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Σύνοψη
Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της ναυτιλιακής
βιομηχανίας και η κατανόηση της στρατηγικής που ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρίες με
στόχο τη μεγέθυνση της κερδοφορίας τους, κυρίως από τη σκοπιά των ναυτιλιακών εταιριών
που δραστηριοποιούνται στην αγορά υγρού φορτίου. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα αποτελέσει
βάση για τη δημιουργία και αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου.
Συγκεκριμένα, θα γίνει αξιολόγηση της επένδυσης σε αγορά υγρού φορτίου, αν δηλαδή
είναι οικονομικά βιώσιμη αξιολογώντας δύο επενδυτικά σχέδια αγοράς μεταχειρισμένου και
νεότευκτου πλοίου υγρού φορτίου τύπου Aframax. Πριν προχωρήσει η παρούσα διπλωματική
στη μελέτη των δύο αυτών επενδυτικών σχεδίων στο πρώτο κεφάλαιο θέτονται οι βάσεις της
ανάλυσης με την παρουσίαση των παγκόσμιων τάσεων της ναυτιλίας, ενώ παράλληλα
πραγματοποιείται ενδελεχής ανάλυση της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Παράλληλα, αναλύεται η δομή της ναυτιλιακής επιχείρησης, το λειτουργικό περιβάλλον
και τα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών εταιριών, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάλυση των
ναυτιλιακών κύκλων και στη σχέση τους με τη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται
οι κατηγορίες των πλοίων υγρού φορτίου και η ψυχολογία της αγοράς όσον αφορά στην
προσφορά και στη ζήτηση της μεταφορικής ικανότητας.
Περνώντας στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδελεχώς η εξέλιξη της ναυλαγοράς
υγρού φορτίου με την ένθεση των χαρακτηριστικών της, τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, τα
είδη ναυλώσεων, ενώ τέλος γίνεται ανάλυση της ναυλαγοράς με τις 5 δυνάμεις. Εν συνεχεία
στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση των βασικών μεγεθών της αγοράς υγρού
φορτίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τιμές των νεότευκτων και των μεταχειρισμένων
πλοίων υγρού φορτίου, ο ρυθμός παραγγελιών και διαλύσεών τους και η επιλογή του
καταλληλότερου πλοίου προς επένδυση. Σύμφωνα με την ανάλυση το καταλληλότερο πλοίο
είναι τύπου Aframax, οπότε βάσει αυτού η παρούσα διπλωματική περνά στο τέταρτο κεφάλαιο
όπου εκεί διαμορφώνονται και αναλύονται δύο επενδυτικά σχέδια για την αξιολόγηση
επένδυσης σε μεταχειρισμένο ή νεότευκτο πλοίου τέτοιου τύπου.
Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται η επένδυση σε μεταχειρισμένο και σε νεότευκτο
πλοίο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), του
Εσωτερικό Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ) και του Μέσου Συντελεστή Απόδοσης. Τα
αποτελέσματα που ανακύπτουν έχουν ως αποτέλεσμα να αξιολογηθούν και τα δύο επενδυτικά
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σχέδια ως οικονομικά βιώσιμα, γεγονός που οδηγεί εν τέλει τον εν δυνάμει επενδυτήεφοπλιστή να λάβει την τελική απόφαση για αγορά βάσει του προφίλ και του χαρακτήρα του.
Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται πως η εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία επενδύει σε πλοία βάσει
του προφίλ και της στρατηγικής που έχει διαμορφώσει με στόχο πάντα τη μεγιστοποίηση της
κερδοφορίας της και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στη ναυτιλιακή
βιομηχανία παγκοσμίως, αξιολογώντας το εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον. Αξίζει να
σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι μπορεί να μην επενδύουν
σε επενδυτικά σχέδια υψηλής απόδοσης και αυτό διότι μπορεί να είναι πιο ριψοκίνδυνα.
Συνεπώς, σημαντικό στοιχείο για την επιλογή μίας επένδυσης αποτελεί το risk profile του
επενδυτή το οποίο στην παρούσα διπλωματική, είναι συντηρητικό καθώς γίνεται λόγος για
χρονοναυλώσεις. Οι συγκεκριμένες θεωρούνται επιλογές μικρότερου ρίσκου σε σχέση με τα
υπόλοιπα είδη ναυλώσεων, δεν έχει ιδιαίτερα υψηλά κέρδη, αλλά σε κάθε περίπτωση
προσφέρει στον επενδυτή μεγαλύτερη ασφάλεια.

Λέξεις Κλειδιά: Ναυτιλιακή βιομηχανία, πλοία υγρού φορτίου, Aframax, ναυλαγορά,
προσφορά και ζήτηση μεταφορικής ικανότητας, επενδυτικό σχέδιο, οικονομικά βιώσιμη
επένδυση
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Executive Summary

The primary purpose of this study is to investigate the shipping industry and understand the
strategy pursued by shipping companies to increase their profitability, mainly by examining
shipping companies operating in the liquid cargo market. This analysis will provide the
foundation of creating and evaluating an investment plan.
In particular, the investment in the liquid cargo market will be evaluated, by estimating
their economic viability. This assessment will be conducted by evaluating two business plans
regarding the purchase of a used and a new Aframax type liquid cargo ship. Before proceeding
to the consideration of these two business plans, the first part of the present study laid the
foundations of the analysis by presenting the global trends of shipping, while at the same time
a thorough analysis of the shipping industry was carried out.
In addition, the structure of the shipping company, the operating environment and the
characteristics of the shipping companies were analyzed, while emphasis was placed on the
presentation of shipping circles and their relationship with financing. Furthermore, the
categories of liquid cargo ships and the psychology of the market in terms of supply and demand
for transport capacity were presented.
In the second chapter, the evolution of the liquid cargo shipping market and its
characteristics were thoroughly presented, combined with the persons that constitute the
market, the charters’ categories, and the analysis of the shipping market by using the 5 forces.
Emphasis was also given in the third part to the processing of the basic data of the liquid cargo
market. In specific, the prices of new and used liquid cargo ships, the rate of the orders and
dismantling and the selection of the most suitable ship for investment were presented.
According to these data, the most efficient choice was the Aframax type ship, so based on this
evidence the present study continued to the fourth part where two business plans were formed
and analyzed for investing in a used Aframax type ship or a new ship of the aforementioned
type.
In the last chapter, the investment in a used and new ship was recorded using the method
of calculating the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and the Return
on Assets. Both business plans results were assessed as economically viable, which ultimately
leads the potential investor-shipowner to make the final decision based on their own profile and
character. Therefore, it is concluded that each shipping company invests in ships based on its
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profile and strategy, always aiming to maximize its profitability and strengthen its competitive
position in the shipping industry worldwide by evaluating its internal and external environment.
It is worth noting that in many cases there are investors who may not invest in high-yield
investment plans because they may be risky. Therefore, an important element for an investment
choice is the risk profile of the investor. In this study, the investor’s profile is conservative as it
refers to time charters. These are considered as low risk options compared to other types of
charters, they do not provide high profits, however they offer greater security to the investor.

Keywords: Shipping industry, liquid cargo ships, Aframax, shipping market, transport capacity
supply and demand, investment plan, economic viable investment
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1.1 Εισαγωγή
Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς του παγκόσμιου οικονομικού
γίγνεσθαι, ενώ αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην εργασιακή αγορά, καθώς απασχολεί ένα
μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, η ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
οικονομία παγκοσμίως. Παράλληλα, αποτελεί μία σημαντική υπηρεσία μεταφορών, ενώ το
θαλάσσιο εμπόριο καταλαμβάνει ένα υψηλό ποσοστό στην πίτα του παγκόσμιου εμπορίου,
λόγω του χαμηλού κόστους μεταφοράς, αλλά και της ταχύτητας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα
τελευταία χρόνια λόγω της κατασκευαστικής εξέλιξης των πλοίων που χρησιμοποιούνται για
την μεταφορά των εμπορευμάτων έχει παρατηρηθεί μία επιπρόσθετη μείωση του κόστους στη
διακίνηση φορτίων.
Η ναυτιλία παρουσιάζει σημαντικά οφέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κοινώς
αποδεκτό πως έχει και αξιοσημείωτους κινδύνους εξαιτίας της μεγάλης αξίας του βασικού τους
αγαθού, τα πλοία. Σημαντική επίδραση στην πορεία της ναυτιλίας έχουν και τα εκάστοτε
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που μπορεί να ξεσπάσουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
δεν μπορούν να προβλεφθούν και ως εκ τούτου δημιουργούν προβλήματα στις ναυτιλιακές
μεταφορές.
Η ναυτιλιακή αγορά όπως γίνεται άμεσα κατανοητό αποτελείται από πολυάριθμες αγορές
οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Μπορεί για παράδειγμα να διαφέρουν
ως προς τον τύπο του πλοίου ή τον τύπο του εμπορεύματος που μεταφέρεται, ή ακόμα και από
τις ανάγκες που προκύπτουν στις θαλάσσιες μεταφορές και τη γεωγραφία. Εξαιτίας του εύρους
της ναυλαγοράς, πολύ γρήγορα υπάρχει εξοικείωση με τον όρο ναυτιλιακή βιομηχανία.
Συγκεκριμένα η ναυτιλία λόγω των ιδιομορφιών που εμπεριέχει είναι μία πολύπλοκη
βιομηχανία, ενώ οι διενέργειες που ακολουθούνται στους κλάδους δεν είναι πάντα όμοιες
μεταξύ τους (McConville, 1999).
Οι βασικοί πυλώνες της ναυτιλίας, δηλαδή τα πλοία, διαφέρουν ως προς το μέγεθος και
τον τύπο, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ένα εύρος διαμετακομιστικών υπηρεσιών σε
πολλά είδη εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε διάφορες αποστάσεις. Παρά το γεγονός πως
είναι εφικτό να διακριθεί σε κλάδους και είδος αγοράς, σε κάθε περίπτωση υπάρχει επίδραση
μεταξύ τους. Παράλληλα, βασικός στόχος της ναυτιλιακής βιομηχανίας αποτελεί η
πραγμάτωση του διεθνούς εμπορίου το οποίο πλαισιώνεται από διάφορες συμβάσεις
οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα μεταξύ των χωρών, αλλά και των ναυτιλιακών εταιριών.
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Ιστορικά ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί βασικό κομμάτι του οικονομικού κόσμου και
του εμπορίου συγκεκριμένα από τον 15ο αιώνα. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της παραγωγής,
η ζήτηση και ως εκ τούτου η προσφορά ακολουθούσε και συνεχίζει να ακολουθεί αυξητικές
τάσεις. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμός της παραγωγής σε περιόδους ύφεσης λόγω οικονομικών
ή πολιτικών θεμάτων. Αξίζει να επισημανθεί πως οι θαλάσσιες μεταφορές αγγίζουν το 80%
του συνόλου των μεταφορών ενώ παράλληλα παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο συγκριτικό
πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους τομείς, συνεπώς η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη
της εκάστοτε χώρας είναι σημαντική.
Αναφορικά με τη ναυτιλία της Ελλάδας μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πως αποτελεί έναν
κλάδο ηγέτη στην οικονομία, λόγω και της γεωγραφικής θέσης της. Παρά το γεγονός πως ο
ελληνικός πληθυσμός καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, τα
πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας συγκεντρώνουν περίπου το 21% του στόλου παγκοσμίως (Ένωσις
Ελλήνων Εφοπλιστών, 2020), ένα ποσοστό που καθορίζει ότι ο ελληνικός στόλος είναι ένας
από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, αποτελείται από 4.936 πλοία (άνω των
1.000 gt) χωρητικότητας 389,69 εκατομμυρίων τόνων (dwt). Συγκριτικά με το έτος 2018
παρατηρείται μία αύξηση της τάξεως του 6,63%, ενώ σύμφωνα και με τα στοιχεία της Unctad
για το διάστημα αυτό, οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρουσίασαν μία ιδιαίτερη δυναμική στον
στόλο τους (διάγραμμα 1)1 .
Διάγραμμα 1: Ο Παγκόσμιος Στόλος – Πλοιοκτησία, 2010-2019

Πηγή: Unctad, Preview of Maritime Transport 2010-2019

1

https://unctad.org/en/Pages/Publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx
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Ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει το ποσοστό ύψους 54,28% στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σε dwt σύμφωνα με το διάγραμμα 2 και το 20,67% του παγκόσμιου στόλου σε dwt (European
Commission, 2019 and IHS Global Limited, 2020).
Διάγραμμα 2: Ο Ευρωπαϊκός Στόλος – Πλοιοκτησία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2019
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο ελληνικός στόλος είναι κορωνίδα όσον αφορά
την προσφερόμενη χωρητικότητα. Συγκεκριμένα, είναι πρώτος στη ναυτιλιακή αγορά με 264
εκατ. τόνους (dwt), ενώ οι υπόλοιπες χώρες, όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα 3 απέχουν
αρκετά από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που συγκεντρώνει η Ελλάδα.
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Διάγραμμα 3: Οι 5 Πρώτες Ναυτικές Χώρες με βάση τη Μεταφορική Ικανότητα (σε
εκατομμύρια dwt.)

Series1; Ελλάδα;
264
Series1; Ιαπωνία;
245
Series1;
Γερμανία; 147
Series1; Κίνα;
145
Series1; Νότιος
Κορέα; 70
Πηγή: UNCTAD

Ωστόσο, η πληθώρα των πλοίων ελληνικής ιδιοκτησίας έχουν νηολογηθεί υπό ξένη
σημαία, κάτι που είναι σύνηθες στα κράτη με σημαντική ναυτιλία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό, στην προσπάθεια μείωσης του κόστους των πλοίων με στόχο την παράλληλη αύξηση
της κερδοφορίας και τη μείωση των πιθανών ζημιών σε περιόδους ύφεσης στη ναυλαγορά.
Διάγραμμα 4: Οι 10 Μεγαλύτεροι Εμπορικοί Στόλοι Παγκοσμίως
ΣΕ DWT, ΠΛΟΙΑ > 1.000 GT

Series1; Σιγκαπούρη;
125

Series1; Παναμάς;
320
Series1; Νήσοι
Μάρσαλ; 240
Series1; Λιβερία;
237
Series1; Χονγκ
Κονγκ, Κίνα; 195

Series1; Μάλτα; 110
Series1; Κίνα; 78
Series1; Ελλάδα; 74
Series1; Μπαχάμες;
70
Series1; Ιαπωνία; 38
Χωρητικότητα (dwt) σε εκατομμύρια τόνους

Πηγή: IHS Markit, World Shipping Encyclopaedia, Ιανουάριος 2019
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Το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί 720 πλοία (άνω των 1.000 gt), των οποίων η χωρητικότητα
ανέρχεται σε 39,61 εκατομμύρια gt. Ο στόλος με ελληνική σημαία κατατάσσεται στην 8η θέση
σε διεθνές επίπεδο (διάγραμμα 4) και δεύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε όρους dwt)
(διάγραμμα 5).
Διάγραμμα 5: Εμπορικοί Στόλοι της ΕΕ - Νηολογία

Πηγή: IHS Markit, World Shipping Encyclopaedia, Ιανουάριος 2019

1.2 Τάσεις της Ναυτιλίας Παγκοσμίως
Κατά τα τελευταία χρόνια παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της ναυτιλίας, λόγω της παγκόσμιας
οικονομίας η οποία πέρασε σε ύφεση και συνδυαστικά με την αυξημένη προσφορά σε σχέση
με τη ζήτηση, ο κλάδος επηρεάστηκε με πτώση του κύκλου εργασιών από το έτος 2008.
Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως στο διάστημα 2005-2008,
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένοι οι ναύλοι, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική φιλοδοξία
τους πλοιοκτήτες. Αυτές οι κινήσεις σε συνδυασμό με τις τράπεζες από τις οποίες λάμβαναν
συνεχώς κεφάλαια είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι παραγγελίες νέων
πλοίων.
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Ένα σημαντικό θέμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ναυτιλία αποτέλεσε, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης η οποία είχε ως
αποτέλεσμα να προκαλέσει σημαντικά θέματα στην αγορά. Τα οικονομικά προβλήματα
επηρέασαν όπως ήταν φυσικό πολλούς τομείς και ως εκ τούτου η βιομηχανική παραγωγή
περιορίστηκε λόγω χαμηλής ζήτησης των προϊόντων και οδήγησε σε ύφεση και τις θαλάσσιες
μεταφορές.
Αν και υπήρξαν περίοδοι που η αγορά της ναυτιλίας παρουσίαζε ανάκαμψη, δεν ήταν
αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει τη ναυτιλία σε θετική τροχιά και ούτε τα μεγέθη έφτασαν σε
μέσους όρους που είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με τον δείκτη του οίκου
Clarksons, ο ClarkSea Index ο οποίος απαρτίζεται από πολυάριθμα είδη πλοίων, ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης άγγιξε το 8%, με την τελική του εικόνα να διαμορφώνεται σχεδόν πάνω από
τον μέσο όρο της περιόδου 2009-2018.
Αξίζει να σημειωθεί πως συγκεκριμένοι τύποι πλοίων παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις
σε σχέση με άλλους. Για παράδειγμα τα δεξαμενόπλοια έχουν καλύτερες επιδόσεις διαχρονικά
με ταυτόχρονη αύξηση του τζίρου τους έως και 80% (Clarksons, 2008). Ωστόσο η εποχική
διακύμανση, το μικρό διάστημα της χειμερινής περιόδου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η
αύξηση της ζήτησης νέων πλοίων και άλλοι παράγοντες οδήγησαν σε χαμηλή ζήτηση στις
θαλάσσιες μεταφορές με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων
δέκα ετών.
Ταυτόχρονα, η αγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην χονδρικής, σημείωσε
χαμηλές επιδόσεις λόγω περιορισμένης ζήτησης (21% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των
τελευταίων δέκα ετών και -22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), εν αντιθέσει με τη σχετική
ανάπτυξη της αγοράς.
Επιπλέον, στην ναυτιλιακή αγορά τα πλοία άμεση σχέσης με τη μεταφορά
εμπορευματοκιβώτιων, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σχεδόν πάνω από τον μέσο όρο που
είχε διαμορφωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ παράλληλα τα κέρδη ήταν σε καλά επίπεδα
ειδικά στα υπερμεγέθη πλοία.
Παράλληλα, τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) παρουσίασαν
και αυτά καλές επιδόσεις, ενώ σε συγκεκριμένες περιόδους άγγιξαν τα 70.000 δολάρια
ημερησίως σε συνέχεια της αύξησης των εξαγωγών των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.
Εν συνεχεία τα πλοία μεταφοράς οχημάτων (Ro-Ro) διαμόρφωσαν υψηλά κέρδη, ενώ
αξίζει να επισημανθεί πως υπήρξε ιδιαιτέρως υψηλή ζήτηση στην αγορά νέων
κρουαζιερόπλοιων με παραγγελίες ύψους μέχρι και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίθετα,
τα πλοία που σχετίζονται με την υπεράκτια βιομηχανία υδρογονανθράκων (offshore πλοία)
18
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της Στρατηγικής των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων με Σκοπό τον Εκσυγχρονισμό του Στόλου της μέσα από τη
Δημιουργία & την Αξιολόγηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου.

