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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ,έρεη ζαλ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο πξφζθαηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπλέπεηεο απηήο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

Αξρηθά επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ζρεηίδεηαη ε παξνχζα θξίζε κε άιιεο 

πξνγελέζηεξεο εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη έληνλεο. Αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαη ε δνκή ηεο έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο λαπηηιίαο  κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη 

αηηίεο πνπ απηή πέξαζε θαη ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν θαη νη επηπηψζεηο  ηεο νηθνλνκηθήο  

θξίζεο ζε απηφλ ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη  ζε θάζε αγνξά μερσξηζηά. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ νξηζκέλσλ εηαηξηψλ επηρεηξείηαη ε 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ελψ ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ζηειέρε ηνπ θιάδνπ νδεγνχλ ηελ έξεπλα ζε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Σέινο επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα πξνζέγγηζε ησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ, πηζαλψλ 

επθαηξηψλ  θαη απεηιψλ ηνπ θιάδνπ.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation targets to investigate the recent economic crisis and the 

consequences of this in the shipping industry. 

In the beginning is attempted  to investigate whether this crisis is associated with 

other prior equally important and strong crises. The characteristics and  its structure  

are analyzed to identify the causes of the breaches. 

Then examined from the standpoint of shipping in order to identify the causes of it 

passed in the industry and the impact of the economic crisis that the whole industry, 

but in each market separately. 

Through analyzing the financial statements of some companies attempted an 

empirical approach to the treatment and responses to questionnaires were distributed 

to executives of  industry ,leading research to important conclusions. 

Finally, attempts to approximate future conditions, potential opportunities and threats 

in the industry on the upcoming years. 
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 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Απφ ην 2008, ε παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κία πεξίνδν χθεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο. Ζ θαηάξξεπζε ηεο Lehman brothers, έδσζε  ην έλαπζκα γηα ηελ δηνιίζζεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη θαη φιν ην ηξαπεδηθφ θαη 

εκπνξηθφ ζχζηεκα. 

Όρη κφλν ηα Α.Δ.Π έρνπλ ππνρσξήζεη, αιιά θαη παξάπιεπξνη θιάδνη έρνπλ ππνζηεί 

απψιεηεο. Δπφκελν ήηαλ θαη λα αθνινπζήζεη θάκςε ηνπ εκπνξίνπ. Με ηε ζεηξά ηεο ,ε 

λαπηηιία αθνινχζεζε θαη  απηή ηελ πησηηθή πνξεία κηαο θαη , σο γλσζηφλ , ε δήηεζε γηα 

λαπηηιηαθή κεηαθνξά είλαη παξάγσγνο δήηεζε. 

Ζ λαπηηιία, έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κηαο θαη ζπλεηζθέξεη θαηά 

κεγάιν βαζκφ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο.  

Καζψο ε λαπηηιία έρεη ζεκαίλνλ ξφιν δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχεη ην 4.5% ηνπ ΑΔΠ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν έρεη επηβαξπλζεί απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή 

θξίζε ,θαζψο θαη λα  δνχκε θαηά πφζν έρεη επεξεάζεη ηηο εγέηηδεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη πξνζέγγηζε ηεο θχζεο ,ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ  κεγέζνπο 

ηεο θξίζεο, κέζσ ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ γεληθψλ 

επηδξάζεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, γίλεηαη πξνζέγγηζε, εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο. 

Μέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ γίλεηαη έξεπλα πεδίνπ, ψζηε εθ ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο απηψλ, λα εληνπίζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ  νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ αληηκεηψπηζαλ  

πξνβιήκαηα, πνηεο ζηξαηεγηθέο πηνζέηεζαλ, θαη  πψο ηειηθά κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο απεηιέο. 

Δπίζεο, κέζσ εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηζνινγηζκψλ, 

νξηζκέλσλ κεγάισλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, επηρεηξείηαη  λα γίλεη πξνζέγγηζε ζηνπο ηνκείο πνπ  

επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν θαζψο θαη ζε  εθείλνπο πνπ απνδείρηεθαλ ηζρπξφηεξνη. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ θξίζε ηνπ 1929 ψζηε λα 

γίλεη γλσζηή ε δνκηθφηεηα ηεο θξίζεο απηήο θαη λα ππάξμεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο θξίζεο 

απηήο θαη ηεο πξφζθαηεο θξίζεο, ζηνπο ιφγνπο πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ θαη ηηο αηηίεο  πνπ ηελ 

έθαλαλ λα εμαπισζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο. Αλαιχεηαη ε επίπησζε ηεο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία ,άιια θαη ηελ νηθνλνκία θάζε θξάηνπο μερσξηζηά.  

ηε ζπλέρεηα θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αλαιπζεί ε επηξξνή ηεο θξίζεο  απηήο ζε 

επηκέξνπο θιάδνπο πνπ επιήγεζαλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, έρνληαο ζαλ ζηφρν λα θηάζνπκε 

θαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο φπνπ θαη ζα καο απαζρνιήζεη  εθηεηακέλα. 
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Ζ δηεξεχλεζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ζα μεθηλήζεη απφ ηελ καθξν πξνζέγγηζε ησλ 

παγθφζκησλ νηθνλνκηψλ θαη ζα εζηηάζεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ  θαη ηειηθά λα 

θηάζνπκε ζηελ λαπηηιία. Θα δνζεί κία εηθφλα ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο, ησλ ηνκέσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο απηήο θαζψο θαη ε κειέηε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη  νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, 

θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνη  νηθνλνκηθνί δείθηεο κε ζθνπφ λα  απνηππσζεί θαη πξαθηηθά ε 

επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο εγέηηδεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ 

Δληνπίδνληαο  ζε απηφ ζα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ζε δχν ηνκείο πνπ έθεξαλ δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηε λαπηηιία. 

Ο πξψηνο ππιψλαο ζα δνκεζεί  βάζεη ηεο δηεζλνχο θάκςεο ζε εκπφξην πξψησλ πιψλ, 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ηειηθψλ αγαζψλ, ελψ ν δεχηεξνο  ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

λαπηηιίαο θαη ησλ επηπινθψλ πνπ πξνέθπςαλ ζε απηή θαζψο θαη ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

ππνρξεψζεσλ πινηνθηεηψλ, άιια θαη  δπζθνιίαο εμεχξεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο . 

ηα θεθάιαηα 4 θαη 5 γίλεηαη έξεπλα πεδίνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία απαληψληαη 

απφ ζηειέρε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ ε θξίζε επεξέαζε ηε λαπηηιία, ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ είραλ 

αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ησλ λαχισλ, ηεο αμίαο ησλ πινίσλ θαη ζηελ γεληθφηεξε 

δπζπξαγία ηεο αγνξάο . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΖ ΜΔΓΑΛΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ 1930 

 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ 

ΟΓΖΓΖΑΝ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1930 

  

            Aλ αλαηξέμεη θαλείο ζην ηζηνξηθφ ησλ κεγάισλ παγθφζκησλ θξίζεσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα απφ ην 1764 κέρξη θαη ζήκεξα
1
, ηφηε ζα παξαηεξήζεη φηη ππάξρεη ζπρλφηεηα θαη 

θπξίσο θνηλή αθεηεξία .Κνηηψληαο ζην παξειζφλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δηεξεχλεζε 

απηψλ ελδερνκέλσο λα θξίλνπκε απνθχγνπκε θαη ελδερνκέλσο λα πξνιάβνπκε θάπνηα 

κεηαγελέζηεξε ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. 

             Αλ θάπνηνο παξαηεξήζεη ηα αίηηα ησλ κεγάισλ απηψλ θξίζεσλ, ηφηε ζα βγάιεη ην 

ζπκπέξαζκα, φρη κφλν πσο ήηαλ θνηλά ,αιιά θαη φηη ζα επαλαιεθζνχλ κε καζεκαηηθή 

βεβαηφηεηα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. 

   

 1.2 TA AITIA  ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ  ΚΡΗΖ ΣΟΤ 1930  

  

              Ζ θξίζε ηνπ 1929 ζεσξείηαη, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο, αλ φρη  ε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ηζηνξία ησλ ιαψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έιαβε 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο ε νπνίεο θαη ζεσξείηαη πσο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάιεμε 

ζηνλ δεχηεξν  Παγθφζκην Πφιεκν
2
.   

 Έρνληαο ηηο ξίδεο ηεο ζε Αζία θαη Νφηηα Ακεξηθή ,ζχληνκα έγηλε κεηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηηο ΖΠΑ, φπνπ θαη έιαβε ηεξάζηηα έθηαζε ε νπνία ήηαλ αδχλαην λα 

αληηκεησπηζηεί, θέξλνληαο ζαξσηηθέο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε νηθνλνκηθφ-

θνηλσληθφ –πνιηηηθφ επίπεδν ηε ρψξα 
3
.   

πλέβεζαλ πξσηφγλσξεο έθηαζεο γεγνλφηα ,αθνχ κέζα ζε ιίγεο κέξεο επηθξάηεζε παληθφο 

θαη ράζεθαλ 30 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ πνπ ηφηε ήηαλ θαηά 10 θνξέο κεγαιχηεξν 

                                                

1
 Johnson G et al.,(2009) 

2
 Σηαθάκηρ Γ.,(2008)  

3
 Galbraith J.,(2000) 
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απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ΖΠΑ
4
. Ζ αλεξγία έθηαζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ελψ νη 

απνηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είραλ θηάζεη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 10%.  

Ζ πηψζε ζηηο αμίεο ησλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ πνπ αλαθέξακε ζην 

αλσηέξσ θεθάιαην δε ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ απφ κφλεο ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεγαιχηεξεο παγθφζκηαο θξίζεο θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζχλεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Απηφ πνπ έθαλε πξσηφγλσξε ηελ ελ ιφγσ θξίζε ηνπ 

1930, είλαη νη επηπινθέο ζηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλαληάηαη 

έληνλα θαη ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ, ζα ιέγακε πσο κέζα ζε 3-4 ρξφληα. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εθείλε ηελ 

επνρή ,ήηαλ δηακνξθσκέλν, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο πνπ 

απνηεινχζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, πεξίπνπ ην 1/3. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ησλ ΖΠΑ 

ηδξχζεθε ρσξίο λα θαηαξγήζεη ηηο πνιηηεηαθέο, νπζηαζηηθά αθνινπζήζεθε έλα κνληέιν 

αληίζηνηρν κε ην ζεκεξηλφ ζηελ Δ.Δ
5
. 

 

1.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

Οη ΖΠΑ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αληηκεηψπηζαλ ηελ εμαηξεηηθή άλνδν ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα ηνπο. Έλα θχκα ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ νδεγνχζαλ ζηελ καδηθή 

παξαγσγή απηνθηλήησλ, ςπγείσλ, ξαδηφθσλσλ θαη άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, αθφκα 

ππήξμε κηα ξαγδαία άλνδν ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο αιιά θαη ηεο δηάρπζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο.  

Ζ έθξεμε απηή ηξνθνδφηεζε ηελ ηδέα ηεο ζπζζψξεπζεο ρσξίο φξηα, ε νπνία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απαγφξεπζε ηνπ πνηνχ, νδήγεζε ζηελ πξψηε νξαηή ζπγθξφηεζε ηεο 

«θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο». Καηαλαισηηθή θνηλσλία ζήκαηλε, αλάκεζα ζηα άιια, πίζηε θαη 

δαλεηζκφ . Ζ έθξεμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θαηαλάισζεο παξαπέκπε ζε κηα δεχηεξε 

νκάδα εξκελεηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε θξίζε ηνπ 1929 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

ππεξζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ππεξεπελδχζεσλ νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κηθξή κφλν βειηίσζε ησλ κηζζψλ απφ ηελ έθξεμε απηή, επηηάρπλε ηελ αλαληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηα δηαζέζηκα κέζα παξαγσγήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ. 

Ζ πνιηηηθνί ησλ ΖΠΑ εθείλε ηε πεξίνδν, θαίλεηαη, επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ πνιηηηθή 

ππέξ ησλ κηζζψλ πνπ αθνινπζήζεθε ηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ην 1929. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ 

κηζζψλ ελ κέζσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ ηηκψλ, ηνπ γεληθεπκέλνπ δειαδή 

                                                

4
 Rothbard M.,(2002) 

5
 Kindleberger C.,(2003) 
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απνπιεζσξηζκνχ, αλαθεξφηαλ ζηελ ηδέα φηη εάλ έπεθηαλ θαη νη κηζζνί, ζα κεησλφηαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε δήηεζε θαη ζα επηδεηλσλφηαλ ε θξίζε
6
. Ο δαλεηζκφο, πέξα απφ ηηο δχν 

θιαζηθέο κνξθέο ηνπ, ηνλ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, πεξηέιαβε δχν 

λένπο δπλακηθνχο ηνκείο: ηελ θαηνηθία θαη ηηο κεηνρέο. Ζ Φιφξηληα επεθηεηλφηαλ απφ λσξίο 

κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο, ππνζρφκελε ηδαληθέο δηαθνπέο. Απηή  ε θεξδνζθνπηθή 

ζηεγαζηηθή θνχζθα μέζπαζε λσξίο, ήδε απφ ην 1927, φηαλ θαηέξξεπζε ε αγνξά αθηλήησλ 

ζηελ Φιφξηληα. 

 ην Υξεκαηηζηήξην, νη ζπλαιιαγέο γίλνληαλ φιν θαη ιηγφηεξν απαηηεηηθέο. 

Παξαδνζηαθά, θάζε αγνξά κεηνρήο ζπλεπάγεηαη ηελ πιεξσκή, εληφο νιίγσλ εκεξψλ, ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνχ. Σφηε φκσο ε αγνξά έθηαζε λα απαηηεί κφιηο ην 10% ηεο αμίαο κηαο αγνξάο, 

κε ην 90% λα πξνζθέξεηαη σο δάλεην απφ ηνπο ρξεκαηηζηέο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

δαλείδνληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο κε ην πεξίθεκν ζχζηεκα ηνπ call loans, δειαδή δαλείδνληαλ 

ρξήκαηα γηα κία, ηξεηο ή πέληε εκέξεο, ηα νπνία ζπλερψο αλαλέσλαλ. Σα δάλεηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ έθζαζαλ λα ηζνδπλακνχλ κε ην ζχλνιν 

ηεο θπθινθνξίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζηηο ΖΠΑ
7
.  

Ζ έθξεμε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ είρε νδεγήζεη ηνπο δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

θξίλεηαη ε αμηνπηζηία κηαο κεηνρήο ζε εμσθξεληθά κεγέζε. Ζ έθξεμε ηεο αλφδνπ ηνπ 

ακεξηθάληθνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ε πηψζε ηεο «Μαχξεο Σξίηεο» έρεη πνιιά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο θξίζεηο ησλ επνκέλσλ δεθαεηηψλ κε απνθνξχθσκα ηε ζεκεξηλή. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ην 1929 έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο πηψζεο ζε βαζηά 

νηθνλνκηθή χθεζε. 

Ο Freedman ηζρπξίδεηαη φηη δχν ήηαλ νη βαζηθνί ιφγνη πνπ κεηέηξεςαλ ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ζε νηθνλνκηθή θξίζε
8
. Πξψηνλ, ε κεηαηξεςηκφηεηα ησλ θαηαζέζεσλ ζε 

ξεπζηφ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαζηζηνχζε ην ζχζηεκα εμαηξεηηθά επαίζζεην ζε ζπλζήθεο 

παληθνχ. Σν 1907 ε κεηαηξεςηκφηεηα είρε αθπξσζεί ακέζσο, θαη έηζη δηαζψζεθε ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δελ επαθνινχζεζε χθεζε. Γεχηεξνλ ε αλεπαξθήο πξνζθνξά 

ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία.  

Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο πξνο ηηο ηξάπεδεο απμήζεθε απφηνκα, αιιά απηφ δελ 

δηνρεηεχηεθε πνηέ ζηελ νηθνλνκία. Πξψηα απ' φια, επεηδή ηα λνηθνθπξηά κείσζαλ ηελ 

θαηαλάισζε θαη αχμεζαλ ηελ απνηακίεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα μεπιεξψζνπλ κέξνο ησλ 

ρξεψλ ηνπο.  

Σα λνηθνθπξηά επέιεγαλ ηνλ ρξπζφ σο κέζν απνηακίεπζεο, απνζεζαχξηδαλ δειαδή 

                                                

6
 Buckheim C.,(2008) 

 
7
 Eichengreen B.,(2008) 

8
 Friedman M. and Schwartz A.,(2003) 
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ρξήκα, θαη θαζψο άιινη δαλεηνιήπηεο δήισλαλ αδπλακία πιεξσκήο ησλ ρξεψλ, νη ηξάπεδεο, 

αχμαλαλ αλαγθαζηηθά ηα απνζεκαηηθά ηνπο απφ ηηο εληζρχζεηο ηνπ θξάηνπο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα.  

Ζ δήηεζε δαλείσλ γηα επελδχζεηο απφ ην 1930-33 ήηαλ αξλεηηθή, αλάινγε ηνπ 

αξλεηηθνχ ξεθφξ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ηεο πεξηφδνπ. Δθείλε ηε πεξίνδν ππήξμε ε 

ιεγφκελε «παγίδα ξεπζηφηεηαο», απνηακίεπζε δειαδή πνπ έξηρλε ηα επηηφθηα θαη, παξ' φια 

απηά, δελ κεηαηξεπφηαλ ζε επέλδπζε.  πλεπψο, αλαγθαηφηεηα γηα καδηθέο δεκφζηεο 

επελδχζεηο θαη άκεζε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ζηξψκαηα κε πςειή ξνπή πξνο 

απνηακίεπζε ζε θησρφηεξα ζηξψκαηα κε πςειή ξνπή πξνο θαηαλάισζε
9
. 

Ο  ππεξδαλεηζκφο πνπ είρε νδεγήζεη ζηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ, πηζαλψο 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ απηφο πνπ θαζηζηνχζε θάζε λνκηζκαηηθή παξέκβαζε αδχλακε λα 

αληηζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε.  

Απηή ε άπνςε, ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο είλαη ε άπνςε ηνπ ζεκεξηλνχ δηνηθεηή ηεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, . Μπεξλάλθε, ν νπνίνο εκκέλεη ζηελ άπνςε, πνπ ζέιεη ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή λα εξκελεχεη ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο, ελψ θάζε νηθνλνκηθή 

θξίζε εξκελεχεηαη κέζσ ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Θεσξεί φηη ε χθεζε πξνήιζε απφ ηε κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, θπξίσο 

ηνπ δεπηεξνγελνχο, θαη απηφ νδήγεζε ηα λνηθνθπξηά ζηελ επηινγή ηεο δηαηήξεζεο πςειήο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
10

. 

Αλ ε θξίζε ηνπ 1929 ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξψλεη ηφζν ελδηαθέξνλ, απηφ 

ζπκβαίλεη αθξηβψο επεηδή βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ηεο αιιαγήο ηνπ θπξίαξρνπ 

παξαδείγκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη νδήγεζε παξάιιεια ηελ ακεξηθάληθε νηθνλνκία, 

πξνπχξγην κέρξη ηφηε ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο παξάδνζεο, ζηνλ θξαηηζκφ. Κιείλνληαο 

ζπλνπηηθά ζα πξέπεη λα πνχκε φηη θαη ζηηο θξίζεηο πξηλ ηνπ 1930 αιιά θαη ζηε θξίζε ηνπ 

1930, ε βαζηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ίδξπζε ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηα 

νπνία είραλ σο αληηθείκελν λα δηαρεηξηζηνχλ ηε θξίζε. πγθεθξηκέλα ηα Federal Deposit θαη 

Insurance Corporation, ην RFC: Reconstruction Finance Corporation, ην FDIC: Federal 

Deposit Insurance Corporation. 

 

 

  

                                                

9
 Bernanke B.,(2000) 

10
 Minsky H.,(2002) 
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1.4 ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ  

   

Έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ ζε νηθνλνκηθφ ,λνκηζκαηηθφ  θαη πνιηηηθφ επίπεδν 

ζεσξείηαη φηη ήηαλ ε αηηία ηεο πξφζθαηεο θξίζεο. 

