νη 

νπνίεο είραλ ππνγξαθεί ην 1970. Ωο εθ ηνχηνπ, απηή ήηαλ κία πεξίνδνο 

κεγάιεο επεκεξίαο θαη επέθηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο (Θενηνθάο, 

2000). 

 

2.4.5 ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΟ ΚΤΚΛΟ 19 : 1973 - 1978  

Σν έηνο 1973 ήηαλ έλα απφ ηα θαιχηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, 

ζπγθξίζηκν κε ηελ άλζεζε ηνπ 1900 πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνλ πφιεκν ηεο 

Νφηηαο Αθξηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, νη ηηκέο 

ρξνλνλαχισζεο γηα έλα VLCC δηπιαζηάζηεθαλ απφ ηα 2,5 δνιάξηα αλά 

DWT αλά κήλα ($22.000 αλά εκέξα) ζε $5 αλά DWT αλά κήλα ($44.000 

αλά εκέξα). Οη αθξαίεο ζπλζήθεο θαιιηέξγεζαλ ην θιίκα γηα κηα ζεακαηηθή 

θνχζθα ζηηο ηηκέο ησλ πινίσλ. Οη Hill θαη Vielvoye πεξηγξάθνπλ ηνλ θαχιν 

θχθιν ησλ ηηκψλ σο εμήο (Holness, 2003,339-340): 

Ζ αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 1972, θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1973 ε ηηκή φισλ ησλ ηχπσλ πινίσλ απμήζεθε θαηά 40 

θαη 60 ηνηο εθαηφ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε ηελ πην 

ζεκαληηθή αχμεζε λα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ 

δεμακελνπινίσλ. Οη πινηνθηήηεο ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πνιχ 
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πςειέο ηηκέο, σο απνηέιεζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ζηα πινία κε έγθαηξε 

παξάδνζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε έλα πνιχ κεγάιν πινίν κεηαθνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ, ην νπνίν είρε παξαγγειζεί ην 1970 ή ην 1971 κε θφζηνο πεξίπνπ 

26.400.000 δνιάξηα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ηηκή κεηαμχ ησλ 

$61 εθαηνκκπξίσλ θαη $73.5 εθαηνκκπξίσλ. 

Ζ αγνξά δεμακελφπινησλ θαηέξξεπζε κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Yom 

Kippur ην 1973, αιιά ε αγνξά πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ 

θαζπζηέξεζε κέρξη ην 1974 θαη ε αγνξά κηθξψλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ θαζπζηέξεζε κέρξη ην 1975, σζνχκελεο απφ ηελ έληνλε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε.  

Ζ αλάπηπμε απηή ήηαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο δεκηνπξγίαο απνζεκάησλ 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία σο απνηέιεζκα ηνπ πιεζσξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ 

βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο βαξηά ζπκθφξεζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ηε Νηγεξία, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ άλζεζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο θαη ε 

νπνία πξνθιήζεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ην πεηξέιαην. Απηφ 

απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηα αλψηαηα επίπεδα ζηελ 

αγνξά κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, ε νπνία μεπέξαζε ηελ χθεζε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία (Hansen, 2009). 

Μεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 1975 θαη 1995, ε αγνξά μεξνχ θνξηίνπ 

αθνινχζεζε έλα δηαθνξεηηθφ πξφηππν απφ ηα δεμακελφπινηα. Γηα ηα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ην θαηψηαην επίπεδν ζηνλ θχθιν 19 δηήξθεζε 

κφιηο ηξία έηε απφ ην 1975 έσο ην 1978. Ζ ίδηα ε αγνξά ησλ εηαηξεηψλ ην 

1973-4 επέηξεςε ζηνπο πινηνθηήηεο λα ξπζκίζνπλ ηηο ρξνλνλαπιψζεηο πνπ 

απέθεξαλ θέξδε γηα αξθεηά ρξφληα κεηά.  

Ωζηφζν, ε αγνξά spot εηζήιζε ζε θάζε χθεζεο ην 1975 θαη ηα 3 έηε 

πνπ αθνινχζεζαλ, απφ ην 1975 έσο ην 1978, ππήξμαλ πνιχ αξλεηηθά γηα φια 

ηα κεγέζε ησλ πινίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε θάπνηα επνρηαθή 

δηαθχκαλζε, θαηά κέζν φξν, νη λαχινη δελ επαξθνχζαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο δαπάλεο. Μέρξη ην 1977 πνιινί πινηνθηήηεο αληηκεηψπηδαλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 
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Σν θζηλφπσξν ηνπ 1978, άξρηζε ε αλάθακςε ηεο αγνξάο ηνπ μεξνχ 

θνξηίνπ θαη νδήγεζε ζε κηα πνιχ ζηαζεξή αγνξά ην 1979-80. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ 1978 νη λαχινη είραλ απμεζεί θαηά 30%, θαη ζπλέρηζαλ λα απμάλνπλ 

κέρξη ην 1979 θηάλνληαο ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ φηη ήηαλ ην 1974. 

Τπήξραλ πνιινί ιφγνη γηα ηε δπλακηθή απηήο ηεο αλάθακςεο. Σν ζθεληθφ 

ζηήζεθε απφ κηα απφηνκε βειηίσζε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε. 

Σν εκπφξην ησλ ρχδελ εκπνξεπκάησλ απμήζεθε θαηά 7,5% ην 1979, 

αιιά ε πξνζθνξά απμήζεθε κφλν θαηά 2,5%, ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ 

ησλ παξαγγειηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο χθεζεο. Δπηπιένλ, 

ζπληέιεζε θαη ην απξφβιεπην απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ην 1979. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε φιν ηνλ 

θφζκν άιιαμαλ απφ ηελ ιεηηνπξγία κε πεηξέιαην ζε άλζξαθα, δίλνληαο 

ζεκαληηθή ψζεζε ζην ζεξκηθφ εκπφξην άλζξαθα. Σν απνηέιεζκα απηφ 

εληζρχεηαη απφ ηε ζπκθφξεζε. 

χκθσλα κε ην Fearnleys Review, «ε ξαρνθνθαιηά ηεο αγνξάο 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ην 1980 ήηαλ ε βαξηά ζπκθφξεζε ζε 

ζεκαληηθέο πεξηνρέο ησλ ιηκέλσλ». Καηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ν 

ρξφλνο αλακνλήο γηα ηνπο κεηαθνξείο άλζξαθα ζηνπο ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ 

απμήζεθε έσο θαη 100 εκέξεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξηπιαζίαζε ηελ 

αλάγθε γηα ρσξεηηθφηεηα ζε απηφ ην εκπφξην. Ζ ζπκθφξεζε ήηαλ επξέσο 

δηαδεδνκέλε, ηδηαίηεξα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Γπηηθή Αθξηθή, φπνπ νη 

παξαδνζηαθέο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ. Οη ηηκέο απμήζεθαλ πεξαηηέξσ ην 

1980 θαη ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ ήηαλ 50% πάλσ απφ ην κέζν φξν πνπ 

είραλ θηάζεη ην 1979 (Buxton, 2001,317-338). 

ηελ αγνξά δεμακελφπινησλ, ν πφιεκνο ηνπ Yom Kippur είρε σο 

απνηέιεζκα κία δηαξζξσηηθή χθεζε ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ην 1988 θαη ε 

νπνία ηειείσζε κφλν απφ κηα ζχληνκε βειηίσζε ηεο αγνξάο ην 1979. 

Τπήξραλ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλέβαιαλ ζην βάζνο απηήο ηεο 

χθεζεο. 
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Σν πξψην ήηαλ ε ππεξπξνζθνξά ησλ δεμακελφπινησλ πνπ πξνέθπςε 

απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επελδχζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 1973, ν επηρεηξεζηαθφο ζηφινο ησλ δεμακελφπινησλ ήηαλ 225 

εθαηνκκχξηα dwt, αιιά έγηλαλ ηφζεο πνιιέο λέεο παξαγγειίεο 

δεμακελφπινησλ ψζηε παξά ηελ πηψζε ηεο δήηεζήο ηνπο θαηά ηα επφκελα 

δχν ρξφληα, ν ζηφινο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμήζεθε ζε 320 εθαηνκκχξηα 

dwt, δεκηνπξγψληαο πιεφλαζκα ρσξεηηθφηεηαο δεμακελνπινίσλ κε 100 

εθαηνκκχξηα dwt. 

Γεχηεξνλ, ε παγθφζκηα λαππεγηθή βηνκεραλία ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα 

θαηαζθεπάζεη 60 εθαηνκκχξηα dwt εκπνξεπκαηηθψλ πινίσλ θάζε ρξφλν, 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ απαηηνχληαλ γηα λα αληαπνθξηζεί ε αγνξά 

ζηελ δήηεζε γηα λέα πινία, αθφκε θαη αλ ε ηάζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 είρε 

ζπλερηζηεί. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ λαππεγείσλ δελ ήηαλ εχθνιν λα κεησζεί θαη 

ρξεηάζηεθε κηα δεθαεηία ππεξπαξαγσγήο ψζηε λα κεησζεί ε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ζε έλα επίπεδν ζχκθσλα κε ηε δήηεζε (Iordanoaia, 2012,778-

783). 

Σξίηνλ, νη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ην 1973 θαη ην 1979 

κείσζαλ δξακαηηθά ηε δήηεζε γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ. Ζ αγνξά ζπλεηξίβε 

ζηα ρακειφηαηα επίπεδα. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απφ ηελ άλζεζε ζηελ 

απνηπρία ην 1973 ήηαλ ν πην εληππσζηαθφο πνπ θαηαγξάθηεθε πνηέ ζηελ 

λαπηηιηαθή αγνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη ηηκέο γηα ηα VLCC 

εθηνμεχζεθαλ πάλσ απφ ηελ θιίκαθα Worldscale (WS) 300 θαη παξέκεηλαλ 

εθεί κέρξη ηνλ Οθηψβξην. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Οθηψβξην ν ΟΠΔΚ εηζήγαγε έλα 

εκπάξγθν θαηά 10% ζε φιεο ηηο εμαγσγέο πξνο ηε Γχζε θαη ε αγνξά 

ζπλεηξίβε απφηνκα, κε ηηο ηηκέο γηα ηα  VLCC λα πέθηνπλ ζηελ θιίκαθα WS 

80 ηνλ Γεθέκβξην. Ζ πηψζε ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1974 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 

1975, ε ηηκή γηα έλα VLCC απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ζηελ Δπξψπε είρε 

βπζηζηεί ζηελ θιίκαθα WS 15. 

