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Δπραξηζηίεο 

 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ νπνία ήηαλ θαζνξηζηηθή ε ζπλεηζθνξά ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Δπάγγεινπ ακπξάθν γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ πνπ 

ζπληέιεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ 

γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ.  
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Πεξίιεςε 

 
 Ζ ιεηηνπξγία ηεο λαπιαγνξάο ησλ δεμακελφπινησλ ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ εκπεηξία θαη ιηγφηεξν ζηηο καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο. Χζηφζν, φπσο ζε θάζε 

θιάδν, έηζη θαη ζηελ λαπηηιία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια ψζηε λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ δηακφξθσζαλ ηηο ππάξρνπζεο εμειίμεηο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε ζε πξψην κέξνο εθηελήο αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο ησλ 

δεμακελφπινησλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ νη 

νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ απφ πνηθίινπο παξάγνληεο ζε κία πεξίνδν βαζηάο χθεζεο γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Μεηέπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα 

κνληεινπνίεζεο ηεο βξαρππξφζεζκεο εμέιημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.  

 ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο αγνξάο ησλ πεηξειαίνπ κέζσ ηεο 

παξαγσγήο, ηεο θαηαλάισζήο, ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ηνπ θαζψο 

απνηειεί έλα παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην, έγηλε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο λαπηηιηαθήο 

νηθνλνκηθήο. ηε ζπλέρεηα επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηνπο λαπινδείθηεο πγξψλ 

ρχδελ θνξηίσλ, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

δεμακελφπινησλ θαη ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο.  

 ην ηξίην θεθάιαην, εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ζε 

κεληαία βάζε απφ ην 2010 έσο ην 2015 ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ηεο ρξνλνλαχισζεο 

θαη ηεο βξαρππξφζεζκήο λαχισζεο κε ζθνπφ λα γίλεη κία αλάιπζε φζνλ αθνξά ηηο 

ηηκέο, ηελ ηάζε ηνπο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλά κελά. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε παιηλδξφκεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηάζεο θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηεο βξαρπρξφληαο πξφβιεςεο. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

ηεο ζπζρέηηζεο ψζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο λαπιαγνξέο. 

 ηα ζπκπεξάζκαηα γίλεηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.   
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Abstract 

 
The shipping market is based on the empirical approach in comparison to 

long-term forecasts. The purpose of this dissertation is to present the tendency and the 

fluctuations being formed on the crude oil market by various factors under a 

vulnerable financial framework.  

The oil market has crucial importance for tankers. Thus, in the first chapter is 

encompassed the historical developments, the global productivity, consumption, 

imports and exports of oil. 

The second chapter commence with a brief introduction in maritime 

economics. Afterwards, it is analyzed the freight indicators and the determinants of 

supply and demand. At the end, it is mentioned the maritime cycles and its stages.  

In the last chapter will be accomplished an extensive analysis and explanation 

of freight rates. The volatility on both spot and time-charter market will be shown 

using monthly data from 2010 to 2015. The investigation is conducted into three 

segments. Initially, time series display the configuration of freights throughout time. 

Then, it is determined, should it exist correlation between time-chartering and spot 

market. Moreover, it is presented the tendency on both categories. Finally, using the 

statistical tool of linear regression is made an effort to find the appropriate model that 

will predict short term freight rates.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ 

1.1 Δηζαγσγή 

Σν πεηξειαίνπ είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο νηθνλνκίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν 

θαηέρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηα παγθφζκηα ηεθηαηλφκελα απφ ηελ εδξαίσζε ηνπ 

σο θχξηα πεγή ελέξγεηαο έσο θαη ζήκεξα. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη 

απνθαιείηαη «καχξνο ρξπζφο». Ο θιάδνο ηνπ επεξεάδεη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ησλ 

ρσξψλ αθνχ επηδξά ζηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.  

Παξ’ φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο ελέξγεηαο ησλ νπνίσλ ε δήηεζε απμάλεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ παξακέλεη ζηελ πξψηε ζέζε θαη 

θαηέρνληαο ην πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο. Αθφκα θαη ηελ πεξίνδν πνπ ε ηηκή ηνπ 

ήηαλ πςειή θακία άιιε αγνξά δελ θαηάθεξε λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζε απηφ ηνλ θιάδν 

δηφηη ην πεηξέιαην επεξεάδεη άκεζα ηελ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο 

αξγνχ πεηξειαίνπ. Μηα ελδερφκελε ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ, φπσο άιισζηε 

ζπλέβε θαη ζρεηηθά πξφζθαηα, έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε λαπιαγνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πινίσλ. πσο επίζεο θαη κία ελδερφκελε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δήηεζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ άξα θαη ζηηο ηηκέο 

ησλ λαχισλ. Έηζη, πξηλ ηελ αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο ησλ δεμακελφπινησλ ε νπνία 

ζα γίλεη ζε επφκελν θεθάιαην είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί ε αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ. 

1.2 Δηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηνπ πεηξειαίνπ
123

 

Απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα θαη χζηεξα, κε ηελ εδξαίσζε ηνπ πεηξειαίνπ σο θχξηα πεγή 

ελέξγεηαο, ε αγνξά ηνπ έρεη θνκβηθή ζεκαζία γηα ηα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

δξψκελα. Απφ ην 1945, κε ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε δνκή ηεο 

                                                      
1
Speight, J.G., (2011), An Introduction to Petroleum Technology, Economics, and Politics, Canada, 

Wiley Scrivener 
2
Barsky R., Kilian Barsky., (2004), Oil and the Macroeconomy since the 1970s, Cambridge, National 

Bureau of Economic Research 
3
Dermot Gately, Lessons from the 1986 Oil Price Collapse, New York University 
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παγθφζκηαο πξνζθνξάο ηνπ άιιαμε ξηδηθά. Ηζηνξηθά, νη ηηκέο ηνπ θπκάλζεθαλ απφ 

2,50 κε 3 δνιάξηα απφ ην 1957 έσο θαη 150 δνιάξηα ην 2008. 

Σν 1972 ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο εηζαγσγείο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη φρη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε ηηκή ηνπ ήηαλ 

πεξίπνπ ζηα 3 δνιάξηα αλά βαξέιη. Σν 1973, ην πεηξέιαην έγηλε ην «πνιηηηθφ φπιν» 

ζηνλ πφιεκν κεηαμχ Αξαβίαο θαη Ηζξαήι. Οη αξαβηθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έλσζε ηνπ ΟΠΔΚ απαγφξεπζαλ ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ πξνο ηηο ρψξεο πνπ ήηαλ 

ζχκκαρνη ηνπ Ηζξαήι. Βάζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έθηαζε ηα 

12 δνιάξηα αλά βαξέιη. 

ηα κέζα ηνπ 1985, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ εηζήιζαλ ζηε βξαρππξφζεζκε αγνξά 

(spot αγνξά) θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1986, νη ηηκέο έπεζαλ ζηα 8 κε 10 δνιάξηα αλά 

βαξέιη. Σν 1990 νη ηηκέο παξνπζίαζαλ λέα αχμεζε εμαηηίαο ηεο εηζβνιήο ηνπ Ηξάθ 

ζην Κνπβέηη. κσο, κε ηε παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ ζεκεηψζεθε ζηαζεξή πηψζε. 

Απφ ην 1990 έσο ην 1997, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απμήζεθε 

πεξηζζφηεξν απφ 6 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα. Χζηφζν, ε αλνδηθή πνξεία ησλ 

ηηκψλ ζηακάηεζε ράξε ζηελ πησηηθή ηάζε αξθεηψλ αζηαηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ΟΠΔΚ. 

Σν 1997, νη αζηαηηθέο ρψξεο κείσζαλ ηε δήηεζή ηνπο εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ ελψ ηα κέιε ηνπ ΟΠΔΚ παξεξκελεχνληαο ηελ θαηάζηαζε αχμεζαλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο. Δπίζεο, νη ρψξεο ηνπ Βνξείνπ Ζκηζθαηξίνπ κείσζαλ ηε δήηεζε ηνπο 

ιφγσ ελφο επλντθνχ ρεηκψλα. Αληίζεηα, ε Ρσζία αχμεζε ηηο εμαγσγέο ηεο ψζηε λα 

θαιχςεη ηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεηψπηδε ε νηθνλνκία ηεο. Δπηπξφζζεηα, ε ανπδηθή 

Αξαβία θαη ε Βελεδνπέια αχμεζαλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, καρφκελεο ε κία ηελ άιιε 

ψζηε λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο. Απηνί νη ιφγνη ήηαλ νη θπξηφηεξε πνπ 

νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Σν 1999, νη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ 

πξνο ηηο ρψξεο θαηαλάισζεο. ε απηφ ην θαξηέι ζπκκεηείραλ θαη άιιεο 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο πνπ δελ άλεθαλ ζηνλ νξγαληζκφ φπσο ην Μεμηθφ, ε 

Ννξβεγία θαη φρη κφλν. Σελ ίδηα ρξνληά, πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο επηξξνέο ζηελ 

αγνξά φπσο ε έληαμε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο σο εηζαγσγείο. Ζ Ηλδία σο 

αλαπηπζζφκελε ρψξα αχμεζε ηε δήηεζε γηα πεηξέιαην. Μέρξη ην 2000 νη ηηκέο 

έθηαζαλ ηα 27 δνιάξηα αλά βαξέιη. 

ηαλ ν ΟΠΔΚ ζπκθψλεζε λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ, ε ανπδηθή Αξαβία 

ήζειε λα έρεη κεγαιχηεξε κείσζε ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 
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παξαγσγήο πνπ απέθηεζε ην Ηξάθ. Έηζη, ην 2000 πνπ απνθάζηζαλ λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο, θακία απφ ηηο ρψξεο κέιε δελ ήζειε λα κεηψζεη ην κεξίδην αγνξάο 

ηεο πξνο φθεινο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη επίζεο θάπνηεο δελ είραλ ηελ ίδηα 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κε πξηλ. 

Σν 2001 ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ψζεζε ηηο ηηκέο κε ηηκή κεγαιχηεξε ησλ 30 

δνιαξίσλ αλά βαξέιη αιιά απηφ δελ δηήξθεζε αξθεηά ιφγσ ηεο χθεζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ κείσζαλ ηε παξαγσγή 

ηνπο αιιά ε δέζκεπζε πνπ είραλ γηα ηελ ηήξεζε πνζνζηψζεσλ εμαζζέλεζαλ θαη νη 

ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί δελ επηηεχρζεθαλ.  

Ζ εηζβνιή ζην Ηξάθ ζεκαηνδφηεζε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηηο αγνξέο 

πεηξειαίνπ ην 2003 επεηδή ην Ηξάθ δηαζέηεη κία κεγάιε πνζφηεηα ησλ παγθνζκίσλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ. Ζ ζχγθξνπζε απηή ζπλέπεζε κε ηελ αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο πεηξειαίνπ θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν νη ηηκέο απμήζεθαλ. 

Μεηά ηελ ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ γηα κεξηθνχο κήλεο, ζηηο αξρέο ηνπ 2005 ε ηηκή 

ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απμάλνληαλ ζπλερψο θηάλνληαο ηα 60 δνιάξηα αλά βαξέιη. 

Μεηά απφ ηελ θαηαζηξνθή πνπ πξνθάιεζε θαη ν ηπθψλαο Καηξίλα ε κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο έθηαζε ζε αμηνζεκείσηα επίπεδα. ζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ ζην Ηξάθ ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία. 

ηα κέζα ηνπ 2006, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ έγηλε αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ 79 δνιάξηα αλά βαξέιη. Οη παξάγνληεο πνπ 

ππξνδφηεζαλ κία λέα αχμεζε ζηελ ηηκή αθνξνχζαλ γεσπνιηηηθέο εληάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ ν ζπλερηδφκελνο πφιεκνο ζην Ηξάθ θαη ην μέζπαζκα λέσλ ζην 

Ηζξαήι θαη ην Λίβαλν. Σα πςειά επίπεδα ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ νδήγεζαλ ζηε 

κείσζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζήο ηνπ.  

ηα ηέιε ηνπ 2007, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο Ακεξηθήο έθηαζε ηα 90 

δνιάξηα αλά βαξέιη. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ήηαλ ηφζν νη ζπλερφκελεο εληάζεηο 

ζηελ αλαηνιηθή Σνπξθία φζν θαη ε πηψζε ηνπ δνιαξίνπ. Παξνδηθά, νη ηηκέο 

κεηψζεθαλ κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα απμάλνληαλ ηα απνζέκαηα ηνπο αιιά ζχληνκα 

μαλά απμήζεθε θηάλνληαο ηα 92 δνιάξηα. 

Σν ακεξηθάληθν αξγφ πεηξέιαην παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο ζηελ ηηκή ηνπ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2008. Γχν κήλεο αξγφηεξα, ν ΟΠΔΚ θαηεγφξεζε ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο γηα θαθή δηαρείξηζε ε νπνία νδήγεζε ηηο ηηκέο ζε επίπεδα εμαηξεηηθά 

απμεκέλα. Χζηφζν, κεηά απφ κία επίζεζε πνπ έγηλε ζε έλα ληγεξηαλφ αγσγφ 

πεηξειαίνπ ε ηηκή εθηνμεχηεθε ζε λέα επίπεδα. Σνλ Ηνχλην, νη δχν κεγαιχηεξνη 



6 

πξνκεζεπηέο πεηξειαίνπ κείσζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θνβνχκελνη κία πεηξειατθή 

θξίζε φπσο ην 1973. ηα κέζα επηέκβξε, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έπεζε θάησ απφ ηα 

100 δνιάξηα. Οη αηηίεο πνπ πηζαλνινγείηαη φηη νδήγεζαλ ζε απηή ηε κείσζε είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην ακεξηθάληθν δνιάξην ήηαλ ηζρπξφ θαη ε επξσπατθή δήηεζε κεηψζεθε. 

Έπεηηα απφ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ην ηέινο ηνπ 2008 ζηαζεξνπνηήζεθε ζηα 32 δνιάξηα.  

Σν 2009 ππήξμε κηα πξνζσξηλή αχμεζε ηεο ηηκήο εμαηηίαο εληάζεσλ ζηελ 

ισξίδα ηεο Γάδαο. Δλψ ην 2010 κεηψζεθε ιφγσ αλεζπρηψλ φηη αξθεηέο ρψξεο ηηο 

Δπξψπεο ζα παξνπζίαδαλ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη ζα 

κεηψλνληαλ ε δήηεζε γηα αξγφ πεηξέιαην. 

Ζ πνιηηηθή αλαηαξαρή ζηε Ληβχε πεξηφξηζε ηελ παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θφβνπο γηα αζηάζεηα ζε άιιεο ρψξεο, ψζεζε ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηα 103 δνιάξηα αλά βαξέιη ην 2011. Μέζα ζηνλ Ηνχλην, ε δήηεζε 

παγθνζκίσο απμήζεθε θαη ζε άλνδν ηνπ βαξειηνχ θαηά 8 δνιάξηα. Μέρξη ηα ηέιε 

επηέκβξε, νη θφβνη γηα κία χθεζε κείσζαλ ζηαδηαθά ηηο ηηκέο έσο θαη 15%. κσο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οθηψβξε, απηέο νη αλεζπρίεο κεηξηάζηεθαλ θαη ε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ μαλά απμήζεθε ηαρχηαηα. 

ηηο αξρέο ηνπ 2012, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έκεηλε ζηαζεξή ζηα 100 δνιάξηα 

ιφγσ ηεο επξσπατθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θιεηζίκαηνο ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Δπξψπε εμαηηίαο ηεο ρακειήο δήηεζεο. Σν Μάξηην 

ην πεηξέιαην έθηαζε ηα 105 δνιάξηα χζηεξα απφ αλαθνίλσζε ηνπ Ηξάλ φηη ζα βάιεη 

ηέινο ζηηο πσιήζεηο ζε βξεηαληθέο θαη γαιιηθέο εηαηξείεο αλ θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην ζα είρε κηθξή επίδξαζε ζηηο πξνκήζεηεο. Χζηφζν, κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο νη ηηκέο είραλ ειαθξψο θαζνδηθή πνξεία εμαηηίαο ησλ εθινγψλ ζε 

Διιάδα θαη Γαιιία φπσο επίζεο, ιφγσ αλεζπρηψλ γηα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Σν 2013 ε δήηεζε γηα πεηξέιαην αξρηθά κεηψζεθε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ επηθξαηνχζαλ παγθνζκίσο αιιά ζηα κέζα ηνπ έηνπο ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο αλαθνίλσζε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Οη δηαθπκάλζεηο πνπ 

παξνπζίαδε ην πεηξέιαην ζηελ ηηκή ηνπ ήηαλ ζπλερείο. 

Σέινο, γηα ην έηνο 2014 ππήξραλ θάπνηεο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ ηελ αγνξά. Ζ 

θξίζε ζηελ Κξηκαία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Ληβχε νδήγεζαλ ζηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ. Χζηφζν, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Κίλαο ζπλέβαιαλ ψζηε 

λα κελ κεηαβιεζεί πεξηζζφηεξν ε ηηκή. Σνλ Απξίιην, ε ηηκή ππνρψξεζε ιφγσ ησλ 

λέσλ φηη ε Ληβχε ζα άλνηγε πεξηζζφηεξνπο ζηαζκνχο. Απηφ φκσο δελ θξάηεζε πνιχ 
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θαη νη ηηκέο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ άλνδν ράξε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε 

αξρηθά ε Οπθξαλία, ζηε ζπλέρεηα ε Ληβχε θαη ηέινο ην Ηξάθ. ηα ηέιε ηνπ Οθηψβξε 

ε δήηεζε είρε κεησζεί ζε Δπξψπε θαη Κίλα αιιά ε παξαγσγή απμάλνληαλ. Έηζη, 

μεθίλεζε κία κεγάιε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ε νπνία ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα. 

ην Γηάγξακκα 1.1 παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 

1861 έσο ην 2014 θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηηο επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν. Ζ ρξνλνζεηξά 

«εκεξήζην ρξεκαηηθφ πνζφ» απεηθνλίδεη ηελ ηηκή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο. 

Αληίζεηα, ε ρξνλνζεηξά «2014» ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπ κε έηνο βάζεηο ην 2014. Γη’ 

απηφ ην ιφγν φηαλ παξαηεξεί θαλείο ην δηάγξακκα πξνο ην 1861 νη ηηκέο έρνπλ 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ελψ φζν πιεζηάδνπλ ην 2014 ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ κέρξη πνπ 

ηαπηίδνληαη.  

 

 
Γηάγξακκα 1.1: Οη ηηκέο ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ ζε ζρέζε κε ηα παγθόζκηα γεγνλόηα από ην 1861 έσο ην 

2014. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 
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1.3 Ζ θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ 

Σν πεηξέιαην κέζα απφ ηελ αλάδεημή ηνπ, απνηειεί παξάγνληα δηεζλνχο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηα πνιηηηθά φζν θαη γηα ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζεκαηνδνηήζεθε κηα απφηνκε 

άλνδνο ζηε δήηεζε ηνπ θαζψο λέεο ρψξεο επηζπκνχζαλ λα αλαπηχμνπλ ηε βηνκεραλία 

ηνπο. Μέζα ζηα ρξφληα έρνπλ παξνπζηαζηεί δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε 

δήηεζε ράξε ησλ δηαθφξσλ γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Χζηφζν, είλαη κία αγνξά πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο δπζκελείο θαηαζηάζεηο θαη αλαθάκπηεη ηαρχηεξα ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο αθνχ ην αθαηέξγαζην πεηξέιαην θαιχπηεη ηε παγθφζκηα βηνκεραλία. 

Ζ πξψηε πεξηνρή γεσγξαθηθά ζε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην 2014, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 1, είλαη ε Αζία κε πνζνζηφ 34%. Με δέθα ιηγφηεξεο 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έξρεηαη ε Ακεξηθή θαη ακέζσο κεηά ε Δπξψπε
4
 (20%). 

Σειεπηαίεο είλαη ε Μέζε Αλαηνιή (9%), ε Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή (8%) θαη ε 

Αθξηθή (4%) (βιέπε Παξαξηήκα – Π1.1). 

 
 

Γηάγξακκα 1.2: Παγθόζκηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηνπ 2014 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

ην Γηάγξακκα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη δέθα ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε παγθνζκίσο ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην 2014. Σα πξσηεία κε κεγάιε 

δηαθνξά θαηέρνπλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε 836,1 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

πεηξειαίνπ. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε Κίλα κε 520,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ε Ηαπσλία 

                                                      
4
 ηελ Δπξψπε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Δπξαζία φπνπ είλαη φιεο νη ρψξεο ηεο Πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο. 

34%

24%

20%

9%
8%

4%

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ

Αζία

Βφξεηα Ακεξηθή

Δπξψπε θαη Δπξαζία

Μέζε Αλαηνιή

Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή

Αθξηθή



9 

κε 196,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ε Ηλδία κε 180,7 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ε Ρσζία κε 

148,1 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Ζ Βξαδηιία θαη ε ανπδηθή Αξαβία έρνπλ ηελ ίδηα 

θαηαλάισζε ε νπνία θηάλεη ηα 142,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Σειεπηαίεο έξρνληαη ζηελ 

θαηάηαμε ε Νφηηα Κνξέα κε 108 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ην Ηξάλ κε 93,2 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

 

 
Γηάγξακκα 1.3: Πνζνζηηαία θαηάηαμε ησλ 10 πξώησλ ρσξώλ κε ηε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε επί ηεο 

παγθόζκηαο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2014. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη απμεζεί 

θαηά 4,2% αθνχ ην 2010 ήηαλ 4041,8 εθαηνκκχξηα ελψ ην έηνο 2014 έθηαζε ηα 

4211,1 εθαηνκκχξηα ηφλνπο (βιέπε Παξάξηεκα – Π1.1). Μφλν ην ηειεπηαίν έηνο ε 

αχμεζε ήηαλ 0,8%. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επλφεζαλ απηή ηε θαηάζηαζε είλαη ε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ Brent
5
 γηα ην έηνο 2014. πγθεθξηκέλα, ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ έηνπο ε ηηκή έπεζε αηζζεηά θηάλνληαο ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηα 98,95 

δνιάξηα αλά βαξέιη. Ζ ηηκή ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην 2013 θαηά 9,71 

δνιάξηα. Απηή ήηαλ ε πξψηε πηψζε θάησ απφ ηα 100 δνιάξηα απφ ην 2010. Βάζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (BP, 2015), ην πεηξέιαην ζπλερίδεη λα απνηειεί ηε βαζηθή 

πεγή ελέξγεηαο κε πνζνζηφ 32,6% έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα δηαηεξείηαη ζηελ θνξπθή φζν ε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

                                                      
5
 Οξφζεκν ηεο δηεζλήο ηηκήο πεηξειαίνπ. 

19,9% 12,4% 4,7% 4,3% 3,5% 3,4% 3,4% 2,6% 2,6% 2,2%

10 ΠΡΩΣΔ ΥΩΡΔ Δ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
Ζ.Π.Α Κίλα
Ηαπσλία Ηλδία
Ρσζία Βξαδηιία
ανπδηθή Αξαβία Γεξκαλία
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ην Γξάθεκα 3 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο θαηαλάισζεο γηα ην έηνο 2014 

ζπγθξηηηθά κε ην 2010. Σε κεγαιχηεξε ζεηηθή κεηαβνιή παξνπζίαζε ε Νφηηα θαη 

Κεληξηθή Ακεξηθή κε πνζνζηφ 14%. Όζηεξα, αθνινχζεζαλ κε κηθξέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο ε Μέζε Αλαηνιή (11%), ε Αθξηθή (9,2%) θαη ε Αζία (10,8%). Πξέπεη 

λα ηνληζζεί φηη ε Κίλα θαη ε Ηλδία έρνπλ αικαηψδεηο ξπζκνχο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία έηε θαη απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο ζπκβνιήο ζηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο Αζίαο θαζψο ε πξψηε είρε άλνδν θαηαλάισζεο θαηά 18,9% θαη ε 

δεχηεξε θαηά 16,3%. Χζηφζν, ε Βφξεηα Ακεξηθή παξνπζίαζε πηψζε θαηά 1,5% ελψ 

ε Δπξψπε θαη ε Δπξαζία θαηά 5,4%. Γηα ηηο ηειεπηαίεο ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαίλεηαη άκεζα ζηελ θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ αθνχ ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή πεξηνξίζηεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο κείσζαλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο πέξαλ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, φπσο είλαη ε Ρσζία πνπ ε θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 10,3%.  

 
 

Γηάγξακκα 1.4: ύγθξηζή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πεηξειαίνπ κεηαμύ ησλ εηώλ 2010 θαη 2014 παγθνζκίσο 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

1.4 Ζ παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ ήηαλ δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηε 

θαηαλάισζε γηα ην 2014. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ήηαλ θαηά 2,3%  πςειφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Μέζε Αλαηνιή, βάζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1.5, 

θξαηάεη ηα ηλία ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο κε πνζνζηφ 32%. ε απηφ ζπκβάιιεη 

14,0%

11,0% 10,8%
9,2%

-1,5%

-5,4%
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φπσο ζα δνχκε θαη ζην Γξάθεκα 5 ε ανπδηθή Αξαβία. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ε 

Βφξεηα Ακεξηθή κε 21%. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ ην πνζνζηφ. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε 

παξαγσγή δελ ηνπο θέξεη απηνλνκία αθνχ ε θαηαλάισζή ηνπο ηελ μεπεξλά. Ζ 

Δπξψπε θαη ε Δπξαζία έρνπλ 20% ηνπ κεξηδίνπ, έλα πνζνζηφ ην νπνίν δελ ζα 

ππήξρε αλ δελ ππήξρε ε παξαγσγή ηεο Ρσζίαο ε νπνία έθηαζε ηα 534,1 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ην 2014. Σέινο, ε Αζία, ε Αθξηθή θαη ε Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή 

παξάγνπλ ην 9% έθαζηε παξάγνληαο πεξίπνπ 390 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

 
 

Γηάγξακκα 1. 5: Παγθόζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ ηνπ 2014 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

Απφ ηηο παξαπάλσ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ππάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο νη νπνίεο 

εμνξίζνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ. ην Γηάγξακκα 1.5 αλαθέξνληαη 

ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο. Οη ηξείο πξψηεο ρψξεο νη 

νπνίεο μερσξίδνπλ απφ ηηο ακέζσο επφκελεο είλαη ε ανπδηθή Αξαβία ε νπνία 

παξάγεη 543,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο (βιέπε Παξάξηεκα – Π 1.2) ή αιιηψο θαηέρεη ην 

12,9% επί ηνπ ζπλφινπ, ε Ρσζία κε 534,1 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ή 12,7% θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε 519,9 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ή 12,3%. Όζηεξα, 

έπνληαη ε Κίλα θαη ν Καλαδάο κε 211,4 θαη 209,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο αληίζηνηρα. 

Σν Ηξάλ θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαηέρνπλ ην 4% θαη θνληά ζε απηά 

βξίζθεηαη θαη ην Ηξάθ κε 3,8%. ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ πξψησλ 13 ρσξψλ 

βξίζθνληαη ην Κνπβέηη, ε Βελεδνπέια, ην Μεμηθφ, ε Βξαδηιία θαη ε Νηγεξία, κε ηελ 

πξψηε λα παξάγεη 150,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ηελ ηειεπηαία 113,5 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο θαη βξίζθνληαη κεηαμχ 3,6% θαη 2,7%. 

32%

21%
20%
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9%
9%

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
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Γηάγξακκα 1. 6: Πνζνζηηαία θαηάηαμε ησλ 13 πξώησλ ρσξώλ κε ηε κεγαιύηεξε παξαγσγή επί ηεο 

παγθόζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2014. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

Ζ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαηέγξαςαλ ηε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή παγθνζκίσο γηα ην 2014. Καηάθεξε λα γίλεη ε πξψηε ρψξα 

πνπ ε παξαγσγή ηεο μεπέξαζε ην 1 εθαηνκκχξην βαξέιηα εκεξεζίσο γηα ηξία 

ζπλερφκελα ρξφληα, πξνζπεξλψληαο ηε ανπδηθή Αξαβία, πνπ ζεσξείηαη ε 

κεγαιχηεξε ρψξα εμφξπμεο πεηξειαίνπ (BP Statistical Review of World Energy June 

2015). Μαδί κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ξεθφξ ζεκείσζαλ θαη ν Καλαδάο θαη ε 

Βξαδηιία. Αληίζεηε ήηαλ ε πνξεία πνπ είρε ε πξία ζεκεηψλνληαο πηψζε ζηελ 

παξαγσγή ηεο θαηά 47% θαη ε Ληβχε θαηά 50% ζε έλα έηνο, εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ ηαξαρψλ πνπ γίλνληαη φιν θαη εληνλφηεξεο.  

Ζ παγθφζκηα δηχιηζε πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά 1,4% ην έηνο 2014. Ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε αλάπηπμε πνπ ππήξμε απφ ην 2010 (BP, 2015). ην Γηάγξακκα 1.7 

παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή πνπ ππήξμε ζηελ παξαγσγή κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 

2014. Ζ αλάπηπμε πνπ ππήξμε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (35,6%) θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή 

(10%) γεθχξσζε ηφζν ηελ κηθξή πηψζε πνπ ππήξμε ζηελ Αζία (-1,5%) θαη ηελ 

Δπξψπε (-2,9%) φζν θαη ηελ κεγαιχηεξε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Αθξηθή (-18,2%). 

12,9%12,7% 12,3% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,8% 3,6% 3,3% 3,2% 2,9% 2,7%

13 ΠΡΩΣΔ ΥΩΡΔ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ανπδηθή Αξαβία Ρσζία
Ζ.Π.Α. Κίλα
Καλαδάο Ηξάλ
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα Ηξάθ
Κνπβέηη Βελεδνπέια
Μεμηθφ Βξαδηιία
Νηγεξία
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Γηάγξακκα 1. 7: ύγθξηζή ηεο παξαγσγήο ηνπ πεηξειαίνπ κεηαμύ ησλ εηώλ 2010 θαη 2014 παγθνζκίσο. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

1.5 Σα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 

Γηα ηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ πέξαλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ 

θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ απνζεκάησλ. Σα επίπεδα ησλ απνζεκάησλ 

επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ δεκηνπξγψληαο επηπηψζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ 

θαη ζε άιια νηθνλνκηθά κεγέζε. ην Γηάγξακκα 1.8 θαίλεηαη ε πνξεία πνπ είραλ ηα 

απνζέκαηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παγθνζκίσο. Σν 2011 ππήξμε κία απφηνκε 

άλνδνο ησλ απνζεκάησλ θηάλνληαο ηα 234,3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο (βιέπε 

Παξάξηεκα – Π 1-3). Ζ ζπκβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Brent ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

παγθφζκηα αγνξά δηφηη μεπέξαζε ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ 2008 θαη θπκαίλνληαλ θαηά 

κέζν φξν ζηα 111,26 δνιάξηα αλά βαξέιη ζχκθσλα κε ηελ Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ 

Δλέξγεηαο
6
 (eia) πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε απφηνκε κείσζε ηεο δήηεζεο.  

