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                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προσδιορίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στην τομέα του εμπορίου μέσω θαλάσσης, μελετώντας την περίπτωση μιας 

μεγάλης ναυτιλιακής που κατέληξε σε χρεοκοπία, της HANJIN. To κλειδί στη μελέτη 

της σχέσης κρίσης και εμπορίου είναι η επίδραση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης 

στην παγκόσμια αγορά. Θα εξεταστεί λοιπόν η προσφορά εκφρασμένη ως το μέγεθος 

του παγκόσμιου στόλου και θα συγκριθεί με την ζήτηση εκφρασμένη σε 

μεταφερόμενους τόνους εμπορεύματος . Τα ερευνητικά ερωτήματα που αποσκοπεί να 

απαντήσει είναι: Πως επηρέασε η κρίση το παγκόσμιο εμπόριο από ναυτιλία? 

Ακολούθησε ή όχι τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης ο ρυθμός ανάπτυξης του 

παγκόσμιου στόλου? Πως επηρεάστηκαν οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές και σε τι βαθμό? 

Ποιοί οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάρρευση της HANJIN? H μεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί: Η ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, πρώτα στο 

παγκόσμιο εμπόριο μέσω θαλάσσης  ώστε να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική 

άποψη και έπειτα στην ειδική περίπτωση της HANJIN, ώστε να απαντήσει στον 

προβληματισμό εάν η χρεοκοπία αυτή ήταν απόρροια μόνο της κρίσης ή και άλλων 

παραγόντων. 
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                                          EΙΣΑΓΩΓΗ 
 

H παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με τη θαλάσσια μεταφορά 

εμπορεύματος , η οποία αντιπροσωπεύει το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, γεγονός 

που καθιστά τις θαλάσσιες μεταφορές τομέα που ακολουθεί πιστά τους οικονομικούς 

κύκλους. Από το 2002 έχουμε την χρυσή εποχή της παγκόσμιας ναυτιλιακής 

βιομηχανίας ,με την Κίνα να εξελίσσεται σε εργοστάσιο παγκόσμιας τροφοδοσίας 

,τους λιμένες να επεκτείνονται και τους στόλους να αυξάνονται και μάλιστα με 

μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία. Την περίοδο όμως αυτή επισκίασε η παγκόσμια 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έγινε φανερή από το 2008 , μειώνοντας 

δραματικά τη ζήτηση για μεταφορές και προκαλώντας κατά ακολουθία μαζικές 

περικοπές στη βιομηχανική παραγωγή. Αυτή η μείωση της ζήτησης σε συνδιασμό με 

την υπερπροσφορά πλοίων, αύξησε τον ανταγωνισμό και κατέταξε τα ναύλα στα 

χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.Σε αυτή την περίοδο την κρίσης , η 

περικοπή των οικονομικών δραστηριοτήτων και της κατανάλωσης είχε άμεσο 

αντίκτυπο στις θαλάσσιες μεταφορές , μειώνοντας τα καθαρά έσοδα από την ναυτιλία 

κατά 32,4 %. Αυτό επέφερε τεράστιες ζημιές στους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές 

εταιρείες, οι οποίοι προσδοκώντας κέρδη από την άνθηση του κλάδου επένδυαν σε 

παραγγελίες νέων πλοίων δανειζόμενοι με χαμηλά επιτόκια .Εν το μεταξύ μέχρι να 

παραδοθούν πολλά από τα πλοία, η ζήτηση είχε ήδη καταρρεύσει. Έτσι το 2009-2010 

η συνολική μεταφορική ικανότητα αυξήθηκε κατά 5,7% και σε συνδιασμό με τη 

συρρίκνωση του όγκου φορτίου ο ανταγωνισμός εκτινάχθηκε, ενώ πολλές ναυτιλιακές 

δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Η μείωση ναύλων και χρονοναύλωσης είναι 

μονόδρομος αφού αναγκαίο πλέον είναι να καλύπτεται το ελάχιστο κόστος 

λειτουργίας. 
Αποτέλεσμα τα ναύλα να παραμένουν χαμηλά λόγω του μόχθου των ναυτιλιακών να 

κερδίσουν μερίδιο αγοράς και όγκου. Για παράδειγμα , την πρό κρίσεως περίοδο 2002-

2007 οι ναυτιλιακές χρέωναν το ελάχιστο 1500 $ US ανά εμπορευματοκιβώτιο ενώ 

μετά οι τιμές ξεκίνούν από 500 $ , περίπου 300$ λιγότερα από τις ανάγκες κάλυψης 

του κόστους τους ! Οι απώλειες γίνονται αισθητές και στις μεγάλες ναυτιλιακές με την 

MAERSK να χάνει 373 εκατομμύρια $ στα 3 πρώτα τρίμηνα της κρίσης, η 

SINGAPORE-BASED NON 245 $, ενώ η HANJIN της Νότιας Κορέας μέτρησε 

απώλειες ύψους 110 εκατομμυτίων $ US. 

Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε αναλυτικά τη δομή του παγκόσμιου στόλου και την 

ανάπτυξή την περίοδο της κρίσης, θα παρουσιάσουμε τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές 

και θα προσπαθήσουμε φωτίσουμε τα σημεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη 

χρεοκοπία της 8ης μεγαλύτερης ναυτιλιακής στον κόσμο της HANJIN.  
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

      
1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

Με τον όρο εμπορική ναυτιλία εννοούμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που συντελούν στην 

μεταφορά των προιόντων μέσω θαλάσσης. Ο ναυτιλιακός κλάδος δεν είναι μια ενιαία μονάδα 

αλλά δομείται από επιμέρους αγορές ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το είδος του φορτίου 

και τις θαλάσσιες οδούς. Παρά όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι φέρεται σαν μια ενιαία 

οικονομική μονάδα. Σύμφωνα με τον Stopford η ναυτιλία ορίζεται όπως πιο κάτω: 

 

«H ναυτιλία είναι μια περίπλοκη βιομηχανία μέσα στην οποία οι συνθήκες που 

καθορίζουν τις διαδικασίες σε έναν τομέα της, δεν εφαρμόζονται απαραίτητα και σε 

άλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο από 

αλληλοσυσχετιζόμενες βιομηχανίες. Τα θεμελιώδη στοιχεία της, τα πλοία, ποικίλουν 

ευρύτατα σε μέγεθος και τύπο, παρέχοντας μια  πλήρη γκάμα υπηρεσιών μεταφοράς για 

μεγάλη ποικιλία φορτίων που πρέπει να μεταφερθούν είτε σε κοντινές, είτε σε μακρινές 

αποστασεις. Ωστόσο, παρόλο που κάποιος μπορεί να διαχωρίσει τομείς και αγορές μέσα 

στο χώρο της ναυτιλίας, δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη σημαντική αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτησή τους. Πρόσθετα μπορεί να τονισθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας ασχολείται με την εκτέλεση του διεθνούς εμπορίου και 

επομένως λειτουργεί μέσα σε ένα περίπλοκο παγκόσμιο πλαίσιο από συμφωνίες 

οικονομικής,  πολιτικής και κοινωνικής σημασίας ανάμεσα σε ναυτιλιακές εταιρείες, 

φορτωτές, κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. » (STOPFORD) 

 

1.2. ΝΑΥΛΩΣΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ 

 

Με τον όρο ναύλωση εννοούμε μια διμερή σύμβαση, δηλαδή συμφωνία δύο μερών κατά την 

οποία ο ένας των συμβαλλομένων καλούμενος εκναυλωτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

διαθέσει στον έτερο συμβαλλόμενο που λέγεται ναυλωτής ή φορτωτής, συγκεκριμένο πλοίο, 

ολόκληρο ή μέρος αυτού, (της μεταφορικής του ικανότητας), για την πραγματοποίηση 

θαλάσσιας μεταφοράς, ή και ακόμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει επί 

συγκεκριμένου χρόνου, πρόσωπα ή εμπορεύματα, εισπράττοντας για την υποχρέωση αυτή 

χρηματική συνήθως αμοιβή που λέγεται ναύλος. Η συγκεκριμένη αυτή συμφωνία που 

εκδηλώνεται με τη σύμβαση ναύλωσης που λέγεται και ναυλοσύμφωνο για να είναι νόμιμη θα 

πρέπει απαραίτητα να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της δικαιοπραξίας, τόσο του τόπου 

φόρτωσης όσο και του τόπου παράδοσης (αν είναι άλλη Χώρα). 

 

Η Χωρητικότητα (tonnage, capacity) είναι ένας από τους σημαντικότερους όρους στη 

Ναυτιλία, αλλά και στοιχείο εξατομίκευσης ενός πλοίου. Αφορά τον εσωτερικό χώρο που 

προσδιορίζεται με συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης του όγκου, δηλαδή του κόρου. Με αυτή 

αποδίδονται οι πραγματικές διαστάσεις του πλοίου, που περιλαμβάνεται απαραίτητα σε όλα τα 

πιστοποιητικά του. Η χωρητικότητα διακρίνεται σε ολική, σε καθαρά (τη συνολική μεταφορική 

ικανότητα σε όγκο) και σε φορτίου (τη συνολική μεταφορική ικανότητα φορτίου σε βάρος: 

dead weight tonnage η DWT) 

 

Oι συνηθέστεροι τρόποι μέτρησης της χωρητικότητας ενός πλοίου είναι ανά DWT (dead 

weight tonnage) ή ανά ΤΕU (Twenty foot equivalent unit). 

DWT: Πρακτικά εννοούμε το μέγιστο βάρος ως προς το φορτίο, τους επιβαίνοντες και τα 

μεταφερόμενα υγρά που  υπάρχουν σε ένα πλοίο ώστε νάναι τόσο βυθισμένο στη θάλασσα όσο 

ορίζει μια οριακή  γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. 
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ΤEU: Πρακτικά 1 TEU αντιστοιχεί σε ένα 20άρι εμπορευματοκιβώτιο (container) δηλαδή  σε 

container που χωράει 28 cm^3 όγκο φορτίου . Mε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού 

χωρητικότητας, εξηγούμε πόσα 20άρια  container χωράνε σε ένα πλοίο. 

 

Εμπορευματοκιβώτιο (container), είναι ένα όργανο μεταφοράς συνήθως μεταλλικό, 

περικλειόμενο με 4 γωνιακά άκρα, με μία ή περισσότερες εισόδους για να 

διευκολύνεται η είσοδος και έξοδος των εμπορευμάτων, έχει χωρητικότητα από 1 

κυβικ μέτρου και άνω και η κατασκευή του είναι ανθεκτική και κατάλληλη για να 

τοποθετείται μέσω γερανών πάνω σε πλοίο. 
 

 

1.3 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

 

Όταν ο μεταφερόμενος όγκος φορτίου μεταξύ 2 περιοχών είναι αρκετά μεγάλος και τακτικός, 

δημιουργείται μια τακτική γραμμή με προκαθορισμένα λιμάνια, αναχωρήσεις και ναύλωση. 

Η μεταφορά των προιόντων γίνεται μέσω εμπορευματοκιβωτίων (container) για μεγαλύτερη 

ευκολία. O ορισμός της υπηρεσίας τακτικών γραμμών σύμφωνα με τον STOPFORD : 

 

«Μια υπηρεσία τακτικών γραμμών είναι ένας στόλος πλοίων με κοινή ιδιοκτησία ή 

διαχείριση, που παρέχει μια σταθερή υπηρεσία, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μεταξύ 

συμφωνηθέντων λιμένων προορισμού, και παρέχει μεταφορές σε όλα τα αγαθά στη 

γεωγραφική ζώνη  που εξυπηρετείται από αυτά τα λιμάνια και είναι έτοιμα για τη 

μεταφορά κατά την ημερομηνία απόπλου» (Stopford, 2003: 343).  

 

Σύμφωνα με τον Stopford (2003), «η ναυτιλία τακτικών γραμμών είναι η δεύτερη κύρια 

ναυτιλιακή αγορά μέσω της οποίας μεταφέρεται το 60% της αξίας των αγαθών των 

οποίων διακινούνται μέσω της θάλασσας και αποτελούν το ένα τέταρτο του συνολικού 

όγκου του διεθνούς θαλασσίου εμπορίου» (Stopford, 2003: 338).  

 

Τα φορτία που μεταφέρουν τα πλοία των τακτικών γραμμών είναι κυρίως μεγάλης 

αξίας , καθώς επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των γενικών φορτίων είναι προϊόντα της 

μεταποίησης είτε σε τελική είτε σε ημι - κατεργασμένη μορφή. Έχουν 

προγραμματισμένους από πριν χρόνους αναχώρησης, θαλάσσιες διαδρομές και τιμές 

ναύλων. Ο υπεύθυνος για το συνολικό μεταφορικό κόστος θεωρείται ο διαχειριστής 

του πλοίου (operator), ενώ η φορτωτική είναι υπεύθυνη και καθορίζει τους όρους 

μεταφοράς.  

 

 

                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

2.1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

 
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο διαχωρισμός των πλοίων γίνεται βάση του τύπου 

τους(κατασκευή), του φορτίου που μεταφέρουν και το γεωγραφικό καταμερισμό. 

