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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικειμενικός σκοπός 

Μιλώντας για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, ακόμα και οι μεγαλύτεροι 

πολέμιοί της δεν θα μπορούσαν ποτέ να αμφισβητήσουν, πως είναι ίσως ο 

μεγαλύτερος πυλώνας του εμπορικού μας ισοζυγίου. Ο χώρος της ναυτιλίας, σε 

όλα της τα επίπεδα, είναι ένας ιδιαίτερα περίπλοκος χώρος. Στην πραγματικότητα 

είναι ένας συγκερασμός διαφορετικών αγορών, καθεμία εκ των οποίων έχει τη 

δική της δομή, τους δικούς της κανόνες προσφοράς και ζήτησης και 

χαρακτηρίζονται από επαγγελματική αμεροληψία, ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους, 

αλλά και από λάθους χειρισμούς που μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα 

καταστροφικοί αν δεν διορθωθούν εγκαίρως. 

Η ναυτιλία είναι από τους  σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας βιομηχανίας 

και επηρεάζεται άμεσα από την παγκόσμια οικονομία. Στην ναυτιλιακή αγορά, η 

αλληλεπίδραση της οικονομικής πλευράς της ναυτιλίας μαζί με τις πολιτικές 

αλλαγές οδηγεί τις εξελίξεις. Από το 1776 η ναυτιλία είχε θεωρηθεί από τον 

Αdam Smith ως καταλύτης στην παγκόσμια οικονομία. Εθεωρείτο μια φτηνή 

πηγή μεταφοράς, η οποία θα μπορούσε να ενοποιήσει τις αγορές. 

Αποτελεσματικά, βοήθησε στην μετάβαση από την εποχή όπου ο κόσμος 

αποτελείτο από ξεχωριστές κοινότητες σε μία ενοποιημένη παγκόσμια κοινότητα, 

στην οποία η ναυτιλία επιτάσσει συνεχείς αλλαγές. 

Η σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση επιτυγχάνεται με τις μεταφορές. 

Οι μεταφορές αποτελούν παραγωγικό κλάδο της οικονομίας και διακρίνονται σε 

τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς, δηλαδή σε χερσαίες, 

αεροπορικές και θαλάσσιες. Παρά την ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών, οι 

θαλάσσιες εξακολουθούν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων 

μεταφορών. Οι θαλάσσιες μεταφορές, όπως γενικότερα οι μεταφορές, εξαρτώνται 

από την παραγωγή, η οποία συνδέεται με την έννοια του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος. Συνεπώς, ο όγκος των θαλάσσιων μεταφορών εξαρτάται από το ρυθμό 

αυξήσεως του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως άλλωστε έχει αποδείξει η 

μακρόχρονη παρατήρηση. 
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Κρίση στην παραγωγή σημαίνει και κρίση στην εμπορική ναυτιλία, χωρίς βέβαια 

να αποκλείονται και άλλες αιτίες, που επηρεάζουν τη ναυτιλιακή κρίση, όπως 

είναι η διάκριση των σημαιών, η οργάνωση των φορτωτών, ο κρατικός 

προστατευτισμός και παρεμβατισμός κτλ. Τα ανωτέρω αφορούν επιγραμματικά 

τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, στις οποίες συμμετέχει η Ελληνική και 

γενικότερα η Ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία. 

Η γενική παρατήρηση ότι η ανάπτυξη της ναυτιλίας μιας χώρας εξαρτάται από το 

μέτρο διεισδύσεως του οικονομικού βίου της στην παγκόσμια οικονομία, δεν 

ισχύει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες που η εμπορική 

της ναυτιλία, κατά το μεγαλύτερο της μέρος, αναπτύχθηκε και ζει ελεύθερα 

μακριά από κάθε εξάρτηση από τον εθνικό οικονομικό της βίο και εμπόριο. Η 

Ελληνική εμπορική ναυτιλία εκπροσωπεί τον τύπο του κατ' εξοχήν ελεύθερου 

επιχειρηματία στο διεθνή στίβο των θαλάσσιων μεταφορών, που αναπτύχθηκε με 

τη δική του δύναμη και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Υποστηρίζεται έντονα, ως προς τον εθνικό χαρακτήρα της οικονομίας της χώρας 

μας, ότι η Ελλάδα είναι κυρίως χώρα γεωργική και τουριστική. Η άποψη αυτή 

όταν διατυπώνεται έτσι απόλυτα, παραβλέπει το σιωπηλό και αφανή, μέχρι 

κάποιου σημείου, αλλά εξίσου σπουδαίο, για την εθνική και κοινωνική οικονομία 

της χώρας ρόλο, που κατά τις τελευταίες δεκαετίες επάξια δικαιούται να διεκδικεί 

για τον εαυτό της η εμπορική ναυτιλία. Είναι σε όλους γνωστό ότι η Ελληνική 

σημαία και τα Ελληνικά συμφέροντα κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις στην 

παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. 

Η οικονομική κρίση του 2007 είχε δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο 

και το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, η ραγδαία αύξηση της προσφοράς μεταφορικής 

δυναμικότητας, έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλή υπερβάλλουσα δυναμικότητα 

τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών από το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και κατά 

συνέπεια, σε κατακόρυφη πτώση των ναύλων και των εσόδων των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις βραχυχρόνιες και  

μεσομακροχρόνιες εξελίξεις στον παγκόσμιο κλάδο των θαλασσίων μεταφορών 

είναι εξαιρετικής σημασίας και επηρεάζουν την ανάπτυξη όχι μόνο της ελληνικής 

ναυτιλίας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.                                                                                                          
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί κατά πόσο η οικονομική κρίση 

επηρέασε τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και επίσης ποιο είναι για αυτές 

το μέλλον των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν θα εξακολουθήσουν να 

αποτελούν πρωτοπόρους στη διεθνή κοινότητα, καθώς επίσης ποιες θα πρέπει να 

είναι οι πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

τρέχουσες αντίξοες συνθήκες. Τέλος, θα μελετηθεί επισταμένως η περίπτωση της 

επιχείρησης Wallem. 

1.2 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία της ανάλυσης που ακολουθείται είναι αυτή της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και έρευνας που συνοδεύεται με την παρουσίαση στατιστικών 

στοιχείων και διαγραμμάτων. Τα δεδομένα έχουν αντληθεί είτε από στατιστικές 

πηγές και δευτερογενή στοιχεία από επίσημες ιστοσελίδες, είτε από δευτερογενή 

στατιστικά στοιχεία μέσω της βιβλιογραφίας. 

1.3 Εισαγωγή στη Wallem 

Η Wallem, που ιδρύθηκε από τον Νορβηγό μεσίτη πλοίων Haakon Wallem το 

1903 στη Σαγκάη και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο Χονγκ Κονγκ το 1925, 

σήμερα έχει γραφεία σε 20 χώρες. Η επιχείρηση της διαχείρισης πλοίων (Ship 

Management) ανθεί, καθώς οι πλοιοκτήτες συνεχώς ζητούν βοήθεια σε μία αγορά 

που καταρρέει. Ο αριθμός των πλοίων υπό διαχείριση Wallem αυξήθηκε κατά 53 

τοις εκατό σε παγκόσμιο επίπεδο, στο τέλος του περασμένου έτους από το τέλος 

του 2008, και έφτασε τα 415. Το Ship management αποφέρει τα δύο τρίτα των 

συνολικών εσόδων της εταιρίας, ενώ το ναυτιλιακό πρακτορείο, οι 

χρηματιστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και οι θαλάσσιες ΙΤ 

λύσεις, συνθέτουν το υπόλοιπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.1 Ιστορική αναδρομή. 

Παρόλο που η ιστορία της ναυτιλιακής χρηματοδότησης μπορεί να αναζητηθεί 

στις εταιρίες του 16
ου

 αιώνα, σημείο αναφοράς θεωρείται το 1850, όταν τα 

ατμόπλοια άρχισαν να εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό. Μια διαδεδομένη τεχνική 

ήταν η «εξηκοστή τέταρτη». Στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα πλοίο καταγραφόταν 

σαν 64 μερίδια, έτσι ώστε ένας επενδυτής να μπορεί να αγοράσει μέρος του 

πλοίου. Ο επενδυτής που αγόραζε τα 32/64 κατείχε το μισό πλοίο.  

Υπήρχαν τριών ειδών τύποι ιδιοκτησίας. Ένα μέρος μπορεί να το κατείχαν άτομα, 

ένα άλλο μέρος συνεταιρισμοί ατόμων και ένα τρίτο μέρος επενδυτές μετοχικών 

εταιριών. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα πλοία ανήκαν σε ένα ιδιοκτήτη. Όσον 

αφορά τα πλοία που καταγράφηκαν στο Λονδίνο το 1848, ανέρχονταν σε 554 από 

τα οποία το 89% κατείχε ένας ιδιοκτήτης και μόλις το 8% εμπορικοί 

συνεταιρισμοί. Το υπόλοιπο 3% το κατείχαν μετοχικές εταιρίες. Μόνο το 18% 

των πλοίων υποθηκεύτηκε ώστε να καλύψει το κόστος επένδυσης. 

Όσο μεγάλωνε το μέγεθος των πλοίων, οι μετοχικές εταιρίες γρήγορα έγιναν τα 

προτιμώμενα χρηματοδοτικά μέσα για να μπορέσει να αυξηθεί το χρηματικό 

ποσό που απαιτούνταν. Ένας βασικός παράγοντας σε αυτήν την ανάπτυξη ήταν οι 

Βρετανικές Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης Act του 1862, οι οποίες 

προστάτευαν την ευθύνη των επενδυτών από τυχόν απαιτήσεις έναντι των 

πιστωτών τους. Αυτό άνοιξε το δρόμο σε μικρούς επενδυτές των οποίων τα 

κεφάλαια προστατεύονταν, ενώ μέτοχοι του πλοίου σε τέτοιες υψηλού κινδύνου 

επενδύσεις (όπως η ναυτιλία) έτειναν αν είναι κυρίως άτομα από το οικογενειακό 

ή φιλικό περιβάλλον του κύριου μέτοχου - πλοιοκτήτη. 

Ένα παράδειγμα αποτελεί η Tyne Steamship Company, επιχείρηση ατμόπλοιων, η 

οποία ιδρύθηκε σαν μετοχική εταιρία με περιορισμένη ευθύνη την 1 Ιουλίου του 

1864. Η επιχείρηση είχε ως σκοπό να μεταφέρει φορτία για εξαγωγικό εμπόριο 

κάρβουνου από το Newcastle στο Tyne. Το ονομαστικό κεφάλαιο ορίστηκε στις 

£300.000 σε 12.000 μετοχές των £25 η καθεμία. Αρχικά 10.100 μετοχές 

εκδόθηκαν στην αγορά στις £18, φτάνοντας τις £181.800. Αυτό το ποσό 



 

 

8 

 

χρησιμοποιήθηκε για να αγοραστούν 10 πλοία έναντι £150.000, αφήνοντας 

£30.000 ως κεφάλαιο κίνησης. Παρόλο που τέτοιες επιχειρήσεις 

κεφαλαιοποιούσαν με την αύξηση των μετοχών, οι μέτοχοι όμως συχνά 

ελέγχονταν και πολλές επιχειρήσεις προσέφευγαν σε αυτοχρηματοδότηση ή σε 

δανεισμό. Για παράδειγμα, ένας μέτοχος της Charante Shipping Company Ltd, η 

οποία ιδρύθηκε το 1884 με μετοχικό κεφάλαιο £12.000 και στόλο 22 πλοία, είχε 

περιοριστεί σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον. Τον επόμενο χρόνο η επιχείρηση 

παράγγειλε τουλάχιστον 2 πλοία, και το 1914 ο στόλος αυξήθηκε από 22 πλοία σε 

57. Δεν αυξήθηκε άλλο το κεφάλαιο και η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τις 

χρηματοροές
1
.  

Άλλες επιχειρήσεις ήταν λιγότερο συντηρητικές. Τον 19
ο
 αιώνα ο δανεισμός ήταν 

ο πιο κοινός τρόπος χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον Sturmey, κατά την 

διάρκεια της μεγάλης ύφεσης του 1904-11 πολλές χρεωμένες επιχειρήσεις 

απέτυχαν και πολλοί συντηρητικοί επιχειρηματίες οι οποίοι έλεγχαν την ναυτιλία 

παρατηρούσαν την αποτυχία και αντλούσαν συμπεράσματα. Για τα επόμενα 50 

χρόνια οι Άγγλοι ιδιοκτήτες υιοθέτησαν την ιδέα να χρηματοδοτούνται από 

συσσωρευμένα αποθέματα. Τα δάνεια δεν θεωρούνταν πλέον συμφέρουσα 

επιλογή. Παρόλο που αυτή η πολιτική προστάτευε τους πλοιοκτήτες από τις 

περιόδους ύφεσης, τα κέρδη δεν αποτελούσαν ποτέ αρκετό κεφάλαιο για την 

ανάπτυξη ούτε προσέλκυαν το εξωτερικό κεφάλαιο. Μεταξύ του 1950 και του 

1970 ο μέσος όρος της απόδοσης των μετοχών της Αγγλίας ήταν μόλις 6% τον 

χρόνο σε σχέση με το 15% όλων των εταιριών. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που 

εμφανίστηκαν μεγαλύτερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δεν αυξήθηκαν τα μετρητά 

εισάγοντας μετοχικό κεφάλαιο και παράλληλα ο Αγγλικός στόλος διαδραμάτισε 

μικρό ρόλο στην άνθιση του ναυτιλιακού εμπορίου. 

2.2 Ο ρόλος της χρονοναύλωσης στη δεκαετία του 1950. 

Στην δεκαετία του 1950 η ισορροπία του χρηματοδοτικού συντηρητισμού, η 

οποία προστατευόταν από τους οικονομικούς κύκλους και την υψηλή μόχλευση, 

η οποία πίεζε την απόδοση των μετοχών, έπαιρνε νέα τροπή. Οι γρήγορα 

αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές οικονομίες χρειάζονταν φθηνές 

                                                   
1
 Charante Shipping Company: Investment and charter income 1885-1914, Hyde 1967 
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πρώτες ύλες. Η ναυτιλιακή βιομηχανία, και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις πετρελαίου, 

άρχισε να βλέπει στο εξωτερικό νέες πηγές προμηθειών. Τα πρώτα πλοία που 

αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο ήταν τα πλοία τακτικής γραμμής. 

Η χρηματοδότηση με ναύλωση έχει τις ρίζες της στην δεκαετία του 1920 όταν οι 

Νορβηγοί άρχισαν να ιδρύουν στόλους με tanker, οι οποίοι ναύλωναν 

επιχειρήσεις πετρελαίου. Το 1927, η Anglo Saxon Petroleum Ltd πρόσφερε 37 

δεκαετή tanker για £60.000 -70.000 το καθένα με δεκαετή χρονοναύλωση. Τα 

μέτρα χρηματοδότησης ήταν, 20% τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο πάνω από 5 

χρόνια με 5% επιτόκιο. Τα 26 αγοράστηκαν από Νορβηγούς, οι περισσότεροι των 

οποίων ήταν νέοι επιχειρηματίες, και αποδείχθηκαν πολύ επικερδείς. Μετά τον 

πόλεμο, άδειες επέτρεπαν στους Νορβηγούς ιδιοκτήτες να παραγγέλνουν πλοία 

από το εξωτερικό, τα οποία δίνονταν μόνο αν το πλοίο ήταν 100% 

χρηματοδοτούμενο στο εξωτερικό. Σύντομα υιοθετήθηκαν από τους Νορβηγούς 

διαδικασίες δανειοδότησης οι οποίες βασίζονταν σε χρονοναύλωση πριν από την 

κατασκευή. Αυτή η καινοτομία οδήγησε στην ανάπτυξη του Νορβηγικού στόλου 

κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Οι Έλληνες, επίσης, εκμεταλλεύτηκαν 

γρήγορα αυτή την ευκαιρία και ένας μεγάλος αριθμός tanker χρηματοδοτήθηκε 

από Αμερικάνικα δάνεια. 

2.3 Η χρηματοδότηση ναυτιλιακών εταιριών από τον τραπεζικό 

χώρο έως και το 1980. 

Η έκταση στην οποία οι Εμπορικές Τράπεζες αναμίχθηκαν στα δάνεια στην 

ναυτιλιακή βιομηχανία παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις στα τελευταία 55 

χρόνια. 

Αρχικά, οι περισσότερες παραγγελίες κατασκευαστών πλοίων έβρισκαν 

χρηματοδότηση από τις πιστώσεις των Ναυπηγείων και από τα ίδια κεφάλαια των 

ναυτιλιακών εταιριών, δηλαδή από την παρακράτηση των κερδών τους. Μέχρι τα 

μέσα και το τέλος της δεκαετίας 1960-1970, τα ναυπηγεία ευθέως 

ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να προσελκύσουν παραγγελίες και οι 

Κυβερνήσεις παρέμβαιναν με επιδοτήσεις στα επιτόκια των δανείων, ώστε τα 

δάνεια να έχουν χαμηλό χρηματοδοτικό κόστος. Τα επιτόκια αυτά των 
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ναυπηγείων κυμάνθηκαν χαμηλά από 5.5% έως 7% σχεδόν για μια ολόκληρη 

δεκαετία. 

