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Πρώηες θεηικές ενδείξεις ζηη νασηιλία  

Αναμενεηαι να ακςπωθούν 3.500 παπαγγελίερ και να οδηγηθούν ζηα διαλςηήπια 8.000 πλοία  

Τνπ Νηθνπ Μπαξδνπληα 

«Φσο»... γηα κεξηθή έμνδν ηεο λαπηηιίαο από ηελ θξίζε εληόο ησλ επόκελσλ δώδεθα - δεθαπέληε κελώλ «βιέπνπλ» λαπηηιηαθνί 
παξάγνληεο θαη αλαιπηέο μεθηλώληαο κε ηελ εμηζνξξόπεζε ησλ λαύισλ θαη θπξίσο απηώλ ηνπ μεξνύ θνξηίνπ. Μάιηζηα, ζαλ πξώην 
ζεκαληηθό ζηνηρείν θαηαγξάθεηαη ε εθηίκεζε όηη ζε δηεζλέο επίπεδν ζα αθπξσζνύλ πάλσ από 3.500 παξαγγειίεο πινίσλ, ελώ κέζα 
ζηα επόκελα πέληε έηε ππνινγίδεηαη όηη ζα νδεγεζνύλ ζηα δηαιπηήξηα πεξί ηα νθηώ ρηιηάδεο πινία. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 
Δηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ) ηέιε ηνπ 2008 ππήξραλ ζε δηεζλέο επίπεδν πεξί ηηο 11.580 παξαγγειίεο πινίσλ κε 
ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα 590 εθαη. ηόλσλ (dwt). 

Κόνηρα ζηην κρίζη 

Παξά ηε ζεκαληηθή θαζίδεζε, ινηπόλ, πνπ ππέζηεζαλ νη λέεο παξαγγειίεο πινίσλ ησλ Ειιήλσλ εθνπιηζηώλ ιόγσ 
ηεο θξίζεο, θαίλεηαη όηη ην 2008 δελ ήηαλ ν ρεηξόηεξνο ρξόλνο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Σύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ 
πξνέξρνληαη από ην λαπινκεζηηηθό νίθν «G. Moundreas», ην 2008 νη Ειιελεο εθνπιηζηέο ηνπνζέηεζαλ ζηα 
λαππεγεία παξαγγειίεο γηα 172 πινία. Οη παξαγγειίεο απηέο είλαη θαηά πνιύ πεξηζζόηεξεο από απηέο πνπ έγηλαλ 
ην δηάζηεκα 1998 - 2005. Τόηε νη παξαγγειίεο θηλήζεθαλ από 70 πινία έσο θαη 135, κε εμαίξεζε ην 2003 πνπ 
έθζαζαλ ζηηο 202 παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ. Ωζηόζν, ζε ζύγθξηζε κε ηα έηε 2006 πνπ θαηαγξάθεθαλ 322 
παξαγγειίεο θαη 2007 πνπ έγηλαλ 547 παξαγγειίεο πινίσλ ην 2008 ήηαλ «ρξνληά κεγάιεο κείσζεο ησλ 
παξαγγειηώλ ιόγσ θξίζεο». 

Να ζεκεησζεί όηη από ηηο αξρέο ηνπ 2008 είρε θαηαγξαθεί κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε παξαγγειίεο πινίσλ, ζε 
ζρέζε κε ην 2007. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2008 ν λαπινκεζηηηθόο νίθνο «G. Moundreas» 
θαηέγξαςε 119 παξαγγειίεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 12,5 εθαη. dwt, θαη αμίαο 8,25 δηζ. δνι. Τν αληίζηνηρν 
εμάκελν ηνπ 2007 είραλ θαηαγξαθεί 303 παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ, ρσξεηηθόηεηαο 25,3 εθαη. dwt θαη ζπλνιηθήο 
αμίαο 16,8 δηζ. δνι. 

Σπλνιηθά, ην 2008 θαηεγξάθεζαλ 172 παξαγγειίεο πινίσλ, ρσξεηηθόηεηαο 19,3 εθαη. dwt, θαη επελδπηηθήο αμίαο 
19,3 δηζ. δνι. Τν 2007 θαηεγξάθεζαλ 547 παξαγγειίεο πινίσλ, ρσξεηηθόηεηαο 42,8 εθαη. dwt θαη αμίαο 30,8 δηζ. 
δνι. 

Ο λαπινκεζηηηθόο νίθνο ζεκεηώλεη όηη ζηα κεγέζε ηνπ 2008 κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη «νξηζκέλεο αθπξώζεηο, 
νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη γλσζηέο επηζήκσο». 

Nα ζεκεησζεί όηη θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2008 ε παξαγσγή λαπηηιηαθώλ δαλείσλ εκθαλίζζεθε κεησκέλε θαηά 
23% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2007, ελώ ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2008 εκθαλίζζεθε 
«πάγσκα» λέσλ δαλείσλ εμαηηίαο ηεο δηεζλνύο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο ζε 
πνιιέο ηξάπεδεο. To 2007, ζύμθωνα με ζηοισεία ηηρ Petrofin Bank Research, ηο ελληνικό 
σπημαηοπιζηωηικό ζύζηημα σπημαηοδόηηζε ηα επενδςηικά ζσέδια ηων ελληνικών ναςηιλιακών ομίλων με 
15,8 διζ. δολ. από 7,35 διζ. ηο 2006, παποςζιάζονηαρ αύξηζη 115,59%. 