Μιλώντας για εμπορική ναυτιλία θα αναφερόμαστε σε φορτηγά πλοία όπως 

επεξηγούνται πιο κάτω: 
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Με τον όρο φορτηγό πλοίο εννοούμε κάθε πλοίο που ειδικεύεται στη μεταφορά κάθε 

τύπου φορτίου και διακρίνονται σε «φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων», «φορτηγά 

πλοία υγρού φορτίου» και «φορτηγά πλοία συνδιασμένων μεταφορών». 

 

Τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου χωρίζονται σε ελεύθερα φορτηγά και φορτηγά 

γραμμής. Στα ελεύθερα φορτηγά ανήκουν αυτά που μεταφέρουν χύμα ομοειδή φορτία 

(dry bulk carrier) όπως είναι η ζάχαρη, το σιτάρι, τσιμέντο κλπ και αυτά γενικού 

φορτίου (general cargo). Η διαφορά των dry bulk carrier και των general cargo φένεται 

από το φορτίο τους. Συγκεκριμένα, «bulk cargo» θεωρείται κάθε παρτίδα 

εμπορεύματος που μπορεί από μόνη της να καλύψει τη χωρητικότητα ενός πλοίου. 

Αντίθετα «general cargo» θεωρείται κάθε παρτίδα εμπορεύματος που δεν μπορεί από 

μόνη της να καλύψει τη χωρητικότητα ενός πλοίου και έτσι μεταφέρεται στο ίδιο πλοίο 

μαζί με άλλες παρτίδες εμπορέυματος. Στα φορτηγά γραμμής ανήκουν μεταξύ 

άλλων(αυτοκινητάδικα, ζωάδικα κλπ)  τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

(containership). Επίσημη ονομασία στην ελληνική είναι εμπορευματοκιβωτιοφόρο 

αλλά λόγω της μεγάλης σε μήκος σύνθετης αυτής ονομασίας χρησιμοποιείται πιο 

εύχρηστα ο εκ της αγγλικής χαρακτηρισμός (containership). Τα πλοία αυτού του τύπου 

έχουν ναυπηγηθεί έτσι ώστε τόσο τα κύτη τους (αμπάρια) όσο και το κύριο 

κατάστρωμα αυτών να μπορούν να δέχονται ένα μεγάλο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων 

με ανάλογες διαρρυθμίσεις αλλά και ενισχύσεις. 

 

 

Tα φορτηγά πλοία υγρού φορτίου είναι τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου (crude oil 

carrier) , υγραεριοφόρα (LPG & LNG) και Οινοφόρα (alcohol tanker). 

 

Τέλος τα φορτηγά πλοία συνδιασμένου φορτίου είναι αυτά που μπορούν ταυτόχρονα 

ή εναλλακτικά να μεταφέρουν ξηρό χύμα και υγρό φορτίο. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα (πίνακας 1) βλέπουμε τις κατηγορίες πλοίων με τις μεταφορικές 

τους δυνατότητες μετρημένες σε DWT κατά τα έτη 2015-2016. 

Συνολικά, κατά την 1η Ιανουαρίου 2016, ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος αποτελούταν 

από 90.917 πλοία, με ένα συνδυασμένο 1,8 δισεκατομμύριο dwt.  Η μεγαλύτερη 

αύξηση καταγράφηκε για τα πλοία μεταφοράς αερίου (9,7 τοις εκατό), ακολουθούμενο 

από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (7,0 τοις εκατό) και τα ferries και 

επιβατηγά πλοία (5,5 τοις εκατό), ενώ γενικά τα φορτηγά πλοία συνέχισαν τη 

μακροπρόθεσμη πτώση τους, με το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τους βασικούς 

τύπους πλοίων(πίνακας 1). Το μερίδιό τους στην παγκόσμια χωρητικότητα είναι 

σήμερα μόλις 4,2 τοις εκατό, κάτω από 17 τοις εκατό το 1980 . 
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Πίνακας1: World fleet by principal vessel type, 2015 - 2016 Πηγή: UNCTAD, Review of Maritime Transport,  

διαθέσιμο στο: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx  

 

Η εξέλιξη της ναυτιλίας τακτικών γραμμών ήρθε μέσα από την συνένωση του γενικού 

φορτίου( General cargo). Αυτό που χρειάστηκε ήταν η αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας μεταφοράς και η αύξηση της παραγωγικότητας, κάτι το οποίο κατάφεραν 

με την επένδυση σε μηχανικά συστήματα και εξοπλισμό. Αυτή η επένδυση προέκυψε 

από την τυποποίηση των μονάδων φορτίου. Βλέπουμε έτσι στο παρακάτω διάγραμμα 

(εικόνα 2) από το 1968 – 2018 την εξέλιξη των container ship. Με την πάροδο των 

χρόνων το φορτίο τυποποιείται και τα πλοία αυξάνονται σε όρους χωρητικότητας. 
 

Εικόνα 1: Η εξέλιξη της ναυτιλίας τακτικών γραμμών, Πηγή: CONTAINER SHIP DESIGN, Πρόσβαση 7 Δεκεμβρίου 
2016, διαθέσιμο στο: http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design  

 
 

http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
http://www.worldshipping.org/about-the-industry/liner-ships/container-ship-design
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Η αύξηση αυτή της χωρητικότητας είχε ως συνέπεια να μειώνεται ο αριθμός των 

πλοίων αφού λιγότερα πλοία εξυπηρετούσαν πλέον μεγαλύτερους όγκους 

μεταφερόμενου φορτίου.  Σύμφωνα με τον OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) (2015, 6) και όπως θα δούμε στο Διάγραμμα 1 που θα 

ακολουθήσει, τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα 2000 – 2014, η UNCTAD έχει 

παρατηρήσει μια ελάχιστη μείωση του στόλου των εμπορευματοκιβωτίων που 

εξυπηρετούν την παγκόσμια αγορά, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο όσον αφορά 

τους τόνους και την ολική χωρητικότητα των στόλων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη του στόλου εμπορευματοκιβωτίων, Πηγή: Organization for Economic Co-operation and 
Development (June 2015: 6), Πρόσβαση: 13 Φεβρουαρίου 2017, διαθέσιμο στο: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2(2015)3&docLanguag
e=En 

 

Στην εξέλιξη αυτή του παγκόσμιου στόλου , φαίνεται άλλες κατηγορίες πλοίων να 

αναπτύσσονται και άλλες να συρρικνώνονται . Όπως βλέπουμε στο πιο κάτω 

διάγραμμα για τη χρονική περίοδο 1980-2016 παρατηρείται αύξηση της 

χωρητικότητας των πλοίων μεταφοράς χύμα ξηρού φορτίου και container ενώ η 

χωρητικότητα μειώνεται για τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς γενικού 

φορτίου. 
 
 

 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2(2015)3&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2(2015)3&docLanguage=En
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Διάγραμμα 2:  World fleet by principal vessel type, 1980 - 2016 Πηγή: UNCTAD, Review of Maritime 

Transport, διαθέσιμο στο: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx  

 
 
 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Hanjin Shipping Co. Ltd που θα μελετήσουμε πιο 

κάτω, στο στόλο της κατείχε συνολικά 60 πλοία τακτικών γραμμών και ελεύθερων 

φορτηγών πλοίων παγκοσμίως τα οποία μεταφέρουν 100 χιλιάδες τόνους φορτίων 

ετησίως.  Καθώς επίσης ότι πριν την χρεoκοπία της που αναλύεται παρακάτω, έκανε 

μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια χωρητικότητας 3,7 χιλιάδες TEU τον χρόνο, που 

περιλάμβαναν 104 πλοία τύπου container. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2010 παρέδωσε 

το πρώτο πλοίο χωρητικότητας 10.000 TEU το οποίο είχε σαν διαδρομή την γραμμή 

Ασία – Ευρώπη.  

 

 
      

 

 2.2  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΟΔΟΙ 
 

Τον Μάιο του 2016, οι καλύτερα συνδεδεμένες  χώρες ήταν το Μαρόκο, η Αίγυπτος  

και η Νότια Αφρική,  η Κίνα και η Δημοκρατία της Κορέας στην Ανατολική Ασία, ο 

Παναμάς  και η Κολομβία στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, η  Σρι Λάνκα και 

η Ινδία στη Νότια Ασία και η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία στην Νότιο-Ανατολική 

Ασία. 

Διαφορετικές χώρες συμμετέχουν σε διάφορους τομείς του ναυτιλιακού κλάδου, 

κυνηγώντας ευκαιρίες να παράγουν εισόδημα και απασχόληση. Ως τον Ιανουάριο του 

2016, η πρώτη πεντάδα ναυτιλιακών οικονομιών σε όρους dwt ήταν η Ελλάδα, η 

Ιαπωνία, η Κίνα, η Γερμανία και η Σιγκαπούρη, ενώ οι πέντε κορυφαίες οικονομίες 

http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
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από πλευράς σημαίας νηολόγησης ήταν ο Παναμάς, η  Λιβερία, τα Νησιά Μάρσαλ, το 

Χονγκ Κονγκ (Κίνα) και  η Σιγκαπούρη . Οι μεγαλύτερες ναυπηγικές  χώρες είναι η 

Κίνα, η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας, αντιπροσωπεύοντας το 91,4 τοις εκατό 

της ολικής χωρητικότητας που κατασκευάστηκε το 2015. Οι περισσότερες 

κατεδαφίσεις έχουν λάβει χώρα στην Ασία, Μπαγκλαντές, Ινδία, Πακιστάν και Κίνα 

αντιπροσωπεύοντας  το 95 τοις εκατό της ολικής χωρητικότητας των πλοίων για 

διάλυση το 2015. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές  ναυτικών είναι η Κίνα, η Ινδονησία 

και οι Φιλιππίνες. 
 

Σύμφωνα με τον OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

(2015: 8) το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων (που το 2013 ανερχόταν στα 

176.500.000 TEUs) διατυπώθηκε σε διάφορες εμπορικές γραμμές που συνδέουν 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σύμφωνα με το παρακάτω   Διάγραμμα 3, 

βλέπουμε ότι η εμπορική γραμμή Ευρώπης – Μέσης Ανατολής με 20,4 χιλιάδες TEU 

βρίσκεται στην πρώτη θέση για το εμπόριο της περιοχής της Μέσης Ανατολής και 

Δύσης.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την World Shipping Council και με δεδομένα που έχει πάρει το 2013 από 

τους Drewry Container Forecaster Q1 & Q2, υπάρχουν περίπου 500 υπηρεσίες 

ναυτιλίας τακτικών γραμμών οι οποίες προσφέρουν εβδομαδιαία προγραμματισμένα 

δρομολόγια για την μεταφορά φορτίων. Και όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 2 η 

εμπορική οδός Ευρώπης – Μέσης Ανατολής προσφέρει 40 υπηρεσίες.  

 

  Διάγραμμα 3: Όγκος των εμπορικών γραμμών στις κύριες οδούς, Πηγή: Organization for Economic Co-operation and 
Development(June2015:διαθέσιμο: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2(2015)3&docLanguage=En 

 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP2(2015)3&docLanguage=En
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Πίνακας 2:Υπηρεσίες ανά εμπορική οδό,  Πηγή: World Shipping Council, Πρόσβαση 13 Δεκ. 16, διαθέσιμο στο: 

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-routes 

 
 

 

Σύμφωνα με τους César Ducruet & Theo Notteboom (2012: 9-10), και τον 

παρακάτω πίνακα 3, βλέπουμε ότι η εμπορική οδός της Ευρώπης – Ασίας κυριαρχεί 

αρκετά στο κομμάτι του βάρους και ρυθμού ανάπτυξης μετρημένα σε εκατομμύρια 

TEUs. Πιο αναλυτικά τα συνολικά μεταφερόμενα εκ. TEUs μεταξύ Ευρώπης – Ασίας 

είναι 27.7 το 2007 , τη στιγμή που μεταξύ Ασίας Αμερικής είναι 20.3 ενώ Αμερικής-

Ευρώπης  είναι 7.2 εκ. TEUs. 

 

 
 
Πίνακας 3 :Παγκόσμιες μεγαλύτερες εμπορικές οδοί, Πηγή: César Ducruet & Theo Notteboom (2012: 19),  Πρόσβαση 

13 Δεκ. 16, διαθέσιμο στο: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00682949/document  

 

 

Οι César Ducruet & Theo Notteboom (2012: 9) επίσης αναφέρουν και μια έρευνα των 

Frémont and Soppé (2005), οι οποίοι εξηγούν «ότι η κυριαρχία της Ασίας από το ρόλο 

των πρόσφατα εκβιομηχανισμένων χωρών (Newly Industrialized Countries) που 

παρέχουν στους καταναλωτές αγαθά προς τις βιομηχανικές χώρες, εντείνουν τις trans-

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-routes
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00682949/document
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Pacific ροές (Eικόνα 2) σε βάρος των διατλαντικών ροών» (César Ducruet & Theo 

Notteboom,2012: 9 – 10).  

 

 
Εικόνα 2. Χώρες που συμμετέχουν στην Trans- pacific συμφωνία (TPP) 

 
 

 Η εταιρική διαειρηνική σχέση (TPP:Transpacific Partnership), είναι μια εμπορική 

συμφωνία μεταξύ Αυστραλίας , Μπρουνέι , τον Καναδά , τη Χιλή , την Ιαπωνία , 

Μαλαισία , Μεξικό , Νέα Ζηλανδία , Περού , τη Σιγκαπούρη , την Ηνωμένες Πολιτείες 

(μέχρι 23 Ιαν, 2017) και το Βιετνάμ . Η TPP περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση τόσο 

των μη δασμολογικών και δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο. 