Στις αρχές της δεκαετίας 1970-1980 το φθηνό ναυπηγικό δάνειο άρχισε να γίνεται 

πιο σπάνιο, καθώς κόστιζαν πολύ οι επιδοτήσεις των τόκων στις κυβερνήσεις. Οι 

εμπορικές τράπεζες έδειξαν τότε προθυμία να καλύψουν το κενό και να 

προσφέρουν κεφάλαια από την γρήγορα τότε αναπτυσσόμενη αγορά των 

δολαρίων που βρισκόταν στις Ευρωπαϊκές τράπεζες. Στην περίοδο 1970 μέχρι και 

το 1974 πολλοί νέοι τραπεζικοί οίκοι εμφανίστηκαν στην ναυτιλιακή 

χρηματοδοτική αγορά. Επιπλέον, τα ναυτιλιακά δάνεια επέτρεπαν μεγάλα 

περιθώρια κέρδους (διαφορά LIBOR και δανειακού επιτοκίου). Ήταν μια εποχή 

ανόδου της αγοράς των δεξαμενόπλοιων(πλοία που μεταφέρουν ακατέργαστο 

πετρέλαιο). Η ευφορία της εποχής, ειδικότερα στην αγορά δεξαμενόπλοιων, 

παρέσυρε τις τράπεζες σε χρηματοδοτήσεις, που δεν βασίστηκαν στις υγιείς αρχές 

της τραπεζικής πίστης. Η πρόβλεψη για το μέλλον για αναμονή υψηλών κερδών 

αποδείχθηκε λανθασμένη πολιτική εν όψει της πετρελαϊκής κρίσης που ξέσπασε 

το 1973. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή το 1973, το μποϋκοτάζ εναντίον του 

πετρελαίου και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, κατέληξαν σε μια παρατεταμένη 

κρίση στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Στην διάρκεια του 1975-1976 έκπληξη 

προκάλεσαν οι αδικαιολόγητες υπερβολικές παραγγελίες που 

πραγματοποιήθηκαν στην δεκαετία 1970-1980. Οι χαμηλοί ναύλοι και οι 

φθίνουσες τιμές στα πλοία δημιούργησαν μια οικονομική κρίση στους 

πλοιοκτήτες των δεξαμενόπλοιων και ιδιαίτερα σε εκείνους που είχαν 

παραγγείλει νεότευκτα πλοία. Και αυτό επειδή θα έπρεπε να δουλέψουν σε μια 

αγορά ναύλων πολύ χαμηλή. 

2.4 Η κρίση της δεκαετίας του ’80. 

Μερικοί τραπεζίτες κλήθηκαν να παράσχουν πρόσθετα κεφάλαια κίνησης στους 

πλοιοκτήτες και παράλληλα, να ανεβάσουν τις δανειακές δόσεις εξόφλησης και 

τις πληρωμές των τόκων. Όμως, αυτές οι αιτήσεις δανείων έγιναν σε χρόνο που οι 

πραγματικές αξίες των πλοίων έπεφταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, κάτω από το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων. Μερικοί πλοιοκτήτες δεν κατάφεραν να 

επιζήσουν και 1-2 τράπεζες υπέστησαν σημαντικές ζημιές ή πτώχευσαν. Μέχρι το 
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1982, η ίδια κατάσταση επαναλήφθηκε πολλές φορές σε άλλους τομείς της 

ναυτιλίας και συνεχίστηκε η κακή αγορά μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 1987. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν μερικές τράπεζες στην δεκαετία του 1970-

1980, οδήγησαν όλες τις τράπεζες να εξετάσουν με μεγάλη προσοχή τις αιτήσεις 

ναυτιλιακών δανείων. Η διαδικασία αξιολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών από 

τους Οικονομικούς Διευθυντές έγινε δυσκολότερη. Στην πραγματικότητα, οι 

εμπορικές τράπεζες ενδιαφέρονται για ένα πλοίο που να μπορεί να έχει 

σταθερότητα αποδόσεων στη διάρκεια του δανείου και να μπορεί να 

δημιουργήσει επαρκή πλεονάσματα ώστε να εξυπηρετήσει το κεφάλαιο και τις 

πληρωμές των τόκων, σύμφωνα με ένα δανειακό πρόγραμμα πληρωμών. Είχαν, 

όπως είναι φυσικό, απαιτήσεις εξασφάλισης και έλεγχαν στενά όλους τους 

παράγοντες που επηρέαζαν ένα δάνειο, όπως για παράδειγμα, την ικανότητα του 

πλοιοκτήτη ως manager, την φύση των ναυλώσεων του πλοίου. Οι σχέσεις μεταξύ 

εφοπλιστών και τραπεζών σε συνδυασμό με την χρηματοδότηση πλοίων, υπήρξαν 

ιδιαίτερα άσχημες μετά το 1974. Υπήρξε μία σημαντική χρηματοδοτική 

δραστηριότητα πριν το 1974, η οποία όμως ακολούθησε την ναυτιλιακή κρίση. 

Μέχρι σήμερα, όλες οι παραδοσιακές χρηματοδοτικές πηγές για πλοία ήταν 

δύσκολες και επιλεκτικές (λόγω της κρίσης) και υπήρξε σημαντικό πρόβλημα 

διαθεσιμότητας. 

2.5 Η εξέλιξη της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. 

Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, η αυτοχρηματοδότηση 

ήταν η βασική πηγή χρηματοδότησης πλοίων. Ο υψηλός κίνδυνος της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας αντανακλούσε στα κέρδη και στην αξία του 

ενεργητικού, λόγω του ότι είναι εντάσεως κεφαλαίου, κι έτσι αποθάρρυνε τα 

χρηματοδοτικά ιδρύματα να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις. Σημαντική 

εξέλιξη στην χρηματοδότηση της ναυτιλίας έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Η 

ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες για 

περισσότερη χωρητικότητα, αύξησε το ποσό του απαιτούμενου επενδυτικού 

κεφαλαίου σε τέτοιο επίπεδο ώστε η αυτοχρηματοδότηση να μην επαρκεί. Η 

ναυτιλιακή χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών άρχισε να αναπτύσσεται 

σημαντικά στην δεκαετία του 1960, από τους ιδιοκτήτες μεγάλων εταιριών 
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πετρελαίου, οι οποίες σε ικανοποιητικές (για τα επίπεδα των ναύλων) περιόδους 

κάλυπταν ένα σημαντικό μέρος της περιόδου αποπληρωμής του δανείου. Για την 

περίοδο 2002-2007 περίπου $207 δις χορηγήθηκαν στους εφοπλιστές για την 

ικανοποίηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο βασικότερος λόγος γι’ αυτό ήταν 

ότι περνούσαν σε μια περίοδο επανάκαμψης. Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση πάντα 

εξελισσόταν σύμφωνα με τις τάσεις της εμπορικής αγοράς. Τράπεζες και 

πλοιοκτήτες είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές αλλαγές στο εμπορικό περιβάλλον 

τα τελευταία 55 χρόνια. Υπήρξε μια «Χρυσή Περίοδος» ανάπτυξης την δεκαετία 

του 1960, η «φούσκα» της δεκαετίας του 1970 που ακολούθησε την πετρελαϊκή 

κρίση και οδήγησε σε μια έντονη ύφεση την δεκαετία του 1980. Τέλος, η 

δεκαετία του 1990 ήταν πολύ ασταθής, παρόλο που υπήρξαν λιγότερες απειλές. 

2.6 Ναυτιλιακοί κύκλοι. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ναυτιλιακής αγοράς είναι το γεγονός ότι 

υπόκειται σε διακυμάνσεις, εμφανίζοντας ένα κύκλο στη εξέλιξη των τιμών των 

ναύλων και των αξιών των πλοίων. Τα στάδια από τα οποία απαρτίζεται ο 

ναυτιλιακός κύκλος (shipping cycle) είναι: 

 ύφεση (recession) 

 ανάκαμψη (recovery) 

 κορύφωση (Peak / Plateau) 

 κατάρρευση (collapse) 

Οι κύκλοι αυτοί, όπως είναι αναμενόμενο, δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο της 

Ναυτιλίας, αλλά παρατηρούνται στην οικονομία ως σύνολο και σε άλλους 

επιμέρους κλάδους της, και συχνά εξαρτώνται από τον αντίστοιχο εμπορικό 

κύκλο. Σαν εμπορικό κύκλο θεωρούμε τη διακύμανση της οικονομικής δράσης 

μιας οικονομίας που εκφράζεται συνήθως με το ύψος του Εθνικού εισοδήματος 

κατά τρόπο συνεχή. Η περίοδος του κύκλου ισούται με το χρόνο από το σημείο 

έναρξης πάνω στη γραμμή της τάσης και την επάνοδο σε αυτή, αφού 

συμπληρωθεί ένα ημικύκλιο ανόδου και ένα καθόδου. 

Όπως για κάθε οικονομικό μέγεθος, έτσι την εξέλιξη των τιμών των ναύλων και 

των συνδεδεμένων με αυτή αξιών του πλοίου διαμορφώνει ο νόμος της 
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προσφοράς και της ζήτησης. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για 

προσφορά και ζήτηση χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου. Οι παράγοντες 

που διαμορφώνουν το φαινόμενο του ναυτιλιακού κύκλου είναι πολλοί και 

συντελούν στην αύξηση ή μείωση της ζήτησης και της προσφοράς 

χωρητικότητας. 

Οι κυριότεροι είναι : 

1. Η διεθνής οικονομική ανάπτυξη ή ύφεση που οδηγεί σε αντίστοιχη 

αύξηση ή μείωση των διακινούμενων προϊόντων. 

2. Η παραγωγή, η κατανομή της μεταξύ των ηπείρων και οι καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν. 

3. Οι μεταβολές στις τιμές διαφόρων προϊόντων. 

4. Οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, οι οποίες αυξάνουν την προσφερόμενη 

χωρητικότητα 

5. Οι διαλύσεις πλοίων, οι οποίες μειώνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε 

περιόδους κρίσεων. 

Ο Κirkaldi (1913) υποστήριξε πως οι ναυτιλιακοί κύκλοι έχουν ένα συγκεκριμένο 

σκοπό. Δημιουργούν το περιβάλλον στο οποίο ασθενείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

φεύγουν από την αγορά, αφήνοντας στις δυνατές την δυνατότητα να επιβιώσουν 

και να ευημερήσουν. 

Όλες οι αναλύσεις του Ναυτιλιακού κύκλου περιγράφουν τον κύκλο ως το 

μηχανισμό που εκφράζει και εξομαλύνει τις ανισορροπίες ανάμεσα στην 

προσφορά και τη ζήτηση πλοίων. Όταν η προσφορά των πλοίων είναι μικρή, οι 

πλοιοκτήτες εισπράττουν υψηλούς ναύλους, μέχρι να παραγγελθούν και να 

παραδοθούν νέα πλοία. Όταν η προσφορά των πλοίων είναι αυξημένη, τα κέρδη 

είναι χαμηλά και οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, οπότε 

αναγκάζονται να παροπλίσουν τα πλοία τους και να τα οδηγήσουν σε διάλυση. 

Τόσο η διάρκεια όσο και η μορφή των κύκλων είναι ακανόνιστη αφού 

καθορίζονται από την εκάστοτε ψυχολογία και τις αποφάσεις της αγοράς, για 

παράδειγμα, αν οι πλοιοκτήτες προβλέψουν ότι έχει έρθει η ώρα για ένα ανοδικό 

γύρισμα της αγοράς και επομένως αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε 

διαλύσεις των πλοίων τους, τότε απλά θα παρατείνουν τη διάρκεια του κύκλου.  
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Φάση 1: Ύφεση (Recession). 
Το στάδιο της ύφεσης έχει τρία χαρακτηριστικά: 

 Υπάρχουν σημάδια πλεονάζουσας χωρητικότητας. Τα πλοία 

συγκεντρώνονται στα σημεία φόρτωσης και χρησιμοποιούν οικονομική 

ταχύτητα πλεύσης για να εξοικονομήσουν καύσιμα και να καθυστερήσουν 

την άφιξη στο λιμάνι. 

 Οι ναύλοι πέφτουν στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους των λιγότερο 

αποδοτικών πλοίων, τα οποία οδηγούνται στον παροπλισμό. 

 Η εκτεταμένη διάρκεια χαμηλών ναύλων και η «σφιχτή» πιστωτική 

πολιτική των τραπεζών δημιουργούν αρνητική χρηματοροή (ζημίες) για τα 

πλοία η οποία γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες (ή οι 

πλοιοκτήτες) που έχουν προβλήματα ρευστότητας αναγκάζονται να 

πουλήσουν τα πλοία τους σε «τιμές ανάγκης» (distress prices), καθώς 

υπάρχουν λίγοι αγοραστές. Η τιμή των πλοίων μεγάλης ηλικίας πέφτει 

στην αξία διάλυσής τους, οδηγώντας τα στην αγορά των διαλύσεων. 

 

Φάση 2: Ανάκαμψη (Recovery). 
Καθώς η προσφορά και η ζήτηση κινούνται προς την ισορροπία, οι πρώτες 

θετικές ενδείξεις ανάκαμψης είναι: 

 Η αύξηση των ναύλων σε επίπεδα ανώτερα του λειτουργικού κόστους των 

πλοίων. 

 Η μείωση του ποσοστού του παροπλισμένου τονάζ. 

 Καθώς η ρευστότητα βελτιώνεται, οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων 

αυξάνονται και η ψυχολογία της αγοράς σταθεροποιείται χωρίς 

αμφιβολίες για το αν πραγματικά ανακάμψει η αγορά, γιατί μερικές φορές 

μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης όμως τελικά να μην 

ολοκληρώνεται η φάση της ανάκαμψης. 

 

Φάση 3: Κορύφωση (Peak/Plateau). 
Όταν το σύνολο της προσφοράς απορροφηθεί στην αγορά, τότε η αγορά 

εισέρχεται σε μία φάση όπου η προσφορά και η ζήτηση είναι σε ισορροπία. Η 

κορύφωση του κύκλου μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες ή ακόμη και μερικά 
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χρόνια, αυτό εξαρτάται από τις πιέσεις που θα ασκηθούν στην ισορροπία 

προσφοράς και ζήτησης. Χαρακτηριστικά της κορύφωσης: 

 Οι ναύλοι είναι υψηλοί, συχνά δύο και τρεις φορές μεγαλύτεροι από το 

λειτουργικό κόστος των πλοίων. 

 Ο βαθμός παροπλισμού των πλοίων είναι ελάχιστος. 

 Ο στόλος χρησιμοποιεί τη μέγιστη ταχύτητα πλεύσης. 

 Οι πλοιοκτήτες έχουν ρευστότητα και έτσι οι τράπεζες είναι πρόθυμες να 

συνάψουν δάνεια μαζί τους. 

 Οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων αυξάνονται σε τέτοιο σημείο που 

μπορεί ορισμένα μοντέρνα πλοία να μεταπωληθούν σε μεγαλύτερη τιμή 

από την αξία ναυπήγησης ενός αντίστοιχου πλοίου. 

 Ο ρυθμός παραγγελιών αυξάνεται με αργούς ρυθμούς στην αρχή και στη 

συνέχεια πολύ πιο γρήγορα. 

 

Φάση 4: Κατάρρευση (Collapse). 
Όταν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση τότε η αγορά εισέρχεται στη 

φάση κατάρρευσης. Η καθοδική αυτή πορεία οφείλεται στην εισαγωγή 

νεότευκτων πλοίων στην αγορά, αλλά μπορεί να επιταχυνθεί η πραγματοποίησή 

της από την ψυχολογία της αγοράς. Σε αυτή τη φάση του κύκλου: 

 Τα πλοία αρχίζουν να μένουν ανενεργά στα λιμάνια. 

 Οι ναύλοι πέφτουν. 

 Η επιχειρησιακή ταχύτητα πλεύσης των πλοίων μειώνεται. 

 Η ρευστότητα των πλοιοκτητών παραμένει αρχικά υψηλή. 

 Η ψυχολογία της αγοράς είναι γεμάτη από αβεβαιότητα και σύγχυση.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνονται τα ακόλουθα: 

1. Ένας πλήρης κύκλος αποτελείται από 4 στάδια: η φάση της ύφεσης 

ακολουθείται από την ανάκαμψη, η οποία οδηγεί στην κορύφωση και 

τελικά στην κατάρρευση της αγοράς. 

2. Ο ναυτιλιακός κύκλος προκύπτει από την αλληλεπίδραση της προσφοράς 

και της ζήτησης. Δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες για το πότε θα 
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εμφανιστεί το κάθε στάδιο. Δεν μπορεί να προβλεφθεί η μορφή του 

επόμενου ναυτιλιακού κύκλου. 

Σε μελέτη του Dr. Martin Stopford για το διάστημα από το 1869 έως το 1994 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη δώδεκα κύκλων κυρίως όσον αφορά τους ναύλους ξηρού 

φορτίου. Οι κύκλοι αυτοί έχουν μέσο όρο διαρκείας 7,2 έτη ο καθένας και δεν 

διακρίνονται από τακτικότητα εμφάνισης (regularity) αλλά αφορούν μια σειρά 

από τυχαίες διακυμάνσεις, των οποίων τα μόνα κοινά χαρακτηριστικά είναι η 

αρχή, η μέση και το τέλος. Τους κύκλους αυτούς, όπως είναι φυσικό, ακολουθεί 

και η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η οποία ακολουθεί τις διακυμάνσεις των 

ναύλων και των τιμών των πλοίων, που ακολουθούν με τη σειρά τους την 

οικονομική και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Είναι επομένως κι αυτή μια 

κυκλική αγορά η οποία μαζί με την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο και 

κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, αλλά κυρίως για την ανάπτυξη του 

στόλου της. 