Σν επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ ζηε ζηεγαζηηθή αγνξά ε 

ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο θαη νη θπβεξλεηηθέο ζηξαηεγηθέο ,δεκηνχξγεζαλ έλα 

κείγκα κε πνιιαπιά απνηειέζκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο είδακε ηελ νκνζπνλδηαθή 

ηξάπεδα λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ. 

Αθελφο κελ ε πξνζπάζεηα δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ δελ ήηαλ επηζπκεηή ψζηε απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο λα κελ θηλεηξνπνηνχληαη λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθά ξίζθα. 

Παξάιιεια ε FED ζπλέρηδε λα απμάλεη ηα επηηφθηα ψζηε λα κελ ράλεη ην λφκηζκα ηελ αμία 

ηνπ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ, ελψ ε θπβέξλεζε πξνέβε ζε αχμεζε ησλ θφξσλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηα ειιείκκαηα. 

ηε κειέηε ησλ Reinhart θαη Rogoff (2008), επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα πξνζέγγηζε ηεο θξίζεο 

ηνπ 2007 κε ηηο πέληε κεγαιχηεξεο –θπξίσο Δπξσπατθέο –ηνπ παξειζφληνο (ην έηνο ζην 

νπνίν αξρηθά εθδειψζεθε ε θξίζε αλαγξάθεηαη ζηελ παξέλζεζε)
11

.  

Πέληε Μεγάιεο Σξαπεδηθέο Κξίζεηο 

 Ηζπαλία (1977)  

 Ννξβεγία (1987) 

  Φηλιαλδία (1991) 

 νπεδία (1991)  

 Ηαπσλία (1992) 

Άιιεο Σξαπεδηθέο Κξίζεηο 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην (1974, 1991, 1995)  

 Γεξκαλία (1977)  

 Καλαδάο (1983) 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (1984). 

 Ηζιαλδία (1985)  

 Γαλία (1987) 

                                                

11
 Reinhart και Rogoff (2008) 
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 Νέα Εειαλδία (1987),  

 Απζηξαιία (1989)  

 Ηηαιία (1990)  

 Διιάδα (1991)  

 Γαιιία (1994)  

πγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο ζπλέθξηλαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ηξαπεδηθέο θξίζεηο κε 

ηελ πξφζθαηε Ακεξηθαληθή θξίζε ζηα εμήο 5 ζεκεία: α) ηηκέο ησλ αθηλήησλ, β) ηηκέο 

κεηνρψλ, γ) έιιεηκκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, δ) πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, θαη ε) 

δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ παξαηεξήζεθε 

κηα ζεκαληηθή άλνδνο ησλ ηηκψλ πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή Σ, 

κε ηελ Ακεξηθή σζηφζν λα μεπεξλά θαηά πνιχ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο.   

 

 

ρήκα 1-1 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008) 

 

Δίλαη ζαθέο φηη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ κεηνρψλ θαη ησλ αθηλήησλ απνηειεί, γηα ρψξεο 

κε ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο εηζξνέο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο, απνηειεί πξνάγγειν ηεο 

επεξρφκελεο θξίζεο.  

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηνρψλ, ε άλνδνο ηεο ηηκψλ ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ 
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θξίζε, ππήξμε κεγαιχηεξε ζηηο ΖΠΑ, αιιά εδψ σζηφζν βιέπνπκε φηη ζηηο 5-Μεγάιεο 

Κξίζεηο είρακε πηψζε ησλ κεηνρηθψλ αμηψλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο (ρήκα 2-2).  

 

 

 

ρήκα 1-2 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008) 

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είρακε θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ λα είλαη ρεηξφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο θξίζεηο. 

 

ρήκα 1-3 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008) 
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο κεηψζεθε πξηλ ηελ εθδήισζε 

ηεο θξίζεο, θαη παξέκεηλε ρακειφο ζηελ κεηέπεηηα πεξίνδν. Βέβαηα ε πηψζε ηνπ ελ ιφγσ 

ξπζκνχ ήηαλ ζεκαληηθφηαηε ζηελ πεξίπησζε ησλ πέληε κεγάισλ θξίζεσλ.  

 

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008) 

 

Σν δεηνχκελν είλαη θαηά πφζνλ ε Ακεξηθαληθή θξίζε ηνπ 2007-2008 ζα απνδεηρζεί 

παξφκνηα κε ηηο πέληε κεγάιεο θξίζεηο πνπ έπιεμαλ βηνκεραληθέο ρψξεο, νπφηε ζ' απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην 

δπλεηηθφ ηνπ επίπεδν γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ πξηλ 

ηελ θξίζε, σζηφζν ε άλνδνο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο ήηαλ ζαθψο κηθξφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο θξίζεηο.  
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ρήκα 1-5: Σν Γεκφζην Υξένο  

Πεγή: Reinhart θαη Rogoff (2008) 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο, νη Reinhart θαη Rogoff (2008)  δηαπίζησζαλ φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

θξίζεσλ πνπ εμέηαζαλ είρε πξνεγεζεί κηα, ηξφπνλ ηηλά, απειεπζέξσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, ππφ κνξθή ραιαξφηεξεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ, ειαθξψο ξπζκηδφκελσλ, ζεζκψλ, νη νπνίνη, ηφηε, ελίζρπζαλ 

ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά βιέπνπκε φηη ε ησξηλή θξίζε είλαη απφξξνηα 

πξνγελέζηεξσλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, νπζηαζηηθά ε βάζε ηεο αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ. 
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1.5 ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΚΡΗΖ 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ  

 

Σα αξλεηηθά καθξννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα ρνξεγήζνπλ θεθάιαηα ζηελ νηθνλνκία, φμπλαλ ην πξφβιεκα, ελψ 

ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Παξαηεξήζεθε ξαγδαία αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ φπσο ην 

πεηξέιαην θαη θπξίσο πξντφλησλ εμαγφκελσλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο φπσο ε 

Ηλδία θαη ε Κίλα. 

Παξάιιεια κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηηζαζεχζνπλ ηα θφζηε 

πξνέβεζαλ ζε απνιχζεηο θαη κεηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
12

 

 

1.6 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ KAI ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ 

Μέζα ζε έλα γεληθεπκέλα αζηαζέο θαη επκεηάβιεην πεξηβάιινλ κηα ηάζε πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ ζηειέρε ηξαπεδψλ ήξζε λα δψζεη ην έλαπζκα ηεο αλεμέιεγθηεο θξίζεο . 

ηφρνο ησλ ηξαπεδψλ έγηλε ε δηνρέηεπζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε έθηαζε ψζηε λα θαξπψλνληαη ηα ηδξχκαηα ηνπο ηφθνπο θαη ηα ζηειέρε ηα bonus. 

Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο δειαδή νη ηξάπεδεο έδηλαλ φζν πεξηζζφηεξα δάλεηα 

κπνξνχζαλ
13

. 

Σα subprimes 

Aπηή ε ηάζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έγηλε νξαηή φηαλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

ρνξεγνχζαλ αλεμέιεγθηα δάλεηα (θπξίσο γηα αγνξά θαηνηθηψλ) ρσξίο νπζηαζηηθά λα ηα 

εμαζθαιίδνπλ βάζεη ππνζεθψλ,  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ, αιιά νχηε θαη 

εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ φπνπ έγηλαλ γλσζηά κε ηελ νλνκαζία subprimes. 

ε απηά πξνζηέζεθαλ ηα ηνμηθά πξντφληα ,ησλ νπνίσλ ε αμία ζηεξηδφηαλ ζηελ βάζε 

ησλ δαλείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σηηινπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ 

ηξαπεδψλ κε πςειή αμηνιφγεζε, πνπ φηαλ φκσο άξρηζε ε αζέηεζε πιεξσκψλ ησλ 

πξσηνγελψλ δαλείσλ πξνμέλεζε ηε κεηάζηαζε θαη ζηα ππφινηπα. 

Μεγάιεο ηξάπεδεο θαη επελδπηηθνί  νίθνη είραλ ηνπνζεηεζεί ζε απηά ζεσξψληαο ηα 

νηθνλνκηθά πγηή .Όηαλ φκσο ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ έθηαζε, ε 

                                                

12
 Bryan L Farrell D.,(2008) 

13
 Πέηζαρ Σ.,(2009) 
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δηαηξαπεδηθή αγνξά θινλίζηεθε θαη ε εκπηζηνζχλε θαη έπαςε ε ακνηβαία ρξεκαηνδφηεζε. 

Δπίζεο ,ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ησλ αγνξψλ δηεπθφιπλαλ 

ζην λα αλαβιεζεί ην πξφβιεκα. Οη παγθφζκηεο αγνξέο είλαη έλα πνιπκεξέο ζχζηεκα 

απνηεινχκελν απφ δηάθνξνπο παίθηεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Με ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ λα 

ππάξρεη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζε απηφ θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ θάζε ζεκείν ηνπ 

πιαλήηε. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα θαζηζηά ηηο αγνξέο πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο, φκσο ηαπηφρξνλα ηηο θάλεη θαη πην επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε. 

Έηζη ινηπφλ, θαζεκεξηλά δηαθηλνχληαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα αλά ηνλ θφζκν 

θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ αγνξά, φπσο θαη έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξφζθαηεο παγθφζκηαο θξίζεο.  Μεγάιεο ηξάπεδεο, επελδπηηθά θεθάιαηα ή θαη 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία εθηφο ΖΠΑ βξέζεθαλ κε ελδεδπκέλα θεθάιαηα ζε πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ακεξηθή. Παξάιιεια, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ  ζχζηεκα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εθηεζνχλ ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζε θίλδπλν πνπ κεηαηξάπεθε απφ πηζησηηθφο ζε ζπζηεκηθφο, θαη απηφ δηφηη ηα θεθάιαηα δελ 

κέλνπλ ζηάζηκα ,αιιά επελδχνληαη ζπλερψο ππφ κνξθή αιπζίδαο. Έηζη ην θεθάιαην πνπ ε 

Ακεξηθάληθε ηξάπεδα είρε ρνξεγήζεη γηα ηελ αγνξά θαηνηθίαο ζε θάπνηνλ θαθνπιεξσηή είρε 

απνθηήζεη κνξθή νκνιφγνπ θαη είρε κεηαβηβαζηεί ζε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα βξηζθφηαλ ζε 

νπνηνδήπνηε ρψξα  θαη απηφο ζα εηζέπξαηηε ηηο ρξεκαηνξνέο ελφο θαηλνκεληθά, θαη βάζεη 

αμηνιφγεζεο, αζθαινχο πξντφληνο. χληνκα απηά ηα πξντφληα πνπ απνδείρζεθαλ 

«ζθνππίδηα» θαηέζηξεςαλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ θαηφρσλ ηνπο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

πξνθάιεζαλ απνκεηψζεηο θεθαιαίσλ ζηνπο δαλεηζηέο ηνπο, νη νπνίνη ήηαλ θπξίσο ηξάπεδεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε θξίζε κεηαδφζεθε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία πξνθαιψληαο ηξηγκνχο ζε 

θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί απηή ε θξίζε ,ήηαλ θπξίσο 

φηη δελ ππήξρε θάπνηα αλεμάξηεηε αξρή πνπ λα έρεη επνπηηθφ ξφιν θαη λα αζθεί πξνιεπηηθή 

θαη νπζηαζηηθή επίβιεςε .Ζ εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο ήηαλ κεγάιε θαη  δεδνκέλε, ελψ θαλείο 

δελ κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, έσο φηνπ ζπλέβε, ελψ 

παγθφζκηα έθηαζε ήηαλ αδχλαην λα πεξηνξηζηεί θαη λα ειεγρζεί επαξθψο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

2.1 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

ήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη θπξίσο κηα νηθνλνκία ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ν 

ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία, αιιά θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ, δελ ππήξρε θαη δελ ππάξρεη πηα εζληθή πνιηηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.  

Ζ εηζξνή θεθαιαίσλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ ηεο ΔΔ, ελψ ν γεσξγηθφο ηνκέαο εληζρχεηαη απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. 

Ωζηφζν, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη – φπσο θαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1930 – βαζηθφ πξφβιεκα, πνπ δελ είλαη πηα δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί κε 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ή κε ζπκθσλίεο «εκπνξηθψλ ζπκςεθηζκψλ»
14

. 

Σν δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο δελ απνηεινχλ πηα αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ 

κε ηνπο μέλνπο «νκνινγηνχρνπο» θαη κε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Γίλνληαη φκσο αληηθείκελν 

δηαβνχιεπζεο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο 

θαη Αλάπηπμεο θαη απαηηνχλ αμηφπηζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  Οη δεκνζηνλνκηθέο 

εμειίμεηο θξίλνληαη επίζεο θαζεκεξηλά ζηηο δηεζλείο αγνξέο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηε 

δηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο Διιάδνο θαη εθείλσλ ησλ άιισλ 

ρσξψλ θαη ηειηθά θαζνξίδνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Οη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε είλαη 

ζεκαληηθέο, αιιά – φπσο θαη ην 1929 – φρη ηφζν κεγάιεο φζν ζε άιιεο ρψξεο. Οη επηπηψζεηο 

ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν θαηά έλα 

κέξνο είλαη γλήζηεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, θαζψο θαηά ηα άιια αληαλαθινχλ ρξφληεο 

παζνγέλεηεο ζην ζχζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ. Δπνκέλσο ε παγθφζκηα απηή νηθνλνκηθή 

θξίζε ζα ιέγακε πσο επεξέαζε εκκέζσο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη κέρξηο εθεί φπνπ έθηαλε 

απηή σο κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο θχξηνο ρξεκαηνδνηηθφο  

βξαρίνλαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ,πνπ είλαη νη ηξάπεδεο, επιήγεζαλ ειάρηζηα, ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο παγθφζκηεο ηξάπεδεο θαη κπφξεζαλ λα ζηαζνχλ φξζηεο. Όκσο ε έθζεζε ηνπο ζην 

                                                

14
 Σηαθάκηρ Γ.,(2008) 
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ειιεληθφ θξάηνο δελ ηηο επέηξεςε λα κείλνπλ αιψβεηεο θαη απφ ηελ θξίζε ρξένπο πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ ρψξα ηελ ηειεπηαία δηεηία.  

 

2.2 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΟΓΟ ΣΖΝ ΠΣΧΖ 

Καηά ηελ πεληαεηία 2002-2007 ε παγθφζκηα νηθνλνκία απέθηεζε κηα ηδηαίηεξε κνξθνινγία, 

φπνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε επίδξαζε θαη ζην δηεζλέο εκπφξην. Νένη παίθηεο 

εηζήιζαλ πνιχ δπλακηθά ζην παγθφζκην ζηεξέσκα θαη λέεο νηθνλνκίεο κπήθαλ δπλακηθά 

ζηνλ ρψξν ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο. Υψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Ηλδία θαη ε 

Βξαδηιία (νη ιεγφκελεο BRIC) ζπλεπηθνπξνχκελεο θαη απφ θάπνηεο άιιεο ηεο Αζίαο θαη ηεο 

Αθξηθήο γλψξηζαλ ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη απνηέιεζαλ θηλεηήξην κνριφ ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ. Σν ΑΔΠ απηψλ ησλ ρσξψλ απμαλφηαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην δηάγξακκα θάζε ρξνληά ππήξρε θαη κεγαιχηεξε αχμεζε. 

 

 

 

ρήκα 2-1 

Πεγή :IMF (2010) 
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Απηφ είρε θαη άκεζε επίδξαζε ζηα λαπηηιηαθά δξψκελα. Οη ρψξεο απηέο αχμαλαλ ζπλερψο 

ηελ παξαγσγή θαη ηα απνζέκαηα ηνπο ζε πξψηεο χιεο θαη έηζη έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ 

εμεχξεζε ηξφπσλ κεηαθνξάο κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο, ηφζν γηα ηηο πξψηεο 

χιεο φζν θαη γηα ηα ηειηθά πξντφληα. Πεηξέιαην, άλζξαθάο θαη άιιεο πξψηεο χιεο 

κεηαθέξνληαλ κέζσ θνξηεγψλ πινίσλ θαη δεμακελφπινησλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο πξνο απηά 

ηα θξάηε ,ελψ ηα ηειηθά πξντφληα φπσο απηνθίλεηα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πξντφληα έλδπζεο 

θαη πνιιά άιια πξντφληα κεηαθέξνληαλ πξνο ηηο θαηαλαιψηξηεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε κέζσ 

πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, 

ηδηαηηέξσο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ησλ κεηάιισλ  έθηαζαλ ζε πξσηφγλσξα πςειά 

επίπεδα (δηαγξ.3) κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα απμάλεηαη ζπλερψο. 

 

 

ρήκα 2-2 

Πεγή:IMF(2010) 

Όιε απηή ε δήηεζε απέθεξε (ζχκθσλα κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ εκπνξίνπ) αχμεζε ζηνλ 

φγθν εκπνξίνπ ηεο ηάμεο ηνπ 7.5% θάζε ρξφλν γηα απηή ηελ πεξίνδν ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα κέρξη ζήκεξα έρεη 20πιαζηαζηεί ε αμία ηνπ εκπνξίνπ. χκθσλα κε 

κειέηε ηεο UNCTAD , ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζαιαζζψλ 
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επνκέλσο ήηαλ βέβαην πσο ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο λαπιαγνξέο. Οη λαχινη φισλ ησλ 

ηχπσλ  πινίσλ αθνινχζεζαλ επίζεο πξσηνθαλή άλνδν πνπ ζπλνδεχηεθε απφ λέεο επελδχζεηο 

θαη παξαγγειία θαηλνχξησλ πινίσλ κε πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη κεγαιχηεξεο 

ρσξεηηθφηεηαο. Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζην γξάθεκα κέζα ζε ιηγφηεξν απφ κία δεθαεηία ην 

επίπεδν ησλ λαχισλ ζρεδφλ δεθαπιαζηάζηεθε θηάλνληαο ζε επίπεδα ξεθφξ, ελψ ην ζχλνιν 

ηνπ ζηφινπ απαζρνινχηαλ πιήξσο. 

 

Πεγή : Baltic exchange information service (2009) 

ρήκα 2-3 

 

Μεηά απφ απηή ηε κεγάιε άλζηζε ηα δεδνκέλα άιιαμαλ γηα ην δηεζλέο εκπφξην θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Ζ παγθφζκηα αγνξά θινλίζηεθε απφ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε θαη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζπλεηέιεζαλ ζην λα 

αληηζηξαθεί ην θιίκα. 
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Πεγή : OECD (2009) 

ρήκα 2-4 

Σν παγθφζκην ΑΔΠ άξρηζε πιένλ λα απμάλεηαη κε θζίλνληεο ξπζκνχο κέζα ζην 2008 

θηάλνληαο ην 3.2 % ελψ γηα ην 2009 ππήξμε κείσζε θαηά 1.1%.Σν παγθφζκην εκπφξην 

αθνινχζεζε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο αθνχ γηα ην 2008 έπεζε ζην 3.2%  απφ ην δηπιάζην ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ,ελψ ε θαηάζηαζε έγηλε δξακαηηθή γηα ην 2009 αθνχ κεηψζεθε απφηνκα 

θαηά 11.9%
15

  

Γηα ηε λαπιαγνξά ε θαηάζηαζε ήηαλ αθφκα πην δξακαηηθή θαζψο φιε απηή ηελ 

πξναλαθεξζείζα άλζηζε αθνινχζεζε θαηαθξήκληζε ησλ λαχισλ ζε εμαηξεηηθά ρακειά 

επίπεδα, Δλδεηθηηθά ν δείθηεο BDI, κέζα ζε κφιηο έλα ρξφλν θαηέξξεπζε απφ ηηα επίπεδα ηνπ 

8200 ζηα 660 ζεκεηψλνληαο κείσζε 92%.
16

 

                                                

15
 International Monetary Fund statistical data (2010) 

16
 Bloomberg(2011) 
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2.3 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ  ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα ππάξμεη αληίθηππνο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ ηα κέζα ηνπ 2008, ε δήηεζε γηα κεηαθνξά κεηψζεθε 

αηζζεηά, ελψ παξάιιεια είραλ πέζεη ζην λεξφ πινία ηα νπνία είραλ παξαγγειζεί θαηά ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηεο αθκήο. χκθσλα κε άξζξν ηνπ economist, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90 θάζε ρξφλν έπεθηαλ ζην λεξφ πεξίπνπ 1300 πινία ρσξεηηθφηεηαο 13500 

dwt θαηά κέζν φξν, ελψ θαηά ην δηάζηεκα πξηλ ηελ θξίζε ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαηά 

60% θηάλνληαο ηα 5000 πινία ην ρξφλν φληαο θαη κεγαιχηεξα θαηά 30% 
17

 αλ ζπλέπεηα, 

είρακε ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ λαχισλ θαη θπζηθά ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ ιφγσ ηεο 

ππεξπιενλάδνπζαο πξνζθνξάο. 