 H εταιρική διατλαντική σχέση (ΤΤΙΡ:Transatlantic trade and investment partnership) 

είναι μια προτεινόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ηνωμένες Πολιτείες , με στόχο την προώθηση του εμπορίου και της πολυμερούς 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Είναι φανερό πως η δημιουργία τέτοιων συμφωνιών όπως της TTP και TTIP ,που 

απελευθερώνουν το εμπόριο μεταξύ ηπείρων, δεν γίνεται μόνο για εμπορικούς αλλά 

και για πολιτικούς σκοπούς καθώς πιθανότατα γίνεται προσπάθεια από την Αμερική 

να αντισταθμιστεί η μεγάλη ανάπτυξη της εμπορικής οδού μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 

 

 

 

2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Το εμπόριο από ναυτιλία το οποίο αποτελεί περίπου το 80 τοις εκατό του παγκόσμιου 

Εμπορίου, αποτελεί τον κύριο τρόπο μεταφοράς για  προμήθεια των πρώτων υλών, των 

καταναλωτικών αγαθών, των απαραίτητων τροφίμων και της ενέργειας για να τον 

παγκόσμιο πληθυσμό. Η παγκόσμια οικονομία έχει τη σημαντικότερη επιρροή στην 

ναυτιλιακή ζήτηση γιατί δημιουργεί τις συνθήκες για ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών, 

για την παραγωγή και την εμπορία ετοίμων προϊόντων. Σύμφωνα με αυτό, η κατανόηση 

των τάσεων στην αγορά της ναυτιλίας απαιτεί την άριστη γνώση των εξελίξεων στον 

κόσμο της οικονομίας. Οι διακυμάνσεις σε συνάρτηση με τους οικονομικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης μέσω του θαλάσσιου εμπορίου, δημιουργούν μια κυκλική πορεία της 

ζήτησης για τα πλοία. Οι κύκλοι των επιχειρήσεων επηρεάζονται επίσης από 

συνδυασμούς των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Εξωτερικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν γεγονότα όπως πολέμους ή απότομες αλλαγές στις τιμές των 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_agreement&usg=ALkJrhg4gRXN5BJTiIUrfhicMrJJ-g0fXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_agreement&usg=ALkJrhg4gRXN5BJTiIUrfhicMrJJ-g0fXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhjQ5vt1yZ09FTe7QF1OvZLAdPpaAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Brunei&usg=ALkJrhgW6I3PQo1YMECqT6vJv-EJJs9klA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhiTH78K-pWFutLGDq_igzoIvuk_bg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chile&usg=ALkJrhjS4LofX_BsvKAfUuIh4JZFYqRjlA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhjBuwUeJFOFWfXliJLJIU79xP1ZFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia&usg=ALkJrhjf1ULPrkz_gQkNofD-xTro2BHLbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico&usg=ALkJrhhL6DzWNMt2IONel1Jkg_U6KRcf9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand&usg=ALkJrhjcZXflOer6dZiw5UVsCRPJy9NG7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Peru&usg=ALkJrhiFeIPWCk4EfaLm-7zSKEPngmIi-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore&usg=ALkJrhjTBvXt7d-r3IP4781SqfxYWBdqDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhhG_WSE1Hor9gB_qmy7LMPF2_BwYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam&usg=ALkJrhgJuwy6zANAwXlFIxo4czVB-4kqUw
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εμπορευμάτων, ενώ οι εσωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στην δυναμική της δομής 

της παγκόσμιας οικονομίας που εισάγει κυκλικές δραστηριότητες και όχι γραμμική 

ανάπτυξη. Αν λάβουμε υπόψη την μακροχρόνια σχέση μεταξύ θαλάσσιου εμπορίου 

και παγκόσμιας οικονομίας, ανακαλύπτουμε ότι το εμπόριο αναπτύσσεται σε ένα πιο 

γρήγορο ή πιο αργό ή ίδιο ρυθμό με τη βιομηχανική παραγωγή. Οικονομικές αστάθειες 

επηρεάζουν τους ναυτιλιακούς κύκλους μέσω της ζήτησης και αυτό θα εξετάσουμε πιο 

κάτω. 

 

Για την περίοδο της οικονομικής κρίσης που μας ενδιαφέρει (από το 2008), θα 

εξετάσουμε αρχικά το ρυθμό μεταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ. Παρατηρούμε μία 

πρωτοφανή επιβράδυνση της ανάπτυξης από το 2007 με κορύφωση το 2009, όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα (διάγραμμα 4). Έχουν χρησιμοποιηθεί ετήσια 

δεδομένα από τη βάση QUANDL από 12/01/1961 – 12/01-2015. 

 

 
Διάγραμμα 4. World GDP. 1961 – 2015. QUANDL 

 

 

Πιο αναλυτικά το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιδραδύνεται κατά 2.48 

μονάδες, ενώ στη συνέχεια από το 2008, επιβραδύνεται κατά 1.84 μονάδες και μέχρι 

το 2009 γίνεται αρνητικός και αγγίζει το -1.7. 

Η επιβράδυνση αυτή της οικονομίας ακολουθείται από μείωση της ζήτησης στο 

παγκόσμιο εμπόριο, γεγονός το οποίο αποτελεί εξωγενή παράγοντα και αίτιο κρίσης 

στους ναυτιλιακούς κύκλους. Άλλοι εξωγενής παράγοντες μπορεί να είναι η μεταβολή 

στις τιμές του πετρελαίου, οι εξελίξεις στην τεχνολογία καθώς και πιθανές τοπικές 

συρράξεις, που προκαλούν μικρότερης δάρκειας κύκλους.  

Σχετικά με τη μειωμένη ζήτηση, που έφερε σαν αποτέλεσμα η οικονομική κρίση, 

μπορούμε να δούμε στο παρακάτω διάγραμμα πως ακολούθησε πιστά την πτώση του 

ΑΕΠ. Θα μετρήσουμε την ζήτηση (κάθετος άξονας) σαν ποσοστιαία μεταβολή τόνων 

που εκφορτώθηκαν στα λιμάνια ανά τον κόσμο, από το 1981 – 2015. (δεδομένα 

UNCTAD) 

 



   12 
 

 
12 

 

 
Διάγραμμα 5. World uploaded tones growth 1981 – 2015 (data UNICTAD) 

 

 

Το διάγραμμα 5 δείχνει πως ο ρυθμός αύξης της ζήτησης πέφτει από το 2006-2008 

κατά 0.08 μονάδες. Από το 2008 -2009 η ζήτηση μειώνεται από 0.01 στο -0.05 και 

φτάνει στα χαμηλότερα αρνητικά επίπεδα για την περίοδο που εξετάζουμε. Επιπλέον 

παρατηρούμε ότι η ζήτηση παρουσιάζει μεγάλο ρυθμό αύξησης από το 1996 και φτάνει 

τις 0.16 μονάδες το 1998. Αυτή η εκτίναξη του 1997, καθώς και η γενικότερη ανοδική 

πορεία της ζήτησης μέχρι το 2008,  μας κάνει να υποθέσουμε πως ήταν η αιτία για την 

στρατηγική αύξησης των στόλων που θα εξετάσουμε πιο κάτω και που δεν είχε 

προβλέψει την κρίση που θα ακολουθούσε. Η στρατηγική αυτή, συνεπάγεται 

παραγγελίες νέων πλοίων τα οποία παραδόθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης. 

Επομένως η υπερπροσφορά από τα νέα πλοία που παραδόθηκαν, σε συνδιασμό με την 

κρίση και τη μειούμενη ζήτηση, ήταν ο βασικότερος λόγος που τα ναύλα πέσαν στο 

χαμηλότερό τους επίπεδο το 2008. Χαμηλότερα ναύλα σημαίνει λιγότερα έσοδα για 

τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι είχαν επενδύσει σε νέα πλοία και τώρα δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. 
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2.4 ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ 
 

 

 

Οι ναυτιλιακοί κύκλοι καθορίζονται από την προσφορά και την ζήτηση στο παγκόσμιο 

εμπόριο. Πτώση της ζήτησης αποτελεί εξωγενές σοκ στους ναυλιακούς κύκλους, με 

σοβαρές επιπτώσεις πόσο μάλλον όταν  συνδέεται με υπερπροσφορά που αποτελεί 

ενδογενές σοκ. Η υπερπροσφορά έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μένουν 

ανεκμετάλλευτα πλοία ή να μην εκμεταλλέυεται η συνολική τους χωρητικότητα και 

αφετέρου να πέφτουν οι τιμές των νάυλων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ζημία για τους πλοιοκτήτες. Για τη ρύθμιση της 

προσφοράς και της ζήτησης η ναυτιλιακή αγορά χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς 

και κάθε στροφή του ναυτιλιακού κύκλου φέρνει ευκαιρίες είτε  απειλές. Η ναυτιλία 

είναι ένα παιχνίδι δεξιοτήτων και κερδισμένος μπορεί να βγει μόνο όποιος μπορεί να 

κατανοήσει η ακόμα καλύτερα να προβλέψει τα σκαμπανεβάσματα στην αγορά 

εμπορευματικών μεταφορών. Από οικονομικής άποψης κάθε οικονομικός κύκλος είναι 

μοναδικός και για να κατανοήσουμε την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να βρεθούν 

συστηματικοί μηχανισμοί που να εξηγούν πώς κάθε κύκλος μπορεί να δόσει 

γενικότερα συμπεράσματα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την σχέση της προσφοράς 

και ζήτησης θα δούμε το παρακάτω μοντέλο του Stopford όπως το παρουσιάζουν οι  

Alen Jugović, Nikša Komadina, Ana Perić Hadžić στο άρθρο τους «Factors influencing 

the formation of freight rates on maritime shipping markets» του University of Rijeka, 

Croatia. 

 

Το μοντέλο χωρίζεται σε 2 συστήματα, αυτό της προσφοράς και αυτό της ζήτησης, τα 

οποία καθορίζονται από διαφορετικούς παράγοντες και συνδέονται μέσω της 

ισορροπίας για ίδια τιμή ναύλων. Οι τιμές των ναύλων επηρεάζονται από τις ροές της 

αγοράς, ανάλογα με το φορτίο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για 

θαλάσσιες μεταφορές είναι: η παγκόσμια οικονομία, το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, το 

μέσο κέρδος, τα πολιτικά γεγονότα και τα έξοδα μεταφοράς. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την προσφορά είναι: ο παγκόσμιος στόλος,  η παραγωγή πλοίων και η  

διάλυση πλοίων και φορτίων. Η σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών και του τρόπου 

που λειτουργούν αμοιβαία φαίνεται στην εικόνα 3, που αποτελείται από τρία συστατικά 

στοιχεία: της ζήτησης, που αντιπροσωπεύει το μοντέλο Α, 2) της προσφοράς, που 

αντιπροσωπεύει το μοντέλο B και 3) της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών μοντέλο 

C, που συνδέει τις άλλες δύο με τη ρύθμιση των ταμειακών ροών μεταξύ των δύο αυτών 

τομέων. Ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί είναι πολύ απλός. Από 

την πλευρά της ζήτησης υπάρχει η παγκόσμια οικονομία η οποία μέσα από μια σειρά 

δραστηριοτήτων διαφόρων βιομηχανιών δημιουργεί ανάγκες για αγαθά που απαιτούν 

οι θαλάσσιες μεταφορές. Η ανάπτυξη σε μερικούς βιομηχανικούς τομείς μπορούν να 

τροποποιήσουν τη γενική τάση, δημιουργώντας την τελική ζήτηση για ναυτιλιακές 

υπηρεσίες. 

Από την πλευρά της προσφοράς υπάρχει ο εμπορικό στόλος, που αντιπροσωπεύει μια 

χωρητικότητα σε σταθερή ναυτιλιακή αγορά. Σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, μόνο 

ένα μέρος του στόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εμπόριο, ενώ σε αυτό το 

διάστημα ορισμένα πλοία μπορεί να να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκη. Ο στόλος 

μπορεί να επεκταθεί με νέα πλοία, ή να περιοριστείαπό τη διάλυση πλοίων. Τέλος, οι 

πολιτικές των πλοιοκτητών, οι τράπεζες και οι νομικά ρυθμιστικές αρχές, μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη  της προσφοράς στην αγορά. 
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Η κεντρική θέση στην εικόνα 3 καταλαμβάνεται από τα ναύλα, και αντιπροσωπεύει 

την ισορροπία  μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτή η σύνδεση μεταξύ της 

ισορροπίας της αγοράς και της μεταφοράς εμπορευμάτων είναι μία από τις 

σημαντικότερες οικονομικές συνδέσεις στο ναυτιλιακό μοντέλο και ελέγχεται από τους 

πλοιοκτήτες οι οποίοι αποφασίζουν πώς να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση. Το μοντέλο αυτό δίνει τους κύκλους στη ναυτιλιακή αγορά και εξηγεί τα 

άνισα σκαμπανεβάσματα. 