Ωζηφζν, ρξεηάζηεθε ζρεδφλ έλαο ρξφλνο γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1974, πέληε κήλεο κεηά ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο, κία επηρείξεζε έθιεηλε έλα δεμακελφπινην 270.000 
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dwt γηα 3 έηε κε $28.000 αλά εκέξα, αιιά νθηψ κήλεο αξγφηεξα, ηνλ 

Ννέκβξην ην θιείζηκν ελφο δεμακελνπινίνπ θφζηηδε κφλν $11.000 αλά 

εκέξα. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ήηαλ 

κηθξή, αιιά απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο νη ηηκέο είραλ ήδε κεησζεί θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 50% (McConville, 1999). 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή γηα έλα κεηαρεηξηζκέλν πινίν VLCC 

θαηαζθεπήο ηνπ 1970 κε 200.000 dwt κεηψζεθε απφ ηα 52 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην 1973 ζηα 23 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1974. Απηφ απνδείρζεθε λα 

είλαη κφλν ε αξρή. Σν 1975 ε ηηκή έπεζε ζηα 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ην 

1976 ζηα 9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ζηα κέζα ηνπ 1977 ζηα 5 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Μεηά απφ δχν έηε ππήξμε κία κέηξηα αλάθακςε ζηελ αγνξά 

δεμακελνπινίσλ. Ζ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ην 1979 άξρηζε λα 

σζεί ηηο ηηκέο πξνο ηα πάλσ. Ζ παξνπιηζκέλε ρσξεηηθφηεηα κεηψζεθε απφ 

ηα 13,4 εθαηνκκχξηα dwt ζηα 8,6 εθαηνκκχξηα dwt, ην 1979. 

Ωζηφζν, απηή ππήξμε κία κηθξή αλάθακςε θαη νη ηηκέο ησλ VLCC δελ 

έθηαλαλ θαλ γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ελφο ηαμηδηνχ. ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ παξαηεξήζεθε επίζεο αχμεζε θαη ε ηηκή ελφο 

εθαηνκκπξίνπ ησλ 200.000 dwt αλήιζε ζηα 11 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Έλα 

δηάιεηκκα ζηελ καθξά χθεζε, παξά κία άλνδνο ηεο αγνξάο. 

 

2.4.6 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΤΚΛΟ 20α : 1979 - 1987 

(ΠΛΟΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΤΓΗΝ ΦΟΡΣΙΟΤ) : Η ΤΦΔΗ ΣΗ 

ΓΔΚΑΔΣΙΑ ΣΟΤ 1980 

Ζ άλζεζε ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ μεξνχ θνξηίνπ δηήξθεζε κέρξη 

ην Μάξηην ηνπ 1981 νπφηε θαη πξνέθπςε κία απφηνκε πηψζε. Οη εκεξήζηεο 

απνδνρέο ελφο Panamax έπεζαλ απφ ηα 14.000 δνιάξηα εκεξεζίσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ζηα 8.500 δνιάξηα αλά εκέξα ηνλ Γεθέκβξην. Σν αξρηθφ έλαπζκα 

γηα ηελ πηψζε απνηέιεζε κία απεξγία ησλ αλζξαθσξχρσλ ζηηο ΖΠΑ, ε 

νπνία πξνθάιεζε κείσζε ζηελ αγνξά ζηνλ Αηιαληηθφ. Σν πην ζεκειηψδεο 

πξφβιεκα ήηαλ ε αξρή κηαο ζνβαξήο χθεζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 
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πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ην ζηάζηκν εκπφξην άλζξαθα θαη ε 

εμάιεηςε ηεο ζπκθφξεζεο ψζεζε ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ ζε ηέηνηα επίπεδα, 

ψζηε ηελ πεξίνδν ζην 1983-4 νξηζκέλνη λαπινκεζίηεο ηελ πεξηέγξαθαλ σο 

ηελ ρεηξφηεξε πνπ βίσζαλ πνηέ (Sanchez, 2007,1-5). 

Σν 1982 επήιζε κία πεξαηηέξσ κείσζε ησλ λαχισλ ζην κηζφ. Μέρξη 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1982, νη απνδνρέο ησλ Panamax κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ ήηαλ θάησ απφ ηα 4.200 δνιάξηα αλά εκέξα.  

ηελ αγνξά ρξνλνλαχισζεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο νη νπνίεο είραλ 

δηαπξαγκαηεπηεί θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο έπξεπε λα ππνζηνχλ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε γηα λα επηβηψζνπλ νη λαπισηέο θαη πνιινί λαπισηέο 

απέηπραλ λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο ζπλνιηθά, θάηη πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε επαλαπαξάδνζε πινίσλ θαη πεξαηηέξσ δπζθνιίεο 

γηα ηνπο πινηνθηήηεο.  

Οη ηηκέο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ βειηηψζεθαλ ειαθξά θαηά ηελ 

άλνημε ηνπ 1983, αιιά έπεζαλ ζην θαηψηαην επίπεδν ην θαινθαίξη θαη 

έκεηλαλ εθεί. Παξά ην γεγνλφο φηη νη λαχινη ήηαλ πνιχ ρακεινί, ηελ πεξίνδν 

1983-4 πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο παξαγγειηψλ γηα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ.  

Ζ φιε δηαδηθαζία μεθίλεζε απφ ηελ Sanko Steamship, κηα ηαπσληθή 

λαπηηιηαθή εηαηξεία, ε νπνία παξήγγεηιε θξπθά 120 πινία. Σν παξάδεηγκά 

ηεο αθνινπζήζεθε ζχληνκα απφ κία πιεζψξα παξαγγειηψλ απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, θπξίσο Έιιελεο θαη Ννξβεγνχο. Ζ 

εμήγεζε απηήο ηεο αληηθπθιηθήο παξαγγειίαο πινίσλ, ε νπνία κνηάδεη κε κία 

παξφκνηα εθδήισζε ηελ πεξίνδν 1905-6, είλαη πνιχπινθε. 

Οη εθνπιηζηέο είραλ ζπζζσξεχζεη κεγάια απνζέκαηα κεηξεηψλ θαηά 

ηελ άλζεζε ηνπ 1980. Οη ηξάπεδεο, νη νπνίεο είραλ κεγάιεο θαηαζέζεηο ζε 

πεηξνδνιάξηα, ήηαλ πξφζπκεο λα δαλείζνπλ ζηελ λαπηηιία θαη ηα πινία ήηαλ 

θηελά, δηφηη ηα λαππεγεία είραλ αθφκε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

θαη δελ είραλ παξαγγειζεί δεμακελφπινηα. Δπηπιένλ, ηα λαππεγεία είραλ 

πξνζθέξεη κηα λέα γεληά απνδνηηθψλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ πνπ 

θαηλφηαλ πνιχ ειθπζηηθή ζηελ ηζρχνπζα πςειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Σα 
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επίπεδα ηνπ γηελ ήηαλ επλντθά, θάλνληαο ηα πινία πνπ είραλ παξαγγειζεί 

ζηελ Ηαπσλία λα δείρλνπλ θζελά. Σέινο, νη πινηνθηήηεο πνπ έθαλαλ 

παξαγγειίεο πινίσλ ην 1983 αλέκελαλ ν θχθινο λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν 

απφ 6 έηε θη έηζη ζεσξνχζαλ φηη ζα ηα παξαιάβνπλ ζηελ επφκελε θπθιηθή 

αλάθακςε, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ην 1985 (Savarikas, 2009). 

Αλ ηφζνη πνιινί πινηνθηήηεο δελ είραλ ηελ ίδηα ηδέα, απηφ ζα 

απνηεινχζε κία επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. Οη πξνζδνθίεο φηη ην εκπφξην ζα 

βειηησλφηαλ εθπιεξψζεθαλ. Σν 1984 απμήζεθε ν επηρεηξεκαηηθφο θχθινο 

θαη ππήξμε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Ωζηφζν, ν 

ζπλδπαζκφο ησλ απμεκέλσλ παξαδφζεσλ λεφηεπθησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ, πνπ πνιινί είραλ παξαγγείιεη κε βάζε ππνζέζεηο θαηά ηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ν ζπλδπαζκέλνο ζηφινο 

κεηαθνξψλ κπνξνχζε λα βξεη ειάρηζηε δνπιεηά ζηελ αγνξά 

δεμακελνπινίσλ, εμαζθάιηζαλ φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζα ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλε. 

Οη λαχινη κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ζηα Panamax έθηαζαλ κεηά βίαο 

ζηα $6.500 αλά εκέξα ην 1985 θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηέξξεπζαλ ππφ ηελ 

πιεζψξα ησλ παξαδφζεσλ, κε απνηέιεζκα, φπσο ζρνιίαζε ν Fearnleys «νη 

πινηνθηήηεο λα βηψλνπλ έλα αθφκε έηνο ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ 

ηα θφζηε» ηνπο. Σα πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ φηαλ εληζρχζεθε ην γηέλ θαη νη 

παξαγγειίεο ζηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ πνπ είραλ γίλεη ζε γηελ 

πιένλ πιεξψλνληαλ ζε δνιάξηα θη έηζη θφζηηδαλ πεξηζζφηεξν απφ φηη 

αλακελφηαλ. Πνιινί πινηνθηήηεο, νη νπνίνη είραλ δαλεηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα λα επελδχζνπλ ζε λέεο λαππεγήζεηο, ηψξα αληηκεηψπηδαλ νμχηαηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Stopford, 2009). 

Οη θαηαζρέζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη νη κεησκέλεο πσιήζεηο 

απνηεινχζαλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν θαη νη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

πινίσλ κεηψζεθαλ ζε επίπεδα δπζθνξίαο. 

ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε αγνξά έθηαζε ζηα θαηψηαηα επίπεδα ζηα 

κέζα ηνπ 1986, φηαλ έλα πεληαεηνχο ειηθίαο Panamax κεηαθνξάο ρχδελ 
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θνξηίνπ ζα κπνξνχζε λα αγνξαζηεί γηα 6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ ηηκή λαππήγεζήο ηνπ πνπ ήηαλ ηα 28 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1980. 

Σν γεγνλφο απηφ ζήκαηλε φηη ε αγνξά βξίζθνληαλ ζε χθεζε παξά ζε θάκςε. 

Καζψο ην εκπφξην άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη λα απμάλεηαη ην 

scrapping (απφζπξζε), ε αγνξά κεηαθνξψλ μεξνχ θνξηίνπ θηλήζεθε ζε 

ηζνξξνπία, κε ηνπο λαχινπο θαη ζηηο δχν αγνξέο λα θνξπθψλεηαη ην 1989-90. 

Οη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα έλα Panamax κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ απμήζεθαλ 

απφ ηα 4.400 δνιάξηα αλά εκέξα ην 1986 ζηα 13.200 δνιάξηα αλά εκέξα ην 

1989. Απηφ πξνθάιεζε κία απφ ηηο πην θεξδνθφξεο αγνξέο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ ηζηνξία ηεο αγνξάο κεηαθνξψλ ρχδελ θνξηίνπ. 

 

2.4.7 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΤΚΛΟ 20β: 1979-1987 

(ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΙΑ) 

Γηα ηελ αγνξά δεμακελφπινησλ ε πεξίνδνο απηή ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Ζ 

ηξαληθή επαλάζηαζε ηνπ 1979 ψζεζε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηα 11 

δνιάξηα ην βαξέιη πεξίπνπ ζηα 40 δνιάξηα ην βαξέιη, πξνθαιψληαο κηα 

ηεξάζηηα αληίδξαζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο πεηξειαίνπ θαη έλαλ θξηθηφ 

θχθιν ζηελ αγνξά δεμακελφπινησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ πέληε εηψλ, κεγάιν κέξνο ηεο 

έξεπλαο είρε αθηεξσζεί ζηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη πνιινί ππξεληθνί ζηαζκνί είραλ ιάβεη κέηξα γηα λα επηηξαπεί ε 

ρξήζε ηνπ άλζξαθα σο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο.  