παρουσίασαν μειωμένα έσοδα σχεδόν κατά 10% σε σχέση με τον μέσο όρο της δεκαετούς
περιόδου.
Σύμφωνα με την έκθεση της Clarkson (2019), παρουσιάστηκε μία αυξητική τάση στη
δυναμική της μεταφοράς. Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως υπήρξε άνοδος της
χωρητικότητας των πλοίων παγκοσμίως στο 1,9%, δεν κατάφερε η άνοδος αυτή να ξεπεράσει
τον μέσο όρο της περιόδου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως παρουσιάσθηκε
περιορισμένη άνοδος της παραγωγικότητας στα ναυπηγεία, με ταυτόχρονη μείωση της
επαναχρησιμοποιήσης παλαιών πλοίων2.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν πως τα εμπορικά πλοία που είναι έτοιμα προς
χρήση είναι περίπου στο 10% παγκοσμίως, ενώ διαμορφώθηκε μία πρόβλεψη για ενίσχυση του
στόλου για το έτος 2020 κατά 1,9%, ποσοστό που είναι ιδιαιτέρως χαμηλό για αναμενόμενο
ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παράλληλα, οι παραγγελίες νέων πλοίων
συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο από τον μέσο όρο κατά 49%, ενώ τα μεγέθη των αγορών
μεταχειρισμένων πλοίων παρουσίασαν χαμηλές πτήσεις σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο της
περιόδου 2009-2018.
Τέλος, η έρευνα συμπεριλάμβανε και μία πρόβλεψη για τα επίπεδα του εμπορίου για το
έτος 2019 η οποία κατέληξε στο +2,2% σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για αύξηση κατά
3,2%. Οι λόγοι της υποτίμησης αυτής προήλθαν από πληθώρα θεμάτων που ξέσπασαν, όπως
από τους τυφώνες της Αυστραλίας, την πτώση του φράγματος Vale στη Βραζιλία, αλλά και
από τους περιορισμούς στην παραγωγικότητα του ΟΠΕΚ3.

1.3 Ανάλυση της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας
Παρατηρώντας την ιστορία της ναυτιλίας μπορεί κάποιος πολύ σύντομα να διακρίνει ότι
αποτελεί μία πολυδιάστατη βιομηχανία όπου όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υπάρχουν
διάφορες αλληλεπιδράσεις, ενώ λόγω της συμμετοχής πολλών τομέων δεν υπάρχει
ομοιομορφία ως προς τις διαδικασίες. Για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί την ποικιλομορφία
της ναυτιλιακής βιομηχανίας, θα πρέπει να γίνει μία ενδελεχής ανάλυση του εσωτερικού της.

2

3

http://www.clarksons.net/
https://www.kathimerini.gr/1033022/article/oikonomia/epixeirhseis/anakamyh-pollwn-

taxythtwn-sthn-pagkosmia-naytilia
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1.3.1 Ναυτιλιακή Επιχείρηση
Βασικός πυλώνας της ναυτιλίας, είναι η ναυτιλιακή επιχείρηση η οποία αποτελεί μία οντότητα
που στηρίζεται στους παραγωγικούς συντελεστές με στόχο τη δημιουργία, την υλοποίηση και
προσφορά υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. Συγκεκριμένα, είναι μία επιχείρηση που ένα
άτομο ή μία ομάδα ατόμων λαμβάνουν αποφάσεις και χαράσσουν στρατηγικές για τους
παραγωγικούς συντελεστές στη ναυτιλία. Βασικός άξονας της λειτουργίας της εταιρίας αυτής,
είναι η σωστή χρήση του στόλου της με στόχο την παροχή των σχετικών υπηρεσιών (Θεοτοκάς,
2011), ενώ τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις οφείλουν να εξετάζουν τις εξής
παραμέτρους:
• Τη σωστή περίοδο για μία επενδυτική κίνηση
• Την αγορά όπου θα εντάξουν τις δραστηριότητές τους
• Τις κατηγορίες των πλοίων που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν
• Τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη χρήση του πλοίου
• Τη μορφή χρηματοδότησης που θα διαλέξουν και τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιήσουν
• Την ασφάλεια των πλοίων
Η ναυτιλιακή εταιρία αποτελεί μία οντότητα η οποία απαρτίζεται από δύο κύριους
πυλώνες:
1) Το γραφείο της εταιρίας που θα αναλάβει την λειτουργία των πλοίων
2) Τα πλοία που θα επανδρώσει η εταιρία
Τα δύο αυτά μέρη που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο
λειτουργίας και συνεργασίας τους βάσει του κλάδου στον οποίο θα ενταχθούν και θα
δραστηριοποιηθούν. Τα πλοία και το γραφείο της ναυτιλιακής εταιρίας δε βρίσκονται πάντα,
όπως είναι εύλογο, σε κοινό σημείο και για τον λόγο αυτό έχουν το καθένα ξεχωριστό
ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργούν αυτόνομα. Για τον καλύτερο συντονισμό τους είναι
ουσιαστική η συνεχής στήριξη των πλοίων από τη βάση της εταιρίας και συγκεκριμένα από το
ναυτιλιακό γραφείο.
Ως εκ τούτου, το γραφείο είναι αρμόδιο για την κατανομή των υπηρεσιών των πλοίων,
τον καθημερινό έλεγχό τους και τη συνεχή στήριξη για τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν.
Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτό πως οι ναυτιλιακές εταιρίες λειτουργούν όπως κάθε είδους
επιχείρηση, αλλά η ειδοποιός διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι τα πλοία επειδή
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βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει μπορεί να ανακύψουν πολυπλοκότερα θέματα (Γουλιέλμος,
1996).
Ανάλογα με το μέγεθος που μπορεί να έχει μία ναυτιλιακή εταιρία, τον τομέα
ενασχόλησής της και τους στόχους της μπορεί να λειτουργεί με παραπάνω από ένα γραφείο.
Πολύ βασικό στην κατανόηση της λειτουργίας των εταιριών αυτών, είναι και το μέρος που μία
ναυτιλιακή επιλέγει για να εγκαταστήσει τα γραφεία της. Η επιλογή του τόπου έχει άμεσο
αντίκτυπο στην λειτουργία της και αυτό διότι επηρεάζεται από συντελεστές όπως για
παράδειγμα η νομοθεσία, η γεωγραφία, το πολιτικό περιβάλλον της χώρας εγκατάστασης κ.λπ.
Σε περίπτωση που δεν έρχονται αντιμέτωπες με όρια που σχετίζονται με μερικούς από τους
συντελεστές στους οποίους έγινε αναφορά προηγουμένως, τότε μπορεί να γίνει ταξινόμησή
των εταιριών βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών των πλοίων τους.

1.3.2 Λειτουργικό Περιβάλλον των Ναυτιλιακών Εταιριών
Η βιομηχανία της ναυτιλίας, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, απαρτίζεται από διάφορα είδη
αγορών με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα η καθεμία, ενώ παράλληλα είναι μέρος
μίας παγκόσμιας αγοράς σε μία βιομηχανία που χαρακτηρίζεται από την πολυμορφικότητα και
τη δυναμική της. Συνεπώς, δεν είναι προβλέψιμη και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη
ζήτηση ανά κλάδο δραστηριοποίησης και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιείται.
Για να μπορέσει να εξετασθεί και να αξιολογηθεί το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί
μία ναυτιλιακή εταιρία θα πρέπει να αναδειχθεί το πεδίο-αγορά δραστηριοποίησής της, σε
τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Βάσει αυτής της διαφοροποίησης, αναδεικνύονται και
διαφορετικοί συντελεστές που την επηρεάζουν, όπως για παράδειγμα το κανονιστικό πλαίσιο
στο οποίο λειτουργεί, το είδος του ανταγωνισμού που επιλέγει η εκάστοτε εταιρία κλπ. Ένα
σημαντικό στοιχείο για τις εταιρίες είναι να εξετάσουν τις πιθανότητες εξέλιξής τους,
αξιολογώντας το περιβάλλον, τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και τις εξωτερικές δυνάμεις που
επικρατούν. Συγκεκριμένα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σε μεγάλο βαθμό το εξωτερικό
περιβάλλον τους (Θεοτοκάς, 2011).
Το εξωτερικό περιβάλλον είναι το περιβάλλον εκείνο το οποίο απαρτίζεται από τις
δυνάμεις εκείνες που είναι εκτός του πλαισίου της εταιρίας, αλλά το επηρεάζουν τόσο ώστε να
διαμορφώνουν τον χώρο στον οποίον δραστηριοποιείται η ναυτιλιακή. Οι δυνάμεις αυτές
επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
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Ως εκ τούτου το εξωτερικό περιβάλλον, αναδεικνύει τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές τις
οποίες η εκάστοτε ναυτιλιακή οφείλει είτε να αναλάβει ή να αντιμετωπίσει με συγκεκριμένες
στρατηγικές κινήσεις. Θα πρέπει να προχωρήσει στη χάραξη κανονισμών αναφορικά με τις
ανταγωνιστικές δραστηριότητες που πρέπει να αναλάβει μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον
δραστηριοποίησής της, να χαρτογραφήσει τους διαθέσιμους πόρους ώστε να προχωρήσει σε
εκείνες τις επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της, αλλά και
πρόσθετες δράσεις που θα τη βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στο εξωτερικό περιβάλλον της.
Λόγω της μεταβλητότητας του περιβάλλοντος θα πρέπει να εξετάζουν συνεχώς τις τάσεις που
αναδεικνύονται και τις συνθήκες που υφίστανται για να μπορούν να επιλέγουν την
καταλληλότερη στρατηγική για να αντιμετωπίσουν τις όποιες ευκαιρίες και απειλές
εμφανιστούν (Stopford, 2009).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει να τονιστεί πως η βιομηχανία της ναυτιλίας κινείται
μέσα σε ένα συνεχώς ευμετάβλητο και εξελισσόμενο περιβάλλον και ως εκ τούτου διάφοροι
συντελεστές έχουν είτε θετική είτε αρνητική επίπτωση. Οι συντελεστές αυτοί, οι οποίοι στην
ουσία στοιχειοθετούν το συνολικό περιβάλλον λειτουργίας της, επιδρούν μεταξύ τους αλλά
έχουν και άμεση συσχέτιση ο ένας με τον άλλον και μπορούν να διακριθούν ως εξής:
•

Το άμεσο περιβάλλον της εκάστοτε εταιρίας όπου απαρτίζεται από τους πελάτες, το
εργατικό δυναμικό, τους προμηθευτές και τις ανταγωνίστριες εταιρίες.

•

Οι συντελεστές αλλά και οι δυνάμεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία της ναυτιλίας και
αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος που θα λειτουργήσουν.
Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί αποτελούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο του
παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, τις ασφαλιστικές εταιρίες, το θεσμικό πλαίσιο που
διαμορφώνεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), τους ναυλομεσίτες, τα
κεφάλαια από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα αλλά ακόμα και από τις αγορές πλοίων.

•

Επιπλέον οι αγορές που προσδιορίζουν βραχυχρόνια τη ζήτηση και την προσφορά στις
μεταφορές. Συγκεκριμένα είναι τέσσερις και αφορούν αυτή της ναυπήγησης με
αγοραπωλησίες που σχετίζονται με αυτή, η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, η αγορά που
αφορά την καταστροφή παλαιών πλοίων όπου αγοράζονται για να διαλυθούν και η τέταρτη
αγορά είναι αυτή όπου γίνονται αγοραπωλησίες για την παροχή θαλάσσιων μεταφορικών
υπηρεσιών.
Σε συνέχεια των παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς πως εκτός των συντελεστών που

παρατέθηκαν μία πολιτική αλλαγή, ένα καιρικό φαινόμενο, μία τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και
πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν ανακατατάξεις στην ναυτιλιακή
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βιομηχανία διαμορφώνοντας την προσφορά και τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, η εκάστοτε
ναυτιλιακή εταιρία οφείλει να εξετάζει συνεχώς τις εξελίξεις ή ακόμα και να προχωρά σε τυχόν
προβλέψεις για το μέλλον, ώστε να μπορεί να είναι ικανή να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις εξελίξεις που προκύπτουν και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες ζημιές
(Stopford, 2009).
Αναλυτικότερα, ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για τη
διαμόρφωση και χάραξη της στρατηγικής, είναι η χρήση της Pest analysis η οποία χρησιμεύει
στην ανάλυση του μακρο-περιβάλλοντος της εκάστοτε εταιρίας. Σύμφωνα και με τα παραπάνω,
υπάρχουν πολλές εξωτερικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον και μπορούν να
αναλυθούν μέσω της ανάλυσης Pest. Ως περιβάλλον ορίζονται τα συστήματα και οι δομές που
επηρεάζουν την εταιρία και είναι το πολιτικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό
περιβάλλον. Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσεται η νομοθεσία, η πολιτική σταθερότητα, τα
πολιτεύματα και είναι βασικοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν ή να βοηθήσουν τη
λειτουργία μίας εταιρίας.
Κοινωνικό περιβάλλον είναι η ιεραρχία της κοινωνίας, οι πεποιθήσεις των πολιτών μίας
κοινωνικής ομάδας, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν
θετικά ή αρνητικά την επιχείρηση. Συνεχίζοντας στην ανάλυση Pest εξετάζεται το τεχνολογικό
περιβάλλον που διαμορφώνει και αυτό με τη σειρά του το μακρο-περιβάλλον. Οι τεχνολογικές
εξελίξεις, η καινοτομία και η διάχυση της τεχνολογίας είναι ζητήματα που αφορούν στον
συγκεκριμένο παράγοντα. Τέλος, εξετάζεται το οικονομικό περιβάλλον που αφορά στην
οικονομία της εκάστοτε χώρας ή τοπικής κοινωνίας και στοιχειοθετείται από παράγοντες όπως
ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ΑΕΠ και λοιπά οικονομικά δεδομένα (Παπαδάκης, 2016).
Μία ακόμα σημαντική ανάλυση που χρησιμοποιείται από τις εταιρίες είναι η ανάλυση
του υποδείγματος των 5 δυνάμεων του Porter. Οι συγκεκριμένες αναλύουν το μικροπεριβάλλον της εταιρίας για να γίνει διακριτός ο ανταγωνισμός και να διαμορφωθεί η
στρατηγική της επιχείρησης (Porter, 1985). Ο συνδυασμός των δύο αναλύσεων μπορεί να
προσφέρει μία άρτια διαμόρφωση στρατηγικής, ώστε η ναυτιλιακή εταιρία να μπορεί να
εισέλθει σε μία ανταγωνιστική αγορά και να επιβιώσει. Περαιτέρω ανάλυση για τις 5 δυνάμεις
του Porter θα ακολουθήσει στη συνέχεια της παρούσας μελέτης.

1.3.3 Χαρακτηριστικά Ναυτιλιακών Εταιριών
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Η βιομηχανία της ναυτιλίας παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις λοιπές
βιομηχανίες. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η διαφορά αυτή, παρακάτω εξετάζονται
μερικά ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διευκολύνουν την οργάνωση και
διεύθυνση μίας ναυτιλιακής εταιρίας.
Προβλέψεις-Εκτιμήσεις
Οι ναυτιλιακές δεν μπορούν πάντα να προβλέψουν τα κέρδη τους εξαιτίας των συνεχών
μεταβολών της αγοράς. Αυτή η δυσκολία μεγιστοποιεί τον κίνδυνο για την ανάληψη
επενδυτικών κινήσεων και ουσιαστικά επιβάλει στην εταιρία να παίρνει αποφάσεις όταν κρίνει
ότι είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή.
Παγκόσμιος χαρακτήρας των αγορών
Η ναυτιλία, λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της έχει τη δυνατότητα να βρίσκει πόρους και
να παρέχει τις υπηρεσίες της παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητές της
διαμορφώνονται μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ μπορεί να παρουσιάζει
ομοιότητες με ναυτιλιακές εταιρίες σε οποιαδήποτε χώρα. Επιπλέον, λόγω αυτής της
παγκοσμιοποίησης είναι σε θέση να επιλέγει η κάθε ναυτιλιακή το ανθρώπινο δυναμικό από
όποια χώρα επιθυμεί εκτός αν υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς, Η ευελιξία αυτή την καθιστά
ικανή να αναζητήσει εργατικό δυναμικό με χαμηλό κόστους.
Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει τη σημαία του κράτους που θα φέρουν τα πλοία της βάσει
του νομικού πλαισίου που επικρατεί στο κράτος αυτό και είναι προς το συμφέρον των
δραστηριοτήτων της. Αυτή η ευελιξία δεν υπάρχει σε άλλες βιομηχανίες άλλου είδους όπου
λειτουργούν σε συγκεκριμένο τόπο και δεν έχουν τις συγκεκριμένες επιλογές. Επιπλέον, μία
ναυτιλιακή εταιρία έχει τη δυνατότητα να αντλεί τα ιδιαιτέρως υψηλά κεφάλαια που
απαιτούνται για τη λειτουργία της από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Θεοτοκάς,
2011).
Προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς
Ο τομέας της ναυτιλίας θα πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις
κρατούσες συνθήκες. Σε χρονικές στιγμές όπου οι ναύλοι βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
οι ναυτιλιακές χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα τους για να περιορίσουν τα κόστη
λειτουργίας τους, ακόμα και να αποφασίσουν τη διακοπή της λειτουργίας ενός πλοίου. Η
μείωση των κοστών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή σημαίας, την ανανέωση του
ανθρώπινου δυναμικού χαμηλότερου κόστους κ.α.
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Ανταγωνισμός της αγοράς
Στη ναυτιλία, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού μεταξύ
ναυτιλιακών

οποιουδήποτε

μεγέθους.

Οι

περισσότερες

εταιρίες

παρουσιάζουν

διαφοροποιήσεις ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη στρατηγική, ακόμα και τις
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Συνεπώς, μία μικρού μεγέθους ναυτιλιακή εταιρία με ένα
μόνο πλοίο στην κατοχή της είναι ικανή να συναγωνίζεται τις ναυτιλιακές που
δραστηριοποιούνται στο ίδιο γεωγραφικό σημείο και έχουν αντίστοιχα πλοία στη διάθεσή τους.
Η αγορά που εισέρχονται διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα η
εταιρία μπορεί να έχει διαμορφώσει κατάλληλη στρατηγική με βάσει τις ανταγωνίστριες
εταιρίες διερευνώντας τις απειλές και τις ευκαιρίες της αγοράς, ώστε να μπορέσει να
ανταγωνιστεί μεγαλύτερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Γεωγραφική απόσταση ναυτιλιακών γραφείων και των πλοίων
Σε πολλές περιπτώσεις, τα πλοία μίας ναυτιλιακής εταιρίας και τα γραφεία της είναι πιθανό να
απέχουν αρκετά μεταξύ τους, να βρίσκονται δηλαδή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει ως ένα βαθμό τον συντονισμό και τον έλεγχο, αλλά και να
αυξάνει το κόστος λόγω απόστασης.
Ζήτηση
Η βιομηχανία της ναυτιλίας έχει ως στόχο να καλύπτει τη ζήτηση που μπορεί να υπάρχει για
παραγωγή και κατανάλωση, μέσα από την παροχή θαλάσσιων μεταφορών. Η ζήτηση για την
μεταφορά αγαθών και η παραγωγή εν γένει μπορεί να επηρεαστούν από διάφορες συνθήκες,
οπότε αυτόματα προκαλούνται εναλλαγές στη ζήτηση για τις θαλάσσιες μεταφορές και
συνεπώς διακυμάνσεις στις τιμές των ναύλων. Αυτές οι διακυμάνσεις στις τιμές επηρεάζουν
τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιριών και για αυτό επιλέγουν τη χάραξη συγκεκριμένης
στρατηγικής αναφορικά με τις ναυλώσεις για να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο
από τις εναλλαγές αυτές (Σαμπράκος και Γιαννόπουλος, 2017).
Στρατηγική άμεσων αποτελεσμάτων
Η εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία οφείλει να είναι γρήγορη στην λήψη αποφάσεων σχετικά με
πιθανές επενδύσεις για τις αγοραπωλησίες πλοίων. Στόχος της, η αγορά πλοίων σε όσο το
δυνατόν χαμηλότερες τιμές στους ναύλους η πώληση στις υψηλότερες τιμές, ώστε να
μεγιστοποιεί τα έσοδά της.
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Βασικό ρόλο παρουσιάζει και η επιρροή του ναυτιλιακού κύκλου. Ο κύκλος αυτός μπορεί
να εναλλάσσει το ενδιαφέρον του εφοπλιστή μεταξύ της αξίας των πλοίων και μεταξύ της
δυναμικής που έχει η ρευστότητα (Stopford, 2009).