 

 
Εικόνα 3.Το μοντέλο ναυτιλιακής αγοράς 

Πηγή: Stopford, M.: Maritime economics, Rutledge, Tavlor&Francis group, 2000, pg. 116. 

 

 

Πιο ειδικά τώρα, αναφερόμενοι στην προσφορά ως χωρητικότητα  του παγκοσμίου στόλου, 

παρατηρούμε ότι ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος σε όρους dwt, αυξήθηκε κατά 3,48 

τοις εκατό κατά τους 12 μήνες από την 1η Ιανουαρίου 2016 (διάγραμμα 6), ο 

χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από το 2003. Ωστόσο, η παγκόσμια μεταφορική 

ικανότητα εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση (2,1 τοις εκατό), που 
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οδηγεί σε μια συνεχή κατάσταση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής 

ικανότητας. 

 
Διάγραμμα 6:Annual growth of world fleet, 2000 – 2015, Πηγή: UNCTAD, Review of 

Maritime Transport  διαθέσιμο στο: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 6, που εκφράζει το ρυθμό ανάπτυξης του παγκόσμιου στόλου, 

παρατηρούμε το χαμηλότερο ρυθμό στα έτη 2000,2003 και τον υψηλότερο στα έτη 2010,2011, 

λίγο δηλαδή μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό συμβαίνει γιατί την περίοδο αυτή 

παραδόθηκαν πολλές παραγγελίες πλοίων που είχαν γίνει την προ κρίσεως περίοδο. 

 
Eξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της παγκόσμιας ζήτησης και της παγκόσμιας 

χωρητικότητας, θα χρησιμοποιήσουμε ετήσια δεδομένα από το 1981 – 2015 (βάση 

δεδομένων UNCTADstat). To παγκόσμιο εμπόριο είναι μετρημένο σε εκατομμύρια 

τόνους που έχουν εκφωρτωθεί στα διάφορα λιμάνια παγκοσμίως. Η παγκόσμια 

χωρητικότητα είναι εκφρασμένη σε χιαλάδες DWT. Και στα δύο δεδομένα 

χρησιμοποιείται η ποσοστιαία μεταβολή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
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Από το διάγραμμα των ποσοστιαίων μεταβολών των δύο μεταβλητων που βλέπουμε 

στον πιο κάτω πίνακα , παρατηρούμε ότι από το 2000-2006 η ζήτηση είναι μεγαλύτερη 

από την προσφορά. Αντίθετα από το 2006-2013 έχουμε πτώση της ζήτησης με την 

χαμηλότερη τιμή μετα  την κρίση το 2009 και παράλληλη εκτίναξη του ποσοστού 

αύξησης της παγκόσμιας χωρητικότητας  στο 5.8. 

 

 

 
Διάγραμμα 7. Growth world uploaded tones – growth world fleet (δεδομένα UNCTADstat) , 

έτη: 1981 – 2015. 

 

To αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την υπερπροσφορά συγκριτικά με την υπάρχουσα 

ζήτηση. Σε αυτή την περίοδο την κρίσης , η περικοπή των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και της κατανάλωσης είχε άμεσο αντίκτυπο στις θαλάσσιες 

μεταφορές , μειώνοντας τα καθαρά έσοδα από την ναυτιλία. Αυτό επέφερε τεράστιες 

ζημιές στους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίοι προσδοκώντας κέρδη 

από την άνθηση του κλάδου επένδυαν σε παραγγελίες νέων πλοίων δανειζόμενοι με 

χαμηλά επιτόκια .Εν το μεταξύ μέχρι να παραδοθούν πολλά από τα πλοία, η ζήτηση 

είχε ήδη καταρρεύσει. Σύμφωνα και με το μοντέλο ναυτιλιακής αγοράς που είδαμε πιο 

πάνω, παρατηρούμε ότι το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και προσφοράς μεγαλώνει, άρα 

βρισκόμαστε πολύ μακρυά από την  ισορροπία στην αγορά, που έτσι κιαλλώς 

θεωρείται ουτοπική και ιδανική κατάσταση. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

      

 
3.1  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤAIΡΕΙΕΣ  

 
Όπως βλέπουμε στον πίνακα 4, οι 4 κορυφαίες ναυτιλιακές παγκοσμίως σε μέγεθος 

στόλου και χωρητικότητας κατά το 20014-2015 , είναι η Maersk, η Mediterranean 

Shipping Company,η CMA CGM και η COSCO. Στην 8η θέση βρίσκεται η Hanjin που 

θα μελετήσουμε στη συνέχεια, με χωρητικότητα περίπου 5 φορές μικρότερη από αυτή 

της 1ης σε κατάταξη Maersk. 

 

 
Πίνακας 4: Leading 50 liner shipping companies by number of ships and total shipboard capacity 

deployed in twenty - foot equivalent units Πηγή: UNCTAD, Review of Maritime Transport,διαθέσιμο στο: 

http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx   

 

 

Η Α.Ρ. Møller – Mærsk λειτουργώντας σε περίπου 130 χώρες,  ειδικεύεται στην 

παγκόσμια ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών με επικεφαλής τη  

Maersk Line, η οποία μεταφέρει  φορτίο με ένα στόλο πάνω από 600 πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, την Damco, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της 

αλυσίδας προώθησης και προσφοράς εμπορευμάτων, και τα APM Terminals, ένα 

σημαντικός φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.  

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου και 

φυσικού αερίου (Maersk Tankers), την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και 

παραγωγής (Maersk Oil  and Gas), και θαλάσσιας  ρυμούλκησης και διάσωσης 

(Svitzer). Η εταιρία διαθέτει επίσης μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων  

λιανικής πώλησης  της Δανίας, τα Dansk Supermarked. Το Maersk Group έχει 

επενδύσει σε όλα τα είδη των περιουσιακών στοιχείων από το 1960: στα σούπερ 

μάρκετ, τις αεροπορικές εταιρείες και πρόσφατα στις γεωτρήσεις πετρελαίου, καθώς 

και τη ναυτιλία. Η ιδέα ήταν να κατασκευάσει μια αντιστάθμιση στην πτώση των 

ναύλων και στις τιμές του πετρελαίου. Όταν το καύσιμο είχε ζήτηση συμπιέζοντας τα 

http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
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κέρδη από τα container, οι γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα φέραν την 

κατάλληλη αντιστάθμιση των κερδών. Αλλά δεδομένου ότι το 2014 οι τιμές του 

πετρελαίου και των ναύλων είχαν πέσει μαζί, έριξαν τόσο τις μονάδες της ναυτιλίας, 

τόσο  και της ενέργειας (βλέπε διάγραμμα 8). 

 

 
Διάγραμμα 8: Σύγκριση A.P. Moller-Maersk share price, China Containerised Freight Index και Brent Oil 
Price,  διαθέσιμο στο:  http://www.economist.com/news/business/21706556-shipping-business-crisis-
industry-leader-not-exempt-profits-overboard 

 

 

Ο δεύτερος μεγαλύτερος μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η MSC 

Mediterranean Shipping Company δεν περιορίζει τις δραστηριότητές της στη 

Μεσόγειο. Ο στόλος της εταιρείας είναι άνω των 375 εμπορευματοκιβωτίων και 

παρέχει τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών σε περίπου 335 λιμάνια σε έξι 

ηπείρους, καλύπτοντας τις μεγάλες παγκόσμιες εμπορικές γραμμές. Τα πλοία της MSC 

έχουν συνολική χωρητικότητα πάνω από 1,4 εκατομμύρια TEUs. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος Gianluigi Aponte ελέγχει την MSC, την οποία ίδρυσε το 1970.  

Η θαλάσσια μεταφορική εταιρεία CMA CGM  είναι η τρίτη από τους κορυφαίους 

φορείς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Μέσω θυγατρικών (συμπεριλαμβανομένων 

των U.S  Lines, Progeco, Traveller’s Club ), λειτουργεί ένα στόλο από περίπου 450 πλοία 

που εξυπηρετούν περισσότερα από 400 λιμάνια σε όλο τον κόσμο και διατηρεί ένα 

δίκτυο περίπου 650 εγκαταστάσεων σε περίπου 150 χώρες. Εκτός από την ανέλκυση 

εμπορευματοκιβώτιων από τη θάλασσα, η CMA CGM παρέχει υλικοτεχνική 

υποστήριξη και υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών, την οργάνωση της μεταφοράς 
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των φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια από ποτάμι, δρόμο και σιδηρόδρομο. Παρέχει, 

επίσης, μεταφορά φορτίων σε ψύξη. Ο Jacques Saade ίδρυσε την εταιρεία το 1978. 

 

 

  Η COSCO είναι πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, και μία από τις μεγαλύτερες 

ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών στον πλανήτη. Η ονομασία είναι συντόμευση 

του China Ocean Shipping Company (Κινεζική Ωκεάνια Ναυτιλιακή Εταιρία). 

Πρόκειται για μια κρατική εταιρεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Είναι ο μεγαλύτερος 

τακτικός μεταφορέας ξηρού χύδην φορτίου στην Κίνα. 

Κατέχει και λειτουργεί πάνω από 130 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 320.000 TEU 

(ένα TEU ισοδυναμεί με ένα τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών) 

και δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Κατατάσσεται έκτη 

μεγαλύτερη σε αριθμό πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η ένατη 

μεγαλύτερη στο συνολικό όγκο εμπορευματοκιβωτίων.Ο όμιλος εταιρειών COSCO 

περιλαμβάνει 6 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και το 

Χρηματιστήριο τηςΣαγκάης, και έχει πάνω από 300 θυγατρικές τόσο σε τοπικό επίπεδο 

όσο και στο εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπηρεσιών μεταφοράς 

φορτίων, κατασκευής πλοίων, επισκευής πλοίων, λειτουργίας τερματικών σταθμών, 

κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε εμπορικές δραστηριότητες, 

χρηματοδότηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και πληροφορική 

 

 

3.2  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΑΝJIN  - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Το 1977 ιδρύεται μια εταιρεία στην Κορέα, η οποία έμελε να κατακτήσει την 

παγκόσμια αγορά και να εξελιχθεί σε ένα κολοσσό της Ναυτιλίας που κατείχε εξέχουσα 

θέση έχοντας αναδειχθεί σε έναν από τους δυνατότερους «παίχτες» του εμπορίου και 

των θαλάσσιων μεταφορών γενικότερα. Είναι μια εταιρεία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων κυρίως liner γραμμών και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο 

υπηρεσιών σε όλον τον κόσμο καθώς και δικά της λιμάνια προκειμένου να 

εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντά της. Όπως αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε 

το εμπόριο, η Hanjin αναδείχθηκε πολύ γρήγορα άξια ανταγωνίστρια έναντι μεγάλων 

ναυτιλιακών εταιρειών που διέπρεπαν στον   Liner Ναυτιλιακό κόσμο  όπως η Maersk, 

η Mediterranean Shipping Co. κ.ά..  Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της 

μέχρι την κατάρρευσή της εισήγαγε νέες καινοτόμες ιδέες, άνοιξε το δρόμο για την 

ένωση πολλών χωρών δια θαλάσσης με τα δρομολόγια που πραγματοποίησε πρώτη 

στο χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας και έδωσε πνοή ανάπτυξης στο χώρο αυτό. 150 

πλοία της Hanjin Shipping επισκέπτονται  λιμένες προσέγγισης σε όλο τον κόσμο. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις δραστηριότητες των 

κοντέινερ της, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσία σε διαδρομές υπερωκεάνιες, 

Ευρώπης και Ατλαντικού, και ενδο-Ασίας και Αυστραλίας. Μαζί με τα 

εμπορευματοκιβώτια, ο στόλος της Hanjin Shipping περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς 

χύδην φορτίου, τόσο ξηρού φορτίου, όπως ο άνθρακας, σιτηρά, και 

σιδηρομεταλλεύματος όσο και υγρού φορτίου, όπως το αργό πετρέλαιο και προϊόντα 

πετρελαίου, και πλοία LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο).  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Hanjin Shipping Co. Ltd, στο στόλο της κατείχε 

συνολικά 60 πλοία τακτικών γραμμών και ελεύθερων φορτηγών πλοίων παγκοσμίως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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τα οποία μεταφέρουν 100 χιλιάδες τόνους φορτίων ετησίως.  Καθώς επίσης ότι πριν 

την χρεoκοπία της που αναλύεται παρακάτω, έκανε μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια 

χωρητικότητας 3,7 χιλιάδες TEU τον χρόνο, που περιλάμβαναν 104 πλοία τύπου 

container. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2010 παρέδωσε το πρώτο πλοίο χωρητικότητας 

10.000 TEU το οποίο είχε σαν διαδρομή την γραμμή Ασία – Ευρώπη.   

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Κορέα, 

παρείχε επίσης διαχείριση υπηρεσιών logistics και τερματικών. 

 
 

 Eμπορικές οδοί της HANJIN 

 

 

Aπό την Wallenius Wilhelmsen Logistics έχουμε έναν χάρτη ( εικόνα 4) που 

απεικονίζει τα λιμάνια στα οποία ξεφορτώνει ή/ και φορτώνει η Hanjin, με φορτία προς 

μεταφορά. Τα λιμάνια αυτά είναι της Αμερικής, Βελγίου, της Ταιβάν της Ιαπωνίας και 

της Κορέας. Το μεγαλύτερο όγκο εμπορέθματος φαίνεται να εκφορτώνει στην Αμερική 

με 3.000.000 TEU εμπόρευμα ετησίως. 