Όηαλ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε, ππήξμε άκεζε αληίδξαζε θαη ην 

ζαιάζζην εκπφξην πεηξειαίνπ κεηψζεθε ζηαζεξά απφ ηνπο 1,4 

δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1979 ζηνπο 900 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1983. 

Απηφ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα κηα αθξαία θάκςε ζηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ, 

κε έλα πιεφλαζκα πνπ πιεζίαδε ην 50% λα αλαπηχζζεηαη θαζψο απηή ε 

κείσζε ηεο δήηεζεο ζπλδπάζηεθε κε ηελ ππεξλαππήγεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 (UNCTAD, 2013). 
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Μέρξη ην 1981 ε λαπιαγνξά δεμακελφπινησλ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

πεξηγξαθεί κε δχν ιέμεηο, δνθεξή θαη θαηαζιηπηηθή. Σα ηειεπηαία 5 έηε 

έδσζαλ κηα απνδεθηή απφδνζε ζηνπο πινηνθηήηεο πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο 

έσο 80.000 dwt θαη έζησ θαη πεξηζηαζηαθά θάπνηα ελζάξξπλζε ζηα 

κεγαιχηεξα δεμακελφπινηα, κέζσ ηεο πεξηνδηθήο αχμεζεο ηεο δήηεζεο.  

Ωζηφζν, ην 1981 απέδσζε θαζαξέο δεκίεο ζηνπο ηδηνθηήηεο 

δεμακελφπινησλ πνπ είραλ πινία ζηελ αγνξά spot. Οη ηηκέο γηα ηελ 

ρσξεηηθφηεηα VLCC θαη ULCC απνδεηθλχνπλ ηελ ζπλνιηθή πησηηθή ηάζε. 

Με ηηο ηηκέο λα θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα WS 20, ε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ ζρεδφλ επηδνηήζεθε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο δεμακελφπινησλ κε 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δνιάξηα αλά ηαμίδη (Holness, 2003). 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζνβαξή χθεζε, θαζψο ε αγνξά πίεζε ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο κέρξη λα δηαιπζεί επαξθήο αξηζκφο δεμακελνπινίσλ γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά. Μέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1983, ε ηηκή 

γηα έλα εκπνξηθφ VLCC απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν ζηελ Δπξψπε είρε πέζεη 

ζηελ θιίκαθα WS 17 θαη νη ηηκέο είραλ κεησζεί δξακαηηθά.  

Δπεηδή ππήξραλ κεξηθά παιηά δεμακελφπινηα πξνο δηάιπζε, εηδηθά ζηα 

κεγαιχηεξα κεγέζε, φπνπ ππήξρε ην πεξηζζφηεξν πιεφλαζκα, απηφ πήξε 

αξθεηά ρξφληα γηα λα επηηεπρζεί θαη ηειηθά δηαιχζεθαλ πνιιά λεφηεξα 

πινία. Γηα παξάδεηγκα, ην Ννέκβξην ηνπ 1983, έλα δεμακελφπινην 318.707 

dwt Maasbracht ειηθίαο 8 εηψλ πνπιήζεθε γηα παιηνζίδεξα ζε ηηκή 4.65 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (Hansen, 2009). 

Ζ παξνπιηζκέλε ρσξεηηθφηεηα δεμακελνπινίσλ απμήζεθε ζηα 40 

εθαηνκκχξηα dwt ην 1982 θαη ζηα 52 εθαηνκκχξηα dwt ην 1983. Μέρξη ηφηε 

νη ηηκέο ησλ δεμακελνπινίσλ έθηαλαλ θαη πάιη ζε επίπεδα δηάιπζεο θαη 

αθφκε θαη ζε απηέο ηηο ηηκέο, ηα πινία πνπ ήηαλ 5 ή 6 εηψλ, δελ κπνξνχζαλ 

πάληα λα πξνζειθχζνπλ έλαλ πιεηνδφηε. Σν θζηλφπσξν ηα VLCC 

πσινχληαλ γηα ιίγν πάλσ απφ ηα 3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη ζηαηηζηηθέο 

σζηφζν δελ θαλεξψλνπλ αθξηβψο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

πινηνθηήηεο δεμακελνπινίσλ νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαλ ζηελ λαπιαγνξά 

θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Σν 1985 ην γεληθφηεξν θιίκα έθηαζε 
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ζηνλ πάην (Iordanoaia, 2012, 778-783): 

Σα ηειεπηαία δέθα έηε ηεο δηαξξνήο θεθαιαίσλ ζηνλ θιάδν ησλ 

δεμακελνπινίσλ δελ έρνπλ ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν θαη έρνπκε γίλεη κάξηπξεο 

ελφο απνδεθαηηζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ κάιινλ δελ έρεη 

πξνεγνχκελν ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή ηζηνξία, αθφκε θαη αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηελ χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930.  

Ζ δχλακε ησλ ελαπνκεηλάλησλ κειψλ ησλ αλεμάξηεησλ ζηφισλ 

δεμακελνπινίσλ πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε εθείλεο ησλ απεηινχκελσλ κε 

εμαθάληζε εηδψλ ζηνλ θφζκν, ησλ νπνίσλ ε επηβίσζε εκθαλίζηεθε ακθίβνιε 

ζε έλα κεηαβαιιφκελν θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ, αιιά έρνπλ δείμεη αληί απηνχ 

κηα αμηνζεκείσηε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. 

Αλ κε ηη άιιν, απηφ δείρλεη φηη ζε κηα ειεχζεξε λαπηηιηαθή αγνξά, ε 

πξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο είλαη έλα άβνιν θαη δαπαλεξφ επηρείξεκα, φζν 

απιφ θη αλ θαίλεηαη ζηε ζεσξία. Σν 1986 ε αγνξά άξρηζε λα δείρλεη ηα 

πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηα λαχια απμήζεθαλ θαηά 70% θαη ε ηηκή 

ελφο VLCC 250.000 dwt νθηψ εηψλ, δηπιαζηάζηεθε απφ ηα 5 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζηα 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηή ήηαλ ε αξρή γηα ηελ αλαηίκεζε 

ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη κέρξη ην 1989 έλα πινίν άμηδε 

38 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηξηψλ εηψλ. 

Αλαπφθεπθηα απηφ πξνθάιεζε κεγάιεο επελδχζεηο ζε λέα δεμακελφπινηα θαη 

ε κεγάιε χθεζε ησλ δεμακελνπινίσλ ηελ πεξίνδν 1974-1988 έιεμε φπσο 

είρε μεθηλήζεη, κε κία θάζε θεξδνζθνπηθήο λαππήγεζεο. 

 

2.4.8 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΤΚΛΟ 21: 1988-2002 

Αθνχ ε αγνξά έθζαζε ζην απφγεηφ ηεο γηα ηα δεμακελφπινηα ην 1985 

θαη γηα ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ην 1986, νη ηηκέο απμήζεθαλ 

ζηαζεξά θαη ε αγνξά έθζαζε ζε έλα λέν αλψηαην επίπεδν ην 1989, ην νπνίν 

ζπλέπεζε κε ην αλψηαην επίπεδν ζηνλ παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ πέληε εηψλ ε αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ 
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θαη ε αγνξά πινίσλ κεηαθνξάο θνξηίνπ ρχδελ αλαπηχρζεθαλ κε πνιχ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θπξίσο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

επελδπηψλ ζηηο δχν αγνξέο (Βιάρνο & Νηθνιατδεο, 1999). 

ηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ ην αλψηαην επίπεδν ησλ κεηαθνξψλ 

ζπλνδεχηεθε απφ κία ηξηεηή πεξίνδν απμεκέλσλ παξαγγειηψλ (1988-1991), 

θαηά ηελ νπνία ππήξραλ παξαγγειίεο γηα λέα δεμακελφπινηα 55 m.dwt. Απηή 

ε βηαζχλε ζηηο επελδχζεηο βαζίζηεθε ζε ηξεηο αλακελφκελεο εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά δεμακελνπινίσλ.  

Πξψηνλ, ν ζηφινο ησλ παιαηψλ δεμακελνπινίσλ πνπ λαππεγήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αλακελφηαλ λα 

δηαιπζεί κφιηο έθηαλε ζηελ εηθνζαεηία, δεκηνπξγψληαο κεγάιε δήηεζε ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πινίσλ, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

Γεχηεξνλ, ε ηθαλφηεηα ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο είρε ζπξξηθλσζεί 

ηφζν πνιχ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ πνιινί παξαηεξεηέο αλέκελαλ φηη ζα 

ππήξρε κηα έιιεηςε φηαλ ζα πξνέθππηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηφινπ ησλ 

δεμακελφπινησλ πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί ην 1970 ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ λέσλ πινίσλ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη απηή 

ηελ άπνςε. Γηα παξάδεηγκα, ην 1986 έλα λέν VLCC θφζηηδε ιηγφηεξν απφ 40 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αιιά απφ ην 1990 ε ηηκή ηνπ έθηαλε πάλσ απφ 90 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα (Buxton, 2001,317-338).  

Σξίηνλ, ε απμαλφκελε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ αλακελφηαλ φηη ζα 

θαιπθζεί απφ ηηο εμαγσγέο ησλ καθξηλψλ πξννξηζκψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

δεκηνπξγψληαο κία ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα δεμακελφπινηα, εηδηθά 

γηα VLCC. Όπσο απνδείρζεθε θακία απφ απηέο ηηο πξνζδνθίεο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πινία πνπ είραλ λαππεγεζεί ην 

1970, ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ αθνχ μεπέξαζαλ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ. 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε παξαγσγή ηεο λαππεγηθήο 

βηνκεραλίαο είρε ππεξδηπιαζηαζηεί απφ ηα 15 m.dwt ζηα 33 m.dwt θαη νη 

εμαγσγέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο παξέκεηλαλ ζηάζηκεο, θαζψο νη ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο επέηξεςαλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηηο πεγέο 

κηθξψλ απνζηάζεσλ ηαρχηεξα απφ φ,ηη αλακελφηαλ. Οη παξαδφζεηο ησλ 
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δεμακελνπινίσλ πνπ είραλ παξαγγειζεί ψζεζαλ ηελ αγνξά ζε θάκςε, ε 

νπνία δηήξθεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1992 έσο ηα κέζα ηνπ 1995, φηαλ άξρηζε 

ηειηθά ε αλάθακςε θαη νη λαχινη θηλήζεθαλ ζε ζηαζεξή πνξεία βειηίσζεο. 

Οη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά μεξνχ θνξηίνπ θηλήζεθαλ αληίζεηα. Απηή 

ήηαλ κία απφ ηηο ζπάληεο πεξηφδνπο πνπ δελ ππήξρε ζαθήο θχθινο. Οη λαχινη 

ζηελ κεηαθνξά μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ θνξπθψζεθαλ καδί κε ηα 

δεμακελφπινηα ην 1989, αιιά θαηά ηελ ηξηεηία, 1988-1991, φηαλ νη 

επελδπηέο ζηα δεμακελφπινηα παξήγγεηιαλ 55 m.dwt, ζηα πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ είραλ παξαγγειζεί κφλν 24 m.dwt. Όηαλ ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία εηζήιζε ζε θάζε χθεζεο ην 1992 νη παξαδφζεηο πινίσλ 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ έπεζαλ ζε κφιηο 4 m.dwt εηεζίσο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηα 16 m.dwt ζηηο παξαδφζεηο δεμακελνπινίσλ. Ζ πνζφηεηα απηή 

απνξξνθήζεθε εχθνια θαη, κεηά απφ κηα ζχληνκε βνπηηά ην 1992, ηα λαχια 

ζηηο κεηαθνξέο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ επαλαθάκςαλ, θζάλνληαο ζε λέν 

αλψηαην φξην ην 1995 (McConville, 1999). 