1.3.4 Ναυτιλιακοί Κύκλοι
Ένας ουσιαστικός λόγος που η αγορά της ναυτιλίας παρουσιάζει συνεχές μεταβολές, οφείλεται
στον ναυτιλιακό κύκλο ο οποίος ακολουθεί τον εμπορικό και οικονομικό κύκλο λόγω της
υπάρχουσας ζήτησης. Ο ναυτιλιακός κύκλος, κάνει πολύ συχνά την εμφάνισή του και αποτελεί
μία αλληλουχία εναλλασσόμενων σταδίων της οικονομίας λόγω της ανισορροπίας προσφοράς
και ζήτησης. Στην ουσία, αποτελεί ένα μέσο έκφρασης των ανισοτήτων αυτών στην παροχή
υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές (Stopford, 2013).
Διάγραμμα 6: Στάδια Οικονομικού Κύκλου

Πηγή: Stopford, 2002
Η βιομηχανία της ναυτιλίας για να μπορεί να ξεπερνάει τις αντιξοότητες στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη των ναυτιλιακών κύκλων. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι εξυπηρετούν
συγκεκριμένους στόχους. Συγκεκριμένα θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία εκείνου του
πλαισίου που θα βοηθήσει τις προβληματικές εταιρίες να βγουν εκτός της αγοράς και οι ισχυρές
να παραμείνουν και να εξελιχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο (Cullinane, 2011).
Σε αυτό, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά η γνώση και εξέταση των κύκλων στη
βιομηχανία της ναυτιλίας. Θα πρέπει οι εταιρίες να προχωρούν σε ανάλυση της ναυλαγοράς,
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ώστε να αναλαμβάνονται οι σωστές δράσεις και σε αυτή την ανάλυση συμβάλλουν ενεργά οι
ναυτιλιακοί κύκλοι. Η μελέτη των κύκλων επηρεάζεται σημαντικά από την εκάστοτε
προσφορά και ζήτηση στη χωρητικότητα. Οι παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά είναι
οι εξής:
• Οι τιμές των ναύλων στο τρέχον διάστημα και μακροπρόθεσμα
• Η επένδυση στην εξέλιξη των ναυπηγείων
• Οι χρηματοδοτήσεις των ναυτιλιακών εταιριών
• Η συμπεριφορά των επιχειρηματιών και η επενδυτική τους δραστηριότητα
• Οι πολιτικές εξελίξεις ως προς τις αναπτυξιακές επενδύσεις στα ναυπηγεία και στη ναυτιλία
εν γένει
• Τα κέρδη και η δυναμική της ρευστότητας
• Η επιλογή να προχωρήσει μία εταιρία σε διάλυση και παροπλισμό
Αντίστοιχα, οι παράγοντες που σχετίζονται με τη ζήτηση και επιδρούν σε αυτή είναι οι εξής:
• Η βιομηχανική παραγωγή
• Ο στόλος παγκοσμίως
• Η δυναμική στην παραγωγικότητα του στόλου
• Κέρδος-έσοδα από φορτία
• Η πετρελαϊκή τιμή
• Οι δράσεις ενδυνάμωσης ή περιορισμού του θαλάσσιου εμπορίου
• Ανάπτυξη ναυπηγείων
• Το scrapping και οι ζημιές
• Ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών εκείνων που συμβάλλουν στη ναυτιλία
Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να αναζητήσει κανείς
παράγοντες που είναι εξωγενείς και σχετίζονται με πολεμικές εχθροπραξίες, καιρικά και
φυσικά φαινόμενα κ.α. Ανάλογα με το είδος των αιτιών που μπορεί να επηρεάσουν την
οικονομία και την ναυτιλία, καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των ναυτιλιακών κύκλων ως
εξής:
✓ 3-4 χρόνια ισοδυναμούν με μικρής διάρκειας ναυτιλιακό κύκλο
✓ 9-10 χρόνια ισοδυναμούν με μεσαίας διάρκειας ναυτιλιακό κύκλο
✓ 18-24 χρόνια ισοδυναμούν με μακράς σχετικώς διάρκειας ναυτιλιακό κύκλο
✓ 50-60 χρόνια ισοδυναμούν με πολύ μεγάλης διάρκειας ναυτιλιακό κύκλο
Οι κύκλοι αυτοί βάσει της χρονικής τους διάρκειας διακρίνονται σε τέσσερα στάδιαφάσεις; την ύφεση, την άνοδο ή ανάκαμψη, την κορύφωση και την κατάρρευση.
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Ύφεση
Στη διάρκεια της ύφεσης οι ναύλοι κινούνται σε χαμηλές τιμές και η αγορά διακρίνεται από
περιορισμό των δανείων, των νέων παραγγελιών, ενώ τα πλοία προχωρούν σε απόσυρση ή σε
διάλυση με άμεση συνέπεια τη χαμηλή προσφορά χωρητικότητας.
Άνοδος ή Ανάκαμψη
Στην περίοδο της ανόδου ή ανάκαμψης υπάρχει άνοδος στις ναυλοτιμές, ενώ παρά την
περιρρέουσα αβεβαιότητα που υφίσταται στην αγορά, διαφαίνεται παράλληλα μία ενίσχυση
του εμπορίου παγκοσμίως και μία εν γένει οικονομική ενδυνάμωση. Αξίζει να σημειωθεί πως
υπάρχει βελτίωση της ρευστότητας και αύξηση στις τιμές των πλοίων που είναι
μεταχειρισμένα. Αυτό έχει ως συνέπεια την εκμετάλλευση των αποσυρμένων πλοίων και την
ενίσχυση των νέων ναυπηγήσεων.
Κορύφωση
Κατά την κορύφωση οι ναυλοτιμές σημειώνουν υψηλά μεγέθη. Συγκεκριμένα, η ρευστότητα
των εφοπλιστών ενισχύεται και παράλληλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν δάνεια
με μεγαλύτερη ευκολία. Ταυτόχρονα, οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων αυξάνονται,
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για νέες παραγγελίες, τα αποσυρμένα πλοία περιορίζονται και οι
εφοπλιστές έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα. Ως εκ τούτου, τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση
χωρητικότητας προσεγγίζουν σε μία κατάσταση που τη διακρίνει η ισορροπία.
Κατάρρευση
Στη φάση της κατάρρευσης οι ναυλοτιμές πέφτουν λόγω της προσφοράς χωρητικότητας η
οποία ξεπερνά τη ζήτηση. Στο σημείο αυτό η πώληση των πλοίων πραγματοποιείται σε
εξαιρετικά περιορισμένα επίπεδα τιμών και υπάρχει περιορισμός της ρευστότητας με άμεση
συνέπεια την κατάρρευση.
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση των σταδίων μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πως οι
τιμές των ναύλων και η αξία των πλοίων επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση και
στην προκειμένη περίπτωση στην προσφορά και ζήτηση της χωρητικότητας του στόλου
παγκοσμίως (Stopford, 2013). Μερικοί από τους βασικότερους λόγους που οδηγούν στην
ύπαρξη ενός ναυτιλιακού κύκλου και συνεπώς και στην προσφορά και τη ζήτηση
χωρητικότητας είναι οι εξής:
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• Τα καιρικά φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και η γεωγραφική της
κατανομή
• Η παράδοση νέων πλοίων που η παραγγελία τους είχε γίνει σε περίοδο ανάπτυξης ενισχύουν
την προσφορά χωρητικότητας
• Η μεταβλητότητα του κόστους των προϊόντων
• Η ύπαρξη παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση
ή αποδυνάμωση του εμπορίου και των προϊόντων
• Η υψηλή συγκέντρωση αποθεμάτων στην παγκόσμια αγορά έχει άμεση συνέπεια την άνοδο
της ζήτησης χωρητικότητας και χαμηλή σε περιόδους χαμηλής συγκέντρωσης
• Η ενίσχυση των επιπέδων διάλυσης πλοίων που πραγματοποιείται σε περιόδους ύφεσης
περιορίζουν την υπάρχουσα χωρητικότητα
Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση σχετικά με τον ναυτιλιακό κύκλο,
αντιλαμβάνεται κανείς πως ορίζει έναν μηχανισμό που αποτυπώνει και ομαλοποιεί τις όποιες
ανομοιογένειες υπάρχουν ανάμεσα στην προσφορά κα τη ζήτηση στις θαλάσσιες μεταφορές.
Σε περιόδους υπερπροσφοράς πλοίων τα έσοδα είναι περιορισμένα και εγείρονται θέματα
ρευστότητας, οπότε οι πλοιοκτήτες οδηγούνται σε παροπλισμό και διάλυση του στόλου τους.
Σε περιόδους που η προσφορά σε πλοία είναι χαμηλή, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν υψηλά
αντίτιμα. Αυτό ισχύει μέχρι να γίνουν νέες παραγγελίες πλοίων και να αυξηθεί η προσφορά και
ως εκ τούτου να υπάρξει μείωση των τιμών. Η χρονική διάρκεια και ο τύπος των ναυτιλιακών
κύκλων είναι απρόβλεπτα και διαμορφώνονται από τη συμπεριφορά που επικρατεί στην αγορά.
Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες στόλων είναι σε θέση να προχωρήσουν σε πρόβλεψη για
πιθανή ανάκαμψη της αγοράς και δε διαλύσουν τον στόλο τους, τότε η διάρκεια του κύκλου
διευρύνεται.
Οι συνθήκες της αγοράς ναυτιλίας επηρεάζονται σημαντικά από τους ναυτιλιακούς
κύκλους και για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικοί για την ανάληψη επενδύσεων, οι οποίες
θα πρέπει για να γίνουν να χρηματοδοτηθούν από τα τραπεζικά συστήματα. Συνεπώς, θα πρέπει
να γίνεται ενδελεχής έρευνα και ανάγνωση των κύκλων για να προχωράει μία ναυτιλιακή
εταιρία σε επενδύσεις (Stopford, 2013). Όλες αυτές οι εναλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα να
επιδρούν σημαντικά στις πρωτοβουλίες των πλοιοκτητών, στα ναυπηγεία και στα
χρηματοπιστωτικά συστήματα.
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1.3.5 Σχέση Ναυτιλιακού Κύκλου και Χρηματοδότησης
Κομβικό σημείο για μία εταιρία, αποτελεί και η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τη
χορήγηση ενός ναυτιλιακού δανείου. Για να γίνει εφικτή αυτή η δανειοδότηση, θα πρέπει να
είναι τεκμηριωμένο ότι η εταιρία που θα λάβει το δάνειο είναι σε θέση και να το αποπληρώσει.
Η τεκμηρίωση διεξάγεται μέσα από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας τα
οποία θέτονται ως υποθήκη και μπορεί να είναι ο στόλος της ή ακόμα και τα γραφεία της. Η
χρηματοδότηση για μία ναυτιλιακή εταιρία είναι πολύ σημαντική και πριν την έναρξη της
λειτουργίας της και μετέπειτα όπου εκεί ονομάζεται κεφάλαιο κίνησης.
Η χρησιμότητα των κύκλων έγκειται στην προσπάθεια ισορρόπησης της προσφοράς και
ζήτησης σε πλοία. Υπό το πρίσμα αυτό, τα εν γένει χρηματοδοτικά όργανα θα πρέπει να είναι
εκ των προτέρων γνώριμα με τους υποψήφιους πελάτες τους. Τόσο οι ναυτιλιακοί κύκλοι όσο
και οι εφοπλιστές, έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ενώ τα τραπεζικά ιδρύματα
εστιάζουν σημαντικά στη φήμη των υποψήφιου δανειολήπτη. Όσο καλύτερη φήμη έχει στην
αγορά, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει ο πλοιοκτήτης να λάβει το δάνειο. Η γνωριμία του
δανειοδότη με τον δανειολήπτη ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αφερεγγυότητας. Το ίδιο ισχύει
και με την εξοικείωσή του με τους εκάστοτε ναυτιλιακούς κύκλους. Οι δανειοδότες οφείλουν
να έχουν μελετήσει τα γνωρίσματα του εκάστοτε κύκλου, ώστε να κατανοούν τη δυσκολία του
(Cullinane, 2011).
Κατά την περίοδο όπου η ναυτιλιακή αγορά παρουσιάζει αυξητική συμπεριφορά, τα
δάνεια είναι ασφαλή. Οι ναύλοι παρουσιάζουν υψηλές τιμές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
μεγεθύνεται η περιουσία τόσο των εταιριών όσο και των τραπεζών. Συμπεραίνει λοιπόν κανείς,
πως υπάρχει εύνοια ως προς την παροχή δανείων με καλά συμβόλαια για τους πλοιοκτήτες,
ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ενίσχυση της ποσοστιαίας τραπεζικής συμμετοχής στην
επένδυση της ναυτιλιακής εταιρίας. Εν αντιθέσει, σε διαστήματα κρίσης τα κέρδη
περιορίζονται, ενώ η αξία του στόλου δε συνιστά εχέγγυο για τη δανειοδότηση από τις
τράπεζες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τραπεζικά ιδρύματα να μην επιθυμούν να επενδύσουν
στις ναυτιλιακές, οπότε τα ποσά χρηματοδότησης κινούνται σε μειωμένα επίπεδα.
Ο μεταβλητός χαρακτήρας της αγοράς της ναυτιλίας προκαλεί ιδιαίτερη μεταβλητότητα
και στις αξίες των πλοίων, οπότε το ρίσκο των τραπεζών είναι αυξημένο. Η εκτίμηση για την
πιθανή δανειοδότηση μίας ναυτιλιακής εταιρίας πρέπει να πραγματοποιείται σε δεδομένο
χρονοδιάγραμμα, όπως και η εξόφληση του δανείου είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.
Τα τραπεζική ιδρύματα αντιμετωπίζουν όμως ένα βασικό πρόβλημα και αυτό επικεντρώνεται

30
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της Στρατηγικής των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων με Σκοπό τον Εκσυγχρονισμό του Στόλου της μέσα από τη
Δημιουργία & την Αξιολόγηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου.

στην τιμή του πλοίου, η οποία αποτελεί εγγύηση για τη χορήγηση δανειοδότησης, αλλά
παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει επισήμανση στην έντονη αμφίδρομη σχέση της τιμής
του ναύλου και του πλοίου. Σε περίπτωση που υπάρχει μείωση των τιμών των ναύλων και ο
δανειολήπτης δε δύναται να ξεχρεώσει το δάνειο λόγω χαμηλού τζίρου, τότε υπάρχει
περίπτωση ακόμα και ο στόλος να μην είναι σε θέση να το καλύψει.
Στη σημερινή εποχή, οι ναυτιλιακές γνωρίζοντας πλέον τα προβλήματα των
προηγούμενων ετών, προχωρούν σε επενδύσεις αφού πρώτα αναλύσουν τον ναυτιλιακό κύκλο.
Είναι σύνηθες οι εταιρίες πλέον να αγοράζουν πλοία σε περιόδους ύφεσης, ώστε να τα
παραλάβουν σε περίοδο ανάκαμψης κάτι που θα τους εξασφαλίσει μεγαλύτερα κέρδη. Για να
το πετύχουν αυτό θα πρέπει να τόσο η φήμη όσο και τα οικονομικά της εταιρίας να είναι πολύ
καλά, γιατί πάντα ενέχει ο κίνδυνος να παραλάβουν τα πλοία πριν περάσει ο κύκλος στο στάδιο
της ανάπτυξης (Γεωργιάδης, 2001).
Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, γίνεται αντιληπτό πως η συσχέτιση του ναυτιλιακού
κύκλου και της χρηματοδότησης είναι υψηλή. Ως επί το πλείστον ο κύκλος είναι εκείνος που
έχει μεγαλύτερη επίδραση στις πολιτικές που διαμορφώνουν τη χρηματοδότηση, αλλά
υπάρχουν και παραδείγματα κατά τα οποία μπορεί να υπάρξει αντίστροφη επίδραση.
Η αμφίδρομη αυτή σχέση, έγινε αντιληπτή στη δεκαετία του ’80 όπου ήταν περίοδος
ύφεσης. Αν και πολλοί διέκριναν ιδιαίτερα μεγάλη ευκολία ως προς την παροχή δανείων από
τα τραπεζικά ιδρύματα, παρόλα αυτά δεν υπήρξε αλλαγή της πολιτικής των τραπεζών με
αποτέλεσμα να διαρκέσει περαιτέρω η ύφεση. Αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος για τον
οποίο αναδείχθηκε η σημασία της έρευνας του ναυτιλιακού κύκλου (Γουλιέλμος, 2007).
Ο διττός αυτός δεσμός, προέρχεται από την προσφορά χωρητικότητας πλοίων, γεγονός
που αποτελεί βασικό συντελεστή των ναυτιλιακών κύκλων. Ωστόσο, τόσο τα τραπεζικά
ιδρύματα όσο και οι εν δυνάμει δανειολήπτες εφοπλιστές, δεν είναι πάντα σε θέση να
κατανοούν και να προβλέπουν τα γνωρίσματα και τη χρονική διάρκεια ενός ναυτιλιακού
κύκλου για να μπορούν να επενδύουν. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην εμπειρία που μπορεί
να έχει το τραπεζικό ίδρυμα ή ο πλοιοκτήτης, με στόχο να περιοριστούν όσο το δυνατό οι
ζημιές και να μην κινδυνέψει η δανειοδότηση.

31
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της Στρατηγικής των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων με Σκοπό τον Εκσυγχρονισμό του Στόλου της μέσα από τη
Δημιουργία & την Αξιολόγηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου.

1.4 Προσφορά και Ζήτηση Μεταφορικής Ικανότητας
Η ναυτιλία ενώ αποτελεί ένα κλάδο που δεν έχει επίδραση σε πολλούς άλλους τομείς, η ίδια
επηρεάζεται από πολλούς συντελεστές. Αυτή η σημαντική επίδραση της ναυτιλίας από
πολλούς παράγοντες δυσχεραίνουν την ικανότητα πρόβλεψης της ζήτησης στην παροχή
θαλάσσιων υπηρεσιών. Η οικονομία παγκοσμίως, είναι ένας πολύ ουσιαστικός συντελεστής
της ζήτησης στις μεταφορές, οπότε είναι σαφές πως οι όποιες μεταβολές προκύπτουν στα
ναύλα είναι αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των οικονομικών κύκλων.
Ως εκ τούτου η ζήτηση στις μεταφορές αποτελεί παράγωγο ζήτηση και επηρεάζεται από
τις κρατούσες συνθήκες στην οικονομία και στο εμπόριο που πραγματοποιείται μέσω
θαλάσσης (McConville, 1999). Συνεπώς, η ζήτηση στοιχειοθετείται από τρεις σημαντικούς
συντελεστές; Τον οικονομικό κύκλο, την ελαστικότητα του θαλάσσιου εμπορίου και τον
κύκλο ανάπτυξης του θαλάσσιου εμπορίου.
• Ελαστικότητα θαλάσσιου εμπορίου: Αποτελεί το πηλίκο της μεταβολής του θαλάσσιου

εμπορίου σε ποσοστό ως προς το ποσοστό της μεταβολής της παραγωγής. Βάσει αυτής της
επεξήγησης, εξάγεται το συμπέρασμα πως η ελαστικότητα αποτελεί ένα συγκριτικό μέσο
για την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως και την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου. Με
τον τρόπο αυτό μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ταχύτητα μεταβολής
του θαλάσσιου εμπορίου σε σχέση με την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων. Όποιες
μεταβολές υπάρχουν στην ελαστικότητα του εμπορίου δια θαλάσσης προκαλούν αλλαγές
στη ζήτηση πλοίων.
• Οικονομικός κύκλος: Σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η ζήτηση στις
μεταφορές μέσω θαλάσσης εξαρτάται από τη ζήτηση για παραγωγή η οποία άμεσα
επηρεάζεται από τις οικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στο θαλάσσιο εμπόριο.