Παξάιιεια ν λαπηηιηαθφο θιάδνο επιήγε θαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ 

πφξσλ. Ζ αδπλακία ησλ ηξαπεδψλ λα απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα, νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. Πνιιέο εηαηξίεο ήηαλ αδχλακεο λα απνπιεξψζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο θάλνληαο ηνλ θιάδν επηζθαιή γηα ηηο ηξάπεδεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγήζεθε έλαο θαχινο θχθινο αδπλακίαο ρξεκαηνδφηεζεο, εηζξνήο θεθαιαίσλ θαη 

κείσζεο ησλ εζφδσλ. Ο θιάδνο πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν ήηαλ απηφο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αθνχ έξεπλεο έδεημαλ φηη νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. H ξεπζηφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα πξφβιεκα, θαζψο ε εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο έρεη ραζεί 

παληειψο θαη έηζη ε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθά θεθάιαηα θαζίζηαηαη δχζθνιε γηα  πνιινχο 

πινηνθηήηεο θαζψο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη πνιχ επηθπιαθηηθά πιένλ ζηνλ δαλεηζκφ. 

Αθφκα θαη ηζρπξέο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλίεο κε ηηο ηξάπεδεο γηα 

ηελ αλαδηάηαμε ησλ δαλείσλ ηνπο. χκθσλα κε άξζξν ησλ LLOYDS απηή ε έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο «ζθνηψλεη» ηηο εηαηξίεο θαζψο δελ κπνξνχλ λα νξζνπνδήζνπλ ζε κία 

παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ δε δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο.
18

 

Πεξίπνπ κία ζηηο πέληε εηαηξίεο αλαγθάζηεθαλ λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο 

ηνπο γηα ηξνπφπαπζε ησλ φξσλ δαλεηζκνχ ηνπο. Παξάιιεια ζε πνζνζηφ 20% νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο πξνρψξεζαλ ζε αλαδηάξζξσζε ησλ δαλείσλ ηνπο είηε ζε  εθ λένπ ρξεκαηνδφηεζε.
19

 

                                                

17
 Drewry shipping consultants(2010) 

18
 LLOYDS LIST (2011) 

19
 DnB nor (2011) 
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Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πξνέθπςε απνκνίσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο αθνχ ε αμία ησλ πινίσλ ήηαλ πιένλ πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ηνπο ζηελ 

πξν θξίζεσο επνρή
20

  

 

 

 

Πεγή: Pricewaterhousecoopers analysis(2009) 

ρήκα 2-5 

 

Δπίζεο πνιιέο εηαηξίεο πξνρψξεζαλ ζε δηάιπζε κέξνπο ηνπ ζηφινπ ηνπο θαζψο ε δηαηήξεζή 

ηνπο δελ ήηαλ πιένλ επηθεξδήο γηα ηνπο πινηνθηήηεο. Μέζα ζην 2009 θαηέιεμε ζηα 

δηαιπηήξηα πνζνζηφ 3.6% ηνπ ζπλφινπ ρσξεηηθφηεηαο ,ελψ θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε 

απηφ ην πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζην 0.6% ηνπ ζπλφινπ ρσξεηηθφηεηαο γηα ην 2007. 

                                                

20
 PriceWaterhouseCoopers (2009) 
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Πεγή: Pricewaterhousecoopers analysis(2009) 

ρήκα 2-6 

 

Πνιιέο παξαγγειίεο λαππεγήζεσλ αθπξψζεθαλ απφ ηνπο πινηνθηήηεο ,θαζψο ήηαλ 

αζχκθνξε ε αγνξά ηνπο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ πιεξσζεί κεγάια πνζά ζε 

πξνθαηαβνιέο, κε ηηο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θιάδν ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα πξνρσξάλε ζε αθχξσζε είηε αλαβνιή αθφκα θαη ηνπ 50 % ησλ 

λαππεγήζεσλ.  

ην ζχλνιφ ηνπο νη λαπηηιηαθέο πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά θηλήζεσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο δεκίεο ηνπο .Έηζη, νη 

πεξηζζφηεξεο εμ’απηψλ επηρείξεζαλ λα αλαδηαξζξψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηνλ 

ππάξρνλ ζηφιν ηνπο είηε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ ηνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο 

νινθιεξσκέλεο αιπζίδαο. Έλα αθφκε κέηξν ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

Σέινο γηα ηηο κεγάιεο εηζεγκέλεο ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα εηαηξίεο ε, αλαβνιή είηε 

αθχξσζε απνθνπήο κεξίζκαηνο ήηαλ αλαπφθεπθηε ψζηε λα δηαηεξήζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα είηε γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ. 
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ρήκα 2-7 

Πεγή : PriceWaterhouseCoopers analysis (2010) 
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2.4 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ βαξχηεηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, αξθεί λα δνχκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ εμεγνχλ ηνλ ζεκαληηθφηαην ξφιν πνπ  απηή 

δηαδξακαηίδεη, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα . 

Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη, νη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ειέγρνπλ 

έλα ζηφιν απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξα απφ 4500 πινία κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 

25O εθαηνκκπξίσλ dwt 
21

. ε ζχλνιν 762 εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(66%) απαξηίδεηαη απφ εηαηξίεο κε ζηφιν έσο 4 πινία. Δηαηξίεο κε ζηφιν 5 έσο 8 πινία 

απνηεινχλ ην 14.5%,ελψ εηαηξίεο κε πεξηζζφηεξα απφ 15 πινία απνηεινχλ ην 9% ηνπ 

ειιεληθνχ ζηφινπ. 

 

Πεγή : Petrofin Research (2011) 

ρήκα 2-8 

H ειιεληθή λαπηηιία απνηειεί ζρεδφλ ην 15 % ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ,ελψ 

παξάιιεια απνηειεί θαη ην 40 % ησλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. Αθφκε ηα ειιεληθά 

δεμακελφπινηα απνηεινχλ  πεξίπνπ ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ελψ ηα θνξηεγά πινία 

απνηεινχλ 17.42% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ κεηαθνξάο θνξηίσλ ρχδελ ζε dwt 

(εμαηξνχληαη ηα ππφ λαππήγεζε πινία) 
22

. 

Ο ειιεληθφο ζηφινο απνηειείηαη θαηά πεξίπνπ 48% απφ πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. 

Σν 32% απνηειείηαη απφ πινία κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ. Σα πινία, κεηαθνξάο 

                                                

21
 PETROFIN RESEARCH (2011) 

22
 UNCTAD- review of maritime transport (2010) 
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εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απνηεινχλ ην 11% ελψ ηα LNGs ην 6% θαη ην ππφινηπν 3% απφ 

δηαθφξσλ εηδψλ πινία.
23

 

Πνιχ ζεκαληηθέο επελδχζεηο έρνπλ γίλεη απφ έιιελεο εθνπιηζηέο θαη ζε πινία 

εηδηθψλ ζθνπψλ κε πξφζβαζε ζε κεγάια βάζε ,αιιά θαη ζε πινία εμφξπμεο πεηξειαίνπ (drill 

ships) 

Σα πνζνζηά απηά αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνχλ θαη πηζαλφηαηα λα απμεζνχλ κηαο θαη νη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο είλαη πξψηνη ζηε ιίζηα παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ ζε θνξεάηηθα θαη 

θηλέδηθα, θπξίσο, λαππεγεία. 

Δλδεηθηηθά ,γηα ην 2010 νη παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ αλήιζαλ ζε 748 κε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα 65 εθ. ηφλνπο. Σα πεξηζζφηεξα εμ’απηψλ ήηαλ πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ 

(394), ελψ 228 πινία ήηαλ δεμακελφπινηα θαη πινία κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

Παξάιιεια, έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη πσο ηα πινία ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ  έρνπλ αξθεηά κηθξφ κέζν φξν ειηθίαο πνπ ζπλερψο κεηψλεηαη θηάλνληαο ηα 

15.92 έηε (κε ηνλ κέζν φξνπ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ηα 16,4 έηε) πξνζθέξνληαο πην 

ζχγρξνλα, πην «θαζαξά» θαη ηερλνινγηθά εμειηγκέλα πινία
24

. 

                                                

23
 ALPHA BANK Annual maritime report (2009) 

24
 PETROFIN RESEARCH (2011) 
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Πεγή : PETROFIN  

ρήκα 2-9 

 

Ζ ειιεληθή λαπηηιία φκσο, δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ζάιαζζεο ,θαζψο φληαο νη πεξηζζφηεξεο 

απφ απηέο εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα καο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 200.000 άηνκα γηα 

ηελ ζηειέρσζε ηνπ ζηφινπ αιιά θαη ησλ γξαθείσλ ζηε ζηεξηά, θαζψο θαη πνιινχο 

εξγαδφκελνπο πνπ ζρεηίδνληαη εκκέζσο κε ηε λαπηηιία ζε παξεκθεξείο εξγαζίεο. 

Πεξηζζφηεξεο απφ 760 εηαηξίεο, κεγαιχηεξεο νη κηθξφηεξεο εκθαλίδνληαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. 

Δπίζεο, ηα έζνδα ζε μέλν ζπλάιιαγκα απφ ηελ παξνρή λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ 

αλήιζαλ ζε 17δηο δνιάξηα, (ζπγθξηλφκελα κε 19.1 δηο δνιάξηα ην 2008) αληηπξνζσπεχνληαο 

ην 5,68% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη θαιχπηνληαο 30,58% ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο
25

.  

                                                

25
 Τζαμόποςλος Μ.(2010) 
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Ζ ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη νπζηαζηηθά 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα, αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

επελδχεηαη ζηελ Διιάδα ζε αθίλεηα, πάγηα ζηνηρεία θαη  άιια επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα φπσο 

μελνδνρεία, ηξάπεδεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο κε ζπλδεδεκέλεο κε ηε λαπηηιία, κε ηα πνζά 

απηά λα ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 2-3 δηο εηεζίσο.
26

 

Έηζη ινηπφλ, παξφηη βιέπνπκε ηε ρψξα λα αληηκεησπίδεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο, ε ειιεληθή λαπηηιία φληαο πιήξσο δηεζλνπνηεκέλε, 

θαηαθέξλεη, λα αληαπεμέξρεηαη λα εμειίζζεηαη θαη λα πξσηαγσληζηεί παγθνζκίσο, 

επελδχνληαο ζπλερψο θεθάιαηα ,αλαλεψλνληαο ζπλερψο ηνλ ζηφιν θαη πξνζθέξνληάο 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο κε ζπλέπεηα. 

Όπσο θαη νη ίδηνη αλαθέξνπλ απηφ νθείιεηαη “ζηνλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ 

παξάδνζεο θαη θαηλνηνκίαο ” 

                                                

26
Naftemporiki.gr(2011)  



36 

 

2.5 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

 

Αλακθίβνια ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο, είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο. 

Οιφθιεξν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα παγθνζκίσο έρεη βξεζεί ζε έλα ηδηαηηέξσο πνιχπινθν θαη 

επκεηάβιεην πεξηβάιινλ πνπ νινέλα θαη πεξηπιέθεηαη, δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ηελ παγθφζκηα παξαγσγή θαη ην δηεζλέο εκπφξην. 

Σν ππάξρνλ ηνπίν ζπλερψο αιιάδεη θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λένη παίθηεο 

ζπκκεηέρνπλ θαη ηζρπξνπνηνχληαη. 

Έηζη ινηπφλ ,έλα κείγκα απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πνιηηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν 

ελδερνκέλσο λα ζέζνπλ λέα ηξνρηά ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Δλψ παξάιιεια, αξθεηνί απφ ηνπο θαζαξά λαπηηιηαθνχο παξάγνληεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ 

παξαθάησ, ελδερνκέλσο λα θαζνξίζνπλ θαη ηηο ηχρεο ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ. 

 

 Η παγκόζμια οικονομική πολιηική και οι αναπηςζζόμενερ οικονομίερ  : 

Έρνληαο ζαλ αθεηεξία ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα άξρηζε λα θιπδσλίδεηαη  θαη καδί κε απηφ πνιιά δνκηθά πξνβιήκαηα άξρηζαλ λα 

θαίλνληαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ. 

Οη πξνβιεκαηηθέο ππεξρξεσκέλεο  νηθνλνκίεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο, έδσζαλ ην 

έλαπζκα γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, θαζψο ζχληνκα θαη νη εμίζνπ  

ππεξρξεσκέλεο (θαη κεγαιχηεξεο) νηθνλνκίεο Ηζπαλίαο θαη Ηηαιίαο βξέζεθαλ ζηε δίλε ηεο 

παγθφζκηαο αλεζπρίαο κε ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε, ηελ Ακεξηθή λα 

αθνινπζεί. 

 Όιε απηή ε αλεζπρία ππνρξέσζε ηηο κεγάιεο δπηηθέο νηθνλνκίεο  λα ιάβνπλ κέηξα 

ιηηφηεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηηζάζεπζεο ειιεηκκάησλ. Απηφ 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ αγαζψλ 

ηνπιάρηζηνλ απφ απηά ηα θξάηε θαη ζαθψο ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηελ παγθφζκηα 

αλάθακςε. Ο θφβνο γηα κηα δηπιή χθεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (double dip recession ) 

είλαη πιένλ νξαηφο θαη απηφ δείρλεη λα απαζρνιεί έληνλα νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ κεγαινεπελδπηή George Soros, ελδερνκέλσο ε παγθφζκηα νηθνλνκία λα 

νδεχεη ζε έλα δεχηεξν κεγάιν θξαρ παγθφζκηαο θιίκαθαο 
27

. χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο 

θαη αλαιχζεηο κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ, γηα ηελ επφκελε ρξνληά νη πξνβιέςεηο 

                                                

27
 Financial Times(2011)  
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αλαζεσξνχληαη πξνο ηα θάησ κε ηα πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3.2% θαη 

3.3%
28

 

Με ηε ζεηξά ηνπ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, έξρεηαη κε λέεο πξνβιέςεηο ηνπ λα 

αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θάλνληαο ιφγν γηα ξπζκφ αλάπηπμεο 1.8% απφ 

2.7% γηα ηελ Ακεξηθάληθε νηθνλνκία ,γηα ηελ Δπξψπε ζην 1.5% αληί ηνπ 2% πξνεγνπκέλσο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο  ε αλάπηπμε ππνινγίδεηαη ζην 1.3 % απφ 1.6% 

πξνεγνπκέλσο. 

Σέινο, γηα ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ε αλαζεψξεζε είλαη αθφκα κεγαιχηεξε, θαζψο 

εθηηκάηαη ζην 2.7% απφ 3.4%.
29

 

 

 Ο πόλορ ηηρ Κίναρ  

 Δίλαη μεθάζαξν πσο ε Κηλέδηθε νηθνλνκία είλαη ν ηζρπξφηεξνο νηθνλνκηθφο παίθηεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θηλήζεηο εμαξηάηαη θαη ε πνξεία ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Γη 'απηφ θαη πνιιέο κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ,αιιά θαη πνιινί 

λαπινκεζίηεο , έρνπλ δεκηνπξγήζεη γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο ζε αγθάε θαη Υνλγθ Κφλγθ. 

Οη Κηλέδνη έρνπλ πιένλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ηξείο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε εηαηξεηψλ, ε ιεηηνπξγία λαππεγείσλ θαη ε πινηνθηεζία. 

Κηλέδηθα θεθάιαηα, ηνπνζεηνχληαη είηε κέζσ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ ή ηξαπεδψλ παξέρνληαο 

ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα ζε ειιεληθέο εηαηξείεο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θζελφηεξα εξγαηηθά ρέξηα θαη ην ρακειφ θφζηνο, έρνπλ θάλεη ηα 

Κηλέδηθα λαππεγεία αξθεηά ειθπζηηθά γηα πνιινχο πινηνθηήηεο πνπ εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα αγνξάο λεφηεπθησλ πινίσλ. 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ Κηλέδσλ εθνπιηζηψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, γίλεηαη νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε θαζψο θαηαιακβάλνπλ έλα ζπλερψο απμαλφκελα κεξίδηα θαη ζε αξηζκφ πινίσλ 

θαη ζε ρσξεηηθφηεηα, αιιά θαη ζε παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ. Μάιηζηα ,ζχκθσλα κε έξεπλα 

κεγάινπ λαπινκεζηηηθνχ νίθνπ ζεκαληηθά θηλέδηθα εθνπιηζηηθά θεθάιαηα έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζε κεγάιε παξαγγειία 80 VLCCs φπνπ αλ ηζρχεη ελδερνκέλσο λα θέξεη κεγάιεο 

αλαθαηαηάμεηο ζηελ αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ.
30

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη θηλέδνη θαηαθέξλνπλ θαηά θάπνην ηξφπν λα επεξεάδνπλ ην παγθφζκην 

ηνλάδ θαη ελ ηέιεη λα επσθεινχληαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο λαχινπο θαη ην ρακειφηεξν 

θφζηνο κεηαθνξάο, θαζψο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εηζαγσγέα πξψησλ πιψλ, αιιά θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν εμαγσγέα πξνο ηε Γχζε. 

                                                

28
 Morgan Stanley Research(2011) 

29
 IMF .Global Financial Stability Report (2011) 

30
 Intermodal Analysis (2011) 
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Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ελδερνκέλσο λα θαηαζηεί κειινληηθά αξθεηά ζεκαληηθφο γηα ηε 

λαπιαγνξά, είλαη ε πξφζθαηε άξλεζε ηεο κεγαιχηεξεο Κηλεδηθήο εηαηξείαο (cosco) λα 

θαηαβάιιεη ηα πξνζπκθσλεζέληα λαχια ζε πνιιέο Διιεληθέο θαη μέλεο  εηαηξείεο 

θαζηζηψληαο επηζθαιείο θαη ηηο ζπκθσλίεο αθφκα θαη κε ηνπο κεγαιχηεξνπο λαπισηέο ( νη 

ιεγφκελνη first class charterers). 

 

 Νέερ γεωπολιηικέρ ζςνθήκερ, ενεπγειακέρ πολιηικέρ και πληθςζμιακή μεηαβολή  

 Σήμε ησλ πάγσλ ζηε Βόξεηα Θαιάζζηα Οδό/Δπέθηαζε δηώξπγαο Παλακά 

Μία αιιαγή πνπ έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παγθνζκίσο, 

ελδέρεηαη λα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο λαπηηιηαθέο αγνξέο θαη ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. 

Σν ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζηνλ βφξεην παγσκέλν σθεαλφ έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηε δηέιεπζε 

ζε απηή ηε λέα ζαιάζζηα δηαδξνκή κεηψλνληαο θαηά κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ ζην κηζφ ζε 

ζρέζε κε ηε δηέιεπζε απφ ην νπέδ) ηδηαίηεξα απφ ηελ Ρσζία πξνο ηηο ρψξεο ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο λέα πινία ηχπνπ  ice class έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα θαη νξηζκέλνη Έιιελεο 

εθνπιηζηέο έρνπλ ήδε λαππεγήζεη ήδε ηέηνην ηχπνπ πινία αληαπνθξηλφκελνη ζηελ δήηεζε 

γηα απηά. 

 

 Αύμεζε δήηεζεο γηα λέα θνξηία/ Δλεξγεηαθέο πνιηηηθέο. 

Έλα αλαπάληερν γεγνλφο πνπ ζπλέβε ηελ άλνημε ηνπ 2010 ζηελ Ηαπσλία ελδερνκέλσο λα 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. 