                                                      
6
 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4550 

35,6%

10,0%

3,7%

-1,5% -2,9%

-18,2%

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΣΟ 

2010 ΣΟ 2014

Bφξεηα Ακεξηθή Μέζε Αλαηνιή Νφηηα Ακεξηθή Αζία Δπξψπε θαη Δπξαζία Αθξηθή



14 

 
Γηάγξακκα 1.8: Απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζε παγθόζκην επίπεδν από 2010 έσο 2014 

εθθξαζκέλα ζε δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

Ζ ρψξα πνπ δηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ παγθνζκίσο γηα 

ην 2014 ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1.9 είλαη ε Βελεδνπέια κε 46,6 δηζεθαηνκκχξηα 

ηφλνπο ή αιιηψο κε πνζνζηφ 17,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκάησλ. Γεχηεξε έξρεηαη 

ε ανπδηθή Αξαβία, ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή, κε 36,7 δηζεθαηνκκχξηα 

ηφλνπο. Σξίηνο είλαη ν Καλαδάο κε πνζνζηφ 10,2% επί ηνπ ζπλφινπ. Σν Ηξάλ θαη ην 

Ηξάθ θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 9%. Ζ Ρσζία θαη ην Κνπβέηη δηαζέηνπλ 14 δηζεθαηνκκχξηα 

ηφλνπο (6%). Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ έλσζε ηνπ ΟΠΔΚ
7
 θαηέρνπλ ην 71% ησλ 

παγθνζκίσλ απνζεκάησλ (βιέπε Παξάξηεκα – Π 1.3). ην επφκελν δηάγξακκα νη 

κφλεο ρψξεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ έλσζε είλαη ν Καλαδάο, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ε Ρσζία πξάγκα πνπ δείρλεη ην πφζν ηζρπξφο είλαη απηφο ν 

νξγαληζκφο θαη φηη ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο ηεο αγνξάο. 

                                                      
7
 OPEC- History (http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm) 
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Γηάγξακκα 1. 9: Υώξεο κε ηα πεξηζζόηεξα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ παγθνζκίσο γηα ην 2014 

εθθξαζκέλα ζε δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο. 

Πεγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

1.6 Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ 

Ζ ελαξθηήξηνο δχλακε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζε ιίγνπο κήλεο ην 2008 ήηαλ ε απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο Brent 

ηνπ πεηξειαίνπ.
8
 Ζ ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ πνπ ππήξμε κέζα ζην 2009 ήηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε παγθφζκηα βηνκεραλία σο 

απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηφηη ππήξρε νηθνλνκηθή αζηάζεηα (Snyder, 2014) 

ηνπ Michael Snyder ζηελ Global Research. Σν 2010 ε ηηκή ηνπ είρε μαλά αλνδηθή 

ηάζε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Ο πξψηνο ήηαλ ε αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη ν δεχηεξνο νη εμεγέξζεηο πνπ εθδειψζεθαλ ζηελ Αίγππην, ην Μπαρξέηλ θαη ηελ 

Σπλεζία. 

Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014 έπεζε απφηνκα 

θέξλνληαο έλα ηέινο ζηηο πςειέο ηηκέο πνπ ππήξμαλ γηα ηέζζεξα ζπλαπηά έηε. 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ζην ηέινο ηνπ έηνπο ήηαλ 57,33 δνιάξηα αλά βαξέιη ελψ ην 

πξνεγνχκελν εμάκελν ήηαλ 115,06 δνιάξηα. Οη ιφγνη πνπ δηαηεξνχζαλ ζε πςειά 

επίπεδα ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 2011 έσο ην 2014 ήηαλ γεσπνιηηηθήο θχζεσο 

θαη ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πεηξειαηνπαξαγσγηθψλ ρσξψλ, 

φπσο ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηε Ληβχε θαη νη απεηιέο πνπ δερφηαλ ην Ηξάθ απφ ην 

                                                      
88

 http://www.globalresearch.ca/guess-what-happened-the-last-time-the-price-of-oil-crashed-like-

this/5417215 
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ηζιακηθφ θξάηνο. Χζηφζν, απηφ πνπ ζπληέιεζε ζε απηή ηε κείσζε πξνήιζε απφ ηελ 

αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ζ δήηεζε απμήζεθε κε κέηξηνπο 

ξπζκνχο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο ελψ ε πξνζθνξά απμάλνληαλ κε ηαρείο 

ξπζκνχο. Δληφο ηνπ 2015, παξαηεξήζεθε κία παξνδηθή άλνδνο ησλ ηηκψλ ε νπνία 

πξνέξρνληαλ απφ ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ. 

Απηή ηελ πνξεία δηέθνςε φκσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ Ζ.Π.Α. νδεγψληαο ζε 

λέα πηψζε ηηο ηηκέο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ην έηνο 

έθιεηζε θάησ απφ ηα 40 δνιάξηα αλά βαξέιη, ηηκή πνπ είρε λα παξαηεξεζεί απφ ην 

2009
9
. 

 
Γηάγξακκα 1.10: Υξνλνζεηξά κε ηηκέο πεηξειαίνπ Brent από ην 2001 έσο ην 2015 

Πεγή: IndexMundi 

Μαθξνπξφζεζκα, άγλσζηε παξακέλεη ε δηάξθεηα ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ αιιά 

ζίγνπξα ζα ππάξμνπλ δηαθπκάλζεηο. Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε 

ηεο δήηεζεο θαη παξάιιεια κείσζε ηεο άληιεζεο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πξάγκα 

πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέα άλνδν ησλ ηηκψλ. ην άκεζν ρξνληθφ νξίδνληα ε επηζηξνθή 

ηνπ ηξαληθνχ πεηξειαίνπ επεξεάδεη ηελ αγνξά. Δπίζεο, ε κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ 

έρεη επεξεάζεη ηφζν θάπνηνπο πεηξειατθνχο παξαγσγνχο ηνπ ΟΠΔΚ φζν θαη ηεο 

Ρσζίαο θαζψο πιήηηνληαη απφ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Χζηφζν, ηα θξάηε ηνπ 

                                                      
9
 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24432 
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Κφιπνπ θαη ε ανπδηθή Αξαβία δελ ελδηαθέξνληαη γηα άκεζε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

πξνζπαζψληαο λα πξναζπίζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά αθνχ αθφκα θαη αλ 

κείσλαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ε αγνξά ζα θαιππηφηαλ απφ ηηο πξνκήζεηεο ησλ Ζ.Π.Α., 

ηνπ Καλαδά θαη άιισλ ρσξψλ. 

1.7 Σν δηεζλέο εκπόξην ηνπ πεηξειαίνπ 

 Σν εκπφξην ηνπ πεηξειαίνπ άιιαμε ξηδηθά κεηά ην πέξαο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Ζ δήηεζε ηνπ αθνινχζεζε ηνπο 

ξπζκνχο ηνπ δηεζλέο εκπνξίνπ. ε απηφ βνήζεζε ζεκαληηθά ε εχξεζε λέσλ 

ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ δηφηη έηζη έγηλε επθνιφηεξε ε κεηαθίλεζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ 

ρψξεο παξαγσγήο ζε ρψξεο θαηαλάισζεο. 

 Ζ Δηθφλα 1.1 πνπ αθνινπζεί δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο θαη 

ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ παγθνζκίσο γηα ην 2014. Μέζα ζην έηνο εμήρζεζαλ απφ 

θάπνηεο ρψξεο θαη αληίζηνηρα εηζήρζεζαλ ζε άιιεο πεξίπνπ 2788 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

(βιέπε Παξάξηεκα - Π 1.4). Απφ απηνχο ην 67% ήηαλ αξγφ πεηξέιαην ελψ ην 

ππφινηπν 33% ήηαλ παξάγσγά ηνπ. 

 
Δηθόλα 1.1: Δηζαγσγέο θαη εμαγσγέο παγθνζκίσο γηα ην 2014 

Πεγή: : BP Statistical Review of World Energy June 2015 (64th edition) 

 

Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ πνπ εηζάγνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

αξγνχ πεηξειαίνπ, πξψηεο έξρνληαη νη επξσπατθέο ρψξεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε 365,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Σξίηε έξρεηαη ε Κίλα 
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κε 309,2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Ζ Ηλδία θαη ε Ηαπσλία αθνινπζνχλ κε 189,7 θαη 168,5 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο αληίζηνηρα. 

Αλακθηζβήηεηα, νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο εμάγνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 2014 εμήγαγαλ 850,1 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Πνζνζηηαία νη πνζφηεηεο πνπ εμάγνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο 

είλαη νη πεξίπνπ νη κηζέο αγγίδνληαο ην 45,3% ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο. 

Ακέζσο κεηά θαη κε αηζζεηή δηαθνξά αθνινπζνχλ νη ρψξεο ηεο Πξψελ νβηεηηθήο 

Έλσζεο κε 294,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Έπνληαη ε Γπηηθή Αθξηθή κε 213,9 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο, ε Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή κε 164 εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη 

ν Καλαδάο κε 148,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.  

1.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 Σν πεηξέιαην πάληα δηακφξθσλε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηθή 

θαηάζηαζε αιιά επεξεάδνληαλ επίζεο απφ ηηο εμειίμεηο απηψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, αθφκα θαη 

ηνλ 21
ν
 αηψλα, ν θιάδνο έρεη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε κία ελδερφκελε πηψζε ελφο 

λνκίζκαηνο, κε ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο πθέζεηο πνπ μεζπνχλ, ηνπο θφβνπο γηα νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή αζηάζεηα. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ πήξε παγθφζκηεο δηαζηάζεηο εληφο ηνπ 

2009 επεξέαζε ηελ θαηαλάισζή ηνπ άκεζα, κεηψλνληαο ηε δήηεζή ηνπ θαη ηελ ηηκή ηνπ. 

Χζηφζν, εμαηηίαο εληάζεσλ κεηαμχ πεηξειαηνπαξαγσγηθψλ ρσξψλ θαη κεηψζεσλ  ζηελ 

παξαγσγή άιισλ ε ηηκή απμήζεθε εθ λένπ. Απφ ηα κέζα ηνπ 2014, θάπνηα 

πεηξειαηνπαξαγσγηθά θξάηε φπσο ε ανπδηθή Αξαβία πηέδνπλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ έηζη 

ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο.  

Μεξηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ είλαη πξψηνλ ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε 

ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην 2010 έσο ην 2014 έρεη κεησζεί ζην 5,4% γηα ηελ Δπξψπε πξάγκα 

ινγηθφ βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Αληίζεηα, ε Νφηηα Ακεξηθή, ε Αζία θαη ε Μέζε 

Αλαηνιή δηαηεξνχλ ζε πςειά επίπεδα ηελ θαηαλάισζε ηνπο δηφηη έρνπλ απμεκέλε 

βηνκεραληθή παξαγσγή. Γεχηεξνλ, ε παξαγσγή γηα ην ίδην δηάζηεκα έρεη κεησζεί αηζζεηά γηα 

ηελ Αθξηθή ελψ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά γηα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλνληαη νη εμαγσγέο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ε απμεκέλεο αλάγθεο 

γηα θαηαλάισζε. Σξίηνλ, ηα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα ζπλερψο απμάλνληαη θαη απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη ρψξεο πνπ παξάγνπλ πεηξέιαην πξνζπαζνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο αθνχ φζν πςειφηεξα επίπεδα απνζεκάησλ δηαζέηνπλ ηφζν ηζρπξφηεξε ζέζε θαηέρνπλ 

ζηελ αγνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΩΝ 

2.1 Δηζαγσγή 

Ζ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην δηεζλέο εκπφξην 

ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ζπληζηψληαο ηε 

βαζηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Κπξίαξρν ξφιν ζε απηφ 

δηαδξακαηίδνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηαθηλψληαο ην 80% ηνπ φγθνπ ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ δηφηη απνηεινχλ ηνλ πην αζθαιή, ζπκθέξνλ, απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ θνξηίσλ. 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηέζηεζαλ πξνζηηέο ηηο πην καθξηλέο αγνξέο ράξε ζηα 

βειηησκέλα, κεγαιχηεξα θαη ηαρχηεξα πινία. Έηζη, ζπλέβαιαλ ζηελ έληαμε ησλ 

κεγάισλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία, ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη 

αχμεζαλ ην πνζνζηφ ησλ δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ζε θάζε ρψξα ζε ζρέζε κε 

ηα κε εκπνξεχζηκα. Γη’ απηφ θαηέρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ελνπνίεζε ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ. 

Ζ αγνξά ησλ ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ απνηειεί απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηνκείο 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Καηαιακβάλεη ηε κηζή δξαζηεξηφηεηα απφ ην παγθφζκην 

ζαιάζζην εκπφξην. Ζ δηαθίλεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ 

θπξηαξρνχλ ζε απηήλ ηελ αγνξά. Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ηάζεο απηήο ηεο 

αγνξάο είλαη νη λαπινδείθηεο.  

Ζ αγνξά ησλ λαχισλ δελ είλαη κία εληαία θαη νκνηνγελήο αγνξά. Απνηειείηαη 

απφ επηκέξνπο αγνξέο νη νπνίεο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο θαη δεκηνπξγνχλ 

αλνκνηνγελείο ηάζεηο κέζα ζηελ λαπιαγνξά. Χζηφζν, ηφζν νη πξνβιέςεηο φζν θαη ε 

ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο επεξεάδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. 
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2.2 Ζ εκπνξηθή λαπηηιία
1011

 

Ζ Δκπνξηθή Ναπηηιία είλαη ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά αγαζψλ δηα ζαιάζζεο. Ζ Ναπηηιηαθή Αγνξά δελ 

είλαη εληαία αιιά έλα ζχλνιν απφ μερσξηζηέο αγνξέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο 

ηνλ ηχπν ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη ηνπ πινίνπ, ηηο απαηηήζεηο ησλ ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ θαη ην γεσγξαθηθφ θαηακεξηζκφ. Καηά κία άιιε έλλνηα θαη κε βάζε 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα απνηειέζεη κία νηθνλνκηθή κνλάδα αθνχ ζηνλ 

νξηζκφ πνπ έζεζε ν Rochdale Report αλαθέξεη φηη «Η Ναπηηιία είλαη κία πεξίπινθε 

βηνκεραλία κέζα ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζε έλα ηνκέα 

ηεο δελ εθαξκόδνληαη απαξαίηεηα θαη ζε άιιν. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα 

ζεωξεζεί ωο έλα ζύλνιν από αιιεινζρεηηδόκελεο βηνκεραλίεο. Τα ζεκειηώδε ζηνηρεία 

ηεο, ηα πινία, πνηθίινπλ επξύηαηα ζε κέγεζνο θαη ηύπν, παξέρνληαο κηα πιήξε γθάκα 

ππεξεζηώλ κεηαθνξάο γηα κεγάιε πνηθηιία θνξηίωλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ είηε ζε 

θνληηλέο είηε ζε καθξηλέο απνζηάζεηο. Παξόιν πνπ θάπνηνο κπνξεί λα δηαρωξίζεη 

ηνκείο θαη αγνξέο κέζα ζην ρώξν ηεο λαπηηιηαθήο, δελ κπνξεί λα παξαγλωξίζεη ηε 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε ηνπο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο αθνξά ην δηεζλέο εκπόξην θαη επνκέλωο ιεηηνπξγεί κέζα ζε 

έλα πεξίπινθν παγθόζκην πιαίζην από ζπκθωλίεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη 

θνηλωληθήο ζεκαζίαο αλάκεζα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ηνπο θνξηωηέο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηωλ θπβεξλήζεωλ».  

Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ θάπνηνη ζεκειηψδεο θαλφλεο πξνζέγγηζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Πξψηα απφ φια, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο έρνπλ 

νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ε λαπηηιία γξακκψλ παξέρεη 

δηαθνξεηηθφ ηχπν ππεξεζηψλ αθνχ κεηαθέξεη άιιν ηχπν θνξηίσλ θαη δηαθέξεη ε 

νηθνλνκηθή ηεο δνκή ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ αθνξά ηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ. 

Γεχηεξνλ, ε λαπηηιία είλαη ελ κέξεη κία εληαία βηνκεραλία πξνζθνξάο ζαιάζζησλ 

κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ αιιά παξάιιεια απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

Τπάξρνπλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ηφζν ζηελ 

αγνξά ρχδελ θνξηίσλ φζν θαη ζηελ αγνξά γξακκψλ ελψ άιιεο δηαζέηνπλ πινία ηα 

νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αγνξέο. ε 

πεξηπηψζεηο χθεζεο ηεο λαπιαγνξάο νη εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ηα πινία ηνπο απφ κία 

                                                      
10

 Martin Stopford, (1997), Maritime Economics, 2
nd

 Edition 
11

 Μεηαμάο, (1988), Αξρέο Ναπηηιηαθήο Οηθνλνκηθήο, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 
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αγνξά ζε άιιε κε ηελ πξννπηηθή φηη ζα κεηξηάζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα δεκηά. Απηή ε 

αληζνξξνπία πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ 

πινίσλ πηζαλφηαηα επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηνπο λαχινπο ζε έλα άιιν ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Σξίηνλ, δέρεηαη πνιιέο επηξξνέο απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαη απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ παγθφζκην ραξαθηήξα πνπ δηαζέηεη θαη ε επίδξαζε πνπ δέρεηαη απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θνηλσληθέο θαη άιιεο εμειίμεηο. 

2.3 Ζ Ναπηηιία από ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά
12

 

 Ζ Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή απφ πιεπξάο επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ απνηειεί 

έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Δίλαη έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ βάζε ησλ νπνίσλ εμππεξεηνχληαη δηαθνξεηηθέο αγνξέο κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ αγαζψλ. Ζ ζπληζηακέλε ηεο είλαη ε εθαξκνγή 

ησλ κεζφδσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφηεξε θαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε δηάζεζε ησλ πεγψλ παξαγσγήο ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα. Χζηφζν, ε 

θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πνιηηηθέο αλαιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη κε άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο.
13

 

Αλαπηχρζεθε χζηεξα απφ άιινπο θιάδνπο γη’ απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

γηα ηελ παξνρή κίαο ππεξεζίαο εκπιέθεη πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία 

αθνξνχλ θιάδνπο ηεο εθαξκνζκέλεο νηθνλνκηθήο, φπσο ε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ε 

Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ, ε Ναππεγηθή, ην Ναπηηθφ Γίθαην θ.α.  Ζ χζηεξε αλάπηπμε 

ηεο βνεζήζεθε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο ψζηε λα εμειηρζεί ηαρεία.
14

 

Ο ξφινο ηεο Ναπηηιηαθήο Οηθνλνκηθήο εκπεξηέρεη ηελ κειέηε, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ πνηθίισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηεο κεηαθνξάο δηα ζαιάζζεο κέζα απφ ηα δηαζέζηκα κέζα θαη 

πφξνπο ψζηε λα αλαπηπρζεί ην εκπφξην ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. 

 Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

                                                      
12

 Martin Stopford, (1997), Maritime Economics, 2
nd

 Edition 
13

 Γ. Π. Βιάρνο, Δι. Γεσξγαληφπνπινο, (2003), Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή, Δθδφζεηο Σδετ & Σδετ Διιάο, 
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 Οη ππνζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη σο δεδνκέλα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ρσξψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Απηή ε επηζηήκε εξεπλά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηζρχνληεο 

ζεζκνχο, ηα θαηλφκελα πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά θαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ιηκάληα, ηε λαππεγηθή θαη άιιεο παξαλαπηηιηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηεξεπλά ηα απνηειέζκαηα ηεο λαπηηιηαθήο εμέιημεο κίαο ρψξαο 

χζηεξα απφ αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ξπζκίζεηο ή απφ ηελ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζε ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ρξεκαηνδφηεζεο, απαζρφιεζεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη άιια. Δπηπιένλ, κέξνο απηήο είλαη ν έιεγρνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

παξάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνληαη απφ ηηο 

ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο, λαχισζεο, αγνξαπσιεζίαο, αζθάιηζεο ή λαππήγεζεο ελφο 

πινίνπ. Ζ λαπηηιηαθή νηθνλνκηθή ζε φηη αθνξά ην ηειεπηαίν ζέκα, δίλεη ιχζεηο 

ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε ην 

θφζηνο παξαγσγήο λα κεησζεί ζην ειάρηζην θαη λα απμεζεί ην θέξδνο. Αθφκε, δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αγνξαζηέο ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο ππφινηπεο ιχζεηο 

πνπ ππάξρνπλ θαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ειαρηζηνπνηψληαο ην 

θφζηνο ηνπο. 

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε νηθνλνκηθή φςε ηεο λαπηηιίαο είλαη έλα 

εξγαιείν αλάιπζεο ην νπνίν πξνζεγγίδεη  κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπο δηφηη ζπληειεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ζηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπεο.  

2.4 Δηζαγσγή ζηελ αγνξά ησλ ρύδελ πγξώλ θνξηίσλ
1516

 

 ην ζαιάζζην εκπφξην ηα ρχδελ πγξά θνξηία είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ 

δηαθηλνχληαη παγθνζκίσο. Ζ λεφηεξε βηνκεραλία πεηξειαίνπ αξρίδεη ην 1859 κε ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο κε θχξηα θαηεχζπλζε 

απφ ηελ Ακεξηθή πξνο ηελ Δπξψπε
17

. Βαζκηαία άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη 

εξγνζηάζηα δηχιηζεο θνληά ζηνλ ηφπν παξαγσγήο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

                                                      
15

 Γ.Π. Βιάρνο, Δ. Φχρνπ, (2010), «Θεωξία θαη πξαθηηθή ηωλ λαπιώζεωλ, αλάιπζε αγνξώλ θαη 

λαπινζπκθώλωλ, Δθδφζεηο J&J, Πεηξαηάο,  
16

 Hennig, Nygreen, Christiansen, Fagerholt, (2011), Maritime Crude Oil Transportation, European 

Journal of Operational Research 218 

 



25 

γηα ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ ζηα θέληξα δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο. Γηα ηελ θάιπςε 

απηψλ ησλ αλαγθψλ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηάιιεια πινία. Αξρηθά, ηα πινία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηέθεξαλ ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ ζε βαξέιηα. ηε 

ζπλέρεηα ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ ήηαλ ηεξάζηηα. Απηφ είρε 

σο απφξξνηα ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο αζθαιέζηεξσλ πινίσλ κε καδηθφηεξε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα. Απηφ νδήγεζε ζηελ λαππήγεζε πινίσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ 

δεμακελέο. 

Σν 1866 πξαγκαηνπνηήζεθαλ καδηθέο παξαγγειίεο ιφγσ ηνπ πξψηνπ 

δεμακελφπινηνπ πνπ λαππεγήζεθε. Απηφ απνηέιεζε ελζαξξπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

εμεχξεζε λέσλ πεηξειαηνπεγψλ αλά ηνλ θφζκν. Ζ απμεκέλε δήηεζε έζεζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε ε ζσζηή νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεκάησλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ. Απηέο δηέζεηαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελφπινησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ 

ηνπο ελψ νη αλεμάξηεηνη πινηνθηήηεο, έρνληαο ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε 

άιιεο αγνξέο, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ειάρηζην αξηζκφ δεμακελφπινησλ. ηελ 

πνξεία, νη πεηξειατθέο εηαηξείεο δηαπίζησζαλ φηη γηα ιφγνπο «ελαιιαθηηθνχ 

θφζηνπο» ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πινία θαη λα λαπιψλνπλ 

ηα πινία ησλ αλεμάξηεησλ πινηνθηεηψλ, νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ ράξε ζηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο θαη ζήκεξα, ην πεηξέιαην έρεη ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο. Απηή ηε ρξνληθή 

πεξίνδν απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη απνηειεί ζηαδηαθά ηελ 

πξσηεχνπζα πεγή ελέξγεηαο. Αλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 παξνπζηάζηεθε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή χθεζε ε νπνία επεξέαζε ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ε αγνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ δελ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά. Αληίζεηα, απηή ε θαηάζηαζε ζπλέβαιε ζηελ 

εδξαίσζή ηνπ σο θχξηα θαχζηκε χιε θαζψο ήηαλ επθνιφηεξε ε δηαθίλεζε ηνπ ιφγσ 

ηεο κεγάιεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεμακελφπινησλ.  

Οη δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κέρξη ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν 

δελ ήηαλ αξθεηέο ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε. κσο, κεηά ην πέξαο ηνπ 

ππήξμε ξαγδαία αχμεζε ζηελ δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη απηφ είρε άκεζν αληίθηππν 

ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ αθνχ εθηνμεχηεθαλ ζε πςειά επίπεδα θαη ζηελ ρσξεηηθφηεηα 

ησλ πινίσλ δηφηη λαππεγήζεθαλ πινία ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο. Ζ εμέιημε ηνπ λαππεγηθνχ θιάδνπ αιιά θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζε απηή ηε θαηάζηαζε.  
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Οξφζεκν ζηελ επνρή ηνπ γηγαληηζκνχ ησλ δεμακελφπινησλ θαη ηελ απφηνκε 

αχμεζε ησλ λαχισλ ήηαλ ην θιείζηκν ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ εμαηηίαο ησλ 

γεσπνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Ηζξαήι. Ζ απφζηαζε γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ ηξηπιαζηάζηεθε φπσο επίζεο θαη 

ε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ δηφηη ε δηέιεπζε γηα ηε Γχζε γίλνληαλ κφλν απφ ην 

αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο, ην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο Αθξηθήο. Χο ζπλέπεηα ήηαλ 

ε αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο αλά κνλάδα 

κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ν θαιχηεξνο θαηακεξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 νη ηηκέο ησλ λαχισλ ηνπ πεηξειαίνπ δηακνξθψλνληαλ 

απφ ηελ νιηγνπσιηαθή πνιηηηθή πνπ αζθνχζαλ νη «Δπηά Αδεξθέο»
18

 κεγάιεο 

πεηξειατθέο εηαηξείεο επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Χζηφζν, ην 1960 

δεκηνπξγήζεθε ε έλσζε ησλ θξαηψλ πνπ παξάγνπλ πεηξέιαην θπξίσο ζηα αξαβηθά 

θξάηε κε ηελ επνλνκαζία ΟΠΔΚ
19

, φπνπ ηα κέιε αξρηθά ήηαλ ην Ηξάλ, ην Ηξάθ, ην 

Κνπβέηη, ε ανπδηθή Αξαβία θαη ε Βελεδνπέια θαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα 

πξνζαξηήζεθαλ ην Καηάξ, ε Ηλδνλεζία, ε Ληβχε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε 

Αιγεξία, ε Νηγεξία, ην Δθνπαδφξ, ε Αλγθφια θαη ην Γθακπφλ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ελνπνίεζεο απηψλ ησλ ρσξψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ήηαλ ε χπαξμε κίαο 

θνηλήο πνιηηηθήο σο πξνο ην ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε 

δηαζθάιηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζε επηζπκεηά επίπεδα. Με ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ 

νξγαληζκνχ δεκηνπξγήζεθε αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ αθνχ ν 

αξηζκφο ηνπο δελ ήηαλ πιένλ πεξηνξηζκέλνο. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ππήξμε πηψζε ηεο δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη αχμεζε 

ηεο ελαιιαθηηθήο πεγήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ν άλζξαθαο. Αηηία απνηέιεζε ην γεγνλφο 

φηη ν ΟΠΔΚ πήξε ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο θαη κέζα απφ πηέζεηο, κεηψλνληαο ηελ 

παξαγσγή ηνπ, θαηάθεξε λα απμήζεη απφηνκα ηε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα, 

κέζα ζε έμη κήλεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1973 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1974, ε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ ηεηξαπιαζηάζηεθε θηάλνληαο ηα 12 δνιάξηα αλά βαξέιη (Gately, 1986). 

Μέζα ζε κία δεθαεηία, απφ ην1973 έσο ην 1982, δσδεθαπιαζηάζηεθε ε ηηκή ηνπ 

βαξειηνχ θηάλνληαο ηα 34 δνιάξηα. 
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Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθπκάλζεηο ζηε πξνζθνξά ηνλάδ 

σο απνηέιεζκα ησλ ηηκψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Οη πινηνθηήηεο ζπλέρηζαλ λα 

παξαιακβάλνπλ λεφηεπθηα πινία ελψ ε δήηεζε γηα θνξηία είρε κεησζεί. Έηζη, ε 

λαπηηιία ζηελ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ πέξαζε θξίζε. Οη πινηνθηήηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο πνπ ππήξρε είηε παξνπιίδνληαο είηε δηαιχνληαο 

κέξνο ηνπ ζηφινπ ηνπο. Ζ παγθφζκηα ρσξεηηθφηεηα είρε πηψζε ζρεδφλ θαηά ην 

ήκηζπ. Σελ ίδηα πεξίνδν αλ θαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ άξρηζαλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη 

ζηα 10 δνιάξηα αλά βαξέιη κία πεηξειατθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ερζξνπξαμίεο 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΠΔΚ νδήγεζαλ ηηο ηηκέο ζε αλψηεξα επίπεδα (Dermot 

Gately, 1986 θαη Shashi Kumar, 2004). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 βειηηψζεθαλ ηα επίπεδα ηηκψλ ησλ λαχισλ 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ είραλ δηακνξθσζεί ηα πξνεγνχκελα έηε. κσο, ε αχμεζε 

ησλ παξαγγειηψλ νδήγεζαλ ζε λέα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαη επηπιένλ πηψζε 

ηηκψλ. Σν έηνο ηνπ 1992 ραξαθηεξίζηεθε απφ ρακεινχο λαχινπο ιφγσ ηεο 

ππεξπξνζθνξάο πινίσλ. Οη λαπισηέο ήηαλ επηιεθηηθνί κε ηα πινία πνπ λαχισλαλ. 

Έηζη, ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία πινία ήηαλ αλαγθαζκέλα λα δέρνληαη ηνπο φξνπο θαη 

ηνπο ρακεινχο λαχινπο πνπ ηνπο ηείζνηαλ. Σν 1996 ε αγνξά αλέθακςε θαη ε δήηεζε 

γηα δεμακελφπινηα απμήζεθε ράξε ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη, απμήζεθε ε 

παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ. Σν 1998 ηα θέξδε ήηαλ πςειά. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο 

φξνο ηνπο ήηαλ απφ 20% έσο 50% πςειφηεξα ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Σν 1999 ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε πηψζε ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ 

ιφγνπ ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ ησλ παξαγσγψλ θάηη ην νπνίν δεκηνχξγεζε κεγάιε 

αχμεζε ζηε δήηεζή ηνπ. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ. 

Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, νη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ πεξηφξηζαλ ηελ παξαγσγή.
20

 Απηφ 

είρε θπζηθά ξαγδαία αλάθακςε ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία δηπιαζηάζηεθε 

εληφο κεξηθψλ κελψλ, θαη ζπξξίθλσζε ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ (Mussa, 2000). Οη 

ζπλαιιαγέο πεξηνξίζηεθαλ αηζζεηά αθνχ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο είραλ πεξηνξηζηεί.  
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2.5 Ο λαύινο, ε λαύισζε θαη ε λαπιαγνξά
21

 

Σν ζαιάζζην εκπφξην κεγάισλ πνζνηήησλ, ρχδελ θνξηίσλ, εθηειείηαη απφ ηελ 

ειεχζεξε αγνξά ή αιιηψο «tramp»
22

. Απηή νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πινηνθηήηεο γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ 

αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ πξνθχπηεη θαη ρσξίο ηελ χπαξμε πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξνκνινγίσλ. Ζ λαύιωζε είλαη ε εκπνξηθή ζπκθσλία πνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, φπνπ ζπλήζσο είλαη ν πινηνθηήηεο ή αιιηψο εθλαπισηήο θαη ν 

θνξησηήο ή ν λαπισηήο, γηα ηελ απαζρφιεζε ελφο ειεχζεξνπ πινίνπ. Με ηε 

ζχκβαζεο απηή, ε νπνία θαιείηαη λαπινζύκθωλν, ν πινηνθηήηεο αλαιακβάλεη λα 

απαζρνιήζεη ην πινίν ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λαπισηή έλαληη ελφο 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο λαύινο ή κίζζωκα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

λαχινο είλαη ε ακνηβή ηνπ πινηνθηήηε γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ αγαζψλ 

ζην πξννξηζκφ ηνπο ζε εκπνξεχζηκε θαηάζηαζε. Αληίζεηα, κίζζσκα είλαη ε ακνηβή 

ηνπ πινηνθηήηε σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ γηα 

πξνζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο λαχινο ζπλήζσο πιεξψλεηαη ζε USD αλά 

ηφλν κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ ελψ ην κίζζσκα ζε USD αλά εκέξα απαζρφιεζεο ηνπ 

πινίνπ.  

ηελ ειεχζεξε αγνξά, ε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

βάζε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχεη ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

λαπισηή θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ αγνξά. 

Χζηφζν, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο 

ηηκέο ησλ λαχισλ.  

Οη ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο λαχισζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξηθή 

απαζρφιεζε ηνπ πινίνπ είλαη
23

: 

 Ζ Ναύισζε Σαμηδηνύ 

Απνηειεί βξαρπρξφληα κνξθή λαχισζεο. Ο πινηνθηήηεο αλαιακβάλεη λα 

κεηαθέξεη εθ κέξνπο ηνπ λαπισηή ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θνξηίνπ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία θαη ν λαπισηήο πιεξψλεη ην λαχιν πνπ απαηηείηαη ζηνλ 

πινηνθηήηε.  

                                                      
21

 (Γθηδηάθεο, 2006) (Jonnsstone, 1997) 
22

 Metaxas V, (1977), The Economics of Tramp Shipping, p.3 
23

 Δ. ακπξάθνο, Η. Γηαλλφπνπινο, (2008), Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ, Δπγελίδην Ίδξπκα, 

Αζήλα, ζει 40-41 
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 Ζ Υξνλνλαύισζε 

Απνηειεί βξαρπρξφληα, κεζνρξφληα ή καθξνρξφληα κνξθή λαχισζεο αλάινγα κε 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο. Ο πινηνθηήηεο παξαρσξεί ην πινίν ζην λαπισηή γηα 

ζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαηεξψληαο ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πινίνπ. Ο λαπισηήο αλαιακβάλεη ηελ εκπνξηθή απαζρφιεζε ηνπ θαη πιεξψλεη 

κίζζσκα ζηνλ πινηνθηήηε.  

 

 Ζ Ναύισζε Γπκλνύ Πινίνπ 

Απνηειεί καθξνρξφληα κνξθή λαχισζεο. Ο πινηνθηήηεο παξαρσξεί ζην 

λαπισηή ην πινίν ζηνλ λαπισηή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο λαπισηήο 

αλαιακβάλεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ πινίνπ (επάλδξσζε, ζπληήξεζε, αζθάιεηα 

θ.ι.π.) γηα ζπκθσλεκέλν ρξφληθφ δηάζηεκα θαη πιεξψλεη κίζζσκα ζηνλ 

πινηνθηήηε. Ο πινηνθηήηεο αλαιακβάλεη κφλν ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ. 

 

 Ζ Ναύισζε Δξγνιαβηθήο Μεηαθνξάο 

Απνηειεί καθξνρξφληα κνξθή λαχισζεο. Ο πινηνθηήηεο αλαιακβάλεη λα 

κεηαθέξεη έλα θαζνξηζκέλν φγθν θνξηίνπ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

ή νπνία ζπλήζσο είλαη κεγάιε. Σα ηαμίδηα πνπ εθηεινχληαη είλαη πεξηζζφηεξα 

απφ έλα θαη ην θνξηίν είλαη νκνγελέο. 

Ζ αγνξά ηωλ λαύιωλ ή αιιηψο λαπιαγνξά είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν 

θαζνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ λαχισλ. ε απηφ ην ζχζηεκα εληάζζεηαη ν ρψξνο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ αγνξά, ηα πξφζσπα πνπ δξνπλ ζε απηφ ην ρψξν, ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ε αηηηνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ε εμήγεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιειεμαξηψληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα 

ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. κσο, έλαο ζαθέζηεξνο νξηζκφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί γηα απηή ηελ έλλνηα είλαη ην ζχζηεκα απφ αιιειεμαξηψκελα 

πξφζσπα, παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ κέζα απφ νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο θαη 

πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαιήγεη ζην θαζνξηζκφ ησλ λαχισλ κε ηνπο νπνίνπο 

δηεμάγνληαη νη δηεζλείο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.  
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2.6  Ναπινδείθηεο ησλ ρύδελ πγξώλ θνξηίσλ 

2.6.1 Baltic International Tanker Routes  

Ο λαπιoδείθηεο Baltic International Tanker Route δεκηνπξγήζεθε ην 1998 απφ 

ην Baltic Exchange γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηξερνπζψλ (spot) λαχισλ ζε 

επηιεγκέλεο δηαδξνκέο κεηαθνξάο πγξνχ θνξηίνπ. Απφ ην 2001 δηαρσξίζηεθε ζε δχν 

επηκέξνπο δείθηεο, ηνλ Baltic Dirty Tanker Index θαη ηνλ Baltic Clean Tanker Index. 

Απηνί νη δείθηεο παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ λαχισλ ζε ηππηθέο δηαδξνκέο 

κεηαθνξάο αθαζάξηζηνπ πεηξειαίνπ θαη θαζαξψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ. Ζ ζχλζεζε 

ηνπ δείθηε BDTI ζπκπεξηιακβάλεη εκπνξεπκαηηθέο δηαδξνκέο κεηαθνξάο 

αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ ελψ ε ζχλζεζε ηνπ δείθηε BCTI πεξηιακβάλεη δηαδξνκέο 

κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο κεγέζνπο 

πινίσλ. 

 Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν δείθηεο πνπ αθνξά ηφζν ην 

αθαηέξγαζην πεηξέιαην φζν θαη ηα πξντφληα ηνπ παξνπζηάδνπλ κία πνιχ κεγάιε 

πηψζε ην 2009. Απηφ βέβαηα είλαη θπζηθφ δηφηη εθείλε ηε ρξνληά επεξέαζε ε 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Απφ ην 2010 φκσο 

θαίλεηαη φηη ε λαπιαγνξά απμάλεηαη ρσξίο λα θηάλεη θπζηθά ηηο ηηκέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη πξνζπαζεί λα ζηαζεξνπνηεζεί. 

 
BDTI BCTI 

2004 1783 1229 

2005 1497 1318 

2006 1287 1112 

2007 1124 974 

2008 1510 1155 

2009 581 485 

2010 896 732 

2011 782 720 

2012 719 641 

2013 642 605 

2014 777 601 

2015 884 754 

 

Πίλαθαο 2. 1: H εμέιημε ησλ λαπινδεηθηώλ BDTI θαη BCTI γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
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2.6.2 Worldscale Index 

Ο δείθηεο Worldscale
24

 είλαη ην κεηξήζηκν κέγεζνο πνπ κεηαβάιιεηαη ζε 

εκεξήζηα βάζε θαη δείρλεη ην λαχιν πνπ επηηπγράλνπλ θαηά κέζν φξν λαπισηέο θαη 

κεηαθνξείο ζε θάζε εκπνξεπκαηηθή δηαδξνκή. Ζ θιίκαθα ηνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ πηλάθσλ αλαθνξάο πνπ παξαζέηνπλ ηα εθηηκψκελα 

επίπεδα λαχινπ ελφο θαζνξηζκέλνπ δεμακελφπινηνπ κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε κία απφ ηηο 60.000 ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. Ο δείθηεο έιαβε 

ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 1989 κε ηελ νλνκαζία New Worldscale Tanker Nominal 

Freight Scale. Ζ ιέμε nominal θαλεξψλεη ηε κε δεζκεπηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δείθηε. Κάζε εκπιεθφκελν κέξνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

θιίκαθα θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη λαχινπο. Ζ θιίκαθα 

απηή απνηειεί κηα έλδεημε ηνπ επηπέδνπ ησλ λαχισλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά γηα 

θάπνηεο δηαδξνκέο, ρσξίο λα ππάξρεη θαζεκεξηλή δηαθχκαλζε. Σν βηβιίν πηλάθσλ 

εθδίδεηαη κία θνξά ην ρξφλν θαη δηαηίζεηαη απφ ηνλ Worldscale Association. 

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο θιίκαθαο, ζεκαληηθφ ξφιν απνηειεί ν WS Flat ή Flat 

Rate ή Worldscale 100. Απηφο ν φξνο αληηπξνζσπεχεη ην χςνο ηνπ λαχινπ πνπ ζα 

πξέπεη λα εηζπξάηηεη εκεξεζίσο ην θαζνξηζκέλν δεμακελφπινην γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή κε δεδνκέλα θφζηε (ηέιε ιηκέλσλ, θαχζηκα, ιεηηνπξγηθά 

έμνδα θ.η.ι.) πξνθεηκέλνπ ην ζπλνιηθφ έζνδν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο είλαη πεξίπνπ ίζνο ή κεγαιχηεξνο 

απφ 100 ην ζπλνιηθφ έζνδν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο θαη έηζη ππάξρεη θέξδνο 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξνπζηάδεηαη δεκία. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν κέζνο 

εηήζηνο δείθηεο Worldscale 100 γηα ηελ θάζε αγνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε 

πίλαθεο. Με άιια ιφγηα ηνλ δείθηε γηα ηελ θάζε θαηεγνξία πινίνπ πνπ κεηαθέξεη 

αθαηέξγαζην πεηξέιαην αθνχ ε θάζε κία φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα 

δεκηνπξγεί κία μερσξηζηή αγνξά. 
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 Introduction to Worldscale Freight Rate Schedules, Worldscale Association Limited 
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  VLCC SUEZMAX AFRAMAX PANAMAX HANDYSIZE 

2004 141,72 209,37 221,08 306,65 311,40 

2005 103,45 159,73 195,63 297,24 332,32 

2006 97,31 145,74 169,30 234,71 286,02 

2007 82,43 118,98 146,59 207,68 261,98 

2008 127,14 175,49 198,33 255,13 277,50 

2009 43,60 66,05 79,44 98,47 117,18 

2010 70,48 97,98 115,18 147,61 179,56 

2011 53,76 81,27 103,08 133,55 176,26 

2012 48,39 71,71 90,66 126,97 154,84 

2013 40,61 61,46 83,26 90,66 135,21 

2014 48,63 76,19 101,89 129,83 145,03 

2015 63,21 97,71 105,20 137,03 178,56 

Πίλαθαο 2. 2: Ο κέζνο όξνο γηα θάζε έηνο ηνπ δείθηε Worldscale 100 γηα ηελ θάζε αγνξά δεμακελόπινησλ 

κεηαθνξάο αξγνύ πεηξειαίνπ. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 2.2 παξαηεξείηαη φηη απφ ην 2004 ππάξρεη κία πηψζε ζην δείθηε. 

Χζηφζν, ην 2007 γίλεηαη εληνλφηεξε ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ μέζπαζε ζηηο Ζ.Π.Α. Απφ ην 2009 

πνπ ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πήξε δηαζηάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ε ηηκή ηνπ δείθηε 

έπεζε θαηαθφξπθα. Απφ ην 2009 θαίλεηαη ηα πινία κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο δειαδή ηα 

Panamax, ηα Handysize φπσο θαη ηα Aframax ζε κηθξφηεξν βαζκφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θέξδνπο δηφηη ν δείθηεο θπκαίλεηαη απφ 100 θαη άλσ. Δλψ ηα κεγαιχηεξα πινία, φπσο είλαη 

ηα Suezmax θαη θπξίσο ηα VLCC πνπ έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξα ζπλνιηθά έμνδα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, παξνπζηάδνπλ ξαγδαία πηψζε ηνπ δείθηε. Σέινο, απηφ πνπ πξέπεη 

λα αλαθεξζεί είλαη φηη ε αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ γηα ην έηνο 2014 άξρηζε λα έρεη αλνδηθή 

πνξεία γηα ηα κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο πινία. Απφ ην 2015 φκσο μεθηλά κία ζηαδηαθή 

αλάθακςε ζπλνιηθά γηα ηελ αγνξά δηφηη παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ζε φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ, ή φπσο αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ζε φιεο ηηο αγνξέο.  
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2.7 Ζ αγνξά ησλ δεμακελόπινησλ
25

 

Σα δεμακελφπινηα, ή αιιηψο γλσζηά θαη σο «tanker», είλαη ζρεδηαζκέλα λα 

κεηαθέξνπλ πγξά ρχδελ θνξηία. Με απηά κεηαθέξνληαη θπξίσο αξγφ πεηξέιαην θαη 

ηα πξντφληα δηχιηζήο ηνπ, φπσο βελδίλε θαη πεηξέιαην θαχζεο, θαζψο θαη άιιεο 

ρεκηθέο νπζίεο. Δπίζεο, κε ηα δεμακελφπινηα κεηαθέξνληαη θαη άιια ρχδελ πγξά 

θνξηία φπσο είλαη ρεκηθά, θξαζί, θπηηθά έιαηα θ.α. 

Ζ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ είλαη ηδηαίηεξα ηκεκαηνπνηεκέλε. Σα δχν βαζηθά 

θξηηήξηα ηεο είλαη ν ηχπνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ. 

Με βάζε ηνλ ηχπν ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ ε θχξηα δηάθξηζε είλαη κεηαμχ ησλ 

πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ αξγφ πεηξέιαην θαη εθείλσλ πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα 

πεηξειαίνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα εμεηδηθεπκέλα δεμακελφπινηα, φπσο 

είλαη ηα πινία κεηαθνξάο πγξψλ ρεκηθψλ, πγξαεξίνπ αιιά θαη ηα πινία παξάθηηαο 

βηνκεραλίαο, ηα νπνία ζεσξεηηθά εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

επηβεβαηψλνληαο ηελ επξεία ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Πξαθηηθά, απνηεινχλ 

εμεηδηθεπκέλα πινία πνπ αζρνινχληαη ζε επηκέξνπο αγνξέο κε δηθά ηνπο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κειέηε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ ζπλέρεηα αθνξά ηελ λαπιαγνξά 

ησλ δεμακελφπινησλ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

ηα δεμακελφπινηα αξγνχ πεηξειαίνπ ην κέγεζνο μεθηλάεη απφ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ηφλνπο εμππεξεηψληαο κηθξά ιηκάληα θαη θζάλνπλ κέρξη κεξηθέο 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηφλνπο εμππεξεηψληαο ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο κεηαθέξνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο. Γελ ππάξρεη έλα ηππνπνηεκέλν 

ζχζηεκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο αιιά ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπο, ρσξίο φκσο ηα φξηα ηεο θάζε κίαο λα είλαη 

απζηεξά θαζνξηζκέλα. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 ULCC (Ultra Large Crude Carrier) θαη VLCC (Very Large Crude Carrier)  

Δίλαη ηα κεγαιχηεξα πινία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελφπινησλ. Σα 

ULCC δηαζέηνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ  325.000 έσο 550.000 dwt ελψ ηα VLCC 

απφ 200.000 έσο 325.000 dwt. Μεηαθέξνπλ ζπλήζσο θνξηία πεηξειαίνπ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο φπσο απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε ή ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κέζσ ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Καιήο Διπίδαο ή ηεο Αζίαο. Ζ 

                                                      
25

 Δ. ακπξάθνο, Η. Γηαλλφπνπινο, (2008), Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ, Δπγελίδην Ίδξπκα, 

Αζήλα, ζει 49-52 
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κεγάιε κεηαθνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα ηα θαζηζηά ειθπζηηθά φκσο ην κεγάιν 

κέγεζφο ηνπο πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε θάπνηα ιηκάληα παγθνζκίσο. 

 

 Suezmax 

Δίλαη κεζαίνπ κεγέζνπο πινία κε ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ 120.000 θαη 200.000 

dwt. Πξνζθέξνπλ ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

καδί κε ηα VLCC. Χζηφζν, ην ειαθξψο κηθξφηεξν κέγεζφο ηνπο πξνζθέξεη 

απμεκέλε επειημία θαη πξνζβαζηκφηεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ ιηκαληψλ 

παγθνζκίσο. πλήζσο, κεηαθέξνπλ θνξηίν απφ ηε Γπηηθή Αθξηθή, ηε Βφξεηα 

Θάιαζζα θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή Δλσζε πξνο ηνλ Αηιαληηθφ. 

 

 Aframax 

Δίλαη, επίζεο, κεζαίνπ κεγέζνπο πινία κε ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ 80.000 θαη 

120.000 dwt. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ ζε κηθξέο 

απνζηάζεηο. Σν κέγεζφο ηνπο ηα θαζηζηά ηδαληθά ζε πεξηνρέο κε ρακειή 

παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ ή ζε πεξηνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

κεγαιχηεξα πινία. 

 

 Panamax θαη Handysize 

Σα δεμακελφπινηα ηχπνπ Panamax δηαζέηνπλ ρσξεηηθφηεηα απφ 50.000 έσο 

80.000 dwt ελψ ηα Handysize απφ 10.000 έσο 50.000 dwt. Υξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ κεηαθνξά ηειηθψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαζψο ην 

κηθξφ ηνπο κέγεζνο θαζηζηά ιηγφηεξν νηθνλνκηθή ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ. 

 

Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ζην παξειζφλ ε δνκή ηεο αγνξάο ησλ δεμακελφπινησλ 

ήηαλ νιηγνπσιεηαθή δηφηη γηα αξθεηά ρξφληα νη κεγάιεο πεηξειατθέο εηαηξείεο 

θαηείραλ ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελφπινησλ θαη λαχισλαλ άιιν 1/3 κε 

καθξνρξφληεο λαπιψζεηο απφ πέληε έσο δέθα έηε
26

. Αληίζεηα, ζήκεξα ε δνκή ηεο 

πιεζηάδεη ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ δηφηη πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο 
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 Μεγάινο αξηζκόο λαπισηώλ 

 

 Μεγάινο αξηζκόο πινηνθηεηώλ 

 

 Οκνηνγέλεηα παξερόκελεο ππεξεζίαο 

 

 Διεύζεξε είζνδνο θαη έμνδνο από ηελ αγνξά 

 

 Πιήξεο ελεκέξσζε ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ 

 

ζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, απηψλ ησλ δεμακελφπινησλ ζπάληα βξίζθνπλ 

θνξηίν ζηελ επηζηξνθή πξνο ηελ πεξηνρή θφξησζεο πεηξειαίνπ. Άξα, είλαη 

αλαγθαζκέλα λα κεηαθέξνπλ κε έξκα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Οη πεξηζζφηεξεο 

πινηνθηήηεο πξνηηκνχλ λα απαζρνινχλ ηα πινία ηνπο κε καθξνρξφληεο λαπιψζεηο. 

Τπάξρεη θαη έλα κέξνο ηεο αγνξάο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο βξαρπρξφληεο λαπιψζεηο. ε 

πεξηφδνπο χθεζεο ή θξίζεο πξνηηκνχλ λα απαζρνινχλ ηα πινία ηνπο ζηε ζηηγκηαία ή 

ζε ρξνλνλαπιψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο δηφηη ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηε ρακειή κίζζσζε 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία κίαο λαχισζεο 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ απνδνρή ηνπ πινίνπ φζν θαη κε ην δηαρεηξηζηή
27

. Ο ζσζηφο 

ζπγρξνληζκφο ψζηε λα θιείζεη ε λαχισζε ζε επίπεδα λαχινπ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα επίπεδα ηεο αγνξάο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. Οη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο 

ζπκβαίλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη κε κεγάιεο απνθιίζεηο. Έηζη, ε αγνξά είλαη 

επκεηάβιεηε. Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά νη 

κεηαπηψζεηο εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

2.8 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ λαύισλ ζηα 

δεμακελόπινηα 

2.8.1 Κύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δήηεζεο2829 

Ζ δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ηδηαίηεξα αζηαζήο θαη κεηαβάιιεηαη 

εχθνια έσο 10% κέζα ζην ίδην έηνο θάπνηεο θνξέο. Τπάξρνπλ δηαζηήκαηα φπνπ ε 

                                                      
27

 Glen B, Martin B, “The Tanker Market: Current Structure & Economic Analysis ” 
28

 Δηζαγσγή ζηηο Ναπιψζεηο , Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, Αζελα 2002, Δθδ. ηακνχιεο 
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 Δηζαγσγή ζηηο Ναπιψζεηο , Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, Αζελα 2002, Δθδ. ηακνχιεο 
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δήηεζε ησλ πινίσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη αληίζηνηρα δηαζηήκαηα φπνπ παξακέλεη ζηάζηκε 

ή κεηψλεηαη φπσο ήηαλ ε δεθαεηία ηνπ 1970 φηαλ εκθαλίζηεθε ε πεηξειατθή θξίζε. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 

 Παγθόζκηα Οηθνλνκία
30

 

Αλακθίβνια ε ζεκαληηθφηεξε επηξξνή πνπ δέρεηαη ε δήηεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο είλαη ε εμέιημε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαζψο ην 80% κε 85% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζαιάζζεο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί 

ε δήηεζε ηεο λαπηηιίαο είλαη δεπηεξνγελήο δηφηη εμαξηάηαη απφ ηε δηεζλή δήηεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γη’ απηφ θαη ζπρλά αλαθέξεηαη φηη είλαη «παξάγσγνο». 

Γηαρξνληθά έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη ηαπηφρξνλε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ 

θχθισλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ησλ λαχισλ.  

 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

είλαη ζχλζεηε θαη φρη άκεζε. Ο επηρεηξεκαηηθφο ή νηθνλνκηθφο θχθινο είλαη ε 

βάζε ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. πγθεθξηκέλα, νη θχθινη ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηέο 

αθνινπζεί θαη ε δήηεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Σν δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί θάλεη εχθνια αληηιεπηή ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη ζηε λαπηηιηαθή αγνξά 

θαη ηελ νηθνλνκία δηφηη δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ θαη 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 

έσο εθείλε ηνπ ’90. 
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 Θεσξία θαη πξαθηηθή ησλ λαπιψζεσλ, Σδέη & Σδέη Διιάο, Πεηξαηάο 2000 
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Γηάγξακκα 2.1: Οη δηαθπκάλζεηο ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

Οη βαζηέο θξίζεηο ζην ζαιάζζην εκπφξην πνπ δηαθαίλνληαη ζην δηάγξακκα 

πξνέθπςαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηα έηε 1973 θαη 1979. Ζ ππεξβνιηθή 

αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο. 

Αλάινγε πνξεία αθνινχζεζαλ θαη νη ηηκέο ησλ ζαιάζζησλ λαχισλ.  

Αθφκα κία νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία δελ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα αιιά δελ 

ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί, είλαη εθείλε πνπ μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α. ην 2007 

θαη ζηαδηαθά εμαπιψζεθε παγθνζκίσο. Σν 2008 ήηαλ κία ρξνληά κε έληνλεο 

αλαηαξαρέο γηα ην δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Γεκηνπξγήζεθαλ 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Απηέο νη 

αλαηαξαρέο νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, ησλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Έηζη, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαηέξξεπζαλ θαη απηφ επεξέαζε, θαη ζπλερίδεη κέρξη 

ζήκεξα λα επεξεάδεη αξλεηηθά, ηε δήηεζε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ άξα θαη ηηο 

ηηκέο ησλ λαχισλ. 

   

 Θαιάζζην εκπόξην ησλ θνξηίσλ 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ δήηεζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ είλαη ην ζαιάζζην εκπφξην ησλ θνξηίσλ θαη νη δηαδξνκέο ηνπ. 

Αλάινγα κε ηα πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη, ε δήηεζε κπνξεί λα εκθαλίζεη 

βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο δηαθπκάλζεηο. Αηηία γηα ηελ πξψηε 

θαηεγνξία είλαη ε επνρηθόηεηα νξηζκέλσλ θνξηίσλ ε νπνία επεξεάδεη θπξίσο ηελ 
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ζηηγκηαία αγνξά (spot market) ησλ λαχισλ. Γηα παξάδεηγκα, ην πεηξέιαην θαη ηα 

παξάγσγά ηνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα. Οη καθξνπξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο βηνκεραλίεο νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαλάισζε ησλ εκπνξεπφκελσλ θνξηίσλ. 

Σα βαζηθά είδε κεηαβνιψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε δνκή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 

είλαη: 

 Η κεηαβνιή ζηε δήηεζε ηνπ θνξηίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε 

δήηεζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε πεξίπνπ ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην παγθφζκην δείθηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ήηαλ θζελφηεξν απφ ηνλ άλζξαθα, πνπ ήηαλ 

κέρξη ηφηε ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο. κσο, ηελ επφκελε δεθαεηία ε ηάζε είρε 

αληίζηξνθε πνξεία αθνχ νη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ κείσζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ 

θαη έηζη ε ηηκή είρε απμεηηθή ηάζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ε 

δήηεζε αθνχ νη θαηαλαισηέο ζηξάθεθαλ ζηελ κέρξη πξφηηλνο βαζηθή πεγή 

ελέξγεηαο, ηνλ άλζξαθα.  

 Η κεηαβνιή ζηηο πεγέο άληιεζεο θαη εμαγωγήο θνξηίν. Βαζηθφ παξάδεηγκα 

είλαη επίζεο ην αθαηέξγαζην πεηξέιαην. πγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

εκθαλίζηεθαλ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηε Βφξεηα Θάιαζζα θαη ηελ 

Αιάζθα. Απηέο νη πεξηνρέο ήηαλ θνληά ζηηο βαζηθέο ρψξεο θαηαλάισζεο. 

Έηζη, ν φγθνο ηνπ θνξηίνπ πνπ απαηηνχληαλ λα κεηαθέξεηαη κεηψζεθε 

αξθεηά. 

 Η κεηαβνιή ζηελ ηνπνζεζία ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ηνπ θνξηίνπ. 

Απηφο ν παξάγνληαο επηδξά ηφζν ζηνλ φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ 

φζν θαη ζηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Η κεηαβνιή ζηε κεηαθνξηθή πνιηηηθή ηωλ θνξηωηώλ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ηνλ 

έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ είραλ νη πεηξειατθέο εηαηξείεο 

ελψ ε βξαρππξφζεζκε αγνξά αγνξά (spot market) θαηείρε ιηγφηεξν απφ 10% 

ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθνξηθψλ απαηηήζεσλ. κσο, κεηά ηελ πεηξειατθή 

θξίζε, νη πεηξειατθέο εηαηξείεο άιιαμαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη ζην εκπφξην 

ηνπ πεηξειαίνπ ήηαλ δχζθνιε νπνηαδήπνηε πξφβιεςε. Έηζη, νη θνξησηέο 

άξρηζαλ λα ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζηηγκηαία αγνξά εμαηηίαο ηεο 
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αβεβαηφηεηαο πνπ είρε πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ζηηγκηαία αγνξά έθηαζε 

ην 50%. 

 

 Μέζε απόζηαζε κεηαθνξάο θνξηίσλ 

Ζ δήηεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ 

απαηηείηαη κέρξη λα θηάζεη ην θνξηίν ζηνλ ηειηθφ ζεκείν. Ζ κεηαβιεηή ηεο 

απφζηαζεο είλαη γλσζηή σο «κέζε δηαλπφκελε απφζηαζε ησλ ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ» ή αιιηψο σο «average haul». Απηή κεηξάηαη ζε ηνλνκίιηα θαη 

νξίδεηαη σο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ επί ηε κέζε απφζηαζε 

ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη απηφ ην θνξηίν. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα δηψξπγα ή 

θάπνην θαλάιη θιείζεη αλαγθαζηηθά απμάλνληαη θάπνηεο απνζηάζεηο ζαιάζζησλ 

δηαδξνκψλ. Απηφ έρεη άκεζν αληίθηππν ηφζν ζηελ δήηεζε ηνλάδ, ε νπνία 

απμάλεηαη, φζν θαη ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ νη νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε. Έλα 

παξάδεηγκα ζην νπνίν θαίλεηαη απηή ε ζρέζε εμάξηεζεο αθνξά ηε κεηαθνξά 

πεηξειαίνπ απφ ηνλ Αξαβηθφ Κφιπν κέρξη ηελ Δπξψπε φηαλ θιείλεη ην θαλάιη 

ηνπ νπέδ (Suez Crisis), φπσο ζπλέβε ην 1956 θαη ην 1967, φπνπ ε κέζε 

απφζηαζε απμάλεηαη απφ ηα 6.000 ζηα 11.000 κίιηα δηφηη ηα πινία ήηαλ 

αλαγθαζκέλα λα θάλνπλ ηνλ πεξίπινπ ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Καιήο Διπίδαο. Γηα 

λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν νη δεηνχκελεο πνζφηεηεο απμάλεηαη ε 

δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

λαχισλ.  

 

 Μεηαθνξηθό θόζηνο 

Σν ζαιάζζην θφζηνο κεηαθνξάο είλαη άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηε δήηεζε. Σν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ζην ζεκείν 

πξννξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ρακειφ δηφηη έηζη ην θφζηνο πνπ κεηαθπιχεηε θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο δελ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δήηεζή ηνπ. Απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, παξαηεξείηαη 

ζπλερήο βειηίσζε ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε φζν θαη 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δεκηνπξγψληαο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο κεηαθνξάο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα 

είλαη εκθαλψο βειηησκέλεο.  
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 Δμσγελείο παξάγνληεο 

Οη εμσγελείο παξάγνληεο είλαη ε ηειεπηαία θαηεγνξία επεξεαζκνχ ηεο 

δήηεζεο. Απηή ε θαηεγνξία δηαθξίλεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ θπζηθά αίηηα, φπσο είλαη νη ζεηζκνί, ηα θαηξηθά θαηλφκελα θ.α., θαη απφ 

θνηλσληθά αίηηα φπσο είλαη ηα πνιηηηθά, ηα ηερλνινγηθά θαη ηα νηθνλνκηθά 

γεγνλφηα. Σα πνιηηηθά γεγνλφηα δεκηνπξγνχλ δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο δελ θαζνξίδνληαη εχθνια. Λέγνληαο «πνιηηηθά 

γεγνλφηα» λννχληαη ζπκβάληα φπσο είλαη νη πφιεκνη, νη επαλαζηάζεηο, νη 

θπβεξλεηηθέο αιιαγέο ή ην θιείζηκν θάπνηνπ ζαιάζζηνπ θαλαιηνχ. Κάπνηα απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ επηδξάζεσλ είλαη άκεζα θαη άιια έκκεζα ζηε δήηεζε. Σα 

έκκεζα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα δηφηη θαίλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ νη επηπηψζεηο.  