Μέρξη ηφηε, ε πεληαεηήο ζρεηηθά πςειή αχμεζε ησλ θεξδψλ απνηέιεζε 

ην έλαπζκα γηα κεγάιεο επελδχζεηο ζε πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαη 

θαηά ηελ ηξηεηία 1993-1995, είραλ παξαγγειζεί 55 m.dwt πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ. Καζψο απμάλνληαλ νη παξαδφζεηο ην 1996, ε αγνξά μεξνχ 

θνξηίνπ εηζήιζε ζε θάζε χθεζεο.  

Σα πξάγκαηα άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ άζρεκα ζηελ αγνξά ηεο ρχδελ 

λαπηηιίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997, φηαλ ε «θξίζε ηεο Αζίαο πξνθάιεζε ηελ 

χθεζε ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Αζίαο. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 1997, ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή άλζεζε, απμαλφκελε θαηά 9% ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Δηξεληθνχ. Μέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1998 είρε θαηξαθπιήζεη ζε κία αλάπηπμε 

ηνπ -5%, πξνθαιψληαο αλάζρεζε ζηηο μέλεο επελδχζεηο ζηελ αλαδπφκελε 

νηθνλνκία ηεο Κίλαο (Holness, 2003).  

ε γεληθφ επίπεδν, αλακελφηαλ φηη ζα δηαξθνχζε ε αλάθακςε γηα 

αξθεηά ρξφληα ζηα λαχια, ζηηο αγνξέο ησλ δεμακελνπινίσλ, αιιά θαη ζηα 

πινία μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ ππνρψξεζαλ. Σα θέξδε ζηα δεμακελφπινην 

κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ ππνρψξεζαλ απφ ηα 37.000 δνιάξηα ηελ 
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εκέξα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ζε ιηγφηεξα απφ 10.000 δνιάξηα ηελ εκέξα ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1999, θαη αθνινχζεζαλ ηα θέξδε γηα ηα πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1999 νη 

λαπινκεζίηεο ζρνιίαδαλ φηη νη «ηειεπηαίνη έμη κήλεο ήηαλ αμέραζηνη ζηηο 

λαπηηιηαθέο αγνξέο γηα ηελ ζπλέπεηά ηνπο. ρεδφλ θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο 

ήηαλ ζε χθεζε». Όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζηνπο θχθινπο ηεο λαπηηιίαο, ηα 

πξάγκαηα δελ εμειίρζεθαλ φπσο αλακελφηαλ θαη θαηά ηα δχν έηε πνπ 

αθνινχζεζαλ, ε αγνξά γλψξηζε έλα θιαζηθφ θχθιν αλφδνπ θαη πηψζεο. 

Οη αζηαηηθέο νηθνλνκίεο παξέκεηλαλ ζε χθεζε κφλν γηα κεξηθνχο κήλεο 

θαη απφ ηελ άλνημε ηνπ 2000, ε βηνκεραληθή παξαγσγή απμαλφηαλ ηαρχηεξα 

απφ πνηέ, ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 11% αλά έηνο. Δλ ησ κεηαμχ, ην αξλεηηθφ 

θιίκα ζηελ αγνξά δεμακελνπινίσλ είρε νδεγήζεη ζε κεγάια επίπεδα 

δηάιπζεο ησλ δεμακελνπινίσλ πνπ είραλ λαππεγεζεί ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζηφινο ησλ δεμακελνπινίσλ θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ αλαπηχζζνληαλ κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. ε απάληεζε, νη 

λαχινη ησλ δεμακελνπινίσλ απμήζεθαλ αγγίδνληαο λέν αλψηαην φξην, κε ηα 

VLCC λα επηηπγράλνπλ θέξδε ηεο ηάμεο ησλ 80.000 δνιαξίσλ ηελ εκέξα ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2000 (Θενηνθάο, 2000).  

Ζ αγνξά ησλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ έθηαζε επίζεο ζε 

αλψηαηα φξηα, αιιά ιηγφηεξν έληνλα απφ φηη ε αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ. 

Αιιά ζπλνιηθά ε λαπηηιηαθή αγνξά είδε γηα πξψηε θνξά κία πξαγκαηηθή 

άλζεζε ζηα ηειεπηαία 25 έηε. Γπζηπρψο, απηφ δελ θξάηεζε γηα πνιχ θαηξφ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2001 ε θαηάξξεπζε ησλ απνζεκάησλ ζηηο αγνξέο πξνθάιεζε 

κηα βαζηά χθεζε ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ Αηιαληηθνχ θαη ηεο Αζίαο θαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2002, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηφζν ζηνλ Αηιαληηθφ, φζν θαη 

ζηνλ Δηξεληθφ κεησλφηαλ. ε απάληεζε νη λαχινη ππνρψξεζαλ, κε ηα θέξδε 

γηα ηα VLCC λα θηάλνπλ κέρξη ηα 10.000 δνιάξηα ηελ εκέξα θαη ηα πινία 

Capesize κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ ηα 6.000 δνιάξηα ηελ εκέξα. Οη 

ηδηνθηήηεο θαη νη αλαιπηέο ζεψξεζαλ φηη απηφ ήηαλ απφιπηα θπζηνινγηθφ, 

θαη ήηαλ επγλψκνλεο πνπ ηνπιάρηζηνλ βίσζαλ έλα θαληαζηηθφ έηνο (Hansen, 

2009). 
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2.4.9 ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΟ ΚΤΚΛΟ 22: 2003-2007 

Πξάγκα πνπ καο θέξλεη ζηνλ ηειηθφ θχθιν, ν νπνίνο μεθίλεζε κε έλα 

αλψηαην επίπεδν ην νπνίν απνδείρζεθε φηη απνηειεί έλα απφ ηα πην αθξαία 

επίπεδα ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ έμη ηειεπηαίσλ 

εηψλ, ε Κίλα αλέπηπμε ηελ νηθνλνκία ηεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 

αλνηθηήο αγνξάο, ε νπνία πξνζέιθπζε επελδχζεηο. ηηο αξρέο ηνπ 2003 

κεηαθηλήζεθε ζε κηα πεξίνδν ζνβαξήο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηεο θαη 

απηφ απαίηεζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ (Iordanoaia, 2012,778-

783).  

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2002 θαη 2007 ε παξαγσγή ράιπβα ηεο Κίλαο 

απμήζεθε απφ ηα 144 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο ζηα 468 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο εηεζίσο, πξνζζέηνληαο κία ηθαλφηεηα ηζνδχλακε κε εθείλε ηεο 

Δπξψπεο, ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Νφηηα Κνξέα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 

ησλ πεηξειατθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2003, 

δεκηνπξγήζεθε κία ζεκαληηθή έιιεηςε ζε πινία κεηαθνξάο. Οη λαχινη ησλ 

δεμακελνπινίσλ θαη ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θηλήζεθαλ ζε λέα 

πςειά επίπεδα θαη, παξά θάπνηα κεηαβιεηφηεηα, έκεηλαλ ζε απηά ηα πςειά 

επίπεδα γηα ηα επφκελα ηέζζεξα έηε (UNCTAD, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΡΟΦΑΣΖ ΥΡΟΝΗΚΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ 

3.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 1984 ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 

ηφρνο ηεο ζπγγξαθέαο είλαη κέζα απφ ηε παξάζεζε πηλάθσλ θαη 

γξαθεκάησλ λα γίλεη ν θαζνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε απφ ην 

παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα ζηνπο λαπηηθνχο θχθινπο. Ξεθηλά ε αλάιπζε κε 

έλα γεληθφ γξάθεκα ζε ζρέζε κε ην Growth World Fleet ηε πεξίνδν 1984-

2008.

Growth World Feet (dwt m) 1984-2008
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Γξάθεκα 3.1- Παγθόζκηνο ζηόινο κε βάζε ηνλ ηύπν πινίνπ (1984 – 2008) 

Πεγή: Stopford, M. (2009), Maritime Economic, Routledge, pp.110-118 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα δίλεηαη κηα πξψηε εηθφλα ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ γηα ηελ πεξίνδν 1984-2008. Ο θάζεηνο άμνλαο δείρλεη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ ζε εθαηνκκχξηα dwt, ελψ ν νξηδφληηνο ηα δηάθνξα 

είδε πινίσλ φπσο δεμακελφπινηα, πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θαη 

κεηαθνξάο απηνθηλήησλ, containerships θ.ιπ.  

Ζ θαηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή κε κηθξέο 

δηαθνξέο αλά ηχπν θαξαβηνχ θαη κε ηελ θαηεγνξία other, ζηελ νπνία 

αλήθνπλ θαη ηα δεμακελφπινηα λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηε λαπηηιία γηα ηε 
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ζπγθεθξηκέλε καθξά πεξίνδν, ε νπνία θαη αλαπηχρζεθε ζηνλ Πίλαθα 3-1. 

Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ 

παξαγγειηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα πινία πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ. Απφ ηα 

600 m.dwt ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη παξαγγειίεο απμήζεθαλ ζε 

πάλσ απφ 700 m.dwt ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Απηή ε ζεηηθή θαηάζηαζε ηεο 

πεξηφδνπ δηαθφπεθε θάπσο απφηνκα ην 1997. 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε άλζεζε ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο 

θαίλεηαη λα είλαη αμηνζεκείσηε. Οη απνδφζεηο ησλ πινηνθηεηψλ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά ζαλ απνηέιεζκα ηεο επξχηεξεο έμαξζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ.  

Οπζηαζηηθά κε βάζε ηε ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε αηηία αλφδνπ ηεο λαπηηιίαο εθείλε ηε πεξίνδν ήηαλ ε απμεηηθή πνξεία 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ιφγσ ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ αλαγθψλ, ην απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο ήηαλ ε απμεηηθή δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Πίλαθαο 3.1-  Ζ αλάπηπμε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ (ζε εθαηνκκύξηα 

ηόλνπο 

Έηνο Πεηξέιαην Κχξηνο φγθνο Άιιν Ξεξφ 

Φνξηίν 

χλνιν (φια 

ηα θνξηία) 

1970 1442 448 676 2566 

1980 1871 796 1037 3704 

1990 1755 968 1285 4008 

2000 2163 1288 2533 5984 

2006 2595 1876 3181 7652 

2007 2681 1997 3344 8022 

Πεγή: UNCTAD. (2008) Review of Maritime Transport 2013, Γηαζέζηκν ηελ 

20-12-2013 απφ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2013_en.pdf 
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Ο Πίλαθαο 3.1 δείρλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ ηελ πεξίνδν 1982-2007, αλά ηνκέα. Οη αξηζκνί είλαη ζε 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. πγθεθξηκέλα, ηα παγθφζκην εκπφξην φισλ ησλ 

αγαζψλ ην 2007 έθηαζε ηνπο 8,02 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο, παξνπζηάδνληαο 

κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη 3,1% 

ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

3.1.Οη παξαγγειίεο γηα λέα πινία ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ αλνδηθή ηάζε ην 

2007. πγθεθξηκέλα έθηαζαλ ηα 81.900.000 dwt, ζε  πνιχ πςειά επίπεδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα 10 έηε(UNCTAD, 2013). 