Μεηά ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηελ έθξεμε ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ ηεο 

Φνπθνπζίκα πνιιέο θπβεξλήζεηο αλαζεψξεζαλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο πνιηηηθέο, ζηξέθνληαο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην θπζηθφ αέξην θαη ζηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θπζηθφ αέξην θαη ηελ θαηαθφξπθε 

αχμεζε ησλ λαχισλ ζε  LNGs θαη LPGs,ελψ θαη πνιινί Έιιελεο εθνπιηζηέο πξνέβεζαλ 

ζηελ παξαγγειία λέσλ πινίσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηειψληαο ην 34% ηεο αμίαο ησλ λέσλ 

παξαγγειηψλ γηα ην 2011.
31

 

 Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή/Αγνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ,ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλακέλεηαη κέρξη 

ην 2012 λα θηάζεη ηα 7 δηο, ελψ κέρξη ην 2050 εθηηκάηαη φηη ζα αγγίμεη ηα 11 δηο. 

Απηφ ,ζχκθσλα κε κειέηε ησλ Lloyds,αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηελ αγνξά ησλ πινίσλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο αλακέλεηαη λα απμεζεί ε δήηεζε γηα ηειηθά πξντφληα θαη 

ηερλνινγηθά είδε πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηεο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. 

 

                                                

31
 LLOYDS shipping markets forecasts (2010) 
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 Νέερ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ /εξεύπεζη κεθαλαίων.  

Δλψ κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ε πξφζβαζε ησλ εθνπιηζηψλ ζε 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα κέζσ ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ δεδνκέλε ,κεηά απφ απηήλ ,ε παξνρή 

ξεπζηφηεηαο πεξηνξίζηεθε θαη θαηέζηε αλαγθαία ε πξνζέιθπζε ελαιιαθηηθψλ θεθαιαίσλ. 

Πνιιέο απφ ηηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο επέιεμαλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα εθρσξψληαο πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ ηνπο
32

. Αθφκε, πνιιά  δηεζλή funds 

έθαλαλ ηνπνζεηήζεηο ζε κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ,ρξεκαηνδνηψληαο κε ηα θεθάιαηά 

ηνπο λαππεγηθά πξνγξάκκαηα, επεθηείλνληαο ηνλ ππάξρσλ ζηφιν αξθεηψλ απφ απηέο ,είηε 

δηαθνξνπνηψληαο ηνλ ή θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο πνπ ππάξρεη 

γφληκν έδαθνο (φπσο πινία εμφξπμεο πεηξειαίσλ ). 

 

 Τπεπβάλλοςζα παπαγωγική δςναμικόηηηα.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε λαπηηιία ζην 

ζχλνιν ηεο, πέξαλ ηεο παγθφζκηαο χθεζεο είλαη ε ππεξβάιινπζα ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ. 

Πνιινί εθνπιηζηέο, νξκψκελνη απφ ηελ εθηφμεπζε ηεο αγνξάο, θαηά ην δηάζηεκα πξηλ απφ 

ηελ θξίζε, έζπεπζαλ λα επεθηείλνπλ θαη λα αλαλεψζνπλ ηνπο ππάξρνληεο ζηφινπο ηνπο 

ζθεπηφκελνη ηελ πιήξε απαζρφιεζε ησλ πινίσλ ηνπο. Απηή ε καδηθή θίλεζε φκσο 

αληηζηξάθεθε εληειψο, θαζψο ηα πινία πνπ έπεζαλ ζην λεξφ ,δεκηνχξγεζαλ έλαλ αθφκα 

ιφγν γηα λα πηεζηνχλ νη λαχινη. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, ελψ πνιιά πινία 

βαίλνπλ πξνο ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο λα κελ δηαιχνληαη, θαζψο νξηζκέλνη  

πινηνθηήηεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ λαππεγήζεσλ.
33

 

Παξφια απηά κειέηε ηεο ICAP 
34

 ππνζηεξίδεη φηη ην πξφβιεκα απηφ ελδερνκέλσο λα κελ 

επεξεάζεη ηφζν ηελ αγνξά γηα δχν θχξηνπο ιφγνπο. 

Ο πξψηνο είλαη φηη ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ λαππεγείσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ζεσξείηαη βέβαην, φηη δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη επαξθψο ζην ζχλνιν ηνπ φγθνπ ησλ 

παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ελψ παξάιιεια πνιινί εθνπιηζηέο 

έζπεπζαλ λα αλαβάιινπλ είηε λα αθπξψζνπλ λέεο παξαγγειίεο. 

Αθφκε, πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ δηάιπζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πινίσλ, θαζψο  

ηα πνζά ησλ ηηκψλ δηάιπζεο βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ειθχνληάο ηνπο. Απηή ε 

θίλεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηεο πξνζθνξάο 

ρσξεηηθφηεηαο δηαηεξψληαο ηνπο λαχινπο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

                                                

32
 Capital.gr (2011)  

33
Hellenic shipping news.com (2011)  

34
 ECONOMIST (B) / ICAP RESEARCH 2011 
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κειέηε ηεο BIMCO κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά αλακέλεηαη λα έρνπκε ξεθφξ δηαιχζεσλ πινίσλ, 

θηάλνληαο ηα 25 εθ.dwt.  

Ο δεχηεξνο είλαη φηη ,θπξίσο ζηελ αγνξά κεηαθνξάο άλζξαθα, κέρξη πξφζθαηα ππήξρε 

πεξηνξηζκέλνο ζηφινο θαηάιιεισλ πινίσλ ηα νπνία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνπο κεηαθνξείο 

,ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ρακειφ θφζηνο κεηαθνξάο. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ κπνξεί λα εμαρζεί θαη παξαηεξψληαο ηνλ δείθηε BCI (ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζε πινία ηχπνπ capesize)  θαη ν νπνίνο, αλ θαη έρεη απνιέζεη αξθεηά ηελ αμία ηνπ  

δηαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα άιια πινία. 

 

 

 

ρήκα 2-10 

Πεγή : Intermodal analysis. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖ 

ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ. 

 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

    

Γηα λα δηεξεπλεζεί, θαηά πφζν ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ,επηρεηξείηαη λα γίλεη εκπεηξηθή κειέηε, 

κέζσ κεγάισλ εηαηξηψλ ηεο λαπηηιίαο. ηελ έξεπλα  πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ είρε ζε εηζεγκέλεο Διιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ε πξφζθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ρξήζε, κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, κειεηήζεθαλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο απφ επηά κεγάιεο εηαηξίεο 

πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ Ζ.Π.Α. Δπηιέρζεθαλ δεηγκαηνινγηθά δχν 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο θνξηεγνχ λαπηηιίαο, δχν εηαηξίεο 

απφ ηνλ θιάδν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δχν εηαηξίεο απφ ηνλ θιάδν ησλ δεμακελνπινίσλ 

θαη παξάγσγσλ πεηξειαίνπ θαζψο θαη κία κεγάιε εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

ησλ πινίσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Απηέο είλαη νη : T.E.N. ,CAPITAL ,STEALTHGAS, 

DANAOS, EUROSEAS, SEANERGY, DIANA 

 

3.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ είλαη λα πξνζεγγίζνπκε 

κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

λαπηηιίαο. Έρεη γίλεη επηινγή εηαηξηψλ θαη απφ ηηο ηξείο  θχξηεο αγνξέο κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλνιηθή επίδξαζε ζηε λαπηηιία, αιιά θαη ζε θάζε αγνξά μερσξηζηά 

ψζηε λα δνχκε πνηα επιήγε πεξηζζφηεξν, πνηα απνδείρζεθε πνην αλζεθηηθή θαη ζε πνηα 

ελδερνκέλσο ππάξρνπλ κειινληηθέο επθαηξίεο. 

 

3.3 ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο έγηλε αλάιπζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηνπ 2008 θαη 2009, φπσο απηέο 
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δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηηο ίδηεο .Απφ ηηο γλψζεηο καο ζηε λαπηηιία θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη νξαηφ ,πσο ελψ κέρξη θαη ην 2008 νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο 

θαηέγξαθαλ απμαλφκελα έζνδα θαη θέξδε, ε θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηα ηέιε ηνπ 2007 έγηλε 

«νξαηή» ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ζαθψο φρη άκεζα, αιιά ηελ επφκελε 

ρξήζε. 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΕΟΔΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΕΙΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥΛΕΤΗ, 

ΔΕΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΡΔΟΤ, ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, 

ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

εμππεξεηεί γηα ηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβνιή απφ έηνο 

ζε έηνο αλά εηαηξία ,αιιά θαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ 

 

3.4 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ 

 

 ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο απφ ηηε 

λαχισζε ησλ πινίσλ ηεο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε. 

 ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ  

Ο δείθηεο απηφο είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θεξδνθνξίαο (ή δεκίαο) ηεο 

εηαηξίαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αθαηξνχληαη ηα έμνδα ζην ζχλνιν ηνπο θαη ην 

απνηέιεζκα δίλεη ηα Κ.Κ 

 ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΥΛΔΤΖ =  

(χλνιν Δλεξγεηηθνχ/χλνιν Η.Κ) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εθθξάδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ δαλεηζζέλησλ θεθαιαίσλ θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ Η.Κ..Δάλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1, ηφηε ε ρξήζε 

ησλ Ξ.Κ επηδξά ζεηηθά ζηελ επηρείξεζε ,αλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κεδέλ επηδξά 

αξλεηηθά 

 ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ =  

(Καζαξά Κέξδε/χλνιν Δζφδσλ) 

Ο δείθηεο απηφο δίλεη ην θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο, 

αιιηψο πεξηζψξην θεξδψλ. Δίλαη ζαθέο, φηη φζν απμάλεηαη ν δείθηεο ηφζν 

πεξηζζφηεξν επηθεξδήο είλαη ε εηαηξία. 
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 ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ROE) = 

          (Καζαξά Κέξδε/χλνιν Η.Κ)  

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ θεθαιαίσλ 

θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ,ηφζν πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά γίλεηαη ρξήζε 

θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφο δείθηεο γηα εηζεγκέλεο εηαηξίεο. 

 ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ROA) = 

(Καζαξά Κέξδε/χλνιν Δλεξγεηηθνχ) 

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κηα 

επηρείξεζε θαη δείρλεη θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή. Θεσξείηαη αξθεηά 

ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ηηο επηινγέο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ. 
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3.5 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

Δδψ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ αλά θιάδν/αλά 

εηαηξία .Σα  πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο δνιάξηα. φπσο απηά έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ 

ηηο εηαηξίεο. 

BULK CARRIERS 

DIANA SHIPPING INC (DSX) 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1 

  DIANA   

  2009 2008   

REVENUES 239.342 337.391   

NET INCOME 121.498 221.699   

        

ASSETS 1.320.425 1.057.206   

EQUITY 999.325 775.476   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) -29,1%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -45%     

ROA 9% 21% -56% 

ROE 12% 29% -57% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 1,32 1,36 -3% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 51% 66% -23% 

Πεγή :DIANA SHIPPING ANNUAL REPORT 2009/Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

Ο ζηφινο ηεο εηαηξίαο απνηειείηε απφ 24 πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ 

Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ βιέπνπκε φηη ε ελ ιφγσ εηαηξία ππέζηε κία 

κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά πεξίπνπ 29% απφ ην 2008 ζην 2009. Σα Η.Κ  θαη ην 

ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 28 εθ. Καη 22 εθ . αληίζηνηρα. 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.1 

Αθφκε, ππέζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο θαηά 45 %. Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε 

θαηά 56%  ζην 9% γηα ην 2009 ελψ θαη ν δείθηεο ROE κεηψζεθε θαηά 57%. Ο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο κφριεπζεο παξέκεηλε ζε πεξίπνπ ίδηα επίπεδα κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% 

αξθεηά θνληά ζην 1%. 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 15.11 30.10 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

Όζνλ αθνξά ζηνλ δείθηε θαζαξνχ θέξδνπο απηφο κεηψζεθε θαηά  23%  απφ ην 66% γηα ην 

2008, ζην 51% γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009, ελψ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 15.11 $ ην 2009 

απφ ηα 30.10 $ ην 2008. 
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SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORPORATION (SHIP) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 

 

  SEANERGY   

  2009 2008   

REVENUES 192.574 185.424   

NET INCOME 33.287 61.632   

 

      

ASSETS 1.608.202 1.362.175   

EQUITY 226.345 131.277   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) 3,9%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -46%     

ROA 2% 5% -54% 

ROE 15% 47% -69% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 7,10 10,37 -32% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 17% 33% -48% 

 

Πεγή : Seanergy annual report 2009/ Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

Ο ζηφινο ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 20 πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ,παξαηεξνχκε φηη παξφηη ηα έζνδα παξνπζίαζαλ κηθξή αχμεζε 

θαηά 3.9 % ηα θαζαξά θέξδε κεηψζεθαλ θαηά 46%, θπξίσο ιφγσ κεγάιεο αχμεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη θαηαινγηζκνχ πςειψλ απνζβέζεσλ. Αθφκε παξαηεξνχκε κεγάιε 

αχμεζε ησλ Η.Κ  θαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ζηα επίπεδα ησλ226εθ $ θαη 1.6 δηο 

$ αληίζηνηρα. 
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Πεγή: Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.2 

Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε θαηά 54% απφ ην 5% ζην 2% ,ελψ ν δείθηεο ROE κεηψζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαηά πεξίπνπ 70 % ζην 15%. 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 43.7 146.09 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Ο δείθηεο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο κεηψζεθε πεξίπνπ ζην κηζφ, ζηα επίπεδα ηνπ 17%, ελψ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 43.77 $ ην 2009 απφ ηα 146.09 $ ην 2008. 

 

,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

2009 2008

REVENUES

NET INCOME



48 

 

 CONTAINERSHIPS 

DANAOS CORPORATION (DAC) 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3 

 

  DANAOS   

  2009 2008   

REVENUES 319.551 298.905   

NET INCOME 36.089 115.238   

 

      

ASSETS 3.142.711 2.828.464   

EQUITY 405.614 219.128   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) 6,9%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -69%     

ROA 1% 4% -72% 

ROE 9% 53% -83% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 7,74 12,90 -40% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 11% 39% -71% 

Πεγή : Danaos annual report 2009/ επεμεξγαζία ζπγγξαθέα. 

Ο ζηφινο ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 55 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Παξαηεξνχκε θαη ζε απηή ηελ εηαηξία πσο παξνπζηάζηεθε κηα αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ, αιιά θαη κεγάιε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 70% θπξίσο ιφγν ηεο ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ.(παξάγσγα, ζχλαςε 

πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ). 
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Πεγή : Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.3 

Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ 4%  ζε πεξίπνπ 1% θαη ν δείθηεο ROE 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά πεξίπνπ 83% θηάλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 9%. 

 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 4 25 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο βξίζθεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζε ζρεηηθά πςειά 

γηα ηνλ θιάδν επίπεδα ζην 7.7% έρνληαο, κεησζεί θαηά 40 % . 

Ο δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο εκθάληζε ζεκαληηθφηαηε κείσζε 71% ζε εηήζηα βάζε, ελψ ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 4 $ ην 2009 απφ ηα 25 $ ην 2008. 
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EUROSEAS LTD (ESEA) 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4 

 

  EUROSEAS   

  2009 2008   

REVENUES 63.781 126.303   

NET INCOME -15.649 21.490   

 

      

ASSETS 323.418 340.616   

EQUITY 231.453 264.229   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) -49,5%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -173%     

ROA -5% 6% -177% 

ROE -7% 8% -183% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΥΛΔΤΖ 1,39 1,28 8% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ -25% 17% -244% 

Πεγή: Euroseas annual report 2009 / Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

Ο ζηφινο απνηειείηαη απφ 11 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 5 πινία μεξνχ 

θνξηίνπ. 

 Γηα ηελ  ελ ιφγσ εηαηξία ,ζα ιέγακε πσο  ε θξίζε είρε πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο θαζψο ν 

ηδίξνο ηεο εηαηξίαο κεηψζεθε αηζζεηά ,πεξίπνπ ζην 50%,ελψ ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ήηαλ αθφκα ρεηξφηεξα, θαζψο ζεκείσζε δεκηέο χςνπο 15 εθ $ έλαληη 

θεξδψλ 21 εθ $ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζεκεηψλνληαο εηήζηα πνζνζηηαία κείσζε 

173%. 

Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε ειάρηζηα ζηα 231εθ$ απφ 264 εθ $ ελψ ην 

ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ κεηψζεθε ζηα 323 εθ απφ 340 εθ $ ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή 
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ρξνληά. 

 

Πεγή : Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.4 

 

Ο δείθηεο ROE θαη ν δείθηεο ROA βξέζεθαλ ζε αξλεηηθφ έδαθνο ζηα επίπεδα ηνπ -7% θαη -

5% αληίζηνηρα ζεκεηψλνληαο κείσζε 183 % θαη 177%. 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο βξίζθεηαη ζε ζεηηθά επίπεδα ,ζην 1.39% απφ 1.28% ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 4.88 15.64 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

 

Σέινο ν δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο θαηέγξαςε ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ -244%, 

ελψ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 4.88 $ ην 2009 απφ ηα 15.64 $ ην 2008. 
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TANKERS –PRODUCT CARRIERS / LNGs-LPGs 

 

CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP (CPLP) 

ΠΗΝΑΚΑ 3.5 

 

  CAPITAL   

  2009 2008   

REVENUES 123.477 132.675   

NET INCOME 30.035 49.719   

 

      

ASSETS 681.087 776.883   

EQUITY 157.128 193.883   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) -6,9%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -40%     

ROA 4% 6% -31% 

ROE 19% 26% -25% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 4,33 4,01 8% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 24% 37% -35% 

Πεγή:CPLP annual report 2009 / Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

Ο ζηφινο απνηειείηαη απφ 21 δεμακελφπινηα θαη πινία κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 

ε απηή ηελ εηαηξία παξαηεξνχκε φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα παξνπζίαζαλ κηθξή ζρεηηθά κείσζε 

απφ ηα 132 εθ $ γηα ην 2008 ζηα 123εθ $ ην 2009. 

Σα θαζαξά έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 40 % απφ ηα 49 εθ $ ζηα 30εθ$.Σα ζπλνιηθά Η.Κ 

κεηψζεθαλ ζηα 157 εθ $ απφ 193 εθ $. 
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Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε θαηά 31% ζην 4% γηα ην 2009 θαη ν δείθηεο ROE κεηψζεθε θαηά 

πεξίπνπ 25% απφ ην 26% ζην 19%. 

  

Πεγε: Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.5 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο κεηαβιήζεθε ειάρηζηα παξακέλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 4%. 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή :Bloomberg 

Σέινο ,ν δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο κεηψζεθε θαηά -35% ζην 24% γηα ην 2009 απφ ην 37% ην 

2008,ελψ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 10.02 $ ην 2009 απφ ηα 20.10 $ ην 2008. 
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  2009 2008 

Stock performance ($)* 10.02 20.10 
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TSAKOS ENERGY NAVIGATION (TNP) 

  TEN   

  2009 2008   

REVENUES 444.926 623.040   

NET INCOME 28.625 202.931   

        

ASSETS 2549720 2602317   

EQUITY 914327 915115   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) -28,6%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -86%     

ROA 1% 8% 
-

86% 

ROE 3% 22% 
-

86% 

ΔΕΙΚΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΥΛΕΤΗ 2,7886 2,8437 -2% 

ΔΕΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΡΔΟΤ 6% 33% 
-

80% 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.6 

Πεγή : TEN annual report 2009/ Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

Ο ζηφινο απνηειείηαη απφ 49  ζχγρξνλα δεμακελφπινηα. 

Ζ εηαηξία παξνπζίαζε κείσζε εζφδσλ ζε πνζνζηφ -28% απφ ηα 623 εθ $ ζε 444 εθ$ ελψ ηα 

θαζαξά θέξδε ζεκείσζαλ αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε θαηά 86% απφ ηα 202 εθ$ ζηα 28 εθ $. 
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Πεγή : Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.6 

Σα Η.Κ θαη ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ παξέκεηλαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κελ έρνληαο 

ζεκεηψζεη αμηφινγε κεηαβνιή. 

Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε θαηά 85 % απφ 8% ζε 1 % θαη ν ROE απφ 22% ζε 3% κεηνχκελνο 

θαηά 86%. 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 15.06 34.77 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα, ελψ ν δείθηεο θαζαξνχ 

θέξδνπο κεηψζεθε θαηα -80%  απφ ην 33 % ζην 6%, ελψ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 

15.06 $ ην 2009 απφ ηα 34.77 $ ην 2008. 
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STEALTHGAS INC  (GASS) 

ΠΗΝΑΚΑ 3.7 

 

  STEALTHGASS   

  2009 2008   

REVENUES 113.045 112.551   

NET INCOME -13.311 29.987   

        

ASSETS 692.497 634.347   

EQUITY 300.801 317.847   

  

REVENUES (PERCENTAGE yoy) 0,4%     

NET INCOME (PERCENTAGE yoy) -144%     

ROA -2% 5% -141% 

ROE -4% 9% -147% 

ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 2,30 1,99 15% 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ -12% 27% -144% 

Πεγή : Stealthgas annual report 2009 / Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

Ο ζηφινο ηεο εηαηξίαο ,απνηειείηαη απφ 35 πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη πγξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ.(LNGs &LPGs) 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία παξαηεξνχκε φηη παξφηη ν ηδίξνο παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε ,ην 

θαζαξφ έζνδν ηεο εηαηξίαο κεηψζεθε θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ -144% 

ιφγσ θαηαγξάθνληαο δεκηέο χςνπο 13 εθ $ θπξίσο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο θαη ηεο 

δεκηνγφλαο ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. 
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Πεγή : Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

ρήκα 3.7 

Σα Η.Κ κεηψζεθαλ ειάρηζηα ζηα 30 εθ$ ,ελψ ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ απμήζεθε ειάρηζηα 

ζηα 692 εθ $. 

Ο δείθηεο ROA κεηψζεθε θαηά κεγάιν πνζνζηφ (-141%) απφ ην επίπεδν ηνπ 5% ζην -2% 

ελψ θαη ν δείθηεο ROE κεηψζεθε αηζζεηά ,απφ ην 9% ζην -4%  ζεκεηψλνληαο πηψζε 147% . 

Παξφια απηά ν δείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο, απμήζεθε θαηά 15% ζην 2.3% απφ 1.99%. 

  2009 2008 

Stock performance ($)* 5.74 15.82 

*Μέζε ηηκή έηνπο  

Πεγή : Bloomberg 

Σέινο δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο κεηψζεθε θαηά 144% ζην -12% απφ ην 27% γηα ην 2008, 

ελψ ε ηηκή ηεο κεηνρήο κεηψζεθε ζηα 5.74 $ ην 2009 απφ ηα 15.82 $ ην 2008. 
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3.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη φιεο νη εηαηξίεο επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε. 

Οη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ,ζα ιέγακε πσο 

πηέζηεθαλ πεξηζζφηεξν θαη ζε απηέο παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε κείσζε θεξδψλ. 

Αθνινπζνχλ νη εηαηξίεο δεμακελνπινίσλ.  Οη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θιάδν 

ησλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ θάλεθε λα είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθέο ζηελ θξίζε 

κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κεηαθνξείο πξψησλ πιψλ πξνο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο  θαη φρη 

ηειηθψλ πξντφλησλ. 

Όπσο είλαη επφκελν, παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηε κειέηε ησλ δεηθηψλ 

θαζαξνχ θέξδνπο. 

Δπίζεο φιεο νη εηαηξίεο ππέζηεζαλ κείσζε ησλ δεηθηψλ ROE & ROA κε ηα απνηειέζκαηα 

εδψ λα είλαη αλάκεηθηα κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ είλαη πσο νξηζκέλεο  απφ απηέο θαηέγξαςαλ αξθεηά κεγάιεο απψιεηεο 

ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ιφγσ ηεο ρξήζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ ,φπσο 

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επί ηζνηηκηψλ, λαχισλ θαη πεηξειαίνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ,ηεο ηζνηηκίαο 

euro/$ αληίζηνηρα θαη ηνπ δείθηε BDI αληίζηνηρα. 

 

 

 

Πεγή: Bloomberg 

ρήκαηα 3.8 , 3.9, 3.10 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ. 

 

Ζ έλλνηα ηεο κεζνδνινγίαο έρεη λα θάλεη κε ην πψο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο θαη δξψκελα, θαζψο θαη λα απνθηήζνπκε γλψζεηο πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ 

πξαθηηθή έξεπλα. Ζ κεζνδνινγία επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηνπο εηδηθνχο ηξφπνπο - κέζα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θάπνηεο έλλνηεο πνπ εμεηάδνπκε απφ 

ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ζθνπηά θαη ζέινπκε λα ηηο αλαιχζνπκε θαη απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο 

ππφζηαζε (Trochim, William M. K,2002).   

ηελ παξνχζα ελφηεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζην θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ν ζπγγξαθέαο αλέπηπμε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν 

ζα αθνινπζεί ζην ζχλνιν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζία, νχησο ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην αληηθείκελν ην νπνίν εμεηάδνπκε.  

 

  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΖ 

 Μηα άιιε κνξθή έξεπλαο είλαη ε εξεπλεηηθή-ζπκπεξαζκαηηθή, βάζε ηεο νπνίαο ν 

εξεπλεηήο βαζίδεηαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη κε βάζε απηά νδεγείηαη ζε ζπκπεξάζκαηα.  

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΟΠΗΚΖ 

 ηε παξνχζα κειέηε ζα αλαπηπρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ε 

νπνία ζα βαζηζηεί ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Ζ έξεπλα ζα είλαη θπξίσο 

δεκνζθνπηθή σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

4.2 ΔΗΓΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (πνηνηηθή έξεπλα) ζα βνεζήζεη έηζη ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα, φπσο π.ρ. πσο εθηηκνχλ νη εξσηψκελνη ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο, ηηο ηηκνινγήζεηο γεληθφηεξα, αιιά θαη πσο ε ηηκή 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο (Manion L, Cohen L, Manion L, (2000). Με 

βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο ζα αλαπηπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζην επφκελν ζηάδην(Πεηξάθεο Μ,2006). 



61 

 

  

Οη ζπλεληεχμεηο ππφ κνξθή αλνηρηψλ εξσηήζεσλ (πνηνηηθή έξεπλα) ζα παξζνχλ απφ 

επηιεγκέλα ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζηηο εηαηξίεο, φπσο άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ  ζην 

δηνηθεηηθφ ηκήκα, ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα  λα καο δψζνπλ αθξηβήο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνγλσζηηθά γηα ηελ επηθείκελε θίλεζε ηεο εηαηξίαο αιιά θαη γηα ην 

εμεηαδφκελν κνληέιν. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αηφκσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάζνο 

ζπλέληεπμε θαζψο ε ζπδήηεζε καδί ηνπο ζα καο δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ 

εμέηαζε δήηεκα(Πεηξάθεο Μ. 2006).  

Με ηνλ φξν δεηγκαηνινγηθφ πιαίζην ελλννχκε έλα θαηάινγν ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη νλφκαηα ή λα είλαη έλαο ράξηεο ή έλα πνιενδνκηθφ ζρέδην θ.ιπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αξρή ν εξεπλεηήο έρεη επηιέμεη ην πνπ ζα επηθεληξσζεί, ζηελ 

πεξίπησζε καο ( Μάξθεηηλγθ κάλαηδεξ, δηνηθεηηθά ζηειέρε) ε θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ είλαη 

αξθεηά απιή. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην εμεηαδφκελν εχξνο είλαη κεγάιν θαη αφξηζην ηφηε είλαη 

δεδνκέλν φηη ν εξεπλεηήο πξέπεη λα θάλεη δεηγκαηνινγηθφ πιαίζην, ην νπνίν πηζαλφλ λα ηνλ 

θαζπζηεξήζεη ζηελ δηεμαγσγή ηεο εξεπλάο ηνπ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ην θάλεη γηαηί ρσξίο απηφ ζα απνηχρεη ηειείσο ε εξεπλά ηνπ  

Ζ πξφθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο είλαη απφ ηα πνην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν εξεπλεηήο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο. ε απηφ ην ζεκείν ηεο 

κειέηεο ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θαη ηδηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο.  

1. Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία: Σπραία επηινγή δείγκαηνο απηφ ην είδνο ηεο έξεπλαο  

ρξεζηκνπνηείηαη ζπαλίσο απφ ηνλ εξεπλεηή. 

2. πλδπαζκφο - δηαζηξσκάησζε:  πλδπαζκφο κεηαβιεηψλ, γηα παξάδεηγκα ην 

θξηηήξην ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο κε ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο κε ζθνπφ λα βξεζεί ην  

θαιχηεξν δπλαηφ δείγκα θαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ. 

3. Πνιπδηάζηαηε δεηγκαηνιεςία: πλδπαζκφο πνιιψλ θξηηεξίσλ. Απηή απνηειεί ηελ 

πνην πεξίπινθε θαη δχζθνιε επηινγή. 

 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο πεγέο ζηνηρείσλ. Σν αξρηθφ ζηνηρείν είλαη ην ζηνηρείν πνπ 

ζπιιέγεηε ζηελ πεγή. Σν δεπηεξνβάζκην ζηνηρείν είλαη ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ήδε, φπσο ηα 

βηβιία, ηα έγγξαθα (π.ρ. δεκνζηεπκέλεο ζηαηηζηηθέο, εηήζηεο εθζέζεηο θαη απνινγηζκνί ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη εζσηεξηθά αξρεία πνπ θξαηνχληαη απφ ηηο νξγαλψζεηο φπσο ηα αξρεία 

πξνζσπηθνχ). Όηαλ ηα ζηνηρεία νξγαλψλνληαη ζε κηα ρξήζηκε κνξθή γίλνληαη  
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 ε κηα έξεπλα ππάξρνπλ πάληα θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. Ο εξεπλεηήο θηλδπλεχεη 

λα απνηχρεη ιφγσ δχν ιφγσλ (Μάιιηαξεο Πέηξνο ,2000) 

1. Απνπζία ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. 

2. Άξλεζε ηνπ λα απαληήζεη. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ελ κέξε απηφ πξέπεη απφ ηελ αξρή λα γλσξίδνπκε ηη δείγκα 

ρξεηαδφκαζηε πξνθεηκέλνπ λα κνηξάζνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε πεξηζζφηεξνπο 

εξσηψκελνπο κε ζθνπφ λα απνθχγνπκε ηελ πεξίπησζε θάπνηνη λα κελ απαληήζνπλ. ε 

πεξίπησζε ηψξα πνπ θάλακε ηελ έξεπλα αιιά δελ θαηαθέξακε ηειηθά λα καδέςνπκε ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ εξσηψκελσλ ηφηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα μαλαθάλνπκε ηελ έξεπλα 

απφ ηελ αξρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άηνκα πνπ γηα θάπνην ιφγν αξλνχληαη λα καο 

απαληήζνπλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πνζνηηθή κέζνδν. 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη 

γηα απηφ είλαη πην πξαγκαηηθή. Με βάζε ηνλ Easterby-Smith (1991) ππάξρνπλ 4 βαζηθνί 

ηξφπνη ζπιινγήο πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ :ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, ηεζη / ζηαηηζηηθά 

κεγέζε, παξαηεξεηηθφηεηα. Οη ζπλεληεχμεηο είλαη  ρξήζηκεο ζηελ έξεπλα αγνξάο αιιά θαη ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, ζθνπφο ηνπο είλαη λα δνχκε ηελ άπνςε ελφο αηφκνπ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί.  

Σν βαζηθφ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα ην ζρεδηάζνπκε δειαδή αλ 

ζα πεξηιακβάλεη πην ζπγθεθξηκέλεο ή πην γεληθέο εξσηήζεηο. Φπζηθά ζε κηα έξεπλα βνεζνχλ 

νη πην ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, καο δίλνπλ πνην αθξηβή απνηειέζκαηα (ρήκα 3.1). 

Οη Καλφλεο ζχληαμεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη εμήο: 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο ζπιινγήο πξσηνγελψλ 

ζηνηρείσλ Σν Δξσηεκαηνιφγην είλαη κηα κνξθή ιφγνπ, έηζη πξέπεη λα ηεξεί ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο, δειαδή λα έρεη: Δηζαγσγή – Πξφινγν - Κπξίσο Θέκα – Δπίινγν Ζ ξνή, ε δνκή, ην 

ιεμηιφγην, αιιά θαη ην κήθνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ ελδηαθέξνληνο ησλ αληαπνθξηλνκέλσλ. 

ρεηηθφηεηα – Αθξίβεηα – Λεμηιφγην είλαη ηξία βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο 

αμηφπηζηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μηα πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή, απμάλεη φρη κφλν   ηελ 

πνζφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Ζ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 5 – 8 ζεηξέο. Μηα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή επεμεγεί ην ζέκα, 

αλαθέξεη ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ην ζθνπφ, ην ρξφλν ζπκπιήξσζεο, αιιά θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ εξσηψκελνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο είλαη ζσζηφ λα απνηεινχλ ζπλνπηηθά θαη  ηελ 
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εηζαγσγή ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ ζπλνπηηθή επηζηνιή δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 8-10 ζεηξέο.(Healey  1991) 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε επηηπρία κηαο δνκεκέλεο επαθήο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

εξσηεκαηνιφγην επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εηζαγσγή ζην εξσηεκαηνιφγην 
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Σν εξσηεκαηνιφγην δελ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ απιντθφ. Τπάξρεη κεγάινο 

θαπηεξηαζκφο ηεο απιντθφηεηαο απηήο  φπσο : smile sheets ή  love letters θ.ι.π. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα έρεη κηα αθαδεκατθή εηζαγσγή 5-6 ζεηξψλ . Άιιν 

εηζαγσγή, άιιν ζπλνδεπηηθή επηζηνιή (Healey  1991) (Churchill G., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.1 

Πεγή: Πεηξάθεο Μ. A.G.S.M. 2010 , Μαγλεζάιεο Κ. 2002 

Οη εθαξκνγέο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη νη εμήο (ηαζαθφπνπινο Β, 2001): 

Μειέηεο ζπκπεξηθνξάο, Μειέηεο ηθαλνπνίεζεο, Μειέηεο θαηάηκεζεο, Αλάπηπμε πξντφλησλ, 

Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

(ηφρνο) 

(1) 
Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ 

δείγκα (Pilot test) 

(7) 

Απφθαζε γηα ην 

ζθειεηφ ησλ 

Δξσηήζεσλ 

(2) 

Λεμηιφγην ησλ 

εξσηήζεσλ 

(3) 

Δίδνο εξσηήζεσλ 

(4) 

εηξά εξσηήζεσλ 

(5) 

Lay Out εξσηήζεσλ 

(6) 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 
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πηζαλέο κειέηεο πξντφλησλ, Δηθφλα, ζπλεηδεηνπνίεζε, θαη κειέηεο αληίιεςεο  

Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή έξεπλα εθηειείηαη επίζεο γηα λα εμεηάζεη ηηο ππνζέζεηο. Οη 

αθφινπζεο επηδείμεηο είλαη νη πην θνηλέο ηερληθέο εξεπλψλ πνπ  πηνζεηνχληαη γεληθφηεξα: 

Σειεθσληθή έξεπλα, Έξεπλα ηαρπδξνκείνπ, ε απεπζείαο ζχλδεζε έξεπλα, Έξεπλα 

παξεκπφδηζεο 

ηελ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ «Likert scale» 

(θιίκαθα 1-5), φπνπ νη εξσηψκελνη ζα θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο κε 

δηαβάζκηζε (1=πνιχ ζεκαληηθφ, 2=ζεκαληηθφ, 3=νπδέηεξν, 4=ιίαλ αζήκαλην θαη 

5=αζήκαλην).  Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εξσηήζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα  απάληεζεο κε 

κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο επηθείκελεο εξσηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ. (Πεηξάθεο Μ. 2006). 

Ζ ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο κία επηρείξεζε  

ζηελ πξνζπάζεηα θαηάζηξσζεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, ππνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο ζε βάζνο αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο.  

ε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο  ζα ηεζνχλ εξσηήζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ηνπο (ειηθία, κφξθσζε θ.ι.π.), ηεο ζέζεο ηνπο 

ζηελ επηρείξεζε (ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηειερψλ) θαζψο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

ηνπο ηφζν ζηνλ ρψξν φζν θαη ζηνλ θιάδν γεληθφηεξα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα 

αλαδείμνπλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη άκεζα εκπιεθφκελνη 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θξίζεο ζην κεξίδην αγνξάο 

 

  

4.3 ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη κέζνδνη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνπλ (Cavaye, 1996)
35

. 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ελφο θαηλφκελνπ θαη 

φρη ηελ κέηξεζε θαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη έρνπλ σο βαζηθφ 

ζηφρν «ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα 

ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο» θαη «ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηγξαθή, 

αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλφκελσλ, θαηαζηάζεσλ θαη 

                                                

35
 Cavaye, A.L. (1996) 
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ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα πψο θαη γηαηί» 
36

.  

Οη Kaplan θαη Maxwell ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζηφρνο ηεο θαηαλφεζεο ελφο θαηλφκελνπ απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπκκεηέρνληα, ράλεηαη φηαλ ιεθηηθά δεδνκέλα κεηαθξάδνληαη ζε 

αξηζκνχο 
37

.  

Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνλίδνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ 

λα πξνζδηνξίζεη θαλείο λφεκα ζε έλα θαηλφκελν ή κηα ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα πεξηγξάςεη 

πξψηα ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη θαη ρσξίο λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ζηελ νπνία νη 

άλζξσπνη επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ην θαηλφκελν ή ηε ζπκπεξηθνξά (Boland, 1985)
38

.  

Γηα απηφ νη πνζνηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ άκεζε επαθή αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ 

έξεπλαο, κε ιεθηηθά δεδνκέλα θαη παξαηήξεζε. Όηαλ ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ηελ κειέηε 

ηνπ πψο νη άλζξσπνη βηψλνπλ κία εκπεηξία θαη πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο, φηαλ θαλείο 

εμεξεπλά έλα λέν πεδίν φπνπ νη έλλνηεο ηνπ δελ έρνπλ θαηαλνεζεί πιήξσο, φηαλ θαλείο 

εθηηκά αλ κηα λέα ππεξεζία ή πξντφλ είλαη εθαξκφζηκα, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο
39

. 

 

 ΣΟΥΟ 

 ηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη λα εθκαηεπηνχλ απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην 

εμεηαδφκελν ζέκα κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ ζα δηεμαρζεί ζε πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο. Οη απαληήζεηο ζα καο βνεζήζνπλ ζηε πνξεία λα ζρεδηαζηνχλ νη εξσηήζεηο ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο.  

 

 ΠΛΖΘΤΜΟ / ΓΔΗΓΜΑ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ πςειφβαζκα ζηειέρε εηαηξηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

Σν επηιεγκέλν ηπραίν δείγκα ζα είλαη 5 ζηειέρε θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή 

δεηγκαηνιεςίαο, snowball. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζα γίλεη κε πλεληεχμεηο βάζνπο θαη κε 

άμνλεο ζπδήηεζεο. Σέινο ζα γίλεη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

                                                

36
 Ιωζηθίδηρ, Θ. (2008)  

37
 Kaplan, B. and Duchon, D. (1988) 

38
 Boland, R.J. (1985) 

39
 Hancock B., Windridge K. and Ockleford E., (2007) 
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εξσηεκαηνινγίνπ.  

 ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε θαη ηα παξαπάλσ ζα απνηειείηαη απφ 5 ζηειέρε, 

ηα νπνία θαη ζα πξνζεγγίζεη ν εξεπλεηήο, εξρφκελνο ν ίδηνο ζε επαθή κε ηα εξσηψκελα 

ζηειέρε. 