• Κύκλος ανάπτυξης θαλάσσιου εμπορίου: Το εμπόριο θαλάσσης εξελίσσεται αναλόγως του
σταδίου ανάκαμψης στο οποίο εντοπίζεται μία οικονομία, είτε αυτή είναι η οικονομία
παγκοσμίως είτε η τοπική. Όταν η οικονομία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης
πραγματοποιούνται εισαγωγές σε προϊόντα πρώτης γραμμής και σταδιακά παρουσιάζεται
αυξημένη ζήτηση στις πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται μία άνοδος στα ποσοστά
των εξαγωγών σε ημιεπεξεργασμένα και πρωτογενή προϊόντα. Με την ωρίμανση της
οικονομίας η άνθηση της βιομηχανίας μειώνεται με αποτέλεσμα να επικεντρώνεται η
αγορά στη μεταφορά προϊόντων υψηλής αξίας και μεγαλύτερου κέρδους. Όπως είναι
φυσικό οι ανωτέρω μεταβολές έχουν ως άμεση συνέπεια διάφορες τροποποιήσεις στη
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ζήτηση των θαλάσσιων μεταφορών (Γκιζιάκης et al., 2010).
Εν συνεχεία αξίζει να αναδειχθεί πως παρά τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν
τη ζήτηση, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πολλοί ουσιαστικοί συντελεστές στη διαμόρφωση της
ζήτησης στις μεταφορές και είναι οι εξής:
• Μεταφορικό κόστος
• Η μέση απόσταση των διαδρομών
• Οι διακινήσεις των εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης και
• Η πολιτική κατάσταση και άλλοι συντελεστές
Μεταφορικό κόστος
Ένας βασικός συντελεστής που επηρεάζει τη ζήτηση είναι το μεταφορικό κόστος. Με την
ανάπτυξη του στόλου και την αγορά μεγαλύτερων σε όγκο πλοίων, αλλά και με τη γενικότερη
βελτιστοποίηση της διαχείρισης και αποδοτικότητας των μεταφορών, αναβαθμίστηκαν οι
προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτή η αναβάθμιση είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της
ποιότητας, αλλά και την μείωση του μεταφορικού κόστους.
Οι ναυτιλιακές στοχεύουν μέσω του στόλου τους να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακος
ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς και να έχουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να
διακινούν με όσο χαμηλότερο κόστος γίνεται τα προϊόντα. Ως εκ τούτου το παγκόσμιο
θαλάσσιο εμπόριο εξελίχθηκε σημαντικά, ενώ αναπτύχθηκαν καινούρια εμπορικά κανάλια
(Γκιζιάκης et al., 2010).
Μέση απόσταση των διαδρομών
Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η απόσταση που πρέπει να διανυθεί για να γίνει η
μεταφορά των προϊόντων. Συγκεκριμένα, η απόσταση οριοθετείται από την μέση απόσταση
που διανύεται από τους στόλους και η οποία οδήγησε στην εδραίωση της μέτρησης της
ζήτησης των διαδρομών μέσω θαλάσσης σε τονομίλια. Τα τονομίλια αποτελούν το γινόμενο
από το τονάζ του φορτίου που μεταφέρεται επί την μέση απόσταση της μεταφοράς του
(McConville, 1999).
Η διαμόρφωση της μέσης απόστασης διαμορφώνεται και από το ισοζύγιο μεταξύ των
τόπων εξαγωγής που είναι κοντά στους καταναλωτές και των τόπων εξαγωγής που είναι
μακριά από τους καταναλωτές. Σε περίπτωση που η κοντινή απόσταση υπερισχύσει
παρατηρείται περιορισμός της μέσης απόστασης, ενώ στην άλλη περίπτωση παρατηρείται
μεγέθυνση των μέσων αποστάσεων (Γκιζιάκης et al., 2010).
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Διακινήσεις των εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης
Η διακίνηση των εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, μπορεί να γίνει
αντιληπτή η εποχικότητα των φορτίων η οποία διαμορφώνει ουσιαστικά τους ναύλους, μιας
και οι εκφορτωτές στηρίζονται στην εποχικότητα για τη διαμόρφωση των αναγκών τους σε
διακινήσεις.
Σε μακροπρόθεσμο διάστημα, η ζήτηση στις μεταφορές μέσω θαλάσσης μπορεί να
επηρεαστεί από μεταβολές σε τέσσερα βασικά σημεία; στη ζήτηση των φορτίων, στα
αποθέματα ανά γεωγραφική περιοχή, στην περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο όπου
παράγεται το εμπόρευμα-φορτίο, στο είδος του πλοίου που χρησιμοποιείται κυρίως σε
περιπτώσεις φορτίων πρώτων υλών, αλλά και στις πολιτικές που ακολουθούν οι φορτωτικές
εταιρίες (Γκιζιάκης et al., 2010).
Πολιτική κατάσταση και άλλοι συντελεστές
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση είναι οι εκάστοτε πολιτικές
εξελίξεις και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά τις μεταφορές μέσω
θαλάσσης, κυρίως σχετικά με τις ναυλοτιμές. Συμπληρωματικά με τα πολιτικά γεγονότα, το
ξέσπασμα φυσικών καταστροφών ή οι εξελίξεις τεχνολογικού και οικονομικού χαρακτήρα
αποτελούν καίριους συντελεστές στη διαμόρφωση των θαλάσσιων διαδρομών.
Ιστορικά, το ξέσπασμα σημαντικών πολέμων (Βαλκανικός Πόλεμος, Γαλλογερμανικός,
Ισπανικός εμφύλιος, Παγκόσμιος), όπως και άλλα εξίσου σημαντικά γεγονότα (το κραχ,
ξέσπασμα επιδημιών, τρομοκρατικά χτυπήματα κλπ.) έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά.
Μία εισβολή του παρελθόντος δηλαδή (Ιράκ σε Κουβέιτ, 1990), είχε ως αποτέλεσμα την
υπεραύξηση της πετρελαιοτιμής, διότι υπήρξε περιορισμός στις εξαγωγές. Ως εκ τούτου,
μειώθηκε η παραγωγή παγκοσμίως και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης
των θαλάσσιων μεταφορών.
Συνεχίζοντας την ανάλυση για τις θαλάσσιες μεταφορές, θα πρέπει να παρουσιαστεί η
προσφορά και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτή. Η προσφορά των μεταφορών μέσω
θαλάσσης μπορεί να γίνει πιο αντιληπτή μέσα από το συγκεκριμένο τρίπτυχο; την ενεργή
προσφορά που αφορά στον στόλο που είναι διαθέσιμος στη ναυλαγορά, τη διαθέσιμη
προσφορά που αφορά στον στόλο που είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τυχόν ανάγκες αλλά δε
διατίθεται στην αγορά για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. απόσυρση, επισκευής κ.ά.) και την
πιθανή προσφορά που εμπεριέχει πλοία που είναι σε διαδικασία ναυπήγησης, αλλά και πλοία
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που είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αγορές αν κριθεί η κίνηση αυτή συμφέρουσα
(Γκιζιάκης et al., 2010). Συνοπτικά, οι παράγοντες επίδρασης στην προσφορά της
μεταφορικής ικανότητας είναι οι εξής:
•

Βασικοί διαμορφωτές αποφάσεων

•

Διαθέσιμος στόλος διεθνώς

•

Δυναμική στόλου διεθνώς

•

Παράδοση καινούριου στόλου

•

Απόσυρση και καταστροφή παλαιού στόλου

Βασικοί διαμορφωτές αποφάσεων
Η προσφορά των μεταφορών επηρεάζεται από τις ομάδες λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα
από τις εξής (Γκιζιάκης et al., 2010):
•

Οι εφοπλιστές είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με την αγορά νέων
πλοίων, την απόσυρση και διάλυση του παλιού στόλου

•

Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις στη ναυλαγορά
μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που υιοθετούν

•

Το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει ο εκάστοτε νομοθετικός οργανισμός μπορεί να
επιδράσει σημαντικά στην προσφορά των πλοίων

•

Τέλος, οι φορτωτές-ναυλωτές, μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό στη λήψη
αποφάσεων των εφοπλιστών και στην προσφορά των πλοίων στη συνέχεια, μέσα από την
καθιέρωση συγκεκριμένων πολιτικών ναύλωσης
Βάσει των παραπάνω, αποτελεί κοινή παραδοχή πως σε περιόδους ευημερίας της

ναυλαγοράς αυξάνονται οι ανάγκες σε πλοία, ενώ αντιστρόφως όταν υπάρχει ύφεση στην
αγορά μειώνονται οι ανάγκες. Υπάρχουν παρόλα αυτά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
εφοπλιστές προχωρούν στην αγορά καινούριου στόλου μιας και οι τιμές είναι ιδιαίτερα
χαμηλές σε περιόδους κρίσης. Διαφαίνεται λοιπόν, πως η προσφορά διαμορφώνεται ανάλογα
με τη ψυχολογία των παραπάνω συντελεστών-διαμορφωτών στις αποφάσεις που λαμβάνονται
και δεν είναι εφικτή η δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου (McConville, 1999).
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Διαθέσιμος στόλος διεθνώς
Ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά των μεταφορών μέσω θαλάσσης, είναι
η χωρητικότητα του στόλου των πλοίων εμπορικών παγκοσμίως. Πολλοί εξωγενείς παράγοντες
έχουν επηρεάσει τη χωρητικότητα του στόλου, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ο μέσος
ρυθμός ανάπτυξης οριοθετείται από τις παραδόσεις των πλοίων και τις διαλύσεις των παλαιού
στόλου. Αξίζει να επισημανθεί πως ένα πλοίο έχει διάρκεια περίπου 25 χρόνια, ενώ ένας μικρός
αριθμός πλοίων αποσύρεται ανά έτος, κάτι που σημαίνει πως ο ρυθμός με τον οποίο
προσαρμόζεται η προσφορά στις αλλαγές της αγοράς αποδίδεται σε χρόνια (Γκιζιάκης et al.,
2010).
Δυναμική στόλου διεθνώς
Ένας ακόμη παράγοντας επίδρασης στην προσφορά είναι και η παραγωγικότητα του στόλου
παγκοσμίως η οποία παρατίθεται σε τονομίλια ανά dwt ανά μονάδα χρόνου και είναι
αποτέλεσμα των παρακάτω συντελεστών (McConville, 1999):
•

Η ταχύτητα που αποτελεί βασικό συντελεστή της διάρκειας υλοποίησης ενός δρομολογίου.
Μία ιδιαιτέρως αυξημένη ταχύτητα συντελεί σε ενίσχυση της μεταφορικής δυνατότητας
των πλοίων, ενώ μία μειωμένη ταχύτητα την περιορίζει. Παρά τη συγκεκριμένη παραδοχή
,τα πλοία μετακινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες από αυτή των δυνατοτήτων τους και
αυτό γιατί εξυπηρετούν λειτουργικούς και επιχειρηματικούς στόχους

•

Η διάρκεια παραμονής σε κάποιο λιμάνι επηρεάζει και αυτή την προσφορά. Αν για
παράδειγμα ένα πλοίο αναγκαστεί να παραμείνει στο λιμάνι παραπάνω από ότι ήταν
προκαθορισμένο, προκαλείται μείωση της απόδοσής του άρα και της παραγωγικότητάς
του και ως εκ τούτου περιορισμό των προσφερόμενων πλοίων.

•

Η διαδικασία χρήσης της χωρητικότητας αναφορικά με την ωφελιμότητα της
μεταφορικής δυνατότητας του πλοίου.

•

Οι παραγωγικές ημέρες των πλοίων, δηλαδή οι ημέρες που μεταφέρουν εμπορεύματα.
Στόχος ο περιορισμός των ημερών που δεν είναι παραγωγικές. Σε περίπτωση που στην
αγορά ασκούνται πιέσεις από διάφορους παράγοντες, υπάρχει ταυτόχρονος περιορισμός
της χρήσης των εμπορικών πλοίων (Γκιζιάκης et al., 2010).
Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει της πρόσφατης έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων

Εφοπλιστών (2020), η Ελλάδα παραμένει η χώρα με την μεγαλύτερη πλοιοκτησία
παγκοσμίως. Παρόλα αυτά η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στη
δυναμική του κλάδου, ενώ ενδεικτικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εκτιμά
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πως το εμπόριο παγκοσμίως αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό μεταξύ 13% και 32% για το
2020.
Παράδοση νέου στόλου
Ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά της μεταφορικής ικανότητας είναι οι
παραδόσεις νεότευκτων πλοίων. Λόγω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών στην κατασκευή
νέων πλοίων για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, είναι φυσικό επακόλουθο η εκάστοτε
ναυπήγηση να αποτελεί σημαντικό μέσο ενίσχυσης της προσφοράς στη ναυλαγορά, σχετικά με
την προσφορά σε τονάζ και σε ποσοστό πλοίων και χωρητικότητας.
Παράλληλα, λόγω της μεγάλης διάρκειας των κύκλων της ναυπήγησης, οι τυχόν
μεταβολές στην παραγωγή προχωράνε σταδιακά και αργά. Αξίζει να σημειωθεί πως η χρονική
απόσταση μεταξύ των παραγγελιών και των παραδόσεων νέων πλοίων, κυμαίνεται στα 1 έως
3 χρόνια. Ως εκ τούτου, ο χρόνος παράδοσης συγκεκριμένων τύπων πλοίων επηρεάζει
σημαντικά την προσφορά των μεταφορών μέσω θαλάσσης (McConville, 1999; Γκιζιάκης et
al., 2010).
Απόσυρση και καταστροφή παλαιού στόλου
Ο ρυθμός με τον οποίον εξελίσσεται ο στόλος που αφορά το εμπόριο, εξαρτάται από την
αναλογία των παραδόσεων καινούριων πλοίων και των αποσύρσεων παλαιότερων. Διαχρονικά
υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων, κάτι που προκύπτει και
από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο εκάστοτε εφοπλιστής για τη διάλυση ενός πλοίου. Οι
αποφάσεις του διαμορφώνονται βάσει πέντε ουσιαστικών συντελεστών (McConville, 1999;
Γκιζιάκης et al., 2010) και οι οποίοι είναι οι εξής:
• Οι τιμές στην αγορά διαλύσεων. Η διαδικασία διάλυσης υλοποιείται σε ειδικούς χώρους τα
διαλυτήρια. Η διαδικασία που ακολουθείται μετά τη διάλυση είναι η μεταπώλησή τους στη
βιομηχανία χάλυβα. Συνεπώς, η αξία διάλυσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπάρχουσα
προσφορά και ζήτηση στη βιομηχανία χάλυβα. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται βάσει του
εκτοπίσματός του σε κατάσταση μηδενικής φόρτωσης.
• Η απαξίωση του στόλου τεχνολογικά. Σταδιακά μέσα στα χρόνια ένα πλοίο μπορεί να
θεωρηθεί ξεπερασμένο λόγω της κατασκευής ενός πιο αποδοτικού πλοίου. Ως εκ τούτου, το
παρωχημένο πλοίο κατευθύνεται στη διάλυση.
• Οι προσδοκίες του εφοπλιστή. Βασικός παράγοντας των αποφάσεων του εφοπλιστή για να
προχωρήσει στη διάλυση ενός πλοίου, είναι η απαξίωσή του οικονομικά.
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• Η ηλικία του πλοίου διαμορφώνει το τονάζ που θα οδηγηθεί προς καταστροφή, λόγω και
του γεγονότος πως όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής ενός πλοίου τόσο περισσότερο
περιορίζεται η επίδοση του πλοίου και τα κόστη για την επισκευή του και τη συντήρησή
του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος ζωής των πλοίων μέχρι τη διάλυσή του είναι τα
25 χρόνια.
• Η απαξίωση του στόλου οικονομικά εξαιτίας οικονομικών, τεχνολογικών, πολιτικών
εξελίξεων κλπ. Απαξίωση ενός πλοίου οικονομικά, οριοθετείται όταν η αξία διάλυσής του
είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη αξία του στο εμπόριο στο μέλλον αν
δεν προχωρούσε ο εκάστοτε εφοπλιστής σε παροπλισμό του από την ναυλαγορά.

1.5 Ψυχολογία της Αγοράς
Έχοντας ήδη προχωρήσει σε μία πρώτη ανάλυση της ναυλαγοράς, έχει αναδειχθεί η σημασία
της ψυχολογίας των εφοπλιστών ως προς την ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο
συνδυασμός της ψυχολογίας και των προσδοκιών για το μέλλον με μία πιθανή εύνοια στην
προσφορά χρημάτων και κεφαλαίων, είναι σε θέση να συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό
της παραγωγικότητας με τη δημιουργία προϊόντων χαμηλής προτεραιότητας.
Σύμφωνα με ερευνητές η επίδραση της ψυχολογίας στις επενδυτικές αποφάσεις είναι
ιδιαιτέρως σημαντική. Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιριών είναι σημαντικό κίνητρο για
τη χάραξη επιχειρηματικών στόχων, ενώ μία πρόβλεψη ή προσδοκία της εκάστοτε εταιρίας για
μεγιστοποίηση του κέρδους, μπορεί να συντελέσει στην αύξηση των επενδύσεων. Η ενίσχυση
της παραγωγικότητας των εταιριών ως εκφραστής της ενεργοποίησής τους, αποσκοπεί στο
πλεονέκτημα που μπορεί να αποκομίσει από την αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά που
δραστηριοποιούνται. Ωστόσο, η αυξημένη παραγωγικότητα οδηγεί στην προσφορά παραπάνω
αγαθών από τα ζητούμενα και η προσωρινή αισιοδοξία των επιχειρηματιών πολύ γρήγορα
μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφο συναίσθημα.
Αρκετά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε μία νέα άποψη, κατά την οποία οι προσδοκίες
χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικός λόγος ξαφνικών μεταβολών στις εναλλαγές των οικονομικών
κύκλων (Aftalion 1909; 1913). Η θεωρία αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός κατά το οποίο οι
επενδυτικές αποφάσεις στηρίζονται τόσο σε εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, στην πιθανή
αύξηση των κεφαλαίων, αλλά και στην προοπτική των εταιριών για μεγιστοποίηση της ζήτησης
και ως εκ τούτου και των κερδών τους. Συμπεραίνεται πως οι επενδύσεις προκαλούνται από
την πιθανή προσμονή για αύξηση της ζήτησης, αλλά η ίδια η ζήτηση οριοθετείται από την
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προτίμηση του καταναλωτή. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά
αγαθών η αγορά κινείται προς τον κορεσμό και στη συνέχεια σε περιορισμό της ζήτησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει πως οι εταιρίες οφείλουν να
αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς κύκλους και τα στάδια στα οποία κινούνται. Περνώντας
στη ναυτιλία, μπορεί μία στιγμιαία ενίσχυση της ζήτησης για μεταφορά προϊόντων να
παρακινήσει τους εφοπλιστές να ενισχύσουν τον στόλο τους με την παραγγελία νέων πλοίων.
Είναι όμως πολύ πιθανό μέχρι τη ναυπήγησή τους η ζήτηση να έχει περιοριστεί και να
αποδειχθεί ως εσφαλμένη επενδυτική κίνηση του πλοιοκτήτη.
Τα διάφορα στάδια των επενδύσεων αποτελούν έναν σημαντικό συντελεστή επίδρασης
των οικονομικών κύκλων και αυτό διότι οι εταιρίες αποφασίζουν να προχωρήσουν σε
επενδύσεις όταν τα ποσοστά ζήτησης είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Αναφορικά με τη ναυτιλία το
διάστημα μεταξύ της επένδυσης σε ένα νέο πλοίο μέχρι τη ναυπήγησή του, αποτελεί σημαντικό
λόγο παραγωγής ενός ναυτιλιακού κύκλου.
Αξίζει να επισημανθεί πως τα κεφάλαια λόγω της μη έντονης μεταβλητότητάς τους,
επηρεάζουν σημαντικά τους συγκεκριμένους κύκλους, διότι δε θα προχωρήσουν οι
επιχειρηματίες στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων κατά την περίοδο της ύφεσης. Διαχρονικά,
λόγω της μείωσης των διαθέσιμων κεφαλαίων των εταιριών σε υψηλή ζήτηση, προκαλείται μία
έντονη δραστηριότητα νέων επενδύσεων σε νέα προϊόντα κάτι που αυξάνει τα έσοδα (Marshall,
1897). Ως εκ τούτου, τα έσοδα αυτά ενισχύουν τη ζήτηση των προϊόντων και άρα την
παραγωγικότητα των κεφαλαιακών αγαθών. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη οικονομική
άνοδος η οποία θα ακολουθήσει μία συνεχή ροή μέχρι την ανάδειξη του θέματος της
πλεονάζουσας παραγωγής αγαθών που θα επιφέρει πάλι την οικονομική ύφεση.