Όσον αφορά τη μεταβλητότητα (volatility) των ναυτιλιακών κύκλων, στην 

παραπάνω μελέτη αποδεικνύεται από το 1950 και μετά οι ναύλοι έχουν γίνει 

περισσότερο ασταθείς και επομένως δύσκολα προβλέψιμοι. Ενώ κατά τα 2/3 του 

διαστήματος 1869-1937 (66%) οι μεταβολές των ναύλων κυμάνθηκαν σε κλίμακα 

από 4% έως 10% ανά έτος, κατά το διάστημα 1950-1993 οι ετήσιες μεταβολές 

των ναύλων ήταν ευρύτατα κατανεμημένες σε όλες τις κλίμακες ποσοστών, 

καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την πρόβλεψη των ναύλων, καθώς είναι εξίσου 

πιθανό να υπάρξει μια ετήσια αύξηση των ναύλων κατά 100% ή μια μείωση των 

ναύλων κατά 50% ή οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή ετήσιας μεταβολής. 

2.7 Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση σε σχέση με την πορεία του 

ναυτιλιακού κύκλου. 

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο, πρέπει να αποδειχτεί ικανότητα του φορέα 

να το αποπληρώσει. Κάτι τέτοιο διαπιστώνεται από τα περιουσιακά στοιχεία που 

παρέχονται για υποθήκη, όπως είναι το πλοίο, το οποίο είναι το κυριότερο μέσο 

εξασφάλισης των ναυτιλιακών δανείων. 
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Ένα δάνειο θεωρείται ασφαλισμένο όταν οι ναύλοι και οι αξίες των πλοίων είναι 

σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή η αγορά διανύει την ανοδική περίοδο του ναυτιλιακού 

κύκλου. Η άνοδος της ναυλαγοράς δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας τόσο για τις 

τράπεζες όσο και για τα ναυπηγεία που σχετίζονται με την ναυτιλία. Για το λόγο 

αυτό στη φάση αυτή ενισχύεται η ασφάλεια του δανείου καθώς ο χρηματοδότης 

γνωρίζει ότι ο δανειζόμενος θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και αυτή η 

αισιοδοξία οδηγεί και στη χορήγηση δανείων με σχετικά ευνοϊκούς όρους, ακόμα 

και από τράπεζες που δεν έχουν παράδοση στη Ναυτιλία, ενώ αυξάνεται και το 

ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν οι τράπεζες στην επένδυση (μπορεί να φτάσει 

και το 90-100% της αξίας του πλοίου). Αντίθετα, όταν η αγορά βρίσκεται σε 

κρίση ή ύφεση, τα έσοδα είναι περιορισμένα και η αξία του πλοίου σαν 

εξασφάλιση του δανείου δεν είναι αρκετή.  

Η πίεση των τραπεζών στην περίπτωση αυτή στρέφεται στα cash flow, ενώ 

μειώνεται και το ενδιαφέρον των τραπεζών για χρηματοδότηση και το ποσοστό 

της αξίας του πλοίου που χορηγούν (μπορεί να φτάσει το 40-50% της αξίας του 

πλοίου). Το ισχυρό cash flow είναι αποτέλεσμα όχι μόνο του επιπέδου των 

ναύλων, αλλά και του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Ο συνηθέστερος τρόπος 

στην ναυτιλιακής τραπεζικής χρηματοδότησης στα cash flow αφορά τα υπό 

κατασκευή πλοία. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται οι επενδύσεις με την έννοια ότι 

εξασφαλίζονται μακροχρόνιες ναυλώσεις. 

Εκτός όμως από την επίδραση των ναυτιλιακών κύκλων στις αποφάσεις και τα 

μεγέθη των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, παρατηρούμε ότι και οι ναυτιλιακές 

χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν τη διάρκεια και την ένταση των ναυτιλιακών 

κύκλων. Αυτή η αμφίδρομη σχέση δημιουργείται μέσω της προσφοράς 

χωρητικότητας, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ναυτιλιακού κύκλου.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο είναι σε θέση οι τράπεζες και οι 

πλοιοκτήτες να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν τη διάρκεια και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε κύκλου, ώστε να προχωρούν σε επενδύσεις την 

κατάλληλη χρονική στιγμή. Κάτι τέτοιο όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί και 

εκεί φαίνεται η σημασία της εμπειρίας τόσο της τράπεζας που ασχολείται με τη 

ναυτιλία όσο και του υποψήφιου πελάτη, προκειμένου να υπάρξουν τα μικρότερα 

δυνατά προβλήματα στη χρηματοδότηση. 



 

 

18 

 

2.8 Η σπουδαιότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας. 

Η Ελλάδα από την αρχαιότητα και στο πέρασμα των αιώνων χαρακτηριζόταν από 

το έμφυτο και αναλλοίωτο ταλέντο στις θαλάσσιες ασχολίες, που βασίζεται στη 

στρατηγική γεωγραφική της θέση διότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών 

ηπείρων, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι τα ελληνικά παράλια εκτείνονται 

σε έκταση 16.000 χλμ. και την ύπαρξη 3.000 νησιών και βραχονησίδων, σε ένα 

πολυνησιακό σύμπλεγμα. Η Ελλάδα είναι μία παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα και 

η εμπορική της ναυτιλία έχει διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, στην αύξηση του κύρους της σε 

διεθνές επίπεδο, στην κοινωνική περιφερειακή συνοχή. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι 

ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του κόσμου και η 

εμπορική της ναυτιλία είναι ο δυναμικότερος κλάδος της εθνικής μας οικονομίας. 

Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το ρόλο αυτό, έχει συμβάλλει στα πλαίσια 

των εκάστοτε διαμορφούμενων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, στην ανάπτυξη 

της Ελληνικής ναυτιλίας και στη διεθνή δραστηριοποίησή της. 

Επιπλέον η ναυτιλία, και ο τουρισμός, υπήρξαν πρόδρομοι της διεθνοποίησης των 

υπολοίπων οικονομικών κλάδων της χώρας. Αναπόφευκτη συνέπεια της 

δραστηριοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού στόλου στις διεθνείς 

θαλάσσιες μεταφορές είναι ο επηρεασμός του από πλήθος παραγόντων, αναλόγως 

με τις επικρατούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες σε διάφορες περιοχές 

του κόσμου. Η Ελληνική ποντοπόρος φορτηγός ναυτιλία δραστηριοποιείται στο 

διεθνές θαλάσσιο μεταφορικό δίκτυο με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί σε ποσοστό 

άνω του 95% της χωρητικότητας του στόλου της, τις μεταφορικές ανάγκες τρίτων 

χωρών. Επίσης, στα πλοία αυτά απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων ο 

οποίος σήμερα ξεπερνά τους 25.000 ναυτικούς. Επίσης σύμφωνα με την ετήσια 

έκθεση του ΟΗΕ το 53,3% της διεθνούς ναυτιλίας το 2007 ανήκει σε πέντε κράτη 

για τις ναυτιλιακές μεταφορές (Καλλή, 2008). Συγκεκριμένα η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην πρώτη θέση με πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 170 

εκατομμυρίων τόνων, ακολουθεί η Ιαπωνία με στόλο 147,5 εκατομμυρίων τόνων, 

ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Γερμανία με 85 εκατομμυρίων τόνους. Η 
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Κίνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 70,4 εκατομμύρια τόνους και στην πέμπτη 

θέση κατατάσσεται η Νορβηγία με 48,7 εκατομμύρια τόνους.  

Επιπλέον, αν αναλογιστούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τη ναυτιλία έφτασαν τα 17 

δις ευρώ το 2007, δηλαδή το 7% του ΑΕΠ (The Sea Nation, 2008) μπορούμε να 

κατανοήσουμε περαιτέρω τη σπουδαιότητα της ναυτιλίας στην Ελληνική 

οικονομία. Η κατανόηση της συνεισφοράς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν 

συνεκτιμηθούν και οι επιδράσεις στην οικονομία από την επανεπένδυση μέρους 

των συσσωρευμένων κερδών ναυτιλιακών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας 

και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως αγορά ακινήτων μεταξύ 

άλλων. 

Επιπρόσθετα, οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και αναμφισβήτητα η ναυτιλία συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική 

ανάπτυξη, αυξάνοντας το εθνικό προϊόν, τις επενδύσεις και τους δείκτες 

απασχόλησης και βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαϊκών χωρών, ενισχύοντας τη 

στρατηγική θέση της Ευρώπης και τη διαπραγματευτική της δύναμη στους 

Διεθνείς Οργανισμούς. Τα επαρκή θαλάσσια μεταφορικά συστήματα αποτελούν 

προωθητική δύναμη για την περιφερειακή ανάπτυξη μιας περιοχής και επιπλέον 

εξαιτίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Ε.Ε., η αύξηση του θαλάσσιου 

εμπορίου μπορεί να ενισχύσει την κοινωνικό-οικονομική συνοχή της (Πάλλης, 

2007). Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρείται πολύ σημαντικό να αναλυθεί 

η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στη διεθνή ναυτιλία και 

ιδιαίτερα της Ελληνικής Ναυτιλίας και της σπουδαιότητας της ως βασικού 

κινητήριου παράγοντα προώθησης της Ελληνικής οικονομίας στη διεθνή 

κοινότητα. 

 

  



 

 

20 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΚΡΙΣΗΣ. 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύουμε τις αιτίες της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 και τις επιπτώσεις αυτής στη διεθνή και 

Ελληνική ναυτιλία. Επίσης περιγράφουμε συνοπτικά ποιες είναι οι προοπτικές 

εξόδου της παγκόσμιας οικονομίας και ναυτιλίας από την κρίση. 

3.1 Οι Αιτίες της Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 

Κρίσης. 

Με τον σύγχρονο όρο οικονομική κρίση εννοούμε ότι υπάρχει πλεόνασμα 

προσφοράς, ή διαφορετικά υπάρχει παραγωγή, αλλά δεν παρουσιάζεται η 

αντίστοιχη ζήτηση για συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους, είτε λόγω ανεργίας 

ή λόγω δανειακών υποχρεώσεων ή οτιδήποτε άλλο (Σπανού, 2009; Αμοιρίδης, 

2009). Στις Η.Π.Α. η βιομηχανία ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων εισήγαγε 

καινοτόμα προϊόντα καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση των καταναλωτών στην 

πίστωση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και οδηγώντας στην αύξησή τους 

(Nabar and College, 2008; Cecchetti, 2008; Αμοιρίδης, 2009; Alpha Bank, 

2009α). Συγκεκριμένα, οι αλλαγές στην αξιολόγηση των δανειοληπτών έδωσαν 

την ευκαιρία χορήγησης ενυπόθηκου δανεισμού σε δανειολήπτες που 

συγκαταλέγονταν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Αυτή η αγορά των 

ενυπόθηκων δανείων ξεκίνησε το 1996 και κορυφώθηκε το 2006 (Nabar and 

College, 2008; Σπανού, 2009; Alpha Bank, 2009α). 

Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 στις 

Η.Π.Α., όταν αντικατέστησε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του 

πληθωρισμού, όπως είναι το κύριο μέλημα της Fed (Federal Reserve System), 

από την αδυναμία μεγάλων ομάδων του πληθυσμού να αποπληρώσουν τα δάνεια 

και οι τράπεζες υπέφεραν από έλλειψη ρευστού. Οι ρίζες της κρίσης ανάγονται 

πολύ περισσότερο, και υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τις θεμελιώδεις 

αιτίες. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι όροι για την πιστοληπτική διαβάθμιση του 

ενυπόθηκου δανεισμού των ΗΠΑ ήταν χαλαροί στις αρχές της δεκαετίας του 

2000, και ότι η αύξηση των ποσοστών της παραβατικότητας και κατασχέσεων 

αποτέλεσε ένα ισχυρό τράνταγμα σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
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των ΗΠΑ. (Blundell-Wignall, et al., 2008; Jickling, 2009). Πέρα από αυτό το 

σημείο, ωστόσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Γιατί το οικονομικό σοκ από την 

ύφεση της αγοράς κατοικίας αποδεικνύεται τόσο δύσκολο να ελεγχθεί, ή γιατί τα 

εργαλεία, που η Fed χρησιμοποίησε επιτυχώς για να περιοριστεί η ζημιά στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, από προηγούμενες κρίσεις όπως την ασιατική κρίση 

του 1997-1998, την πτώση του χρηματιστηρίου το 1987, τη λεγόμενη «φούσκα» 

του Internet κατά τα έτη 2000-2001
η
 οποία οδήγησε σε πτώση των τιμών των 

μετοχών και τησς11
η
 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων; Μήπως υπήρχε πολύ μεγάλη 

εξάρτηση από τα υπολογιστικά μοντέλα των επιδόσεων της αγοράς; Μήπως τα 

μοντέλα αντανακλούν μόνο την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

οποία μπορεί τώρα να μην θεωρηθεί ως τυπικό 60-ετών, κατάλληλη για χρήση ως 

αφετηρία για τις δημοσιονομικές προβλέψεις, αλλά μάλλον ως μια ασυνήθιστα 

ευνοϊκή περίοδο που δεν μπορεί να επαναληφθεί; Μήπως οι κυβερνητικές 

ενέργειες δημιουργούν εκ παραδρομής τις προϋποθέσεις για την κρίση; Ενώ 

μερικοί μπορεί να επιμένουν ότι υπάρχει μία και μόνο αιτία, και, συνεπώς, ένα 

απλό μέτρο, ο μεγάλος αριθμός των αιτιολογικών παραγόντων που έχουν 

εντοπιστεί τείνει να καταδείξει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι 

ακόμη πλήρως κατανοητή σε όλη την πολυπλοκότητα του (Blundell-Wignall, et 

al., 2008; Jickling, 2009). Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι μετά την 11η 

Σεπτεμβρίου η Fed αντιμετώπισε τα προβλήματα προχωρώντας σε μειώσεις των 

επιτοκίων από 6,25% σε 1,0% και τελικά φθάνοντας την τάξη του 0,25% που 

είναι σήμερα (Σπανού, 2009). 

Ο κύριος λόγος της κρίσης είναι η έλλειψη ρευστότητας για να καλυφθούν οι 

εγγυήσεις που είχαν δοθεί για την κάλυψη του υπερβολικού αριθμού στεγαστικών 

δανείων χαμηλής εξασφάλισης που είχαν εγκριθεί στην Αμερική. Πιο 

συγκεκριμένα, η διεθνής οικονομική κρίση, προέκυψε μετά το ξέσπασμα των 

προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και την 

μετέπειτα αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόταν 

άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν. 

Η προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις 

τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η 

μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις  ειδικών 
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οντοτήτων, πυροδότησαν μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις στον 

αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα.  

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος και η 

άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη 

διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ζημιωμένες βγήκαν οι τράπεζες 

και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως 

χαρακτηρίσθηκαν, ομόλογα, και τώρα πλέον στρέφονται προς ένα νέο κρατικό 

παρεμβατισμό. Οι τράπεζες, βάσει της παραδοσιακής λειτουργίας τους ως 

διαμεσολαβητές μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών, εκτίθενται στον 

πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο των επιτοκίων (Cecchetti, 2008; Σπανού, 

2009; Jickling, 2009). 

Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών επενέβησαν συγχρονισμένα με σκοπό να 

εξασφαλίσουν ρευστότητα με εγγυήσεις και περιόρισαν την αστάθεια στα 

επιτόκια της βραχυπρόθεσμης αγοράς. Η Fed προέβη σε μείωση επιτοκίων, ενώ η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα (EKT) πάγωσε τις αυξήσεις κι άρχισε να 

προσανατολίζεται σε πιθανές μειώσεις (Σπανού, 2009; Αμοιρίδης, 2009; Alpha 

Bank, 2009α). Επιπλέον, η ΕΚΤ θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη για την επέκταση 

της χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, αφού αρχικά φάνηκε να αδιαφορεί 

και να αγνοεί αυτήν αυξάνοντας τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, στοχεύοντας στην 

αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, υπερεκτιμώντας τις ικανότητες της 

ισχυρής της οικονομίας και παραβλέποντας τις αδυναμίες ή τα ελλείμματα που 

μπορεί να εμφάνιζαν κάποιες χώρες της Ευρωζώνης. Αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία 

υποτίμηση του δολαρίου σε σχέση με το Ευρώ, η ραγδαία αύξηση του πετρελαίου 

και σε συνδυασμό αυτών με την πιστωτική στενότητα και την έλλειψη 

ρευστότητας ανατράπηκε η αναπτυξιακή δυναμική των χωρών και οικονομιών 

της Ευρωζώνης (Σπανού, 2009). 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πέντε κύριες αιτίες της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης (Cox, 2008; Blundell-Wignall, et al., 2008; Cecchetti, 2008; 

Jickling, 2009; Mohan, 2009α; Alpha Bank, 2009). 

 Καταρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διεθνής οικονομική κρίση 

άρχισε με απώλειες στις ΗΠΑ στο λεγόμενο Housing Market (αγορά κατοικιών). 
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Υπάρχει γενική συμφωνία ότι η στεγαστική φούσκα στις ΗΠΑ ήταν η 

γενεσιουργός αιτία για την πιο σοβαρή οικονομική κρίση, στις Η.Π.Α. από τη 

Μεγάλη Ύφεση του 1929, αλλά αυτή η κρίση έχει εξαπλωθεί και στη διεθνή 

οικονομία με σημαντικότατες απώλειες και επιπτώσεις, λόγω του μεγάλου 

μεγέθους της οικονομίας των Η.Π.Α. 

 

 Η δεύτερη αιτία είναι μακροοικονομική. Συγκεκριμένα ο ασυλλόγιστος 

δανεισμός οδήγησε σε απώλειες. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 

των ενυπόθηκων δανείων αναμενόμενα οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για 

κατοικίες, καθώς οι «subprime»-δανειολήπτες που δεν μπορούσαν να έχουν 

προηγουμένως τύχει πίστωσης – λόγω αδύναμου πιστωτικού παρελθόντος που 

περιλαμβάνει καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δόσεων, επιπλέον χρεώσεις 

με τόκους- έλαβαν δάνεια και οι «prime» δανειολήπτες, οι οποίοι εμφάνιζαν 

περισσότερα από τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για τη χορήγηση δανείων από ότι 

μπορούσαν να λάβουν κατά το παρελθόν. Όταν πλέον τα όρια είχαν υπερβεί οι 

δανειολήπτες δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις πληρωμές των υποθηκών 

τους. Αυτό υπονόμευσε την αγορά ενυπόθηκων δανείων, με αποτέλεσμα να 

σημειωθούν τραγικές αποτυχίες των επιχειρήσεων όπως η Bear Stearns και η 

Lehman Brothers μεταξύ άλλων. Σε αυτή την εποχή της διασύνδεσης των αγορών 

και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, αυτή η άνευ προηγουμένου ανατροπή 

αντήχησε σε ολόκληρη τη διεθνή οικονομία και κοινότητα. 

 

 Η τρίτη αιτία είναι μικροοικονομική και αφορά τις εκτεταμένες και 

επιδεινωμένες απώλειες από την υπερβολική χρήση γης και τον ασυλλόγιστο 

δανεισμό. Συγκεκριμένα, αυτός ο ασυλλόγιστος δανεισμός οδήγησε σε αύξηση 

της ζήτησης. Η αύξηση όμως της ζήτησης παρήγαγε διαφορετικά αποτελέσματα 

σε διαφορετικές μητροπολιτικές περιοχές που εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από 

τον μικροοικονομικό παράγοντα του κανονισμού της χρήσης γης. Σε ορισμένες 

μητροπολιτικές αγορές, οι περιορισμοί της χρήσης γης αύξησαν τις τιμές και 

οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερες εκθέσεις υποθηκών. Από την άλλη πλευρά, 

όπου η ρύθμιση της γης δεν ήταν τόσο σοβαρή, όπως στις παραδοσιακά 

οργανωμένες αγορές, υπήρχαν μόνο μικρές αυξήσεις των σχετικών τιμών των 
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κατοικιών. Εάν η αύξηση των ανοιγμάτων στα στεγαστικά δάνεια ήταν σε όλη τη 

χώρα της τάξης των διατηρούμενων σε παραδοσιακά ρυθμιζόμενες αγορές, οι 

οικονομικές απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες. Η μεγαλύτερη σχετική αύξηση 

των τιμών των κατοικιών σημειώθηκε στις μητροπολιτικές αγορές που έχουν 

ισχυρούς περιορισμούς στις χρήσεις γης. Οι μητροπολιτικές περιοχές που έχουν 

πιο απελευθερωμένες, φιλελεύθερες και παραδοσιακές κανονιστικές ρυθμίσεις 

χρήσεων γης, γνώρισαν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών. Ο 

Krugman παρατήρησε ότι η στεγαστική «φούσκα» ήταν συγκεντρωμένη σε 

περιοχές με αυστηρότερη ρύθμιση για τη χρήση της γης. Επομένως, οι 

Μητροπολιτικές αγορές που έχουν πιο φιλελεύθερες και παραδοσιακές 

κανονιστικές ρυθμίσεις χρήσεων γης παρουσίασαν μικρή σχετικά αύξηση των 

τιμών των κατοικιών. Σε αντίθεση με τις πιο έντονα ρυθμιζόμενες αγορές, στις 

παραδοσιακά οργανωμένες αγορές επιτρέπεται μια φυσιολογική αντίδραση από 

πλευράς προσφοράς με την υψηλότερη ζήτηση, στην αγορά που δημιουργείται 

από τον ασυλλόγιστο δανεισμό. Αυτή η ανομοιογένεια των επιδόσεων των τιμών , 

αποτελεί ένδειξη σχετικά με την καθιερωμένη αρχή της οικονομίας - ότι οι 

ελλείψεις  οδηγούν σε υψηλότερες τιμές. 

 

 Η τέταρτη αιτία είναι οι λεγόμενες τοξικές υποθήκες (toxic mortgages). 

Το συντριπτικό μερίδιο της υπερβολικής αύξησης των τιμών των κατοικιών των  

Η.Π.Α. και τα ανοίγματα, σε σχέση με τα εισοδήματα, έχει συμβεί στις αγορές 

ακινήτων, όπου ενυπόθηκα βάρη χρησιμοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα (Federal 

Reserve System) και το Αμερικάνικο Προεδρείο Απογραφής (US Bureau of the 

Census), αυτές οι υπερβολικά ρυθμιζόμενες αγορές αντιπροσώπευαν πάνω από το 

80% και εκτιμάται σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπέρ-πληθωριστικές 

υποθήκες. 

 Η πέμπτη αιτία αναφέρεται στο ότι οι παγκόσμιες απώλειες της 

οικονομικής κρίσης θα ήταν πολύ μικρότερες και η χρηματοπιστωτική κρίση 

λιγότερο σοβαρή, αν οι αγορές προμήθειας δεν είχαν περιοριστεί από 

υπερβολικές ρυθμίσεις των χρήσεων γης. Δηλαδή, αντί της «στεγαστικής 

φούσκας» του ποσού των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα είχαμε το πολύ μια 
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«φούσκα» της τάξης του 0,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που σημαίνει ότι οι 

απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες και επομένως η αγορά και οι κυβερνήσεις θα 

μπορούσαν να διαχειριστούν την κρίση αποτελεσματικότερα. 

Όλες αυτές οι αιτίες, και ιδιαίτερα το άνοιγμα και η παροχή ενυπόθηκου 

δανεισμού σε δανειολήπτες υψηλού κινδύνου, οδήγησαν σε μεγάλα ποσοστά 

καθυστερήσεων αποπληρωμής των δανείων με αποτέλεσμα ανεξάρτητοι 

δανειστές χορήγησης υποθηκών να δηλώσουν χρεοκοπία, ενώ μεγάλοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρουσίασαν ζημίες αρκετών δισεκατομμυρίων. 

Επομένως με φόντο την άφθονη πίστωση, τα χαμηλά επιτόκια, τις αυξανόμενες 

τιμές των κατοικιών και τα χαλαρά πρότυπα δανεισμού, πολλοί άνθρωποι ήταν σε 

θέση να αγοράσουν σπίτια που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, με 

αποτέλεσμα όταν οι τιμές άρχισαν να πέφτουν και τα δάνεια να χειροτερεύουν 

διαδραματίστηκε σοβαρό «σοκ» στο οικονομικό σύστημα. (Murphy, 2008; Alpha 

Bank, 2009α). Επιπλέον η Fed με τις «εύκολες» πολιτικές της επέτρεψε την 

αύξηση των τιμές των κατοικιών να ανέλθει σε ασταθή επίπεδα (Labonte, 2009). 

Μια πιθανή και σημαντική αιτία, που δεν αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να είναι 

οι ανισορροπίες και το αδιέξοδο των χρηματοοικονομικών ροών κατά τα 

τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, ορισμένες χώρες έχουν εμφανίσει μεγάλα 

πλεονάσματα, όπως η Κίνα, η Γερμανία και η Ιαπωνία, ενώ άλλες χώρες 

παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα, όπως οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον, τα εξωτερικά ελλείμματα των Η.Π.Α. αντικατοπτρίζονται από τα 

εσωτερικά ελλείμματα στα νοικοκυριά και την κυβέρνηση (Smaghi, 2008). Κατά 

τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων, πολλοί συμμετέχοντες συνέβαλαν στη 

δημιουργία των «κακών» ενυπόθηκων δάνειων και την πώληση των «κακών» 

τίτλων προφανώς έχοντας το αίσθημα ασφάλειας ότι δε θα λογοδοτήσουν για τις 

πράξεις τους. Αυτή η ανευθυνότητα και επιπολαιότητα έγινε μια τεράστια 

γεννήτρια του κινδύνου (Snow, 2008). Από την άλλη νόμοι όπως Gramm-Leach-

Bliley Act (GLBA) και το Commodity Futures Modernization Act (CFMA) 

επέτρεψαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετάσχουν σε υψηλού ρίσκου 

και κινδύνου συναλλαγές και μάλιστα σε ευρεία κλίμακα (Faiola et al., 2008). 

Επίσης ένας άλλος σημαντικός λόγος που οδήγησε και επιδείνωσε την κρίση ήταν 

η μεταφορά χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, που αφορούσε αποκλειστικά 
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ρυθμιζόμενες τράπεζες, όπως ο δανεισμός, η χρήση της μόχλευσης, κλπ, σε 

ριψοκίνδυνα ιδρύματα με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ανάληψη κινδύνων από 

τα τελευταία ιδρύματα (Roubini, 2008; Hsu and Moroz, 2010). Επιπλέον τα 

ιδρύματα εκτός του τραπεζικού συστήματος έκτισαν τέτοιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, όπου δανείζονταν βραχυχρόνια και δάνειζαν μακροχρόνια, με 

αποτέλεσμα να γίνουν ευάλωτες και να εκτεθούν σε κινδύνους ρευστότητας 

(Guha, 2007; Alpha Bank, 2009α). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που 

συντέλεσε στη δημιουργία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ήταν ότι πολλές 

τράπεζες που ήταν εγκατεστημένες «off-the-book» ειδικού σκοπού, συμμετείχαν 

σε πολλές ριψοκίνδυνες επενδύσεις χορηγώντας περισσότερα δάνεια κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής επέκτασης, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα 

περισσότερες υποχρεώσεις στο παθητικό των ισολογισμών τους, με αποτέλεσμα 

κατά το ξέσπασμα της κρίσης σημειώθηκε μείωση της εμπιστοσύνης της αγοράς 

και της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών. Επιπρόσθετα, αυτές οι τράπεζες 

κατείχαν λιγότερο κυκλοφορούν ενεργητικό και κεφάλαιο κίνησης για την 

κάλυψη δυνητικών ζημιών (Blundell-Wignall, 2007; Alpha Bank, 2009α). Τα νέα 

καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσα στα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 

εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα, έτσι ώστε τα συστήματα και οι υποδομές της αγοράς 

δεν ήταν έτοιμα να ανταποκριθούν όταν περιήλθε η κρίση, σε αυτά τα καινοτόμα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ορισμένοι προτείνουν ότι θα πρέπει να δοθεί 

κάποια περίοδος ωριμότητας για αυτά τα προϊόντα (Mason, 2008). Παράλληλα οι 

προσδοκίες των επιδόσεων σχετικά με τα καινοτόμα σύνθετα δομημένα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που συνδέονται με τα ενυπόθηκα δάνεια, 

βασίζονταν μόνο σε στατιστικά δεδομένα λίγων δεκαετιών, αφού συγκεκριμένα 

για τα subprime δάνεια δεν υπάρχουν παρά μόνο δεδομένα λίγων ετών, οπότε και 

τα υπολογιστικά μοντέλα παρουσίαζαν αδυναμία. Σε συνάρτηση με τον 

προηγούμενο παράγοντα, οι επενδυτές δεν βρισκόταν σε θέση να προβούν σε 

αποφάσεις επί της ουσίας των επενδύσεων, οι κίνδυνοι της αγοράς είχαν 

παραληφθεί και επικρατούσε σύγχυση στις ρυθμιστικές αρχές (Buchheit, 2008). 

Μια άλλη αιτία που είναι αξιοσημείωτο να σημειωθεί, είναι η ανθρώπινη 

αδυναμία, ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται και λαμβάνεται συχνά στη θεωρία 

των χρηματοοικονομικών και των αποτελεσματικών αγορών. Συγκεκριμένα, είναι 
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σχεδόν αδύνατον να κάνουνε οι επενδυτές πάντοτε βέλτιστες επιλογές, αφού 

υποφέρουν από «περιορισμένο ορθολογισμό» (bounded rationality), καθώς και 

περιορισμένη ικανότητα αυτοελέγχου. Επομένως οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 

να βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την 

πολυπλοκότητα των επενδύσεων και των χρηματαγορών μέσω της καλύτερης 

ενημέρωσης και της ενίσχυσης της οικονομικής σύνεσης (Sunstein and Thaler, 

2008). Παράλληλα τα έξω-χρηματιστηριακά παράγωγα (περιλαμβανομένων και 

των πιστωτικών swaps) υπόκεινται σε μη-κανονιστικές, μη- ρυθμιστικές και 

γενικά σε «άναρχες» καταστάσεις, όπου οι πληροφορίες για δυνητικές εκθέσεις 

στο ρίσκο και κίνδυνο είναι περιορισμένες για τις ρυθμιστικές αρχές και τους 

συμμετέχοντες στην αγορά..  

3.2 Συνέπειες και Επιπτώσεις στην Ελληνική Ναυτιλία. 

Ο κλοιός της κρίσης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα γίνεται ολοένα 

και ασφυκτικότερος για την ελληνική ναυτιλία. Πολλοί κάνουν λόγο για 

επικείμενη είσοδο του κλάδου σε μια φάση ύφεσης ανάλογη με εκείνη της 

περιόδου της δεκαετίας του 1980 αλλά όπου χωρίς καμία εγγύηση ή σιγουριά, 

μπορεί να είναι χειρότερη ή μπορεί να είναι πιο ήπια. Ναυτιλιακές εταιρίες και 

ναυλομεσίτες υπολογίζουν ότι μόνο από την ελληνική ναυτιλία τουλάχιστον 200 

πλοία μικρών και μεσαίων εταιριών σε αυτή τη φάση θα αναγκαστούν να 

παροπλιστούν για άγνωστο διάστημα, καθώς με τους σημερινούς ναύλους η 

διατήρησή τους στην ενεργό δράση είναι ασύμφορη. Ένα μεγάλο, καινούργιο 

πλοίο -που για να αποκτηθεί κόστισε στον πλοιοκτήτη περίπου 130 εκατομμύρια 

δολάρια- έχει ημερήσιο κόστος, εκτός καυσίμων, περίπου 15.000 δολάρια.  

Με τις σημερινές τιμές των ναύλων τα χρήματα που περισσεύουν δεν φτάνουν 

ούτε καν για να εξυπηρετήσουν τα τραπεζικά δάνεια που πήρανε οι εφοπλιστές 

για να πληρώσουν το ναυπηγείο που το κατασκεύασε. Ενδεικτικό της κρίσης που 

επηρεάζει πλέον και την εμπορική ναυτιλία είναι και το γεγονός ότι , αρκετοί από 

τους Έλληνες εφοπλιστές σπεύδουν να ακυρώσουν εκατοντάδες παραγγελίες για 

τη ναυπήγηση νέων πλοίων που είχαν δοθεί στα ναυπηγεία της Κίνας. Πρόκειται 

για ακυρώσεις παραγγελιών που κοστίζουν πολλά εκατομμύρια δολάρια, εφόσον 

οι προκαταβολές που έχουν δοθεί, οι οποίες κυμαίνονται περί το 10% της 
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συνολικής αξίας των πλοίων, χάνονται υπέρ των ναυπηγείων (Πουλέρες, και 

Μανώλας, 2008). 

Έρευνα της Petrofin (Petropoulos, 2009α), που πραγματοποιήθηκε σε 773 

συνολικά Ελληνικές εταιρίες, αναλύει τον αντίκτυπο της παγκόσμιας κρίσης στην 

Ελληνική ναυτιλία. Συγκεκριμένα με την ανάπτυξη της ναυτιλιακής αγοράς 

ιδιαίτερα μετά το 2003, οι πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα των μικρών μεγεθών πλοίων, 

εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα των υψηλών τιμών των πλοίων με αποτέλεσμα 

να συνεχίζουν να πωλούν τα πλοία ή να τα διατηρούν στην ναυτιλιακή 

βιομηχανία αναμένοντας διόρθωση των αγορών και ευελπιστώντας στη 

διαμόρφωση ακόμα υψηλότερων τιμών. Καθώς όμως η αγορά και η ναυτιλία 

αναπτύσσονταν με ταχείς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, περισσότερες επενδυτικές 

εταιρίες εντάσσονταν στον ναυτιλιακό κλάδο. Το 2009 15 νέες εταιρίες 

εντάχθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο σε σύγκριση με 33 νέες εταιρίες που είχαν 

ενταχθεί του 2008. Παρόλο όμως τη μείωση νέων εταιριών και τη μη χορήγηση 

χρηματοδότησης εκ μέρους των τραπεζών, η κρίση δεν είχε τόσο μεγάλο 

αντίκτυπο στην Ελληνική ναυτιλία, όσο τη διεθνή, σύμφωνα με τον Petropoulos 

(2009), αφού οι χαμηλές τιμές προσελκύουν νέους επενδυτές. Επίσης, κάποιοι 

πλοιοκτήτες βλέπουν ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους που δεν 

έχουν ακόμα αναμιχθεί και για αυτό το σκοπό ξεκίνησαν νέες ναυτιλιακές 

εταιρίες. 

