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ΣΥΝΟΨΗ 

     Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας ήταν σε πρώτο επίπεδο η ανάλυση 

του παγκόσμιου εμπορίου του ορυκτού άνθρακα και σε δεύτερο επίπεδο η εύρεση των 

λιμένων που διαχειρίζονται το συγκεκριμένο αγαθό παγκοσμίως. Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο προαναφερθείς στόχος, κατέστη απαραίτητος ο προσδιορισμός της έννοιας 

του ορυκτού άνθρακα, οι μέθοδοι εξόρυξης και επεξεργασίας, καθώς και οι χρήσεις 

αυτού στην παγκόσμια βιομηχανία, ώστε να καταστεί σαφής η λειτουργία του ως 

εμπορεύσιμο αγαθού καθ’ όλη την πορεία της μεταφορικής αλυσίδας.  

     Ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η Περιγραφική έρευνα. Ερευνητικό 

εργαλείο ως προς την εύρεση των εταιριών που διαχειρίζονται και εξάγουν τον ορυκτό 

γαιάνθρακα αποτέλεσαν οι ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις, οι οποίες ευρέθησαν 

μέσω διαδικτύου, ενώ για την ανάλυση των λιμενικών εγκαταστάσεων 

χρησιμοποιήθηκαν ναυτιλιακές εκδόσεις, οι οποίες αποτελούν μια σημαντική βάση 

δεδομένων ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιμένων. 

     Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο του άνθρακα έχει αυξηθεί πολλαπλασιατικά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Επτά χώρες αποτελούν τις κυριότερες πηγές εξαγωγής, με την 

Αυστραλία και την Ινδονησία να κατέχουν τα ηνία, η πρώτη στις εξαγωγές 

μεταλλουργικού άνθρακα και η δεύτερη σε εξαγωγές άνθρακα ενεργειακού. Οι 

μεγαλύτερες εταιρίες εξόρυξης στις χώρες εξαγωγής διαθέτουν και διαχειρίζονται τα 

λιμενικά τερματικά στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, ενώ κατέστη σαφές 

ύστερα από την εύρεση των συγκεκριμένων εταιριών πως δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερες από μια χώρες, ελέγχοντας το παγκόσμιο εμπόριο του άνθρακα. Οι 

μεγαλύτεροι λιμένες διαχείρισης άνθρακα βρίσκονται στην Αυστραλία, καθώς η 

συγκεκριμένη χώρα διαθέτει τερματικά τα οποία είναι εξοπλισμένα με ανωδομή 

τελευταίας τεχνολογίας, σε αντίθεση με την Ινδονησία, που οι εξαγωγές 

πραγματοποιούνται με φορτηγίδες και πλωτούς γερανούς σε αγκυροβόλια.  

     Στις πρώτες θέσεις των χωρών εισαγωγής άνθρακα βρίσκονται η Κίνα, παραδοσιακά 

η Ιαπωνία και η Ινδία. Η αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών από την Κίνα, η άνοδος 

του δια-ασιατικού εμπορίου και οι αυξημένες ροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

καθιστούν την περιοχή της Asia Pacific Basin τον ισχυρότερο πόλο έλξης του 

θαλάσσιου εμπορίου του άνθρακα. Στους λιμένες εισαγωγής, το Ρόττερνταμ στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο και το Qinhuangdao στην Κίνα αποτελούν τους σημαντικότερους 
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και μεγαλύτερους λιμένες εκφόρτωσης αλλά και μεταφόρτωσης άνθρακα, 

λειτουργώντας ως hub ports. 

     Προτείνουμε για περαιτέρω έρευνα να εφαρμοστεί η Περιβάλλουσα Ανάλυση 

Δεδομένων (Data Envelopment Analysis), στατιστική μέθοδος μέσω της οποίας θα 

μπορούσαν να βρεθούν ποιοι λιμενικοί τερματικοί σταθμοί είναι περισσότερο 

αποτελεσματικοί, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα χρήση των παραγωγικών τους 

πόρων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: άνθρακας, θαλάσσιο εμπόριο άνθρακα, λιμένες εξαγωγής/εισαγωγής, 

μερίδια αγοράς 
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ABSTRACT 

     The foremost scope of this dissertation paper was the analysis of all the elements that 

compound the world seaborne coal trade, as well as the identification of all the major 

exporting and importing ports and terminals. In order for the above mentioned objective 

to be accomplished, the specification of the definition of coal, its mining and processing 

methods was rendered indispensable. What is more, the global industrial coal uses were 

specified so as to understand its function as a marketable commodity throughout the 

course of the transport logistics chain. 

      The descriptive research was used as a research method herein, whereas as research 

tools in finding the major companies that manage and extract coal were their annual 

financial reports found online, while for the analysis of the port facilities, Shipping 

Publications were used, which constitute an important database in relation to all the 

technical characteristics of ports. 

     According to the findings, the global seaborne trade of coal is on the increase in 

recent decades. Out of all coal trading countries studied, only seven constitute the main 

export sources, with Australia and Indonesia being first in the rank, the former on 

metallurgical coal exports and the latter on thermal coal exports. According to the 

findings, in most cases the largest mining companies in the exporting countries own and 

operate port terminals. Having located and evaluated all the individual companies and 

their market shares, it turned out that the largest of them operate in more than one 

country, thus controlling the global coal seaborne trade. Moreover, the largest exporting 

coal ports are located in Australia, as this country has terminals with state of the art 

equipment operating with the latest advanced technology in terms of both infrastructure 

and superstructure, unlike Indonesia, whose exports are carried out with barges and 

floating cranes at anchorages. 

     China, Japan traditionally and India are included amongst the top coal importing 

countries. The increase in demand for raw materials from China, the rise of south-south 

trade and the increased flows among developing countries constitute the area of the Asia 

Pacific Basin the point of interest of the global maritime trade of coal. As far as import 

coal ports are concerned, Rotterdam in the European continent and Qinhuangdao in 

China are the main ports which conduct the international transshipment of coal. 
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     Based on the findings of this study, we propose as future objects of investigation the 

application of the Data Envelopment Analysis (DEA), a statistical method which 

facilitates the location of ports and terminals which are more efficient compared to the 

less efficient ones, given the current use of their productive resources. 

 

Key words: coal, seaborne coal trade, coal export terminals, coal import terminals, 

market shares 
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