 

 
Εικόνα 4. Λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης της Hanjin.Πηγή: Wallenius Wilhelmsen 

Logistics 

 

Η Hanjin Shipping Co Ltd έχει ένα δίκτυο υπηρεσιών σε όλον τον κόσμο. Το δίκτυο 

αυτό υπηρεσιών χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια: 

  

 

Υπηρεσίες Αμερικής 

Υπηρεσίες Ανατολικής Ακτής 

Υπηρεσίες Δυτικής Ακτής 

Υπηρεσίες Ευρώπης 

Υπηρεσίες Βορείου Ευρώπης 

Υπηρεσίες Μεσογείου 

Trans Atlantic Service 

Intra-Europe Feeder 
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Υπηρεσίες Ασίας 

Ερυθρά θάλασσα /Υπηρεσίες Μέσης Ανατολής 

Υπηρεσίες Ινδίας 

Intra-Asia Service 

Υπηρεσίες Αυστραλίας 

M.East / S.Asia Feeder 

Far East Feeder 

Αναδυόμενες Υπηρεσίες (Emerging) 

Υπηρεσίες Λατινικής Αμερικής 

Υπηρεσίες Αφρικής 

 

 

 

 

 

3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ HANJIN 

 

 

Η  Hanjin είναι μία εταιρεία Κορεάτικης καταγωγής που ιδρύθηκε το 1977 από τον 

ομώνυμο όμιλο Hanjin Group. Σε μια περίοδο τεχνολογικής ανάπτυξης και 

αναγκαιότητας για επενδυτικές αποφάσεις αλλά και για διεύρυνση γνώσεων 

προκειμένου να επιβιώσουν οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες τον έντονο ανταγωνισμό , η 

Hanjin αποδεικνύει περίτρανα τη δυνατότητά της να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες 

αλλά και στις ό,ποιες δυσκολίες ταλάνιζαν την οικονομικό-πολιτική κατάσταση. 

Δεκαετίες πίσω και συγκεκριμένα το έτος 1945 η εταιρεία ιδρύεται από τον Choong-

Hoon Cho με την επωνυμία  Hanjin Transportation Co. Ltd, η οποία εν συνεχεία 

εξελίσσεται σε μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών και όχι μόνο καθώς οι 

δραστηριότητές της δεν περιορίζονταν μόνο στον θαλάσσιο χώρο αλλά και στις 

μετακινήσεις ξηράς και αέρος. Επίσης, δραστηριοποιόταν στον τομέα των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών κ.ά. ( Hanjin Airlines, Hanjin Heavy Industries & 

Construction Co, Hanjin Information System & Telecommunications) .  

 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1972, ο όμιλος Hanjin εισάγει στον ναυτιλιακό χώρο την 

πρώτη Container Liner  Shipping Daejin Shipping  ενώ το 1977 ξεκινάει μια συμφωνία 

με τη Sealand Service U.S . Ένα χρόνο αργότερα, Daejin  και Sealand δημιουργούν μια 

καινούρια εταιρεία ικανή να ανταγωνιστεί επάξια τις υπόλοιπες στη διεθνή αγορά των  

Container Shipping, την Hanjin Container Lined, η οποία το 1979 πραγματοποιεί 

μεταφορές στον Ειρηνικό Ωκεανό 

.  

Το 1986 η εταιρεία Hanjin Container Lines εγκαινιάζει ένα δικό της τερματικό σταθμό 

για containerships στο Σιάτλ της Ουάσινκτον. Παράλληλα, προσπαθεί να 

ανεξαρτητοποιηθεί από το ANERA ( Asia North America Eastbound Rate Agreement) 

προκείμενου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτελέσμα τον 

αποκλεισμό της από τη χρηματοδότηση και την οικονομική υποστήριξη τόσο της 

κυβέρνησης όσο και του συμβουλίου . Συγχωνεύεται με την KSC( Korean Shipping 

Company)  η οποία ήταν  ήδη χρεωμένη με 1 $ δις. Και τον Δεκέμβριο του 1988 

μετονομάζεται σε Hanjin Shipping Co. και τα καθαρά κέρδη της εκτοξεύονται πολύ 

γρήγορα προς τα πάνω. Τον Οκτώβριο του 1990 η Hanjin εγκαταλείπει οριστικά το 

Transpacific Westbound Rate Agreement και αυξάνει τον συνολικό της στόλο σε 25 

container liner και 14 bulk vessels.  
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Σύντομα διευρύνει τα δρομολόγια της προσθέτοντας νέες διαδρομές και ένα χρόνο 

αργότερα (1991) λόγω των απαιτήσεων της αγοράς που αφορούν την Ασία με την 

Ευρώπη εισάγει ένα “ Pendulun Service” με πλοία που εκτελούν δρομολόγιο από την 

Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών με ενδιάμεσο σταθμό την Ασία, εν συνεχεία 

την Ευρώπη και τελικό σταθμό τα βάθη της Ανατολής . Το ταξίδι καλύπτει όλες τις 

“γωνιές του κόσμου’’ και φέρνει στο προσκήνιο νέες συμφωνίες με την Yang Ming 

Marine Transport of Taiwan  και συνεχώς προσθέτει νέα δρομολόγια (π.χ Σιγκαπούρη- 

Αυστραλία, υπερατλαντικά ταξίδια κ.ά.) . Ανοίγει νέα terminals για τα containers της 

στην Καλιφόρνια, στην Οσάκα της Ιαπωνίας αλλά εγκαινιάζεται και στο Τόκυο το 

1994 από τον Choong- Ηoon Cho απόγονο του ιδρυτή όταν ελέγχθηκε πρόεδρος το 

1994. Εισάγονται επίσης οι γραμμές για Ταϋλάνδη, Βιετνάμ και γραμμή που 

εξυπηρετεί την Κίνα με την Ευρώπη. Την ίδια περίοδο αρχίζει να μεταφέρει φυσικό 

αέριο με το πρώτο κορεάτικο  LNG για Κορέα – Ινδονησία. Τα επόμενα πέντε χρόνια 

εισάγει άλλα δύο LNG Ships . Έως το 1996 καταλαμβάνει την 8η θέση ως Container 

Carrier με το 60% των κερδών από την αγορά της Αμερικής. Στα τέλη της δεκαετίας 

και με την υποτίμηση της αξίας του κορεάτικου νομίσματος γουόν  τον Οκτώβρη του 

1997 οι Ασιατικές αγορές περνάνε σε περίοδο κρίσης . 

 

Τον Φεβρουάριο του 1998, συνάπτει συμμαχία με την DSR- Senator Lines, Cho Yang 

Ship και με την United Arab Shipping Co. Υπό την ονομασία “ United Alliance” 

(Ενωμένη Συμμαχία). Εν συνεχεία, προκειμένου να αυξήσει τη ρευστότητά της 

πουλάει 17 Containerships και μειώνει το εργατικό δυναμικό της. Ωστόσο συνεχίζει να 

ανοίγει terminals σε Αμβούργο, Ταϊβάν και Κορέα.  Στις αρχές του 2000 και μετά, η 

προεδρία της εταιρείας αλλάζει χέρια και μεταβιβάζεται στον Chan-Gil kim  και 

αμέσως εξαγοράζει την Cyberlogitec στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και 

Τεχνολογιών.  Από το 2001 και μετά η εταιρεία ήρθε αντιμέτωπη με κάποια 

προβλήματα από το εξωτερικό της περιβάλλον όπως ήταν η τρομοκρατική επίθεση των 

Δίδυμων Πύργων Της Αμερικής τον Σεπτέμβριο του 2001, ένα συμβάν που τάραξε τα 

νερά όχι μόνο του κόσμου αλλά και της ναυτιλιακής αγοράς και της ευρύτερης 

οικονομίας . Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η  Hanjin υπογράφει σύμφωνο 

«Παγκόσμιας Συμμαχίας» με έναν άλλον κολοσσό της Ναυτιλίας την εταιρεία Cosco 

Container Lines,  την Yang Ming, K line και την  Senator Lines με την ονομασία CKYH 

με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Σχεδόν κάθε χρόνο η εταιρεία 

λάμβανε βραβεία και τίτλους από διάφορους φορείς και οργανώσεις. Τον Ιανουάριο 

του 2001 βραβεύτηκε ως “ Carrier Of the Year” τόσο από την Target Corporation όσο 

και από την  Exel Logistics. To 2003 κέρδισε τον τίτλο “Ocean Carrier Excellence 

Award” από την Global Shippers Association   αλλά και ως “  Best Partner”  από 

κάποιες άλλες το 2005. Το 2004 χαρακτηρίστηκε ως η πιο άξια εταιρεία στον τομέα 

και στον κόσμο της Ναυτιλίας από το  Korean Management Association  και το 2005 

η  Hanjin θεωρούνταν πλέον μία από τις 50 κορυφαίες ασιατικές εταιρείες σύμφωνα 

με το περιοδικό Forbes. Έως και το 2012 η εταιρεία εξακολουθούσε να βραβεύεται και 

να τις αποδίδουν ανάλογους τιμητικούς τίτλους τόσο για το έργο της όσο και για τη 

θέση της στην αγορά γενικότερα αλλά και στον Ναυτιλιακό κόσμο ειδικότερα. 

 

 

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 επηρέασε τη βιομηχανία 

της ναυτιλίας των φορτηγών πλοίων (container shipping industry) όπου κατά μέσο όρο 

ζημιώθηκε 1.500$ ανά TEU καθώς οι συνολικές ζημίες 2008-2009 άγγιξαν τα 15 

δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Αυτό το γεγονός είχε αντίκτυπο επίσης στην 
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εταιρεία Hanjin Shipping & Co Ltd όπου έχασε περίπου 1,1$ δις το 2009.  Παράλληλα, 

η ραγδαία ανοδική τάση της ανάπτυξης της τιμής του Κινεζικού ΑΕΠ (Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος) μέχρι και το 2008 ανατράπηκε, σημειώνοντας πτωτική τάση έως 

και 4% μέχρι το 2010. Αυτή η σταδιακή πτώση της οικονομίας της Κίνας είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας στους επενδυτές. Αυτό 

αποδεικνύεται καθώς έως το 2008, οι παραγγελίες για ναυπήγηση mega-ships είχαν 

αυξηθεί πολύ, δεδομένου ότι η παγκόσμια ζήτηση για containers θα αυξανόταν κατά 

2,2 φορές σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του παγκοσμίου ΑΕΠ. Όμως μετά την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, οι παραγγελίες πλοίων μειώθηκαν και πολλές 

ναυπηγήσεις σταμάτησαν στα μισά. 

 

Επιπρόσθετα, η κρίση της Ευρωζώνης απέτρεψε την ανάκαμψη στο εμπόριο μεταξύ 

Ασίας κι Ευρώπης, το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για την εταιρεία Hanjin αφού 

αντιπροσώπευε το 22,7% των εσόδων της εταιρείας το οικονομικό έτος 2010 ενώ μέχρι 

το οικονομικό έτος 2015  μειώθηκε στο 16,5%. Έτσι, ο "Τιτανικός" - εταιρεία Hanjin 

άρχισε να βυθίζεται από το 2011 όπου έχασε ακόμα 487$ εκατ. διαγράφοντας την 

πρόοδο που προσπάθησε να έχει το 2010 με κέρδη 229$ εκατομμύρια. Εάν αυτό δεν 

είχε συμβεί θα μπορούσε να είχε εξισορροπήσει το 1$ δις ζημίες που είχε το 2009.  Τα 

κέρδη που δημοσίευσε το 2015 ανήλθαν στο ασήμαντο ποσό των 6$ εκατομμυρίων. 

Αυτό οδήγησε την εταιρεία Hanjin να έχει πάνω από 5$ δις σε οφειλές – υποχρεώσεις 

μέχρι το 2016.Ωστόσο κατά το έτος 2015 δύο ακόμα γεγονότα βοήθησαν τη χρεοκοπία 

της Hanjin. Πρώτον, παρά την επίδραση που είχε η πλεονάζουσα παραγωγική 

ικανότητα στις τιμές του  ναύλου οι παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων αυξήθηκαν κοντά 

στο 100%. Σύμφωνα με πηγή της στατιστικής εταιρείας Alphaliner, που αφορά τη 

ναυτιλία τακτικών γραμμών, αναφέρεται ότι το 24% όλων των παραγγελιών αφορούσε 

60 πλοία από 18.000 έως 20.000 TEUs. Και δεύτερον, σύμφωνα με το Κέντρο Shanghai 

Shipping Exchange (SSE) 1 της Κίνας οι τιμές μεταξύ Ασίας και Βόρειας Ευρώπης 

έπεσαν σε 205$ ανά TEU στις 9 Ιουνίου 2015 και οι τιμές Ασίας και Μεσογείου στα 

195$ ανά TEU στις 16 Οκτωβρίου 2015. 