Η σημερινή κρίση άλλαξε σίγουρα τα στοιχεία όσον αφορά το μέγεθος και 

ενδεχομένως και την ηλικία του στόλου καθώς και τον αριθμό των Ελληνικών 

ναυτιλιακών εταιριών. Η χρηματοδότηση έχει καταστεί ουσιαστικά μη 

υφιστάμενη ή σχεδόν ανύπαρκτη, ιδιαίτερα για τις άμεσες παραδόσεις, αλλά και η 

διάλυση και αποσυναρμολόγηση πλοίων είχε σημαντικές επιπτώσεις. Επίσης η 

κατακόρυφη πτώση των τιμών αναμένεται να προσελκύσει επενδυτές.  

3.3 Προοπτικές και Εξελίξεις. 

3.3.1 Προοπτικές Εξόδου της Παγκόσμιας Οικονομίας Από την 

Κρίση. 
Το ΔΝΤ προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας και αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ 

κατά 1,6% το 2014 λαμβάνοντας, υπόψη και τη θετική επίπτωση του 
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δημοσιονομικού πακέτου των 787 δισεκατομμυρίων δολαρίων (International 

Monetary Fund, 2011). Με βάση αυτή την εκτίμηση από πολλές πλευρές 

υποστηρίζεται η πιθανότητα να επανέλθει η οικονομία και πάλι σε ανοδική 

πορεία από το 2013, κυρίως λόγω των αυξητικών επιπτώσεων στα 

μακροπρόθεσμα επιτόκια που μπορεί να προκύψουν από την ανάγκη 

χρηματοδότησης του διογκωμένου δημοσίου χρέους των Η.Π.Α. και της πιθανής 

απότομης αύξησης του πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά μεγάλο εμπόδιο στην 

ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρωζώνης είναι η προβληματική λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, λόγω της συνεχιζόμενης δυσλειτουργίας των 

διατραπεζικών αγορών χρήματος και των αγορών επιχειρηματικών ομολόγων και 

γραμματίων. Η πιστωτική επέκταση των τραπεζών εξακολουθεί να κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα, παρά την παρατηρούμενη τελευταία μείωση του κόστους του 

χρήματος, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Ειδικότερα, οι πλεονασματικές χώρες της Ζώνης του Ευρώ, όπως η Γερμανία, 

Ολλανδία, Ελβετία και Σουηδία, μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας 

ενισχύσεως της εγχώριας ζητήσεως, προσαρμόζοντας σταδιακά την πολιτική τους 

για έξοδο των οικονομιών τους από την ύφεση. Η ενίσχυση της εγχώριας 

ζητήσεως και ιδιαιτέρως της ιδιωτικής καταναλώσεως, που σε ορισμένες χώρες 

είχε πτωτική πορεία τα τελευταία έτη, δεν ανέρχεται σε επίπεδα που θα 

μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην ανάκαμψη των οικονομιών της Ζώνης του 

Ευρώ. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Α.Ε.Π.) στις χώρες της Ευρωζώνης δεν θα ξεπεράσει το 0,2% το 2014. 

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν προοπτικές σημαντικής 

επιβράδυνσης της αναπτυξιακής του δυναμικής με αρνητικές μεταβολές το 2009. 

Από την άλλη η Κίνα πιέζεται να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των 

συναλλαγματικών της διαθεσίμων για την αναχρηματοδότηση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και για την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων οικονομιών 

που προσβάλλονται από την παγκόσμια κρίση. Ωστόσο, οι προσπάθειες 

ενισχύσεως της εγχώριας ζητήσεως φαίνεται να αποτυγχάνουν έως σήμερα, αφού 

στο τρίμηνο Νοεμβρίου 2010 –Ιανουαρίου 2011 σημειώθηκε μεν μείωση των 

εξαγωγών σε ετήσια βάση, αλλά παράλληλα σημειώθηκε και σημαντική μείωση 

των εισαγωγών της Κίνας κατά 21,3% τον Δεκέμβριο του 2010 και κατά 43,5% 
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τον Ιανουάριο του 2011, αυξάνοντας περαιτέρω, με αυτό τον τρόπο, το 

πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η συνέχιση αυτών των τάσεων επιβαρύνει 

ακόμη περισσότερο τη αρνητική ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας. 

3.3.2 Προοπτικές Εξόδου της Ναυτιλίας Από την Κρίση. 
Σύμφωνα με έρευνα της Alpha Bank σημειώνονται πολλές ακυρώσεις 

παραγγελιών νέων πλοίων από ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς. Παράλληλα, η 

σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους παγκόσμιου τραπεζικού 

συστήματος, αναμένεται να αποκαταστήσει τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεως 

της ίδιας της ναυτιλίας από τη μία πλευρά αλλά και τις δυνατότητες ομαλής 

χρηματοδοτήσεως της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών και του διεθνούς 

εμπορίου. Παρόλα αυτά όμως η αισιοδοξία περί ανάκαμψης της παγκόσμιας 

οικονομίας είτε δεν είναι ακόμα πιθανή ή είναι πολύ αδύναμη, που σημαίνει ότι 

δε θα επαναληφθεί η περίοδος της ταχείας ανάπτυξης στη ναυτιλία κατά την 

περίοδο 2003-2007. Ακόμα και να υπάρξει σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας 

και αποδειχθεί βιώσιμη, η μεγάλη αύξηση της παραγωγής και προσφοράς νέων 

πλοίων, που σημειώθηκαν την περίοδο πριν την κρίση, όπως αναφέραμε σε 

προηγούμενο τμήμα της μελέτης, θα υπερβαίνει την ζήτηση, τουλάχιστον μέχρι 

και το 2014. Επίσης στην έρευνα της Alpha Bank επισημαίνεται ότι παρά την 

παγκόσμια κρίση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες φαίνεται ότι διατηρούν ικανοποιητική 

ρευστότητα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες. Επίσης, οι Έλληνες 

πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι ξέρουν να διαχειρίζονται 

επιχειρήσεις τους στις δύσκολες συγκυρίες και να επωφελούνται από αυτές για να 

είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν το υψηλότερο όφελος από την επόμενη ανοδική 

φάση του ναυτιλιακού κύκλου, γιατί η παράδοση είναι ένα εργαλείο επιβιώσεως, 

διαχειρίσεως των αλλαγών, αφομοιώσεως νέων συνθηκών και προσαρμογής στα 

νέα δεδομένα. 

Επιπλέον, σε παραγγελίες νέων πλοίων εκτιμάται ότι επενδύθηκαν κεφάλαια 

ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2010 και 31 δισεκατομμυρίων. 

δολαρίων το 2011. Με αυτές τις παραγγελίες εκτιμάται ότι εκσυγχρονίζεται και 

ανανεώνεται ο ελληνικός στόλος και ταυτόχρονα το μερίδιό του σε παγκόσμιο 

επίπεδο επανέρχεται σε ανοδική πορεία. 
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3.4 Επιρροές της Οικονομικής Κρίσης στη Διεθνή και Ελληνική 

Ναυτιλία. 

3.4.1 Ναύλοι και Χρηματιστήριο Ναύλων (BDI). 
Η αγορά των ναυτιλιακών υπηρεσιών διένυσε την περίοδο 2003-2007 μία από τις 

καλύτερες περιόδους. Η σημαντική διεθνής ζήτηση για βασικά εμπορεύματα, 

κυρίως πετρέλαιο, μεταλλεύματα, άνθρακα και τρόφιμα, κυρίως από τις τέσσερις 

αναδυόμενες οικονομίες των BRICs (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), το 

αυξανόμενο διεθνές εμπόριο και η μακροοικονομική ανάπτυξη οδήγησαν στην 

άνθηση του παγκόσμιου εμπορίου, όπου το 85% του διεθνούς εμπορίου 

αντιπροσωπεύεται από τη ναυτιλία. 

Επίσης το εμπόριο μέσω θαλάσσης παρουσίαζε τη συγκεκριμένη τετραετία μέσο 

ρυθμό αύξησης 8,3% σε σχέση με το μέσο ρυθμό της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάπτυξης της τάξης του 4,4 % (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 2010). Εξαιτίας αυτής 

της αύξησης η προσφερόμενη χωρητικότητα παρουσίασε υστέρηση και σε 

συνδυασμό με το συνωστισμό και τις καθυστερήσεις στα λιμάνια, οι ναύλοι, 

ιδιαίτερα του ξηρού φορτίου του οποίου η ζήτηση ήταν πιο σημαντική, 

αυξήθηκαν ραγδαία. Εξαιτίας των παραπάνω σημειώθηκαν σημαντικά επίπεδα 

παραγγελιών νέων πλοίων προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη 

ζήτηση. Αναλυτικά το μέσο επίπεδο των ναύλων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 

κατά 4% την τετραετία 2003-2007, όπου το 2007 διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 

180% υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές του 2004 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 

2008; Schulz, 2008; Granitsas, 2008). Ταυτόχρονα η ταχεία αύξηση των 

εξαγωγών ετοίμων προϊόντων από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Γερμανία και από 

άλλες αναδυόμενες αγορές έδωσε τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη των 

θαλασσίων μεταφορών μέσω εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον το κόστος 

μεταφοράς μέσω εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε σημαντικά την τελευταία 

εικοσαετία ώστε ο παράγοντας προσδιορισμού του τόπου εγκαταστάσεως των 

παραγωγικών μονάδων των επιχειρήσεων έγινε ασήμαντος (Alpha Bank, 2009). 

Η κατάρρευση των ναύλων σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου 2008 (μέσα του 

2008), ο οποίος οφειλόταν στην ανάπτυξη της Κίνας, της παγκόσμιας και 

οικονομικής ευφορίας και στην αφθονία χρήματος. Επίσης η σημαντική αύξηση 

της ζήτησης διεθνούς εμπορίου, οδήγησε στην παραγγελία νέων πλοίων και στην 
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έναρξη νέων ναυπηγείων, που οδήγησαν σε ακυρώσεις παραγγελιών, 

αποσυναρμολογήσεις και διάλυση πλοίων, σε μείωση του κύκλου εργασιών και 

σε περαιτέρω επιβαρυμένα χρέη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι αυτή η 

κατάρρευση των ναύλων δεν προκλήθηκε από την αυξανόμενη προσφορά 

πλοίων, αλλά εξαιτίας μιας απότομης πτώσης της ζήτησης, που προκλήθηκε από 

τη χρηματοπιστωτική κρίση των subprime και στην ολοσχερή ανάσχεση 

χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου (Πετρόπουλος, 2009α; Shipping Industry 

Group, 2009). Επιπλέον οι επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη 

χρηματοπιστωτική κρίση, δημιούργησαν παράλυση στη ζήτηση πρώτων υλών και 

στο διεθνές εμπόριο και η πλεονάζουσα προσφορά νέων πλοίων καθυστερούν 

σημαντικά την ανάκαμψη της ναυτιλίας η οποία προβλέπεται να σημειωθεί όχι 

νωρίτερα από το 2014 (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 2008; Petropoulos, 2008; 

Πετρόπουλος, 2009α; Shipping Industry Group, 2009). Γενικά μπορεί να 

εκτιμηθεί ότι οι ναύλοι ξηρού φορτίου είναι στα ίδια επίπεδα ή και χαμηλότερα 

των λειτουργικών εξόδων του πλοίου, οπότε το περιθώριο περεταίρω μείωσης 

τους είναι περιορισμένο (Πετρόπουλος, 2009α). Επιπλέον η νομισματική πολιτική 

των κεντρικών τραπεζών αποσκοπεί στη μείωση των επιτοκίων με στόχο τη 

δημιουργία ρευστότητας με περαιτέρω σκοπό τη χορήγηση δανείων πρωταρχικά 

στις μικρές επιχειρήσεις, την αύξηση ρευστότητας και της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξομάλυνση των επιπτώσεων της 

κρίσης για την αντιστάθμιση της πτώσης της ζήτησης. Ο κίνδυνος όμως που 

μπορεί να προκύψει για την ισορροπία της αγοράς στο άμεσο μέλλον είναι η 

παρατεταμένη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικά των 

αναπτυσσόμενων αναδυόμενων αγορών BRICs. (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 

2008). Και οι πιο απαισιόδοξες όμως εκτιμήσεις προβλέπουν μια σταδιακή 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου από το 2013. Επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις 

δε θα είναι έντονες και ο πληθωρισμός μπορεί να αποδειχτεί ικανοποιητικός για 

τις τιμές των πλοίων και στην ανάκτηση κάποιου μέρους των ζημιών από το 2009 

(Πετρόπουλος, 2009α). 



 

 

33 

 

Γενικά από ότι φαίνεται οι συνιστώσες και συνθήκες στην αγορά ξηρού φορτίου 

είναι υγιείς διότι η ζήτηση βασικών εμπορευμάτων αυξάνεται ικανοποιητικά 

καθώς η βιομηχανική παραγωγή και οι καταναλωτικές ανάγκες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνονται συνεχώς (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 2008). 

(Εικόνα 1). http://www.koreazinc.co.kr/serviceLME/LMEPRICE.asp 

Εικόνα 1: LME DAILY PRICE.  Πηγή. http://www.koreazinc.co. 

Άνοδο των ναύλων στα φορτηγά εμπορικά πλοία προβλέπει για το 2013 η 

Τράπεζα της Ελλάδας (Marinews, 2010) γεγονός ότι ο παγκόσμιος στόλος 

αναμένεται να ξεπεράσει το 10% σε σύγκριση με το 2009. Η αύξηση της ζήτησης 

θαλάσσιων μεταφορών ξηρού φορτίου προβλέπεται να είναι 5% το 2013, όπου η 

μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στη ζήτηση για μεταφορά 

σιδηρομεταλλεύματος και αφετέρου στην ήδη παρατηρούμενη καθυστέρηση, 

λόγω συμφόρησης, στη φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων στα λιμάνια της 

Αυστραλίας και της Κίνας αντίστοιχα, η οποία περιορίζει την προσφορά των 

διαθέσιμων πλοίων (Business Line, 2008; Marinews, 2010). Παράλληλα, 

σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (2008) οι τιμές των ναύλων 

του ξηρού φορτίου αναμένονται να αυξηθούν κατά 9% με τη ισχυρή εισροή νέας 

χωρητικότητας, ενώ τα δεξαμενόπλοια αναμένεται να μειωθούν κατά 40% την 

περίοδο 2009- 2013 προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ ζήτησης 

και αυξημένης διαθέσιμης χωρητικότητας. Επίσης εκτιμάται ότι θα ασκηθούν 

πιέσεις στους ναύλους των πετρελαιοφόρων πλοίων λόγω της αυξημένης 

χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου κατά 10% και της μικρής ανόδου 

κατανάλωσης πετρελαίου κατά 1,9% (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 2008; Marinews, 
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2010). Σε γενικές γραμμές, η διαμόρφωση των ναύλων στο μέλλον θα 

εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση εισαγωγών και την οικονομική 

ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών BRICs, την εξέλιξη της παγκόσμιας 

οικονομίας και τις αλλαγές στην προσφερόμενη χωρητικότητα του παγκόσμιου 

στόλου (NEWLEAD HOLDINGS, 2010). Από την άλλη παρά το γεγονός ότι το 

2013 αναμένεται αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου ωστόσο, όπως σημειώνεται 

από τη Lloyds List, υπάρχουν φόβοι πως η προσφορά πλοίων θα συμπιέσει τα 

επίπεδα των ναύλων προς τα κάτω (Ημερησία, 2012). Γενικά οι ναύλοι 

εξαρτώνται από τη ζήτηση και προσφορά, επηρεάζονται από τις μεταβλητότερες 

στην εποχικότητα, τις αλλαγές στα πρότυπα του διεθνούς εμπορίου, την 

παραγωγικότητα, όπως η συμφόρηση στους λιμένες (Business Line, 2008). Αν 

σημειωθεί περεταίρω πτώση ή μη ανάκαμψη στους ναύλους το πιο πιθανό είναι 

να μειωθούν περεταίρω τα δρομολόγια, ενώ θα αυξηθούν στην αντίθετη 

περίπτωση. Όπως αναφέραμε ο Baltic Dry Index (BDI) είναι ένας δείκτης 

μέτρησης της ζήτησης και προσφοράς χωρητικότητα ξηρού φορτίου (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2: Baltic Dry Index (BDI).  Πηγή Εφημερίδα Ναυτεμπορική. 

 Οι αλλαγές που θα προέλθουν από μια επικείμενη αύξηση των ναύλων θα 

εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση και ζήτηση ορισμένων χωρών. Όπως 

θα αναλύσουμε παρακάτω η Κίνα θα αποτελέσει πιθανόν  τον κινητήριο 
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μηχανισμό για έξοδο της παγκόσμιας κοινότητας από την κρίση. Επομένως η 

Κίνα και άλλες αναδυόμενες χώρες της Ασίας και του κόσμου, όπως η Ινδονησία, 

η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Βραζιλία θα αυξήσουν τις εξαγωγές, αλλά και τις 

εισαγωγές τους. Επιπλέον οι αλλαγές στις ροές από την αύξηση των ναύλων θα 

εξαρτηθούν από τον όγκο των εμπορευμάτων τη ζήτηση και εξαιτίας της αργής 

ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας, από το κόστος, την ταχύτητα και την 

ασφάλεια δεδομένου και του φαινόμενου της πειρατείας (The Sea Nation, 2010). 