Ελληνικές παραγγελίες 

Σηα ηέιε ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νη πθηζηάκελεο παξαγγειίεο ησλ Ειιήλσλ εθνπιηζηώλ αλέξρνληαλ ζε 836 
πινία κε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα 72,5 εθαη. dwt. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη 463 πινία μεξνύ θνξηίνπ κε 
ρσξεηηθόηεηα 46,2 εθαη. dwt, 300 δεμακελόπινηα κε ρσξεηηθόηεηα 26,3 εθαη. dwt θαη 73 πινία δηαθόξσλ ηύπσλ, 
ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 38 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, 27 πινία κεηαθνξάο πγξαεξίνπ (LPG), 2 
πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG) θαη 6 πινία ηύπνπ Pure Car/Truck Carrier (PCTC). 
Σύκθσλα κε ηελ εηήζηα έξεπλα ηνπ λαπινκεζεηηθνύ νίθνπ «G. Moundreas» ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηε λαπηηιία 
ραξαθηεξίδεηαη από ηα εμήο δεδνκέλα: 

-Τελ ηαρεία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαιύζεσλ, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα «αθαηξέζεη» ρσξεηηθόηεηα ίζε κε 50 
εθαη. dwt θπξίσο ζην μεξό θνξηίν. 

-Τελ αθύξσζε ελόο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ παξαγγειηώλ, ε νπνία εθηηκάηαη ζήκεξα ζην 6% ηνύ ππό παξαγγειία 

 



ζηόινπ, κε ηηο εθηηκήζεηο λα αλεβάδνπλ ην πνζνζηό απηό κέρξη ην 20% ζε βάζνο ρξόλνπ. 

-Τελ αλακελόκελε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο επηζηνιέο πηζηώζεσλ, έιιεηςε ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ζήκεξα 
ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. 

«Με βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία εθηηκάηαη όηη ε αγνξά κπνξεί λα επαλέιζεη ζε «θαλνληθνύο ξπζκνύο» ζε έλα όρη 
καθξηλό κέιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα έλα πινίν κε παξάδνζε ην 2010 ή 2011 κπνξεί λα είλαη κηα θαιή εκπνξηθή 
πξάμε», αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ λαπινκεζεηηθνπ νίθνπ. Σεκαληηθά ρακειόηεξεο ήηαλ ην 2008 ζε ζρέζε 
κε ην 2007 θαη ν επελδύζεηο εθνπιηζηώλ ζε κεηαρεηξηζκέλα πινία κε πξσηαγσληζηέο Ειιελεο θαη Ννξβεγνύο 
πινηνθηήηεο. 

Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ Allied Shipbroking, νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ην 2008 αγόξαζαλ 197 
κεηαρεηξηζκέλα πινία ζπλνιηθνύ θόζηνπο 8,02 δηζ δνι. έλαληη 445 πνπ είραλ αγνξάζεη ην 2007 κε ζπλνιηθό θόζηνο 
16,94 δηζ. δνι. Οη αγνξαπσιεζίεο πινίσλ μεξνύ θνξηίνπ έθηαζαλ ηα 107 πινία, ελώ ε αγνξά ηάλθεξ έπεζε ζηα 
64 πινία. 

Οη Ννξβεγνί πινηνθηήηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 αγόξαζαλ κόιηο 37 πινία εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 ήηαλ πινία 
μεξνύ θνξηίνπ, ελώ ην 2007 είραλ αγνξάζεη 51. Η αγνξά πινίσλ ηάλθεξ ζεκείσζε πηώζε 65,21% (23 πινία). Οη 
Κηλέδνη πινηνθηήηεο αγόξαζαλ 86 πινία αμίαο 2,78 δηζ ην 2008, έλαληη 102 πινίσλ αμίαο 2,27 δηζ. ην 2007. 
Αθνινπζνύλ νη Γεξκαλνί, πνπ αγόξαζαλ 40 κεηαρεηξηζκέλα αμίαο 1,28 δηζ. έλαληη 2,41 δηζ. γηα 74 πινία ην 2007. 
Σπλνιηθά ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά 1.060 πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 566 θνξηεγώλ θαη 375 δεμακελνπινίσλ, 
αμίαο 28,88 δηζ. δνιαξίσλ, άιιαμαλ ρέξηα. 

Πηώζη ζηην Κίνα 

Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεκαληηθή κείσζε θαηά 44% ζεκείσζαλ νη παξαγγειίεο πινίσλ ζηα λαππεγεία ηεο 
Κίλαο γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπάξηνο 2008 - Δεθέκβξηνο 2008 ζε ζύγθξηζε κε πηώζε θαηά 37% ζε νιόθιεξν ηνλ 
ππόινηπν θόζκν. Σύκθσλα κε έθζεζε ηεο Clarkson Research Studies, ηνπο ηειεπηαίνπο 11 κήλεο ε Κίλα έρεη 
θεξδίζεη ηε λαππήγεζε παξαγγειηώλ ρσξεηηθόηεηαο 54,26 εθαη. ηόλσλ. Η Νόηηα Κνξέα έρεη 65,97 εθαη. ηόλνπο, 
ελώ ε Ιαπσλία έκεηλε ζηνπο 17,92 εθαη. ηόλνπο. Η έθζεζε δείρλεη επίζεο όηη ε Κίλα, ε Νόηηα Κνξέα θαη ε Ιαπσλία 
είλαη νη ηξεηο βαζηθέο δπλάκεηο θαηαζθεπήο πινίσλ αληηπξνζσπεύνληαο γηα ην 2007 ην 23%, 33% θαη 28%, 
αληηζηνίρσο, ηνπ παγθόζκηνπ ζπλόινπ. 
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