 

Τον Απρίλιο του 2016 τίθεται το ζήτημα των σκληρών διαπραγματεύσεων συμβάσεων 

λόγω της χαμηλότερης τιμής ιστορικά του Trans-Pacific2 spot στη Δυτική Ακτή της 

Αμερικής να αξιολογείται στα 728$. Η Hanjin κατείχε το 7% του εμπορίου Trans-

Pacific όταν αυτό κατέρρευσε. Αμέσως μετά από αυτό το συμβάν, η υπηρεσία Trans-

Pacific υπέγραψε συμβόλαιο για τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής πώλησης που 

έπεσαν κάτω από 750$ ανά FEU στη Δυτική Ακτή και 1500$ FEU στην Ανατολική 

Ακτή από την 1η Μαΐου 2016 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2016, που είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα άλλη μία χρονιά η εταιρεία  Hanjin να δηλώσει ζημίες. Τυπικά, το 

συμβόλαιο ανέφερε ότι το εύρος των τιμών ήταν από 1800$ έως 2000$ ανά FEU στη 

Δυτική Ακτή και περίπου 300 στην Ανατολική Ακτή. Σε αυτό το σημείο, η Hanjin χάνει 

εντελώς τον έλεγχο του management αποφασίζοντας να παραδώσει τον έλεγχο των 

λειτουργιών της στον κύριο πιστωτή της, στην τράπεζα Korea Development Bank.Τον 

Ιούνιο του 2016 η Hanjin άρχισε τις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσει τις 

χαμηλότερες τιμές ναυλώσεων από τους ιδιοκτήτες της. Η εταιρεία Seaspan έκανε 

προσπάθεια υποτίθεται να στηρίξει κάποιο είδος μείωσης τιμών στα τέλη Αυγούστου. 

Στις 26 Ιουλίου 2016 κυκλοφόρησαν οι φήμες πως πλέον η Hanjin δεν μπορούσε να 
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εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της και ότι η εταιρεία συνέχιζε 

να κάνει συζητήσεις για μείωση ναυλώσεων. 

 

Στις 29 Αυγούστου έγινε το τελικό χτύπημα· όλες οι πιστωτές της Hanjin πήραν την 

απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της τράπεζας KDB, να απορρίψουν το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της Hanjin. Η τράπεζα KDB υποστήριξε πως όσες "ενέσεις" 

ρευστότητας και να κάνανε στην εταιρεία Hanjin δεν θα ήταν αποτελεσματικές καθώς 

τα χρέη της και οι υποχρεώσεις της ξεπερνούσαν το 1,7$ τρις. Τέλος, η εταιρεία Hanjin 

δεν άντεξε άλλο "να παλεύει με τα κύματα" και στις 31 Αυγούστου 2016 

αρχειοθετήθηκε στο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας για διαχείριση περιουσίας εν 

χρεοκοπία. Οι λόγοι που οδήγησαν προς την πτώχευση δεν ήταν μόνο η οικονομική 

κρίση αλλά ο συνδυασμός διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων σε 

συνάρτηση με τον κακό έλεγχο των οφειλών και των υποχρεώσεων από μια χρονική 

περίοδο και μετά. Τους λόγους αυτούς θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 

εμπειρικά πιο κάτω. Η ναυτιλιακή βιομηχανία και η παγκόσμια ναυτιλία αλλά και η 

οικονομία της ευρύτερης αγοράς κλυδωνίστηκαν και έτσι η Hanjin πέρασε στο τελικό 

στάδιο της χρεοκοπίας, σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. 

 

 

 

3.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ HANJIN 

 

Ένα πειστήριο για την πορεία της εταιρείας Hanjin προς την πτώχευση είναι η 

χρηματιστηριακή της τιμή, η οποία πέραν της ανοδικής της τάσης από το 2009 μέχρι 

τα μεσα του  2010, παρουσίαζε ολοένα και μεγαλύτερη πτώση μέχρι και την στιγμή 

που κήρυξε την πτώχευσή της. 

 

 
Διάγραμμα 9. ΗANJIN SGIPPING CO.LTD(Ημερήσια δεδομένα 29/12/2009 – 6/1/2017) Βάση 

δεδομένων QUANDL. 

 
Πιο κάτω θα μελετήσουμε εμπειρικά, 3 πιθανά αίτια της χρεοκοπίας. 
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3.4.1  ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΝΑΥΛΩΝ 

ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ 

 
Όπως εξαιτάστηκε και στο κεφάλαιο 2.4, παρατηρείται εκτίναξη του ρυθμού 

μεταβολης της παγκόσμιας χωρητικοτητας, που ξεπερνά αυτόν της ζήτησης, από το 2006 

και μετά. Η υπερπροσφορά πλοίων συγκριτικά με τη χαμηλή ζήτηση τα κρίσιμα χρονια 

πριν την πτώχευση, θα μπορούσαν να αποτελόυν κυριο λόγο της χρεοκοπίας. Πολύς 

μεταφορικός χώρος θα έμενε ανεκμετάλλευτος και αυτό θα δυσκόλευε ιδιαίτερα τις 

ανάγκες και τα έξοδα των ναυτιλιακών.  
 

Επειδή η υπερπροσφορά αυτή επηρέασε όλες τις ναυτιλιακές και όχι μόνο την 

HANJIN, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε  πιο ειδικά την περίπτωση της 

HANJIN και των ανταγωνιστριών της για να εξαιτάσουμε εάν ο ρυθμός αύξησης της 

χωρητικότητάς της, σε περιόδους χαμηλής ή σταθερής ζήτησης, θα μπορούσε να είναι 

αιτία της χρεοκοπίας. 

 

Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για τη συνολική χωρητικότητα (capacity) της κάθε 

εταιρείας μετρημένα σε TEU. Tα δεδομένα θα είναι τριμηνιαία από 1/9/2005  - 

1/2/2017 , από τη βάση δεδομένων  “Alphaliner-TOP 100 – Operated fleets”. Οι 

εταιρείες που θα εξαιτάσουμε είναι η HANJIN και 2 βασικές ανταγωνίστριές της, η 

COSCO και η  MAERSK.. 

 

 
Διάγραμμα 10. Capacity of Maersk, Cosco and Hanjin, 1/9.2005-1/2/2017. (Πηγή 

παρατηρήσεων “Alphaliner-TOP 100 – Operated fleets”) 

 

O πιο πάνω πίνακας μας δειχνει ότι η MAERSK είχε μια σταθερα ανοδική πορεία. Αυτό που 

φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι η εκτίναξη της χωρητικότητας της COSCO,από 852.000 
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TEU σε 1.524. 000 TEU, το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και  λίγα 3μηνα πριν την έναρξη της 

πτώσης της  χωρητικότητας της HANJIN. To ενδιαφέρον είναι πως η εκτίναξη αυτή συμβαίνει 

σε μια σταθερή περίοδο όπως βλέπουμε και στους πίνακες 5 και 6. Στις εικόνες αυτές βλέπουμε 

την χωρητικότητα των 2 ομίλων το τρίμηνο μεταξύ Δεκεμβρίου του 2015 και Μαρτίου του 

2016. 

 

 
Πίνακας 5. Alphaliner – top 100: Operated fleets as per 30 December 2015 

 

 
          Πίνακας 6. Alphaliner – top 100: Operated fleets as per 30 Μarch 2016 

 

 

Το ότι η χωρητικότητα της HANJIN παραμένη σχετικά σταθερή την περίοδο που 

γίνεται η απότομη αύξηση της COSCO και μετα από λίγο διάστημα πέφτει απότομα, 

θέτει σαν ερώτημα κατά πόσο η μία ανταγωνίστρια συνέβαλλε στην χρεοκοπία της 

άλλης. Αποκτά λοιπόν ενδιαφέρον να εξετάσουμε πιο ειδικά στη συνεχεια τις δυο αυτές 

εταιρείες, να δούμε αν υπάρχει σχέση αιτιότητας είτε μονόδρομης είτε αμφίδρομης, η 

οποία θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρη την αποδυνάμωση της HANJIN. 
 

 

 

 

Eμπειρική μελέτη 
 

Σε συνέχεια των πιο πάνω συμπερασμάτων, θα μελετήσουμε ειδικά τις δύο εταιρείες 

Hanjin & Cosco, ως προς την χωρητικότητά τους, ως προς την πορεία δηλαδή 
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ανάπτυξης των στόλων τους. Σκοπός είναι να δούμε αν υπάρχει αιτότητα μεταξύ των 

δύο μεταβλητών που να εξηγεί την απότομη πτώση της μίας λίγο μετά την αύξηση της 

άλλης. 

 

 

 

3.4.1.Α)  Έλεγχος στασιμότητας χρονοσειρών Augmented Dickey Fuller: 

 

Στο σημείο αυτό θα ελέγξουμε τις χρονοσειρές για στασιμότητα και θα 

προσδιορίσουμε, στη περίπτωση που δεν είναι στάσιμες, το βαθμό της διαφοροποίησης 

που απαιτείται προκειμένου να μετατραπούν σε στάσιμες. Ο έλεγχος αυτός είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμος για τη μετέπειτα ανάλυση καθώς η ύπαρξη στασιμότητας ή η 

ταύτιση του βαθμού ολοκλήρωσης των χρονοσειρών μας επιτρέπει να προχωρήσουμε 

σε έλεγχο συνολοκλήρωσης.  

 

Ο έλεγχος Dickey Fuller βασίζεται στον ακόλουθο έλεγχο υποθέσεων. 

Η0: Η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη  

Η1: Η μεταβλητή είναι στάσιμη  

 

 

 

1) HANJIN 

 

Επίπεδα: 

 

 
Πίνακας 7. Dickey Fuller Hanjin Capacity levels 

 

 

Πρώτες διαφορες: 

 
Πίνακας 8. Dickey Fuller Hanjin Capacity first differences 

 

 

 

Στη περίπτωση τoυ HANJIN capacity, το Prob(ADF test statistic) = 0,3962>0.05  

(πίνακας 7) οπότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη. 

Επομένως πρέπει να μετατρέψουμε τη μεταβλητή σε στάσιμη, παίρνοντας τις πρώτες 
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διαφορές. Στον πίνακα 8 έχουμε Prob(ADF test statistic) = 0,00<0.05, επομένως τη 

μετατρέψαμε σε στάσιμη. 

 

 

Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι η μεταβλητή είναι I(1) . 

 

 

 

 

 

 

 

2) ΜAERSK 

 

Επίπεδα: 

 

 
Πίνακας 9. Dickey – Fuller Maersk capacity levels 

 

 

 

Στη περίπτωση του MAERSK capacity  το Prob(ADF test statistic) = 0,0286<0.05    

οπότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και η μεταβλητή είναι στάσιμη . I(0). 

 

 

 

 

3) COSCO 

 

Επίπεδα: 

 

 
Πίνακας 10. Dickey Fuller Cosco capacity levels 

 

 

Πρώτες διαφορές: 
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Πίνακας 11. Dickey Fuller Cosco capacity first defferences 
 

 

Στη περίπτωση τoυ COSCO capacity, το Prob(ADF test statistic) = 0,09893>0.05 οπότε 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη. Επομένως πρέπει 

να μετατρέψουμε τη μεταβλητή σε στάσιμη, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές. Στον 

πίνακα έχουμε Prob(ADF test statistic) = 0,00<0.05, επομένως τη μετατρέψαμε σε 

στάσιμη. 

 

Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι η μεταβλητή είναι I(1) .  

 

Συμπερασματικά: 

 

  

Hanjin 

cap 

Cosco 

cap 

Maersk 

cap 

Bθμός ολοκλήρωσης 

επιπέδων I(1) I(1) I(0) 

Πίνακας 12.Βαθμός ολοκληρωσης Hanjin, Cosco, Maersk 

 

 

3.4.1 Β) Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεταβλητών με τη μέθοδο Johansen. 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο οδηγούν στο 

συμπέρασμα πως οι δυο μεταβλητές της COSCO CAPACITY και HANJIN 

CAPACITY είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού I(1), γεγονός που μας επιτρέπει να 

προχωρήσουμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης. Στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε σε 

έλεγχο Johansen με τέσσερεις χρονικές υστερήσεις lag=4  όπως ορίζουν τα  κριτήρια 

AIC,SC,HQ. Tα αποτελέσματα που προκύπτουν παρατίθενται στο πίνακα.  

 

 
Πίνακας 13. Johansen test Cosco,Hanjin 

 

Tα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει μαροχρόνια σχέση. 
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3.4.1. Γ ) GRANGER ΚΑΙ IMPULSE RESPONSE 

 

 

Βάση του διαγράμματος από τις 30/12/2015 και μετά παρατηρείται μια εκτίναξη της 

χωρητικότητας της COSCO την οποία θα ακολουθήσει από το δεύτερο τρίμηνο του 

2016 η πτώση της χωρητικότητας της HANJIN μέχρι την χρεοκοπία της. 

Εφόσον δεν βρήκαμε μακροχρόνια σχέση λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε αν 

υπάρχει αιτιότητα στη σχέση των δύο μεταβλητών ή αντίδραση της μίας σε πιθανό σοκ 

της άλλης. 

 

Για να το δούμε αυτο θα ελέγξουμε μεσω VAR την αιτιότητα με GRANGER causality 

και στη συνέχεια την αντίδραση της μίας μεταβλητής στην άλλη μέσω IMPULSE 

RESPONSE. 

 

 

 
Πίνακας 14. Granger causality-Cosco capacity ,Hanjin capacity 

 

Aπό τον παραπανω πίνακα 14 παρατηρούμε ότι η HANJIN επηρεάζεται από την 

COSCO όμως δεν συμβαινει και το αντίθετο. Έχουμε δηλαδή μονόδρομη αιτιότητα. 