 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΑΦΖ 

 Ζ επαθή κε ην δείγκα ηεο ζπλέληεπμεο φπσο πξναλαθέξζεθε ζα γίλεη κε ηδία επαθή 

ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο εξσηψκελνπο. Αξρηθά ν εξεπλεηήο ζα απνζηείιεη email ζηηο εηαηξείεο, 

πξνθεηκέλνπ απφ ηα κηα γλσζηνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ λα θάλεη ηελ έξεπλα θαη απφ ηελ 

άιιε λα πάξεη άδεηα λα επηζθεθηεί ηελ εηαηξεία θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηα πςειφβαζκα 

ζηειέρε 

 ΑΞΟΝΔ ΤΕΖΣΖΔΗ  

 Ο εξεπλεηήο κε βάζε ην ζεσξεηηθφ κέξνο αιιά θαη ην κνληέιν πνπ ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε ηεο κειέηεο ηνπ, ζα εμαγάγεη άμνλεο ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε ηε θξίζε θαη ην κεξίδην 

αγνξάο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο έξεπλαο ηνπ. 

 

 ΤΛΛΟΓΖ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Ζ ζπιινγή ζα γίλεη κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο. Ο εξεπλεηήο ζα θαηαγξάςεη ηηο 

απαληήζεηο  ησλ εξσηψκελσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη απφιπηα ηηο απφςεηο ηνπο φηαλ ζα 

γίλεη ε αλάιπζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Ο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε ζχγρξνλε 

επνρή θαη νλνκάδεηαη πνιπκεζνδνινγηθή έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2008)
40

.  

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο ζπλεπάγεηαη ζε 

θάπνηνλ ζπλδπαζκφ: ηα πξνηεξήκαηα κίαο πξνζέγγηζεο μεπεξλνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο 

άιιεο πξνζέγγηζεο. Απηφ είλαη έλα δπλαηφ επηρείξεκα γηα ηελ ζπλχπαξμε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο θαη γηα ηελ ρξήζε πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ έξεπλαο 

θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε έξεπλαο. 

χκθσλα κε ηνλ Patton (1990), γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπ 

                                                

40 Ιωζηθίδηρ, Θ. (2008) 
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αλζξψπνπ, είλαη πεξηζζφηεξν γφληκε ε ρξήζε πνηθηιίαο ζηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Πνιινί ιφγνη ππάξρνπλ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα έξεπλαο
41

: 

Πξψηνλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο πιήξνπο εηθφλαο πνπ 

πιαηζηψλεη έλα θαηλφκελν φπνπ θακία κέζνδνο δε ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο.  Οη αδπλακίεο 

ηεο θάζε κεκνλσκέλεο κεζνδνινγίαο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Γεχηεξνλ, 

δίλεηαη ε ζηαπξσηή επαιήζεπζεο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηξηγσληζκνχ 

Ο ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ έξεπλαο ζε κία κειέηε νλνκάδεηαη 

ηξηγσληζκφο (triangulation). Ο ηξηγσληζκφο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ 

δεδνκέλσλ, πνιιαπιψλ κεζφδσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα απμεζεί έηζη ε 

αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο (LeCompte et al, 1982)
42

. 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ νινθιεξσζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο ζα γίλεη κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλσλ ελψ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ζρεκαηηθά κε ην πξφγξακκα EXCEL. 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σα αλακελφκελα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα πηζαλφλ ζα εζηηάδνπλ ζηα 

αθφινπζα: 

1. Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε λαπηηιία . 

2. Ζ θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη ηε λαπηηιία.  

3. Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηεο δήηεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ.  

4. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε . 

                                                

41
 Patton, M. Q. (1990)  

42
 LeCompte, M.D. and Goetz, J.P. (1982) 
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4.4  ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 Οη εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνλίδνπλ φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξίζεη θαλείο λφεκα ζε έλα θαηλφκελν ή κηα ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα 

πεξηγξάςεη πξψηα ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη θαη ρσξίο λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε 

ζηελ νπνία νη άλζξσπνη επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ην θαηλφκελν ή ηε ζπκπεξηθνξά 

(Boland, 1985).  

Γηα απηφ νη πνζνηηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ άκεζε επαθή αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ 

έξεπλαο, κε ιεθηηθά δεδνκέλα θαη παξαηήξεζε (Van Maanen, 1979). Ζ πνζνηηθή έξεπλα 

αθνξά ην θπζηθφ επφκελν ηεο πνηνηηθήο θαη ε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαθέξεηαη ζηε 

πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ πνζφηεηα ηνπ δείγκαηνο φζν κεγαιχηεξε είλαη ηφζν πνην έγθπξα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο.  

 ΣΟΥΟ 

ηφρνο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη λα εθκαηεπηνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπγθξηζνχλ κε 

απηά ηεο πνηνηηθήο ψζηε λα θαηαιήμεη ν εξεπλεηήο ζε πην έγθπξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηε ζρέζε θξίζεο θαη λαπηηιίαο.  

 ΠΛΖΘΤΜΟ/ ΓΔΗΓΜΑ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο ζα απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο. Ο εξεπλεηήο ζα επηιέμεη ην 10% ηνπ δείγκαηνο ξσηψληαο πεξίπνπ 45 άηνκα απφ 

δηάθνξεο λαπηηιηαθέο. Ζ επηινγή ζα γίλεη κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. πγθεθξηκέλα ν 

εξεπλεηήο ζα επηιέμεη ηπραία ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο απφ ην πξναλαθεξφκελν πιεζπζκφ. 

Βάζεη ηνπ πίλαθα Shunders , κε πνζνζηφ ζθάικαηνο 5% , ην δείγκα ζα είλαη 30.  

ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΑΦΖ 

 Ο εξεπλεηήο κέζσ  εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ νη εξσηψκελνη, ζα 

πξνβεί ζηε ζπιινγή ηνπ πνζνηηθνχ δείγκαηνο. Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα γίλεη είηε 

ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο  είηε ζα απνζηαινχλ κε email θαη ζα απαληεζνχλ ειεθηξνληθά. 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

 Καηά ην ζηάδην απηφ ζα δεκηνπξγεζεί έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ηνπ νπνίνπ νη 

εξσηήζεηο ζα πξνέιζνπλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (θαη φρη κφλν), νπφηε θαη 

ζα ειεγρζνχλ απφιπηα θαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζήο 

ηνπο απφ ηνπο εξσηψκελνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα απνηειείηε απφ ζπλδεδεκέλεο 



70 

 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα εθθξάδνπλ ηε γεληθή ζηάζε ησλ εξσηψκελσλ, ηελ άξλεζε θαη ηε 

ζεηηθή ζηάζε. Καηά πξνηίκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θιίκαθα Likert (1932), πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξαζζεί ν βαζκφο ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ θάζε εξψηεζε 

ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ εγθπξφηεηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζα εμαζθαιηζηεί απφ ηε ζσζηή επηινγή ηνπ δείγκαηνο 

αιιά θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα επηιεγεί. 

 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-SPSS 

 Ζ αλάιπζε ζα γίλεη κε ην πξφγξακκα SPSS. Αξρηθά ζα γίλεη πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζνχλ κέζα ηεο κειέηεο cross tabulation, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ησλ εξσηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σέινο ζα κειεηεζνχλ νη ππνζέζεηο.  
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ρήκα 4.2-Δξεπλεηηθφο ρεδηαζκφο. 

Πεγή: Πεηξάθεο, AGSM 2011 

 

 

Ζκηδνκεκέλε 

Πνηνηηθή 

Ναηνπξαιηζηηθή 

(πξνεγείηαη) 

Άμνλεο ζπδήηεζεο 

Βαζηθή κέζνδνο 

επαθήο ε ζπλέληεπμε 

βάζνπο 

Αλάιπζε θαη εξκελεία 

θεηκέλσλ - 

ζπλεληεύμεσλ 

Γνκεκέλε Πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε (έπεηαη) 

Δξσηεκαηνιόγην 

Βαζηθή κέζνδνο 

επαθήο ε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε 

Σα δεδνκέλα 

εθθξάδνληαη ζε 

αξηζκνύο 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 
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 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ / ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

Ζ Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή ζηνρεχεη  ζηελ  αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηε ζπλνπηηθή θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ». Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί, 

1. Μέζνδνη πηλαθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

2. Μέζνδνη γξαθηθήο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

3. Αξηζκεηηθά πεξηγξαθηθά κέηξα1 

 Ο ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα ειέγμεη αλ νη ππνζέζεηο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί, είλαη απνδεθηέο ή φρη.  

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ 

Σα αλακελφκελα νθέιε αλαθέξνληαη ζηε θαηαλφεζε ηεο παξνχζαο αγνξάο αιιά θαη 

ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ζηε Διιάδα ηεο λαπηηιίαο. Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη ζα 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο 

απφ ηε θξίζε παξφιν πνπ νη εηαηξίεο επιήγεζαλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο απφ ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο θαη έπεηηα, κε κία ζρεηηθή ρξνληθή πζηέξεζε. 

4.5 ΘΔΜΑΣΑ ΖΘΗΚΖ / ΚΧΓΗΚΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο ζπγγξαθέαο ζθνπεχεη λα κειεηήζεη ηνλ Κψδηθα εζηθήο ψζηε αθνινπζψληαο ηνλ, λα 

εμαζθαιίζεη φηη ε έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζα είλαη ηίκηα, ακεξφιεπηε θαη 

αληηθεηκεληθή. Θα πξνζπαζήζεη νη εξσηήζεηο λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κελ ζηρηεί θαη λα κελ 

ελνριεζεί ν εξσηψκελνο.  Ο θαζεγεηήο Πεηξάθεο Μ (2006) ηνλίδεη φηη φζν ιηγφηεξν ζίγεηαη 

ν εξσηψκελνο ηφζν πεξηζζφηεξν νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεη ζα είλαη αιεζηλέο θαη 

αληηθεηκεληθέο. 

 Ο εξεπλεηήο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα εθαξκφζεη πηζηά ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο ηνπο νπνίνπο νξίδεη ην M.R.S. θαη ην I.M.R.A. πγθεθξηκέλα: 

 Θα ηεξεζεί ε ππφζρεζε γηα ερεκχζεηα 

 Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ ζα ζεσξεζνχλ εληειψο απφξξεηα 

  Θα πξνζπαζήζεη ν εξσηψκελνο λα κελ αηζζαλζεί άβνια θαη ακήραλα απφ ηηο 

εξσηήζεηο 

 Δάλ ν εξσηψκελνο αξλεζεί λα απαληήζεη, ν εξεπλεηήο ζα ππαθνχζεη ζηελ επηζπκία 

θαη δελ ζα επηκείλεη θνξηηθά 

 Θα γλσζηνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ θνηηεηηθή ηνπ ηδηφηεηα 
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 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λαπηηιηαθψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα είλαη νη εμήο: Aegean, Anangel, Capital Products, Danaos , Globus,  Diana, Navarone, 

Eagle bulk, Euroseas, Maran , Excel, Dalomar, Marmaras navigation, Chandris,  Hellenic 

Carriers, ,Paragon, Kallimanopoulos,  Safe bulkers, Seanergy, Star Bulk carriers, Stealth, Ten, 

Alpha tankers, Laskaridis, Minerva, Atlas maritime, θαη Navios. Δπηπιένλ ζην θεθάιαην απηφ 

γίλεηαη πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη ειέγρνληαη νη ππνζέζεηο 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ 

1.1.1   Πόζα άηνκα εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία ζαο κε πιήξε ή κεξηθή απαζρόιεζε; 

Ο ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο  παξνπζηάδεη  αλνκνηνγελή θαηαλνκή εξγαδνκέλσλ αλά εηαηξία, 

αθνχ ην πνζνζηφ ησλ λαπηηιηαθψλ πνπ έρεη απφ 50- 249  εξγαδφκελνπο ππεξηεξεί  

Πίλαθαο 1 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα 10-49 5 18,5 

  50-249 16 59,3 

  250+ 6 22,2 

  χλνιν 27 100,0 

 

Γξάθεκα 1:  
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59,26%

18,52%

Πόζα άηνκα εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία ζαο κε πιήξε ή κεξηθή απαζρόιεζε;
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1.1.2 Πνην ην ύςνο ηνπ ηδίξνπ ην 2010; 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ην χςνο  ηνπ ηδίξνπ ην 2010. Παξαηεξνχκε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο έρνπλ ηδίξν  πεξηζζφηεξα απφ 50 εθ.  Δπξψ,  ζε πνζνζηφ 

66,7%.Δπίζεο, ην 33,3% είρε 10-50 εθαηνκκχξηα   

Πίλαθαο 2 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα 10 εθ - 50 εθ.  

επξψ 
9 33,3 

  Πεξηζζφηεξα απφ 

50 εθ.  Δπξψ. 
18 66,7 

  χλνιν 27 100,0 

 

Γξάθεκα 2:  χςνο ηνπ ηδίξνπ 
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1.1.3 Ζ εηαηξεία ζαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απηόλνκε 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη φιεο νη εηαηξείεο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απηφλνκεο  

 

Γξάθεκα 3:     

 

100,0%

Η εηαηξία ζαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απηόλνκε;

Ναι
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1.1.4 ε πνην θιάδν ηεο λαπηηιίαο δξαζηεξηνπνηείζηε 

 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη σο bulk carriers, 

bulk carriers / containerships, bulk carriers / tankers, containerships, dry bulk, dry gargo, 

dry/wet/logistics ports, LNG's-LPG's, MT Management&operation, product carriers, reffers / 

bulk, tankers, δηαρείξηζε πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ θαη Πνληνπφξνο 

 

Πίλαθαο 3  

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα    

  Dry bulk carriers 10 37 

  bulk carriers / containerships 
1 3,7 

  bulk carriers / tankers 1 3,7 

  containerships 2 7,4 

     

     

  dry/wet/logistics ports 1 3,7 

  LNG's-LPG's 2 7,4 

  MT Management &operation 
1 3,7 

  product carriers 1 3,7 

  reffers / bulk 1 3,7 

  TANKERS 7 26 

   
  

     

  Total 27 100,0 
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1.1.5 Ηδηνθηεζία εηαηξείαο 

 Σν 759% ησλ λαπηηιηαθψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κε 

έλα αξθεηά αμηφινγν πνζνζηφ 41% λα είλαη Αηνκηθή-Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε. 

 

Πίλαθαο 4 :  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Γηάθνξνη κέηνρνη (εηαηξία 

εληφο ρξεκαηηζηεξίνπ) 

16 59 

Αηνκηθή-Οηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε 

11 41 

χλνιν 27 100 

 

 

Γξάθεκα4:   
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1.1.6 Φύιν CEO 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 92.59% ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ησλ CEO είλαη άλδξεο θαη κφιηο ην 7,51% γπλαίθεο. Γπλαίθεο CEO ή δηεπζπληέο έρνπλ ε 

Hellenic θαη ε Navios 

 

Πίλαθαο 5 

 

 πρλόηεηα Πνζνζηό (%) 

Άληξαο 25 92.6 

Γπλαίθα 2 7.4 

ύλνιν 27 100 

 

Γξάθεκα5: 

 

7,41%

92,59%

Ση θύιν είλαη ν CEO/Δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο;

Γςναίκα

Άνηπαρ
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

2.1.1: Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα ηεο εηαηξίαο 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη ε εχξεζε 

Ναπισηψλ θαη ην χςνο ησλ λαχισλ , έπεηηα ε κείσζε δήηεζεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παγθνζκίσο, θαη ν απμεκέλνο παγθφζκηνο ζηφινο, αιιά θαη ε αδπλακία είζπξαμεο νθεηιψλ 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

Πίλαθαο 6:  

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Δχξεζε Ναπισηψλ/ Μείσζε 

χςνπο ησλ λαχισλ. 
21 77,8 

Απμεκέλνο παγθφζκηνο 

ζηφινο. 
12 44,4 

Ρεπζηφηεηα.   

Αδπλακία είζπξαμεο 

νθεηιψλ. 
1 3,7 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ηηο 

ηξάπεδεο. 
1 3,7 

Κφζηνο (vessel operation 

expenses/voyage expenses) 
  

Μείσζε δήηεζεο 

κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παγθνζκίσο 

17 63,0 

Άιιν 
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2.1.2: Παξάγνληεο πνπ άιιαμαλ ηελ ηειεπηαία 2εηία & ηα πνζνζηά αιιαγήο 

Οη παξάγνληεο πνπ άιιαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 2 εηίαο είλαη ηα Έζνδα (απν 

λαχινπο), ε Κεξδνθνξία , ηα Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/εκπνξεχκαηα) ,  ηα Λεηηνπξγηθά 

Κφζηε, ην θφζηνο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ , ην θφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο  θαη ην θφζηνο 

αζθάιηζεο (claims/insurance). πγθεθξηκέλα, ηα Έζνδα (απν λαχινπο) κεηψζεθαλ ζχκθσλα 

κε ην 59,3% (48,1% απφ 1-20% θαη 11,1% απφ 41-60%), ε Κεξδνθνξία κεηψζεθε ζχκθσλα 

κε ην 84% (απφ 1-20% γηα ην  30,4% , 21-40% γηα ην 26,1%, 41-60 γηα ην 39,1% θαη 61-80% 

γηα ην 4,3%), ηα Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/ εκπνξεχκαηα) κεηψζεθαλ ζχκθσλα κε ην  22,2% ,  

ηα Λεηηνπξγηθά Κφζηε απμήζεθαλ ζχκθσλα κε ην 66,7% (1-20%), ην θφζηνο λαππήγεζεο 

λέσλ πινίσλ κεηψζεθε ζχκθσλα κε ην 68,5%  , ην θφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο  έρεη απμεζεί 

ζχκθσλα κε ην 59,6% θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο (claims/insurance) έρεη παξακείλεη 

αλαιινίσην ζχκθσλα κε ην 54,2%. 