1.6 Κατηγορίες Πλοίων Υγρού Φορτίου (Tankers)
Στην ναυλαγορά υγρού φορτίου, τα πλοία που χρησιμοποιούνται είναι τα δεξαμενόπλοια
(tanker ships) τα οποία διαφοροποιούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τους τόνους φορτίου που
μπορούν να μεταφέρουν. Τα πιο μικρά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση
των λιμένων ή για να λύσουν πρακτικά ζητήματα, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα
δεξαμενόπλοια που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά διάφορων υγρών ή υγροποιημένων
φορτίων σε λιμάνια με μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους (Σαμπράκος και
Γιαννόπουλος, 2017).
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Ένα δεξαμενόπλοιο αποτελείται από το βασικό κατάστρωμα το οποίο δεν έχει πάντα
πρόστεγο και το μηχανοστάσιο τα οποία συνήθως τοποθετούνται στην πρύμνη του πλοίου.
Υπάρχει πιθανότητα το πρόστεγο να βρίσκεται στην πλώρη και οι υπερκατασκευές στη μέση
και στην πρύμη. Παράλληλα, τα αμπάρια διαθέτουν ιδιαίτερα μικρά ανοίγματα μικρής
διαμέτρου και ύψους από το κατάστρωμα. Στο κατάστρωμα, συναντώνται πολλές σωληνώσεις
κατά μήκος του χώρου του φορτίου, μέσω των οποίων γίνεται και η διακίνηση του φορτίου
τόσο προς όσο και από το αμπάρι για τις φορτώσεις.
Κατά μήκος του καταστρώματος και συγκεκριμένα στο μέσο διαμήκες υπάρχουν
διάδρομοι μέσω των οποίων μετακινείται το πλήρωμα. Επιπλέον, στα αμπάρια υφίστανται
διαφράγματα που διαχωρίζουν το αμπάρι σε επιμέρους μικρότερα δωμάτια (τρία ή και
περισσότερα). Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται για να μειώνεται η πιθανότητα να επηρεάσει το
υγρό φορτίο την ευστάθεια του πλοίου.
Παράλληλα, τα δεξαμενόπλοια δεν περιλαμβάνουν δεξαμενές έρματος όπως διαθέτουν
τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου. Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη, θα
χρησιμοποιηθούν άδειες δεξαμενές, αφού πρώτα καθαριστούν. Τα αμπάρια του
δεξαμενόπλοιου δεν προσεγγίζουν το εξωτερικό κέλυφός του και διαμορφώνουν μία απόσταση
70-120 εκατοστών. Αυτό το κενό ανάμεσα στο εξωτερικό των αμπαριών και το εξωτερικό του
πλοίου, εξυπηρετεί την ύπαρξη ενός «στεγανού σύγκρουσης» σε περίπτωση που υπάρξει
κάποια διαρροή του υγρού που μεταφέρει το πλοίο.
Σταδιακά το μέγεθος των δεξαμενόπλοιων ολοένα και αυξανόταν και από 50.000 τόνους
έφτασε στους 1.000.000 τόνους dwt. Ωστόσο, τα δεξαμενόπλοια μεγάλου μεγέθους δεν
παραγκωνίζουν τα μικρότερου μεγέθους, αλλά το κάθε μέγεθος εξυπηρετεί συγκεκριμένο
σκοπό. Παρόλα αυτά βάσει του μεγέθους τους διακρίνονται σε ομάδες μεγέθους ως εξής
(Σαμπράκος και Γιαννόπουλος, 2017):
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Πίνακας 1: Κατηγορίες Πλοίων Υγρού Φορτίου ανά dwt
Έως 2.500 dwt
Μικρό δεξαμενόπλοιο
2.500 έως 4.000 dwt

Μεσαίο δεξαμενόπλοιο

4.000 έως 10.000 dwt

Συμβατικό δεξαμενόπλοιο

10.000 έως 25.000 dwt

Μεγάλο δεξαμενόπλοιο

25.000 έως 80.000 dwt

Υπερδεξαμενόπλοιο (supertanker)

80.000 έως 130.000 dwt

Μαμμούθ (Mammoth tanker)

130.000 έως 200.000 dwt

Γιγαντιαίο (Giant tanker)

200.000 έως 300.000 dwt

VLCC (Very large crude carrier)

300.000 dwt και πάνω

ULCC (Ultra large crude carrier)

Πηγή: Σαμπράκος και Γιαννόπουλος, 2016
Αξίζει να σημειωθεί πως τα δεξαμενόπλοια εκτός από το μέγεθος δεν παρουσιάζουν
κάποια ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους, αλλά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το
υγρό το οποίο μεταφέρουν.
Δεξαμενόπλοιο-Πετρελαιοφόρο
Το συγκεκριμένο αποτελεί το γνωστό δεξαμενόπλοιο-tanker μεταφοράς υγρού χύμα φορτίου.
Η εμφάνιση αυτού του είδους δεξαμενόπλοιου, έγινε για πρώτη φορά το 1886 με μέγεθος 2.300
τόνους dwt και η πορεία του πραγματοποιούταν με τη χρήση πανιών. Σταδιακά το 1918, η
χωρητικότητά του ανήλθε στους 8.000 τόνους και αντί για πανιά πλέον λειτουργούσαν με ατμό.
Μετέπειτα, η λειτουργία τους βασίστηκε σε ντίζελ και στη συνέχεια στον ατμοστρόβιλο, ενώ
η χωρητικότητά τους ξεπερνάει πλέον τους 500.000 τόνους dwt. Με το συγκεκριμένο
μεταφέρεται κυρίως το ακατέργαστο αργό πετρέλαιο από τις χώρες παραγωγής πετρελαίου
προς τα διυλιστήρια.
Δεξαμενόπλοιο γενικής χρήσης
Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πολλών παραγώγων του πετρελαίου διότι
διασφαλίζει την μη ανάμειξή τους. Έχει μέγεθος 16.000 έως 30.000 τόνους νεκρού βάρους,
ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί λιμάνια που δεν είναι μεγάλου βάθους. Επιπλέον, διαθέτει
πολλές σωληνώσεις και βάνες για το φόρτωμα φορτίων με μεγάλη ασφάλεια, ενώ ο γενικός
του χώρος διαθέτει ειδική διάκριση για να μπορεί το βάρος των φορτίων να επιμερίζεται
σωστά. Ο λόγος είναι για να γίνεται γρήγορα και απρόσκοπτα η φόρτωση των φορτίων, αλλά
και για να διακινείται το πλοίο σε πολλούς λιμένες με την απαραίτητη ασφάλεια.
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Δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου
Αποτελεί ένα δεξαμενόπλοιο γενικής χρήσης το οποίο μεταφέρει προϊόντα που παράγονται από
το πετρέλαιο (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, κηροζίνη, χημικά προϊόντα
κλπ.). Το μέγεθός του είναι από 1.500 έως 30.000 τόνος νεκρού βάρους και η ονομασία του
μπορεί να είναι είτε πλοίο καθαρών πετρελαιοειδών είτε product carrier. Τα αμπάρια και οι
σωληνώσεις του είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την εκφόρτωση πολλών
ειδών φορτίων με την ταυτόχρονη αποφυγή ανάμειξής τους. Τέλος, το δεξαμενόπλοιο έχει
ειδική επικάλυψη στην επιφάνεια των δεξαμενών του με χημικό χρώμα, ώστε να είναι πιο
ανθεκτικό στις οξειδώσεις και να μην υπάρχει ο κίνδυνος ανάμειξης των φορτίων με σκουριές
κάτι που θα επηρεάσει την ποιότητά του.
Δεξαμενόπλοιο σιτηρών
Το συγκεκριμένο είναι ένα κοινό δεξαμενόπλοιο που ενίοτε εξυπηρετεί την μεταφορά σιτηρών
(grain tanker). Η υπηρεσία αυτή ανέκυψε στη δεκαετία του ’50 όπου η απόσυρση πλοίων
οδήγησε σε αυτήν τη χρήση. Το κατασκευαστικό προφίλ των δεξαμενόπλοιων εξυπηρετεί σε
μεγάλο βαθμό τη μεταφορά σιτηρών, διότι μπορούν να εκφορτωθούν άνετα μέσα από τα
ιδιαιτέρως μικρά στόμια των δεξαμενών μέσω των σωληνώσεων. Παράλληλα, έχουν ιδιαίτερη
ευστάθεια, κάτι που είναι απαραίτητο για την μεταφορά των σιτηρών, λόγω και του
διαχωρισμού των δεξαμενών σε δύο πλαϊνές και μία στο κέντρο.
Δεξαμενόπλοιο οινοφόρο
Με το συγκεκριμένο είδος διακινούνται φορτία υψηλής ευαισθησίας (π.χ. κρασί, λάδι,
οινοπνευματώδη ποτά, απορρυπαντικά κλπ.). Οι δεξαμενές του συγκεκριμένου είδους είναι
χαλύβδινες για να μην σκουριάζουν και να είναι λείες. Επιπλέον, κρίνεται πολύ σημαντικός ο
έλεγχος των δεξαμενών και του εξοπλισμού από ειδικούς επιθεωρητές, ώστε να μην υπάρχει
πιθανότητα να μολυνθούν από υπολείμματα προηγούμενων φορτίων. Το μέγεθός του είναι από
500 έως 3.000 τόνους dwt, ενώ έλαβε την ονομασία του από τον πρωταρχικό ρόλο δημιουργίας
του. Σημειώνεται πως δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα πλοίο μεταφοράς ειδικών υγρών φορτίων
(special liquids trade ship), ενώ λόγω της ειδικής κατασκευής του μπορεί να μεταφέρει πολλά
είδη φορτίων.
Δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων
Το συγκεκριμένο είναι ένα κοινό δεξαμενόπλοιο μεγαλύτερης εξέλιξης και είναι ειδικά
διαμορφωμένο ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρει διάφορα είδη χημικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
2.1 Εισαγωγή
Η ναυλαγορά (freight market), είναι το σύστημα εκείνο που κάνει αναφορά στους ναύλους και
στη διαμόρφωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση σε
χωρητικότητα πλοίου για μεταφορές φορτίων. Όταν η ζήτηση είναι ιδιαιτέρως υψηλή, οι
ναυλοτιμές ανεβαίνουν πολύ με συνέπεια την «έκρηξη της ναυλαγοράς» ή σε διεθνείς όρους
γνωστό και ως boom.
Σε περίπτωση που υπάρχει έντονη μείωση της τιμής των ναύλων, λόγω π.χ. της
πλεονάζουσας προσφοράς ή ακόμα και λόγω άλλων ζητημάτων (πολεμικών συγκρούσεων,
οικονομικών πολέμων κλπ.), τότε σημειώνεται μία έντονη μείωση στη ναυλαγορά, η οποία με
διεθνείς όρους ονομάζεται roll-down και όχι κραχ όπως ισχύει σε άλλες οικονομικές
περιπτώσεις.
Ως ναυλαγορά, οριοθετείται η γεωγραφική περιοχή στην οποία θέτονται οι ναύλοι και
υλοποιούνται οι μετακινήσεις (Χολέβας, 2001). Παράλληλα, περιλαμβάνονται σε αυτήν και τα
άτομα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση όλων εκείνων των σταδίων που είναι απαραίτητα
για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των φορτίων μέσω θαλάσσης διαμορφώνοντας
και τους ναύλους.
Η πρόοδος των μετακινήσεων των φορτίων μέσω θαλάσσης είχε ως αποτέλεσμα την
ίδρυση ναυτιλιακών οργανισμών και κέντρα ναυλώσεων. Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω,
η ναυλαγορά είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο που απαρτίζεται από πρόσωπα, συντελεστές και
ενέργειες που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών
ενεργειών και διαδικασιών διαμορφώνονται οι ναύλοι στους οποίους στηρίζονται οι
διακινήσεις μέσω θαλάσσης (Γκιζιάκης et al., 2010).

2.2 Χαρακτηριστικά της Ναυλαγοράς Υγρού Φορτίου
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας προσφέρουν υπηρεσίες
μεταφοράς φορτίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση σε διακινήσεις
μέσω θαλάσσης (Kendall and Buckley 2001). Η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης
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εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης με τη χρήση δεξαμενόπλοιων, έχει προέλευση από τις
εμπορικές σχέσεις που διέπουν μία αγορά.
Η ζήτηση για χρήση δεξαμενόπλοιων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση σε
παραγωγή, οπότε ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μία ιδιαίτερα μεταβλητή αγορά. Σύμφωνα
με προγενέστερες έρευνες, έχει αναδειχθεί η θετική συσχέτιση του θαλάσσιου εμπορίου και
του ναύλου (Stopford, 2009). Κάθε μεταβολή που επιδέχεται ο ναύλος προκαλείται από το
ύψος των θαλάσσιων μεταφορών (Lun et al., 2010). Στην αγορά υγρού φορτίου, ο ναύλος
διαδραματίζει έναν βασικό συντελεστή για τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών λειτουργιών
των ναυτιλιακών.
Σε περίπτωση που διογκωθεί η ποσότητα διακινούμενων προϊόντων, τότε θα υπάρξει
ταυτόχρονη ενίσχυση των διακινήσεων μέσω θαλάσσης. Η ενισχυμένη και σε κάποιες
περιπτώσεις υπερβάλλουσα ζήτηση, έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο της ναυλοτιμής.
Παράλληλα, ο ναύλος είναι επιδραστικός και όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις μίας
ναυτιλιακής για πιθανή αναπροσαρμογή του αριθμού πλοίων που διαθέτει, ώστε να αυξήσει
την προσφορά και ως εκ τούτου τα έσοδά της. Η αύξηση της προσφοράς, μπορεί να επιτευχθεί
μέσα από την αγορά νέων δεξαμενόπλοιων που θα ενταχθούν στον στόλο τους.
Η συνεχής αυξητική τάση του εμπορίου και η ανάγκη για θαλάσσιες μεταφορές, οδηγεί
τον κλάδο της ναυτιλίας σε βιομηχανία έντασης κεφαλαίου και αυτό γιατί χρήζει υψηλών
επενδυτικών αναγκών σε πλοία. Παράλληλα, το ποσοστό των συναλλαγών μέσω θαλάσσης
είναι εκείνο που καθορίζει και τις επενδυτικές κινήσεις σε στόλο (Stopford 2009), ενώ αξίζει
να σημειωθεί πως τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αποσταλούν παντού χωρίς ουσιαστικές
επενδύσεις στη ναυτιλία. Σε περίπτωση που υπάρχουν επενδύσεις σε στόλο, αλλά δεν υπάρχει
αυξημένη ζήτηση, τότε υπάρχουν κοστοβόρες επιπτώσεις για την εταιρία.
Η ζήτηση σε θαλάσσιες διακινήσεις εξαρτάται από το θαλάσσιο εμπόριο, γεγονός όμως
που δεν προϋποθέτει πως οι ναυτιλιακές θα είναι ικανές να προλάβουν τις μεταβολές σε ζήτηση
(McConville 1999). Με στόχο τη διαχείριση της πιθανής ενίσχυσης του αριθμού των
διακινήσεων μέσω θαλάσσης, οι μεταφορικές που χρησιμοποιούν δεξαμενόπλοια, οδηγούνται
στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταφορικής τους δυναμικής. Ως εκ τούτου, η ναυλαγορά και η
διαμόρφωση των τιμών των ναύλων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε εμπορικές
συνθήκες και από τη ζήτηση και προσφορά στα διάφορα αγαθά.
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2.3 Πρόσωπα της Ναυλαγοράς
Σημαντικό κομμάτι για την κατανόηση της ναυλαγοράς είναι και τα πρόσωπα τα οποία την
απαρτίζουν και τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό διατηρούν σχέσεις εξάρτησης μεταξύ τους. Αυτά
τα πρόσωπα είναι γνωστά στη διεθνή ορολογία ως charter maker practitioners, ονομασία που
υποδηλώνει τον σημαντικό τους ρόλο στη ναυλαγορά, και είναι γνωστά με τις λέξεις
πλοιοκτήτης, εφοπλιστής και ο κύριος των πλοίων. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος τους είναι
ιδιαίτερα αξιοσημείωτος και η σχέση τους αλληλένδετη, καθώς είναι εκείνοι που
εκμεταλλεύονται τον εκάστοτε στόλο.
Αναλυτικότερα, το πρόσωπο γνωστό και ως πλοιοκτήτης διαθέτει στην κυριότητά του
και χρησιμοποιεί τον στόλο του για δικούς του σκοπούς. Εν αντιθέσει, ο εφοπλιστής είναι
εκείνος που ναι μεν έχει στην ιδιοκτησία του έναν στόλο και τον εκμεταλλεύεται, αλλά ο
στόλος δεν είναι υπό τη δική του κυριότητα. Όσον αφορά τον κύριο του πλοίου, όπως φαίνεται
και από το όνομά του έχει υπό την κυριότητά του τον στόλο, χωρίς όμως να το εκμεταλλεύεται.
Εάν συμβεί οτιδήποτε στο καράβι, τότε ο εφοπλιστής ευθύνεται προσωπικά, ενώ αντίθετα ο
κύριος του πλοίου ευθύνεται μόνο για την αξία του (Γκιζιάκης, 2010).
Ένα ακόμη σημαντικό πρόσωπο της ναυλαγοράς είναι και οι ναυλωτές (charters). Σε
αυτούς συγκαταλέγονται τα πρόσωπα νομικού ή φυσικού χαρακτήρα που διαθέτουν
πληροφόρηση για τα εμπορεύματα που πρόκειται να διακινηθούν, όπως επίσης και για τα
διαθέσιμα πλοία. Όποια ενημέρωση λαμβάνουν, την παρέχουν στους εκναυλωτές με αντίτιμο
φυσικά συγκεκριμένου ύψους ναύλους. Με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς διακίνησης
των φορτίων, θα πρέπει να καταγραφεί η συμφωνία σε νόμιμο έγγραφο μεταξύ των μερών
γνωστό και ως ναυλοσύμφωνο.
Επιπρόσθετα, μόλις γίνει η ανωτέρω σύμβαση και ολοκληρωθούν οι υπογραφές από τα
δύο προαναφερόμενα μέρη (ναυλωτές και εκναυλωτές), εμφανίζονται οι φορτωτές (shippers)
οι οποίοι είναι οι βασικοί καθοριστές και υπεύθυνοι των φορτίων που πρόκειται να
διακινηθούν. Σε πρώτη φάση, οφείλουν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στα λιμάνια και
συγκεκριμένα στην προκαθορισμένη προβλήτα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να φέρουν μαζί
τους και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τους εκναυλωτές και καθορίζουν την εκφόρτωση.
Συνεχίζοντας, μόλις το εμπόρευμα φτάσει στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής, οι
φορτωτές οφείλουν να αποδώσουν τον ήδη καθορισμένο ναύλο. Σε περίπτωση που υπάρξει
καθυστέρηση στην παράδοση θα πρέπει να καταβληθεί επιπρόσθετο αντίτιμο. Παράλληλα, σε
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περίπτωση μη τήρησης των όρων της συμφωνίας θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση από
αυτούς, ενώ ακόμα οι φορτωτές θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφο που αποδεικνύει την
παραλαβή του εμπορεύματος προς τους εκναυλωτές στο λιμάνι που πραγματοποιείται η
εκφόρτωση (Ρόκας, 2002).
Ένα ακόμη σημαντικό πρόσωπο που διαμορφώνει τη ναυλαγορά είναι οι διαχειριστές
των πλοίων. Οι συγκεκριμένοι, αναδείχθηκαν από την ανάγκη καθιέρωσης μέσου επικοινωνίας
του συμφέροντος των τραπεζικών ιδρυμάτων και των ιδιοκτητών πλοίων. Ο ρόλος τους όπως
διαφαίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μπορούν να προβάλουν με τον σωστό τρόπο
τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των μερών, κυρίως αναφορικά με τα θέματα
πληρωμών. Εξίσου σημαντικοί είναι και οι μεσίτες (shipbrokers) οι οποίοι διακρίνονται σε δύο
ομάδες. Στους μεσίτες που σχετίζονται με την πώληση και την αγορά ενός πλοίου και των
μεσιτών που προσπαθούν να ανακαλύψουν ευκαιρίες και ενημερώνονται διαρκώς για τις τιμές
πώλησης. Οι συγκεκριμένοι μεσίτες, είναι εκείνοι που μπορούν να επιτύχουν μία συμφωνία
μεταξύ των μερών και προχωρήσουν στη δημιουργία ενός συμφωνητικού-συμβολαίου.
Οι άλλοι μεσίτες (chartering brokers), αποτελούν δίαυλο στην επικοινωνία του
πλοιοκτήτη που έχει το πλοίο του προς διάθεση για εκναύλωση και του ναυλωτή που θέλει να
προχωρήσει στη ναύλωσή του για να διακινήσει το εμπόρευμά του. Αξίζει να σημειωθεί πως
οι μεσίτες αυτοί, είναι οι κύριοι ρυθμιστές των σημείων που διέπουν τη σύμβαση και φυσικά
λαμβάνουν κάποια προμήθεια για την υπηρεσία τους. Για να επιτύχουν καλές συμφωνίες,
οφείλουν να ακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς και να γνωρίζουν τις ανάγκες σε
ζήτηση και προσφορά.
Η παρουσίαση των προσώπων της ναυλαγοράς συνεχίζεται με τον ναυτικό πράκτορα ο
οποίος έναντι κάποιας αμοιβής, καλείται να εκπροσωπήσει τον πλοιοκτήτη όπου χρειαστεί. Οι
βασικές του αρμοδιότητες είναι η σύνταξη εκθέσεων με εκτιμήσεις που αφορούν τα έξοδα του
πλοιοκτήτη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου του σε ένα λιμάνι, η διασφάλιση
της άρτιας διεξαγωγής της άφιξης και αναχώρησης των πλοίων στα λιμάνια, η επιλογή σωστής
θέσης για να αγκυροβολήσει το πλοίο, αλλά και η επίβλεψη της διαδικασίας αγκυροβόλησης.
Παράλληλα, οφείλει να ελέγχει τις ανάγκες του πλοίου και των ατόμων που εργάζονται σε αυτό
(π.χ. καύσιμα, τροφή, χρήματα, πλήρωση κενών θέσεων κλπ.).
Προχωρώντας λοιπόν στην παρουσίαση των προσώπων που καθορίζουν τη λειτουργία
της αγοράς, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στους βιομηχανικούς μεταφορείς (industrial
carriers). Με το πέρασμα των χρόνων, οι ισχυρές βιομηχανίες επιζητούν ολοένα και
περισσότερο να βρίσκουν λύσεις ώστε να περιορίσουν τα κόστη τους, οπότε και χαράσσουν
νέες στρατηγικές που αποσκοπούν στο συγκεκριμένο ζητούμενο. Με πρωταρχικό λοιπόν στόχο
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να περιοριστούν κατά το ελάχιστο τα μεταφορικά κόστη, πολλές βιομηχανίες έκριναν ότι δε
χρειάζεται απαραίτητα να γίνεται μεταφορά του εμπορεύματος στον πελάτη από μία
προμηθευτική εταιρία. Με γνώμονα αυτό, προχώρησαν στην απόκτηση δικού τους τονάζ για
τη διακίνηση του εμπορεύματός τους, μέσα από θυγατρικές μεταφορικές εταιρίες, είτε από
επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην εκμετάλλευση των πλοίων (Κιάντος, 2003).