 

Τώρα μέσω του Impulse response, θα δούμε εάν ένα σοκ στην χωρητικότητα της μίας 

εταιρείας επηρεάζει την άλλη και σε τι βαθμό. 
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Διάγραμμα 11. Impulse respone Hanjin and Cosco capacity 

 

Το διάγραμμα που μας ενδιαφέρει είναι το κάτω αριστερά, διότι στον έλεγχο αιτιότητας 

βρήκαμε ότι η Hanjin επηρεάζεται από την Cosco και όχι το αντίθετο. Στο διάγραμμα 

αυτό φαίνεται η αρνητική αντίδραση τoυ capacity της Hanjin σε ένα σοκ της COSCO 

να έρχεται μετά από 2 περιόδους (τρίμηνα). Στη συνέχεια αυτό το σοκ απορροφάται 

πάλι μετά από 2 περιόδους.Αρνητική αντίδραση σημαίνει  αντίθετη αντίδραση με αυτή  

της Cosco. Επομένως  συμπεραίνουμε πως η απότομη αύξηση της χωρητικότητας της 

Cosco όντως επηρέασε αρνητικά την χωρητικότητα της Hanjin, 2 τρίμηνα μετά. 

 

Η πιο λογική υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε για να δικαιολογήσουμε την 

ανάπτυξη του στόλου της μίας εταιρείας σε βάρος της άλλης, αφορά τη χώρα 

προέλευσης της κάθε εταιρείας. Η Κινέζικη Cosco, είχε κάθε λόγο να είναι 

θωρακισμένη ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Μετά την ολομέλεια Κινεζικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος το 2003, δόθηκε μεγάλη προσοχή στην οικονομική 

πολιτική της χώρας. Η ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθεί, δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη της ναυτιλιακής της δύναμης ώστε να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο στην 

αγορά. Ακόμα και εν μέσω κρίσης, έχοντας τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα, δεν 

επηρεάζεται και συνεχίζει να αυξάνει την ναυτιλιακή της δύναμη αγοράζοντας όλο και 

περισσότερα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Σύφμωνα με τον Βρετανικό οίκο 

Clarksons τα Κινέζικα ναυπηγεία εκτοπίζουν από την πρώτη θέση τα Κορεάτικα το 

2008 σε όρους παραγγελιών νέων πλοίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Κίνα 

χρησιμοποιεί τη ναυτιλία για να αναπτύξει και να εξωτερικεύσει τη συνόλική της 

οικονομία η οποία αφορά και το βιομηχανικό τομέα που γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη. 

Μην ξεχνάμε πως η Κίνα θεωρείται πλέον εργοστάσιο του κόσμου. 
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Συμπερασματικά, η ανάπτυξη του στόλου μιας Κινέζικης εταιρείας, με δεδομένη 

ζήτηση, μείωσε πιθανότατα τα δρομολόγια και συνεπώς τον στόλο της άλλης 

Κορεάτικης εταιρείας, που προφανώς προέβη  σε πωλήσεις ή διαλύσεις πλοίων. 

 

 

Επιπλέον η συνολική αύξηση της χωρητικότητας που φαίνεται στα δεδομένα, οδήγησε 

στην πτώση των ναύλων. Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των 

ναύλων είναι η προσφορά και η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Απόρροια της 

οικονομικής κρίσης και της μειούμενης ζήτησης στο παγκόσμιο εμπόριο, τη στιγμή 

που η χωρητικότητα εκτινάχθηκε, ήταν η μείωση των ναύλων στα χαμηλότερα επίπεδα 

που έχουν υπάρξει. Το γεγονός αυτό μείωσε ακόμη περισσότερο  τα έσοδα των 

ναυτιλικών που δίναν μάχη για να επιβιώσουν. 

Πιο κάτω βέπουμε την πορεία του δείκτη CCFI* την περίοδο 7/01/2011 – 4/11/2016 ( 

βάση δεδομενων yahoo finance). 
 

 

 
Διάγραμμα 12. China  Containerized Freight Index (2011 – 2016) 

 

Σύμφωνα με το γράφημα, η καθοδική πορεία των ναύλων ξεκινάει το πρώτο τρίμηνο 

του 2012 και κορυφώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2016. 

Επαναλαμβάνουμε εδώ ότι όσο μειώνονται τα ναύλα τόσο χάνει έσοδα η εταιρεία. 

Επομένως αύξηση της προσφοράς και μείωση της ζήτησης κατά την κρίση, 

συνεπάγεται αύξηση του ανταγωνισμού, πτώση των ναύλων  και πτώση των εσόδων 

της κάθε ναυτιλιακής. 

Για το λόγο αυτό θα πάρουμε τα έσοδα της εταιρείας Hanjin τα τελευταία 5 χρόνια πριν 

την χρεοκοπία της και θα δούμε αν όντως ακολούθησαν την πτωτική πορεία των 

ναύλων. 

Τα δεδομένα των εσόδων είναι από τη σελίδα HANJIN SHIPPING CO. LTD, annual 

reports, ετήσια από το 2011-2015. Παρατηρούμε ότι εκτός της χρονιάς 2013-2014, 

υπάρχει μία κοινή πορεία μεταξύ ναύλων και εσόδων.Από το 2011 μέχρι το 2012 έχουν 

μια κοινή και με κοινό ρυθμό ανοδική πορεία. Το διάστημα 2013-2014 τα ναύλα 

τείνουν να σταθεροποιούνται όμως από το 2014-2015 συνεχίζουν την καθοδική πορεία. 

 
*CCFI (CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX):Eίναι ένας ναυτιλιακός δείκτης που αντανακλά 

την τάση των ναύλων στην μεταφορά container και την γενικότερη πορεία της ναυτιλίας. 
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Διάγραμμα 13. Income Hanjin and CCFI (2011-2015) 

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 15, οι πωλήσεις το πρώτο μισό 

του 2016 (δηλαδή μια ανάσα πριν την χρεοκοπία) μειώνονται κατά 1.000 περίπου 

δισεκατομμύρια Won. 

Eπιπλέον το καθαρό κέρδος έχει γίνει αρνητικό που σημαίνει ότι η εταιρεία πλέον όχι 

μόνο δεν έχει κέρδη αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει και λειτουργεί με ζημία. 

 

 

Πίνακας 15. Διαφορά  στα έσοδα της Hanjin μεταξύ πρώτου μισού του 2015 και πρώτου 

μισού του 2016. 

 

Η πτώση των ναύλων σαν αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς πλοίων, είναι γεγονός ότι 

συνέβαλλε στη μείωση των εσόδων της εταιρείας. Η κοινή καθοδική πορεία των 

ναύλων και των εσόδων δείχνουν ότι η εταιρεία δεν είχες εναλλακτικές πηγές εσόδων 

ώστε να αντισταθμίζουν τις απώλειες σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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3.4.2. ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ 2: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Η καθοδηκή  πορεία των ναύλων μειώνει τα έσοδα της HANJIN όπως και των άλλων 

ναυτιλιακών κάτω από σταθερή ζήτηση. Η αιτία της καθοδηκής αυτής πορείας είναι η 

υπερπροσφορά που είδαμε πιο πάνω. Εφόσον βρήκαμε αρνητική αντίδραση HANJIN 

στην αύξηση του Capacity της COSCO μένει να δούμε αν χάνει μερίδιο αγοράς στο 

πλαίσιο του ανταγωνισμού λόγω υπερπροσφοράς. Θα συγκρίνουμε το μέγεθος των 

πωλήσεων της κάθε εταιρείας δηλαδή τα έσοδα από μεταφορές (ναύλα). 

 

 Tα δεδομένα είναι ετήσια από το 2009 – 2015. Πηγή HANJIN SHIPPING  CO.LTN 

annual reports, COSCO LTD, annual reports.(000.000$) 

 

 

 
Διάγραμμα 14. Έσοδα από ναύλα Ηanjin και Cosco. 

 

Παρατηρούμε ότι από το 2009 μέχρι τα μέσα του 2011 τα έσοδα κοινούνται ανοδικά 

και για τις δύο. Στη συνέχεια όμως κινούνται αντίθετα. 

Κυρίως από τα μέσα του 2013 φαίνεται να ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ των δύο με τα 

έσοδα της Cosco να εκτοξεύονται ενώ της Hanjin να πέφτουν.Να θυμήσουμε εδώ ότι 

τα ναύλα διατηρούσαν σταθερή τιμή από τα μέσα του 2013 μέχρι τα μέσα του 2014 

ενώ από το 2014 και μετά πέφτουν δραματικά. 

Το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί την αύξηση των εσόδων από ναύλα για την Cosco. Η 

μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να το δικαιολογήσει είναι η αύξηση μεριδίου 

αγοράς. 

Επομένως βλέπουμε την μία εταιρεία να χάνει και την άλλη να κερδίζει μερίδιο αγοράς. 

 

Είναι επίσης γεγονός ότι η Hanjin  υποστηρίζεται μέσω δανείων. Το επόμενο λοιπόν 

κομμάτι της αλυσίδας των πιθανών αιτιών, είναι να δούμε τι ποσοστό των εσόδων της 

εταιρείας καταλαμβάνουν οι αποπληρωμές των δανείων.  
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3.4.3 ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ 3: ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

 

 

Το πιο πάνω αίτια είναι σημαντικά αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να μας δόσουν 

συμπέρασμα.  Καταλαβαίνουμε προχωρώντας την έρευνα ότι όυτε η κρίση ούτε ο 

ανταγωνισμός δεν θα ήταν αρκετοί λόγοι χρεοκοπίας αν δεν υπήρχαν λάθος εσωτερικοί 

χειρισμοί της εταιρείας. Τέτοιοι χειρισμοί είναι  η ανάπτυξη του στόλου της με την 

χρήση δανείων που ίσως η αποπληρωμή τους δεν αποτελούσε βιώσιμο ποσοστό 

συγκριτικά με τα έσοδα. Θα εξαιτάσουμε λοιπόν το ρυθμό που έπαιρνε δάνεια και τι 

ποσοστό των εσόδων της ήταν η αποπληρωμή τους. 

 

 

Πιο κάτω βλέπουμε το λόγο των δανείων που έπαιρνε η εταιρεία από το 2010 μέχρι και 

το 2016 ως προς το συνολικό κεφάλαιο. 

 

 

 
 

 

Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 15 ο λόγος είναι θετικός και αυξάνεται συνεχώς έως 

το 2016 που σταματούν οι ενέσεις προς την εταιρεία από τους δανειοδότες. 

 

 
 

Διάγραμμα 15. Ηanjin shipping borrowing ratio (2010-2-16) (TRADING 

ECONOMICS) 

 



   36 
 

 
36 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι την περίοδο που πέφτουν τα ναύλα και παράλληλα τα έσοδα 

της Hanjin, αυξάνεται ο ρυθμός δανειοδότησης. Το γεγονός αυτό μας δίνει δύο 

συμπεράσματα. Πρώτον ότι η εταιρεία αδυνατεί να καλύψει τα έξοδά της και αυξάνει 

τα δάνεια για να επιβιώσει και δεύτερον ότι εάν σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις 

όπως βέπουμε ότι έγινε το 2016, χωρίς να υπάρξει βελτίωση στα έσοδα, αυτό θα ήταν 

μοιραίο για την επιβίωσή της. 

 

Στον πιο κάτω πίνακα 16, βλέπουμε το εισόδημα και τις αποπληρωμές (τοκοχρεολύσια 

της εταρείας) από το 2011 – 2015. 

Παράλληλα βέπουμε ότι οι αποπληρωμές αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με τα        

έσοδα πράγμα που σημαίνει ο πλέον η εταιρεία λειτουργεί μόνο όσο χρηματοδοτείται.  

 

 

date  income hnj repayments 

rep as% of 

inc 

2011 1.444.905.076.923 295.384.615.384 0,204431848 

2012 1.586.897.846.153 575.076.923.076 0,362390638 

2013 1.557.659.692.307 529.384.615.384 0,339858968 

2014 1.367.516.615.384 443.076.923.076 0,324001126 

2015 1.246.615.384.615 331.076.923.076 0,265580649 

    

 Πίνακας 16. Income Hanjin – Repayments Hanjin 2011-2015(Πηγή  δεδομένων 

ECONOMICS, 

http://te-us-east-1d.aws.tradingeconomics.com/117930:ks:borrowing-ratio) 

 

 

 

 Στο πιο διάγραμμα 16 βλέπουμε ότι τα τοκοχρεολύσια που πληρώνει η εταιρεία  το 

2011 αποτελούν ποσοστό 20%  ενώ τα επόμενα χρόνια πριν την χρεοκοπία ανεβαίνει 

στο 33,6%, το 1/3 δηλαδή των εσόδων της. 

 

 

                              2011                                                       2012-2015 

 
 

Διάγραμμα 16. Ποσοστό τοκοχρεολυσίων της Hanjin επί των εσόδων της. (2011-2015) 
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Το ποσοστό αυτό δεν είναι βιώσιμο για την εταιρεία και εκφράζει προβληματική 

κατάσταση.  