Πίλαθαο 7:   

 

   Μείσζε Αλαιινίσην Αχμεζε 

Έζνδα (απφ λαχινπο)                                πρλφηεηα 16 1 10 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

59,3 3,7 37 

Κεξδνθνξία                                                 πρλφηεηα 21  4 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

84  16 

Παξάγσγα 

(ζπλάιιαγκα/εκπνξεχκαηαα)  

πρλφηεηα 6 1 2 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

22,2 3,7 7,4 

Λεηηνπξγηθά Κφζηε                                     πρλφηεηα 3 4 18 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

11,1 14,8 66,7 

Κφζηνο λαππήγεζεο λέσλ 

πινίσλ          

πρλφηεηα 15 6 1 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

68,2 27,3 4,5 

Κφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο                          πρλφηεηα 2 7 14 

 Έγθπξν 8,7 32 59.6 
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Πνζνζηφ 

Κφζηνο αζθάιηζεο 

(claims/insurance)    

πρλφηεηα 4 13 7 

 Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

16,7 54,2 29,2 

 

Πίλαθαο 8:   

 

  1-

20% 

 21-40% 41-60% 61-

80% 

 

Έζνδα (απν λαχινπο)                                πρλφηεηα 13 7 3  Μείσζε  

 Πνζνζηφ 48,1 25,9 11,1   

Κεξδνθνξία                                                 πρλφηεηα 7 6 9 1 Μείσζε 

 Πνζνζηφ 25,9 22,2 33,3 3,7  

Παξάγσγα 

(ζπλάιιαγκα/εκπνξε

πκαηα)  

πρλφηεηα 7 3   Μείσζε 

 Πνζνζηφ 70 30    

Λεηηνπξγηθά Κφζηε                                     πρλφηεηα 18    Αχμεζε 

 Πνζνζηφ 66,7     

Κφζηνο λαππήγεζεο 

λέσλ πινίσλ          

πρλφηεηα 10 6   Μείσζε 

 Πνζνζηφ 37 22,22    

Κφζηνο 

Υξεκαηνδφηεζεο                          

πρλφηεηα 14 1   Αλαιινί

σην 

 Πνζνζηφ 51,9 3,7    

Κφζηνο αζθάιηζεο 

(claims/insurance    

πρλφηεηα 11 1   Αλαιινί

σην 

 Πνζνζηφ 40,7 3,7    
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2.1.3 Λόγνο ελεξγεηηθνύ πξνο παζεηηθό ην πξνεγνύκελν δσδεθάκελν 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζην 48% ησλ λαπηηιηαθψλ 

κεηψζεθε ν  ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ην παζεηηθφ ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν, κφιηο 

ζην 12% απμήζεθε θαη ζην 40% παξέκεηλε ζηαζεξφο 

Πίλαθαο 9:   

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα Αχμεζε 3 12,0 

  Μείσζε 12 48,0 

 Αλαιινίσην 10 40,0 

  χλνιν 25 12,0 

Αλαπάληεηα  2   

χλνιν 331 27 
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2.1.4 H εηαηξία ζαο έρεη θάπνην πξόγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ ππό εθηέιεζε; 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 91,7% ησλ εηαηξεηψλ έρεη 

θάπνην πξφγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ θαη κφιηο ην 8,3% δελ έρεη 

 

 Πίλαθαο 10:  

  πρλφηεηα 

Πνζνζηφ 

(%) 

Έγθπξα Ναη 20 91 

  Όρη 
2 9.1 

  χλνιν 22 100,0 

Αλαπάληεηα  5   

χλνιν 27  

 

Γξάθεκα 6: 

 

 

8,33%

91,67%

Η εηαηξία ζαο έρεη θάπνην πξόγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ ππό
εθηέιεζε;

Όσι

Ναι

Η εηαιπία ζαρ έσει
κάποιο ππόγπαμμα
ναςπήγηζηρ νέων

πλοίων ςπό εκηέλεζη;
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2.1.5 Ση ηύπνπ πινία ππάξρνπλ ζην παξαπάλσ πξόγξακκα (εξ. 2.5) ηεο εηαηξείαο 

Σν 66,7% έρεη πινία Υχδελ μεξνχ θνξηίνπ, ην 4,8% Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ην 23,8% 

Γεμακελφπινηα  θαη ην 4,8% LNG – LPG 

 

Πίλαθαο 11 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα Υχδελ μεξνχ θνξηίνπ 10 42 

 Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 5 21 

  Γεμακελφπινηα 5 21 

 LNG - LPG 4 17 

  χλνιν 24 100,0 

Αλαπάληεηα  3  

χλνιν 27  

 

Γξάθεκα 1:   

 

 

 : 

 

0 2 4 6 8 10 12

Χφδην ξηροφ φορτίου

Εμπορευματοκιβωτίων

Δεξαμενοπλοια

LNG - LPG
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2.1.6  H αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ ζαο (fleet utilization) 

 

Σν 59,3% ησλ λαπηηιηαθψλ κείσζε ην ζηφιν ηνπ, ην 29,6% ην δηαηήξεζε ζηαζεξφ, θαη κφιηο 

ην 11,1% ηνλ αχμεζε 

Πίλαθαο 12:   

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Αύμεζε 3 11,1 

Μείσζε 16 59,3 

Παξακέλεη ζηαζεξό 8 29,6 

ύλνιν 27 100,0 

 

 Γξάθεκα 8 
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H αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ ζαο (fleet utilization)
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2.1.7  Καηά πόζν ε πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ εηαηξεία ζαο & ηνλ θιάδν & 

ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο  

Ζ κείσζε ηνπ ζηφινπ ησλ λαπηηιηαθψλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηελ πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή θξίζε.  χκθσλα κε ην 48,1% ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπο έπιεμε 

αξθεηά, ελψ έλα αξθεηά αμηφινγν πνζνζηφ ηνπο έπιεμε ειάρηζηα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

έπιεμε αξθεηά ηνλ θιάδν (96,3%) , ελψ θαη ε ηηκή ηεο  κεηνρήο κεηψζεθε ζε φιεο ηηο 

εηζεγκέλεο ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο13:  

 

Δηαηξία   

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Σελ έπιεμε αξθεηά 13 48,1 

Σελ έπιεμε ειάρηζηα 11 40,7 

Σελ βειηίσζε αξθεηά 1 3,7 

χλνιν 27 100,0 

   

 

Κιάδνο πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Σελ έπιεμε αξθεηά 13 48,1 

Γέλ επεξέαζε θαζφινπ 2 7,4 

Σελ έπιεμε ειάρηζηα 11 40,7 

Σελ βειηίσζε αξθεηά 1 3,7 

χλνιν 27 100,0 

 

Σηκή κεηνρήο πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Σελ έπιεμε αξθεηά 26 96,3 

Σελ έπιεμε ειάρηζηα 1 3,7 

χλνιν 27 100 
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2.1.8 Οη λέεο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκώλ (βόξεηα παγσκέλε ζάιαζζα, δηάλνημε 

δηώξπγαο Παλακά, επέθηαζε ιηκαληώλ θα) αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εηαηξία ζαο: 

Οη λέεο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκψλ (βφξεηα παγσκέλε ζάιαζζα, δηάλνημε δηψξπγαο 

Παλακά, επέθηαζε ιηκαληψλ θα) αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ζχκθσλα κε ην 69,2% ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

Πίλαθαο 24:  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Θεηηθά 18 69,2 

Αδηάθνξα 8 30,8 

Αλαπάληεηα 1 3,7 

χλνιν 27 100,0 

 

Γξάθεκα 9 
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Οη λέεο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκώλ (βνξεηα παγσκέλε ζάιαζζα,
δηάλνημε δηόξπγαο Παλακά, επέθηαζε ιηκαληώλ θα) αλακέλεηαη λα

επεξεάζνπλ ηελ εηαηξία ζαο:
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Γ. ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

  

3.1.1 εθηίκεζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο παγθνζκίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ 

δσδεθακήλνπ θαη  ζπλνιηθνύ ηδίξνπ ηνπ θιάδνπ  

Σν 51,9% βιέπεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ παγθνζκίσο θαη ζεσξεί φηη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζα βειηησζεί, έλα φκσο αμηφινγν πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχζεη. Αιιά παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία βιέπεη κε αηζηνδνμία 

ην νηθνλνκηθφ κέιινλ παγθνζκίσο εθηηκνχλ φηη ν ηδίξνο ηνπο ζα κεησζεί (40,7%), ελψ έλα 

αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (37%) ζεσξεί φηη ζα απμεζεί ν ηδίξνο ηνπο 

Πίλαθαο 35:  

Παγθόζκηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Καιχηεξε 14 51,9 

Υεηξφηεξε 7 25,9 

Κακηά Αιιαγή 6 22,2 

χλνιν 27 100 

Σδίξνο 
πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Θα απμεζεί 10 37,0 

Θα κεησζεί 11 40,7 

Θα κείλεη αλαιινίσηνο 6 22,2 

χλνιν 27 100 
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3.1.2 Δθηίκεζε γηα έληαζε αληαγσληζκνύ ζηνλ θιάδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ 

δσδεθακήλνπ θαη  έζνδα  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ δσδεθακήλνπ 

Σν 74,1% εθηηκά φηη ν αληαγσληζκφο ζα εληαζεί θαη κφιηο ην 25,9% ζεσξεί φηη δε ζα έρεη 

αμηφινγεο κεηαβνιέο. Δληνχηνηο εθηηκνχλ φηη ηα έζνδά ηνπο, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο  θαη 

ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ παξά ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επφκελνπ δσδεθάκελνπ ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα 

Πίλαθαο 46:  

Έληαζε αληαγσληζκνύ πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Θα εληαζεί 20 74,1 

Γε ζα έρεη αμηφινγεο 

κεηαβνιέο. 
7 25,9 

χλνιν 27 100,0 

 

Έζνδα πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Απμεζνχλ 8 30,8 

Μεησζνχλ 4 15,4 

Παξακείλνπλ ζηα ίδηα 

επίπεδα. 
14 53,8 

Αλαπάληεηα 1  

χλνιν 27 100 

 

Κέξδνο πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Απμεζεί 2 34,4 

Μεησζεί 12 7,4 

Παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα. 13 58,1 

χλνιν 27 100 

 

Αξηζκόο εξγαδόκελσλ πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Θα απμεζεί 12 46,2 

Θα παξακείλεη ν ίδηνο 14 53,8 
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Αλαπάληεηα 1  

χλνιν 27 100 
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3.1.3 ηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ην επόκελν έηνο 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο σο ειέρζε βιέπνπλ κε αηζηνδνμία ην κέιινλ θαη  απηφ ζηξαηεγηθά 

κεηαθξάδεηαη ζην λα αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο (70,4%) 

Πίλαθαο 57:  

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Έγθπξα πξξίθλσζε 1 3,7 

  πλεξγαζία κε άιιεο εηαηξίεο 3 11,1 

  Αλάπηπμε 19 70,4 

  Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 2 7,4 

  Άιιν 2 7,4 

  χλνιν 27 100,0 

 

 

3.1.4 Δθηίκεζε γηα ύςνο ησλ λαύισλ ζηελ επόκελε 5εηία & δήηεζε γηα κεηαθνξά από 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

Σν 81,5% εθηηκά φηη ηα λαχια ζηνλ αθηνπιντθφ ηνκέα ζα απμεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επφκελεο πεληαεηίαο, φπσο θαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(70,4%) 

Πίλαθαο 68:  

 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

Ύςνο 

λαχισλ 

Θα απμεζεί 22 81,5 

Θα κείλεη αλαιινίσην 5 18,5 

Total 27 100,0 

Εήηεζε γηα 

κεηαθνξά 

Θα απμεζεί 19 70,4 

Θα κείλεη αλαιινίσηε 8 29,6 

Total 27 100,0 

 

  



95 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε 27 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. : Anangel, Capital Products, 

Danaos, Globus,  , Diana, Navarone Eagle bulk, Euroseas, Maran , Excel, Dalomar, 

Marmaras navigation, C handris,  Hellenic Carriers, ,Paragon, Kallimanopoulos, Aegean,  

Safe bulkers, Seanergy, Star Bulk carriers, Stealth, Ten, Alpha tankers, Laskaridis, Minerva, 

Atlas maritime, θαη Navios  

Οη εηαηξείεο έρνπλ θπξίσο απφ 50- 249  εξγαδφκελνπο .Με ηδίξν πεξηζζφηεξα απφ 50 εθ.  

Δπξψ,  ζε πνζνζηφ 66,7%. Δπίζεο, ην 33,3% είρε 10-50 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ ,φιεο είλαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απηφλνκεο   

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο αγνξέο κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ λα απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ησλ bulk carriers. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη εηαηξίεο πνπ 

απαζρνινχλ δεμακελφπινηα θαη πινία κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη πξντφληα 

θπζηθνχ αεξίνπ. ην δείγκα καο πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο φπσο reefers, εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη 

πινία εηδηθψλ ζθνπψλ θαη γηα επηρεηξήζεηο ζε κεγάια βάζε. 

Σν 59% ησλ λαπηηιηαθψλ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κε έλα αξθεηά αμηφινγν 

πνζνζηφ 41% λα είλαη Αηνκηθή-Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Ωο πξνο ην θχιν ηνπ δηεπζπληή 

πξνέθπςε φηη ην 92.59% ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ CEO είλαη άλδξεο θαη κφιηο ην 7,51% 

γπλαίθεο. Γπλαίθεο CEO ή δηεπζπληέο έρνπλ ε Hellenic θαη ε Navios 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη ε εχξεζε 

Ναπισηψλ θαη ην χςνο ησλ λαχισλ, έπεηηα ε κείσζε δήηεζεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παγθνζκίσο, θαη ν απμεκέλνο παγθφζκηνο ζηφινο, αιιά θαη ε αδπλακία είζπξαμεο νθεηιψλ 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ άιιαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 2εηίαο είλαη ηα Έζνδα 

(απφ λαχινπο), ε Κεξδνθνξία, ηα Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/ εκπνξεχκαηα) ,  ηα Λεηηνπξγηθά 

Κφζηε, ην θφζηνο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ, ην θφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο  θαη ην θφζηνο 

αζθάιηζεο (claims / insurance). πγθεθξηκέλα, ηα Έζνδα (απφ λαχινπο) κεηψζεθαλ ζχκθσλα 

κε ην 59,3% (48,1% απφ 1-20% θαη 11,1% απφ 41-60%), ε Κεξδνθνξία κεηψζεθε ζχκθσλα 

κε ην 84% (απφ 1-20% γηα ην  30,4% , 21-40% γηα ην 26,1%, 41-60 γηα ην 39,1% θαη 61-80% 

γηα ην 4,3%), ηα Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/ εκπνξεχκαηα) κεηψζεθαλ ζχκθσλα κε ην  22,2% ,  

ηα Λεηηνπξγηθά Κφζηε απμήζεθαλ ζχκθσλα κε ην 66,7% (1-20%), ην θφζηνο λαππήγεζεο 

λέσλ πινίσλ κεηψζεθε ζχκθσλα κε ην 68,5%  , ην θφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο  έρεη παξακείλεη 
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αλαιινίσην ζχκθσλα κε ην 52,2% θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο (claims/insurance) έρεη 

παξακείλεη αλαιινίσην ζχκθσλα κε ην 54,2%. 

Δπίζεο ζην 48% ησλ λαπηηιηαθψλ κεηψζεθε ν  ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ην παζεηηθφ 

ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν, κφιηο ζην 12% απμήζεθε θαη ζην 40% παξέκεηλε ζηαζεξφο 

Σν 91,7% ησλ εηαηξεηψλ έρεη θάπνην πξφγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ θαη κφιηο ην 

8,3% δελ έρεη θάπνην πξφγξακκα. 

Σν 66,7% έρεη πινία Υχδελ μεξνχ θνξηίνπ, ην 4,8% Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ην 23,8% 

Γεμακελφπινηα θαη ην 4,8% LNG – LPG. 

Σν 59,3% ησλ λαπηηιηαθψλ κείσζε ην ζηφιν ηνπ, ην 29,6% ην δηαηήξεζε ζηαζεξφ, θαη 

κφιηο ην 11,1% ηνλ αχμεζε. Ζ κείσζε ηνπ ζηφινπ ησλ λαπηηιηαθψλ ελδερνκέλσο λα 

νθείιεηαη θαη ζηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε. χκθσλα κε ην 48,1% ε πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπο έπιεμε αξθεηά, ελψ έλα αξθεηά αμηφινγν πνζνζηφ ηνπο έπιεμε 

ειάρηζηα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε αξθεηά ηνλ θιάδν (96,3%) , ελψ έπιεμε αξθεηά θαη ηε 

κεηνρή ηνπ ζε 19 εηζεγκέλεο λαπηηιηαθέο ηνπ δείγκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη λέεο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκψλ (βφξεηα παγσκέλε ζάιαζζα, 

επέθηαζε δηψξπγαο Παλακά, επέθηαζε ιηκαληψλ θ.α) αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά 

ζχκθσλα κε ην 69,2% ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, ην 51,9% βιέπεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ 

παγθνζκίσο θαη ζεσξεί φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα βειηησζεί, έλα φκσο αμηφινγν 

πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχζεη. Αιιά παξά ην 

γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία βιέπεη κε αηζηνδνμία ην νηθνλνκηθφ κέιινλ παγθνζκίσο εθηηκνχλ  

θπξίσο φκσο φηη ν ηδίξνο ηνπο ζα παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα  

Ωο πξνο ηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 74,1% εθηηκά φηη ν αληαγσληζκφο ζα εληαζεί 

θαη κφιηο ην 25,9% ζεσξεί φηη δε ζα έρεη αμηφινγεο κεηαβνιέο. Δληνχηνηο εθηηκνχλ φηη ηα 

έζνδά ηνπο ,  ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο  θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ παξά ηελ έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ δσδεθάκελνπ ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα 

επίπεδα 

Σέινο, ην 81,5% εθηηκά φηη ην επίπεδν ησλ λαχισλ ζα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επφκελεο πεληαεηίαο, φπσο θαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(70,4%), πνπ θαηαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηεο λαπηηιίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ζ παξαπάλσ ζηαηηζηηθή κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ,νδήγεζε ζε 

αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ ζπλάδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία 

ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. 

Αξρηθά φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα καο νη εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ήηαλ νηθνλνκηθά απηφλνκεο (δελ απνηεινχζαλ δειαδή κέινο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ 

βξαρίνλα) ,απνηέιεζκα αλακελφκελν ,θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ, αιιά φπσο θαη πξνθχπηεη 

απφ δηάθνξεο πεγέο νη ειιεληθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ήηαλ εμ ’αξρήο θπξίσο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο κε πνιπεηή παξάδνζε ζηηο ζάιαζζεο. Αθφκα θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή φπνπ 

αξθεηέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα 

θαη έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή κνξθή απ’φηη απηέο είραλ ηζηνξηθά. Δλψ ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο δηνηθνχληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ εηζεγκέλσλ θαη θπξίσο απφ CEOs αλδξηθνχ 

θχιινπ.  

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί ,πσο ζηελ έξεπλα καο πξνέθπςε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζε απηήλ απφ εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ, επηρεηξήζεηο, 

απνηειψληαο ην 59% ζε ζρέζε κε ην 41 % ησλ εθηφο ρξεκαηηζηεξίσλ επηρεηξήζεσλ.  

Πην αλαιπηηθά, ζηηο εξσηήζεηο καο ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο θάζε 

εηαηξίαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα καο θαηαδεηθλχνπλ πσο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηφινπ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηφο καο  απνηειείηαη απφ πινία μεξνχ 

θνξηίνπ ,θαζψο πεξίπνπ δχν ζηηο ηξείο λαπηηιηαθέο, απαζρνινχλ bulk carriers ,ελψ βάζεη ηεο 

ππάξρνπζαο έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο (θεθ.2.4) πξνθχπηεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50% 

έρνληαο κηα κηθξή απφθιηζε θαζψο πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ δελ 

πεξηειάκβαλαλ κία θαη κφλν απάληεζε ελψ θάπνηεο απφ ηηο εηαηξίεο  ηνπ δείγκαηνο  

απαζρνινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αγνξάο φληαο δηαθνξνπνηεκέλεο. Παξφια απηά 

νδεγνχκαζηε ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα πσο ε θχξηα αγνξά δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ είλαη ε αγνξά ηνπ μεξνχ θνξηίνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν ησλ δεμακελφπινησλ ππάξρεη κία κεγαιχηεξε ζχγθιηζε κε ηελ 

βηβιηνγξαθία καο (θεθ.2.4) θαζψο απφ απηήλ πξνθχπηεη πσο ν δεχηεξνο ηνκέαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ειιεληθνχ ζηφινπ είλαη απηφο ησλ δεμακελνπινίσλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

30%, ελψ θαη απφ ηελ έξεπλα καο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε θπκαίλεηαη ζηα 

επίπεδα  ηνπ 25%. 
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ηνλ θιάδν ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ην πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ  ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 11% (θεθ 2.4) πνζνζηφ πνπ έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ θπκάλζεθε ζην 

11.4% (ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηφ εηαηξίεο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηηο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην ζχλνιν ηεο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα καο, πξνθχπηεη φηη νη εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη εηαηξίεο πνπ απαζρνινχλ 

δηαθφξσλ εηδψλ πινία, θηάλνπλ ζε πνζνζηφ ην 6.9% θαη 3.7% αληίζηνηρα ,απνηειέζκαηα ηα 

νπνία έξρνληαη επίζεο ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηεο βηβιηνγξαθίαο καο 

(θεθ2.4). 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο, έγηλε κία δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ 

είρε ε θξίζε ζηνλ θιάδν θαη ηηο θχξηεο πεγέο πξνβιεκάησλ γηα απηέο . 