2.4 Είδη ναυλώσεων
Έχοντας κατανοήσει σε πρώτο βαθμό την έννοια της ναυλαγοράς, θα πρέπει να γίνει μία
παρουσίαση των μορφών που λαμβάνει η ναύλωση. Συγκεκριμένα, η ναύλωση διακρίνεται σε
κάποια είδη-κατηγορίες οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια και είναι οι εξής:
Ναύλωση κατά ταξίδι (Voyage-Spot Charter)
Ένα πρώτο είδος ναύλωσης είναι η ναύλωση κατά ταξίδι (voyage-shop charter). Σε αυτή κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού το πλοίο ναυλώνεται για να προχωρήσει η διακίνηση κάποιου φορτίου
από ένα εμπορικό λιμάνι σε κάποιο άλλο. Η συμφωνία που διέπει τη σωστή διεξαγωγή του
φορτίου, πραγματοποιείται μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή και επισφραγίζεται με το
ναυλοσύμφωνο. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά-ταξίδι, τότε λήγει και η ισχύς του
συμφωνητικού.
Στη ναύλωση κατά ταξίδι, ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι αρμόδιος για τη λειτουργία αλλά
και τη διεκπεραίωση της εμπορικής δραστηριότητας του πλοίου, διατηρώντας όλα τα έξοδα
που μπορεί να προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Διαχρονικά, οι τιμές των
ναύλων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω φυσικά και της ενδυνάμωσης του θεσμού της ναυτιλίας
(Σαμπράκος και Γιαννόπουλος, 2017).
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη ναύλωση κατά ταξίδι είναι σημαντικά για τον
εφοπλιστή και αυτό διότι πρωτίστως δεν του περιορίζει τον στόλο για σημαντικό χρονικό
διάστημα. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να διαθέσει τον στόλο του σε περισσότερους
πελάτες, οπότε θα έχει αυξημένα κέρδη, ενώ παράλληλα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το
ενδεχόμενο μίας ανισότητας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης κάτι που θα εκτοξεύσει
τις τιμές των ναύλων.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο είδος ναύλωσης μπορεί να παρουσιάζει και αρνητικές
επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μπορεί για παράδειγμα όταν η ναυλαγορά
βρίσκεται σε περίοδο ύφεσης, να αναδειχθεί ζήτημα στους ναύλους και να παρουσιάσουν
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έντονη τάση προς μείωση. Αυτή η πτώση στις τιμές μπορεί να αναγκάσει τους εφοπλιστές να
ναυλώσουν τα πλοία σε πολύ χαμηλότερους ναύλους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις να τα
αποσύρουν ή να προχωρήσουν σε ρευστοποίηση των παγίων τους σε μακροχρόνιες περιόδους
κρίσης και να πουλήσουν τον στόλο πολύ χαμηλά. Γίνεται λοιπόν σαφές πως η πιθανότητα οι
ναύλοι να ακολουθήσουν έντονες μεταβολές, αποδεικνύει παράλληλα τον υψηλό κίνδυνο των
αγορών που περιλαμβάνει ο ναυτιλιακός τομέας. Ταυτόχρονα όμως, αναδεικνύονται και οι
πολύ σημαντικές επιδόσεις για τους εφοπλιστές και τους επενδυτές.
Χρονοναύλωση
Επόμενο είδος ναύλωσης είναι η χρονοναύλωση, όπου στη συγκεκριμένη ναυλώνεται ένα
πλοίο για έναν ορισμένο χρονικό ορίζοντα. Το συγκεκριμένο αυτό χρονικό διάστημα είναι
πιθανό να είναι το απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί το ταξίδι και ως εκ τούτου η
χρονοναύλωση φέρει την ονομασία χρονοναύλωση κατά ταξίδι (trip chapter). Για πολύ
μεγαλύτερους χρόνους πραγμάτωσης των ταξιδιών η ναύλωση φέρει την ονομασία period
chapter.
Στην παρούσα μορφή ναύλωσης το πλοίο δίνεται στον ναυλωτή για το εκάστοτε
διάστημα, χωρίς όμως να χάνει ο εφοπλιστής την ιδιοκτησία του πλοίου. Παρόλα αυτά ο
εφοπλιστής λαμβάνει ένα αντίτιμο που χαρακτηρίζεται ως ενοίκιο (hire) και το λαμβάνει
μηνιαίως μέχρι την ολοκλήρωση της ναύλωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη
μορφή, η εμπορική λειτουργία και μέρος από τα κόστη του πλοίου (καύσιμα, μη προβλεπόμενα
κόστη κλπ.) είναι υπό τον ναυλωτή (Γκιζιάκης et al., 2010). Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό
πως ο κίνδυνος μειώνεται για τον εφοπλιστή, ενώ παράλληλα του προσφέρει ρευστότητα για
αρκετό διάστημα, κάτι που μπορεί να τον διευκολύνει στην αποπληρωμή τυχόν οικονομικών
εκκρεμοτήτων του.
Αναφορικά με τον ναυλωτή, το βασικό του όφελος είναι η δυνατότητά του να ασκήσει
τις προγραμματισμένες μεταφορές του χωρίς όμως να οφείλει να έχει στην κυριότητά του δικό
του στόλου. Επιπλέον, γνωρίζοντας τα μεταφορικά κόστη εκ των προτέρων, είναι σε θέση να
κάνει καλύτερο προγραμματισμό ως προς τα έξοδά του.
Ο εφοπλιστής παράλληλα κερδίζει ασφαλή κέρδη, ενώ σε περίπτωση που η αγορά
βάλλεται από ύφεση παρά την πιθανή μείωση της τιμής των ναύλων, τα έσοδά του παραμένουν
σταθερά. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει άνοδος στις τιμές των ναύλων κατά το διάστημα της
χρονοναύλωσης, κάτι που θα έχει ως συνέπεια να επωμιστεί το βάρος ο ναυλωτής και όχι ο
πλοιοκτήτης.
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Ναύλωση πλοίου γυμνού (Charter Party by demise ή bareboat)
Στο συγκεκριμένο είδος ναύλωσης, στη ναύλωση πλοίου γυμνού (charter party by demise ή
bareboat), ο εφοπλιστής ναυλώνει το πλοίο για αρκετά μεγάλο χρονοδιάγραμμα, προσφέροντας
μαζί με αυτό και το πλήρωμά του, ενώ στην ουσία διατηρεί μόνο την κατοχή του και καμία
άλλη δραστηριότητα. Τόσο η λειτουργία όσο και το τεχνικό κομμάτι του πλοίου διαχειρίζεται
ολοκληρωτικά από τον ναυλωτή.
Συγκεκριμένα, ο ναυλωτής έχει υπό τη δική του ευθύνη τη διαχείριση όλων των πιθανών
μεταβλητών κοστών, ενώ ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει μόνο τα σταθερά έξοδα, όπως για
παράδειγμα τυχόν δανειακές εκκρεμότητες. Στην ουσία δηλαδή, ο εφοπλιστής παραχωρεί ένα
πλοίο γυμνό και εκείνος που το ναυλώνει είναι αρμόδιος για τη στελέχωση, τον εφοδιασμό με
τον απαραίτητο εξοπλισμό και φυσικά τη λειτουργία του. Το όφελος που προκύπτει στους
ναυλωτές είναι πως με τη συγκεκριμένη μορφή ναύλωσης τίθενται ως ιδιοκτήτες, χωρίς όμως
να έχουν στην ουσία οποιονδήποτε επενδυτικό κίνδυνο ως προς την αγορά ή τη ναυπήγηση
ενός πλοίου (Γκιζιάκης et al., 2010).
Συμβόλαιο υπεργολαβίας (COA, Contract of affreightment)
Μία ακόμη μορφή ναύλωσης είναι τα συμβόλαια υπεργολαβίας, τα οποία είναι μία πιο
πολύπλοκη μορφή χρήσης του στόλου. Στη συγκεκριμένη μορφή ο εφοπλιστής είναι υπεύθυνος
για τη διακίνηση φορτίων σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο ναύλο. Η μέθοδος που
θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία της διακίνησης του φορτίου επιλέγεται από τον
πλοιοκτήτη, όπως και τα πλοία που θα εκμεταλλευτεί για τη μεταφορά. Παράλληλα,
αναλαμβάνει όλα τα μεταφορικά κόστη, κάτι που ισχύει και στη ναύλωση κατά ταξίδι. Είθισται
τα συγκεκριμένα συμφωνητικά να είναι μακράς διάρκειας και οι τιμές των ναύλων να
αναδιαμορφώνονται περισσότερο από μία φορά ετησίως.
Διακυμάνσεις στα επίπεδα των ναύλων
Οι μεταβολές στις τιμές των ναύλων σε μία χρονική περίοδο είναι πολυεπίπεδες και
διαμορφώνονται ανάλογα με τη διάρκεια των συμβάσεων και τo μέγεθος του πλοίου. Οι
εποχικές διακυμάνσεις των ναύλων υφίστανται σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αλλά αξίζει να
επισημανθεί πως ελαχιστοποιούνται στην περίπτωση κατά την οποία το ναυλοσυμφωνητικό
είναι μεγάλης διάρκειας από δύο έως και τρία έτη. Επιπλέον, παρατηρείται πως οι ναυλοτιμές
διαμορφώνονται με γνώμονα μία πιθανή ανάπτυξη της τιμής του spot ναύλου (Beenstock and
Vergottis, 2006).
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Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό οι χρονοναυλώσεις να μην έχουν έντονες αυξομειώσεις
στις τιμές των ναύλων συγκριτικά με τις ναυλώσεις κατά ταξίδι και αυτό διότι η προοπτική για
πιθανή βελτίωση των spot ναύλων βρίσκονται στον ορισμένο από τη σύμβαση ναύλο. Αξίζει
να σημειωθεί πως η spot αγορά έχει πιο έντονη αυξομείωση στους ναύλους και αυτό γιατί
ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτή των χρονοναυλώσεων. Παράλληλα, οι ναυτιλιακές οι οποίες
λειτουργούν στην αγορά αυτή είναι πιο ευάλωτες από όσες διαθέτουν τα πλοία τους στη
χρονοναύλωση.
Υπάρχει περίπτωση ένας εφοπλιστής που κινείται στην αγορά spot να μην είναι σε θέση
να βρει ναυλωτή για να ναυλώσει τα πλοία του λόγω ιδιαίτερα υψηλής προσφοράς και με τον
τρόπο αυτό να βρίσκεται σε μεγάλο ρίσκο (unemployment risk). Ακόμα ένα μειονέκτημα για
τους εφοπλιστές της αγοράς αυτής είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει πληρωμή του νεκρού
ναύλου από τα ναυλοσυμφωνητικά ή ακόμα ένα από τα πλοία του να μείνει σε κάποιο λιμάνι
όπου δεν είναι εφικτό να κάνει κάποιο επόμενο ταξίδι. Ως εκ τούτου ο εφοπλιστής θα πρέπει
να αναλάβει όλα τα κόστη λειτουργίας του πλοίου χωρίς όμως να έχει λάβει αρκετά έσοδα από
τις πληρωμές των ναύλων.