Σα νηθνλνκηθά γεγνλφηα αθνξνχλ είηε ηελ θξαηηθή είηε ηε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή. Σα απνηειέζκαηα ιφγσ ησλ θξίζεσλ 

επεξεάδνπλ ηε λαπηηιηαθή αγνξά  είηε κέλνληαο ζηάζηκε ε δήηεζε 

ρσξεηηθφηεηαο  είηε παξνπζηάδνληαο αχμεζε ή πηψζε. Δπνκέλσο, απνηέιεζκα 

ησλ αλσηέξσ είλαη άιινηε ε ξαγδαία αχμεζε ησλ λαχισλ θαη άιινηε ε 

δεκηνπξγία λαπηηιηαθήο θξίζεο.  

Σέινο, ηα ηερλνινγηθά γεγνλφηα ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηε 

κεηαθνξά ελφο θνξηίνπ, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

θνξηνεθθφξησζεο ηνπ πινίνπ θαη γεληθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαππεγηθή 

θαη ηε λαπζηπινΐα ηνπ.  

Δλδεηθηηθά, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεγνλφηα θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο: 

 Η παγθόζκηα ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε ηνπ 2007 απνηειεί εμσγελή 

παξάγνληα αθνχ μεθίλεζε απφ δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ παγθνζκίσο. Σα απνηειέζκαηα ζηε λαπηηιηαθή 

αγνξά κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ζνβαξά αθνχ νη λαχινη θαη νη αμία ησλ 

πινίσλ παξνπζηάδνπλ πησηηθή ηάζε.  

 Ο πόιεκνο ηνπ Κόιπνπ ηνπ 1990 είρε σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ηνπ 

αγσγνχ πεηξειαίνπ «Dortyol» θαη ηελ ηάζε γηα δεκηνπξγία απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ. Απηά αχμεζαλ ηνπο λαχινπο θαη ηε δήηεζε ησλ 

δεμακελφπινησλ. 
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 Η επαλάζηαζε ηνπ Ιξάλ ην 1979 νδήγεζε ζε πξνζσξηλή δηαθνπή εμαγσγψλ 

πεηξειαίνπ. Πξάγκα πνπ επλφεζε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 

αχμεζαλ ηνπο λαχινπο. Απηφ είρε άκεζν αληίθηππν ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 Τν θιείζηκν ηνπ αγωγνύ πεηξειαίνπ Tap Line ην 1970 αλάκεζα ζηελ 

ανπδηθή Αξαβία θαη ηε Μεζφγεην επέθεξε αχμεζε ζηνπο λαχινπο ησλ 

δεμακελφπινησλ δηφηη απμήζεθε ε δήηεζε ηνπο αθνχ νη πνζφηεηεο πνπ 

κεηαθέξνληαλ κέρξη πξφηηλνο κέζσ ηνπ αγσγνχ πιένλ έπξεπε λα 

κεηαθέξνληαη κε πινία. 

 Τν νηθνλνκηθό θξαρ ηωλ Η.Π.Α. ην 1929 ην νπνίν νδήγεζε ζε ηεξάζηηα 

χθεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία επεξέαζε άκεζα θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο ν νπνίνο άξρηζε λα δείρλεη ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο κεηά ην 

1930. 

2.8.2 Κύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνζθνξάο31 

Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ απνηειείηαη απφ 

ηα πινία πνπ είλαη ελεξγά κέζα ζηελ αγνξά, απφ εθείλα πνπ βξίζθνληαη πξνζσξηλά 

εθηφο αγνξάο γηα θάπνην ιφγν, εθείλα πνπ βξίζθνληαη ππφ λαππήγεζε θαη εθείλα πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε κία άιιε αγνξά αλ νη ζπλζήθεο είλαη 

νηθνλνκηθά θαιχηεξεο. 

Ζ πξνζθνξά δελ είλαη εππξνζάξκνζηε ζε κία αχμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ αξγή 

αληαπφθξηζε ζηα λέα δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη δηφηη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε λαππήγεζε ελφο πινίνπ είλαη απφ έλα έσο ηξία έηε. κσο, θαη κία 

πηψζε ζηε δήηεζε αληηκεησπίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο ηα πινία έρνπλ δηάξθεηα 

νηθνλνκηθήο δσήο έσο είθνζη πέληε έηε πεξίπνπ. Έηζη, φηαλ ππάξρεη πιεφλαζκα 

πινίσλ είλαη δχζθνιν λα απνζπξζεί έλα κέξνο ηνπ εθφζνλ είλαη παξαγσγηθφ. Οη 

βαζηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 Οκάδεο ιήςεο απνθάζεσλ 

Τπάξρνπλ θάπνηεο νκάδεο νη νπνίεο αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ πινίσλ. Απηέο είλαη νη πινηνθηήηεο, 

                                                      
31

 Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, (2002), Δηζαγωγή ζηηο Ναπιώζεηο , Δθδφζεηο. ηακνχιεο, 

Αζήλα 
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νη θνξησηέο ή λαπισηέο, ηα λαπηηιηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

δηάθνξεο αξρέο ζέζπηζεο θαλνληζκψλ.  

 Οη πινηνθηήηεο είλαη εθείλνη πνπ παίξλνπλ ηηο θχξηεο απνθάζεηο δηφηη 

απνθαζίδνπλ γηα ην «ρηίζηκν» λέσλ πινίσλ, ηε δηάιπζε ησλ παιαηφηεξσλ ή ηνλ 

παξνπιηζκφ κέξνπο απφ ην ζηφιν ηνπο. Οη λαπισηέο κε βάζε ηελ πνιηηηθή 

λαπιψζεσλ πνπ αθνινπζνχλ επεξεάδνπλ ηνπο πινηνθηήηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ησλ πινίσλ. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ κέξνπο ηνπο 

θαζνξίδνπλ ην επελδπηηθφ θιίκα παξνπζηάδνληαο πφηε επθαηξίεο θαη πφηε 

απζηεξφηεηα σο πξνο ηε δαλεηνδφηεζε γηα ην «ρηίζηκν» λέσλ πινίσλ. Σέινο, νη 

αξρέο ζέζπηζεο θαλνληζκψλ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά αλάινγα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ ζέηνπλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθά. 

 Κάηη ην νπνίν πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ε πξνζθνξά δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί κε νηθνλνκηθνχο φξνπο δηφηη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγία ησλ νκάδσλ ιήςεο απνθάζεσλ. Χζηφζν, ε 

ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη φηαλ ε αγνξά ηεο λαπηηιίαο παξνπζηάδεη αλνδηθή 

πνξεία δειαδή φηαλ νη λαχινη απμάλνληαη ζπλήζσο ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ 

απμάλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πινηνθηήηεο είλαη αηζηφδνμνη αθνχ ηα θέξδε 

ηνπο απμάλνληαη. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ κεηψλνληαη. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ ειάρηζηνη πινηνθηήηεο νη νπνίνη αθνινπζνχλ 

αληηθπθιηθή ζπκπεξηθνξά. Απηνί αγνξάδνπλ ή ρηίδνπλ πινία ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ιφγσ ησλ ρακειψλ 

ηηκψλ. Απηή ε επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη επηηπρεκέλε  φηαλ νη λαχινη δελ 

κεηψλνληαη εμαηηίαο ηεο επηπξφζζεηεο πξνζθνξάο ηνλάδ.  

 

 Απόδνζε ηνπ εκπνξηθνύ ζηόινπ 

Βξαρπρξφληα, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ κπνξεί λα 

κεηαβάιιεη ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο αλ θαη ν παγθφζκηνο 

ζηφινο παξακέλεη ζηαζεξφο. Ζ παξαγσγηθφηεηα κεηξηέηαη ζε ηφλνπο, ηνλνκίιηα 

αλά λεθξφ βάξνο (dwt), θαη εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ε 

ηαρχηεηα, ν ρξφλνο παξακνλήο ζην ιηκάλη, ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη νη κέξεο πνπ ηαμηδεχεη έκθνξην έλα πινίν. 

Ζ ηαρχηεηα θαζνξίδεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα 

ηαμίδη. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα πινία ηαμηδεχνπλ κε κηθξφηεξε κέζε 

ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα ζρεδίαζεο ηφζν γηα ιεηηνπξγηθνχο φζν 
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θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Γεληθά, ε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηφινπ είλαη 

κεγαιχηεξε φηαλ θαηαζθεπάδνληαη λέα πινία κε κεγάιε ηαρχηεηα ζρεδηάζεσο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε κέζε ειηθία ηνπ ζηφινπ δηφηη θαζψο απμάλεηαη απηή 

κεηψλεηαη βαζκηαία ε κέγηζηε ιεηηνπξγηθή ηαρχηεηα. 

Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζηφινπ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ιηκαληψλ θαζνξίδνπλ απηφ ηνλ παξάγνληα. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

ζπκθφξεζε ζε θάπνην ιηκάλη, ε απνδνηηθφηεηα κεηψλεηαη θαη παξάιιεια 

κεηψλεηαη πξνζσξηλά ε πξνζθνξά ηνλάδ. 

Ο ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ αθνξά ηελ 

πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θνξηίνπ θαζψο δελ είλαη πιήξσο 

εθκεηαιιεχζηκε φιε ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. ηα δεμακελφπινηα, ππάξρεη κία 

απψιεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 4% εμαηηίαο ησλ θαπζίκσλ, ησλ εθνδίσλ θ.α. πνπ 

απαηηνχλ κέξνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο.  

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δσήο ελφο πινίνπ ρσξίδεηαη ζηηο παξαγσγηθέο κέξεο 

δειαδή φηαλ είλαη λαπισκέλν θαη ζηηο κε παξαγσγηθέο κέξεο δειαδή φηαλ είλαη 

αλαχισην ή θαζπζηεξεί ζε θάπνην ιηκάλη θ.α. ηφρνο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κε παξαγσγηθφο ρξφλνο απφ ηνλ παξαγσγηθφ δειαδή ηα πινία λα βξίζθνληαη ελ 

πισ θαη λαπισκέλα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 

 Παγθόζκηνο εκπνξηθόο ζηόινο 

Γηα ηε πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν 

ππάξρσλ ζηφινο. ε καθξνπξφζεζκν επίπεδν ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηηο δηαιχζεηο θαη ηηο παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ. Απφ φζα 

έρνπλ παξαηεξεζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηεο πξνζθνξάο 

πεξηιακβάλεη θάζεηο επέθηαζεο, ζπξξίθλσζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζηφινπ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν παγθφζκηνο ζηφινο 

δεμακελφπινησλ αξρηθά βξίζθνληαλ ζηε θάζε ηεο αλάθακςεο. Απφ ην 1962 έσο 

ην 1974 ελψ ε δήηεζε κεηαθνξάο πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά ηέζζεξηο θνξέο 

πεξηζζφηεξν, ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο δελ θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί παξ’ 

φηη ε λαππεγηθή ηθαλφηεηα απμήζεθε. Απηή ε δηαθνξά δεκηνχξγεζε ηξνκεξή 

αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαη λέεο παξαγγειίεο. Απφ ηα κέζα ηνπ 1970 θαη 

κεηά άξρηζε ε θάζε ηεο ζπξξίθλσζεο αθνχ ε δήηεζε κεηψζεθε ξαγδαία 

θηάλνληαο ε πνζνζηηαία πηψζε ην 60%. Έηζη, γηα ηελ επφκελε  δεθαεηία, ε 
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πξνζθνξά πξνζπαζνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζηε δήηεζε θαη πάιη, αληίζηξνθα 

φκσο απηή ηε θνξά. Μεηά ηα κέζα ηνπ 1980 άξρηζε λα αλαθάκπηεη ε αγνξά ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη εμηζνξξνπήζεθε ε πξνζθνξά θαη ηεο 

δήηεζε χζηεξα απφ ηε κείσζε ηνπ ζηφινπ κέζσ ησλ δηαιχζεσλ πινίσλ. Έηζη, 

παξνπζηάζηεθε θαη ζηαδηαθή αχμεζε ησλ λαχισλ.  

ζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 3 θαίλεηαη 

φηη ν ζηφινο ησλ δεμακελφπινησλ έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ 50%. Μέρξη ην 

2009 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ήηαλ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ επφκελε εμαεηία. 

Δπίζεο, έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη απφ ην 2009 

άξρηζαλ λα απμάλνληαη ηα κηθξφηεξα ζε ρσξεηηθφηεηα πινία φπσο ηα Aframax, 

ηα Suezmax αιιά θπξίσο ηα Handysize. Ζ θχξηα αηηία ήηαλ ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Πιένλ, ηα κεγάια ζε ρσξεηηθφηεηα πινία ήηαλ 

αζχκθνξα δηφηη δελ κπνξνχζαλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα 

κε ηα έζνδα.  

 

Γηάγξακκα 2.2: Ζ εμέιημε ηνπ ζηόινπ ησλ δεμακελόπινησλ. 

 

 Ναππήγεζε θαη παξάδνζε πινίσλ
32

 

Πξσηαξρηθή κέζνδνο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ε 

λαππήγεζε λέσλ πινίσλ. Ζ λαππεγηθή ηθαλφηεηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη 

                                                      
32

Clarksons Research, (2015),  Highlights taken from Shipbuilding Forecast Club 
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ζηε δήηεζε. Απηφ φκσο ζπκβαίλεη καθξνπξφζεζκα δηφηη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

απφ ηελ παξαγγειία κέρξη ηελ παξάδνζε ελφο λεφηεπθηνπ πινίνπ είλαη απφ έλα 

έσο ηξία έηε, αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνλ παξαγγειηψλ. Έηζη, νη παξαγγειίεο πξέπεη 

λα γίλνληαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο. 

ην Γηάγξακκα 2.3 θαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

παξαδφζεηο δεμακελφπινησλ κεηαμχ ηνπ 2004 θαη ηνπ 2008. Σν 2009 νη 

παξαδφζεηο έθηαζαλ ζε πςειά επίπεδα αγγίδνληαο ηα 48 εθαηνκκχξηα λεθξφ 

βάξνο. Απφ ηελ επφκελε ρξνληά δηαθαίλεηαη φηη ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε επεξέαζε ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο αθνχ νη επελδχζεηο γηα ην «ρηίζηκν» 

δεμακελφπινησλ παξνπζίαδε ειαθξψο πησηηθή ηάζε. Πάξα ηαχηα δελ ζα 

κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ην γεγνλφο φηη ε επέθηαζε δηαηεξήζεθε ζε πςειά 

επίπεδα. Απηφ έγηλε δηφηη θάπνηνη πινηνθηήηεο, πνπ δελ αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ χθεζε θαη ηηο ρακειέο ηηκέο γηα 

ηε λαππήγεζε πινίσλ θαη απνθάζηζαλ λα θάλνπλ επελδχζεηο. Σν 2013 ήηαλ κία 

ρξνληά κε αθφκα ρακειφηεξε αλάπηπμε ζηνλ ζηφιν ησλ δεμακελφπινησλ αθνχ ε 

παξάδνζε παξαγγειηψλ κεηψζεθε θαηά ην 1/3 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Σέινο, νη παξαδφζεηο ησλ VLCC θαη ησλ Suezmax κεηψζεθαλ απφ ην 2012 κέρξη 

ην 2014 ελψ απμήζεθαλ νη παξαδφζεηο ησλ κηθξφηεξσλ ζε ηνλάδ πινίσλ φπσο ηα 

Handysize ην 2015.  

 
Γηάγξακκα 2.3: Παξαδόζεηο παξαγγειηώλ λεόηεπθησλ δεμακελόπινησλ. 
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 Γηαιύζεηο θαη απώιεηεο πινίσλ 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ παγθνζκίσο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηεο απψιεηαο πινίσλ θαη ηεο παξάδνζεο λέσλ. Ζ απψιεηα κπνξεί λα 

αθνξά πινία πνπ είηε ράζεθαλ είηε θαηαζηξάθεθαλ εμαηηίαο θάπνηνπ 

αηπρήκαηνο, δφζεθαλ γηα δηάιπζε ή παξνπιίζηεθαλ κέρξη λα αλαθάκςεη ε 

αγνξά. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε ζπλήζσο εθαξκφδεηαη εληνλφηεξα φηαλ ν θιάδνο 

βξίζθεηαη ζηελ θάζε ηεο χθεζεο. 

ρεηηθά κε ηηο δηαιχζεηο δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία έλα πινίν ζηέιλεηαη γηα δηάιπζε αιιά εμαξηάηαη απφ θάπνηνπο 

παξάγνληεο. Ζ ειηθία είλαη ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε δηφηη ε 

θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζε βάζνο ρξφλνπ κεηψλεη ηνλ παξαγσγηθφ ρξφλν θαη 

απμάλεη ηα θφζηε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο. Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε 

ηερληθή απαμίωζε δηφηη θάπνηνο ηχπνο πινίνπ κπνξεί λα έρεη μεπεξαζηεί ζε 

ζρέζε κε θάπνηα λεφηεξα πνπ είλαη πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Ο ηξίηνο 

παξάγνληαο είλαη ε ηηκή δηάιπζεο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηε πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε ησλ κεηάιισλ ζηηο βηνκεραλίεο ράιπβα. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο είλαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπ πινηνθηήηε. Ο πινηνθηήηεο ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα νδεγήζεη 

ζηελ δηάιπζε έλα πινίν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηξέρνπζα αμία δηάιπζεο ηνπ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ εθηηκψκελε αμία πψιεζεο ηνπ ζε έλα κειινληηθφ 

ρξφλν. 
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Γηάγξακκα 1: Μείσζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο δεμακελόπινησλ.  

Μέρξη ην 2007, ε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη έηζη ν 

αξηζκφο ησλ δεμακελφπινησλ πνπ αθαηξνχληαλ απφ ην παγθφζκην ζηφιν ήηαλ 

πνιχ κηθξφο. Οη πινηνθηήηεο ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο εθκεηαιιεπφληνπζαλ 

φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζαλ ην ζηφιν ηνπο θαη θαζπζηεξνχζαλ ηε δηάιπζε 

κέξνπο ηνπ. Οη δηαιχζεηο αθνξνχζαλ κφλν πινία ηα νπνία δελ ήηαλ θαζφινπ 

παξαγσγηθά. Χζηφζν, κεηά ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, κέρξη ην 2010 ν αξηζκφο ησλ δεμακελφπινησλ πνπ παξνπιίζηεθαλ ήηαλ 

πςειφο ελψ απφ ην 2011 θαη κεηά ειαηηψζεθε αηζζεηά. Χζηφζν, απφ ην 2009 

θαη κεηά απμήζεθε ηδηαίηεξα ην λεθξφ βάξνο ησλ πινίσλ πνπ δφζεθαλ γηα 

δηάιπζε. πγθεθξηκέλα, απφ ην 2009 έσο ην 2014 δφζεθαλ 93 εθαηνκκχξηα 

λεθξνχ βάξνπο απφ ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δεμακελφπινησλ γηα δηάιπζε. Σα 

δεμακελφπινηα κνλνχ ηνηρψκαηνο πνπ απνηεινχζαλ ην 5% ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζηφινπ ήηαλ ηα πξψηα πνπ δφζεθαλ γηα δηάιπζε. Όζηεξα, αθνινχζεζαλ ηα 

δεμακελφπινηα δηπινχ ηνηρψκαηνο «πξψηεο γεληάο». Οπζηαζηηθά, 

παξνπιίζηεθαλ ηα παιαηφηεξα πινία δηφηη ήηαλ δπζθνιφηεξν λα λαπισζνχλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα βιέπνληαο νη πινηνθηήηεο φηη ε δήηεζε δελ άιιαδε απνθάζηζαλ λα 

πξνβνχλ ζηε δηάιπζε απηψλ δηφηη ήηαλ πην ζπκθέξνπζα.  Χζηφζν, ην 2015 
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θαίλεηαη φηη νη πινηνθηήηεο παξφπιηζαλ κεγάιν κέξνο πινίσλ ελψ κεηψζεθε ν 

αξηζκφο εθείλσλ πνπ ζηάιζεθαλ γηα δηάιπζε.  

Σν πνζνζηφ ησλ πινίσλ πνπ ράζεθε ιφγν απσιεηψλ ήηαλ ειάρηζην θαη γη’ 

απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα. πγθεθξηκέλα, ην 2012 θαηαγξάθεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο απψιεηεο νη νπνίεο ζε πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο αθαίξεζεο 

δεμακελφπινησλ αγγίδεη ην 3% ελψ γηα ηα ππφινηπα έηε είλαη ιηγφηεξν απφ 1%. 

 

 Ναύινη 

Οη ηηκέο θαη ηα επίπεδα ησλ λαχισλ επεξεάδνπλ ηηο νκάδεο ιήςεο απνθάζεσλ 

φπσο παξάιιεια νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ απηέο νη νκάδεο επεξεάδνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ λαχισλ. Αλάινγα κε ηηο ηηκέο φκσο επεξεάδεηαη ε πξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο. Βξαρππξφζεζκα νη ηηκέο ησλ λαχισλ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Αληίζεηα, καθξνπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο είηε νδεγψληαο πινία γηα δηάιπζε είηε ζε 

λέεο παξαγγειίεο.   

Ζ αγνξά ρχδελ θνξηίσλ είλαη νπζηαζηηθά ε «ρνλδξηθή» πψιεζε κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα θνξηία κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. 

Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά εληάζζεηαη ζηελ ειεχζεξε λαπηηιία. Απηφο είλαη 

θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη ηηκέο ησλ λαχισλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο βάζε 

ησλ λαπινινγίσλ φπσο ζπκβαίλεη ζηελ λαπηηιία γξακκψλ. 

 

Σέινο, παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία εηθφλα (RS Platou, 2015), ε νπνία δείρλεη ηε 

ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε θαη δεηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ζηα δεμακελφπινηα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Απφ απηφ θαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

δήηεζε . Απφ ην  2009 έσο ην 2013 ε δηαθνξά κεγαιψλεη πεξηζζφηεξν ιφγν ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ αγνξά θαη ηεο κείσζεο αθαίξεζεο φγθνπ απφ 

ηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ δεμακελφπινησλ. 
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Γηάγξακκα 2. 4 Πξνζθνξά θαη δήηεζε ζε ηνλάδ γηα ηα έηε από ην 2004 έσο ην 2013 

Πεγή: (RS Platou, 2015) 

 

2.9 Οη λαπηηιηαθνί θύθινη
3334

 

 Οη θχθινη δελ απνηεινχλ θαηλφκελν κφλν ηεο λαπηηιίαο αιιά ζπλαληψληαη 

γεληθά ζηελ νηθνλνκία. Χο θχθινη νξίδνληαη νη πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε παξαγσγή, ε 

απαζρφιεζε, νη πηζηψζεηο θαη ην επίπεδν ηηκψλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ
35

. Καη’ επέθηαζε, νη λαπηηιηαθνί θχθινη αλαιχνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο εθάζηνηε λαπιαγνξάο χζηεξα απφ ηε ζπιινγή φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ο Stopford, χζηεξα απφ ηε ζπιινγή πνιιψλ πεξηγξαθψλ 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη λαπηηιηαθφο θχθινο, θαηάθεξε λα νξίζεη απηή ηελ έλλνηα σο 

ηνλ κεραληζκφ ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν λα απνηξέπεη ηηο αληζνξξνπίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε γηα πινία
36

.  Γη’ απηφ, 

                                                      
33

 M, Hampton, (1990), Long and Short Shipping Cycles, the Rythms and Psychology of Shipping 

Market, Cambridge Academy of Transport Monograph, 2
nd

 Edition, Seatrade 
34

 Martin Stopford, Maritime Economics, (2000), Second Edition, Routledge, London, p. 38-48 
35

 Ignacy Chrzanowski, An Introduction to Shipping Economics, (1989), Fairplay Puclications  
36

Martin Stopford, Maritime Economics, (2000), Second Edition, Routledge, London, p. 40-42  
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απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πξφβιεςεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

αβεβαηφηεηα θαη νη θίλδπλνη
37

. 

 Οη λαπηηιηαθνί θχθινη ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα. 

Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αιιεινπρία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελσλ γεγνλφησλ 

κέζα ζε έλα νξηζκέλν δηάζηεκα ρξφλνπ
38

. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί κε άιια 

ιφγηα σο νη ηηκέο ησλ λαχισλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κέγηζηα θαη ειάρηζηα εληφο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηαο ρξφλνπ, επεξεαδφκελεο απφ δηάθνξα γεγνλφηα.  

Ζ έιιεηςε πξφβιεςεο θαη θαλνληθφηεηαο
39

 είλαη δχν αθφκα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ. Σα δηάθνξα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα 

επεξεάδνπλ άιινηε άκεζα θαη άιινηε έκκεζα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Έηζη, ε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ εκπεξηέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο. 

Δπηπιένλ, ηα κέγηζηα θαη ειάρηζηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ εμαξηψληαη απφ ηελ θάζε 

πεξίζηαζε μερσξηζηά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αθνινπζείηαη ζπλερψο κία 

δηαθνξεηηθή πνξεία. 

Καηφπηλ πνιιψλ πξνζπαζεηψλ έρεη γίλεη κία γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ βάζε ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Έλαο βξαρππξφζεζκνο ζχκθσλα κε ηνλ 

Kitchen δηαξθεί απφ 3 έσο 5 έηε. Απηή ε θαηεγνξία αθνξά θπξίσο ηελ ειεχζεξε 

αγνξά δηφηη απηή επεξεάδεηαη άκεζα απφ κία ελδερφκελε κεηαβνιή ζε θάπνηνλ απφ 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δηαθπκάλζεσλ είλαη εκθαλέζηεξα ζηελ δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο  γηα ηε κεηαθνξά 

πξψησλ πιψλ. Ο κεζνπξφζεζκνο δηαξθεί ζχκθσλα κε ηνλ Juglar απφ 6 έσο 8 έηε ελψ 

κε ηνλ Labrousse απφ 10 έσο 12. Σέινο, ν καθξνπξφζεζκνο δηαξθεί ζχκθσλα κε ηνλ 

Kuznets 20 ρξφληα θαη κε ηνλ Kondratieff κηζφ αηψλα. 

πλνςίδνληαο, νη λαπηηιηαθνί θχθινη είλαη ν κεραληζκφο πνπ πξνζπαζεί λα 

εμηζνξξνπεί ηελ πξνζθνξά κε ηε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Πεξηέρεη θάπνηα 

ζηάδηα ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ. Δπηπξφζζεηα, νη 

λαπηηιηαθνί θχθινη βξαρείαο δηάξθεηαο παξνπζηάδνπλ κία κνλαδηθφηεηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί θάζε 

θνξά ζηελ δήηεζε ρσξίο λα επηηπγράλεηαη πάληα ή λα δηαθέξεη ν ρξφλνο πνπ ζα γίλεη 

ε πξνζαξκνγή. 
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 2.10 Σα ζηάδηα εμέιημεο ησλ λαπηηιηαθώλ θύθισλ 

Ζ ηηκή ησλ λαχισλ απνηειεί θξηηήξην γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ζηαδίσλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ θχθισλ. Παξαθάησ γίλεηαη κία πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζηαδίσλ
404142

. 

 Ύθεζε  

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο χθεζεο είλαη ε πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα. Σα 

πινία γηα λα δηαηεξνχλ κεησκέλα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα ρξεζηκνπνηνχλ 

νηθνλνκηθή ηαρχηεηα θαη επίζεο ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ζηα ζεκεία 

θφξησζεο. Γεχηεξνλ, νη ηηκέο ησλ λαχισλ κεηψλνληαη αηζζεηά θηάλνληαο ζην 

επίπεδν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ιηγφηεξν απνδνηηθψλ πινίσλ. Σξίηνλ, γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα νη λαχινη παξακέλνπλ ζηαζεξνί θαη ε πηζησηηθή 

πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ είλαη απζηεξή. ζνη πινηνθηήηεο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πσινχλ πινία ζε «ηηκέο αλάγθεο» δηφηη ν αξηζκφο ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη κηθξφο. Δπίζεο, ηα πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηαιχνληαη 

θαζψο ε ηηκή ηνπο κεηψλεηαη. 

 

 Αλάθακςε 

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

Έηζη, νη ηηκέο ησλ λαχισλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε μεπεξλψληαο ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ πινίσλ. πρλά κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ παξνπιηζκέλσλ. ηελ 

αγνξά ζπλερίδεη λα επηθξαηεί ε αβεβαηφηεηα δηφηη θάπνηεο θνξέο ε θάζε ηεο 

αλάθακςεο δελ νινθιεξψλεηαη. Χζηφζν, φζν απνθαζίζηαηαη ε ξεπζηφηεηα ηφζν 

ζηαζεξνπνηείηαη ε αγνξά.  

 

 Κνξύθσζε 

Δδψ, ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηζνξξνπνχλ αθνχ ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο 

απνξξνθάηαη απφ ηελ αγνξά. Οη ηηκέο ησλ λαχισλ απμάλνληαη. Αξθεηέο θνξέο 

είλαη δχν κε ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ. Οη 

πινηνθηήηεο απνθηνχλ ξεπζηφηεηα θαη ε πηζησηηθή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ 

γίλεηαη ειαζηηθή. Ο αξηζκφο ησλ παξνπιηζκέλσλ πινίσλ είλαη πνιχ κηθξφο ελψ ν 
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ξπζκφο ησλ παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ είλαη ζπλερψο απμαλφκελνο. Οη ηηκέο ησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πσινχληαη ζε κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή λαππήγεζεο. Σν δηάζηεκα πνπ ζα 

δηαξθέζεη απηή ε θάζε εμαξηάηαη απφ ηηο πηέζεηο πνπ ζα δερηεί ε αγνξά ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνλάδ.   

 

 Καηάξξεπζε 

ηε θάζε ηεο θαηάξξεπζεο ε πξνζθεξφκελε ρσξεηηθφηεηα μεπεξλά ηε 

δεηνχκελε. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη εδψ ε αδξαλνπνίεζε κέξνπο ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ θαη ε ειαθξψο θζίλνπζα πνξεία ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ πινηνθηεηψλ. ια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ θαη πάιη έλα 

θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

πλνςίδνληαο, ε θάζε θάζε δηαξθεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν εμαξηάηαη 

θάζε θνξά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Γελ κπνξεί λα 

ππάξμεη θάπνηα πξφβιεςε ζρεηηθά κε ην πφηε ζα ιήμεη κία θάζε θαη ζα αξρίζεη κία 

άιιε. Δπηπιένλ, ε αλάθακςε κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα νινθιεξσζεί θαη ε χθεζε 

λα ζπλερηζηεί. Αληίζεηα, ε θαηάξξεπζε κπνξεί λα κελ θαηαιήμεη ζε χθεζε αλ 

ιεθζνχλ άκεζα απνθάζεηο.  

2.11 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ αγνξά ησλ λαχισλ γηα ηα δεμακελφπινηα θαίλεηαη λα δηαλχεη ηελ θάζε ηεο 

χθεζεο δηφηη παξνπζίαζε κία ζεκαληηθή πηψζε ζηηο ηηκέο θαη ε αβεβαηφηεηα ήηαλ 

έληνλε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηηο ηηκέο 

είλαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμαπιψζεθε παγθνζκίσο. 

Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ εληνλφηεξε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σα ηξία 

φκσο ηειεπηαία ήηαλ κέηξηα θαη απηφ ζα επσθειήζεη ηνλ θιάδν ησλ δεμακελφπινησλ 

δηφηη ζα ηζνξξνπήζεη ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο κε ηελ δήηεζε. Δθηφο φκσο απφ ηηο 

παξαδφζεηο πινίσλ έλα άιινο ζπληειεζηήο ν νπνίνο θαζνξίδεη ην κειινληηθφ κέγεζνο 

ηνπ ζηφινπ είλαη νη δηαιχζεηο ησλ δεμακελφπινησλ. Έηζη, αλ νη λαχινη παξακείλνπλ 

ζε ρακειά επίπεδα ε ηάζε γηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ δηαιχζεσλ ζα ζπλερηζηεί 



53 

θαζψο ζα είλαη δπζθνιφηεξν ηα κεγαιχηεξα πινία λα αληαγσληζηνχλ ηα λεφηεξα πνπ 

είλαη πην απνδνηηθά.  

Χζηφζν, γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο δεμακελφπινησλ ηα ζηνηρεία είλαη ελζαξξπληηθά 

θαη θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκάδηα αλάθακςεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ηηκέο ησλ λαχισλ έρνπλ απμεζεί. Παξ΄φια απηά, ε αβεβαηφηεηα ζπλερίδεη λα 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΔΛΔΣΖ ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΩΝ 

3.1 Δηζαγσγή 

 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη ε πιήξε αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο ησλ δεμακελφπινησλ 

ζηηο δχν θχξηεο κνξθέο λαχισζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, ηεο ρξνλνλαχισζεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο λαχισζεο. κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο. Οη ρξνλνζεηξέο 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

δηακφξθσζεο λαχισλ ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο ππάξρεη δηαγξακκαηηθή πεξηγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ. Μέζσ απηψλ πεξηγξάθνληαη νη δηαθπκάλζεηο θαη νη κεηαβνιέο πνπ 

εθηπιίζζνληαη κε βαζηθφ γλψκνλα ην ρξφλν.  

 Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε κέζνδνο ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηάζεο 

ησλ λαχισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη εμνκάιπλζε ησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη 

απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη εμάγεηαη έλα μεθάζαξν πιένλ ζπκπέξαζκα 

γηα ηελ πνξεία ηνπο. 

 Σέινο, ε αηηηαηή πξφβιεςε κέζσ ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ απνηειεί κία πξψηε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφβιεςε ελφο κνληέινπ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε παιαηφηεξεο ηηκέο ψζηε 

λα απνδψζεη κειινληηθέο.  

3.2 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή ζηε ρξνλνλαύισζε
43

  

 ε απηή ηε παξάγξαθν γίλεηαη πξψηνπ βαζκνχ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζηηο ηηκέο 

ησλ λαχισλ ζηε ρξνλνλαχισζε, αλά κήλα απφ ην 2010 έσο ην 2015. Οη ηηκέο 

αθνξνχλ ηε ρξνλνλαχισζε γηα έλα (1MT_TC), ηξία (3MT_TC) θαη πέληε έηε 

(5MT_TC), φισλ ησλ αγνξψλ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Με άιια ιφγηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο δεμακελφπινησλ λεφηεξνπ ηχπνπ (ΜΣ) θαη παιαηφηεξνπ
44

 (OLD). 

  

                                                      
43

 Σζάληαο, Μσπζηάδεο, Μπαγηάηεο, Υαηδεπαληειήο, (1999), Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα 

ζηαηηζηηθψλ παθέησλ, Δθδφζεηο Εήηε 
44

 ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ πινία ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην 1990 έσο ην 2000. 
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Descriptive Statistics 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

      Std. Error  Std. Error 

VLCC1MT_TC 72 18000 56375 30252,63 10673,685 ,742 ,283 -,671 ,559 

VLCC3MT_TC 72 22000 44125 32201,40 7019,864 ,295 ,283 -1,227 ,559 

VLCC5MT_TC 72 26000 43500 33832,64 4828,172 ,223 ,283 -,944 ,559 

VLCC1OLD_TC 28 15750 37000 24611,61 7330,768 ,270 ,441 -1,287 ,858 

VLCCC3OLD_TC 28 20000 32800 26858,04 4123,505 -,518 ,441 -1,104 ,858 

SUEZMAX1MT_TC 72 15246 40875 23351,51 7398,728 ,796 ,283 -,612 ,559 

SUEZMAX3MT_TC 72 17000 34625 24625,88 5130,826 ,413 ,283 -,904 ,559 

SUEZMAX5MT_TC 72 21000 35000 26554,86 3871,605 ,666 ,283 -,335 ,559 

SUEZMAX1OLD_TC 28 14000 25250 18971,43 4004,261 ,168 ,441 -1,606 ,858 

SUEZMAX3OLD_TC 28 15000 23000 19936,61 2914,066 -,513 ,441 -1,399 ,858 

AFRAMAX1MT_TC 72 13000 30000 17576,10 4859,316 1,295 ,283 ,819 ,559 

AFRAMAX3MT_TC 72 14750 26800 18796,01 3385,667 ,749 ,283 -,406 ,559 

AFRAMAX5MT_TC 72 16500 23500 19987,68 2296,015 ,124 ,283 -1,252 ,559 

AFRAMAX1OLD_TC 27 11000 16500 14173,19 1733,581 -,688 ,448 -,586 ,872 

AFRAMAX3OLD_TC 28 12000 14750 13891,54 1027,376 -1,089 ,441 -,419 ,858 

PANAMAX1MT_TC 72 12500 28750 16474,36 3674,005 1,701 ,283 2,498 ,559 

PANAMAX3MT_TC 72 14000 22500 16710,79 2186,949 1,208 ,283 1,418 ,559 

PANAMAX5MT_TC 72 15500 20000 17087,00 1326,091 ,690 ,283 -,377 ,559 

HANDYSIZE1MT_TC 72 12500 20250 14512,93 1787,298 1,905 ,283 3,189 ,559 

HANDYSIZE3MT_TC 72 13500 17500 14995,18 939,866 1,053 ,283 1,203 ,559 

HANDYSIZE5MT_TC 72 14500 16500 15427,13 612,298 ,090 ,283 -1,005 ,559 

 

Πίλαθαο 3. 1: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 1νπ βαζκνύ ζηελ ρξνλνλαύισζε ελόο, ηξηώλ, πέληε εηώλ 

γηα λεόηεπθηα θαη παιαηόηεξα crude oil tanker κεηαμύ 2010-2015 

 Δθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ απμάλνληαη φζν 

απμάλνληαη θαη ηα έηε ηεο ρξνλνλαχισζεο γηα θάζε ηχπν πινίνπ. Δπίζεο, ηα VLCC 

θαη ηα Suezmax παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά, πεξηζζφηεξν ζηε ρξνλνλαχισζε 

ελφο έηνπο θαη ιηγφηεξν ζηηο ππφινηπεο, αλάκεζα ζηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηειεπηαίεο κπνξεί λα είλαη θαη θάπνηεο αθξαίεο 

ηηκέο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαιχηεξα βιέπνληαο ηελ ζεηηθή αζπκκεηξία θαζψο νη 

ηηκέο θπκάλζεθαλ θάησ απφ ην κέζν φξν. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο θαη γηα ηηο 

άιιεο θαηεγνξίεο είραλ ηελ ίδηα πνξεία κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο φπσο ε 

ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ζηα παιαηφηεξα VLCC, Suezmax, Aframax θαη ε 

ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο γηα ηα παιαηφηεξα Aframax. Σέινο, ε αξλεηηθή θχξησζε 

δείρλεη φηη ε θαηαλνκή ηεο θάζε θαηεγνξίαο είλαη πιαηχθπξηε. ε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη ε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο γηα ηα λεφηεξα Aframax, 

Panamax θαη ε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ γηα ηα Panamax θαη ηα Handysize, ε 
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θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε δειαδή ην κεγαιχηεξν εχξνο ησλ λαχισλ 

ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην κέζν φξν. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ δηέθεξαλ γηα ηηο 

ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο πινίσλ (VLCC, Suezmax, Aframax) κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

ρηίζηεθαλ πξηλ ην 2000 θαη εθείλσλ πνπ ρηίζηεθαλ κεηά, ζηε ρξνλνλαχισζε ελφο θαη 

ηξηψλ εηψλ. Χζηφζν, νη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηα παιαηφηεξα ήηαλ εκθαλψο 

κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε ηηκή ησλ λαχισλ γηα ηε 

ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο γηα έλα Suezmax, ην νπνίν είρε κέγηζηε ειηθία κέρξη 15 

έηε, ήηαλ 23.000 δνιάξηα αλά εκέξα. Αληίζηνηρα, έλα ην νπνίν μεπέξλαγε ηα 15 έηε 

ζα λαπιψλνληαλ θαηά κέζν φξν κε 18.000 δνιάξηα αλά εκέξα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο δχν θαηεγνξίεο γηα θάζε ηχπν δεμακελφπινησλ ήηαλ πεξίπνπ 6.000 κε 7.000 

δνιάξηα θαηά κέζν φξν αλά εκέξα. κσο, θάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν δηφηη ηα 

λεφηεξα δεμακελφπινηα έρνπλ θαιχηεξεο παξερφκελεο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη ε αζθάιεηα. Μέρξη ην 2012 ηα παιαηφηεξα πινία 

απνζχξζεθαλ απφ ηελ αγνξά σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο δηφηη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο 

έμνδα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ιφγσ παιαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα έζνδά ηνπο. Έλαο 

άιινο ιφγνο ήηαλ ε δπζρέξεηα ζηελ εχξεζε δπλεηηθψλ λαπισηψλ γηα πινία κε ηφζν 

κεγάιε ρσξεηηθφηεηα φζν είλαη ηα VLCC θαη ηα Suezmax. 

 

3.3 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ζηελ ειεύζεξε λαύισζε  

 ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε σο πξνο ηελ spot αγνξά λαχισλ 

απφ ην 2010 έσο ην 2015 γηα ηηο πέληε δηαθνξεηηθέο αγνξέο δεμακελφπινησλ. πσο 

θαη ζηε ρξνλνλαχισζε, πξφθεηηαη λα γίλεη αλάιπζε ηφζν γηα παιαηφηεξα πινία, ηα 

νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 φζν θαη γηα λεφηεξα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 2000. 
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Descriptive Statistics 

 

N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

      
Std. 

Error 
  

VLCC_S_2010 72 4787 106379 31111,11 21225,405 1,155 ,283 1,216 ,559 

VLCC_S_2000 72 2176 118648 32435,33 24162,063 1,161 ,283 1,290 ,559 

VLCC_S_1990 36 6255 69160 27443,97 15008,216 ,865 ,393 ,541 ,768 

SUEZMAX_S_2010 72 5331 57662 25444,89 14974,863 ,705 ,283 -,688 ,559 

SUEZMAX_S_2000 72 1308 62864 24693,89 17716,815 ,698 ,283 -,750 ,559 

SUEZMAX_S_1990 36 5487 42210 20175,67 10087,816 ,566 ,393 -,362 ,768 

AFRAMAX_S_2010 72 5757 53728 19861,92 11911,239 1,141 ,283 ,351 ,559 

AFRAMAX_S_2000 72 1829 56278 18111,72 13543,732 1,112 ,283 ,218 ,559 

AFRAMAX_S_1990 36 9008 32796 15847,19 4889,755 1,390 ,393 2,885 ,768 

PANAMAX_S 72 4926 33754 14803,75 7513,283 1,048 ,283 ,387 ,559 

HANDYSIZE_S 72 6931 28068 13053,36 5286,099 1,099 ,283 ,402 ,559 

 

Πίλαθαο 3.2: Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 1νπ βαζκνύ ζηελ βξαρππξόζεζκε λαύισζε από ην 2010-

2015 γηα crude oil tanker ρηηζκέλα κεηά ην 1990, 2000 θαη ην2010 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη λαχινη ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

είραλ κεγάιν εχξνο ηηκψλ. Απηφ δείρλεη ην πφζν εχθνια επεξεάδεηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά απφ ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο. Σν πξψην πνπ 

παξαηεξείηαη θαη είλαη άμην ιφγνπ είλαη φηη νη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηα 

δεμακελφπινηα κε έηνο θαηαζθεπήο απφ ην 1990 θαη έπεηηα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα 

επίπεδα κε εθείλα πνπ έρνπλ έηνο θαηαζθεπήο κεηά ην 2000. Χζηφζν, απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 ηα πξψηα είραλ απνζπξζεί απφ ηελ αγνξά ιφγσ 

παιαηφηεηαο ελψ ε βαζχηεξε χθεζε ήξζε εληφο ηνπ 2013.  

Ζ ρσξεηηθφηεηά ησλ VLCC έδξαζε αξλεηηθά ζηνπο λαχινπο δηφηη ε δήηεζε 

γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ κεηψζεθε αηζζεηά. Ζ ειάρηζηε ηηκή πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ 

ζε απηή ηε θαηεγνξία γηα έηνο θαηαζθεπήο κεηά ην 2000, ζηα 2.176 δνιάξηα αλά 

εκέξα ελψ ε κέγηζηε εκθαλίζηεθε πάιη ζηελ ίδηα, πξάγκα πνπ είλαη ινγηθφ ιφγσ 

ρσξεηηθφηεηαο, θηάλνληαο ηα 118.648 δνιάξηα.  

Ζ ζεηηθή θαη πςειή ηηκή ηεο αζπκκεηξίαο, ε νπνία ππάξρεη ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο, δείρλεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ πςειά κέγηζηα, νη ηηκέο 

θπκάλζεθαλ αξθεηά θάησ απφ ην κέζν φξν. Δπηπιένλ, ε ζεηηθή ηηκή ηεο θχξησζεο 

δείρλεη φηη δελ ππήξρε κεγάινο βαζκφο ζπγθέληξσζεο γχξσ απφ κία ηηκή. . Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ηππηθή απφθιηζε γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

είλαη πνιχ ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπο. Μφλν ε θαηεγνξία ησλ Suezmax 

έδσζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη νπζηαζηηθά ε θακπχιε ησλ λαχισλ γηα απηή ηε 
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θαηεγνξία είλαη ιεπηφθπξηε. Πξαθηηθά, απηφ δείρλεη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο γχξσ απφ ην κέζν φξν ζε απηή ηε  πεξίπησζε. 

3.4 Γεληθά πεξί ζεσξίαο ησλ ρξνλνζεηξώλ
4546

 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπιιέγνληαη δηαρξνληθά θαη εθθξάδνπλ ηελ 

εμέιημε ησλ ηηκψλ κίαο κεηαβιεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ίζσλ δηαδνρηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

νλνκάδεηαη ρξνλνζεηξά. Δηδηθφηεξα,  ε ρξνλνζεηξά απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

παξαηεξήζεσλ κίαο κεηαβιεηήο, νη ηηκέο ηεο νπνίαο είλαη ηεξαξρεκέλεο κε βάζε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φπσο γηα παξάδεηγκα αλά έηνο, κήλα, ηξίκελν θ.α. 

Μαζεκαηηθά κία ρξνλνζεηξά νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο κίαο κεηαβιεηήο Τ, φπνπ ζηελ 

πξνθείκελε αλάιπζε ζα αθνξά ηηκέο λαχισλ, θαηά ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1,  t2  θ.ν.θ. 

Δπνκέλσο, ε κεηαβιεηή Τ είλαη κία κεηαβιεηή πνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν t θαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε εθθξάδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε Υ = f (t).  

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο ζην ρξφλν. Ζ θίλεζε πνπ αθνινπζνχλ νη ηηκέο ηεο εμαξηψληαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ. 

 3.4.1 Ζ εμέιημε ησλ λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε 

 Μέζα απφ ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ππάξρεη 

θαιχηεξε απεηθφληζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθαλ νη ηηκέο ησλ 

λαχισλ ζηελ ρξνλνλαχισζε κέζα ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. ρεδφλ φιεο νη 

θαηεγνξίεο δεμακελφπινησλ παξνπζίαζαλ ηελ ίδηα ηάζε. Οη λαχινη αθνινχζεζαλ 

απφ ην 2010 κία πνξεία πξνο ηελ χθεζε, θηάλνληαο ην ηξίην ηεηξάκελν ηνπ 2013 ζην 

ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ
47

.  

Παξ’ φια απηά, ππήξμε κηα ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ηηκψλ ελψ ε θαηάζηαζε 

άξρηζε λα αλαηξέπεηαη κέζα ζην 2014 θηάλνληαο ην 2015 λα μεπεξάζνπλ εθείλεο ηνπ 

2010. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ήηαλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ράξε ζηελ εθαξκνγή λέσλ θαη εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ηφζν ε αχμεζε δήηεζεο γηα κεηαθνξά φζν θαη γηα πισηή 

                                                      
45

 Κ.Γ. Υξήζηνπ, (2007), Δηζαγωγή ζηελ Οηθνλνκεηξία, 2
νο

 Σφκνο, Δθδφζεηο Gutenberg, ζει. 735-737 
46

 Terence Mills, Time Series Techniques for Economics, Cambridge University Press 
47

 https://www.bimco.org/Reports/Market_Analysis/2013 
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απνζήθεπζε πεηξειαίνπ. Σν ηειεπηαίν επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηελ αγνξά ησλ VLCC 

θαη ησλ Suezmax αθνχ είλαη νη θαηεγνξίεο κε ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα
48

. 

Σα Handysize ήηαλ ε κφλε θαηεγνξία πνπ δηαθνξνπνηήζεθε θαη ζηελ νπνία 

παξαηεξήζεθε ζηαζηκφηεηα. κσο θάηη ηέηνην είλαη ινγηθφ δηφηη είλαη έλαο ηχπνο 

πινίσλ ν νπνίνο κεηαθέξεη κηθξέο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ ζε θνληηλνχο πξννξηζκνχο. 

Μπνξεί λα επεξεάζηεθε απφ ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δξψκελα σο αγνξά. 

Χζηφζν, ε δήηεζε γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ δελ κεηαβιήζεθε ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηηο 

ππφινηπεο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ.  

 
Γηάγξακκα 3.1: Υξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ VLCC από ην 2010 έσο ην 2015  

 Οη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο παξνπζίαζαλ ηηο 

κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηα VLCC. Απφ ην ηέινο ηνπ 2011 έσο ην 2013, θαίλεηαη 

ε αγνξά λα έρεη εηζέιζεη ζηε θάζε ηεο χθεζεο κε ηηκέο νη νπνίεο έθηαζαλ ηα 18.000 

δνιάξηα αλά εκέξα εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ε αβεβαηφηεηα ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ε νπνία έθεξε κείσζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, έρνληαο άκεζν αληίθηππν ζηε δήηεζε γηα πεηξέιαην. ηα κέζα ηνπ 2012, 

ε παξνδηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ πεξίπνπ ζηα 90 δνιάξηα αλά βαξέιη 

νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ λαχισλ ε νπνία έθηαζε ηα 26.000 δνιάξηα. Απηή ε άλνδνο 

ίζσο δείρλεη θαη ηελ αλάγθε πνπ ππήξρε ζηελ αγνξά λα πηζηέςεη ζε κία ελδερφκελε 

αλάθακςε. Απφ ην ηέινο ηνπ 2013, θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη ην αξλεηηθφ θιίκα θαη νη 

                                                      
48

 Teekay Ltd., (2015), Teekay tankers 4
th

 Quarter & Fiscal 2014 Earnings Presentantion, p.7 
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λαχινη παξνπζηάδνπλ αχμεζε. Χζηφζν, ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ρξνλνλαχισζεο 

απφ ηα κέζα ηνπ 2015 κεηψλνληαη, ε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη. Ζ ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηε ρξνλνλαχισζε, γηα πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο έηε, δείρλεη ηελ ακθηβνιία θαη ην θφβν πνπ επηθξαηεί γηα ην αλ πξαγκαηηθά 

νδεγείηαη πξνο ηελ αλάθακςε ε αγνξά ή αλ είλαη έλα παξνδηθφ θαηλφκελν. 

 
Γηάγξακκα 3.2: Υξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Suezmax από ην 2010 έσο ην 2015 

Απφ ην 2010 έσο ην 2012 νη λαχινη ησλ Suezmax ηνπ ελφο θαη ησλ ηξηψλ εηψλ 

κεηψζεθαλ απφηνκα κε κηθξέο απμήζεηο γηα θάπνηα δηαζηήκαηα. Ζ πνξεία πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ ηα πέληε έηε ήηαλ νκαιά πησηηθή ρσξίο λα ππάξρνπλ ελδηάκεζεο 

κηθξέο απμήζεηο. Απφ ην 2012 νη ηηκέο ησλ ηξηψλ θαη ησλ πέληε εηψλ εκθαλίδνπλ κία 

ζηαζηκφηεηα, ζηα 20.000 δνιάξηα θαη ζηα 24.000 δνιάξηα αληίζηνηρα, κέρξη ηηο αξρέο 

ηνπ 2013. Απφ εθεί θαη πέξα, ε αγνξά εηζήιζε ζηε θάζε ηεο χθεζεο θηάλνληαο ην 

έλα έηνο ζηα 15.246 δνιάξηα, ηα ηξία έηε ζηα 17.000 δνιάξηα θαη ηα πέληε ζηα 

21.000 δνιάξηα αλά εκέξα. Μία πεξίνδνο ε νπνία φκσο δελ θξάηεζε γηα πνιχ αθνχ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα αλάθακςεο θαη κία άλνδνο 

ε νπνία έθηαζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 2015. Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έηνπο ππήξρε κία εθηφμεπζε ηηκψλ ζηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο, απφ ηα 33.500 

δνιάξηα πεξίπνπ πνπ θπκαίλνληαλ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ζηα 40.875 δνιάξηα. 

Απηφ νθείινληαλ ζηελ πξφβιεςε αχμεζεο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ γηα επνρηαθνχο 

ιφγνπο. Απηφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί είλαη φηη εληφο ηνπ 2015 νη ηηκέο 

ηεο ρξνλνλαχισζεο ελφο έηνπο πιεζίαζαλ θαη ελ ζπλερεία μεπέξαζαλ εθείλεο ησλ 



64 

άιισλ δχν κνξθψλ ελψ κέρξη πξφηηλνο παξέκελαλ ζε αξθεηά ρακειφηεξα επίπεδα.

 

Γηάγξακκα 3.3: Υξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Aframax από ην 2010 έσο ην 2015 

Ζ πηψζε ησλ λαχισλ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ήηαλ αηζζεηή θαη 

γηα απηή ηε θαηεγνξία δεμακελφπινησλ. Οη ηηκέο ησλ λαχισλ ζηε ρξνλνλαχισζε 

ελφο έηνπο απμήζεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπ κήλεο ηνπ 2012. ην ηέινο ηνπ 2013, ππήξμε 

άκεζε αλαηξνπή ηεο δπζκελήο θαηάζηαζεο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξνλνλαχισζεο, 

θαη νη ηηκέο απμήζεθαλ θηάλνληαο ην 2014 λα μεπεξάζνπλ εθείλεο ηνπ 2010. Ζ 

ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ ζηαζεξνπνηήζεθε πεξίπνπ ζηα 23.000 δνιάξηα αλά βαξέιη 

ελψ ην έλα θαη ηα ηξία έηε δελ ζηακάηεζαλ λα απμάλνληαη θηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ 

2015 ηα 29.500 δνιάξηα θαη ηα 26.375 δνιάξηα αλά εκέξα αληίζηνηρα.  

 
Γηάγξακκα 3.4: Υξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Panamax από ην 2010 έσο ην 2015 
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Σν κέγηζην ζεκείν ηεο χθεζεο ήηαλ εληφο ηνπ 2012 γηα ηα Panamax ζε 

αληίζεζε κε ηηο άιιεο αγνξέο.. Οη ηηκέο ησλ λαχισλ θαίλεηαη λα θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε εθείλεο ησλ Aframax. Ζ ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ είρε κηθξφηεξεο 

δηαθπκάλζεηο ζηνπο λαχινπο θαη ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο νη ηηκέο δελ κεηψζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ρξνλνλαχισζεο. Ζ ειάρηζηε ηηκή 

πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο ήηαλ ζηα 15.000 δνιάξηα αλά εκέξα. 

Οη κεγαιχηεξεο απμνκεηψζεηο παξνπζηάζηεθαλ ζην έλα έηνο. πγθεθξηκέλα, ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 αληηκεησπίζηεθε κία απφηνκε πηψζε ζηα 14.750 δνιάξηα 

αλά εκέξα ελψ ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο έθηαζαλ ζηα 12.500 δνιάξηα. Γελ ζα 

κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί φηη κεηέπεηηα νη ηηκέο απμάλνληαλ ζπλερψο κέρξη ην 

Αχγνπζην ηνπ 2015 φπνπ έθηαζαλ ζην κέγηζην ζεκείν ην νπνίν ήηαλ ηα 28.750 

δνιάξηα. Σηκή ε νπνία θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη γηα πνιχ θαη έηζη απφ 

ηνλ επφκελν κήλα κεηψλνληαλ θηάλνληαο ην Γεθέκβξε ζηα 23.625 δνιάξηα αλά 

εκέξα. 

 
Γηάγξακκα 3.5: Υξνλνζεηξέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Handysize από ην 2010 έσο ην 2015 

Ζ αγνξά ησλ Handysize θαίλεηαη λα κελ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε ηάζε φπσο νη 

πξνεγνχκελεο. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δηαξθείο απμήζεηο θαη κεηψζεηο 

ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ. Ζ λαχισζε ελφο έηνπο θαίλεηαη λα πθίζηαηαη ηηο κεγαιχηεξεο 

δηαθπκάλζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο αξρέο ηνπ 2012 νη λαχινη ήηαλ ζηα 14.000 

δνιάξηα αιιά κέρξη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο είραλ κεησζεί θαηά 1.500 δνιάξηα. 
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Χζηφζν, απνθαηαζηήζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκεηψλνληαο λέεο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο αιιά θαη κεηψζεηο.  

πκπεξαζκαηηθά, φιεο νη θαηεγνξίεο επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ ηα δηάθνξα 

γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα ηα νπνία μέζπαζαλ κε ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. ιεο νη αγνξέο θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ χθεζε. 

Οη λαχινη επεξεάζηεθαλ εληνλφηεξα ζηε λαχισζε ελφο έηνπο ελψ φζν απμάλνληαλ 

ηα ρξφληα νη δηαθπκάλζεηο ήηαλ ειαθξψο νκαιφηεξεο. Με ην ηέινο ηνπ 2013 θαίλεηαη 

λα ππήξμε αλάθακςε. Χζηφζν, κέζα ζην 2015 νη ηηκέο λαχισλ γηα έλα έηνο έθηαζαλ 

ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα γηα ηελ επνρή γη’ απηφ θαη κεηψζεθαλ. Γελ ζα κπνξνχζε 

λα κελ αλαθεξζεί φηη ηα Handysize δελ παξνπζίαζαλ πθεζηαθή ηάζε αλ θαη ππήξμαλ 

ζπλερείο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ζηνπο λαχινπο εληφο ηεο πεληαεηίαο. ε απηφ 

ζπληέιεζε ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ παξέκεηλε ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ράξε ζηε κηθξή ηνπο ρσξεηηθφηεηα.  

3.4.2 Ζ εμέιημε ησλ λαύισλ ζηελ ειεύζεξε αγνξά 

 

 Οη λαχινη ζηελ ειεχζεξε αγνξά παξνπζηάδνπλ κία δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα 

ελ αληηζέζεη κε ηεο ρξνλνλαχισζεο θαζψο νη δηαθπκάλζεηο είλαη εμαηξεηηθά έληνλεο. 

ιεο νη αγνξέο θαίλεηαη λα αληηκεηψπηζαλ απφηνκεο πηψζεηο θαη απμήζεηο. κσο 

θάηη ηέηνην είλαη ινγηθφ δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή λαχισζεο επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ηα παγθφζκηα δξψκελα. Σν 2013 ελψ νη ηηκέο ζα έπξεπε λα παξνπζηάζνπλ άλνδν 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ,  δερφληνπζαλ ζπλερείο πηέζεηο γηα 

κείσζε. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ππεξπξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο ράξε ζηηο 

παξαδφζεηο λέσλ παξαγγειηψλ πινίσλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ 

εκθαλέζηεξα ζηα VLCC δηφηη ε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα ηνπο ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά 

ζηελ εχξεζε λαπισηψλ
49

.  

 Με ηελ έλαξμε ηνπ 2015 ε θαηάζηαζε αλαζηξέθεηαη ράξε ζε έλα ζπλδπαζκφ 

παξαγφλησλ. Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ήηαλ ε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

Ο.Π.Δ.Κ κεηψλνληαο ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θηάλνληαο αθφκα θαη ηα 36 δνιάξηα 

αλά βαξέιη. Ο δεχηεξνο ήηαλ ε αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

ηδηαίηεξα απφ ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ην Ηξάθ. Ο ηξίηνο ήηαλ ε ειάηησζε ηεο 

πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο δεμακελφπινησλ αξγνχ πεηξειαίνπ. Έηζη, θαίλεηαη φηη ε 
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αγνξά βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο αλφδνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ κειεηάηαη. Αλ 

ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ηηκέο ζην κέιινλ απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αλάθακςε
50

. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ λαχισλ ζηε 

spot αγνξά γηα θάζε αγνξά δεμακελφπινησλ ρσξηζηά. 

 
Γηάγξακκα 3.6: Υξνλνζεηξέο ζηε βξαρππξόζεζκε αγνξά ησλ VLCC από ην 2010 έσο ην 2015 

 Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην πξψην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη νη 

ηηκέο ησλ VLCC θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα αλεμαξηήησο έηνπο θαηαζθεπήο θάηη 

ην νπνίν ζπλαληάηαη θαη ζηα Suezmax. Σν ακέζσο επφκελν είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

έλαξμε ηνπ 2010 νη ηηκέο βξίζθνληαλ πεξίπνπ ζηα 60.000 δνιάξηα αλά βαξέιη. Σν 

ηξίην ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο έθιεηζε κε ηηκή πεξίπνπ ζηα 13.000 δνιάξηα αλά 

εκέξα. Απηή ε πηψζε νθείινληαλ ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά αξγνχ 

πεηξειαίνπ απφ ην 5% ζην 2%
51

. Μέζα ζην επφκελν έηνο νη ηηκέο είραλ ζπλερείο 

δηαθπκάλζεηο. Απφ ην 2012 κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014,  ε αγνξά κπαίλεη ζε βαζηά 

χθεζε παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο γηα απμήζεηο. Οη ηηκή απφ ηα 35.000 

δνιάξηα αλά εκέξα, ζην μεθίλεκα ηνπ 2012, έθηαζε κέρξη θαη ηα 2.176 δνιάξηα. 

Σηκέο εμαηξεηηθά ρακειέο ζπγθξηηηθά κε ηελ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπο. Ζ έλαξμε 

ηνπ 2015 γίλεηαη κε 70.000 δνιάξηα θαη θιείλεη κε 118.000 δνιάξηα αλά εκέξα. Ζ 

ηειεπηαία είρε λα εκθαληζηεί απφ ην 2008, έλα ρξφλν κεηά ην μέζπαζκα ηεο 
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παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο
52

. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ αλέηξεςε 

απηή ηε πνξεία ήηαλ ε παγθφζκηα αχμεζε ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ θαηά 4%
53

. 