3.5 Τράπεζες, Χρηματοδότηση και Δανειακές Υποχρεώσεις 

Η χρηματοδότηση στον ναυτιλιακό κλάδο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω 

της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου κλάδου. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι η 

ναυτιλία είναι κλάδος εντάσεως κεφαλαίου οπότε οι υψηλές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, με το ποσοστό του δανεισμού προς την αξία του πλοίου ανέρχεται 

κατά τη στιγμή της χρηματοδοτήσεως σε περίπου 70%. Οι οικονομικοί κύκλοι 

στη ναυτιλία είναι πολύ έντονοι αφού η ναυτιλία επηρεάζεται άμεσα και έντονα 

από τις διακυμάνσεις του διεθνούς εμπορίου και τη μείωση των ναύλων κατά την 

κρίση με σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση πλοίων. Οι διακυμάνσεις 

αυτές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα εκπλήρωσης και 

εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των ναυτιλιακών εταιριών. Ένα άλλο 

σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η δομή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπου η 

έδρα πολλών ναυτιλιακών εταιριών βρίσκεται σε υπεράκτιες χώρες 

δυσχεραίνοντας την παρακολούθηση της εμπορικής διαχείρισης και της 

κατάστασης τους. Η άνθηση της οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου και του 

ναυτιλιακού κλάδου κατά την περίοδο του 2003-2007, καθώς και τα υψηλά 

επίπεδα ρευστότητας στην παγκόσμια χρηματαγορά οδήγησαν σε αυξημένη 

χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. 

Αυτό εξηγεί και το ότι η ρευστότητα και των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών 

είχε αυξηθεί σημαντικά το 2006 και οι πλοιοκτήτες μπορούσαν να κλείνουν 

όποιες διαθέσιμες θέσεις υπήρχαν στα ναυπηγεία της Ασίας για τις ναυπηγήσεις 

νέων πλοίων και να αγοράζουν μεταχειρισμένα για την επέκταση και την 

ανανέωση του στόλου τους (Alpha Bank, 2010). 



 

 

36 

 

Η στενότητα στην εμπορική χρηματοδότηση ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα 

που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Παρόλα αυτά όμως οι τράπεζες 

θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για κάλυψη και ενίσχυση της ρευστότητας, 

το χρηματιστήριο ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και για 

εξόφληση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τις κεντρικές τράπεζες. 

Επομένως φαίνεται ότι οι τράπεζες θα προβούν ξανά σε σημαντικές χορηγήσεις 

δανείων και χρηματοδότησης, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά και σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας, όχι πριν από το 2011 (Πετρόπουλος, 2009β). Επιπλέον 

οι τράπεζες είχαν προβεί σε παραβιάσεις των όρων δανεικής σύμβασης περί 

σχέσης αξίας πλοίου και δανείου, ή σε αναδιαρθρώσεις των δανείων προκειμένου 

να αυξήσουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους (Shipping Industry Group, 

2009; Πετρόπουλος, 2009β). 

Επίσης, οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς τη 

χορήγηση νέων δανείων, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης του 

ναυτιλιακού κλάδου. Το 2009 σημειώθηκε μια σημαντική πτώση σε καινούρια 

δάνεια, καθώς και σημαντική ελάττωση στις δεσμεύσεις χρηματοδότησης. 

Παράλληλα το σύνολο των παγκόσμιων κοινοπρακτικών ναυτιλιακών δανείων 

τους πρώτους μήνες του 2009 έπεσε στα 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια από 72,2 

δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 

Επιπρόσθετα πολλές εταιρίες πήραν απαλλαγή από τα δάνεια, καθώς οι τιμές και 

οι αξίες των πλοίων, αλλά και οι ναύλοι εξακολουθούσαν να είναι πολύ χαμηλοί 

την περίοδο 2008-2009 (Shipping Industry Group, 2009; Πετρόπουλος, 2009β; 

Petropoulos, 2010β). Το παγκόσμιο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο (εκταμιευμένο και 

μη) στο τέλος του 2008 υπολογίζεται σε περίπου 450 δισεκατομμύρια δολάρια 

(εξαιρεμένου του υπεράκτιου κλάδου) και οι 32 μεγαλύτερες ναυτιλιακές 

τράπεζες είχαν στο τέλος του 2008 συνολικό χαρτοφυλάκιο ύψους 407,4 

δισεκατομμύρια δολάρια, το 90,5% του συνόλου. Επιπλέον από τις μεγαλύτερες 

32 τράπεζες, οι 7 τράπεζες που αντιπροσωπεύουν 171,1 δισεκατομμύρια δολάρια 

ή το 42% μείωσαν σημαντικά τα χαρτοφυλάκια τους, οι 12 που αντιπροσωπεύουν 

90,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 22,2% διατηρούν μια ουδέτερη ή μη ξεκάθαρη 

πολιτική προς τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ενώ οι υπόλοιπες 133 τράπεζες που 

αντιπροσωπεύουν 145,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 35,8% διαθέτουν τη 
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δανειοδοτική δύναμη και τη θέληση να αυξήσουν τα δάνειά τους (Πετρόπουλος, 

2009β). Στο τέλος του 2009 τα δάνεια μειώθηκαν περίπου στα 410-420 

δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας των ακυρώσεων μερικών νεότευκτων, με 

συνέπεια την εξάλειψη των δανειακών τους υποχρεώσεων, τη μείωση των 

προβλεπόμενων δανείων για νεότευκτα που θα παραδοθούν, τη σημαντική 

επιβράδυνση σε καινούριες δανειοδοτήσεις και τη μη επαρκή επαναδανειοδότηση 

των ποσών που προκύπτουν από τη φυσική μείωση των δανείων τους μέσω 

αποπληρωμών, πωλήσεων των πλοίων και των προπληρωμών (Πετρόπουλος, 

2009β; Petropoulos, 2010β). 

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην χρηματοδότηση της Ελληνικής 

ναυτιλίας, όπου υπήρξε σημαντική μείωση της χρηματοδότησης εξαιτίας των 

λόγων που αναφέραμε παραπάνω και συγκεκριμένα η ελληνική ναυτιλιακή 

χρηματοδότηση έπεσε στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009 από 73,2 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2008. Οι Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες με μετοχές 

εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου 

προχώρησαν στην ακύρωση αγοράς συμβολαίων ναυπηγήσεως, προκειμένου να 

διασφαλίσουν τη ρευστότητά τους. Η χρηματοοικονομική κρίση, επηρέασε 

έντονα και αρνητικά τη χρηματοδότηση των ναυπηγικών προγραμμάτων στην 

παγκόσμια ναυτιλία. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων 

πλοιοκτητών είχε λάβει δάνεια πριν την κρίση για τα νέα πλοία που είναι 

παραδοτέα τα προσεχή έτη και έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το κύριο 

μέρος των συμβολαίων ναυπηγήσεως (Alpha Bank, 2010). 

Επιπλέον οι διακυμάνσεις των ναύλων, συχνά κοντά στα επίπεδα των 

λειτουργικών εξόδων καθώς και οι περιορισμένοι πόροι χρηματοδότησης 

διατηρούν τις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων πλοίων σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Οι μειωμένες τιμές ναύλων, οι συρρικνωμένες αξίες των δανειακών 

ενεχύρων και οι ακυρώσεις των νεόκτιστων πλοίων δημιουργούν προβλήματα 

ρευστότητας σε πολλούς πλοιοκτήτες, καθιστώντας δύσκολη την αποπληρωμή 

των δανείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται κατανοητή η τάση 

συγχώνευσης των εταιριών στη ναυτιλιακή αγορά, καθώς η εταιρική αναδόμηση 

και ο νέος προγραμματισμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια υγιή 

αποκατάσταση (Βισβίκης, 2010). Ακόμη και στις λίγες αγοραπωλησίες πλοίων 
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που γίνονται στην αγορά, είναι προφανές ότι αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά, 

εκθέτοντας τις ναυτιλιακές εταιρίες σε πιθανές παραβιάσεις των όρων των 

δανειακών συμβάσεων που σχετίζονται με την αξία του πλοίου ως προς το 

υπόλοιπο του δανείου, και οι οποίες δίνουν στο δανειοδότη το δικαίωμα να 

απαιτήσει μέτρα εξόφλησης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πληρωμής του 

σχετικού δανειακού υπολοίπου. Για να καλύψουν τους κινδύνους αυτούς μερικές 

ναυτιλιακές εταιρίες έχουν διαπραγματευτεί με τις τράπεζες την αναδιάρθρωση 

των δανειακών όρων ή την εξασφάλιση απαλλαγής από τις τράπεζες (Shipping 

Industry Group, 2009; Βισβίκης, 2010). Το 21% των εταιριών ανέφεραν ότι 

απαλλάχθηκαν και/ή ότι τροποποίησαν τους όρους των δανείων τους και 

περισσότερες από τις μισές εταιρίες που συμμετέχουν στην έρευνα ανέφεραν 

απομείωση της αξίας περιουσιακών τους στοιχείων, όπου η απομείωση αυτή 

αναφέρθηκε κυρίως στον κλάδο της μεταφοράς ξηρού φορτίου (Shipping Industry 

Group, 2009). Κατά συνέπεια κάποιες ναυτιλιακές εταιρίες αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες, αφού τα έσοδα και τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους 

μειώνονται και οι κεφαλαιακές τους υποχρεώσεις γίνονται ληξιπρόθεσμες. Βάσει 

των εξελίξεων στον κλάδο, οι ναυτιλιακές εταιρίες αναμένεται να συνεχίσουν να 

επαναδιαπραγματεύονται με τους δανειστές και πιστωτές τους τα υπάρχοντα 

συμβόλαια, έτσι ώστε να διαχειριστούν τις χρηματικές τους ροές 

αποτελεσματικότερα. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο και δύσκολες διαπραγματεύσεις 

με ναυπηγία, τράπεζες και προμηθευτές, όπου τελικά κάποιες εταιρίες θα 

επιτύχουν σε αυτή την προσπάθεια, ενώ κάποιες άλλες όχι. 

Οπότε παρατηρούμε ότι γενικά η μείωση των δανειακών κεφαλαίων από αρκετές 

ναυτιλιακές τράπεζες ως αποτέλεσμα της έλλειψης ρευστότητας των τελευταίων, 

περιόρισε την περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής 

αγοράς (Shipping Industry Group, 2009; Πετρόπουλος, 2009β; Petropoulos, 

2010β). Επίσης κατά τα επόμενα τρία χρόνια εκτιμάται ότι περίπου 300 

δισεκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση νέων πλοίων, και 

άλλα 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση των μεταχειρισμένων 

πλοίων, όπου μέχρι σήμερα, οι συνολικές δεσμεύσεις χρηματοδότησης για το 

ναυτιλιακό κλάδο, μπορεί κάλλιστα να πέσουν κάτω από 100 εκατομμύρια 

δολάρια (Schulz, 2008; Granitsas, 2008). Επίσης οι τράπεζες θα συνεχίσουν να 
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είναι συντηρητικές ως προς τη χορήγηση δανείων και θα παρακολουθούν 

στενότερα τις υφιστάμενες δανειακές τους απαιτήσεις, ενώ οι ναυτιλιακές 

εταιρίες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για 

αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές 

λύσεις με άλλους εταίρους, όπως τα ναυπηγεία και τις εταιρίες ναυλώσεων 

μεταξύ άλλων και θα πρέπει να αναζητήσουν και να αντλήσουν κεφάλαια και 

μέσω της κεφαλαιαγοράς και των μετοχών. (Schulz, 2008; Granitsas, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ WALLEM. 

4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Επιχείρησης. 

Ο Όμιλος Wallem ιδρύθηκε στη Σαγκάη πριν το 1905. Σήμερα, οι Εταιρίες του 

Ομίλου Wallem αποτελούνται από: 

α. Τη Wallem Shipping, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη και ποιοτική 

διαχείριση πλοίων σε όλη την Άπω Ανατολή για όλους τους τύπους σκαφών, με 

γραφεία αντιπροσωπείας σε μεγάλους λιμένες της ηπειρωτικής χώρας στην Κίνα, 

Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. 

β. Τη Wallem Shipbroking, η οποία υποστηριζόμενη από τα γραφεία του 

εξωτερικού, παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις 

πτυχές μεσιτείας. 

γ. Τη Wallem Services Limited - Αποστολές Τμήμα Επενδύσεων 

ειδικεύεται σε επενδυτικά πακέτα μεταξύ του διαχειριστή και του πλοιοκτήτη, 

περιλαμβάνει εμπορική διαχείριση που υποστηρίζονται από τις Wallem 

Shipbroking και Wallem Shipmanagement. 

δ. Τη Wallem Shipmanagement, η οποία ιδρύθηκε το 1971, διαχειρίζεται 

100 πλοία συνολικού ύψους 8.700.000 DWT. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν κάθε 

πτυχή των τεχνικών, λειτουργικών και επάνδρωση νέων ναυπηγήσεων 

υποστήριξη από τον σχεδιασμό και την εποπτεία του πλοίου. 

ε. Comprehensive International Freight Forwarders Limited, ιδρύθηκε το 

1972 και εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, υποστηρίζεται από εκπρόσωπο των γραφείων 

στην Κίνα, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. 

στ. Electech, με έδρα το Χονγκ Κονγκ το 1974, είναι κορυφαία σε 

πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών θαλάσσης και εταιρία παροχής υπηρεσιών.  

ζ. Asia Marine & Industrial Company, θυγατρική του Electech, ιδρύθηκε 

το 1997 για να ενισχύσει με τις υπηρεσίες τους εντολείς και τους πελάτες της στο 

θαλάσσιο και βιομηχανικό τομέα του εξοπλισμού. 
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4.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Δραστηριότητες. 

4.2.1 Διαχείριση Πλοίων. 
Από την ίδρυση του το 1971, ο όμιλος Wallem είναι ένας από τους κορυφαίους 

διαχειριστές πλοίων στον κόσμο. Διαχειρίζεται περισσότερα από 400 πλοία και 

έχει μια ομάδα με πάνω από 7000 ναυτικούς που ταξιδεύουν με τα πλοία αυτά. 

Ο όμιλος διαθέτει ένα ευρύ φάσμα τύπων σκαφών - πετρελαίου, χημικών και 

δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αερίου, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, πλοία γενικού φορτίου, πλοία ψυγεία, μεταφορείς 

αυτοκινήτων και επιβατηγά πλοία. Η διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας 

και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά αποτελεί 

διαρκή δέσμευση για την εταιρία. Τα ανωτέρω πρότυπα επιτυγχάνονται, 

επενδύοντας στην εκπαίδευση και το μέλλον όλων των εργαζομένων. Όλα τα 

συστήματα και οι διαδικασίες υποστηρίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένα 

πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς.  

4.2.2 Διαχείριση πληρωμάτων. 
Οι εμπειρία στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού 

προσθέτει αξία στις δραστηριότητες των πλοίων διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ο 

σωστός αριθμός, από τους σωστούς ανθρώπους, στο σωστό μέρος, τη σωστή 

στιγμή. Οι ναυτικοί προσλαμβάνονται και επιλέγονται με μεγάλη επιδεξιότητα 

και προσοχή. Η δέσμευσή τους για την πηγή της ποιότητας στελέχωσης στην 

Ινδία ενισχύθηκε το 2005 με πάνω από US $ 1 εκατ. επενδύσεις στην αναβάθμιση 

εκπαιδευτικού κέντρου στη Βομβάη. Υπάρχει επίσης γραφείο στελέχωσης στη 

Μανίλα, το οποίο μπορεί να προσφέρει ναυτικούς από Ρωσία και Ουκρανία, 

καθώς και πληρώματα από άλλα κράτη της Βαλτικής. Κατά τον Οκτώβριο του 

2008 ιδρύθηκε, επίσης, ένα πρακτορείο στελέχωσης στη Σρι Λάνκα. Η 

κοινοπραξία με την Cosco Qingdao διασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας και την 

κατάρτιση των κινεζικών ναυτικών, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 

δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας τους. 

4.2.3 Τεχνική διαχείριση. 
Η εταιρία διασφαλίζει την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του 

ενεργητικού της δίνοντας μεγάλη προσοχή στη συντήρηση, την ασφαλή 
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λειτουργία και αποτελεσματικότητα των σκαφών της. Έχει αναπτυχθεί από την 

εταιρία ένα παγκόσμιας κλάσης ναυτιλιακό λογισμικό το οποίο είναι φιλικό προς 

το χρήστη, αλλά εξαιρετικά ισχυρό με εξελιγμένα εργαλεία για να επιτρέπουν στο 

προσωπικό του πλοίου να εργάζεται εξυπνότερα, μειώνοντας το χρόνο και το 

κόστος διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία έχει περισσότερο χρόνο για την 

αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των πλοίων. 