 

3.2 Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Πξνρσξψληαο κε ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε, θηάλνπκε ζην 2009 θαη ην 

μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδήγεζε ζηε κείσζε 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο. 

ήκεξα ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δχζθνιε ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο γηα ηελ λαπηηιία πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ επξχηεξε 

θξίζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο. Μειεηψληαο ηζηνξηθά ηηο εμειίμεηο 

δηαπηζηψζεθε φηη πάληα ππήξραλ δεδνκέλα πνπ ζπληεινχζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ή ζηελ χθεζε ηεο λαπηηιίαο, ηα δεδνκέλα απηά ήηαλ άιινηε πνιηηηθά, άιινηε 

νηθνλνκηθά θαη άιινηε θαη ηα δπν. Σν παξειζφλ επεξέαδε πάληα ην παξφλ, 

δειαδή νη αιιαγέο ζε επίπεδν αγνξάο γεληθά επεξέαδαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

επεξεάδνπλ λεπξαιγηθνχο θιάδνπο φπσο απηφο ηεο λαπηηιίαο.  

Σν απνηέιεζκα ηνπο εθθξαδφηαλ άιινηε κε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη 

άιινηε κε αχμεζε κε απνηέιεζκα λα επλννχληαη ή φρη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπληέιεζαλ θαη ζπληεινχλ κέζα ζηα ρξφληα ζηε λαπηηιηαθή αγνξά 

(UNCTAD, 2013). 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ζα βνεζήζεη λα 

μεπεξαζηεί θαη ε παξνχζα θξίζε κηα θαη ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, απηφ 

πνπ αιιάδεη είλαη νη ζπλζήθεο θαη νη άλζξσπνη, ε κεζνδνινγία 

αληηκεηψπηζεο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα, άξα ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπ 
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παξειζφληνο ζην ζήκεξα, ζα βνεζήζεη ην θιάδν λα βγεη επηηπρψο θαη άκεζα 

απφ ηε θξίζε. ηνλ Πίλαθα 3.2 παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ (ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο), γηα ηελ 

πεξίνδν 2009-2012, κέζα απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη μεθάζαξε ε πησηηθή πνξεία 

ηνπ θιάδνπ. 

Πίλαθαο 3.2 Αλάπηπμε ηνπ όγθνπ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ησλ 

εκπνξεπκάησλ, αλά νκάδεο ρσξώλ θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηελ 

πεξίνδν 2009-2012 (εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή) 

Δμαγσγέο Υψξεο/ 

Πεξηνρέο 

Δηζαγσγέο 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

-13.3 13.9 5.2 1.8 Κφζκνο -13.6 13.8 5.3 1.6 

-15.5 13.0 4.9 0.4 Αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο εθ ησλ 

νπνίσλ 

-14.6 10.8 3.4 -0.5 

-24.8 27.5 -0.5 -1.0 Ηαπσλία -12.2 10.1 4.2 3.7 

-14.0 15.4 7.2 4.1 ΖΠΑ -16.4 14.8 3.8 2.8 

-14.9 11.6 5.5 -0.2 Δπξσπατθή Έλσζε (27) -14.5 9.6 2.8 -2.8 

-9.7 16.0 6.0 3.6 Αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο εθ ησλ 

νπνίσλ 

-10.2 18.8 7.4 4.5 

-9.5 8.8 -8.3 5.7 Αθξηθή -6.2 8.4 2.8 8.0 

-7.4 8.3 4.6 2.2 Αλαπηπζζφκελε 

Ακεξηθή 

-17.9 22.5 10.8 2.5 

-9.9 18.3 7.8 3.7 Αζία εθ ηεο νπνίαο 9.1 19.3 3.5 4.6 

-14.1 29.1 13.0 7.2 Κίλα -1.1 25.4 10.3 5.9 
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-6.8 14.0 14.2 -2.5 Ηλδία -0.9 13.8 9.1 5.8 

-4.8 5.7 6.5 6.9 Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο 2.3 17.3 4.1 1.2 

-14.4 11.3 4.2 1.0 Γπηηθή Αζία 14.2 8.4 8.1 5.8 

14.4 11.3 4.2 1.0 Μεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο -28.2 15.9 15.7 3.9 

Πεγέο: UNCTAD secretariat calculations, based on UNCTADstat, Γηαζέζηκν 

ηελ 20-1-2014 απφ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2013_en.pdf

 

Μέζα απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη, ζε γεληθά πιαίζηα, 

φηη ε πνξεία ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ζε επίπεδν εηζαγσγψλ, 

αλά αλαθεξφκελν θξάηνο θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή αιιά θαη ζε επίπεδν 

εμαγσγψλ, είλαη πησηηθή. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη κηα άλνδνο θαη ζηηο 

εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο απφ ην 2009 ζην 2010, φκσο απφ εθεί θαη πέξα 

θαη κέρξη θαη ην 2012, ε πνξεία είλαη πησηηθή (UNCTAD, 2015,1-5). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζεκαληηθά εμαγφκελα απνηειέζκαηα απφ ην Πίλαθα 

είλαη ηα αθφινπζα (UNCTAD, 2015) :  

 ε παγθφζκην επίπεδν κε βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία νη 

εμαγσγέο έρνπλ πέζεη απφ ην 5.2 ζην 1.8, ελψ νη εηζαγσγέο 

παξνπζηάδνπλ παξφκνηα πησηηθή πνξεία απφ ην 5.3 ζην 1.6 

  Ζ Ακεξηθή ζε επίπεδν εμαγσγψλ παξνπζηάδεη δξακαηηθή 

πηψζε κεηά ην 2010 απφ ην 27.5 ζην -1.0 ην 2012, ε νπνία 

δηθαηνινγεί θαη ζε έλα βαζκφ ηε θξίζε, ηε κεγάιε θξίζε πνπ 

πέξαζε θαη ζπλερίδεη λα βηψλεη ε Ακεξηθαληθή νηθνλνκία.(Ζ 

ΑΜΔΡΗΚΖ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΖ ΒΗΩΝΔΗ ΚΡΗΖ ΣΑ ΔΣΖ ΑΤΣΑ 

ΚΑΗ ΤΝΔΥΗΕΔΗ ΝΑ ΒΗΩΝΔΗ) 

 Ζ Δπξψπε ηφζν φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο φζν θαη ηηο 

εηζαγσγέο, παξνπζηάδεη ηεξάζηηα πηψζε, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγείηαη, επίζεο, απφ ηελ θξίζε πνπ βηψλεη ε νηθνλνκία 

ηεο. 

                                                 

 Σα δεδνκέλα γηα ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

απνπιεζσξηζκέλεο κέζσ ησλ δεηθηψλ κνλαδηαίαο αμίαο ηνπ UNCTAD 
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 ηνλ αληίπνδα ηεο θαηάζηαζεο απηήο, δηαθαίλεηαη ε άλνδνο 

θαη ε επξχηεξε δπλακηθή ησλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ θαη ηεο 

Αθξηθήο, γηα παξάδεηγκα ε Αθξηθή είρε κηα αχμεζε ζε 

επίπεδν εηζαγσγψλ απφ -8.3 ην 2011 ζην 5.7 ην 2012 θαη απφ 

2.8 ζηηο εηζαγσγέο ζην 8.0. Ζ Αζία παξφηη δηαγξάθεη 

επξχηεξα κηα ζεηηθή πνξεία παξνπζηάδεη κηα πηψζε ζηηο 

εμαγσγέο εθηφο απφ ηελ Γπηηθή Αζία. Ζ παξνχζα θαηάζηαζε 

απηή επηβεβαηψλεη ηελ ηζρχ πνπ απνθηά ε Αζία έλαληη ηεο 

Γχζεο (UNCTAD, 2015). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δείρλνπλ φηη  ζην θχθιν ηνπ 

Juglar αιιά θαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ ζην θχθιν ηνπ Kondratiev, αθνχ 

ππήξμε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο, κεηά ήξζε ε ζηαζεξφηεηα κε πησηηθέο ηάζεηο 

θαη ζήκεξα ε απφιπηε χθεζε, ε νπνία θπζηθά ζα μεπεξαζηεί θαη ζα επέιζεη 

ε αλάπηπμε. Ο θιάδνο θξαηείηαη απφ ηηο ηζνξξνπίεο πνπ δηαηήξεζαλ ε 

Αθξηθή θαη ε Αζία, νη νπνίεο είλαη απηέο πνπ επεξεάζηεθαλ ιηγφηεξν, 

έρνληαο θαη βάζηκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο (Afaloniati, 2005). Ζ θξίζε θαη ε 

πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηα fright rates, ηα 

νπνία επίζεο ζα κειεηεζνχλ κέζα απφ ηε παξάζεζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα 

δεδνκέλσλ. 

Ζ δήηεζε κε ηελ πξνζθνξά, φπσο απνδείρηεθε παξαπάλσ βξίζθνληαη 

ζε αληζφξξνπηα, κε απμεκέλε πξνζθνξά θαη κεησκέλε δήηεζε. Απηή ε 

αληζνξξνπία επεξέαζε θαη ηα λαχια. 

To 2012, ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο, ζπλερίδεη λα έρεη ρακειά πνζνζηά 

λαχισλ, ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη φπσο αλαθέξζεθε ε 

πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο ζνβαξήο χθεζεο ζην εκπφξην κεηά απφ ην 2008 θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.  

Παξαθάησ κέζσ γξαθεκάησλ, ζα παξνπζηαζηεί ε πξνζθνξά θαη ε 

δήηεζε ζηε λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013 

(UNCTAD, 2015) (βιέπε γξάθεκα 3.2 
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Γξάθεκα 3.2 - Αλάπηπμε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ λαπηηιία 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2013 (εηήζηνο ξπζκόο) 

Πεγή: Γξακκαηεία UNCTAD, ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ απφ Clarkson 

Container Intelligence Monthly, δηάθνξα ζέκαηα
 

. 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 3.2, ζηα containers παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο δήηεζεο απφ 10.7 ην 2000 ζε 5.0 ην 

2013, ζρεδφλ 50% θαη απφ ηελ άιιε ε δηαηήξεζε ησλ πξνκεζεηψλ ζε 

ζηαζεξά επίπεδα απφ 7.8 ην 2000 ζε 6.0 ην 2013. Σν 2012 θαη ην 2013, 

ηζνξξφπεζε θάπσο ε θαηάζηαζε, φκσο δελ είλαη αθφκα ηθαλή λα θαιχςεη 

ηελ αληζζφξνπα ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο θξίζεο, ηηο ρξνληέο 2008 (Εήηεζε: 4,2, 

Πξνζθνξά: 10.8) ή ην 2009 (Εήηεζε: -9.0, Πξνζθνξά 4.9). Ζ κεγάιε πηψζε 

φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα ηνπ 2009, πξνζπαζεί λα θαιπθζεί ζηγά - ζηγά κε 

ηα απνηέιεζκα γηα ηα λαχια, λα αξρίζνπλ λα έρνπλ ζεηηθφ πξφζηκν γηα ηε 

λαπηηιία (UNCTAD, 2015). 