 
Γηάγξακκα 3. 7: Υξνλνζεηξέο ζηε βξαρππξόζεζκε αγνξά ησλ Suezmax από ην 2010 έσο ην 2015 

 Απφ ην 2010 έσο ην 2013, ηα Suezmax αληηκεηψπηδαλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πηψζεηο ηηκψλ ηηο πεξηφδνπο φπνπ νη πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο αχμαλαλ ηελ ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ γηα λα αζθήζνπλ πηέζεηο γεσπνιηηηθήο θχζεσο επεξεάδνληαο άκεζα 

ηνπο λαχινπο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα , ην επηέκβξε ηνπ 2012,  ε ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ έθηαζε ηα 106,32 δνιάξηα αλά βαξέιη θαη νη λαχινη ησλ πινίσλ πνπ 

είραλ θαηαζθεπαζηεί κεηά ην 2000 έθηαζαλ ηα 1.928 δνιάξηα αλά εκέξα.  

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 νη λαχινη έθηαζαλ ηα 60.000 δνιάξηα ράξε ζε κία 

θήκε φηη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζα κεηψλνληαλ. κσο αθνινχζεζε λέα θαζνδηθή 

πνξεία αθνχ ην πεηξέιαην έκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα. Μεηά ηα κέζα ηνπ έηνπο, 

απνθαηαζηήζεθε απηή ε θήκε θαη απμήζεθε ε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηηο ρψξεο 

ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.. Ζ ζεηηθή απηή έθβαζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο δήηεζεο γηα 

ηε κεηαθνξά
54

.  
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Γηάγξακκα 3. 8: Υξνλνζεηξέο ζηε βξαρππξόζεζκε αγνξά ησλ Aframax από ην 2010 έσο ην 2015 

 ηα Aframax ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ είρε ηελ ίδηα πνξεία ρσξίο φκσο νη αθξαίεο 

ειάρηζηεο ηηκέο λα θηάλνπλ εθείλεο ησλ Suezmax. ε απηή ηε θαηεγνξία, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηνπο λαχινπο αλάινγα κε ην έηνο θαηαζθεπή. Σν παξάδνμν είλαη ην γεγνλφο 

φηη νη λαχινη εθείλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ην 1990 είλαη πςειφηεξνη ζε ζρέζε κε εθείλνπο 

γηα ηα πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 2010.  

 Ζ θήκε πνπ ππήξμε φηη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζα κεηψλνληαλ επεξέαζε θαη απηή ηελ 

αγνξά. Οη ηηκέο εθηνμεχηεθαλ ζηα 52.000 δνιάξηα αλά εκέξα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014. Σηκή 

ε νπνία θαηέξξεπζε απφ ηνλ επφκελν θηφιαο κήλα θηάλνληαο πεξίπνπ ηα 13.000 δνιάξηα. 

Μέζα ζην επφκελν εμάκελν, νη ηηκέο απμήζεθαλ δηφηη απμήζεθε ε δήηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα 

ράξε ζηε κείσζε ηεο ηηκήο brent ηνπ πεηξειαίνπ. . 

 
Γηάγξακκα 3.9: Υξνλνζεηξά ζηε βξαρππξόζεζκε αγνξά ησλ Panamax από ην 2010 έσο ην 2015 
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Σα Panamax παξνπζηάδνπλ κία ζηαζηκφηεηα κέρξη ην 2014. Οη ηηκέο κπνξεί 

λα κεηψλνληαη αιιά θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη δηαθαίλεηαη πεξίνδνο 

χθεζεο θαζ’ φηη δελ ππάξρεη κία ζπλερείο πησηηθή πνξεία ε νπνία λα θαηαιήγεη ζε 

θάπνην ειάρηζην ζεκείν. Αληηζέησο, κεηά απφ θάζε κείσζε ππάξρεη κία αλάπηπμε  

θαη φιεο απηέο νη αιιαγέο εθηπιίζζνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε κία απφ ηελ 

άιιε. Ζ ηηκή είρε κία εμαηξεηηθά απφηνκε αχμεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, δηφηη 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζεσξνχζαλ φηη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζα κεηψλνληαλ κε ηελ 

έλαξμε ηνπ έηνπο, θάηη ην νπνίν ζπλέβε ζηα κέζα ηνπ έηνπο.   

 
Γηάγξακκα 3. 10: Υξνλνζεηξά ζηε βξαρππξόζεζκε αγνξά ησλ Handysize από ην 2010 έσο ην 2015 

 Οη λαχινη γηα ηα πινία κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ κία 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ην 2010 έσο ην 2014, ηα Handysize παξνπζηάδνπλ 

κία ζηαζηκφηεηα φπσο ζπλέβε θαη ζηε αληίζηνηρε θαηεγνξία ζηε ρξνλνλαχισζε. Οη 

ηηκέο παξνπζηάδνπλ ζπλερείο ελαιιαγέο κεηαμχ απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ φπσο θαη 

ζηα Panamax. ζνλ αθνξά γηα ηελ άλνδν πνπ πξνθχπηεη εληφο ηνπ 2015 δελ κπνξεί λ 

εμαρζεί έλα μεθάζαξν ζπκπέξαζκα γηα ην αλ πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν αλφδνπ ή 

απιά γηα παξνδηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ φπσο ζπλέβε ζηα ηέιε ηνπ 2013 κε αξρέο ηνπ 

2014. 

3.5 Πιεζπζκηαθόο έιεγρνο ζηε ρξνλνλαύισζε 

 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο Friedman ψζηε λα εμαρζεί 

έλα ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηελ θάζε αγνξά αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα θαηαλνκή. Οπζηαζηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο είλαη κία κε παξακεηξηθή 
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αλάιπζε δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ε νπνία ειέγρεη ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε φηη νη θαηαλνκέο k ζπζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 

πιεζπζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ζηνλ έιεγρν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηνπ 

κεγέζνπο δείγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο
55

. Με γλψκνλα απηή ηε 

ζπλζήθε ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξνλνλαχισζε δηφηη ζηελ ειεχζεξε αγνξά γηα θάζε θαηεγνξία πινίνπ νη 

κεηαβιεηέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην έηνο ρηηζίκαηνο. Απηή ε δηαθνξά ηα αλαγάγεη 

ζε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο δείγκαηα. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ίδηνπ 

πιήζνπο.  

 Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ζα εμεηαζζεί αλ νη λαχινη ζηηο 

ηξεηο κνξθέο ρξνλνλαχισζεο γηα ηε θάζε θαηεγνξία λεφηεξσλ δεμακελφπινησλ 

(modern tanker) αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. Θα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλά θαηεγνξία 

πινίνπ δηφηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη ίδηνπ ηχπνπ. ηε κεδεληθή ππφζεζε H0 

αλαθέξεηαη φηη νη λαχινη ηεο ρξνλνλαχισζεο ελφο, ηξηψλ θαη πέληε εηψλ γηα θάζε 

θαηεγνξία δεμακελφπινησλ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ελψ ζηελ ελαιιαθηηθή Ζ1 

ζεσξείηαη ην αληίζεην. Οη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

 Test Statistics
a
 

N 72 

Chi-Square 32,328 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

VLCC 
 

Test Statistics
a
 

N 72 

Chi-Square 32,648 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

SUEZMAX 

 

Test Statistics
a
 

N 72 

Chi-Square 84,869 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

AFRAMAX 
 

Test Statistics
a
 

N 72 

Chi-Square 60,049 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

PANAMAX 
 

Test Statistics
a
 

N 72 

Chi-Square 79,098 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

HANDYSIZE 
 

Πίλαθαο 3. 3: Έιεγρνη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ ζηε ρξνλνλαύισζε γηα ην ηεζη ηνπ Friedman 

ε φινπο ηνπο πίλαθεο ησλ πεξηγξαθηθψλ κέηξσλ ε ηηκή P-Value ε νπνία 

ππνδειψλεηαη κέζσ ηνπ asymptotic significance είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05 
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(asymp.sig=0<0,05). Έηζη, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη θαηαλνκέο ησλ λαχισλ γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ρξνλνλαχισζεο γηα 

ηελ θάζε αγνξά δελ αλήθνπλ ζε έλαλ επξχηεξν θνηλφ πιεζπζκφ.   

Δλ ζπλερεία, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο Wilcoxon ε νπνία δηεξεπλά αλ νη 

δεηγκαηηθέο θαηαλνκέο αλά δεχγε πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην πιεζπζκφ
56

. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ζα εμεηαζζεί αλ νη λαχινη γηα ηα δηάθνξα έηε ρξνλνλαχισζεο αλά 

θαηεγνξία πινίσλ αλήθνπλ αλά δεχγε ζηνλ ίδην πιεζπζκφ δηφηη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ελδερνκέλσο λα νθείινληαη ζην γεγνλφο 

φηη θάπνηα θαηαλνκή κπνξεί λα κελ αλήθεη ζηνλ ίδην πιεζπζκφ κε ηηο ππφινηπεο. 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ. 

 χκθσλα κε ηνλ πξψην πίλαθα πξνθχπηνπλ αξθεηά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηα 

απ’ φια, νη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ηζνδπλακνχλ κε ηελ ηηκή Z ηνπ πίλαθα. Τπφ ηε 

κεδεληθή ππφζεζε φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ κεηαμχ ηεο ρξνλνλαχισζεο ελφο θαη 

ηξηψλ εηψλ έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε (δειαδή ηηο ίδηεο δηακέζνπο), ππνινγίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη κία ηηκή φπνπ θαηά απφιπηε ηηκή ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ην -3,410. Απηή ε πηζαλφηεηα δίλεη ην δηθαίσκα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε 

θαζψο ε ηηκή P-Value είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05 (Asymp.Sig.(2-tailed)=0,001 < 0,05). 

Σα δεχγε πνπ αθνξνχλ ηε ρξνλνλαχισζε κεηαμχ ηξηψλ θαη πέληε εηψλ θαη ηε 

ρξνλνλαχισζε ελφο θαη πέληε εηψλ εκθαλίδνπλ ηε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη κία ηηκή 

φπνπ θαηά απφιπηε ηηκή ζα είλαη κεγαιχηεξεο απφ -4,486 θαη -4,038 αληίζηνηρα. 

Απηή ε ζπλζήθε φκσο δίλεη ην δηθαίσκα λα γίλεη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ε 

νπνία ππαγνξεχεη φηη  νη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ην θάζε δεχγνο ρσξηζηά δελ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην πιεζπζκφ αθνχ ην P-Value είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05 θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο (Asymp.Sig.(2-tailed)=0<0,05).  

Test Statistics
b
 

 
VLCC3MT_TC - 

VLCC1MT_TC 

VLCC5MT_TC - 

VLCC3MT_TC 

VLCC5MT_TC - 

VLCC1MT_TC 

Z -3,410
a
 -4,486

a
 -4,038

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Πίλαθαο 34: Έιεγρνw Wilcoxon  αλά δεύγε γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ρξνλνλαύισζεο ζηα VLCC 
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Test Statistics
b
 

 
SUEZMAX3MT_TC - 

SUEZMAX1MT_TC 

SUEZMAX5MT_TC - 

SUEZMAX3MT_TC 

SUEZMAX5MT_TC - 

SUEZMAX1MT_TC 

Z -3,481
a
 -5,827

a
 -4,987

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Πίλαθαο 3.5: Έιεγρνw Wilcoxon  αλά δεύγε γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ρξνλνλαύισζεο ζηα Suezmax 

 

Test Statistics
b
 

 
AFRAMAX3MT_TC - 

AFRAMAX1MT_TC 

AFRAMAX5MT_TC - 

AFRAMAX3MT_TC 

AFRAMAX5MT_TC - 

AFRAMAX1MT_TC 

Z -4,296
a
 -5,244

a
 -4,757

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Πίλαθαο 3.6: Έιεγρνw Wilcoxon  αλά δεύγε γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ρξνλνλαύισζεο ζηα Aframax 

 

Test Statistics
b
 

 
PANAMAX3MT_TC - 

PANAMAX1MT_TC 

PANAMAX5MT_TC - 

PANAMAX3MT_TC 

PANAMAX5MT_TC - 

PANAMAX1MT_TC 

Z -2,610
a
 -4,413

a
 -3,312

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,001 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Πίλαθαο 3.7: Έιεγρνw Wilcoxon  αλά δεύγε γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ρξνλνλαύισζεο ζηα Panamax 

 

Test Statistics
b
 

 
HANDYSIZE3MT_TC - 

HANDYSIZE1MT_TC 

HANDYSIZE5MT_TC - 

HANDYSIZE3MT_TC 

HANDYSIZE5MT_TC - 

HANDYSIZE1MT_TC 

Z -4,306
a
 -5,422

a
 -4,554

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Πίλαθαο 3.8: Έιεγρνw Wilcoxon  αλά δεύγε γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ρξνλνλαύισζεο ζηα Handysize 

Ο ζπιινγηζκφο πνπ γίλεηαη γηα ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ 

εθαξκφζζεθε ζηνλ πξψην. Σν απνηέιεζκα γηα φινπο είλαη φηη βάζε ησλ 
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ηππνπνηεκέλσλ ηηκψλ Z, ε πηζαλφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ λα αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηαλνκή απνξξίπηεηαη θαζ’ φηη νη ηηκέο P-Value είλαη κηθξφηεξεο απφ 0,05. 

Αλαπφθεπθηα γίλεηαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. Άξα, νη λαχινη γηα ηηο ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο ηεο ρξνλνλαχισζεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ νχηε αλά δεχγε κεηαμχ 

ηνπο ππνζχλνιν ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη λαχινη ζηελ θάζε θαηεγνξία ρξνλνλαχισζεο δελ 

απνηεινχλ ππνζχλνιν ελφο επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε δηακφξθσζε ηνπο κπνξεί είλαη θνηλνί αιιά δελ νξίδεηαη κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

βάζε ηεο νπνίαο θιείλνληαη ζπκθσλίεο ρξνλνλαπιψζεσλ γηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Πιένλ είλαη μεθάζαξν φηη θάζε έηνο απνηειεί κία κνλαδηθή αγνξά.  

3.6 πζρέηηζε κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη ειεύζεξεο αγνξάο  

 Με ηνλ φξν ζπζρέηηζε λνείηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπκκεηαβάιινληαη δχν 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη γξακκηθή. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε κεηαμχ ηνπο ζπλδπαζκέλε απεηθφληζε απνηειείηαη απφ 

έλα δηάγξακκα δηαζπνξάο φπνπ νη ηηκέο ηείλνπλ λα ζπζζσξεχνληαη θαηά κήθνο κίαο 

επζείαο γξακκήο.  

 ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Kentall’s 

tau (η) δηφηη ηα δείγκαηα αθνινπζνχλ κε θαλνληθή θαηαλνκή. Ο κε παξακεηξηθφο 

ζπληειεζηήο η βαζίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ x θαη y θαη 

φρη ζηελ θαηαλνκή ηνπο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νη ηηκέο δηαηάζζνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπο θαη αζξνίδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηαθνξέο ηνπο 

είλαη ζεηηθέο φπσο αληίζηνηρα θαη αξλεηηθέο. ηαλ ε  δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ 

θαη ησλ αξλεηηθψλ αζξνηζκάησλ είλαη κία ζεηηθή ηηκή ηφηε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ηζνχηαη κε ην +1 ελψ φηαλ είλαη αξλεηηθή ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε -1. ζν ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ x θαη y πιεζηάδεη ην 0 ηφζν απνθιίλεη απφ ηελ πιήξε γξακκηθφηεηα
57

.  

 Οη ππνζέζεηο πνπ ζα γίλνπλ ψζηε λα εμαρζεί έλα ζπκπέξαζκα γηα ην 

ελδερφκελν λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ηφζν κεηαμχ ησλ εηψλ ρξνλνλαχισζεο φζν θαη 

κεηαμχ ηεο spot αγνξά κε ηε ρξνλνλαχισζε είλαη δχν. Ζ πξψηε είλαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε (Ζ0)  ζηελ νπνία ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 
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εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ (ξη=0) ελψ ε δεχηεξε είλαη ε ελαιιαθηηθή (Ζ1) ζηελ νπνία 

ηζρχεη ην αληίζεην (ξη≠0).   

Correlations 

 VLCC1MT_TC VLCC3MT_TC VLCC5MT_TC VLCC_S_2000 

K
en

d
a

ll
's

 t
a
u

_
b

 

V
L

C
C

1
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. 1,000    

Sig. (2-tailed) .    

N 72    

V
L

C
C

3
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. ,803** 1,000   

Sig. (2-tailed) ,000 .   

N 72 72   

V
L

C
C

5
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. ,704** ,876** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .  

N 72 72 72  

V
L

C
C

_
S

_
2
0

0
0
 

Correlation Coef. ,526** ,417** ,372** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 3.9: πζρέηηζε λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ VLCC 

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ φπνπ εμεηάδεηαη αλά δεχγε ε πηζαλφηεηα ή κε 

χπαξμεο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε ρξνλνλαχισζεο ελφο, ηξηψλ, πέληε εηψλ θαη spot 

αγνξάο γηα ηα VLCC, πξνθχπηεη φηη ε ηηκή P-Value ηζνχηαη κε ην 0 θαη είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%  (Sig. (2-tailed)=,000 < 

0,05). Έηζη, γίλεηαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ρξνλνλαχισζεο θαη ηεο spot 

αγνξάο.  

ζνλ αθνξά ην πφζν δπλαηή είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμαξηάηαη απφ ην 

δείθηε Correlation Coefficient. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξνλνλαχισζεο ελφο θαη ηξηψλ 
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εηψλ είλαη ζεηηθή θαη εμαηξεηηθά ηζρπξή (Correlation Coef.=0,803). Δθείλε κεηαμχ 

ελφο θαη πέληε είλαη ηζρπξή  (Correlation Coef.=0,704) ελψ κεηαμχ ηξηψλ θαη πέληε 

ηδηαηηέξσο ηζρπξή (Correlation Coef.=0,876). Αληίζεηα, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο spot 

αγνξάο κε ηε ρξνλνλαχισζε ελφο θαη ηξηψλ εηψλ είλαη κέηξηα (Correlation 

Coef.=0,526 θαη Correlation Coef.=0,417 αληίζηνηρα).  Σέινο, ε ζρέζε ηεο spot 

αγνξάο κε ηα πέληε έηε είλαη κηθξή (Correlation Coef.=0,372). Άξα, ε ζπλάθεηα ησλ 

ηξηψλ κνξθψλ ρξνλνλαχισζεο ζηα VLCC είλαη κεγαιχηεξε φζν πιεζηάδνπλ ηα έηε 

ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο ρξνλνλαχισζεο είλαη κέηξηα θαη 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν αζζελήο φζν απμάλνληαη ηα έηε. Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα 

φζα αλαθέξζεθαλ αθνινπζεί κία δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε.  

 
Γηάγξακκα 3. 11: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

λαύισζεο ησλ VLCC 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ  κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ λαχισζεο ησλ  

Suezmax θαίλεηαη φηη ε ηηκή P-Value ηζνχηαη κε ην 0 θαη είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%  (Sig. (2-tailed)=,000 < 0,05). Έηζη, 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0) ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ρξνλνλαχισζεο 

ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν κε ηε spot αγνξά.  

ιεο νη ζρέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ζεηηθέο φπσο θαη ζηα VLCC.  Ζ 

ρξνλνλαχισζε ελφο θαη ηξηψλ εηψλ παξνπζίαζε εμαηξεηηθά ηζρπξή ζρέζε 

(Correlation Coef.=0,870), κεηαμχ ελφο θαη πέληε είλαη δπλαηή  (Correlation 

Coef.=0,688) ελψ κεηαμχ ηξηψλ θαη πέληε πεξηζζφηεξν δπλαηή (Correlation 

Coef.=0,791). Αληίζεηα, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο spot αγνξάο κε ηε ρξνλνλαχισζε ελφο, 

ηξηψλ θαη πέληε εηψλ είλαη κέηξηα δηφηη ην Correlation Coef. εκθαλίδεη ηηκέο απφ 

0,430 έσο 0,484.  Άξα, ε ζπλάθεηα ζηε ρξνλνλαχισζε είλαη δπλαηφηεξε φζν 
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πιεζηάδνπλ ηα έηε ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο 

ρξνλνλαχισζεο είλαη κέηξηα. Παξαθάησ αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. 

 

Correlations 

 
SUEZMAX1MT_

TC 

SUEZMAX3MT_

TC 

SUEZMAX5MT_

TC 

SUEZMAX_ 

S_2000 

K
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d
a

ll
's

 t
a
u

_
b

 

S
U

E
Z

M
A

X
1

M
T

_
T

C
 

Correlation Coef. 1,000    

Sig. (2-tailed) .    

N 72    

S
U

E
Z

M
A

X
3

M
T

_
T

C
 

Correlation Coef. ,870** 1,000   

Sig. (2-tailed) ,000 .   

N 72 72   

S
U

E
Z

M
A

X
5

M
T

_
T

C
 

Correlation Coef. ,688** ,791** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .  

N 72 72 72  

S
U

E
Z

M
A

X
_

S
_
2

0
0

0
 

Correlation Coef. ,484** ,430** ,432** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 3.10: πζρέηηζε λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Suezmax 
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Γηάγξακκα 3.12: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

λαύισζεο ησλ Suezmax 

 

ηα Aframax ε ηηκή P-Value ηζνχηαη κε ην 0 θαη είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%  (Sig. (2-tailed)=,000 < 0,05). Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ρξνλνλαχισζεο. 

Ζ ζρέζε απηψλ θαίλεηαη λα είλαη ζε φια ηα δεχγε ζεηηθή θαζψο ν δείθηεο Correlation 

Coef. είλαη ζεηηθφο. Σα δεχγε ρξνλνλαχισζε ελφο θαη ηξηψλ εηψλ θαη ηξηψλ πέληε 

εηψλ παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθά ηζρπξή ζρέζε (Correlation Coef.=0,885 θαη Correlation 

Coef.=0,853 αληίζηνηρα) δηφηη φπσο θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο πινίσλ έηζη θαη εδψ ηα 

έηε ζηα δεχγε πνπ εμεηάδνληαη είλαη πην θνληά. Ζ ζπλάθεηα ζηε ρξνλνλαχισζε 

κεηαμχ ελφο θαη πέληε είλαη ηζρπξή  (Correlation Coef.=0,748). Ζ spot αγνξά κε ηε 

ρξνλνλαχισζε παξνπζηάδνπλ απφ κηθξή έσο κέηξηα ζρέζε δηφηη ε ηηκή ηνπ 

Correlation Coef. θπκαίλεηαη απφ 0,371 έσο 0,448. 
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Correlations 
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Sig. (2-tailed) ,000 .   

N 72 72   

A
F

R
A

M
A

X
5

M
T

_
T

C
 

Correlation Coef. ,748** ,853** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .  
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Correlation Coef. ,448** ,402** ,371** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 3.11: πζρέηηζε λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Aframax 

 

 
Γηάγξακκα 3.13: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

λαύισζεο ησλ Aframax 
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Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ λαχισζεο ησλ 

Suezmax δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζρέζε δηφηη ην P-Value ηζνχηαη κε ην 0 θαη είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%  (Sig. (2-tailed)=,000 < 

0,05). ιεο νη ζρέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ζεηηθέο φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα. Σα ηξία έηε ρξνλνλαπιψζεσλ αλά δεχγε παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθά ηζρπξέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο spot αγνξάο κε ηε θάζε κνξθή 

ρξνλνλαχισζε ήηαλ κηθξή δηφηη ην Correlation Coef. εκθάληζε ηηκέο απφ 0,317 έσο 

0,360. 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 3.12:πζρέηηζε λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Panamax 
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Γηάγξακκα 3.14: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

λαύισζεο ησλ Panamax 

 Σα εμεηαδφκελα δεχγε ρξνλνλαπιψζεσλ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο ζηελ αγνξά ησλ Handysize θαζψο νη ηηκέο P-Value είλαη ίζεο κε ην 0 θαη 

κηθξφηεξεο απφ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% πξάγκα πνπ θάλεη 

απνδεθηή ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε. Δπίζεο, ε ζρέζε ηνπο είλαη αξθεηά ηζρπξή δηφηη 

νη ηηκέο ηνπ Correlation Coef. παξνπζηάδεη ηηκέο απφ 0,752 έσο 0,867.  

 Χζηφζν, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηεο ρξνλνλαχισζεο γηα 

ηα ηξία θαη πέληε έηε δηαθέξνπλ αθνχ ε ηηκή ηνπ P-Value παίξλεη ηηκέο 0,058 θαη 

0,137 αληίζηνηρα. Απηφ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε θαη έηζη 

δελ ππάξρεη θακία ζπλάθεηα κεηαμχ απηψλ. Μφλν ε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο 

παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή ζρέζε κε ηελ spot αγνξά δηφηη ην P- Value είλαη ίζν κε ην 0 

θαη o ζπληειεζηήο πνπ δείρλεη ην βαζκφ ζπζρέηηζήο ηνπο είλαη 0,291.  

  



82 

Correlations 

 
HANDYSIZE1MT

_TC 

HANDYSIZE3MT_

TC 

HANDYSIZE5MT_

TC 
HANDYSIZE_S 

K
en

d
a

ll
's

 t
a
u

_
b

 

H
A

N
D

Y
S

IZ
E

1
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. 1,000    

Sig. (2-tailed) .    

N 72    

H
A

N
D

Y
S

IZ
E

3
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. ,756** 1,000   

Sig. (2-tailed) ,000 .   

N 72 72   

H
A

N
D

Y
S

IZ
E

5
M

T
_

T
C

 

Correlation Coef. ,752** ,867** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .  

N 72 72 72  

H
A

N
D

Y
S

IZ
E

_
S

 

Correlation Coef. ,291** ,156 ,124 1,000 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίλαθαο 3.13: πζρέηηζε λαύισλ ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Handysize 

 
Γηάγξακκα 3. 15: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ρξνλνλαύισζεο θαη βξαρππξόζεζκεο 

λαύισζεο ησλ Panamax 
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 πλνςίδνληαο, γηα φιεο ηηο αγνξέο ηα δηάθνξα έηε ρξνλνλαχισζεο 

ζπζρεηίδνληαη θαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. Απηφ θπζηθά είλαη ινγηθφ δηφηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα κνξθή λαχισζεο ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηείηαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα γηα ηελ νπνία παξαρσξεί ν πινηνθηήηεο ην πινίν ζην λαπισηή. Ζ ζπζρέηηζε 

δελ είλαη απφιπηε δηφηη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ λαχισλ ζπκπεξηθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ζπκθσλία. ε γεληθέο γξακκέο ε ειεχζεξε αγνξά ζπζρεηίδεηαη 

ζε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ κε ηε ρξνλνλαχισζε δηφηη νη παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ είλαη κελ θνηλνί αιιά αζθνχλ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή ζηε ηειηθή 

δηακφξθσζή ηνπο. 

3.7 Γεληθά πεξί παιηλδξόκεζεο
58

 

Με ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο κίαο κέζσ ησλ ηηκψλ ηεο άιιεο. 

ε θάζε παιηλδξφκεζε νη κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο αλεμάξηεηεο  θαη ηηο 

εμαξηεκέλεο. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X είλαη εθείλε ηεο νπνίαο νη ηηκέο 

θαζνξίδνληαη. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y είλαη εθείλε ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ην 

απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζρέζε κε ηελ νπνία 

ζπλδένληαη απηέο νη κεηαβιεηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζθάικαηα, 

είλαη ηεο κνξθήο Y= f (X) φπνπ γηα θάζε ηηκή ηεο Υ κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθξηβψο ε 

ηηκή ηεο Τ. ε απηή ηε πεξίπησζε ηα ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θακπχιε ε νπνία εθθξάδεη ηελ ζπλάξηεζε. Ζ ζρέζε ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ είλαη ηζρπξφηεξε φζν πην θνληά βξίζθνληαη ηα ζεκεία ζηελ θακπχιε. 

Ζ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο. Οη δχν θχξηεο κνξθέο είλαη ε γξακκηθή θαη ε κε γξακκηθή. 

Ζ εμίζσζε ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ είλαη ηεο κνξθήο  Y=a+bX ελψ ε εμίζσζε ελφο 

κε γξακκηθνχ κπνξεί λα πνηθίιεη. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ην ινγαξηζκηθφ θαη ε 

δεπηεξνβάζκηα. ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ 

αλήθεη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ππάξρνπλ θαηάιιεινη κεηαζρεκαηηζκνί ψζηε λα 

αμηνπνηεζεί ε ζηαηηζηηθή ζεσξία ησλ γξακκηθψλ κνληέισλ.  

                                                      
58

 Xξήζηνπ Γ. (2011), Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία, Gutenberg 



84 

3.7.1 Ζ ηάζε ηεο ρξνλνλαύισζεο 

 Ζ παιηλδξφκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ ην ζηάδην ηεο έξεπλαο ψζηε λα 

γίλεη εμνκάιπλζε ησλ ηηκψλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο θαη λα θαλεί μεθάζαξα ε ηάζε πνπ 

αθνινχζεζε ηφζν ε ρξνλνλαχισζε φζν θαη ε ειεχζεξε αγνξά ζπλαξηήζεη ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ κνξθή πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε ζρέζε κεηαμχ λαχισλ (y) θαη 

ρξφλνπ (t) είλαη ε δεπηεξνβάζκηα (Quadratic), αθνχ απφ ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο 

θαίλεηαη ε θακππιφγξακκε εμάξηεζή ηνπο. Ζ εμίζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παιηλδξφκεζεο είλαη y = b0 + b1∙t + b1∙t
2
. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη εχθνια απφ ηα 

δηαγξάκκαηα είλαη φηη ππήξμε άλνδνο ηεο αγνξάο χζηεξα απφ κία πεξίνδν βαζηάο 

χθεζεο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα δηαζπνξάο. 

 ε φια ηα απνηειέζκαηα παιηλδξνκήζεσλ ν πνζνηηθφο δείθηεο F είλαη 

κεγάινο αθνχ ε ηηκή  P-Value είλαη κηθξφηεξε απφ 5% (Sig.=0<0,05). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φια ηα κνληέια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, ζα πξνζαξκνζηεί ε ζπλάξηεζε κε ηε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηα 

δεδνκέλα βάζε ηνπ R
2
 γηα θάζε δηάγξακκα.   

 ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ησλ VLCC ην κνληέιν εξκελεχεη θαηά 89,6% 

ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ησλ λαχισλ 

είλαη ηεο κνξθήο y = 47645,30 - 1679,81∙t + 24,89∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VLCC1MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,896 296,193 2 69 ,000 47645,307 -1679,819 24,896 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3.14: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο ησλ VLCC 
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Γηάγξακκα 3. 16: Σάζε ησλ VLCC ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ησλ VLCC ην κνληέιν εξκελεχεη θαηά 78,1% 

ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ησλ λαχισλ 

είλαη ηεο κνξθήο y = 45218,13 - 1122,57∙t + 15,84∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VLCC3MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,781 123,245 2 69 ,000 45218,137 -1122,579 15,847 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 15: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ ησλ VLCC 

 

 
Γηάγξακκα 3. 17: Σάζε ησλ VLCC ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ 
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ηε ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ ησλ VLCC ην κνληέιν εξκελεχεη θαηά 64,9% 

ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ησλ λαχισλ 

είλαη ηεο κνξθήο y = 42074,60- 706,39∙t + 9,94∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VLCC5MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,649 63,686 2 69 ,000 42074,602 -706,397 9,943 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 16: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ ησλ VLCC 

 

 
Γηάγξακκα 3. 18: Σάζε ησλ VLCC ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ησλ Suezmax ην κνληέιν εξκελεχεη θαηά 

87,6% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ησλ 

λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 34457,25- 1115,78∙t + 16,79∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   SUEZMAX1MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,876 242,708 2 69 ,000 34457,259 -1115,782 16,790 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3.17: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο ησλ Suezmax 
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Γηάγξακκα 3. 19: Σάζε ησλ Suezmax ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ησλ Suezmax ην κνληέιν εξκελεχεη θαηά 

77,4% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ησλ 

λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 32093,33- 737,55∙t + 11,02∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   SUEZMAX3MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,774 118,314 2 69 ,000 32093,338 -737,557 11,027 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 18: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ ησλ Suezmax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 20: Σάζε ησλ Suezmax ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ 
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ηε ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ ησλ Suezmax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 59,6% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 29937,97 – 414,29∙t + 6,65∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   SUEZMAX5MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,596 50,879 2 69 ,000 29937,974 -414,295 6,654 

The independent variable is time. 

Πίλαθαο 3. 19: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ ησλ Suezmax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 21: Σάζε ησλ Suezmax ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ησλ Aframax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 92,2% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 22889,80 – 648,45∙t + 10,40∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AFRAMAX1MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,922 408,800 2 69 ,000 22889,801 -648,452 10,404 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 20: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο ησλ Aframax 
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Γηάγξακκα 3. 22: Σάζε ησλ Αframax ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο 

ηε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ησλ Aframax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 84,7% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 23169,38 – 473,47∙t + 7,31∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AFRAMAX3MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,847 191,155 2 69 ,000 23169,389 -473,475 7,317 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 21: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ ησλ Aframax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 23: Σάζε ησλ Αframax ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ 
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ηε ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ ησλ Aframax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 60,5% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 23039,42 – 295,96∙t + 4,39∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AFRAMAX5MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,605 52,801 2 69 ,000 23039,425 -295,965 4,394 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 22: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ ησλ Αframax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 24: Σάζε ησλ Αframax ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ησλ Panamax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 86,9% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 19271,78 – 418,16∙t + 7,06∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PANAMAX1MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,869 228,599 2 69 ,000 19271,786 -418,160 7,066 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 23: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο ησλ Panamax 
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Γηάγξακκα 3. 25: Σάζε ησλ Panamax ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο 

ηε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ησλ Panamax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 87,1% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 19337,15 – 298,62∙t + 4,69∙t
2
 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PANAMAX3MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,871 232,187 2 69 ,000 19337,157 -298,625 4,690 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 24: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ ησλ Panamax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 26: Σάζε ησλ Panamax ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ 
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ηε ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ ησλ Panamax ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο εξκελεχεη 

θαηά 88,2% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή 

ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 19,220,5 – 206,65∙t + 3,06∙t
2 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PANAMAX5MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,882 258,429 2 69 ,000 19220,502 -206,654 3,066 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 25: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ ησλ Panamax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 27: Σάζε ησλ Panamax ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ελφο έηνπο ησλ Handysize ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 73,9% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 13947,5 – 79,13∙t + 1,95∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   HANDYSIZE1MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,739 97,865 2 69 ,000 13947,509 -79,139 1,958 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 26: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο ησλ Handysize 
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Γηάγξακκα 3. 28: Σάζε ησλ Handysize ζηε ρξνλνλαύισζε ελόο έηνπο 

ηε ρξνλνλαχισζε ηξηψλ εηψλ ησλ Handysize ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο 

εξκελεχεη θαηά 67,5% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ είλαη ηεο κνξθήο y = 14280,55 – 10,64∙t + 0,62∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   HANDYSIZE3MT_TC 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,675 71,516 2 69 ,000 14280,552 -10,649 ,625 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 27: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ ησλ Handysize 

 

 
Γηάγξακκα 3. 29: Σάζε ησλ Handysize ζηε ρξνλνλαύισζε ηξηώλ εηώλ 
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ηε ρξνλνλαχισζε πέληε εηψλ θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο φηη ε 

παιηλδξφκεζε είλαη γξακκηθή. Σν P-Value είλαη κηθξφηεξν απφ 5% (Sig.=0 < 0,05) 

θαη απηφ δείρλεη φηη ην ππφδεηγκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπίζεο, ην κνληέιν 

εξκελεχεη θαηά 63,7% ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία δεμακελφπινησλ. Απηφ δείρλεη φηη ηα δεδνκέλα δελ πξνζαξκφδνληαη ηέιεηα 

ζηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε αιιά έρνπλ απνθιίζεηο. Σέινο, ε κνξθή ηεο εμίζσζεο 

είλαη y = 14575,08 – 23,34∙t. 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14575,082 88,537  164,622 ,000 

time 23,344 2,108 ,798 11,074 ,000 

a. Dependent Variable: HANDYSIZE5MT_TC 
Πίλαθαο 3. 28: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ ησλ Handysize 

 

 
Γηάγξακκα 3. 30: Σάζε ησλ Handysize ζηε ρξνλνλαύισζε πέληε εηώλ 

Όζηεξα απφ ηελ εμνκάιπλζε ησλ λαχισλ ηεο ρξνλνλαχισζεο απφ ηπρφλ 

δηαθπκάλζεηο γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ φηη ζρεδφλ φιεο νη αγνξέο, πέξαλ ησλ 

Handysize, είραλ θαζνδηθή πνξεία έσο φηνπ έθηαζαλ ζε έλα ειάρηζην ζεκείν. Οη 

κεγαιχηεξεο αγνξέο φπσο ηα VLCC, ηα Suezmax θαη ηα Aframax εηζήιζαλ ζηελ 
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χθεζε εληφο ηνπ 2013 ελψ ηα Panamax έλα ρξφλν λσξίηεξα. Ζ αβεβαηφηεηα πνπ 

ππήξρε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είρε νδεγήζεη ζε ειάηησζε νπνηαζδήπνηε 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή πηψζε ηεο δήηεζεο γηα πεηξέιαην ελψ παξάιιεια νη 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο αζθνχζαλ πηέζεηο γηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ. Δπίζεο, 

κέρξη ην 2013 ππήξραλ ζπλερήο παξαδφζεηο λεφηεπθησλ δεμακελφπινησλ (βιέπε 

Γηάγξακκα 2.3) απφ παξαγγειίεο πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα έηε θάηη ην νπνίν 

νδήγεζε ζε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο. ια απηά ζπλδπαζηηθά έδξαζαλ 

αξλεηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ λαχισλ ηεο ρξνλνλαχισζεο.  

Μεηά ην 2014, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ πξνήιζε απφ ηελ εμάιεηςε ηεο 

πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζε γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ, γηα ηε ρξνλνλαχισζε ππήξμε θαη 

κία λέα ελαιιαθηηθή κνξθή δήηεζεο γηα ρξεζηκνπνίεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο εηδηθά 

ησλ κεγαιχηεξσλ δεμακελφπινησλ θαη αθνξνχζε ηελ πισηή απνζήθεπζε πεηξειαίνπ. 

Σέινο, δελ κπνξνχζε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζηελ αγνξά ησλ Handysize ζηελ 

νπνία παξαηεξείηαη γηα ηε ρξνλνλαχισζε ελφο θαη ηξηψλ εηψλ φηη δελ 

παξνπζηάζηεθε χθεζε αιιά ζηαζηκφηεηα. Αληίζεηα, ε πεληαεηήο ρξνλνλαχισζε είρε 

απμαλφκελε ηάζε. Ζ κηθξή ρσξεηηθφηεηα ηνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζρεηηθά 

θνληηλνχο πξννξηζκνχο απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο αθνχ ράξε ζε απηά δελ δέρεηαη ζεκαληηθά πιήγκαηα απφ ηα παγθφζκηα 

δξψκελα. 

3.7.2 Ζ ηάζε ηεο ειεύζεξεο αγνξάο 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ηάζε ησλ λαχισλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά νη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηα δεμακελφπινηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 

2000 σο αληηπξνζσπεπηηθή κεηαβιεηή θαη γηα ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο. Απφ ηηο 

ρξνλνζεηξέο θάλεθε φηη ε πνξεία ήηαλ ε ίδηα θαη ζηηο ηξεηο άξα ε ηάζε πνπ ζα 

παξαηεξεζεί ζηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο ζα ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο. Οη δηαθνξέο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα αθνξνχλ ηνπο ζπληειεζηέο F, R
2
, b0, b1 θαη b2.  

πσο θαη ζηε ρξνλνλαχισζε έηζη θαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά θαίλεηαη φηη 

δείθηεο F είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο αθνχ ε ηηκή P-Value είλαη κηθξφηεξε απφ 5% 

(Sig.=0<0,05). ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ, ζα πξνζαξκνζηεί ε 

ζπλάξηεζε κε ηε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα βάζε ηνπ R
2
 γηα θάζε 

δηάγξακκα.   
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 Ζ spot αγνξά ησλ VLCC εξκελεχεηαη θαηά 65,4% απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν. Απηφ δείρλεη φηη νη ηηκέο δελ πξνζαξκφδνληαη πιήξσο ζηελ θακπχιε αιιά 

αθνινπζνχλ ηελ γεληθφηεξε ηάζε. Ζ εμίζσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο λαχινπο είλαη 

ηεο κνξθήο y = 54366,78 – 2698,82∙t + 43,40∙t
2
. 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   VLCC_S_2000 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,654 65,139 2 69 ,000 54366,784 -2698,827 43,406 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 29: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ VLCC 

 

 
Γηάγξακκα 3. 31: Σάζε ησλ VLCC ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε 

 Ζ spot αγνξά ησλ Suezmax εξκελεχεηαη θαηά 55,7% απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν. Απηφ δείρλεη φηη νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αθφκα ιηγφηεξν ζηελ θακπχιε αλ 

θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε κνλαδηθή πνπ κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά. Ζ εμίζσζε είλαη ηεο κνξθήο y = 38457,93 – 1770,85∙t + 28,83∙t
2
. 

 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   SUEZMAX_S_2000 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,557 43,299 2 69 ,000 38457,936 -1770,851 28,836 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 30: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Suezmax 
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Γηάγξακκα 3. 32: Σάζε ησλ  Suezmax ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε 

Ζ θακππιφγξακκε απηή παιηλδξφκεζε εξκελεχεη θαηά 62,1% ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ ησλ Aframax ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ κνξθή ηεο 

εμίζσζεο είλαη y = 21396 – 995,85∙t + 18,74∙t
2
. 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   AFRAMAX_S_2000 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,621 56,435 2 69 ,000 21396,756 -995,859 18,742 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 31: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Aframax 

 

 
Γηάγξακκα 3. 33: Σάζε ησλ Aframax ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε 
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Ζ αγνξά ησλ Panamax εξκελεχεηαη θαηά 62% απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο θαη ε εμίζσζε είλαη ηεο κνξθήο y = 14481,82 – 422,57∙t + 8,92∙t
2
. 

 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   PANAMAX_S 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,620 56,358 2 69 ,000 14481,822 -422,575 8,925 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 32: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Panamax 

 
Γηάγξακκα 3. 34: Σάζε ησλ Panamax ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε 

 

 Ζ θαηεγνξία ησλ Handysize πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα θαηά 47,5%. Με 

άιια ιφγηα ε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα δελ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή. Ζ 

εμίζσζε πνπ εθθξάδεη ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ζπλαξηήζεη ην ρξφλνπ είλαη ηεο κνξθήο 

y=12395,41 – 231,48∙t + 5,16∙t
2
.  

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   HANDYSIZE_S 

Equation 
Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 

Quadratic ,475 31,274 2 69 ,000 12395,410 -231,487 5,162 

The independent variable is time. 
Πίλαθαο 3. 33: Απνηειέζκαηα παιηλδξόκεζεο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Handysize 
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Γηάγξακκα 3. 35: Σάζε ησλ Handysize ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε 

Σν γεγνλφο φηη ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο πιεζηάδεη ην 0,5 ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο δείρλεη φηη ε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ είλαη κέηξηα ηζρπξή. Απηφ θπζηθά 

θαίλεηαη θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα αθνχ νη ηηκέο δελ είλαη αξθεηά θνληά ζηελ 

θακπχιε. Ζ βξαρππξφζεζκε κνξθή λαχισζεο είλαη επκεηάβιεηε θαη επεξεάδεηαη 

απφ άκεζα απφ κία ελδερφκελε αιιαγή ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο ηηο 

παξάγνληεο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη κία θήκε, πνπ κπνξεί αθνξά γηα 

παξάδεηγκα ηελ νηθνλνκία ή ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, κεηαβάιιεη ζρεδφλ απηφκαηα 

ηελ ηηκή ησλ λαχισλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Βέβαηα, απηφ είλαη θαη ην θχξην 

ζηνηρείν φπνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηε ρξνλνλαχισζε. Χζηφζν, ε γεληθφηεξε ηάζε ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο δεμακελφπινησλ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε θαη εδψ απφ ηελ 

παγθφζκηα χθεζε αθνχ ππήξμε πηψζε ηηκψλ ζηνπο λαχινπο ηελ νπνία αθνινχζεζε ε 

άλνδνο. Απηή ε ηάζε ήηαλ εληνλφηεξε ζηα πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη 

εμνκαιχλνληαλ φζν ειαηηψλνληαλ ε ρσξεηηθφηεηα.  

3.8 Γεληθά πεξί επνρηθόηεηαο θαη κεηαβνιώλ  

Μηα ρξνλνζεηξά ε νπνία δελ είλαη ζηάζηκε κπνξεί λα παξνπζηάδεη κία 

πεξηνδηθφηεηα. ηαλ φκσο απηή αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θπζηθέο επνρέο ηνπ έηνπο φπσο ν κήλαο, ην ηξίκελν θ.η.ι. ιέγεηαη 

επνρηθφηεηα
59

. Απηή απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ησλ 

                                                      
59

Kavussanos, Alizadeh-M (2001),  Seasonality patterns in tanker spot freight rate markets, Economic 

Modelling, London 
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ρξνλνζεηξψλ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε δηαδηθαζία 

είλαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαηεξήζεσλ κίαο 

κεηαβιεηήο. 

3.8.1 Μεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηε ειεύζεξε λαύισζε 

 Οη θαλνληθέο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ 

κεηαθνξάο πεηξειαίνπ απνδίδνληαη ζηε θχζε θαη ηε δνκή ηνπ εκπνξίνπ ηεο αγνξάο 

ηνπ πεηξειαίνπ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ παξάγνληεο νη νπνίνη 

δηαρσξίδνπλ θαη ηκεκαηνπνηνχλ ηελ αγνξά φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ησλ 

πινίσλ, ηα δξνκνιφγηα θαη νη επηξξνέο απφ ηηο νκάδεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

 Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ζε κεληαία βάζε 

ζηε ρξνλνλαχισζε γηα ηα ηξία έηε ζπγθξηηηθά κε ηελ βξαρππξφζεζκε λαχισζε γηα 

θάζε θαηεγνξία δεμακελνπινίσλ ρσξηζηά. 

 

Γηάγξακκα 3. 36: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ VLCC 
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Γηάγξακκα 3. 37: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ VLCC 

 

Γηάγξακκα 3. 38: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Suezmax 
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Γηάγξακκα 3. 39 Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Suezmax 

 

 

Γηάγξακκα 3. 40: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Aframax 
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Γηάγξακκα 3. 41Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Αframax 

 

Γηάγξακκα 3. 42Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Panamax 
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Γηάγξακκα 3. 43Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Panamax 

 

Γηάγξακκα 3. 44: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε ρξνλνλαύισζε ησλ Handysize 
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Γηάγξακκα 3. 45: Μεληαίεο κεηαβνιέο ζηε βξαρππξόζεζκε λαύισζε ησλ Handysize 

 Παξαηεξψληαο ηα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη μεθηλνχλ νπζηαζηηθά απφ ην 

δεχηεξν κήλα. Απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί δηαθνξά γηα ηνλ 

πξψην. ηηο λέεο ρξνλνζεηξέο έρεη απνκαθξπλζεί νπνηαδήπνηε κνξθή ηάζεο, ζε 

αληίζεζε κε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3, ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα 

αληηιεπηέο νη δηαθπκάλζεηο. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο νη 

νπνίεο φκσο δελ επαλαιακβάλνληαη ζε απζηεξά θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Έηζη, ε επνρηθφηεηα  Σελ πεξίνδν πνπ νη ηηκέο έθηαζαλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηάζε, εδψ παξαηεξείηαη κία ζηαζηκφηεηα.. 

 ζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο δχν κνξθέο λαπιψζεσλ, ε 

ειεχζεξε αγνξά (spot) παξνπζηάδεη εληνλφηεξεο κεηαβνιέο ζε αληίζεζε κε ηε 

ρξνλνλαχισζε. ζνλ αθνξά ζηε ρξνλνλαχισζε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα 

παξαηεξείηαη ζην έλα έηνο ελψ φζν απμάλνληαη ηα έηε εθείλε ειαηηψλεηαη. 
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3.9 Γεληθά πεξί πξνβιέςεσλ 

 Απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηελέξγεηεο ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ είλαη νη 

πξνβιέςεηο60. Απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη  γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ  δεκηνπξγνχληαη νη ηηκέο ζε κία αγνξά θαη γηα ηελ 

κειινληηθή εθηίκεζή ηνπο. Αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη 

δηαρσξίδνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. Οη πην 

δηαδεδνκέλεο κέζνδνη είλαη εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

δεδνκέλα. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ εξεπλεηέο 

ελψ ε δεχηεξε βαζίδεηαη ζε θάπνην καζεκαηηθφ ππφδεηγκα. Σα ππνδείγκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία δηαθξίλνληαη ζε αηηηαηά θαη κε αηηηαηά.  

 ηα αηηηαηά ππνδείγκαηα γίλεηαη κία πξφβιεςε γηα κία ρξνλνζεηξά βάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηε κεηαβιεηή απηή κε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή ηε ρξνλνζεηξά. ε απηή ηε πεξίπησζε νπζηαζηηθά ε κεηαβιεηή 

εμεηάδεηαη ζπλαξηήζεη κε άιιεο πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάδνπλ. Αληηζέησο, ζηα κε 

αηηηαηά ππνδείγκαηα ε πξφβιεςε ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο 

ρξνληθήο ζεηξάο. Έηζη, πξνβιέπεηαη ε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά κίαο ρξνληθήο ζεηξάο 

εμεηάδνληαο κφλν ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Σα κε αηηηαηά 

ππεξηεξνχλ ησλ άιισλ ιφγσ ηνπ φηη είλαη ιηγφηεξν πεξίπινθα. Χζηφζν, δελ 

ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ζεσξία ε νπνία λα κπνξεί λα εμεγήζεη ην πψο δηακνξθψζεθαλ 

νη ηηκέο. πσο θαη λα έρεη, νη κέζνδνη πξνβιέςεσλ είλαη ηδαληθφηεξν λα 

εθαξκφδνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπο δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη 

ηπρφλ ζθάικαηα.  

3.9.1 Αηηηαηέο πξνβιέςεηο ζηε ρξνλνλαύισζε θαη ηελ ειεύζεξε λαύισζε  

 ηε λαπηηιία, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη δχζθνιν λα ππάξρεη κία 

αζθαιήο πξφβιεςε. Ζ δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ είλαη δεπηεξνγελήο δειαδή 

ε νηθνλνκία ηνπ επεξεάδεηαη απφ άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, ζα ήηαλ άηνπν 

ζε κία ηφζν επκεηάβιεηε πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα θαη αλαζθάιεηα λα αλαδεηεζεί έλαο κεραληζκφο ν 

νπνίνο ζα πξνβιέπεη ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ησλ δεμακελφπινησλ ζε κεζνπξφζεζκν ή 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.  

                                                      
60

Box G., Jenkins, G. M., Reinsel, G. (2008), Time Series Analysis: Forecasting & Control, Prentice 

Hall, 4th edition (Box G., 2008) 
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 ηε ζπλέρεηα ζα βξεζεί ν κεραληζκφο βάζε ηνπ νπνίνπ αλ δνζνχλ ηηκέο ζα 

πξνβιεθζνχλ νη κειινληηθέο ηηκέο ησλ λαχισλ. Ζ κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

είλαη ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε
61

. ε απηή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πξφθεηηαη λα είλαη 

νη κειινληηθέο ηηκέο ησλ λαχισλ ελψ αλεμάξηεηε νη ηηκέο ησλ λαχισλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ ζρέζε πνπ ζα ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο κεηαμχ 

ηνπο είλαη ε γξακκηθή εμίζσζε ηεο κνξθήο  Yt = a + b Yt-1 φπνπ νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ α θαη b αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.  

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΔΞΗΩΖ 

 α b 

VLCC1MT_TCNP -155,1 1,014 

VLCC3MT_TCNP 270,48 0,99 

VLCC5MT_TCNP 953,06 0,97 

SUEZMAX1MT_TCNP 139,19 1 

SUEZMAX3MT_TCNP 63,9 1 

SUEZMAX5MT_TCNP 330,95 0,99 

ΑFRAMAX1MT_TCNP -547,52 1,04 

ΑFRAMAX3MT_TCNP -403,02 1,02 

ΑFRAMAX5MT_TCNP 336,36 0,98 

PANAMAX1MT_TCNP -159,54 1,01 

PANAMAX3MT_TCNP -529,81 1,03 

PANAMAX5MT_TCNP -257,01 1,01 

HANDYSIZE1MT_TCNP 64,18 1 

HANDYSIZE3MT_TCNP -32,07 1 

HANDYSIZE5MT_TCNP 774,8 0,95 

Πίλαθαο 3. 34: πληειεζηέο α, b ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο γηα ηελ πξόβιεςε κειινληηθώλ ηηκώλ λαύισλ ζηε 

ρξνλνλαύισζε 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΔΞΗΩΖ 

 α b 

VLCC2000_TCNP 3538,15 0,9 

SUEZMAX2000_TCNP 6752,94 0,72 

ΑFRAMAX2000_TCNP 5374,58 0,71 

PANAMAX2000_TCNP 3021,02 0,8 

HANDYSIZE2000_TCNP 1814,16 0,86 

Πίλαθαο 3. 35: πληειεζηέο α, b ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο γηα ηελ πξόβιεςε κειινληηθώλ ηηκώλ λαύισλ ζηε 

βξαρππξόζεζκε λαύισζε 

                                                      
61

 Θαιαζζηλφο, (1992), Οηθνλνκεηξία – Αλάιπζε Απιήο Παιηλδξφκεζεο, Δθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ απηήο ζηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έλα 

παξάδεηγκα. Σν Γεθέκβξε ηνπ 2015, ε ηηκή ησλ VLCC ζηε spot λαχισζε κε έηνο 

θαηαζθεπήο κεηά ην 2000 ήηαλ 118.648 δνιάξηα. Βάζε ηεο αλσηέξσ ζρέζεο θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ α θαη b πξνβιέπεηαη φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ε ηηκή βξίζθνληαλ ζηα 

109.967 δνιάξηα. Πξάγκα ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ππήξμε κία κηθξή πηψζε ζηηο 

ηηκέο. κσο, πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνβιεπφκελε ηηκή φινη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ λαχισλ ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηαζεξνί. Αλ κεηαβιεζεί έζησ θαη έλαο, ε ηηκή ζα κεηαβιεζεί 

αληίζηνηρα, βάζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζα έρνπλ πξνθιεζεί.  

πκπεξαζκαηηθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζεσξείηαη φηη ε κεηαβνιή πνπ 

ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ ζα ζπλερίζεη λα ζπκβαίλεη θαη ζην κέιινλ. Απηφ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επφκελε ηηκή δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ 

πξνεγνχκελε. Άξα, νη παξάγνληεο πνπ ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνεγνχκελε ηηκή, ζα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

κειινληηθή ηηκή. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη θαηαιιειφηεξε γηα 

βξαρπρξφληεο πξνβιέςεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζα έρεη ζίγνπξα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζηελ κεληαία πξφβιεςε κειινληηθψλ ηηκψλ ζηε ρξνλνλαχισζε 

κεγαιχηεξσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, θαζψο ππάξρνπλ κελ κεηαβνιέο ζηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο αιιά δελ είλαη ηφζν ξαγδαίεο φζν ζηελ ρξνλνλαχισζε 

κηθξφηεξσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ή ειεχζεξε λαχισζε. Γηα ηε δηελέξγεηα 

αθξηβέζηεξσλ ρξνληθψλ πξνβιέςεσλ ησλ κειινληηθψλ λαχισλ ζε θνληηλφ ρξνληθφ 

νξίδνληα, ππάξρνπλ πεξίπινθα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε 

ζεσξίεο νη νπνίεο εμεγνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο ησλ 

ρξνληθψλ ζεηξψλ.  

Αλαθεθαιαίσζε 

Με ηελ βνήζεηα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ έγηλε πεξηζζφηεξν αληηιεπηή ε πνξεία 

ησλ λαχισλ γηα ηα ηειεπηαία πέληε έηε. Αξρηθά έγηλε κία πεξηγξαθή ησλ λαχισλ κε 

ηε δηαθχκαλζε θαη ηελ ηάζε ηνπο. Δλ ζπλέρεηα, έγηλε δηεμνδηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν 

λα θαλνχλ μερσξηζηά νη κεηαβνιέο, ε δηαθχκαλζεηο άλεπ ηάζεο θαη ε ηάζε έρνληαο 

εμνκαιπλζεί απφ ηηο πξψηεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα, ππήξμαλ ζπλερείο δηαθπκάλζεηο 

θαη απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ ππήξραλ ζπλερήο κεηαβνιέο απφ ηνλ έλα κήλα ζηνλ 
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επφκελν. Ζ ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν κνξθέο ήηαλ πθεζηαθή θαη ζηελ 

πνξεία αλέθακπηε. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Friedman δηαπηζηψζεθε φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ρξνλνλαχισζε ελφο, ηξηψλ θαη πέληε εηψλ εληάζζνληαη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία λαχισζεο, δελ αλήθνπλ φκσο ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε κίαο δηαθέξεη θαη δηακνξθψλεηαη αλεμάξηεηα. Χζηφζν, ν 

πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο δείρλεη φηη νη κεηαβιεηέο 

ζπκκεηαβάιινληαη. Με άιια ιφγηα ππάξρνπλ θνηλνί παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

λαχισζεο παξαηεξήζεθε φηη φζν κεηψλνληαλ ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελφπινησλ, 

ηφζν κεηψλνληαλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. Δπηπιένλ, ε κεηαμχ ηνπο 

ζπκκεηαβνιή ήηαλ ηζρπξφηεξε φηαλ ε ρξνλνλαχισζε ήηαλ ελφο έηνπο ελψ φζν 

απμάλνληαλ ηα έηε ηφζν πην κέηξηα ήηαλ ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Κιείλνληαο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέζσ ησλ αηηηαηψλ πξνβιέςεσλ βξέζεθε 

εθείλνο ν κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα δψζεη κειινληηθέο ηηκέο λαχισλ ζην άκεζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Με ηελ εχξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο θαη 

δίλνληαο ζηελ ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηελ ηηκή ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ απηφ πνπ εμεηάδεηαη βξίζθεηαη ε λέα ηηκή ηνπ λαχινπ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2007 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ε κεηέπεηηα 

εμάπισζή ηεο παγθνζκίσο επεξέαζε δξακαηηθά ηελ δηεζλή νηθνλνκία. Μέζα ζηνπο 

άιινπο ηνκείο ήηαλ θαη απηφο ηεο λαπηηιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψζεθε 

ζηε λαπιαγνξά ησλ δεμακελφπινησλ θαζψο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θιάδν 

ηεο λαπηηιίαο. Πεξίπνπ ην κηζφ ζαιάζζην εκπφξην ζηεξίδεηαη ζηα πγξά ρχδελ θνξηία. 

Σν πεηξέιαην φπσο θαη ηα παξάγσγά ηνπ θαηαιακβάλνπλ ηνπο κεγαιχηεξνπο φγθνπο 

κεηαθνξάο θαη ηελ κεγαιχηεξε ζέζε ζηελ αγνξά. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θξίζεθε 

ζεκαληηθφ, πξηλ ηελ κειέηε ησλ λαχισλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πινίσλ, λα 

γίλεη κία πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ αγνξά ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

Ζ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ δηακφξθσλε ζε θάζε επνρή ηα γεσπνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δξψκελα άιια επεξεάδνληαλ θαη απφ απηά. Έηζη, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

επεξεάζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ δηεζλή χθεζε θαη απφ αλαηαξαρέο πνπ 

ππήξμαλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή απμάλνληαο ηελ ηηκή ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Απηφ 

ήηαλ θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ λαχισλ φπσο ζα αλαθεξζεί θαη 

παξαθάησ. Παξά ηα γεγνλφηα, ε αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη 

ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ησλ ηειεπηαίσο εηψλ. Απηφ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο λαχινπο ησλ 

δεμακελφπινησλ δηφηη απμήζεθαλ νη εμαγσγέο άξα θαη ε δήηεζε γηα ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά ηνπ. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη δηφηη νη 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο ζέιεζαλ λα απμήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο ψζηε λα 

ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. 

Απφ ηελ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά 

θαη ηε δήηεζε ησλ δεμακελφπινησλ νη νπνίνη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πνξεία ησλ λαχισλ βξέζεθε φηη ε ελδερφκελε αληζνξξνπία ζηηο ηηκέο ηνπο έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ λαπιαγνξά. Πξηλ ην 2007 ε λαπηηιηαθή αγνξά θαη 

ηδηαίηεξα απηή ησλ δεμακελφπινησλ έδεηρλε ζεκάδηα ζπλερήο αλφδνπ κέρξη πνπ 

έθηαζε ζηελ θάζε ηεο θνξχθσζεο. Τπήξρε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη βεβαηφηεηαο 

γηα ην κέιινλ. Χζηφζν, κεηά ην 2008, ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο έγηλαλ 

εκθαλή ζηνλ θιάδν. Ζ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

κεηψζεθε απφηνκα θαη έηζη κεηψζεθε θαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ. Σν 

θιίκα άξρηζε λα αληηζηξέθεηαη θαη ε αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ είρε ζπλερψο 
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θαζνδηθή πνξεία. Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θαηαζθεπέο λέσλ πινίσλ πάγσζε 

πέξαλ θάπνησλ θηιφδνμσλ πινηνθηεηψλ πνπ ζέιεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ θξίζε. 