4.2.4 Προμήθειες. 
Wallem παρέχει υπηρεσίες προμήθειας και σε πελάτες με πλοία υπό τη διαχείρισή 

της, καθώς και σε πελάτες που έχουν τα δικά τους πλοία. Η διαδικασία 

προμηθειών είναι διαφανής, με όλες τις λεπτομέρειες των συναλλαγών να 

διατίθενται online. Οι αξιωματικοί εν πλω χρησιμοποιούν το σύστημα αγορών, 

τον έλεγχο της ποιότητας των αφαιρούμενων στοιχείων, διατηρώντας τους 

προμηθευτές υπόλογους για τα προϊόντα τους. 

4.2.5 Shipagencies. 
Η Wallem Shipagencies είναι ο οργανισμός βραχίονας των υπηρεσιών του 

Ομίλου Wallem, ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος της διαχείρισης πλοίων, 

μεσιτείας πλοίων, πρακτορεία πλοίων, με θαλάσσιες και καινοτόμες λύσεις. 

Wallem Shipagencies έχει 26 γραφεία σε 12 χώρες, παρέχοντας ένα πλήρες 

φάσμα υπηρεσιών πρακτορείου σε όλους τους βασικούς εμπορικούς λιμένες της 

Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ταϊβάν, του Χονγκ Κονγκ, των Φιλιππίνων, του 

Βιετνάμ, της Ταϊλάνδης, της Κορέας, της Μαλαισίας, του Μιανμάρ, της Σρι 

Λάνκα, της Καμπότζη και της Σιγκαπούρη. Σε όλη την επέκταση του δικτύου της, 

η Wallem Shipagencies παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε μια μεγάλη και 

πιστή βάση πελατών, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πλοίων και πλοίων 

που μεταφέρουν φορτία, πλοία τακτικών γραμμών, πετρελαίου και 

δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου, ναυτικό και κρουαζιερόπλοια. Η Wallem 

Shipagencies οργανώνει λιμενικές διατυπώσεις, δεσμεύει ρυμουλκά και 

πλοηγούς, και όταν απαιτείται, οργανώνουν τις αλλαγές του πληρώματος και τις 

παραδόσεις των εξαρτημάτων και των διατάξεων. Η τοπική γνώση και οι 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων από το αφοσιωμένο προσωπικό σε όλο το 

αναπτυσσόμενο δίκτυο συνδυάζονται για την παροχή κορυφαίας εξυπηρέτησης 

στους πελάτες με την κορυφαία σχέση τιμής – ποιότητας. 
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Η Wallem έχει δημιουργήσει πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στα 100 χρόνια 

της ιστορίας της - συμπεριλαμβανομένου της Wallem Ναυτιλίας (Κίνα), την 

πρώτη με πλήρη άδεια παροχής συμμετοχής στην Κίνα, και πιο πρόσφατα 

ιδρύθηκαν Wallem σε Βιετνάμ και Καμπότζη. Η Wallem Shipagencies έχει  

εξαιρετική φήμη στους πελάτες της, για την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό 

και, ως ένα πλήρως ενσωματωμένο τμήμα του Ομίλου Wallem με έδρα το Χονγκ 

Κονγκ, απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της οικονομικά σταθερής κορυφαίας 

εταιρίας του κλάδου. 

4.2.6 Shipbroking. 
Η Wallem Shipbroking είναι το παλαιότερο μέλος του Ομίλου Wallem και έχει 

συμμετάσχει ενεργά σε αγοροπωλησίες και ναυλώσεις σκαφών και ιδρύθηκε στη 

Σαγκάη το 1903 από Haakon Wallem. 

Σήμερα δραστηριοποιείται: 

 Στην Πώληση και Αγορά πλοίων, 

 Στις Προτάσεις Κατασκευών νέων πλοίων, 

 Σε Ναυλώσεις - Drycargo και Tankers, 

 Στην Εμπορική Διαχείρισης και Λειτουργία, 

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνει, συνδυάζονται μία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Ανάθεση νεότευκτων πλοίων, μεταπώληση ή αγορά του σκάφους. 

 Διευθέτηση χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδιάμεσης 

χρηματοδότησης. 

 Εμπορική διαχείριση. 

 Τεχνική διαχείριση, στελέχωση, ασφάλιση. 

 Κατασκευή νέων σκαφών και επίβλεψη από έρευνες αγοράς. 
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Η ναύλωση ξηρού φορτίου εξυπηρετεί τους πελάτες σε παγκόσμια βάση, με 

μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση του πελάτη δεν 

σταματά μετά την πώληση - παρέχει πλήρης επιχειρησιακή υποστήριξη για την 

παρακολούθηση των θέσεων, τις υποψηφιότητες ναυλώσεων των πλοίων και τις 

πληρωμές. Η επιχειρησιακή ομάδα επικεντρώνεται στην υπηρεσία, παρέχοντας 

έγκαιρη και ακριβή παρακολούθηση όλων των στοιχείων. Η Wallem Shipbroking 

είναι μέλος του Baltic Exchange, BIMCO και του Ινστιτούτου ναυλομεσιτών. 

4.2.7 Wallem Καινοτόμες λύσεις. 
Wallem Καινοτόμες λύσεις (WIS) υποστηρίζει τους πελάτες για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων τους με την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και την 

υλοποίηση λύσεων πληροφορικής που μεγιστοποιούν την αξία της επένδυσής 

τους. Αρχικά δημιουργήθηκε για να παρέχει ανάπτυξη σε πληροφορίες 

τεχνολογίας και υποστήριξη του Ομίλου Wallem και των πελατών της και έχει 

έκτοτε επεκταθεί για να παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των Business Process Re-Engineering και υπεράκτια σε 

άλλους πελάτες στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις της 

για την θαλάσσια περιοχή, την εμπειρία και τους πόρους η εταιρία είναι σε θέση 

να δώσει λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν άμεση αποδεδειγμένη αξία. 

Έχει πιστοποίηση ISO 9001:2000, και εργάζεται για την ISO 20000 πιστοποίηση. 

4.2.8 Ανάπτυξη Λογισμικού και Υποστήριξη. 
Η WIS ειδικεύεται σε τεχνολογίες της Microsoft, επιτυγχάνοντας την κατάσταση 

ως Certified Partner της Microsoft. Επίσης, υλοποιεί web-based συστήματα με τη 

χρήση Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού για να παραδώσει και να υποστηρίξει 

μεγάλης κλίμακας συστήματα.. Το μεγαλύτερο από αυτά έχει μια παγκόσμια 

βάση χρηστών του πάνω από 10.000 ενεργούς χρήστες και υποστηρίζεται σε 

εικοσιτετράωρη βάση. 

4.2.9 Business Process Re-Engineering and Off -Shoring.  
Η WIS παρέχει υπεράκτια στον Όμιλο Wallem ως Κοινόχρηστο Παγκόσμιο 

Κέντρο Υπηρεσιών και σε άλλες εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου. Ειδικεύεται 

στον τομέα των θαλάσσιων επιχειρηματικών διαδικασιών, είναι σε θέση να 

παραδώσει σε εικοσιτετράωρη βάση αποδοτικές και προστιθέμενης αξίας 

υπηρεσίες διαχείρισης από τους εμπειρογνώμονες που διαθέτει στην ομάδα της.  
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Η Maritime Business Process Re-engineering για να διασφαλίσει τη μέγιστη 

παραγωγικότητα και τη δημιουργία αξίας είναι μια βασική υπηρεσία που 

προσφέρει η WIS. Έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία ανασχεδιασμένες διαδικασίες 

που έχουν βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια, λογοδοσία και διαφάνεια.  

4.3 Πρόσφατη Επιχειρηματική Δραστηριότητα. 

Η Wallem εμφανίζει έντονη επιχειρηματική δράση και μεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων παρά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που μαστίζει τις 

περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τις 

επιχειρηματικές κινήσεις του ναυτιλιακού κλάδου μέσα στο 2013 όπως αυτές 

εμφανίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία της. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται 

στον ΠΙΝΑΚΑΣ 1 « Μεσολάβηση σε πωλήσεις της εταιρείας Wallem στη 

διάρκεια του έτους 2013» 

 Το CRYSTAL STAR (178.633 dwt / κατασκευής 1998 Daewoo HI) 

πωλήθηκε σε άγνωστων συμφερόντων πωλητή έναντι της χαμηλής τιμής των $ 

11,8 εκ. με SS / DD. 

  Έλληνες αγοραστές έχουν λάβει το σύγχρονο Supramax JASMINE 

HALO (56.035 dwt / κατασκευής 2005 Mitsui Tamano C4X30T) για μια 

επιχείρηση $ 15,5 εκ., το οποίο περιλαμβάνει και το κόστος των καυσίμων κατά 

την παράδοση. 

  Στον τομέα των Handysize το DINA (28.467 dwt / 1992 Imabari 

ενσωματωμένο C4X30T) έχει πωληθεί σε Τούρκους αγοραστές για $ 4,1 m. Και, 

τέλος, το GLOBAL PRESTIGE (24.132 dwt / κατασκευής 1998 Saiki Jukogyo 

C4X30T) έχει πωληθεί σε άγνωστων συμφερόντων αγοραστή για $ 5,5 m.  

 Οι Έλληνες αγοραστές ήταν αρκετά δραστήριοι την τελευταία εβδομάδα 

του Ιανουαρίου. Πήραν με μεταπώληση το σκάφος GRANDA M (82.000 dwt / 

κατασκευής 2012 Jiangsu Eastern) από το ναυπηγείο Jiangsu Eastern για $ 21,5 

εκατ. 

 Στον τομέα των Supramax Έλληνες αγοραστές έχουν πάρει το VENTURE 

(55.866 dwt / κατασκευής 2007 C4X30T Kawasaki) για $ 18,5 εκ..  

 Στον τομέα των Handymax μία ανώνυμη Ελληνική εταιρία αγόρασε το 

Yoma 6 (46.641 dwt / κατασκευής 1995 Mitsui Tamano C4X25T) για περίπου $ 7 
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m. Έλληνας αγοραστής πήρε το πλοίο BLT NORMANNIA (42.648 dwt / 1997 

ενσωματωμένο Ishikawajima C4X25T) για $ 8,9 m. 

 Στη συνέχεια κινέζοι ιδιοκτήτες έχουν πληρώσει $ 3,5 εκατ. για το 

DAEBO FRONTIER (48.280 dwt / κατασκευής 1985 Nippon Kokan C4X25T). 

 Η ρωσική εταιρία, Rosneft, πλήρωσε $ 26 m για να πάρει το BLT VLCC 

MERIDIAN LION (273.769 dwt / built 1997 Hyundai HI). 

  Δύο δεξαμενόπλοια Aframax VALLBRUNA & Vallombrosa (113.424 

dwt / built 2000 Samsung HI) έχουν πωληθεί σε άγνωστων συμφερόντων 

αγοραστή για $ 15 εκ. το καθένα. 

  Ένα άλλο σκάφος Aframax το SPIRIT NASSAU (107.181 dwt / 

κατασκευής 1998 Koyo Mihara) έχει πωληθεί για $ 9,8 εκατ. σε Έλληνες 

αγοραστές. 

  Ιδιοκτήτες της Μέσης Ανατολής αγόρασαν το ΙΜΟ ΙΙ δεξαμενόπλοιο 

χημικών Shoko MARU (30.952 dwt / κατασκευής 1998 Minami Nippon IMO II) 

για $ 8,8 m.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 « Μεσολάβηση σε πωλήσεις της εταιρείας Wallem στη 

διάρκεια του έτους 2013» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΩΛΗΤΗΣ 

CRYSTAL STAR 178,633 / 98 
DAEWOO HI 

$ 11.8 m Sold to undisclosed 
interests with 

SS/DD due 

JASMINE HALO 56,035 / 05 MITSUI 
TAMANO C4X30T 

$ 15.5 m Sold to Greek 
buyers 

DINA 28,467 / 92 
IMABARI C4X30T 

$ 4.1 m Sold to Turkish 
buyers 

GLOBAL PRESTIGE 24,132 / 98 SAIKI 
JUKOGYO C4X30T 

$ 5.5 m Sold to undisclosed 
interests 

GRANDA M 82,000 / 12 
JIANGSU 

EASTERN 

$ 21.5 m Sold to Greek 
buyers 

KT VENTURE 55,866 / 07 

KAWASAKI 

C4X30T 

$ 18.5 m Sold to Greek 

buyers 

DAEBO FRONTIER 48,280 / 85 NIPPON 

KOKAN C4X25T 

$ 3.5 m Sold to Chinese 

buyers 



 

 

47 

 

YOMA 6 46,641 / 95 MITSUI 

TAMANO C4X25T 

Region $ 7 m Sold to Greek 

buyers 

NORMANNIA 42,648 / 97 

ISHIKAWAJIMA 

C4X25T 

$ 8.9 m Sold to Greek 

buyers 

TSUJI JIANGSU 

NB0026 

30,000 / 13 TSUJI 

HI C4X30T 

$ 17.5 m each En 

bloc 

Sold to Greek 

buyers 

TSUJI JIANGSU 

NB0027 

30,000 / 13 TSUJI 

HI C4X30T 

POMORZE 

ZACHODNIE 

26,696 / 85 

ALIANZA 

$ 1.98 m Sold to 

undisclosed 
interests 

MEZIYET ANA 8,890 / 85 KOCHI 
JYUKO D4X25T 

$ 1.4 m Sold to 
undisclosed 

interests 

MERIDIAN 

LION 

273,769 / 97 

HYUNDAI HI 

$ 26 m Sold to Russian 

buyers 

VALLBRUNA 113,424 / 00 

SAMSUNG HI 

$ 15 m each En 

bloc 

Sold to 

undisclosed 

interests 
VALLOMBROSA 113,424 / 00 

SAMSUNG HI 

NASSAU SPIRIT 107,181 / 98 

KOYO 

MIHARA 

$ 9.5 m Sold to Greek 

buyers 

SHOKO MARU 30,952 / 98 

MINAMI 

NIPPON IMO II 

$ 8.8 m Sold to Middle 

Eastern buyers. 

Zinc coated 

 

Τις πρώτες εβδομάδες του 2013 υπήρξαν αρκετές πωλήσεις όπως φαίνεται στον 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 « Μεσολάβηση σε πωλήσεις από την εταιρεία Wallem στη διάρκεια 

του έτους 2013».  

 Το MV FORWARD PIONEER (107.081 dwt / κατασκευής 2005 Koyo 

Mihara) αγοράστηκε από την Bakri Navigation για $ 20 m. 

  Δύο αγοραστές από την Μέση Ανατολή έχουν προμηθευτεί δύο 

ξεχωριστά δεξαμενόπλοια, δεκαετίας του '90, το Aframax KATJA (97.220 dwt / 



 

 

48 

 

κατασκευής 1995 Sumitomo HI) και το ΑΘΗΝΑ Μ (96.001 dwt / κατασκευής 

1995 Samsung) για 8 m $ και $ 8,5 m. 

  Το EVERAIM (68.591 dwt / Σασέμπο κατασκευής 1994), έχει πωληθεί 

σε κορεάτες αγοραστές για $ 6 m. 

  Το MERIOM IRIS (50.352 dwt / κατασκευής 2008 Guangzhou Intl) έχει 

πωληθεί σε Ευρωπαίους αγοραστές για $ 21 εκατ. σε πώληση με αδελφά πλοία 

MERIOM της TOPAZ (50.319 dwt / κατασκευής 2009 Guangzhou Intl) για $ 22 

m και MERIOM GLORY (50304/08 Guangzhou Intl) για $ 21 m. 

  Το 14 ετών δεξαμενόπλοιο ΩΚΕΑΝΙΑ (43760/99 Dalian) έχει πωληθεί 

σε ανώνυμο αγοραστή για $ 10 m. 

  Στον τομέα των χημικών προϊόντων το πλοίο MAR PATRICIA (17.787 

dwt / UNV κατασκευής 1998) πωλήθηκε σε αγοραστές από την Ινδονησία για $ 

8,3 m. 

  Οι SYNNOVE KNUTSEN & ELLEN KNUTSEN (17.071 dwt / 

κατασκευής 1992 Espanoles) έχουν πωληθεί σε αγοραστές της Μέσης Ανατολής 

για $ 8 m κάθε μία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 « Μεσολάβηση σε πωλήσεις από την εταιρεία Wallem στη 

διάρκεια του έτους 2013» 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

FORWARD 

PIONEER 

107,081 / 05 KOYO 

MIHARA 

$ 20 m Sold to Bakri 

Navigation 

KATJA 97,220 / 95 

SUMITOMO HI 

$ 8 m Sold to Middle 

Eastern buyers 

ATHINA M 96,001 / 95 

SAMSUNG 

$ 8.5 m Sold to Middle 

Eastern buyers 

EVERAIM 68,591 / 94 SASEBO $ 6 m Sold to Korean 

buyers 

MERIOM IRIS 50,352 / 08 

GUANGZHOU 

INTL 

$ 21 m 

Sold enbloc to 

Trafigura 

MERIOM 

TOPAZ 

50,319 / 09 

GUANGZHOU 

INTL 

$ 22 m 

MERIOM 

GLORY 

50,304 / 08 

GUANGZHOU 

INTL 

$ 21 m 

AS OCEANIA 43,760 / 99 DALIAN $ 10 m Sold to undisclosed 

interests 

MAR PATRICIA 17,787 / 98 UNV $ 8.3 m Sold to Indonesian 
buyers 
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SYNNOVE 

KNUTSEN 

17,071 / 92 

ESPANOLES 

$ 8 m each En bloc Sold to Middle 

Eastern buyers 

ELLEN 

KNUTSEN 

17,071 / 92 

ESPANOLES 

 

Η κατάσταση στον τομέα των ναυλώσεων φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑΣ 3 « 

Μεσολάβηση σε Ναυλώσεις από την εταιρεία Wallem στη διάρκεια του έτους 

2013. 