Ωο απνηέιεζκα, ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

κέζνο φξνο ησλ λαχισλ απμήζεθε θαηά 51% γηα ηελ Άπσ Αλαηνιή ζε ζρέζε 

κε ηελ Δπξψπε, παξά ηελ ππνηνληθή δήηεζε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη ηηκέο 

ζηελ Άπσ Αλαηνιή ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ, έθηαζαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ηα 

                                                 

 Σα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη 

άιια ζθάθε κε θάπνηα θέξνπζα ηθαλφηεηα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

βαζίδεηαη ζε εθαηνκκχξηα TEU lifts. Σα ζηνηρεία γηα ην 2013 είλαη αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο. 
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$2.600 αλά FEU, ζε αληίζεζε κε  $1.800 αλά FEU πνπ ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2012 (BIMCO, 2013). Οη ρψξεο ηεο Αζίαο, εθκεηαιιεπφκελεο ηε 

παξνχζα θαηάζηαζε έρνπλ ηνπνζεηεζεί αληαγσληζηηθά ζηε παγθφζκηα 

αγνξά. 

Οη εηαηξίεο επηδίσμαλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα εζηίαζαλ ζε κείσζε θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο,  ζε αχμεζε ησλ επηβαξχλζεσλ, ζε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

επίπεδν θαηλνηνκηψλ αθφκα θαη ζε αλαβνιή παξαδφζεσλ. Παξφηη ηα κέηξα, 

νη κεηαθνξείο ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλά έηνο 

παξνπζηάδνληαο αξλεηηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ην 2012, ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ ην 2011 ιφγσ ησλ κέηξσλ. 

Σν έλα ηξίην ησλ κεηαθνξέσλ αλέθεξαλ θέξδε, ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ζεσξείηαη σο βειηησκέλν ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ε 

θαηάζηαζε φκσο ζπλερίδεη λα είλαη δχζθνιε. Οη πάξνρνη ρσξεηηθφηεηαο, 

επέιεμαλ λα αλαζέζνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πινίσλ, αθνχ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρακειή δήηεζε θαη 

ηελ ππέξ πιεξφηεηα. Όπσο εθηηκήζεθε απφ ην λέν δείθηε ConTex, νη ηηκέο 

λαχισζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απέηπραλ λα αλέβνπλ (Βιέπε γξάθεκα 3.3) 
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Γξάθεκα 3.3-  Νένο Γείθηεο ConTex, 2008–2013 

Πεγή: Γξακκαηεία UNCTAD, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δείθηε Νέν Contex πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ χλδεζκν Ναπινκεζηηψλ Ακβνχξγνπ, Γηαζέζηκν 
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. 

ήκεξα ε θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε ζην επίπεδν ηεο δήηεζεο ζηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία κε απνηέιεζκα ηελ επηθείκελε θξίζε. Μειεηψληαο ηηο 

ηζηνξηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ χθεζε ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο. Οη παξάγνληεο απηνί φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ήηαλ 

άιινηε πνιηηηθνί, άιινηε νηθνλνκηθνί θαη κεξηθέο θνξέο θαη ηα δχν, ελψ ε 

επίδξαζή ηνπο εθθξάζηεθε είηε κε ηε κείσζε είηε κε ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο, κε απνηέιεζκα νη παξάγνληεο απηνί είηε επλντθνί είηε φρη λα έρνπλ 

ζπκβάιιεη φια απηά ηα ρξφληα ζηε λαπηηιηαθή αγνξά (BIMCO, 2013).  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ζα βνεζήζεη 

λα μεπεξαζηεί ε παξνχζα θξίζε θαη δεδνκέλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθαξκνγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, ζα βνεζήζεη ηελ βηνκεραλία 

λα βγεη άκεζα θαη επηηπρψο απφ ηελ θξίζε.  

ήκεξα ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία βξίζθεηαη ζε χθεζε γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο φπσο θαη ζην παξειζφλ, θπξίσο ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο θαη 

θαηαλαισηηθήο θξίζεο. 

Ο ιφγνο ζήκεξα ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ πέξα απφ ηε παγθφζκηα 

χθεζε γηα ηελ νπνία έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θίλεζε εκπνξεπκάησλ. Σν ηειεπηαίν έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα λα κε ππάξρνπλ ζπρλέο παξαγγειίεο πινίσλ (Savarikas, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Afaloniati (2005) ηζηνξηθά πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε 

κεζνιαβνχζε έλα δηάζηεκα θξίζεο θαη ην αληίζεην, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

θαη ηψξα φινη αλακέλνπλ κηα παξφκνηα αληίδξαζε ηεο αγνξάο. Γηα ηνπ 

ιφγνπ ηνπ αιεζέο θαηά ηε πεληαεηία πξηλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη νη κεηαθνξέο κε containers γλψξηζαλ κεγάιε 

άλζεζε ιφγσ ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ φπσο ε Κίλα, 

                                                 

 Σν Νέν Contex είλαη έλαο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ρξφλνο λαχισζεο πινίνπ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ν νπνίνο ππνινγίδεηαη σο ηζνδχλακεο βαξχηεηαο ηεο πνζνζηηαίαο 

κεηαβνιήο απφ έμη εθηηκήζεηο ConTex, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο κεγεζψλ πινίσλ: 1.100, 

1.700, 2.500, 2.700, 3.500 θαη 4.250 TEUs 
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ε Βξαδηιία, ε Ρσζία θ.ιπ., ζηε ζπλέρεηα κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Γχζεο ε αλάπηπμε ζηακάηεζε θαη ζήκεξα αλακέλεηαη θαη πάιη λα ππάξμνπλ 

εμειίμεηο πνπ ζα αλαηξέςνπλ ηε θαηάζηαζε θαη ζα επαλαθέξνπλ ηε λαπηηιία 

ζην πην πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο. 

 

3.3 ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ Δ ΥΔΖ 

ΜΔ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ παξαπάλσ ζε ζρέζε 

κε ηνπο ηφλνπο, ηνπο λαχινπο, ηηο αμίεο ησλ λέσλ πινίσλ θαη ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ θ.ιπ., ζα παξαηεζνχλ παξαθάησ ζρεηηθνί πίλαθεο θαη 

γξαθήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο θχθινπο θαη ηα πξναλαθεξφκελα κεγέζε. 

Αξρηθά ζην ρήκα 3-4 ζα παξνπζηαζηεί κηα δηαρξνληθή πνξεία ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ησλ ηφλσλ μεθηλψληαο απφ κηα πεξίνδν 

ζηαζεξφηεηαο ζε κηα πεξίνδν χθεζεο φπνπ ππήξραλ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο 

ελψ θηάλνληαο ζηε πεξίνδν 2006-2008 παξαηεξείηαη λα πξνπνξεχεηαη ε 

πξνζθνξά έλαληη ηεο δήηεζεο πνζνηήησλ εκπνξεπκάησλ. 

MARITIME CYCLE VARIABLE 1992-2008
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Γξάθεκα 3.4 -Maritime Cycle 1992-2008 

Πεγή: Sanchez, J.R.(2007), “Reight rates, the maritime cycle and transport 

capacity in late 2006”,No.27, CEPAL 

ην επφκελν γξάθεκα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε ζρέζε πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηε πεξίνδν 2000-2008. 

πγθεθξηκέλα: 

Supply and Demand in Container Transport (2000-2008)
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Γξάθεκα 3.5 -Supply and Demand in Container Transport 

Πεγή: Sanchez, J.R.(2007), “Reight rates, the maritime cycle and transport 

capacity in late 2006”,No.27, CEPAL,pp.4 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα παξαηεξείηαη απηή ε αληζνκέξεηα 

κεηαμχ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ε νπνία φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα παξνπζηάδεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξε δηαθνξά δειαδή απμεκέλε πξνζθνξά θαη κεησκέλε 

δήηεζε, ε νπνία δηθαηνινγεί ηε θξίζε ηνπ θιάδνπ. 

Παξαθάησ ζα παξαηεξεζεί παξφκνηα ζρέζε ζηηο κεηαθνξέο μεξνχ 

θνξηίνπ.
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Supply and Demand for Dry-Bulk Transport (2000-2006)
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Γξάθεκα 3.6 - Supply and Demand in Dry-Bulk Transport (2000-2006) 

Πεγή: Sanchez, J.R.(2007), “Reight rates, the maritime cycle and transport 

capacity in late 2006”,No.27, CEPAL, pp.5 
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ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζην Πίλαθα 3.3 νη ηάζεηο απφ ην 

2002 κέρξη θαη ην 2006 ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ζε επηιεγκέλεο θχξηεο δηαδξνκέο. 

Πίλαθαο 3.3 - Σάζεηο ζηε δπλακηθόηεηα κεηαθνξάο πνπ πξνζθέξνληαη, 

επηιεγκέλεο θύξηεο δηαδξνκέο (2002-2006) 

Routes-Area Capacity in TEUs 

Main worlds routes 2002 2003 2004 2005 2006 

East Asia- Asia 

north- east coast 

99.98 137.04 135.93 143.07 403.30 

East Asia - Asia 

south-east coast 

96.78 120.34 106.11 117.08 394.30 

Europe - 

Mediterranean 

102.76 103.06 101.41 97.83 153.10 

Mediterranean - 

North America east 

coast 

104.81 121.04 112.86 110.45 151.38 

Far East - North 

America west coast 

100.41 96.97 107.54 111.26 115.35 

Europe - Middle 

East 

95.08 110.47 

 

139.70 161.35 113.36 

Europe - Far East 100.00 99.09 115.93 129.43 110.77 

Far East - North 

America east coast 

97.82 100.66 112.75 117.02 107.89 

Far East - 

Mediterranean 

104.44 113.10 123.07 135.70 106.79 

Europe - North 104.30 89.65 94.03 104.75 106.41 
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America east coast 

Far East - India 101.49 100.15 107.46 100.06 69.66 

Πεγή: Sanchez, J.R.(2007), “Reight rates, the maritime cycle and transport 

capacity in late 2006”,No.27, CEPAL,pp.5 

ην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη παξαγγειίεο ησλ λέσλ 

πινίσλ ηε πεξίνδν 1999-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3.7 - The orders of New Ships 

Πεγή: Unctad.(2010) 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ γξαθήκαηνο 3.7 αθνξνχλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

σθέιηκνπ θνξηίνπ γηα ηα έηε 1999-2010. 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο πινίσλ 2000-2010 
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Γξάθεκα 3.8 -  Prices of Second Hand Boats 

Πεγή: Unctad.(2010) 

ηνλ θάζεην άμνλα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ second hand πινίσλ ζε 

ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Με βάζε ζην γξάθεκα 3-9 δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 νδήγεζε ζε πησηηθή πνξεία ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο δπζκελνχο 

θαηάζηαζεο ήηαλ θαη ν επεξεαζκφο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ.  