Ζ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο έδξαζε αξλεηηθά ζηελ κεησκέλε δήηεζε γηα 

κεηαθνξέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο παξαδφζεηο πινίσλ απφ παιαηφηεξεο 

παξαγγειίεο έθαλε ηελ θαηάζηαζε αθφκα πην δπζρεξή. Χζηφζν, ε πξνζθνξά 

εμνκαιχλζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κέζσ ησλ δηαιχζεσλ θαη ησλ παξνπιηζκψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο ησλ δεμακελφπινησλ ζηε 

βξαρππξφζεζκε λαχισζε θαη ηελ ρξνλνλαχισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεληαεηέο 

νξίδνληα ψζηε λα ππάξμεη κία δηεμνδηθή θαη πην θαηαλνεηή αλάιπζε. Ζ κέζνδνο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ θαηάθεξε λα δείμεη ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε κεληαία βάζε ζηνπο λαχινπο. Δλψ ε κέζνδνο ηεο  

παιηλδξφκεζεο παξνπζίαζε ηελ γεληθφηεξε ηάζε ηεο αγνξάο. Οη κεηαβνιέο ήηαλ 

ζπλερήο θαη απφηνκεο. Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα ησλ νκάδσλ ιήςεο απνθάζεσλ, ε ζηαζεξά πςειή 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθεξφκελεο θαη δεηνχκελεο 

ρσξεηηθφηεηαο απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ψζηε λα θηάζεη ε αγνξά θαη 

γηα ηηο δχν κνξθέο ρξνλνλαχισζεο ζε έλα ειάρηζην ζεκείν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013. 

Χζηφζν, απφ εθεί θαη πέξα άξρηζε λα δείρλεη ηα πξψηα ζεκάδηα βειηίσζεο θαη 

αλάθακςεο ράξε ζηελ αληίζεηε πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ νη θαζνξηζηηθνί απηή 

παξάγνληεο. Ζ πνξεία ήηαλ ην ίδην αλνδηθή θαη γηα ηα πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

ράξε ζε κία λέα κνξθή λαχισζεο πνπ εηζήρζε ζηελ αγνξά ε νπνία αθνξά ηελ 

ρξνλνλαχισζε αιιά φρη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ δξνκνινγίνπ αιιά γηα 

απνζήθεπζε πεηξειαίνπ.  

Δπηπξφζζεηα, θαηφπηλ ζχγθξηζεο παξαηεξήζεθε φηη νη κεηαβνιέο ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ζηνπο λαχινπο ηεο βξαρππξφζεζκεο λαχισζεο θαη αληίζηνηρα απφ ηηο 

ηξεηο κνξθέο ρξνλνλαχισζεο απηή πνπ αθνξνχζε ην έλα έηνο. Πξάγκα ην νπνίν είλαη 

ινγηθφ αθνχ ππάξρεη αθφκα ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο παξά ηα αλνδηθά ζεκάδηα. 

Ηδηαίηεξα γηα ηελ πξψηε κνξθή λαχισζεο ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε θάπνηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επεξεάδεη άκεζα ηελ ηηκή ησλ λαχισλ. Γελ είλαη άιισζηε 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ λαχισλ νλνκάδνληαη θαη 

«ηξέρνπζεο». 

Σέινο, ε έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε κία πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα κίαο πξψηεο 

κνξθήο κνληεινπνίεζε κίαο κειινληηθήο πξφβιεςεο ζην άκεζν κέιινλ φπσο είλαη ε 
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επφκελε ρξνληθή πεξίνδνο ζπλαξηήζεη ηεο πξνεγνχκελεο. ην ζεκείν πνπ 

νινθιεξψζεθε ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε αξρή γηα κία λέα πξνζπάζεηα 

κνληεινπνίεζεο ηεο πξφβιεςεο ηεο αγνξάο ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα κε 

πεξίπινθνπο κεραληζκνχο. Δπηπιένλ, κε έλαπζκα απηή ηελ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ επαθξηβψο πσο νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο επεξεάδνπλ ηελ γεληθφηεξε ηάζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απηφ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη πψο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1: ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Μεηαβνιή 

από 2013 

ζην 2014 

Μεηαβνιή 

από 2010 

ζην 2014 

Μεξίδην 

αγνξάο 

2014 

 Δθαηνκκύξηα ηόλνη Πνζνζηό 

Ζ.Π.Α. 850,1 834,9 817,0 832,1 836,1 0,5% -1,6% 19,9% 

Καλαδάο 101,3 105,0 103,3 103,5 103,0 -0,5% 1,7% 2,4% 

Μεμηθό 88,6 90,3 92,3 89,7 85,2 -5,0% -3,8% 2,0% 

Βόξεηα Ακεξηθή 1040,0 1030,2 1012,6 1025,3 1024,4 -0,1% -1,5% 24,3% 

Αξγεληηλή 27,9 28,3 29,4 31,2 30,9 -1,2% 10,8% 0,7% 

Βξαδηιία 119,4 125,0 127,5 135,2 142,5 5,4% 19,3% 3,4% 

Υηιή 15,4 16,8 16,7 16,8 16,7 -0,8% 8,4% 0,4% 

Κνινκβία 11,9 12,8 13,9 13,9 14,5 4,1% 21,8% 0,3% 

Δθνπαδόξ 10,3 10,5 10,9 11,6 12,1 4,7% 17,5% 0,3% 

Πεξνύ 8,6 9,5 9,6 10,2 10,4 1,3% 20,9% 0,2% 

Σξηληληάλη & 

Σνκπάγθν 
1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 -0,4% -15,8% 0,0% 

Βελεδνπέια 32,1 33,0 35,4 38,6 38,5 -0,3% 19,9% 0,9% 

Άιιεο ρώξεο 

Κεληξ. & Νόηηαο 

Ακεξηθήο 

58,7 59,6 59,3 58,6 59,3 1,3% 1,0% 1,4% 

Κεληξηθή & 

Νόηηα Ακεξηθή 
286,3 297,2 304,3 317,8 326,5 2,7% 14,0% 7,8% 

Απζηξία 13,4 12,7 12,5 12,7 12,6 -1,0% -6,0% 0,3% 

Αδεξκπατηδάλ 3,2 4,0 4,2 4,5 4,6 0,2% 43,8% 0,1% 

Λεπθνξσζία 7,5 8,6 10,4 10,7 11,0 3,3% 46,7% 0,3% 

Βέιγην 34,4 31,5 29,5 30,1 30,0 -0,6% -12,8% 0,7% 

Βνπιγαξία 3,9 3,8 3,9 3,6 3,8 4,3% -2,6% 0,1% 

Σζερία 9,2 9,0 8,9 8,5 9,2 7,4% 0,0% 0,2% 

Γαλία 8,4 8,3 7,8 7,7 7,7 0,5% -8,3% 0,2% 

Φηιαλδία 10,4 9,6 9,1 8,9 8,6 -3,8% -17,3% 0,2% 

Γαιιία 84,5 83,0 80,3 79,3 76,9 -3,0% -9,0% 1,8% 

Γεξκαλία 115,4 112,0 111,4 113,4 111,5 -1,7% -3,4% 2,6% 

Διιάδα 17,9 17,0 15,3 14,5 14,2 -2,4% -20,7% 0,3% 

Οπγγαξία 6,7 6,4 5,9 5,8 6,0 3,1% -10,4% 0,1% 

Ηξιαλδία 7,6 6,8 6,5 6,5 6,6 0,6% -13,2% 0,2% 

Ηηαιία 73,1 70,5 64,2 60,8 56,6 -6,9% -22,6% 1,3% 

Καδαθζηάλ 9,3 12,3 13,0 12,9 13,0 0,5% 39,8% 0,3% 

Ληζνπαλία 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 -2,6% -7,4% 0,1% 

Οιιαλδία 45,9 46,1 43,7 41,4 39,6 -4,4% -13,7% 0,9% 

Ννξβεγία 10,8 10,6 10,5 10,8 10,3 -3,8% -4,6% 0,2% 

Πνισλία 26,7 26,6 25,7 23,8 23,8 -0,1% -10,9% 0,6% 

Πνξηνγαιία 13,0 12,1 11,0 11,5 11,4 -0,8% -12,3% 0,3% 

Ρνπκαλία 8,8 9,1 9,2 8,4 9,0 7,5% 2,3% 0,2% 

Ρσζία 134,3 143,5 145,7 146,8 148,1 0,9% 10,3% 3,5% 

ινβαθία 3,9 3,9 3,6 3,6 3,5 -3,1% -10,3% 0,1% 

Ηζπαλία 69,6 68,5 64,2 59,0 59,5 0,8% -14,5% 1,4% 

νπεδία 16,2 14,8 14,6 14,4 14,4 0,3% -11,1% 0,3% 

Διβεηία 11,4 11,0 11,2 11,8 10,6 -10,2% -7,0% 0,3% 
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Σνπξθία 31,8 31,1 31,6 33,6 33,8 0,5% 6,3% 0,8% 

Σνπξθκεληζηάλ 5,7 6,0 6,2 6,2 6,4 2,0% 12,3% 0,2% 

Οπθξαλία 12,6 13,1 12,4 11,9 10,2 -14,3% -19,0% 0,2% 

Αγγιία 73,5 71,1 71,0 69,3 69,3 0% -5,7% 1,6% 

Οπδκπεθηζηάλ 3,6 3,4 3,0 3,0 3,1 0,8% -13,9% 0,1% 

Άιιεο ρώξεο 

Δπξώπεο & 

Δπξαζίαο 

32,5 32,5 31,1 31,1 31,3 0,5% -3,7% 0,7% 

Δπξώπε & 

Δπξαζία 
907,7 901,6 880,4 869,3 858,9 -1,2% -5,4% 20,4% 

Ηξάλ 86,8 88,3 89,6 95,1 93,2 -2,0% 7,4% 2,2% 

Ηζξαήι 10,8 11,4 13,5 10,3 10,1 -1,7% -6,5% 0,2% 

Κνπβέηη 21,6 20,4 21,5 22,3 22,2 -0,3% 2,8% 0,5% 

Καηάξ 6,5 7,8 8,1 9,3 10,1 8,5% 55,4% 0,2% 

ανπδηθή 

Αξαβία 
123,7 124,6 131,3 132,4 142,0 7,3% 14,8% 3,4% 

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

30,8 33,4 34,6 36,2 39,3 8,6% 27,6% 0,9% 

Άιιεο ρώξεο 

Μέζεο 

Αλαηνιήο 

73,9 74,3 76,2 76,8 76,0 -1,1% 2,8% 1,8% 

Μέζε Αλαηνιή 354,2 360,2 374,8 382,5 393,0 2,8% 11,0% 9,3% 

Αιγεξία 14,8 15,8 16,9 17,7 18,0 1,6% 21,6% 0,4% 

Αίγππηνο 36,3 33,7 35,2 35,7 38,7 8,4% 6,6% 0,9% 

Νόηηα Αθξηθή 26,6 27,7 28,0 27,8 29,1 4,7% 9,4% 0,7% 

Άιιεο ρώξεο 

Αθξηθήο 
86,6 82,1 88,2 91,0 93,6 2,9% 8,1% 2,2% 

Αθξηθή 164,3 159,3 168,3 172,2 179,4 4,2% 9,2% 4,3% 

Απζηξαιία 43,6 45,8 47,4 46,9 45,5 -2,9% 4,4% 1,1% 

Μπαγθιαληέο 3,9 5,1 5,4 5,3 5,7 7,9% 46,2% 0,1% 

Κίλα 437,7 460,0 482,7 503,5 520,3 3,3% 18,9% 12,4% 

Υόλγθ Κόλγθ 18,3 18,4 17,6 18,0 17,0 -5,3% -7,1% 0,4% 

Ηλδία 155,4 163,0 173,6 175,3 180,7 3,0% 16,3% 4,3% 

Ηλδνλεζία 66,9 72,0 73,2 73,1 73,9 1,0% 10,5% 1,8% 

Ηαπσλία 202,7 203,6 217,0 207,5 196,8 -5,2% -2,9% 4,7% 

Μαιαηζία 29,3 31,1 32,7 34,5 35,2 1,9% 20,1% 0,8% 

Νέα Εειαλδία 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 2,7% 2,9% 0,2% 

Παθηζηάλ 21,2 21,5 20,4 21,8 22,6 3,8% 6,6% 0,5% 

Φηιηππίλεο 12,8 12,8 13,1 13,6 14,3 5,2% 11,7% 0,3% 

ηγθαπνύξε 61,0 64,1 63,5 64,7 66,2 2,3% 8,5% 1,6% 

Νόηηα Κνξέα 105,0 105,8 108,8 108,3 108,0 -0,3% 2,9% 2,6% 

Σατβάλ 45,3 42,6 42,5 43,4 43,9 1,0% -3,1% 1,0% 

Σατιάλδε 47,5 49,0 52,1 52,2 53,0 1,6% 11,6% 1,3% 

Βηεηλάκ 15,6 17,0 17,1 17,7 18,7 5,6% 19,9% 0,4% 

Άιιεο ρώξεο 

Αζίαο 
16,2 18,2 18,9 19,0 19,7 3,7% 21,6% 0,5% 

Αζία 1289,5 1336,9 1392,9 1412,1 1428,9 1,2% 10,8% 33,9% 

ύλνιν 4041,8 4085,4 4133,2 4179,1 4211,1 0,8% 4,2% 100,0% 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.2: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΥΩΡΔ 2010 2011 2012 2013 2014 

Μεηαβνιή 

από 2013 

ζην 2014 

Μεηαβνιή 

από 2010 

ζην 2014 

Μεξίδην 

αγνξάο 

2014 

 
Δθαηνκκύξηα ηόλνη Πνζνζηό 

Ζ.Π.Α. 333,1 345,4 394,7 448,5 519,9 15,9% 56,1% 12,3% 

Καλαδάο 160,3 169,8 182,6 194,4 209,8 7,9% 30,9% 5,0% 

Μεμηθό 145,6 144,5 143,9 141,8 137,1 -3,3% -5,8% 3,2% 

Βόξεηα 

Ακεξηθή 
639,0 659,7 721,2 784,7 866,8 10,5% 35,6% 20,5% 

Αξγεληηλή 33,0 30,6 30,4 29,9 29,5 -1,3% -10,6% 0,7% 

Βξαδηιία 111,4 114,1 112,1 109,8 122,1 11,2% 9,6% 2,9% 

Κνινκβία 41,4 48,2 49,9 52,9 52,2 -1,3% 26,1% 1,2% 

Δθνπαδόξ 26,1 26,8 27,1 28,2 29,8 5,7% 14,2% 0,7% 

Πεξνύ 5,1 4,9 4,8 4,6 4,9 6,5% -3,9% 0,1% 

Σξηληληάλη & 

Σνκπάγθν 
7,4 6,9 6,0 5,7 5,5 -3,5% -25,7% 0,1% 

Βελεδνπέια 145,7 140,5 139,3 137,9 139,5 1,2% -4,3% 3,3% 

Άιιεο ρώξεο 

Κεληξ. & 

Νόηηαο 

Ακεξηθήο 

6,9 7,0 7,3 7,4 7,5 1,4% 8,7% 0,2% 

Κεληξηθή θαη 

Νόηηα Ακεξηθή 
376,9 379,0 376,7 376,4 391,0 3,9% 3,7% 9,3% 

Αδεξκπατηδάλ 50,8 45,6 43,4 43,5 42,0 -3,4% -17,3% 1,0% 

Γαλία 12,2 10,9 10,0 8,7 8,1 -6,9% -33,6% 0,2% 

Ηηαιία 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8 3,6% 13,7% 0,1% 

Καδαθζηάλ 79,5 80,0 79,2 81,8 80,8 -1,2% 1,6% 1,9% 

Ννξβεγία 98,8 93,8 87,3 83,2 85,6 2,9% -13,4% 2,0% 

Ρνπκαλία 4,3 4,2 4,0 4,1 4,0 -2,4% -7,0% 0,1% 

Ρσζία 511,8 518,8 526,1 531,0 534,1 0,6% 4,4% 12,7% 

Σνπξθκεληζηάλ 10,7 10,7 11,0 11,4 11,8 3,5% 10,3% 0,3% 

Αγγιία 63,0 52,0 44,6 40,6 39,7 -2,2% -37,0% 0,9% 

Οπδκπεθηζηάλ 3,6 3,6 3,2 3,2 3,1 -3,1% -13,9% 0,1% 

Άιιεο ρώξεο 

Δπξώπεο & 

Δπξαζίαο 

19,2 19,2 19,2 19,6 19,1 -2,6% -0,5% 0,5% 

Δπξώπε & 

Δπξαζία 
859,0 844,2 833,2 832,6 834,3 0,2% -2,9% 19,8% 

Ηξάλ 208,7 208,8 177,3 165,8 169,2 2,1% -18,9% 4,0% 

Ηξάθ 121,5 136,7 152,5 153,2 160,3 4,6% 31,9% 3,8% 

Κνπβέηη 123,4 140,8 154,0 151,5 150,8 -0,5% 22,2% 3,6% 

Οκάλ 42,8 43,8 45,0 46,1 46,2 0,2% 7,9% 1,1% 

Καηάξ 71,7 78,5 83,4 84,3 83,5 -0,9% 16,5% 2,0% 

ανπδηθή 

Αξαβία 
473,8 525,9 549,8 538,4 543,4 0,9% 14,7% 12,9% 

πξία 19,2 17,6 8,5 3,0 1,6 -46,7% -91,7% 0,0% 

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

133,3 151,4 154,9 165,7 167,3 1,0% 25,5% 4,0% 

Τεκέλε 14,3 11,2 8,8 6,9 6,6 -4,3% -53,8% 0,2% 

Άιιεο ρώξεο 

Μέζεο 

Αλαηνιήο 

9,4 9,9 9,0 10,2 10,5 2,9% 11,7% 0,2% 

Μέζε Αλαηνιή 1218,1 1324,6 1343,2 1325,2 1339,5 1,1% 10,0% 31,7% 

Αιγεξία 73,8 71,7 67,2 64,8 66,0 1,9% -10,6% 1,6% 
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Αγθόια 90,5 83,8 86,9 87,3 83,0 -4,9% -8,3% 2,0% 

Σζαλη 6,4 6,0 5,3 4,4 4,1 -6,8% -35,9% 0,1% 

Γεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθό 
15,1 15,6 15,0 14,5 14,5 0,0% -4,0% 0,3% 

Αίγππηνο 35,0 34,6 34,7 34,5 34,7 0,6% -0,9% 0,8% 

Γνπηλέα 12,6 11,6 12,7 12,4 13,1 5,6% 4,0% 0,3% 

Γθακπόλ 12,7 12,7 12,3 11,8 11,8 0,0% -7,1% 0,3% 

Ληβύε 77,6 22,5 71,1 46,4 23,3 -49,8% -70,0% 0,6% 

Νηγεξία 120,9 117,8 115,5 110,7 113,5 2,5% -6,1% 2,7% 

Νόηην νπδάλ - - 1,5 4,9 7,8 59,2% - 0,2% 

νπδάλ 22,8 14,3 5,1 5,7 5,4 -5,3% -76,3% 0,1% 

Σπλεζία 3,8 3,2 3,2 2,9 2,5 -13,8% -34,2% 0,1% 

Άιιεο ρώξεο 

Αθξηθήο 
8,3 11,5 11,2 12,6 12,5 -0,8% 50,6% 0,3% 

Αθξηθή 479,6 405,3 441,7 412,8 392,2 -5,0% -18,2% 9,3% 

Απζηξαιία 24,9 22,0 21,6 18,2 19,4 6,6% -22,1% 0,5% 

Μπξνπλέη 8,5 8,1 7,8 6,6 6,2 -6,1% -27,1% 0,1% 

Κίλα 203,0 202,9 207,5 210,0 211,4 0,7% 4,1% 5,0% 

Ηλδία 41,3 42,9 42,5 42,5 41,9 -1,4% 1,5% 1,0% 

Ηλδνλεζία 48,6 46,3 44,6 42,7 41,2 -3,5% -15,2% 1,0% 

Μαιαηζία 32,6 29,5 30,3 29,3 30,3 3,4% -7,1% 0,7% 

Σατιάλδε 14,8 15,2 16,4 16,6 16,3 -1,8% 10,1% 0,4% 

Βηεηλάκ 15,3 15,5 17,0 17,0 17,8 4,7% 16,3% 0,4% 

Άιιεο ρώξεο 

Αζίαο 
13,7 13,0 12,6 11,9 12,2 2,5% -10,9% 0,3% 

Αζία 402,7 395,3 400,4 394,9 396,7 0,5% -1,5% 9,4% 

πλνιηθά 

παγθνζκίσο 
3975,4 4008,1 4116,4 4126,6 4220,6 2,3% 6,2% 100,0% 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.3: ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

ΥΩΡΔ 2010  2012 2013 2014 
Μεξίδην 

αγνξάο 2014 

 Δθαηνκκύξηα ηόλνη Πνζνζηό 

Ζ.Π.Α. 3,7  4,2 5,40 5,90 2,9% 

Καλαδάο 5  28,0 28,10 27,90 10,2% 

Μεμηθό 1,6  1,6 1,50 1,50 0,7% 

Βόξεηα Ακεξηθή 10,3  33,8 35,00 35,30 13,7% 

Αξγεληηλή 0,3  0,3 0,30 0,30 0,1% 

Βξαδηιία 2  2,2 2,30 2,30 1% 

Κνινκβία 0,3  0,3 0,30 0,40 0,1% 

Δθνπαδόξ 0,9  1,2 1,20 1,20 0,5% 

Πεξνύ 0,2  0,2 0,20 0,20 0,1% 

Σξηληληάλη & 

Σνκπάγθν 
0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Βελεδνπέια 30,4  46,5 46,60 46,60 17,5% 

Άιιεο ρώξεο 

Κεληξ. & 

Νόηηαο 

Ακεξηθήο 

0,2  0,1 0,10 0,10 0% 

Κεληξηθή θαη 

Νόηηα Ακεξηθή 
34,3  50,9 51,10 51,20 19,4% 

Αδεξκπατηδάλ 1  1,0 1,00 1,00 0,4% 

Γαλία 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Ηηαιία 0,1  0,2 0,20 0,10 0% 

Καδαθζηάλ 5,5  3,9 3,90 3,90 1,8% 

Ννξβεγία 0,8  0,9 1,00 0,80 0,4% 

Ρνπκαλία 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Ρσζία 10,6  11,9 12,70 14,10 6,1% 

Σνπξθκεληζηάλ 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Αγγιία 0,4  0,4 0,40 0,40 0,2% 

Οπδκπεθηζηάλ 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Άιιεο ρώξεο 

Δπξώπεο θαη 

Δπξαζίαο 

0,3  0,3 0,30 0,30 0,1% 

Δπξώπε & 

Δπξαζία 
19  19,0 19,90 20,90 9,1% 

Ηξάλ 18,8  21,6 21,60 21,70 9,3% 

Ηξάθ 15,5  20,2 20,20 20,20 8,8% 

Κνπβέηη 14  14,0 14,00 14,00 6% 

Οκάλ 0,7  0,7 0,70 0,70 0,3% 

Καηάξ 2,7  2,5 2,60 2,70 1,5% 

ανπδηθή 

Αξαβία 
36,3  36,5 36,50 36,70 15,7% 

πξία 0,3  0,3 0,30 0,30 0,1% 

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

13  13,0 13,00 13,00 5,8% 

Τεκέλε 0,3  0,4 0,40 0,40 0,2% 

Άιιεο ρώξεο 

Μέζεο 

Αλαηνιήο 

†  0,1 † † 0% 

Μέζε Αλαηνιή 101,8  109,3 109,40 109,70 47,7% 

Αιγεξία 1,5  1,5 1,50 1,50 0,7% 

Αλγθόια 1,8  1,7 1,70 1,70 0,7% 

Σζάλη 0,2  0,2 0,20 0,20 0,1% 

Γεκνθξαηία ηνπ 0,3  0,2 0,20 0,20 0,1% 
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Κνλγθό 

Αίγππηνο 0,6  0,6 0,50 0,50 0,2% 

Γνπηλέα 0,2  0,2 0,20 0,10 0,1% 

Γθακπόλ 0,5  0,3 0,30 0,30 0,1% 

Ληβύε 6  6,3 6,30 6,30 2,8% 

Νηγεξία 5  5,0 5,00 5,00 2,2% 

Νόηην νπδάλ -  0,5 0,50 0,50 0,2% 

νπδάλ 0,9  0,2 0,20 0,20 0,1% 

Σπλεζία 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Άιιεο ρώξεο 

Αθξηθήο 
0,2  0,5 0,50 0,50 0,2% 

Αθξηθή 17,4  17,3 17,30 17,10 7,6% 

Απζηξαιία 0,4  0,4 0,40 0,40 0,2% 

Μπξνπλέη 0,1  0,1 0,10 0,10 0,1% 

Κίλα 2  2,4 2,50 2,50 1,1% 

Ηλδία 1,2  0,8 0,80 0,80 0,3% 

Ηλδνλεζία 0,6  0,5 0,50 0,50 0,2% 

Μαιαηζία 0,8  0,5 0,50 0,50 0,2% 

Σατιάλδε 0,1  0,1 0,10 0,10 0% 

Βηεηλάκ 0,6  0,6 0,60 0,60 0,3% 

Άιιεο ρώξεο 

Αζίαο 
0,2  0,1 0,10 0,10 0,1% 

Αζία 6  5,5 5,60 5,70 2,5% 

ύλνιν 188,8  235,8 238,20 239,80 100% 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.4: ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 2014 

 

 Δηζαγσγέο 

αξγνύ 

πεηξειαίνπ 

Δηζαγσγέο 

παξαγώγσλ 

πεηξειαίνπ 

πλνιηθέο 

εηζαγσγέο 

Δμαγσγέο 

αξγνύ 

πεηξειαίνπ 

Δμαγσγέο 

παξαγώγσλ 

πεηξειαίνπ 

πλνιηθέο 

εμαγσγέο 

Δθαηνκκύξηα ηόλνη  

Ζ.Π.Α. 365,4 90,1 454,5 16,9 179,9 196,8 

Καλαδάο 29,9 26,9 56,8 148,6 26,3 174,9 

Μεμηθό * 30,6 30,6 56,5 7,4 63,9 

Κεληξηθή & 

Νόηηα 

Ακεξηθή 

22,2 85,5 107,7 164 30,4 194,4 

Δπξώπε 446,9 173,5 620,4 11,6 98,6 110,2 

Πξώελ 

νβηεηηθή 

Έλσζε 

0,1 6,4 6,5 294,8 144,1 438,9 

Μέζε 

Αλαηνιή 
11,4 43,2 54,6 850,1 128,6 978,7 

Βόξεηα 

Αθξηθή 
9,7 24,9 34,6 62,1 24,6 86,7 

Γπηηθή 

Αθξηθή 
0,2 18,6 18,8 213,9 6,5 220,4 

Αλαηνιηθή & 

Νόηηα 

Αθξηθή 

11 18,1 29,1 9,3 0,7 10 

Απζηξαιία 26,4 23,6 50 12 3,3 15,5 

Κίλα 309,2 63,7 372,9 0,4 25,8 26,2 

Ηλδία 189,7 19,9 209,6 * 61,3 61,3 

Ηαπσλία 168,5 45,5 214 * 13,3 13,3 

ηγθαπνύξε 45,6 102,4 148 0,3 71,3 71,6 

Λνηπέο 

Υώξεο Αζίαο 
240,3 138,7 379 35,7 89,5 125,2 

πλνιηθά 

Παγθνζκίσο 
1876,5 911,6 2788,1 1876,2 911,6 2787,8 

*Ληγφηεξν απφ 0,05. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΣΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΩΝ 

 
 

 
VLCC  Suezmax  Aframax  Panamax  Handysize  Total  

 Δθαη. DWT 

2004 78,60 30,27 40,16 7,25 34,49 190,77 

2005 86,91 34,35 45,67 9,93 41,21 218,07 

2006 96,48 38,37 52,71 13,14 47,62 248,32 

2007 101,96 42,47 58,19 16,30 54,76 273,68 

2008 110,11 46,62 64,98 19,33 63,39 304,43 

2009 121,57 48,70 72,15 22,42 74,39 339,23 

2010 137,26 55,40 82,07 25,02 84,88 384,63 

2011 153,57 60,79 89,56 26,97 91,92 422,81 

2012 171,27 67,01 94,22 28,63 96,68 457,81 

2013 184,58 72,11 95,90 29,46 99,50 481,55 

2014 189,07 76,18 96,89 29,88 103,15 494,17 

2015 194,25 75,96 96,03 29,79 111,73 507,76 
 

 

 
 VLCC  Suezmax  Aframax  Panamax  Handysize  Total 

 Αξηζκφο 

2004 261 203 393 105 1081 2043 

2005 288 229 444 142 1268 2371 

2006 319 254 509 187 1451 2720 

2007 337 280 559 231 1677 3084 

2008 363 306 621 272 1955 3517 

2009 400 319 686 314 2319 4038 

2010 451 361 776 349 2649 4586 

2011 504 395 843 375 2872 4989 

2012 561 434 883 397 3019 5294 

2013 603 466 894 408 3108 5479 

2014 616 492 892 413 3193 5606 

2015 632 490 890 411 3461 5884 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.2: ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΝΔΟΣΔΤΚΣΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΩΝ 

 
 VLCC Suezmax  Aframax  Panamax  Handysize  ύλνιν 

Δθαη. DWT 

2004 8,85 4,22 5,60 2,68 6,71 28,08 

2005 9,57 4,02 7,03 3,20 6,45 30,29 

2006 5,48 4,10 5,48 3,15 7,14 25,37 

2007 8,99 4,14 6,17 3,10 8,65 31,07 

2008 12,78 2,20 7,43 3,15 11,06 36,63 

2009 16,39 7,14 10,54 2,80 10,99 47,88 

2010 16,57 5,97 7,77 2,28 8,38 40,99 

2011 19,10 6,76 6,48 1,93 5,79 40,08 

2012 15,34 7,34 4,72 1,04 4,00 32,46 

2013 9,49 4,70 1,94 0,74 4,55 21,44 

2014 7,62 1,25 1,88 0,30 5,50 16,57 

2015 6,24 1,67 3,00 0,22 7,55 18,68 

 
 VLCC Suezmax  Aframax  Panamax  Handysize  ύλνιν 

Αξηζκφο 

2004 29 27 52 37 187 332 

2005 31 25 65 45 184 350 

2006 18 26 50 44 226 364 

2007 29 26 56 42 279 432 

2008 41 14 68 43 365 531 

2009 53 45 96 38 346 578 

2010 54 38 70 31 263 456 

2011 62 43 59 26 182 372 

2012 49 47 43 14 121 274 

2013 30 31 18 10 111 200 

2014 24 8 17 4 132 185 

2015 20 11 27 3 186 247 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.3: ΜΔΗΩΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΞΑΜΔΝΟΠΛΟΗΩΝ 

 
 Απώιεηεο Γηαιύζεηο Παξνπιηζκνί ύλνιν 

Δθαη. Dwt 

2004 0,06 8,03 3,40 11,49 

2005 0,03 4,04 3,14 7,21 

2006 0,01 2,93 3,15 6,09 

2007 0,01 3,36 6,88 10,25 

2008 0,02 4,07 13,16 17,25 

2009 0,09 8,43 9,77 18,29 

2010 0 12,84 12,06 24,9 

2011 0,03 9,62 4,62 14,27 

2012 0,12 11,70 1,51 13,33 

2013 0 10,68 2,13 12,81 

2014 0 8,35 1,19 9,54 

2015 0 2,33 4,62 6,95 
 

 

 
 Απώιεηεο Γηαιύζεηο Παξνπιηζκνί ύλνιν 

Αξηζκφο 

2004 2 121 23 146 

2005 1 71 21 93 

2006 1 73 29 103 

2007 1 84 52 137 

2008 1 74 98 173 

2009 1 138 79 218 

2010 0 213 65 278 

2011 2 127 35 164 

2012 5 133 15 153 

2013 0 110 13 123 

2014 0 95 7 102 

2015 0 48 41 89 
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