2.5 Ανάλυση της Ναυλαγοράς με 5 Forces
Πολύ σημαντικό για την κατανόηση της ναυλαγοράς και τις αποφάσεις που θα κληθεί ο
εφοπλιστής να αναλάβει, αποτελεί η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως. Η ανάλυσή του είναι πολύ σημαντική και μπορεί από τα
συμπεράσματα που θα εξαχθούν να συμβάλει ενεργά στη λήψη σωστών αποφάσεων. Το
εξωτερικό περιβάλλον εξετάζεται από το μοντέλο του Porter και από τις πέντε δυνάμειςπαράγοντες που το διαμορφώνουν.
Οι εν λόγω δυνάμεις καθορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισμού που
υφίσταται σε έναν κλάδο, καθώς και τη στρατηγική που θα διαμορφώσει η εταιρία. Η ανάλυση
των δυνάμεων Porter προσφέρει στην επιχείρηση την ικανότητα να συλλέγει στοιχεία με τα
οποία θα στηρίξει τη διαμόρφωση της στρατηγικής της. Παράλληλα, διαμορφώνει τον τρόπο
όπου η δομή του κλάδου που δραστηριοποιείται επιδρά στον ανταγωνισμό και ο οποίος με τη
σειρά του διαμορφώνει το πιθανό κέρδος της εταιρίας. Ως εκ τούτου, η κλαδική ανάλυση ως
προς τη δομή μπορεί να προσφέρει στην εταιρία τη δυνατότητα εκτίμησης του κλάδου
συνολικά (Παπαδάκης, 2016). Συγκεκριμένα οι πέντε αυτές δυνάμεις είναι οι εξής:
• Η απειλή από την είσοδο νέων εταιρών
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• Το επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ των ήδη υπαρχουσών εταιριών
• Η διαπραγματευτική δύναμη του προμηθευτή
• Η διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή της εταιρίας
• Η απειλή από την ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών (κάτι που δεν είναι εφικτό στη ναυτιλία)
(Porter, 1985)
Απειλή από την είσοδο νέων εταιριών
Μία εταιρία λαμβάνει την απόφαση να εισέλθει σε έναν κλάδο, κυρίως όταν αυτός διακρίνεται
από ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, μικρό κόστος και μεγάλη δυνατότητα κερδοφορίας. Όταν
λοιπόν εισέρχονται καινούριες εταιρίες στον κλάδο, υπάρχει άμεση ενδυνάμωση των
ανταγωνιστικών τάσεων ανάμεσα στις ήδη υφιστάμενες εταιρίες και τις νέες. Ως εκ τούτου
είναι πολύ σύνηθες οι υφιστάμενες εταιρίες να αυξάνουν τα εμπόδια για την είσοδο νέων
εταιριών, ώστε να προστατεύσουν τη θέση τους στον κλάδο (Grant, 2005). Οι συντελεστές που
διαμορφώνουν την απειλή εισόδου νέων εταιριών στον κλάδο είναι οι εξής:
• Οικονομίες κλίμακας: Υπάρχουν τομείς όπου η αποτελεσματικότητα των εταιριών
διαμορφώνεται από την παραγόμενη ποσότητα των αγαθών. Συνεπώς, όσο πιο αυξημένη
είναι η παραγωγή προϊόντων, τόσο λιγότερα θα είναι τα μοναδιαία παραγωγικά κόστη. Οι
εταιρίες που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, παρουσιάζουν δυσκολίες στην
εκμετάλλευση των οφελών που προκύπτουν στις οικονομίες κλίμακας, διότι η παραγωγή
τους είναι περιορισμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενες εταιρίες να έχουν
αυξημένα κόστη και τα αγαθά τους να μην είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο τα προϊόντα των
ήδη υπαρχουσών εταιριών. Στη ναυτιλιακή αγορά, υπάρχουν περιπτώσεις που μία εταιρία
μπορεί να εισέλθει και με μικρό στόλο, άρα δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στην είσοδο στον
κλάδο.
• Νομικοί περιορισμοί και κυβερνητικές πολιτικές: Υπάρχουν τομείς όπου η είσοδος
καινούριων εταιριών στον κλάδο εμποδίζεται από τις νομοθεσίες των κρατών ή από τη
διεθνή νομοθεσία, κάτι που ισχύει και στη ναυτιλία όπου διέπεται από διεθνείς συνθήκες
και διακρατικές συμφωνίες.
• Κεφαλαιακές ανάγκες: Ακόμα ένας παράγοντας είναι το κεφάλαιο που είναι απαραίτητο
για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ώστε να μπορέσει μία εταιρία να εισέλθει στον
κλάδο. Το κεφάλαιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ ουσιαστικό για τυχόν
κατασκευές, αγορές εξοπλισμού και λοιπές ανάγκες. Διαφαίνεται λοιπόν, ότι αν και η
ένταξη μίας εταιρίας σε έναν κλάδο είναι δελεαστική, παρόλα αυτά οι κεφαλαιακές ανάγκες
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είναι ιδιαιτέρως υψηλές, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τις υφιστάμενες
εταιρίες. Για παράδειγμα για την κατασκευή ενός πλοίου απαιτείται ένα υψηλό κεφάλαιο
λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας που απαιτείται, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αγορά ενός
πλοίου. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα απαγορευτικό για μία εταιρία, ώστε να εισέλθει στον
κλάδο της ναυτιλίας.
• Κοστολογικά οφέλη ανεξαρτήτου μεγέθους: Οι εταιρίες που προϋπάρχουν σε κάποιον
κλάδο, διαθέτουν κάποια οφέλη σε σχέση με τις νεοεισερχόμενες εταιρίες. Τα
πλεονεκτήματα αυτά προκύπτουν από την πολυετή δραστηριοποίησή τους στον τομέα
αυτόν. Κάποια από τα οφέλη αυτά είναι η τεχνογνωσία και η καινοτομία στη δημιουργία
των προϊόντων, την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, τη συνεργασία με προμηθευτές και
γενικότερα την εξοικείωση με τον τομέα δραστηριοποίησης. Στην περίπτωση του κλάδου
της ναυτιλίας, μία εταιρία που είναι εδραιωμένη στον χώρο, έχει την τεχνογνωσία που
απαιτείται μέσα από τα χρόνια παρουσίας της στον κλάδο, κάτι που μπορεί για μία
νεοεισερχόμενη εταιρία στον κλάδο της ναυτιλίας να αποτελέσει εμπόδιο.
• Πιθανότητα αντεκδίκησης από τις υφιστάμενες εταιρίες: Αν υπάρχει πιθανότητα οι
υφιστάμενες εταιρίες να προχωρήσουν σε αντιδράσεις από την είσοδο μίας νέας εταιρίας,
τότε δυσχεραίνει η απόφαση μίας νέας εταιρίας να εισέλθει στον κλάδο. Η αντίδραση των
υφιστάμενων εταιριών μπορεί να προκύψει μέσα από τον περιορισμό της τιμής του
προϊόντος, την ενίσχυση του marketing κλπ. Στις περιπτώσεις του ναυτιλιακού κλάδου μία
αντίδραση των ήδη υφιστάμενων ναυτιλιακών, είναι ο ορισμός συγκεκριμένης τιμολογιακής
πολιτικής, κάτι που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για μία νέα εταιρία.
• Πρόσβαση στα κανάλια διανομής: Η πρόσβαση στα κανάλια αποτελεί ένα ακόμη βασικό
εμπόδιο των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κανάλια είναι ανασφαλή ως προς τα
καινούρια προϊόντα, οπότε επιλέγουν κυρίως τα υφιστάμενα προϊόντα του κλάδου.
Παράλληλα, οι ήδη υπάρχουσες εταιρίες εκμεταλλεύονται το «μέγεθός» τους, ως μέσο
διαπραγμάτευσης με στόχο τον περιορισμό της εισόδου των νεοεισερχόμενων εταιριών στα
κανάλια διανομής. Ως εκ τούτου, μια ναυτιλιακή που δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον
κλάδο, έχει αποκτήσει φήμη η οποία την καθιστά ελκυστική προς τους προμηθευτές. Εν
αντιθέσει, για μία νέα ναυτιλιακή η εμπιστοσύνη με τους προμηθευτές δεν είναι δεδομένη
και μπορεί αυτό να την εμποδίσει από την είσοδό της στον κλάδο.
• Ευελιξία στη συνεργασία με μία νέα εταιρία: Ο συγκεκριμένος παράγοντας παρουσιάζει
το κατά πόσο ο πελάτης ενός κλάδου μπορεί εύκολα να σταματήσει τη συνεργασία του με
μία παλιά εταιρία του κλάδου και να συνάψει συνεργασία με μία καινούρια εταιρία στον
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χώρο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε οικονομικές, τεχνολογικές ακόμα και ψυχολογικές
παραμέτρους. Όλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για μία νέα ναυτιλιακή η οποία
μπορεί να μην έχει ακόμα το οικονομικό και τεχνολογικό μέγεθος μίας ήδη υφιστάμενης
ναυτιλιακής.
• Διαφοροποίηση αγαθού και υπηρεσίας: Το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος και
η εμπιστοσύνη του καταναλωτή σε αυτό, είναι ένα ακόμη εμπόδιο για την είσοδο μίας νέας
εταιρίας στον κλάδο. Αν τα αγαθά είναι πολύ διαφοροποιημένα τότε αυξάνεται η δυσκολία
της εταιρίας να εισέλθει και να μπορέσει να επιβιώσει στην αγορά. Λόγω αυτού, οι νέες
εταιρίες είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους κυρίως στο R&D, στο
marketing, στις υποδομές δικτύου με στόχο την μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικής τους
δυναμικής. Για παράδειγμα, η μεταφορά υγρών φορτίων είναι ιδιαίτερα απαιτητική και
προϋποθέτει σημαντική τεχνογνωσία. Μία νέα ναυτιλιακή μπορεί να μη διαθέτει αυτή τη
γνώση, οπότε να μην είναι σε θέση να εισέλθει στη συγκεκριμένη αγορά.
Το επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ των ήδη υπαρχουσών εταιριών
Ένας βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το περιβάλλον αποτελεί ο βαθμός
ανταγωνιστικότητας που επικρατεί μέσα σε μία αγορά. Το μέγεθος της ανταγωνιστικότητας
διαμορφώνεται από τις δράσεις που αναλαμβάνει η εκάστοτε εταιρία, ώστε να ενισχύσει την
παρουσία της και ως εκ τούτου την κερδοφορία της (Παπαδάκης, 2016. Η ανάληψη δράσεων
από την εταιρία οδηγεί αυτόματα σε αντιδράσεις από τις εταιρίες που συνυπάρχουν στην
αγορά, ώστε να μπορούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Οι αντιδράσεις τους,
τροφοδοτούνται και από τις επικρατούσες κλαδικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζονται από τους
εξής συντελεστές:
• Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: Σε αγορές όπου το μέγεθος των καινούριων πελατών
μεγεθύνεται ταχέως, οι εταιρίες αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των πωλήσεών τους, ώστε
να αναπτύξουν το πελατολόγιό τους. Συνεπώς, δεν απαιτεί προϋπόθεση μίας εταιρίας για να
αναπτυχθεί, η απόκτηση πελατών από την ανταγωνίστρια εταιρία. Αντιθέτως, όταν ο
αναπτυξιακός ρυθμός της αγοράς είναι επιβραδυμένος, τότε τα ανταγωνιστικά επίπεδα
διογκώνονται και αυτό διότι η ενίσχυση της θέσης μίας εταιρίας σημαίνει περιορισμό του
μεριδίου αγοράς της αντίπαλης εταιρίας. Αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να επιτευχθεί με
μειώσεις τιμών οι οποίες είναι ελκυστικές μεν για τους καταναλωτές, αλλά αποδυναμώνουν
σε πολλές περιπτώσεις τις εταιρίες.
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• Τα γνωρίσματα των ανταγωνιστριών εταιριών: Η ανταγωνιστικότητα των εταιριών
ενδυναμώνεται κυρίως όταν οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική και
είναι πολύ κοντά σε μέγεθος. Αξίζει να επισημανθεί πως ο ανταγωνισμός ενισχύεται, όταν
διογκώνεται και ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.
• Τα διογκωμένα πάγια έξοδα και η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας: Σε περίπτωση που οι
εταιρίες έχουν αυξημένα πάγια έξοδα, τότε άμεσα προσπαθούν να ενισχύσουν την
παραγωγή, ώστε να εξασφαλισθεί το όφελος από τις οικονομίες κλίμακας. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται ο ανταγωνισμός, μιας και η στρατηγική που επιλέγεται είναι
ιδιαιτέρως επιθετική και οδηγεί σε τιμολογιακή σύγκρουση.
• Οι ενέργειες για μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς: Ο στόχος της εκάστοτε εταιρίας να
ενισχύσει το μερίδιο της στον κλάδο που δραστηριοποιείται, προκαλεί τις αντιδράσεις των
υπόλοιπων αντιπάλων. Η ενίσχυση του μεριδίου επιτυγχάνεται μέσα από την ενδυνάμωση
του marketing, την κατασκευή νέων καταναλωτικών αγαθών, την μείωση τιμών, αλλά και
μέσω των εξαγορών και των συγχωνεύσεων με άλλες αντίπαλες εταιρίες. Αυτές οι κινήσεις
προφανώς έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
• Η ανυπαρξία διαφοροποίησης: Αν τα προϊόντα μίας εταιρίας δεν είναι αρκετά
διαφοροποιημένα σε μία αγορά, τότε είναι πολύ πιθανό οι καταναλωτές να τα
αντικαταστήσουν με υποκατάστατα προϊόντα άλλων αντίπαλων εταιριών.
• Τα υψηλά εμπόδια εξόδου: Είναι πολύ πιθανό μία εταιρία να έχει μεγαλύτερο κόστος
εξόδου από ότι παραμονής σε έναν κλάδο. Αυτό μπορεί να αφορά κόστη οικονομικά λόγω
αναγκαίων επενδυτικών κινήσεων σε μηχανήματα ή συναισθηματικό. Αν μία εταιρία
δυσκολεύεται να εξέλθει από έναν κλάδο, τότε προτιμάει να παραμείνει σε αυτόν ακόμα και
αν παρουσιάσει ζημιές ή χαμηλή κερδοφορία.
Η διαπραγματευτική δύναμη του προμηθευτή
Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας είναι τα κόστη που προκύπτουν από την αγορά
προμηθειών και πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, ο εκάστοτε προμηθευτής μπορεί να αυξήσει
σημαντικά τα παραγωγικά κόστη (Παπαδάκης, 2016), διότι η προμηθευτική ισχύς εξαρτάται
από την αξία που έχει το αγαθό για τον καταναλωτή, το κόστος που προκύπτει από την εξέλιξη
του προϊόντος, η συγκεντρωτική δύναμη που έχει ο προμηθευτής, αλλά και η δυνατότητά του
να γίνει μέρος μίας αγοράς. Η ικανότητα των προμηθευτών στη διαπραγμάτευση μπορεί να
είναι ιδιαίτερα ισχυρή και αυτό συμβαίνει όταν οι προμηθευτές είναι λίγοι σε αριθμό ή όταν το
κόστος για να επιλέξει μία εταιρία έναν άλλον προμηθευτή διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα.
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Παράλληλα, μπορεί να η διαπραγματευτική ικανότητα του προμηθευτή να εξαρτάται και από
το δυνατό brandname του, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθετη
ολοκλήρωση προς τα εμπρός, ή τέλος όταν οι αγοραστές-πελάτες του προμηθευτή είναι σε
αδύναμη επιχειρηματική θέση (Grant, 2005). Για την καλύτερη κατανόηση οι παράγοντες
αυτοί αναλύονται παρακάτω:
• Ο αριθμός των προμηθευτών: Όταν σε μία βιομηχανία υπάρχουν λίγοι και ισχυροί
προμηθευτές, τότε αυξάνεται η διαπραγματευτική τους ικανότητα και οι εταιρίες
εξαρτώνται από αυτούς.
• Το μέγεθος και η σημασία του πελάτη: Σε περιπτώσεις που ο πελάτης-εταιρία είναι
ιδιαίτερα ισχυρός

στον κλάδο, τότε ο προμηθευτής

έχει

μικρότερη δύναμη

διαπραγμάτευσης.
• Ο βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων του προμηθευτή: Αν ο εκάστοτε προμηθευτής
διαθέτει προϊόντα υψηλής διαφοροποίησης, τότε ο πελάτης έχει μεγάλο κόστος σε
περίπτωση που θελήσει να αλλάξει προμηθευτή. Αυτή η διαφοροποίηση συνεπάγεται
ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.
• Η διαπραγματευτική δύναμη ενός προμηθευτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την
ικανότητα υποκατάστασης των προϊόντων του με άλλα. Η ύπαρξη υποκατάστατων
μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη του προμηθευτή σε μία αγορά.
• Η ικανότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός: Σε περιπτώσεις
που οι προμηθευτές μπορούν να εξελιχθούν και να πάνε στην παραγωγή ένα βήμα μετά,
τότε είναι σε θέση να γίνουν ανταγωνιστές των αγοραστών τους. Με τον τρόπο αυτό
ισχυροποιούνται και παρουσιάζουν αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα.
Συμπεραίνεται λοιπόν, πως η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών στην αγορά
αυτή είναι ιδιαιτέρως ρυθμιστική τόσο για τις υφιστάμενες ναυτιλιακές όσο και για τις
νεοεισερχόμενες. Όσο πιο διαφοροποιημένη είναι η υπηρεσία το προϊόν τους, τόσο πιο μεγάλο
είναι το εμπόδιο που θέτουν στις νέες εταιρίες, γεγονός που διαμορφώνει τη δυσκολία εισόδου
τους στην αγορά, καθώς μπορούν πολύ εύκολα να αυξομειώνουν τις τιμές ή ακόμα και να
μειώνουν τη διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους (π.χ. ναυπηγεία,
προμηθευτές καυσίμων, προμηθευτές εύρεσης πληρώματος, προμηθευτές εφοδίων,
κατασκευαστές κλπ.).
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Η διαπραγματευτική δύναμη των καταναλωτών
Παρόμοιοι συντελεστές της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών αποτελούν και οι
συντελεστές που οριοθετούν τη διαπραγματευτική ικανότητα των αγοραστών-πελατών του
προϊόντος μίας εταιρίας (Παπαδάκης, 2016). Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές του αγαθού μίας
επιχείρησης μπορεί να επιδράσουν στις μεταβολές των τιμών. Συνοπτικά, η δύναμη των
πελατών επηρεάζεται από τη γνώση του καταναλωτή, το μέγεθος της αγοράς, τα γνωρίσματα
του καταναλωτικού αγαθού, τον βαθμό συγκέντρωσής του στην αγορά, την ένταση
διαφοροποίησης του αγαθού και τέλος τη δυνατότητά τους να εισέλθουν στη αγορά (Grant,
2005). Αναλυτικότερα οι συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται στη συνέχεια ως εξής:
• Το μέγεθος του καταναλωτή: Αν ο αριθμός των καταναλωτών ενός προϊόντος είναι
μεγάλος παρουσιάζει ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα και ως εκ τούτου είναι πολύ
σημαντικός στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρίας.
• Το μέγεθος των προμηθευτών: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές
στην αγορά, τότε περιορίζεται η δύναμη των καταναλωτών.
• Το κόστος της επιχείρησης: Σε συνθήκες κατά τις οποίες οι καταναλωτές είναι
εξοικειωμένοι με το κόστος της εταιρίας μπορούν να ενισχύσουν τις πιέσεις τους ως προς
τον ορισμό των τιμών. Όταν το κόστος της εταιρίες διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, τότε οι
πελάτες θα προσπαθήσουν να επιτύχουν και χαμηλότερες τιμολογήσεις στα προϊόντα.
Συνεπώς, όταν οι αγοραστές έχουν γνώση για την εταιρία, διαθέτουν και υψηλή
διαπραγματευτική ικανότητα.
• Η ευαισθησία των καταναλωτών στην τιμή: Όταν οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορές
προϊόντων υψηλού κόστους, τότε προσπαθούν να διεκδικήσουν χαμηλές τιμές ασκώντας
μεγάλες πιέσεις για μείωση των τιμών.
• Τα γνωρίσματα του προϊόντος: Όταν το προϊόν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, τότε οι
πελάτες δεν έχουν ιδιαίτερη δυναμική στη διαπραγμάτευσή τους. Αυτό δημιουργεί μία
έντονη αλληλεξάρτηση του πελάτη και του προϊόντος της εταιρίας. Αν αντιθέτως δεν είναι
εξαρτημένοι από αυτό, τότε έχουν μεγαλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης απέναντι στις
εταιρίες.
• Η κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω: Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι πελάτες δεν είναι ικανοποιημένοι από το προϊόν μίας εταιρίας, οπότε αποφασίζουν
να προχωρήσουν οι ίδιοι στην παραγωγή όμοιου προϊόντος. Το αποτέλεσμα αυτής της
κίνησης είναι να μεγιστοποιούν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα.
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Παρατηρείται λοιπόν μία ιδιαίτερη δυναμική των πελατών μία εταιρίας και συγκεκριμένα
μίας ναυτιλιακής εταιρίας μεταφοράς υγρού φορτίου. Η δύναμη που διαθέτουν τους καθιστά
ικανούς να πιέζουν τη δυνατότητα κερδοφορίας και να οδηγούν τις ναυτιλιακές σε μειώσεις
τιμών ή σε ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχουν, χωρίς όμως να πρέπει να επωμιστούν οι
ίδιοι το οποιοδήποτε κόστος. Αυτή η δυναμική των πελατών, μπορεί να είναι απαγορευτική για
μία νέα εταιρία που επιθυμεί να μπει στην αγορά υγρού φορτίου, καθώς μπορεί να μην είναι
σε θέση να ανταπεξέλθει.
Η απειλή από την ύπαρξη υποκατάστατων αγαθών
Όταν δύο ή περισσότερα προϊόντα μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο για μία
συγκεκριμένη χρήση τότε θεωρούνται υποκατάστατα. Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων
επιδρά άμεσα στη ζήτηση των προϊόντων μίας εταιρίας, ενώ οι εταιρίες με υποκατάστατα
αγαθά ανταγωνίζονται μεταξύ τους (Παπαδάκης, 2016). Η ένταση αυτής της απειλής και ο
ρόλος της για τη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που συμμετέχει μία
επιχείρηση διαμορφώνεται από τους εξής παράγοντες:
• Ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων: Σε περίπτωση που η ποιότητα και η απόδοση των
αγαθών που είναι υποκατάστατα είναι όμοια ή καλύτερη από τα αγαθά της εταιρίας τότε η
απειλή είναι μεγάλη. Η ποιότητα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από τις καινοτομίες και
την εξέλιξη της τεχνολογίας.
• Επίδραση της τιμής: Η παρουσία κοντινών υποκατάστατων διαμορφώνει ένα όριο στην
τιμή που καθορίζεται για το προϊόν της εταιρίας. Σε περίπτωση που οι τιμές είναι
μεγαλύτερες από τις τιμές των πλησιέστερων υποκατάστατων είναι πολύ πιθανό οι
καταναλωτές να προτιμήσουν τα άλλα υποκατάστατα.
• Τάση των αγοραστών προς τα υποκατάστατα: Εάν υπάρχει επιθυμία από τους
καταναλωτές να δοκιμάσουν τα άλλα υποκατάστατα αγαθά η απειλή είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Αξίζει να σημειωθεί πως η τάση των αγοραστών προς αυτά είναι το κόστος που προκύπτει
από αυτή την αλλαγή (κόστος αλλαγής παραγωγής, κόστος επανεκπαίδευσης υπαλλήλων
κλπ.). Όσο πιο υψηλά διαμορφώνονται τα ανωτέρω κόστη, τόσο λιγότερη είναι η επιθυμία
των καταναλωτών να δοκιμάσουν τα υποκατάστατα.
Στην αγορά υγρού φορτίου η απειλή των υποκατάστατων είναι χαμηλή και ως
υποκατάστατα μπορούν να θεωρηθούν τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς όπως είναι οι εναέριες
και οι χερσαίες μεταφορές. Παρόλα αυτά, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι περισσότερο
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προτιμητέες, καθώς καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις έναντι των χερσαίων και μπορούν να
μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση και με τις εναέριες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αναδεικνύεται πως η εξέταση και η γνώση του
ανταγωνισμού είναι σημαντική, καθώς μπορούν πιο εύκολα οι εταιρίες να ανιχνεύουν και να
προβλέπουν πιθανές ενέργειες από τον ανταγωνισμό, ώστε να τις αντικρούουν. Αυτή η
διαδικασία που ακολουθούν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ανταγωνιστική πληροφορία
(Chowdhury et al., 2007).
Παράλληλα, υπάρχουν εταιρίες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν δράσεις
που χαρακτηρίζονται από αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, υπάρχουν και οι εταιρίες οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ή ακολουθούν εναρμονισμένες
πρακτικές επιχειρήσεων που παραποιούν ως ένα βαθμό τον ανταγωνισμό. Λόγω της
ενισχυμένης προσπάθειας των εταιριών για επέκταση, πολλοί κλάδοι λειτουργούν σε
ολιγοπωλιακό καθεστώς, με αποτέλεσμα οι αγοραστές να έρχονται αντιμέτωποι με καρτέλ τα
οποία ορίζουν συγκεκριμένες τιμές στα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση η γνώση των ανωτέρω παραγόντων, είναι υψίστης σημασίας και για
μία ναυτιλιακή που επιθυμεί να ενταχθεί στην αγορά υγρού φορτίου. Πριν αποφασίσει να
προχωρήσει στην είσοδό της σε αυτή, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τα εμπόδια που
μπορεί να συναντήσει, ώστε να χαράξει τη στρατηγική της η οποία θα την οδηγήσει σε όσο το
δυνατόν λιγότερη ζημιά. Το εξωτερικό περιβάλλον και η γνώση του αποτελούν ένα πρώτο και
σημαντικό βήμα για μία νεοεισερχόμενη ναυτιλιακή πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη
αποφάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
3.1 Εισαγωγή
Έχοντας προβεί στα προηγούμενα κεφάλαια στην ανάλυση σημαντικών θεματικών που
σχετίζονται με την κατανόηση της ναυλαγοράς και των μερών που την απαρτίζουν, η παρούσα
διπλωματική εργασία προχωρά στην αποτύπωση και ανάλυση των βασικών μεγεθών της
αγοράς υγρού φορτίου.
Συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια εκτίμησης των τύπων πλοίου
υγρού φορτίου και η ανάδειξη εκείνου του τύπου που σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
συνιστά την καταλληλότερη επιλογή, τόσο όσον αφορά τη ζήτηση όσο και την προσφορά
χωρητικότητας. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν κάποια κριτήρια που
τίθενται όπως οι τιμές, η ηλικία των πλοίων, ο ρυθμός παραγγελιών και ο ρυθμός διαλύσεων
πλοίων. Μέσω των κριτηρίων αυτών μπορεί να αναδειχθεί σε έναν πρώτο βαθμό ο βέλτιστος
τύπος πλοίου που θα μπορεί να επιλεχθεί από την εκάστοτε εφοπλιστική εταιρία.