Δδψ ,νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζπλπθαζκέλεο κε ηελ θάκςε 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παγθφζκηαο χθεζεο. Οη δεκνθηιέζηεξεο απαληήζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα φζνλ αθνξά ζηα θχξηα πξνβιήκαηα ησλ εηαηξηψλ  ήηαλ κε δηαθνξά, ε 

δπζθνιία εμεχξεζεο λαπισηψλ /κείσζε χςνπο λαχισλ θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα παγθνζκίσο θαζψο ην 77.8% θαη ην 63% αληίζηνηρα, ησλ 

εξσηψκελσλ έζεζαλ απηνχο ηνπο δχν –ζπκπιεξσκαηηθνχο- παξάγνληεο σο ηελ θπξηφηεξε 

πεγή πξνβιεκάησλ γηα απηέο. Σν απνηέιεζκα απηφ, ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν αλακελφκελν 

γηα καο, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζπλαληήζακε πξνεγνπκέλσο ζηα 

θεθάιαηα 2.2 θαη 2.3 απηνί ήηαλ θαη νη δχν παξάγνληεο γηα ηελ θαηαθξήκληζε ηεο 

λαπιαγνξάο θαζψο, ην  παγθφζκην ΑΔΠ άξρηζε πιένλ λα απμάλεηαη κε θζίλνληεο ξπζκνχο 

κέζα ζην 2008 θηάλνληαο ην 3.2 % ελψ γηα ην 2009 ππήξμε κείσζε θαηά 1.1%. Σν 

παγθφζκην εκπφξην αθνινχζεζε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο αθνχ γηα ην 2008 έπεζε ζην 3.2%  απφ 

ην δηπιάζην ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ελψ ε θαηάζηαζε έγηλε δξακαηηθή γηα ην 2009 αθνχ 

κεηψζεθε απφηνκα θαηά 11.9%. Γηα ηε λαπιαγνξά ε θαηάζηαζε ήηαλ αθφκα πην δξακαηηθή 

θαζψο φιε απηή ηελ πξναλαθεξζείζα άλζηζε αθνινχζεζε θαηαθξήκληζε ησλ λαχισλ ζε 

εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα. Δλδεηθηηθά ν δείθηεο BDI, κέζα ζε κφιηο έλα ρξφλν θαηέξξεπζε 

απφ ηηα επίπεδα ηνπ 8200 ζηα 660 ζεκεηψλνληαο κείσζε 92%.Αθφκε έλα κεγάιν πξφβιεκα 

γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν πεξηνξηζκψλ ησλ θεθαιαίσλ θαη ε πξφζβαζε 

ζηηο αγνξέο εηδηθφηεξα γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο βαζίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη δελ έρνπλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ην θεθάιαην 1.7 ζπλαληήζακε ηνπο ιφγνπο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ,πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηαηξηψλ. Δθεί 

είδακε φηη γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα ε δηαηξαπεδηθή αγνξά θινλίζηεθε κε απνηέιεζκα λα 
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έρεη ραζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη κεηαμχ απηψλ, αιιά θαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα  αθελφο ηελ αδπλακία θίλεζεο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αδπλακία ζηήξημεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ. Σέινο 

,έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα, ζρεδφλ 3 ρξφληα κεηά ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο, απεηιεί ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν είλαη ε καδηθή λαππήγεζε κεγάινπ αξηζκνχ  

πινίνπ θαη ε αχμεζε πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεγνλφο πνπ έρνπκε 

ζπλαληήζεη θαη ζην θεθ.2.5 πξνεξρφκελν απφ ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Αλ θαη  αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, δελ πξνθχπηεη αλάινγε 

ζεκαληηθφηεηα κε ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

 ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπκε ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο  πνπ 

άιιαμαλ γηα ηηο εηαηξίεο θαηά ην δηάζηεκα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ,πξνέθπςε πσο γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ππήξμε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ λαχισλ, ελψ γηα θάπνηεο πνπ είραλ 

κηζζψζεη αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζηφινπ ηνπο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα δελ ππήξμε 

αιινίσζε ζε εμίζνπ κεγάιν βαζκφ. ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ (2.2-2.3) θαηαγξάθεηαη 

αληίζηνηρε αλαθνξά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Όζνλ αθνξά ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ εηαηξηψλ ,απφ ηελ εμαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ,πξνθχπηεη ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ κείσζε απηή ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα νδεγεζήθακε θαη ζην θεθ.3 φπνπ έγηλε θαη ε κειέηε 

πεξίπησζεο ζε επηά εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ πξνέθπςε κείσζε θεξδνθνξίαο ζε πνζνζηά απφ 40% έσο 174% ζε 

εηήζηα βάζε. 

Σέινο, έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ,γηα ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ,ήηαλ απηφο ηνπ 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθάληζε άλνδν. Απηφ ζα ιέγακε, πσο 

ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο φπσο είδακε ζην θεθάιαην 1.7 πνπ πξνεγήζεθε, ε αδπλακία ησλ 

ηξαπεδψλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε λαπηηιία απνηέιεζε αξθεηά ζεκαληηθή πιεγή γηα ηνλ 

θιάδν, θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ, πξφθεηηαη γηα κία βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ, 

ζπλεπψο ε πξφζβαζε ζηα ηξαπεδηθά θεθάιαηα είλαη απαξαίηεηε. Αθφκε, ζην  θεθάιαην 2.5 

είδακε πσο αξθεηνί πινηνθηήηεο εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ,ελψ 

θάπνηνη απφ απηνχο θαηάθεξαλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα είηε απφ εηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηήξηα 

είηε απφ ηελ εηζαγσγή ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα απφ κεγάια funds ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Παξάιιεια, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο ε εηαηξία  έρεη πιεγεί  

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο, ζε πνζνζηφ 90%.Απηφ 

ζπλάδεη κε ηελ κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπλαληήζακε ζην θεθάιαην 3, ζηελ αλάιπζε 

ησλ δεηθηψλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζπλαληήζακε ζην 

θεθάιαην 2.2 πνπ αλαθέξεη ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ λαχισλ κεηά ηελ θξίζε. Παξφια απηά 
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,νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο  εηαηξίεο θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ δπλακηθά ηηο πξνθιήζεηο  θαη 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ην πεξηβάιινλ θαηαθέξλνληαο λα βγνπλ ηζρπξφηεξεο απφ ηελ θξίζε θαη 

λα πξνζπαζνχλ λα επεθηαζνχλ ,πξσηαγσληζηψληαο δηαθξηλφκελνη, κέζα ζε απηφ.  

ηε ζπλέρεηα, ε  έξεπλα καο επηθεληξψζεθε ζηα  επελδπηηθά ζρέδηα ησλ εηαηξηψλ θαη ζηα 

πηζαλά λαππεγηθά πξνγξάκκαηα απηψλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πξνθχπηεη πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο ,έρνπλ 

θάπνην πξφγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ (εξ.2.1.4) ελψ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα 

πεξηιακβάλνληαη πινία φισλ ησλ ηχπσλ. Οη έιιελεο πινηνθηήηεο πξσηνζηαηνχλ  θαη 

θαζνξίδνπλ ηελ ηάζε ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Όπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην 2.4, νη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο είλαη πξψηνη ζηε ιίζηα παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ ζε θνξεάηηθα θαη 

θηλέδηθα , θπξίσο , λαππεγεία. 

Δλδεηθηηθά, γηα ην 2010 νη παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ αλήιζαλ ζε 748 κε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα 65 εθ. ηφλνπο. Σα πεξηζζφηεξα εμ’απηψλ ήηαλ πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ 

(394), ελψ 228 πινία ήηαλ δεμακελφπινηα θαη πινία κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Δίλαη νξαηφ πσο νη ειιεληθέο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο 

αλάγθεο ηηο αγνξάο γηα κεηαθνξά θνξηίσλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάινγα κε 

απηέο πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο  ηνπο κε ζπλέπεηα θαη αζθάιεηα. 

Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην κέιινλ ζηε λαπηηιία θαη ηηο 

παγθφζκηεο πξνθιήζεηο πνπ είλαη κπξνζηά, δειψλνπλ πσο παξφηη νη πινηνθηήηεο είλαη ,θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 75%, βέβαηνη πσο ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζα εληαζεί 

είλαη αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ θαη ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζηε λαπηηιία. Δπίζεο  εθηηκνχλ 

ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 70 % ,πσο νη λέεο ζπλζήθεο γηα ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ζα έρνπλ ζεηηθφ 

αληίθηππν γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο. Κάηη αλάινγν ζπλαληήζακε θαη ζην θεθάιαην 2.5 φπνπ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο πξνθιήζεηο  ηνπ κέιινληνο θαη ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν. 

Δίλαη ινηπφλ νξαηφ πσο αξθεηά εθ ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ρξήζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία δφζεθαλ ζε ζηειέρε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία θαηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ, κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ ηελ 

ππάξρνπζα  βηβιηνγξαθία ζε πεγέο δηαδηθηχνπ, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη επηζηεκνληθά 

εγρεηξίδηα ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζηζηψληαο  εγθπξφηεξε, αθξηβέζηεξε θαη 

πνηνηηθφηεξε  ηελ πνζνηηθή καο έξεπλα.  

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, εληνπίζηεθε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ  θαη αηηηψλ πνπ 

έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

θξίζε. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε  παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε  λα εμεηάζεη ζε βάζνο ηνπο ιφγνπο 

πνπ κία ηφζν κεγάιε ζε έθηαζε θξίζε επεξέαζε έλα ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θιάδν . 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είδακε ηνπο ιφγνπο πνπ ε λαπηηιία βξέζεθε ζε θξίζε ε 

νπνία έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζε δχν θχξηνπο ππιψλεο. Απηφλ ηεο δηεζλνχο χθεζεο θαη απηφλ ηεο 

αδπλακίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ 

δηαζπλδεδεκέλνπο, ζε παγθφζκην επίπεδν. Απφ ηελ έξεπλα καο πξνθχπηεη πσο ν ελ ιφγσ 

θιάδνο, παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο  εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη .Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε θάζε ρψξα 

ηνπ πιαλήηε πξνζθέξεη αλάινγε αλάπηπμε θαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Δίλαη γλσζηφ πσο 

ε δήηεζε γηα λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο είλαη παξάγσγνο δήηεζε, θαζψο εμαξηάηαη απφιπηα απφ 

ηε δήηεζε γηα κεηαθνξά αγαζψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνεξρφκελε ζαθψο απφ ηελ 

απμεκέλε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ άλζηζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Δπίζεο, απφ  απηή ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο ν λαπηηιηαθφο θιάδνο ,πιέεη ζπκπνξεπφκελνο 

θαη κε ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οδεγεζήθακε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε παξνρή ξεπζηφηεηαο, θεθαιαίσλ θαη ζηήξημεο ηνπ θιάδνπ απνδείρηεθε 

δσηηθήο ζεκαζίαο ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. 

πκπεξαζκαηηθά θαη φζνλ αθνξά ζην κέιινλ ηεο λαπηηιίαο ,εθηηκάηαη πσο παξφηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν, ε δήηεζε ηνπ νπνίνπ, εμαξηάηαη απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα ξπζκίδεη ηελ πξνζθνξά θαη ηελ παγθφζκηα 

ρσξεηηθφηεηα. Αθφκε πνιιέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα αλαδηαξζξψζνπλ ην ζηφιν ηνπο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ηάζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαζίζηαληαη βηψζηκεο αθφκα θαη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο   

Δπίζεο ,αλ θαη φπσο είδακε κέζα απφ ηελ έξεπλα ηα ηξαπεδηθά θεθάιαηα θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ θιάδν, κία επέθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα 

επηθεληξσζεί ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη 

εηαηξίεο ζα πξέπεη λα απαγθηζηξσζνχλ ζε θάπνην βαζκφ απφ ηα ηξαπεδηθά θεθάιαηα θαη λα  

αλαδεηνχλ ζην κέιινλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ,φπσο ήδε έρεη αξρίζεη λα 

εθαξκφδεηαη. Σέινο, κία πξφζζεηε κειέηε, ζα κπνξνχζε λα  εξεπλήζεη  θαηά πφζν  κε πνίν 

ηξφπν  ζα κπνξνχζε ν λαπηηιηαθφο θιάδνο ζην ζχλνιν ηνπ, λα  αλαπηχμεη θάπνην κεραληζκφ 

,ψζηε  λα αληηκεησπίδεη ηαρχηεξα ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

Μέξνο 1ν  –Γεληθά ζηνηρεία ηεο Ναπηηιηαθήο εηαηξίαο. 

 

1.1 ηνηρεία ηεο Ναπηηιηαθήο. 

Όλνκα εηαηξίαο:…………………… (Πξναηξεηηθά) 

 

1.2 Πόζα άηνκα εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία ζαο κε πιήξε ή κεξηθή 

απαζρόιεζε; 

0-9  

10-49  

40-249  

250 θαη πάλσ  

 

1.3 Πνην ην ύςνο ηνπ ηδίξνπ ην 2010; 

 

Έσο 2 εθ. Επξώ  

2 εθ.-10 εθ.   επξώ.  

10 εθ-50 εθ.  επξώ   

Πεξηζζόηεξα από 50 εθ.  Επξώ.  

 

1.4 Η εηαηξία ζαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απηόλνκε; 

 

Η εξώηεζε απηή δεηά λα απνζαθεληζηεί αλ ε εηαηξία παίξλεη απηόλνκα 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηηο απνθάζεηο ή είλαη γηα παξάδεηγκα κέινο 

νκίινπ νπόηε θαη νη απνθάζεηο παίξλνληαη από ηα θεληξηθά. 

 

ΝΑΙ  

ΟΥΙ  
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1.5 ε πνην θιάδν ηεο λαπηηιίαο δξαζηεξηνπνηείζηε……………………..….. 

 

 

1.6 Ιδηνθηεζία εηαηξίαο 

 

Δηάθνξνη κέηνρνη (εηαηξία εληόο ρξεκαηηζηεξίνπ)  

Δηάθνξνη κέηνρνη (εηαηξία εθηόο ρξεκαηηζηεξίνπ)  

Αηνκηθή-Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε  

 

1.7 Ση θύιν είλαη ν CEO/Δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο; 

 

Άληξαο  

Γπλαίθα  
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Μέξνο 2ν  –Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

 

2.1 Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε απηή ηε 

ζηηγκή (Επηιέμεηε όζν ζαο αθνξνύλ). 

 

Εύξεζε Ναπισηώλ/ Μείσζε ύςνπο ησλ λαύισλ.  

Απμεκέλνο παγθόζκηνο ζηόινο.  

Ρεπζηόηεηα.  

Αδπλακία είζπξαμεο νθεηιώλ.  

Υξεκαηνδόηεζε από ηηο ηξάπεδεο.  

Κόζηνο (vessel operation expenses/voyage expenses)  

Μείσζε δήηεζεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο παγθνζκίσο  

Άιιν.  

 

2.2 Πνηνη από ηνπο παξαθάησ νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο άιιαμαλ ηελ 

ηειεπηαία δηεηία; 

 

Παξαθαινύκε βάιηε ζε θύθιν απηό πνπ ηζρύεη (γηα εξωηεκαηνιόγηα 

κέζω email, παξαθαιώ ζθηαγξαθείζηε ην αληίζηνηρν . Αλ θάπνηνο από 

ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο δελ ζαο αθνξά παξαθαινύκε επηιέμηε 

«Αλαιινίωην». 

 

Έζνδα (απν λαύινπο)                               (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Κεξδνθνξία                                                (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/εκπνξεπκαηα) (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Λεηηνπξγηθά Κόζηε                                    (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Κόζηνο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ         (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Κόζηνο Υξεκαηνδόηεζεο                         (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

Κόζηνο αζθάιηζεο (claims/insurance)   (Αύμεζε- Μείσζε-Αλαιινίσην). 

 

2.3 Πόζε ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ παξαγόλησλ απηώλ. 
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Τν πνζνζηό κεηαβνιήο αληηζηνηρεί ζε αύμεζε όζν θαη ζε κείωζε 

αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε ζαο. Αλ θάπνηνο 

από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο δε ζαο αθνξά, κελ ηνλ επηιέμεηε. 

 

 Έζνδα (απν λαύινπο) 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

Κεξδνθνξία. 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

 Παξάγσγα (ζπλάιιαγκα/εκπνξεπκαηα) 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

Λεηηνπξγηθά Κόζηε  

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

  

Κόζηνο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ          

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο. 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

Κόζηνο αζθάιηζεο (claims/insurance)    

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

     

 

2.4 Ο ιόγνο ηνπ ελεξγεηηθνύ πξνο ην παζεηηθό ην πξνεγνύκελν 

δσδεθάκελν, έρεη: 

 

Απμεζεί.  

Μεησζεί.  

Παξακείλεη αλαιινίσην.  
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2.5 Η εηαηξία ζαο έρεη θάπνην πξόγξακκα λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ 

ππό εθηέιεζε; 

 

ΝΑΙ  

ΟΥΙ  

 

2.6 Ση ηύπνπ πινία ππάξρνπλ ζην παξαπάλσ πξόγξακκα (εξ. 2.5) ηεο 

εηαηξείαο: 

 

Υύδελ μεξνύ θνξηίνπ   

Εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ   

Δεμακελνπινηα  

LNG – LPG  

 

 

2.7 H αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ ζαο (fleet utilization) 

 

Απμήζεθε.  

Μεησζήθε.  

Παξέκεηλε ζηαζεξή.  

 

2.8 Καηα πόζν ε πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ εηαηξεία ζαο: 

 

Σελ έπιεμε αξθεηά  

Δέλ επεξέαζε θαζόινπ   

Σελ έπιεμε ειάρηζηα  

Σελ βειηίσζε αξθεηά  
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2.9 Καηα πόζν ε πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηνλ θιάδν: 

 

Σνλ έπιεμε αξθεηά  

Δέλ επεξέαζε θαζόινπ   

Σνλ έπιεμε ειάρηζηα  

Σνλ βειηίσζε  

 

2.10 :Καηα πόζν ε πξόζθαηε θξίζε επεξέαζε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

εηαηξείαο 

 

Η εξώηεζε απηή αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εηζεγκέλεο ζηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα εηαηξείεο 

 

Μείσζε αξθεηά ηελ αμία ηεο  

Μείζε ειάρηζηα ηελ αμία ηεο  

Παξέκεηλε ακεηάβιεηε  

Απμήζεθε ε αμία ηεο  

  

 

 

 

2.11:Οη λέεο ζπλζήθεο ησλ ζαιαζζίσλ δηαδξνκώλ (βνξεηα παγσκέλε 

ζάιαζζα,δηάλνημε δηόξπγαο Παλακά, επέθηαζε ιηκαληώλ θα) αλακέλεηαη 

λα επεξεάζνπλ ηελ εηαηξία ζαο:  

 

Θεηηθά  

Αξλεηηθά  

Αδηάθνξα  
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Μέξνο 3ν-Πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. 

 

3.1 Πνηα είλαη ε εθηίκεζε ζαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

παγθνζκίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ δσδεθακήλνπ; 

 

Καιύηεξε.  

Υεηξόηεξε.  

Κακία Αιιαγή.  

 

3.2 Καηά ηελ εθηίκεζε ζαο, ν ζπλνιηθόο ηδίξνο ηνπ θιάδνπ ζαο ην 

επόκελν δσδεθάκελν (κέγεζνο αγνξάο): 

 

Θα απμεζεί  

Θα κεησζεί  

Θα κείλεη αλαιινίσηνο.  

 

3.3 Πνηα ε εθηίκεζε ζαο γηα ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ θιάδν 

ζαο ην επόκελν δσδεθάκελν θαη ηα πινία πνπ πέθηνπλ ζην λεξό; 

 

Θα εληαζεί.  

Θα ππνρσξήζεη  

Δε ζα έρεη αμηόινγεο κεηαβνιέο.  

 

3.4 Σα έζνδα  εηαηξίαο ζαο ην επόκελν δσδεθάκελν πεξηκέλεηε λα: 

 

Απμεζνύλ.  

Μεησζνύλ.  

Παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα.  

 

 

3.5 Σν πεξηζώξην θέξδνπο ηεο εηαηξίαο ζαο ην επόκελν δσδεθάκελν 

πεξηκέλεηε λα:  
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Απμεζεί.  

Μεησζεί.  

Παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα.  

 

3.6 Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία ζαο ην επόκελν 

δσδεθάκελν, πηζηεύεηε όηη: 

 

Θα απμεζεί  

Θα κεησζεί  

Θα παξακείλεη ν ίδηνο.  

 

 

 

 

 

 

3.7 Πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζαο γηα ην επόκελν έηνο;  

 

πξξίθλσζε  

Απνεπέλδπζε  

πλεξγαζία κε άιιεο εηαηξίεο  

Αλάπηπμε  

Εμαγνξά  

Εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην  

Καλέλα από ηα παξαπάλσ  

Άιιν  

 

3.8 Καηά ηελ εθηίκεζε ζαο, ην ύςνο ησλ λαύισλ ζηελ επόκελε 5εηία 

αλακέλεηαη λα :  

 

Θα απμεζεί  

Θα κεησζεί  

Θα κείλεη αλαιινίσην  
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3.9: H δήηεζε γηα κεηαθνξά απν ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

πξνβιέπεηε λα :  

 

Aπμεζεί  

Mεησζεί  

Mείλεη αλαιινίσηε  

 

 

 