 Το MV(Motor Vessel) Alpha Friendship () έλαβε προς ναύλωση για μία 

περίοδο μηνών, ημερήσιο ναύλο 10.000 δολαρίων, με παράδοση στην Κίνα και 

εμπορία σε όλο τον κόσμο. 

 Το MV ANANGEL Vision (171.810 dwt / 2007 BLT) ορίστηκε για ένα 

ταξίδι μετ' επιστροφής από την Noble σε ημερήσια τιμή 10.750 δολάρια.  

 Λίγες ναυλώσεις περιόδου έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας, όπως το MV Darya Βisnou (56.056 dwt / 2006 BLT) που είχε 

καθοριστεί στην Άπω Ανατολή σε 8.500 δολάρια ανά ημέρα για 3/5 μήνες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 « Μεσολάβηση σε Ναυλώσεις από την εταιρεία Wallem στη  

διάρκεια του έτους 2013» 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

DENSA 

COBRA 

BULK 180,500 / 2011 STX $10,750 / day 1 Year to Louis 

Dreyfus 

MYRTO BULK 82,100 / 2013 

TSUNEISHI ZOSEN 

$8,550 / day 18 s to Cargill 

ALPHA 

FRIENDSHIP 

BULK 161.524 / 1996 BLT $10,000 / day 8/12 Months 

ANANGEL BULK 171.810 dwt / 2007 

BLT Noble 

$10,750 / day 1 trip 

DARYA 

ΒISNOU 

BULK 56.056 dwt / 2006 

BLT 

$8,500 / day 3/5  Months 

HS TOSCA TANK 115,326 / 2004 $13,500 + 

$14,000 / day 

6 Mths / 6 Mths 

to Core 
Petroleum 
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4.4 Στρατηγική Επιχείρησης για να Ανταπεξέλθει την Κρίση. 

Ο 110 ετών περίπου όμιλος Wallem, μεταξύ των κορυφαίων πέντε διαχειριστών 

πλοίων στον κόσμο, προσπαθώντας να περιορίσει τα λειτουργικά του έξοδα 

σκοπεύει να δημιουργήσει γραφεία σε προτεινόμενη επιχειρηματική ζώνη στο 

νότιο λιμάνι της κινεζικής πόλης Shenzhen αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων, 

καθώς τα ενοίκια στο πρώην Βρετανικό έδαφος του Χονγκ Κονγκ έχουν ανέλθει 

σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

Εκτός από τη χρήση της ζώνης Qianhai ως εφαλτήριο για ευκαιρίες στην αγορά 

της Κινεζικής ναυτιλίας, η Wallem επίσης ψάχνει οικονομικότερες επιλογές στο 

Χονγκ Κονγκ. Η Wallem θα ανοίξει ένα γραφείο στο Qianhai μέχρι τον Ιούνιο για 

τη διαχείριση των πλοίων από Shenzhen, το τέταρτο πιο πολυσύχναστο λιμάνι 

του κόσμου. Η εταιρία θα ξεκινήσει με 11 υπαλλήλους. 

Η Wallem συμμετέχει σε Joint Venture Companies ώστε να διευκολύνει την 

μεταφορά υπηρεσιών σε διαφορές ναυτιλιακές εταιρείες από τις μεγαλύτερες 

παγκόσμια διαμέσου συμφωνιών συνεργασίας όπως:  

 Cosco Wallem. Μια μακροχρόνια συνεργασία με την μεγαλύτερη κινεζική 

ναυτιλιακή εταιρεία. 

 PW Ship Management. Μεταφορά τεχνογνωσίας διαχείρισης πλοίων σε 

ιδιοκτήτες πλοίων από την Δυτική Ευρώπη.  

 ID Wallem. Βρίσκεται στο Hong Kong και διαχειρίζεται τον στόλο τις ID 

Gruppen Vessels. 

 NW Ship Management. Εξειδικευμένη στην διαχείριση Τάνκερ εταιρεία η 

οποία διαχειρίζεται την Nanjing Tanker Corporation Fleet. 

 Southern Ship Management. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε πλοία σε 

συνεργασία South ship of Chile. 

 Wallem Maritime. Προμηθεύει με ποιοτικό προσωπικό πλοίων από τις 

Φιλιππίνες τον στόλο που διαχειρίζεται η Wallem. 

Με τις εταιρείες αυτές επεκτείνει τον χώρο αλλά και το εύρος των 

δραστηριοτήτων της και αυξάνει την τεχνογνωσία και την αναγνωσιμότητα της 

εταιρείας. ενώ με την προσπάθεια που καταβάλλεται για μείωση του λειτουργικού 

κόστους τόσο της εταιρείας όσο και τον πελατών της προσβλέπει να εξέλθουν 

μαζί δυνατότεροι από την κρίση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την εργασία αυτή συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος της ναυτιλίας έχει τεράστια 

σημασία για την Ελληνική οικονομία. Η Ελληνική ναυτιλία ενισχύει κάθε χρόνο 

τη θέση της και κατατάσσεται ως η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Η διατήρηση της 

Ελληνικής ναυτιλίας σε αυτά τα υψηλά επίπεδα είναι πολύ σημαντική, αφού 

αναλύσαμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της στο ΑΕΠ, αλλά και την 

εισροή συναλλάγματος, καθώς η ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου μπορεί να 

οδηγεί σε μειώσεις του εμπορικού ελλείμματος. Επίσης, αν αυξηθεί και η 

ελκυστικότητα της Ελληνικής σημαίας τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν 

σημαντικά. 

Η διεθνής όμως χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2007 επηρέασε 

αρνητικά τη ναυτιλία όπως και κάθε άλλον κλάδο. Η Ελληνική όπως και η 

διεθνής ναυτιλία αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα 

χρηματοδότησης. Οι ναύλοι και το χρηματιστήριο ναύλων του δείκτη ξηρού 

φορτίου (BDI) παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση μέχρι το πρώτο μισό του 

2008, ενώ έπειτα ακολούθησε μια δραματική μείωσή τους. Οι χαμηλοί ναύλοι 

καταδεικνύουν ότι το ημερήσιο κέρδος που λαμβάνουν οι πλοιοκτήτες μειώθηκε 

σημαντικά και μάλιστα σε σημείο που να έχουν και ζημίες. Επιπλέον η σημαντική 

αύξηση της ζήτησης και του διεθνούς εμπορίου που σημειώθηκαν πριν την κρίση 

του 2007, οδήγησαν πολλές ναυτιλιακές εταιρίες να παραγγείλουν νέα πλοία με 

σκοπό να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Η κρίση όμως οδήγησε σε 

ραγδαία μείωση της ζήτησης και του εμπορίου θαλάσσιων μεταφορών με 

αποτέλεσμα τη μείωση των ναύλων που αναφέραμε. Ταυτόχρονα η έλλειψη 

ρευστότητας ανάγκασε τις τράπεζες να μειώσουν σημαντικά τη χορήγηση 

δανείων προς τις ναυτιλιακές εταιρίες προκειμένου να καλύψουν τη στενότητα 

ρευστότητας, τις τρέχουσες συναλλαγές και υποχρεώσεις τους και να 

υποστηρίξουν άλλους υπάρχοντες πελάτες για την αύξηση των κερδών τους. Τα 

αποτέλεσμα είναι οι κάποιες ναυτιλιακές εταιρίες ακύρωσαν τα δάνεια ή 

αναδιάρθρωσαν τους όρους των δανειακών συμβάσεων. Αυτή η στενότητα στη 

χρηματοδότηση καθιστά αδύνατον την πληρωμή των νέων πλοίων, αλλά και η 

μείωση των ναύλων και των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών οδήγησαν πολλές 

εταιρίες του κλάδου σε χρέη. 
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Επίσης, η πτώση των ναύλων και του δείκτη ξηρού φορτίου (BDI) και η 

οικονομική κρίση οδήγησαν σε σημαντική πτώση της αξίας των μετοχών των 

ναυτιλιακών εταιριών που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τη χρηματοδότησή τους, 

που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άντληση κεφαλαίων μέσω μετοχών. 

Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι η προσφορά της χωρητικότητας είναι πολύ 

πιθανό να υπερβεί την ζήτηση με αποτέλεσμα, αν όχι την περεταίρω μείωση, τη 

σταθερότητα της τιμής των ναύλων. 

Οι μαζικές ακυρώσεις των παραγγελιών των νέων πλοίων στα ναυπηγεία οδηγεί 

σε αρνητικές επιπτώσεις στον ναυτιλιακό κλάδο, δεδομένου ότι ένα ποσοστό της 

αξίας του πλοίου πληρώνεται ως προκαταβολή στα ναυπηγεία, αλλά επίσης 

οδηγεί και σε επιπτώσεις στα ναυπηγεία που μειώνεται ο κύκλος εργασιών, 

δεδομένου κιόλας ότι πολλά νέα ναυπηγεία ξεκίνησαν λίγο πριν την κρίση λόγω 

της αυξημένης ζήτησης και της άνθησης του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας 

που σημειώνονταν. 

Η ανάκαμψη, όχι μόνο της ναυτιλίας, αλλά και της διεθνούς οικονομίας 

προβλέπεται να είναι αργή και να μην είναι σημαντική πριν το 2014. Επιπλέον η 

έξοδος από την σημερινή κρίση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα και 

έπειτα από άλλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Ρωσία 

μεταξύ άλλων.  

Ιστορικά στο παρελθόν για την αντιμετώπιση των κρίσεων τρία στοιχεία συνήθως 

συνδυάζονταν. Εγγυήσεις υποχρεώσεων, ανακεφαλαιοποίηση των ιδρυμάτων που 

είχαν επιπτώσεις και ξεχωρίζοντας τα «προβληματικά» κεφάλαια. Οι ενισχύσεις 

κεφαλαίου θεωρούνται ως συμπληρωματικά μέτρα, αλλά όχι ως υποκατάστατα 

και είναι ευκολότερο και γρηγορότερο να επιτευχθούν από ότι η συναλλαγή των 

«τοξικών» ομολόγων, αλλά μπορεί να γίνουν ουδέτερες σε περίπτωση της πτώσης 

της τιμής του κεφαλαίου. H ταχεία έγκριση του συστηματικού σχεδίου διάσωσης 

στις Η.Π.Α. ήταν σαφώς αναγκαία και τα 787 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν μια 

προσπάθεια προκειμένου να περιοριστεί το δυνητικά τεράστιο δημοσιονομικό 

κόστος που συνδέεται με το σχέδιο διάσωσης. Όπως αναφέραμε τα σχέδια 

διάσωσης και τα έκτακτα μέτρα συνεπάγονται συνήθως πολύ μεγάλο κόστος. Η 

χρηματοδότηση αυτών των μέτρων θα έχουν την τάση να επιδεινώνουν την 
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κατάσταση των δημόσιων οικονομικών εκτός αν αυξάνονται και οι φόροι, κάτι 

που συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδος. Για αυτό το λόγο οι χώρες έχουν 

προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί ο τραπεζικός δανεισμός και 

να βοηθήσουν στη ανακεφαλαιοποίησή τους. Γενικά στο παρελθόν στις μεγάλες 

οικονομικές κρίσεις χρειάστηκαν τουλάχιστον πέντε χρόνια, προκειμένου να 

φανούν τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης (International Monetary 

Fund, 2008). Το έλλειμμα επιδεινώνεται συνήθως με ακόμη πιο γρήγορους 

ρυθμούς στα χρόνια που ακολούθησαν την κρίση, γεγονός που αντικατοπτρίζει 

την επίταση των κυκλικών διακυμάνσεων του ελλείμματος και την εφαρμογή των 

διακριτικών φορολογικών πολιτικών. 

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται σήμερα από αύξηση της 

απομόχλευσης από επενδύσεις των τραπεζών, τη μεγάλη αύξηση της αποστροφής 

του κινδύνου και τη στήριξη αποτυχιών των τραπεζών. Η συστηματική ανάλυση 

στην διατραπεζική αγορά χρήματος δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους από μια 

ξαφνική διακοπή στις εισροές κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Αυτή 

η στάση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τα νομίσματα αυτών των χωρών και 

την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, ενώ υπάρχει ένας καλά εδραιωμένος μηχανισμός 

της ενίσχυσης των αποθεματικών στο οικονομικό σύστημα μιας χώρας, δεν 

υπάρχει κανένας τρόπος να εγγυηθεί ότι η ρευστότητα θα πάει στις τράπεζες που 

πράγματι έχουν ανάγκη. Έτσι, η διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά έχει 

καταστεί βασικό μέσο για τις κεντρικές τράπεζες για την αντιμετώπιση της 

τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες του ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου και της πολιτικής και την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των 

οικονομιών. Οι αλλαγές στα συστήματα που θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αύξηση της ικανότητας των οικονομιών να προσαρμοστούν στα εξωγενή «σοκ». 

Η Ελληνική ναυτιλία είναι αναγκασμένη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα αν 

επιθυμεί να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στον κόσμο ή τουλάχιστον να 

παραμείνει υψηλά ανταγωνιστική, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα για την 

Ελληνική οικονομία, όπως και ο τουρισμός, που αποφέρει σημαντικά έσοδα στη 

χώρα και συντελεί σημαντικά στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου. 
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Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και πρέπει να 

γίνουν ληφθούν δραστικές πολιτικές προσαρμογής είναι η αναβάθμιση, η 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των Ελληνικών ναυπηγείων, αφού είναι ανήκουστο η 

πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο να μη διαθέτει επαρκή και ποιοτικά 

ναυπηγεία. Κατά αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος των επισκευών και 

παραγγελιών νέων πλοίων μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα, και όχι κυρίως στην 

Κίνα που γίνεται σήμερα, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, την 

ικανοποίηση των Ελλήνων πλοιοκτητών αφού θα προτιμούσαν τα Ελληνικά 

ναυπηγεία, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη μείωση της 

ανεργίας και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, αφού θα αποφέρει 

πρόσθετα έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Επιπλέον ο δημόσιος τομέας πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να μειωθούν, αν όχι να 

εξαλειφθούν, τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Από την άλλη πλευρά συμπεράναμε 

ότι αυτά τα εμπόδια εξαλείφθηκαν στη διαδικασία εισαγωγής των ναυτιλιακών 

εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών. 

Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας είναι υψηλή επιστημονική – τεχνολογική 

κατάρτιση του εργαζόμενου δυναμικού, η επένδυση και χρηματοδότηση σε νέες 

τεχνολογίες, αλλά και τεχνολογίες που προάγουν και προστατεύουν το 

περιβάλλον, όπως κάνουν ήδη οι Σκανδιναβικές χώρες, όπου αναφέραμε στην 

εργασία. Το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος 

άμεσα, αλλά θα είναι και η ενίσχυση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας 

της Ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς, η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

που θα παρέχει, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με περαιτέρω 

αντίκτυπο την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας. Επομένως πρέπει να 

διατίθενται κονδύλια για ανάπτυξη και εφαρμοσμένη έρευνα, είτε μέσω πόρων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω κρατικών επιχορηγήσεων για την προώθηση 

νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη τεχνολογιών «πράσινης» οικονομίας, την 

αναβάθμιση των ελληνικών ναυπηγείων και τη σύνδεση μεταξύ των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων, με σκοπό την καλύτερη και 

αποδοτικότερη υποστήριξη της έρευνας. 
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Επίσης πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις της ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία 

και να διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία και όχι μόνο στο συγκεκριμένο 

κλάδο. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η μακροοικονομική σταθερότητα, 

αλλά ακόμα και σε περιόδους κρίσης και οικονομικών δυσκολιών η ελληνική 

ναυτιλία μπορεί να στηρίζει την οικονομία. 

Επιπρόσθετα πρέπει να αλλάξει ο οικογενειακός χαρακτήρας με την έννοια να 

μην αναλαμβάνουν τη διοίκηση άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που δεν 

έχουν τα προσόντα και να ενσωματωθεί η αντίληψη και να εφαρμοσθούν οι αρχές 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπου σκοπός είναι μεν η ικανοποίηση των 

ιδιοκτητών και μετόχων της εταιρίας, αλλά είναι και η προστασία του 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 

Η λειτουργία του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου έχει εξελιχθεί με ταχύτερο 

ρυθμό και έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, αλλά αυτή η προσπάθεια και η 

επίτευξη δε σημαίνει ότι πρέπει να διαρθρωθεί και να εγκαταλειφθεί.  

Γενικά συμπεραίνουμε ότι οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και αρμόδιοι 

φορείς θα πρέπει να λάβουν και να λαμβάνουν διαχρονικά τέτοια μέτρα πολιτικής 

προσαρμογής στην ελληνική ναυτιλία, έτσι ώστε να διατηρήσουν αυτά τα 

διαχρονικά βιώσιμα πλεονεκτήματα που αποτελούν την πηγή πλούτου και 

ευημερίας της Ελληνικής οικονομίας, αφού ακόμα και στην περίοδο της κρίσης η 

Ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 
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