Ζ πησηηθή πνξεία ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ είρε σο αθφινπζν ηελ 

εκθάληζε αξλεηηθψλ απνδφζεσλ. ε ζρέζε κε ηνπο λαχινπο απνηεινχλ 

μερσξηζηφ παξάγνλ επεξεαζκνχ ηεο λαπηηιίαο. πγθεθξηκέλα απνηεινχλ ην 

5% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαζψο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ νη 

λαχινη επηθέξνπλ έζνδα 500 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο είλαη ν Baltic Dry Index ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη ηε πνξεία ησλ λαχισλ (Drobetz, 2010). 
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Baltiv Dry Index
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Γξάθεκα 3. 9 - Baltic Dry Index 

Πεγή: Drobetz, W et al.(2010) “Common Risk Factors in the returns of 

shipping stocks”, Maritime Policy and Management, Vol.37, No.2, pp.93-120 

 

Σα ρακειά επίπεδα δήηεζεο ζηε λαπηηιία ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ην 

2010. Με βάζε ηε παξαπάλσ αλάιπζε δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε λαπηηιία 

βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη λαπηηιηαθήο θξίζεο. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ βάζνπο ηεο χθεζεο θαη ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ 

αβέβαηα γεγνλφηα. Ζ λαπηηιία πέξαζε απφ πνιιέο δηαθπκάλζεηο θξίζεο θαη 

αλάπηπμεο, ελψ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην πησηηθφ ην νπνίν ζχκθσλα 

κε ηε κέρξη ηψξα ηζηνξία ηεο λαπηηιίαο ζην κέιινλ ζα γλσξίζεη θαη πάιη ηελ 

επεκεξία κε βάζε γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. 

 

3.4 ΠΑΡΟΤΔ ΣΑΔΗ 

ηελ  ελφηεηα απηή ζα θαζνξηζηνχλ νη ηάζεηο ζην ηνκέα ησλ 

λαππεγείσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο γηα ηα έηε 2008-2013. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, 

εθφζνλ ζε απηή ηελ πεξίνδν ιφγσ θξίζεο, ν θιάδνο ππέζηε ζνβαξή χθεζε 
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αιιά θαη πνιιέο κεηαβνιέο ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ (Βιέπε ρήκα 3-1 

World shipbuilding cycles, 1902-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.1 -World shipbuilding cycles, 1902-2007 

Πεγή: Stopford, M. (2009). Maritime economics. London/New York, 

Routledge  

Γηα  ηνλ Stopford (2009) ν ηνκέαο ηεο λαππεγίαο πέξαζε απφ δψδεθα 

θχθινπο γηα έλαλ ζρεδφλ αηψλα απφ ην 1902 έσο θαη ην 2007. Ζ κεγάιε 

εμέιημε πνπ θαηέδεημε ηηο ρξνληέο 2002-2007, έρεη λα θάλεη κε ηνλ θχθιν ηνπ 

Kondratiev. Απηή είρε δηάθνξεο κεηαβνιέο θαη ηάζε πηψζεο. Ο κειεηεηήο 

ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ην 2002 αλαθέξεη φηη ε παξαγσγή ησλ πινίσλ 

ήηαλ πςειή, αιιά θαη νη πσιήζεηο ηνπο ην ίδην. Σν δήηεκα ήηαλ φηη ε ηειηθή 

αγνξά θαη παξαιαβή ησλ πινίσλ έγηλε ρξφληα αξγφηεξα θαη σο εθ ηνχηνπ 
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δεκηνπξγήζεθε έσο ην 2007, κηα ςεχηηθε εηθφλα ζπγθξηηηθά κε ηελ εμέιημε 

ζηηο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ, πνπ μεθίλεζε λα παίξλεη ηελ αιεζηλή ηεο κνξθή 

αξγφηεξα ηνπ 2008 δειαδή φηαλ ε νηθνλνκηθή χθεζε έθαλε ηελ εκθάληζή 

ηεο  θαη φξηδε κηα λέα δηάζηαζε γηα ηνλ ηνκέα (Stopford, 2009). 

Ωζηφζν ν ηνκέαο ηεο λαππεγηθήο έρεη ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ εκπεηξία 

λα κελ ζθνληάθηεη ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο  θαη λα κπνξεί λα πξνζπεξλά 

θξίζεηο, φπσο ζπλέβε ζην παξειζφλ. Ζ ησξηλή θξίζε κνηάδεη λα έρεη 

επεξεάζεη ηνλ θιάδν ζε πνιχ πην κεγάιν επίπεδν απφ ηηο παιαηφηεξεο. Όπσο 

ήδε αλαθέξζεθε ππήξμε κηα ζρεηηθά εηθνληθή αχμεζε πσιήζεσλ ηελ 

πεξίνδν 2004-2007, εμαηηίαο βειηησκέλεο πνξείαο ησλ πεξαζκέλσλ ρξφλσλ, 

απφ ην 2008 θαη εηζεξρφκελνο ν θιάδνο ζηε θξίζε εκθάληζε πησηηθνχο 

δείθηεο ζε θάζε επίπεδν (Stopford, 2009). 

Γηα ηελ  Mickeviciene (2013) ην επίπεδν παξαγγειηψλ ην 2008 ήηαλ 

4.5 θνξέο ρακειφηεξν απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν έηνο 2009, επίζεο νη 

παξαγγειίεο γηα ηελ λαππεγηθή ηεο Δ.Δ ήηαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα 

αλάκεζα ζηνπο ηνκείο πνπ πιήγεθαλ απφ ηε θξίζε. Βαζηζκέλε ζηηο ηάζεηο 

γηα πηψζε ζε ζρέζε κε ηηο αγνξαπσιεζίεο ηνπ ηνκέα, ε βηνκεραλία ηεο 

λαππεγίαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε πην  

πνιχ. Ζ θξίζε είρε θαηαζηξνθηθή επηξξνή ζηα πην πνιιά shipbuilding 

θξάηε, εμαηηίαο θπξίσο ηεο θαηαζθεπήο πνιχ πεξηζζφηεξσλ πινίσλ απφ φηη ε 

αγνξά κπνξνχζε λα αληέμεη λα απνξξνθήζεη. 

ην μεθίλεκα ηνπ 2010, θαη χζηεξα απφ θάπνηεο ακπδξέο ελδείμεηο 

αλάθακςεο νη παξαγγειίεο έπεθηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 

έηνπο 2010, νη παξαγγειίεο βξέζεθαλ ζε έλα πνζνζηφ 26% πην θάησ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγγειίεο ηεο πεξηφδνπ 2008. Σν ζεηηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ φηη ν ζπλνιηθφ αξηζκφο ησλ ζπκβνιαίσλ γηα ηε θαηαζθεπή 

λέσλ θαξαβηψλ ην 2010 ήηαλ 20,5% πην πςειφ απφ φηη ήηαλ ην 2009. 

Οη ιφγνη πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηνκέα ηεο λαππεγηθήο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δπν γθξνππ: ηνπο κάθξν παξάγνληεο (world seaborne trade, 

ηηκή πεηξειαίνπ, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Δπξψπε) θαη ηνπο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο (subsidies by the government, scrapping of old 
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vessels, charter rates, vessels on order). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

λαππεγηθήο σο πξνο ηηο πσιήζεηο, είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ηα επίπεδα 

επηδνηήζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

(Bertram,2003). 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ λαππεγηθνχ ηνκέα ηεο Δπξψπεο αλακέλεηαη 

λα αλαπηπρζεί κειινληηθά κε βάζε ην πξφγξακκα ζηήξημεο Leadership 2015 

ην νπνίν απνηειεί έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο απφ ηε πιεπξά ηεο Δ.Δ ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, πνπ μεθίλεζε λα ζπληάζζεηαη ην 

2003 θαη ζπλερψο αλαλεψλεηαη. 

ε βάζνο ρξφλνπ ε ρξήζε ζηε λαππεγία ηνπ μχινπ αξρηθά, κεηά ηνπ 

ζηδήξνπ θαη ηειηθά ηνπ ράιπβα επεξέαζε ην πνην θξάηνο  είρε ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηνλ ηνκέα απηφλ. ηελ αξρή εγέηεο ππήξμε ε Αγγιία, ζηε 

ζπλέρεηα ε Ηαπσλία θαη θαηφπηλ ε Νφηηα Κνξέα ηέινο ζήκεξα είλαη ε Κίλα 

(Βιέπε Πίλαθα 3-4). Ζ Κίλα ην 2009, αλαθνίλσζε έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα 

ζηήξημεο ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο λαππεγηθήο αιιά θαη επξχηεξα, ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Leadership2015 (McGaughey, Liesch, & Poulson, 2000). 

Πίλαθαο 3.4 - Γηάξθεηα Ζγεζίαο 

Πεξίνδν εγεζίαο 

ζηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία 

Υψξα ηάδην 

επηρεηξεζηαθνχ 

θχθινπ 

Αίηηα 

1860’s – 1950’s 

G. 

Britain Lost Leadership Αδπλακία ην 

κνληεξλίζεη ηε 

λαππεγηθή ηεο 

βηνκεραλία 

Mid1950’s – 

mid1990’s 

Japan Post-maturity, 

weakening 

of competitive 

Κφζηνο αλζξψπηλνπ 

πξνζσπηθνχ, 

κείσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 
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power ζηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, Υάζκα 

κεηαμχ δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο, αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηνπ 

αηζαιηνχ 

From mid1990’s S.Korea Post-growth, 

maintenance 

of competitive 

power 

Τςειφ θφζηνο 

αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Σν 

ράζκα κεηαμχ ηεο 

δήηεζεο αηζαιηνχ 

θαη εγρψξηαο 

παξαγσγήο αχμεζε 

ηηο ηηκέο. 

Αλαγλσξηζηκφηεηα 

ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ Κνξεαηψλ 

Since 2010, 

 

China Acceleration 

of growth 

Ο ρακειφ εξγαηηθφ 

θφζηνο. Αηζηφδνμα 

πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο shipyards 

capacity , 

governmental 

subsidies. 

Πεγή: Lorentzen, G., & Stemoco, P. (2006). China targeting the World 

Shipbuilding Cup, Intertanko 

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3-5 παξνπζηάδνληαη γηα κηα 10εηία, νη 

αγνξνπσιεζίεο κε  βαζηθφ ζηνηρείν φηη απφ ηε κηα ππάξρεη αχμεζε ησλ 

παξαδφζεσλ απφ παιαηέο παξαγγειίεο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ν θιάδνο είλαη 
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βαζηζκέλνο θαηά πνιχ ζην πξψηεξν ηνπ παξειζφλ ηνπ ελψ απφ ηελ άιιε 

παξνπζηάδεη κεγάιε πηψζε ζε λέεο παξαγγειίεο. 

 

Πίλαθαο 3.5 - World shipbuilding results in CGT during 2002-2012 

Million 

CGT/ year 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Order book 45.9 48.3 48.9 70.8 92.8 107.2 138.0 183.7 194.2 156.2 134.9 

New orders 29.4 23.3 20.5 41.7 45.1 9.6 57.3 85.3 43.0 16.6 26.3 

Completion 20.3 20.2 21.4 22.8 25.5 29.4 34.1 34.6 41.9 44.4 40.5 

Πεγή:CESA high level group (2012). Defining the future of the European 

shipbuilding and ship repair industry.CESA 

 

To 2010, ε Κίλα είρε πην κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ζπγθξηηηθά κε 

ηηο θαηλνχξγηεο παξαγγειίεο πινίσλ ην νπνίν έηεηλε ζην 44,4% έλαληη 40,1% 

ηεο Ννηίνπ Κνξέαο. Όπσο θάλεθε θαη ζην Πίλαθα 1.5,  νη εηαηξίεο είραλ 

αξθεηέο παξαγγειίεο απφ παιηά, δειαδή είραλ πνπιήζεη αξθεηά πινία ήδε, 

ηα νπνία παξέδσζαλ ηα πξφζθαηα ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο ζε θαιά επίπεδα. 

Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε λέσλ παξαγγειηψλ, πξάγκα 

πνπ επεξεάδεη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ. Ζ Ηαπσλία δείρλεη λα έρεη κηα ζπλερή 

πησηηθή ηάζε(CESA, 2012). Έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνλ πέξα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ν νπνίνο επεξέαζε ηα πνζνζηά αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ 

ήηαλ θαη ν ζεηζκφο ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 2011, ν νπνίνο ζπλνδεχηεθε θαη 

απφ έλα Σζνπλάκη. 

Ζ Δπξψπε έρεη ράζεη πνιχηηκν έδαθνο ζε επίπεδν παξαγγειηψλ ηε 

πεξίνδν ηεο θξίζεο, ελψ ζεκαίλνλ ξφιν ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ έρεη 

παίμεη θαη ε κείσζε ην κεξηδίνπ ηεο απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο 

Vietnam, India, Brazil,Russia, Turkey, and the Philippines. Σν 2009 έραζε ην 
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8% ησλ παξαγγειηψλ ηεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ 

CESA(2012), ην 2010 έραζε ηα 4,9%. πγθεθξηκέλα νη Φηιηππίλεο ειέγρνπλ 

ην 2,1% ησλ πσιήζεσλ πινίσλ παγθνζκίσο, κεγάιν πνζνζηφ απφ απηφ, 

θαηείρε ζην παξειζφλ ε Δπξψπε (Βιέπε γξάθεκα 3.10). 

Distribution of the world order book among the main 

players in % CGT
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Γξάθεκα 3.10 - Distribution of the world order book among the main 

players in % CGT 

Πεγή: CESA high level group (2010). Defining the future of the European 

shipbuilding and ship repair industry.CESA 
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Distrubution of world completions among main players 

in of CGT
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Γξάθεκα 3.11 - Distribution of world completions among main players 

in of CGT 

Πεγή: CESA high level group (2010). Defining the future of the European 

shipbuilding and ship repair industry.CESA 
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Πεγή: CESA high level group (2010). Defining the future of the European 

shipbuilding and ship repair industry.CESA  

 Μέζα απφ ηελ επξχηεξε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη επξχηεξα ε 

λαπηηιία παξφηη παξακέλεη ν βαζηθφο αληαγσληζηηθφο θιάδνο, παγθνζκίσο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο θξίζεο λνζεί αληηκεησπίδνληαο κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θξίζεο πνπ βίσζε πνηέ. Έλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο λαπηηιίαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αιιά είλαη κηα θαη απφ ηηο 

βαζηθέο αηηίεο γηα ηε δπζκελή πνξεία ησλ δηθψλ θαη ηελ εμεηαδφκελε 

βηνκεραλία, είλαη ν λαππεγηθφ θιάδνο 

πγθεθξηκέλα φπσο δηαπηζηψζεθε φηη νη ηειεπηαίεο ηάζεηο ζε ζρέζε 

κε ηηο παξαγγειίεο ηηο πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο ζην θιάδν ηεο θαηαζθεπήο 

θαξαβηψλ παξνπζηάδεη κηα επξχηεξε πησηηθή ηάζε, κε ηε Κίλα λα 

πξσηνζηαηεί έλαληη ησλ ππφινηπσλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ ηε Κνξέα θαη ηελ 

Ηαπσλία, πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζην παξειζφλ θαη έλαληη ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, νη νπνίεο ζήκεξα ιφγσ ηεο θξίζεο, παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειά 

πνζνζηά πσιήζεσλ θαη αγνξψλ κέζα απφ ηε κείσζε εηδηθά ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη νπξαγνί ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, 

έρνληαο πιεγεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη απφ λενεηζεξρφκελεο ρψξεο ζην 

θιάδν φπσο ην Βηεηλάκ, ε Φηιηππίλεο, ε Σνπξθία, ε Ρσζία θ.ιπ. 

 

3.5 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Όπσο δηαπηζηψζεθε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε επεξέαζε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε λαπηηιία θαη the shipbuilding industry, ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Σν κεγάιν θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε 

πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε εηδηθά ζηνλ shipbuilding sector άιιαμε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα δεδνκέλα ελψ δεκηνχξγεζε λέεο πξνθιήζεηο γηα φιεο ηηο 

shipbuilding countries, επεξεάδνληαο ηε λαπηηιηαθή αγνξά ζην ζχλνιν ηεο. 

Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο πξψηεο ελφηεηεο φπνπ θαη αλαιχζεθαλ νη 

θχθινη ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο, ζήκεξα δηαλχεηαη αθφκα ν θχθινο ηνπ 

Kondratiev, δεδνκέλνπ φηη, ε λαπηηιία πέξαζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο, κηα 
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πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπλερήο αλάπηπμεο θαη 

ηψξα βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν ζπλερήο χθεζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

δηαξθέζεη γηα πνιιά ρξφληα αθφκα. Απηφ επεξέαζε θαη ην θιάδν ηεο 

λαππεγίαο, φπνπ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο κείσζεο ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ, ηελ είζνδν αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, πνπ κείσζαλ ην κεξίδην 

ηεο Δπξψπεο θαη ηε θπξηαξρία ηεο Κίλαο κεηαμχ ησλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ, πνπ 

θαίλεηαη λα έρεη επσθειεζεί απφ ηε παξνχζα θαηάζηαζε (Matsuyama, 

2005). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Μηα πξψηε απφθαζε πνπ επεξέαζε αξρηθά ηελ 

Ακεξηθαληθή νηθνλνκία θαη κεηά θαη ηε παγθφζκηα ήηαλ ε κεηάβαζε απφ ην 

λφκν απφ ην Glass-Steagall ζηνλ Gramm-Leach-Bliley (Barth
 
et al., 2000). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηάβαζε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ νιηγνπσιίσλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνζθνπίαο 

έλαληη ησλ πνιηηψλ θαη ηεο αγνξάο (Grant, 2010). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε θαηαζηξνθή ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ζπγρξφλσο είρακε ην πεξηνξηζκφ ησλ 

δαλεηνδνηήζεσλ, ε νπνία είρε σο αληίθηππν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαλάισζεο, ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηνπ εκπνξείνπ θαη επνκέλσο 

ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο αλζξψπσλ ή πξντφλησλ. Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε κεγάιε πηψζε ηεο λαπιαγνξάο θαη ηε 

θξίζε ηεο λαπηηιίαο. 

Μηα άιιε απφθαζε πνπ επεξέαζε θαη νδήγεζε ζηε παξνχζα 

θαηάζηαζε ήηαλ απηή ησλ πινηνθηεηψλ λα πξνρσξνχλ ζε απμεκέλεο 

παξαγγειίεο θαηά ηε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο, κε απνηέιεζκα θαηά 

ηελ θξίζε λα ππάξρεη επηπιένλ πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα. Ζ κεησκέλε 

δήηεζε γηα λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, νδήγεζε θαη ζηε κεησκέλε δήηεζε γηα ηε 

παξαγσγή λέσλ θαξαβηψλ, νπφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ θφζηνο ησλ 

λαππεγείσλ ρσξψλ φπσο ησλ Φηιηππίλσλ, ηεο Ηλδίαο θ.ι.π  λα επεξεαζηεί ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ε Δπξσπατθή αγνξά ηεο θαηαζθεπήο θαξαβηψλ θαη λα 
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βξίζθεηαη ζήκεξα ζε δπζκελή θαηάζηαζε. 

Οη επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ, νδήγεζαλ ζε θξίζε ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαλ ζηε κείσζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ, ζηε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, πξάγκα πνπ 

απνηέιεζε απφθαζε ηεο θξαηψλ αιιά θαη επξχηεξα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο 

ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ηέινο ζηε κείσζε επξχηεξα ησλ επελδχζεσλ. Έλα άιιν 

ζηνηρείν ήηαλ ε απφθαζε ησλ ηξαπεδψλ λα κεηψζνπλ θαη ηα λαπηηιηαθά 

δάλεηα θαηά 23% απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2008, πξάγκα πνπ επηβάξπλε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη επξχηεξα 

απφ ηε κηα ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο θαη απφ ηελ άιιε ηνπ θιάδνπ ηνπ 

shipbuilding. 

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν δεδνκέλνπ φηη νη λαπηηιηαθέο είραλ κείσζε 

ησλ θεξδψλ ηνπο ελψ αδπλαηνχζαλ λα πάξνπλ δάλεην, δελ παξαγγέιλνπλ λέα 

θαξάβηα θαη είηε βαζίδνληαη ζηα ππάξρνληα είηε αγνξάδνπλ κεηαρεηξηζκέλα 

(Iordanoaia, 2012, 778-783). Τπάξρνπλ πιεζψξα πεξηπηψζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο φπνπ ηα πινία κφιηο μεθίλεζαλ λα παξάγνπλ 

γλψξηζαλ λαχινπο πνιχ πην ρακεινχο απφ ηα αλακελφκελα επίπεδα πξάγκα 

πνπ νδήγεζε ηηο εηαηξίεο ζε αδπλακία θάιπςεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2008 έλα πινίν ήηαλ θπζηθφ λα απνθέξεη θέξδε 

50.000-100.000 δνιάξηα ηελ εκέξα ελψ ζηα κέζα ηνπ 2009 ηα θέξδε 

θπκαίλνληαλ απφ 5000 σο θαη 10000 δνιάξηα εκεξεζίσο (Stopford, 2009). 

πγρξφλσο ηα λαππεγία έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο απνθάζεηο πνιιψλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ιφγσ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο λα αθπξψζνπλ 

κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο παξαγγειίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πιεγνχλ 

νηθνλνκηθά ηα λαππεγία. 
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θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο ήηαλ λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη 

ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο επηρεηξψληαο κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο. Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

απνθάζεηο ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν μεθηλψληαο απφ ηελ Ακεξηθή, νη 

ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο απφ ηε πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, ε κείσζε ησλ 

επηδνηήζεσλ θαη ηνπ δαλεηζκνχ, ε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ε νπνία 

εμαθνινπζεί λα αθπξψλεη ηηο ηάζεηο θαη λα νδεγεί ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ 

θαζνδηθά επεξέαζε αξρηθά ην επίπεδν δήηεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ, 

κε απνηέιεζκα ζηε ζπλέρεηα λα κεησζεί θαη ε δήηεζε ζε επίπεδν 

θαηαζθεπψλ λέσλ πινίσλ πξάγκα πνπ επεξέαζε ζπλνιηθά θαη ηε λαπηηιία 

αιιά θαη ην shipbuilding. 

Γηα ην κέιινλ νη ηάζεηο ηεο αγνξάο δε δείρλνπλ ζεηηθέο θαη 

πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε πησηηθή πνξεία ζε επίπεδν πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο, πσιήζεσλ θαη αγνξψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Leadership 2015 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηείλεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή δξάζε ελίζρπζεο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνπ shipbuilding, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ κέιινλ 

νη δχν θιάδνη θαη λα εληζρχνπλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 
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