 Από τη μία λοιπόν αδυνατεί να επιβιώσει χωρίς δανεισμούς και από την άλλη το 

ποσοστό των αποπληρωμών των δανείων της δεν της επιτρέπει να αναπτυχθεί αφού τα 

έσοδα συνεχίζουν να μειώνονται. Ο οργανισμός αυτός τα τελευταία χρόνια πριν την 

πτώχευση είχε πάψει να είναι υγειής πράγμα που το 2016 κατάλαβαν οι δανειοδότες 

του και διέκοψαν τις ενέσεις ρευστότητας που τον κράταγαν στη ζωή. Φαίνεται ότι η 

εταιρεία υπεραναπτύχθηκε με δανεισμό, χωρίς να προβλέψει τις συγκυρίες που 

ακολούθησαν. 

 

 

 

 

4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

 

 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η χρεοκοπία της Hanjin ήταν αποτέλεσμα κακών 

συγκυριών αλλά και κακής εσωτερικής διαχείρησης. 

Από τη μία βλέπουμε να επηρεάζεται από εξωγενής παράγοντες όπως είναι ο 

ανταγωνισμός, η συνολική υπερπροσφορά πλοίων,η πτώση των ναύλων και η 

υπερίσχυση των ηγετικών δυνάμεων όπως η Cosco. 

Aπό την άλλη όμως βλέπουμε μια εταιρεία που στοχεύει σε ανάπτυξη και επενδύει 

χωρίς να έχει υπολογίσει τις μετέπειτα κακές συγκυρίες που προήλθαν από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Τα τρία πιθανά αίτια που αναλύθηκαν πιο πάνω αποτυπώνουν ακριβώς αυτήν την 

κατάσταση.  

Πιο αναλυτικά τα σημεία που διαπιστώσαμε είναι ότι ο στόλος της εταιρείας αυξάνεται 

από το 2008 – 2013. Επειδή αυξάνεται και ο παγκόσμιος στόλος, τα ναύλα πέφτουν 

από το 2012 – 2016. Αυτό όμως, και σε συνδιασμό με το μερίδιο αγοράς που χάνει από 

τους ανταγωνιστές της, προκαλέι μείωση στα έσοδα της εταιρείας  των οποίων η 

πτωτική πορεία ξεκινάει από το 2012 – 2016. Τέλος οι αποπληρωμές της εταιρείας της 

ανεβαίνουν σε ποσοστό 36 % επί των εσόδων το 2012, έναντι 20% που ήταν το 2011. 

Όλα αυτά συνθέτουν το παζλ της χρεοκοπίας, που ήταν βάση των παραπάνω 

μονόδρομος για την εταιρεία όταν σταμάτησαν οι χρηματοδοτήσεις από τους δανειστές 

της. 
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4.2 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

Η πτώχευση των νοτιοκορεατικών συμφερόντων εταιρείας Hanjin επέφερε πολλές 

ανακατατάξεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως· για πολλούς θετικές και για 

άλλους αρνητικές.  

Αρχικά, το πρόβλημα που προκλήθηκε από την ανακοίνωση της χρεοκοπίας της Hanjin 

ήταν ότι 68 πλοία της – 61 containership και 7 bulkers – βρέθηκαν ακινητοποιημένα 

στη θάλασσα λόγω της άρνησης άδειας ελλιμενισμού από πολλές χώρες καθώς 

φοβήθηκαν ότι οι υπηρεσίες τους δεν θα πληρωθούν, ενώ κάποια πλοία τα κατέσχεσαν 

οι πιστωτές της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά φορτία να μην μπορούν να 

παραδοθούν και οι εταιρείες που περίμεναν την εκφόρτωση να ζημιωθούν. Μεγάλες 

εταιρείες όπως η Samsung Electronics δήλωσε ότι αγαθά αξίας 37,9$ εκατ. για 

τηλεοράσεις και συσκευές της, βρίσκονταν πάνω σε δύο πλοία Hanjin. Η εταιρεία είπε 

ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ναυλώσει τουλάχιστον 16 αεροπλάνα για να μετακινήσει 

τα αγαθά εάν το φορτίο δεν μπορούσε να εκφορτωθεί αμέσως, κοστίζοντας στον 

τεχνολογικό γίγαντα τουλάχιστον 8,8$ εκατομμύρια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

Hewlett-Packard Inc που πλήρωσε αμέσως για να πάρει το φορτίο της που βρισκόταν 

πάνω σε πλοία της Hanjin καθώς οι καθυστερήσεις στην εκφόρτωση εμπορευμάτων 

της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια μεριδίου της αγοράς. 

 

Από τον συνολικό στόλο 67 πλοία συνολικής χωρητικότητας 360.790 TEU 

επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους κι αυτό οδήγησε στην ύπαρξη ανενεργών 

containership άνω των 500 TEU να φτάνει τα 371 πλοία μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2016.  

Στη συνέχεια, το επόμενο στάδιο μετά τη χρεοκοπία της ήταν να κλείσει τα 10 

ευρωπαϊκά γραφεία της μετά από δικαστική έγκριση συμπεριλαμβανομένων και των 

περιφερειακών κεντρικών γραφείων της στη Γερμανία. 

 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ναυτιλιακές πρώτη πρώτη ήταν η Danaos 

του πλοιοκτήτη Γιάννη Κούστα, η οποία είναι εισηγμένη στο αμερικανικό 

χρηματιστήριο και εκτεθειμένη πλέον στην εταιρεία Hanjin έχοντας 8 πλοία με 

συμβόλαια χρονοναύλωσης να αντιστοιχούν σε 560$ εκατομμύρια. Και αυτό 

προκύπτει από το ότι η νοτιοκορεάτικη εταιρία ευθυνόταν για το 17% των εσόδων της 

Danaos κατά το δημοσιονομικό έτος 2015, σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της 

πλοιοκτήτριας επιχείρησης. Τα πλοία που έχουν ναυλωθεί στην Hanjin είναι τα 

χωρητικότητας 10.100 TEU post-panamax containerships  Hanjin Italy, Hanjin 

Germany και Hanjin Greece, και τα χωρητικότητας 3.400 TEU panamax Hanjin 

Costanza, Hanjin Algeciras, Hanjin Buenos Aires, Hanjin Santos και Hanjin Versailles. 

Δεύτερη κατά σειρά σε ζημίες είναι η Navios Maritime Partners ύψους 50,4$ εκατομ. 

της πλοιοκτήτριας Αγγελικής Φράγκου στο εννιάμηνο 2016. Τα δύο πλοία που έχουν 

ναυλωθεί στην Hanjin είναι τύπου capesize έναντι 29.356$ ανά ημέρα. Ακόμα ζημίες 

ύψους 19,4$ εκατομ. προκύπτουν από μετοχές Hanjin που πούλησε η εταιρεία το 2016. 

 

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελούν τα άδεια εμπορευματοκιβώτια που ήταν παρατημένα 

σε λιμάνια και άλλες τοποθεσίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Συγκεκριμένα, τα 

logistics εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Long Beach της Αμερικής επηρεάστηκαν πολύ 

λόγω της μείωσης έως και 6% των συνολικών μεταφορών τον Οκτώβριο 2016 όπου 

κύριος λόγος αποτελούσε η μείωση έως και 13% στη μεταφορέα εξερχόμενων άδειων 

εμπορευματοκιβωτίων. Προσωρινή λύση δόθηκε ναυλώνοντας πλοίο ειδικά για τη 
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μεταφορά 6.000 άδειων εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι για την απελευθέρωση 

χώρου.  

Σημαντική επίπτωση είχε και στο περιβάλλον η χρεοκοπία της Hanjin καθώς αυτά τα 

άδεια containers  που είχαν παρατηθεί όπου υπήρχε ελεύθερος χώρος κατέληξαν σε 

απόμακρες παραλίες κοντά στο Τόφινο της Βρετανικής Κολούμπια. Ακόμα στις αρχές 

Νοεμβρίου 2016 λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων 35 άδεια containers  της 

Hanjin Seattle έπλευσαν από την δυτική ακτή της Νήσου Βανκούβερ καταλήγοντας 

διαλυμένα σε απόμακρες παραλίες του Πάρκου Νήσου Βάργκας και του Εθνικού 

Πάρκου στα παράλια του Ειρηνικού. Οικολόγοι και πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για 

τη θαλάσσια ρύπανση και τη βρώση των εμπορευματοκιβωτίων από ψάρια και πτηνά. 

 

Παρόλ’ αυτά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το όφελος κάποιων εταιρειών από την 

πτώχευση της Hanjin. Πάτημα βρήκαν οι μεγάλες ναυτιλιακές Korea Line Corp και 

Hyundai Merchant Marine δίνοντας προσφορά για την εξαγορά των επιχειρήσεων 

Ασίας – Η.Π.Α. της χρεοκοπημένης Hanjin. Νικητής βγήκε η Korea Line Corp όπου 

έκανε την καλύτερη προσφορά 31,38$ εκατομμύρια αγοράζοντας το πελατολόγιο, 7 

επιχειρήσεις της (Η.Π.Α., Κίνα και Βιετνάμ), τα περιουσιακά της στοιχεία και το 

εργατικό δυναμικό που αφορά τα συστήματα logistics. 

 

Επιπλέον, η Νότια Κορέα για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη χρεοκοπία της Hanjin 

έθεσε σε λειτουργία περισσότερα από 20 contaunership για τα δρομολόγια προς τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία. 

Νέες συμμαχίες σχεδιάστηκαν από τη Hyundai Merchant Marine με τοπικές εταιρίες 

μεταφοράς container, συμπεριλαμβανομένων των Korea Marine Transport, Sinokor 

Merchant Marine και Heung-A Shipping. Οι εταιρείες της νέας συμμαχίας αξιοποίησαν 

από κοινού 15 πλοία για την κάλυψη των δρομολογίων προς Σιγκαπούρη, Μαλαισία, 

Ινδονησία, Βιετνάμ και Ταϋλάνδη από τα Νοτιοκορεάτικα λιμάνια. 

Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μην αναφέρουμε την εταιρεία COSCO η οποία 

ωφελημένη από την κατάρρευση της HANJIN σημείωσε βελτίωση στην κερδοφορία 

της καθώς η τιμή των ναύλων σημείωσε άνοδο. 

  

Τέλος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της πτώχευσης της Hanjin ναυτιλιακές εταιρείες 

είναι υπό σκέψη για συγχωνεύσεις. Απτό παράδειγμα είναι οι τρεις μεγαλύτερες 

ναυτιλιακές εταιρείες της Ιαπωνίας Nippon Yusen KK, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. και η 

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. που ήδη έκαναν συμφωνία με στόχο να φτάσουν την τρίτη 

θέση σε σειρά κατάταξης μεγαλύτερη δύναμη στον κλάδο liner shipping και την έκτη 

θέση στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία κατέχοντας το 7% του μεριδίου της 

αγοράς στις γραμμές μεταφοράς container με στόλο 134 ποντοπόρων μεταφορικής 

δυναμικότητας 1,054 εκατομ. TEU και αξίας 6,1$ δις. 
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4.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μέσα από μια σειρά συγκυριών, ίσως αναπόφευκτων αλλά και λόγω της κακής 

διαχείρισης, η εταιρεία αυτή έφτασε στο σημείο να κηρύξει δημοσίως πτώχευση το 

2016 προσφεύγοντας ακόμα και στη δικαιοσύνη για προστασία από τους δανειστές της. 

Τα δημοσιεύματα του διαδικτύου και του τύπου προκάλεσαν μεγάλο σάλο και τεράστια 

ανησυχία σε άμεσα ενδιαφερόμενους- ζημιωμένους και μη . Η ναυτιλία και η 

παγκόσμια οικονομία δέχθηκε απανωτά χτυπήματα γιατί με την κατάρρευση της 

Hanjin , πολλές άλλες εταιρείες και τράπεζες ( KDB) ζημιώθηκαν με υπέρογκα ποσά. 

Οι επενδυτές άρχισαν να ασκούν πιέσεις, ισχυρές και ασθενέστερες εταιρείες δήλωναν 

απώλειες πολλών εκατομμυρίων σύμφωνα με το economist, εργαζόμενοι έχασαν τις 

δουλειές τους, οι απαιτήσεις αποζημιώσεων εντείνονταν ενώ τα ΜΜΕ προέβαιναν σε 

τολμηρές και συνεχείς δηλώσεις αναφορικά με την κατάρρευσή της και όλα αυτά 

δημιουργούσαν ένα φαύλο κύκλο δυσχεραίνοντας έτσι τη θέση της εταιρείας . Και αν 

από αυτήν την κατάσταση πολλοί ζημιώθηκαν, υπάρχουν πάντα κάποιοι στο 

προσκήνιο να επωφεληθούν από την πτώση της και να βρούνε την ευκαιρία να 

αυξήσουν τα κέρδη τους και να βελτιώσουν τη θέση τους. Παράλληλα με την έρευνα 

και σύμφωνα με το διαδικτυακό site  Capital , ο « εκτροχιασμός» της Hanjin σε 

συνδυασμό με την αύξηση των ναύλων αποτέλεσε θετική εξέλιξη για την κινέζικη 

ανταγωνίστριά της, Cosco. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Διάγραμμα 17: Συγχώνευση τριών κορυφαίων Ιαπωνικών Ναυτιλιακών εταιρειών, Πηγή: 
Alphaliner, Reuters 
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