3.2 Οι Τιμές των Νεότευκτων Πλοίων Υγρού Φορτίου
Στην ναυλαγορά τα πλοία υγρού φορτίου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό για έναν εφοπλιστή, πριν προχωρήσει
στην αγορά ενός πλοίου οποιουδήποτε τύπου να παρατηρήσει τα πιθανά κόστη που εμπεριέχει
η συγκεκριμένη επένδυσή του. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του πλοίου όπου
θα γίνει η επένδυση, θα πρέπει να επιλεχθεί η χρονοναύλωση. Αυτή η επιλογή προκύπτει από
την ανάγκη να υπάρχουν σταθερές χρηματοροές, για να μπορεί η εκάστοτε εφοπλιστική εταιρία
να ανταπεξέρχεται στις όποιες οικονομικές της υποχρεώσεις. Η τιμή του ναύλου όπως έχει
αναλυθεί και παραπάνω, σχετίζεται με παράγοντες όπως η ηλικία του πλοίου, η κατανάλωση
καυσίμων κλπ.
Σε μία πρώτη ανάγνωση μπορεί να αντιληφθεί κανείς βάσει και του παρακάτω
διαγράμματος 7, πως τα λειτουργικά κόστη κυρίως των πλοίων υγρού φορτίου που αποτελούν
και τα υπό εξέταση πλοία στην παρούσα διπλωματική, παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα μεγέθη
τα οποία αν και παρουσίασαν μία ιδιαίτερη αυξητική τάση μέχρι και το 2011, από εκείνη τη
χρονιά και έπειτα ακολουθούν σταθερή πτωτική συμπεριφορά.
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Διάγραμμα 7: Λειτουργικά Κόστη Πλοίων

Πηγή: Moore Stephens, 2018
Εν συνεχεία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2, υπάρχει μία πρώτη απεικόνιση των
λειτουργικών κοστών των πλοίων υγρού φορτίου σύμφωνα με τον τύπο πλοίου.

Πίνακας 2: Λειτουργικά Κόστη Πλοίων Υγρού Φορτίου
OpCost 2017 Daily Rate Year on year change (%)
US$
Product

7,351

-1.4

Handysize Product

7,456

-1.6

Panamax

7,948

-1.4

Aframax

7,640

-2.7

Suezmax

8,937

-2.1

VLCC

9,779

-2.0

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2018
Ο συγκεκριμένος πίνακας παρουσιάζει πως τα πλοία τύπου Aframax έχουν μεσαίου
μεγέθους λειτουργικά κόστη για το έτος 2017, ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται πως παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια μεταβολή.
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Εκτός από τα λειτουργικά κόστη μία ακόμη σημαντική εκτίμηση μπορεί να προκύψει και
από τον ακόλουθο πίνακα 3, ο οποίος παρουσιάζει τα λειτουργικά κόστη των πλοίων υγρού
φορτίου αλλά ανά την ηλικία των πλοίων αυτών για το έτος 2018.
Πίνακας 3: Λειτουργικά Κόστη ανά Ηλικία Πλοίου
1-7 years
8-15 years
16-25 years

Total
Operating
Costs

(US$

per year)
Product

0.94

0.97

1.08

2,683,117

Handysize

0.95

0.98

1.11

2,721,313

Panamax

0.94

0.99

1.07

2,900,909

Aframax

0.96

1.00

1.05

2,788,495

Suezmax

0.95

0.98

1.05

3,262,047

VLCC

0.96

1.00

1.06

3,569,435

Product

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2018
Όπως διαφαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα, τα κόστη των πλοίων ηλικίας από 1-7 έτη
έχουν κατά μέσο όρο λιγότερα κόστη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Παράλληλα, ένα ακόμη
σημαντικό κόστος που πρέπει να αντιμετωπίσει ο εκάστοτε εφοπλιστής/πλοιοκτήτης είναι τα
κόστη του πληρώματος. Σύμφωνα με το διάγραμμα 8, τα πλοία τύπου bulker για το έτος 2017
παρουσιάζουν μειωμένο δείκτη κατά 3 μονάδες, διαμορφώνοντας μία πτώση ύψους 1.9%. Οι
βασικές κατηγορίες κόστους παρουσίασαν πτωτική τάση, με τα κόστη ασφάλισης να
παρουσιάζουν έντονη μείωση ύψους 6% των πλοίων. Τα κόστη αποθήκευσης διαμορφώνουν
τη δεύτερη σημαντική μείωση ύψους 3.6%, ενώ τα κόστη επισκευής και συντήρησης
μειώθηκαν κατά 1.5%, έναντι 4.2% και 2.2% αντίστοιχα από την προηγούμενη χρονιά. Για
ακόμη μία φορά τα κόστη πληρώματος μειώθηκαν κατά 0.6% όπως και το προηγούμενο έτος
(Moore Stephens OpCost, 2018).
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Διάγραμμα 8: Κόστη Πλοίων Τύπου Bulker 2000-2017

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2018
Αναφορικά με τα κόστη που διαμορφώνουν τα πλοία τύπου tanker παρουσιάζουν μια
πτώση ύψους 3 μονάδων (σε ποσοστό 1.7%). Οι τέσσερις κατηγορίες κόστους παρουσίασαν
μείωση με τα κόστη αποθήκευσης να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση κατά 4.5% σε
σχέση με την περσινή που ήταν ύψους 2.2.%. Τα κόστη συντήρησης και επισκευών έπεσαν
κατά 3.4% (πέρυσι σημείωσαν πτώση της τάξεως του 2.6%), ενώ τα κόστη πληρώματος
παρουσίασαν μικρότερη πτώση με μόλις 0.5% σε σχέση με την πτώση της προηγούμενης
χρονιάς ύψους 1.8% (Moore Stephens OpCost, 2018).
Διάγραμμα 9: Κόστη Πλοίων Τύπου Tanker 2000-2017

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2018
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Τέλος, όσον αφορά στα πλοία τύπου container ο δείκτης παρουσίασε πτώση 2 μονάδων
(1.3%) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (0.6%). Δύο από τις κατηγορίες κόστους
παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα κόστη αποθήκευσης
μειώθηκαν κατά 3.4% (πέρυσι 5.2%).

Παράλληλα, η μείωση στα κόστη ασφάλισης

διαμορφώθηκε στα 5.8%, ενώ πέρυσι ήταν της τάξεως του 4.9%. Τόσο τα κόστη πληρώματος
όσο και τα κόστη επισκευής και συντήρησης παρέμειναν σταθερά (Moore Stephens OpCost,
2018).
Διάγραμμα 10: Κόστη Πλοίων Τύπου Container 2002-2017

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2018
Σε συνέχεια των παραπάνω παραγόντων που εξετάζει ο εκάστοτε πλοιοκτήτης ώστε να
προχωρήσει σε μία επένδυση, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το διάστημα που
χρειάζονται τα πλοία να παραμείνουν στα ναυπηγία για συντήρηση ή επισκευή καθώς και το
κόστος επισκευής. Στο διάγραμμα 11, παρατηρείται ότι τα πλοία υγρού φορτίου κατά μέσο όρο
χρειάζονται περίπου 22 μέρες για επισκευή σε αντίθεση με τα ξηρού τύπου που χρειάζονται 19
και τα κοντέινερ 21 μέρες, ενώ συγκριτικά έχουν τα υψηλότερα κόστη. Συγκεκριμένα, από τα
πλοία υγρού τύπου το χαμηλότερο κόστος διαμορφώνουν τα product tanker με 872,660$ και
παραμονή 19 ημέρες, τα Aframax είναι εκείνα που η παραμονή τους διαρκεί 24 μέρες ενώ τα
κόστη της παραμονής τους αυτής βρίσκονται στην μέση των κοστών με 1,272,330$. Τέλος, το
μεγαλύτερο κόστος συντήρησης παρουσιάζουν τα VLCC που χρειάζονται 22 ημέρες για
συντήρηση, αλλά τα κόστη τους αγγίζουν τα 1,637,714$.
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Διάγραμμα 11: Κόστη και Διάρκεια Παραμονής στα Ναυπηγεία

Πηγή: Moore Stephens OpCost 2017

3.3 Οι Τιμές των Μεταχειρισμένων Πλοίων Υγρού Φορτίου
Πολύ σημαντικό κριτήριο στις επενδύσεις σε πλοία υγρού φορτίου αποτελούν και τα
μεταχειρισμένα πλοία. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω διάγραμμα, διαφαίνεται πως οι τιμές
των μεταχειρισμένων πλοίων υγρού φορτίου δεν ακολουθούν έντονες διακυμάνσεις, αλλά
αντιθέτως είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερές.
Συγκεκριμένα, οι τιμές εξετάστηκαν για το διάστημα 10/12/2019 έως και 28/02/2020. Τις
υψηλότερες τιμές στα μεταχειρισμένα πλοία υγρού φορτίου διατηρούν τα πλοία τύπου VLCC
με τη μέγιστη τιμή να αγγίζει τα 76 εκατ. δολάρια (01/01/2020), ενώ τις χαμηλότερες τιμές
παρουσιάζουν τα πλοία τύπου Handymax με τη μεγαλύτερη τιμή να φτάνει τα 30 εκατ. δολάρια
(01/01/2020 και 01/02/2020). Αναφορικά με τα Aframax, σημειώνουν σχετικά χαμηλές τιμές
στα μεταχειρισμένα -ακριβώς τα επόμενα σε χαμηλότερη τιμή από τα Handymax. Η
μεγαλύτερη τιμή που άγγιξαν το υπό εξέταση διάστημα είναι αυτή των 41 εκατ. δολαρίων
(01/01/2020). Τέλος, τα πλοία τύπου Suezmax είναι τα αμέσως επόμενα από τα πλοία τύπου
VLCC με τη χαμηλότερη τιμή τους να είναι στα 53 εκατ. δολάρια για το διάστημα 01/01/2020.

Διάγραμμα 12: Μεταχειρισμένα Πλοία Ηλικίας 5 ετών
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Πηγή: Simpson, Spence, Young

3.4 Ο Ρυθμός Παραγγελιών και Διαλύσεων Πλοίων Υγρού Φορτίου
Συνεχίζοντας με την παρούσα ανάλυση, αξίζει να παρουσιασθούν ακόμα δύο σημαντικά
κριτήρια για την επιλογή του βέλτιστου τύπου πλοίου υγρού φορτίου. Τα κριτήρια αυτά
αφορούν στο ρυθμό παραγγελιών και διαλύσεων πλοίων υγρού φορτίου. Όπως φαίνεται και
στο παρακάτω διάγραμμα 13, για το διάστημα Οκτώβριος 2018 έως Σεπτέμβριος 2019 οι
παραδόσεις είναι περισσότερες αναλογικά από τις διαλύσεις πλοίων υγρού φορτίου.
Κατά το πρώτο ενιάμηνο 23 εκατ. dwt παραδόθηκαν, κάτι που διαμορφώνει μία αύξηση
της τάξεως του 37%. Η σημαντική άνοδος τον Ιανουάριο, οφείλεται στο γεγονός πως πολλοί
εφοπλιστές προτιμούν τις παραδόσεις τον Ιανουάριο, ώστε με τον τρόπο αυτό να «μειώσουν»
την ηλικία των πλοίων (παράδοση τον Ιανουάριο 2019 12 VLCC των 3,7 εκατ. dwr).
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Διάγραμμα 13: Παραδόσεις και Διαλύσεις Πλοίων Υγρού Φορτίου (Οκτώβριος 2019Σεπτέμβριος 2019)

Πηγή: BIMCO, Clarksons
Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα 14 που αφορά το διάστημα 2017 έως 2020,
απεικονίζονται οι διαλύσεις και οι παραδόσεις πλοίων σε σχέση με το σύνολο του παγκόσμιου
στόλου. Από το διάγραμμα προκύπτει πως οι παραγγελίες είναι περισσότερες από τις διαλύσεις
πλοίων. Παρόλα αυτά από το 2019 και έπειτα διαφαίνεται πτωτική τάση στις παραδόσεις ως
αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης λόγω της πανδημίας, κάτι που είχε μεγάλη επίπτωση και
στις παραγγελίες. Αναφορικά με τις διαλύσεις φαίνεται ότι η πτωτική τάση διεκόπη το 2019
και μέχρι το 2020 παρέμεινε σταθερή μία μικρή αυξητική τάση.
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Διάγραμμα 14: Διαλύσεις και Παραδόσεις Πλοίων σε σχέση με το Σύνολο του Στόλου
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Πηγή: Clarksons Research, 2020
Εξετάζοντας μεμονωμένα τις διαλύσεις πλοίων τύπου Aframax, σύμφωνα με το
διάγραμμα 15 παρατηρείται πως οι τιμές ακολούθησαν πτωτική τάση από 7.4 εκατ. δολ. το
2017 σε 6.5 εκατ. δολ. το 2020, ως απόρροια της πανδημίας και των κλυδωνισμών που υπέστη
η ναυτιλιακή αγορά.
Διάγραμμα 15: Διαλύσεις Πλοίων Τύπου Aframax
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Πηγή: Clarksons Research, 2020
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Περνώντας στο διάγραμμα 16, γίνεται εύκολα διακριτό πως ο ρυθμός διαλύσεων
περιορίστηκε τον Σεπτέμβριο με μόλις 300.000 dwt να στέλνονται στα ναυπηγεία. Κατά τη
διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2019, η αγορά εμπορικής ναυτιλίας αντιμετώπισε την
εκτόξευση των ναύλων, ιδιαίτερα όσον αφορά στο κομμάτι που αφορά τα πλοία υγρού φορτίου
και ως ένα βαθμό τα πλοία ξηρού φορτίου.
Πολιτικές εξελίξεις που ανέκυψαν το υπό εξέταση διάστημα, οδήγησε την μέση τιμή
ναύλων στα VLCC στις 307.888 USD την ημέρα, ενώ από τον Οκτώβριο του 2019 και
μετέπειτα οι ναυλοτιμές μειώθηκαν αλλά παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Διάγραμμα 16: Διαλύσεις του Συνόλου του Στόλου (Οκτώβριος 2017 έως Σεπτέμβριος
2019)

Πηγή: BIMCO, Clarksons
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ρυθμού διαλύσεων και παραγγελιών, αξίζει να
παρουσιασθεί το παρακάτω διάγραμμα 17 που παρουσιάζει τη συνολική δραστηριότητα
συμβολαίων για πλοία στο σύνολο του στόλου.
Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα από την πλευρά των συμβολαίων παρέμεινε
περιορισμένη κατά το έτος 2019 με όλα τα είδη πλοίων να παρουσιάζουν μειώσεις. Συνολικά,
η δραστηριότητα στη σύναψη νέων συμφωνιών παρουσιάστηκε μειωμένη το υπό εξέταση
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διάστημα κατά 48% σε σύγκριση με τους πρώτους εννιά μήνες του τελευταίου χρόνου σε
τονάζ.
Διάγραμμα 17: Σύναψη Συμφωνιών στο Σύνολο του Στόλου (Οκτώβριος 2017 έως
Σεπτέμβριος 2019)

Πηγή: BIMCO, Clarksons

3.5 Επιλογή του Κατάλληλου Πλοίου προς Επένδυση
Έχοντας παρουσιάσει ανωτέρω στοιχεία που αφορούν στα πλοία υγρού φορτίου και πριν γίνει
αναφορά στην ασφαλέστερη επιλογή επένδυσης, θα πρέπει να αναδειχθούν πολύ σύντομα τα
κύρια σημεία αναφοράς των τύπων πλοίου υγρού φορτίου. Ένα βασικό κριτήριο είναι το
μέγεθός τους. Τα μεγαλύτερα είναι τα τύπου VLCC που φτάνουν τα 330 μέτρα, στη συνέχεια
τα Suezmax που φτάνουν τα 285 μέτρα και τα Aframax που είναι 245 μέτρα.
Αναφορικά με τα VLCC σημειώνεται πως είναι τα μεγαλύτερα πλοία υγρού φορτίου,
μεταφέρουν φορτία 200.000 dwt και περισσότερο, ενώ σχετίζονται με τη μεταφορά πετρελαίου
σε ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις όπως για παράδειγμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως
τη Δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και την Ασία. Το
ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθός τους, τα κάνει ελκυστικά στους εφοπλιστές αν και είναι κάτι που
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μπορεί να αποτελέσει και μειονέκτημα διότι τα περιορίζει από την πρόσβασή τους σε κάποια
λιμάνια παγκοσμίως.
Τα πλοία τύπου Suezmax, αποτελούν πλοία μεσαίου μεγέθους με εκτόπισμα μεταξύ
120.000 έως 200.000 dwt. Το σχετικά μικρότερο μέγεθός τους προσφέρει μία αυξημένη
προσαρμοστικότητα και πρόσβαση σε σημαντικά παγκόσμιους εμπορικούς λιμένες. Τα
συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ατλαντικό, παραδίδοντας κάργκο από τη
δυτική Αφρική και τη Βόρεια Θάλασσα.
Τέλος, τα πλοία τύπου Aframax είναι και αυτά πλοία μεσαίου μεγέθους μεταξύ 80.000
έως 120.000 dwt. Συνήθως συμμετέχουν σε μεσαίου με μικρού μεγέθους μεταφορές
πετρελαίου σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Το μέγεθός τους τα κάνει ιδανικό υποψήφιο για να
δραστηριοποιηθούν σε περιοχές χαμηλότερης παραγωγής πετρελαίου ή όπου οι περιορισμοί
μεγέθους αποτρέπουν τη χρήση μεγαλύτερων οχημάτων4.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά των τύπων πλοίων υγρού φορτίου και
τις τιμές που διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες (διάφορα κόστη, ηλικία), καθώς και
τον ρυθμό παραγγελιών και διαλύσεων μία ιδανική επιλογή πλοίου αποτελεί το Aframax τα
οποία κατά μέσο όρο παρουσιάζουν μεσαίου μεγέθους κόστη και έχουν κατάλληλο μέγεθος
για πρόσβαση σε περισσότερα λιμάνια, έχοντας υπόψη πως στην παρούσα διπλωματική ο εν
δυνάμει επενδυτής είναι συντηρητικός και γίνεται λόγος για τις χρονοναυλώσεις οι οποίες
διατηρούν σταθερά κόστη διαχρονικά.

4

https://slideplayer.com/slide/7509405/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΥ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
4.1 Εισαγωγή
Έχοντας παρουσιάσει στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής τα πλοία υγρού
φορτίου και έχοντας αναλύσει βασικά κόστη που διαμορφώνουν την καταλληλόλητα σε μία
δεδομένη χρονική στιγμή, διαφάνηκε πως τα πλοία τύπου Aframax αποτελούν μία ιδανική
επιλογή. Γενικότερα, τα πλοία τύπου τάνκερ αποτελούν μία ευέλικτη κατηγορία πλοίων και
όσον αφορά στα κόστη και στο μέγεθος παρουσιάζοντας περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι
των μειονεκτημάτων. Αξιολογώντας και αναλύοντας σε πρώτη φάση το περιβάλλον στο οποίο
επρόκειτο να εισέλθουν και λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται λόγος για παραδοσιακές
ναυτιλιακές εταιρίες προέκυψε πως η καταλληλότερη επιλογή αποτελούν τα συγκεκριμένα είδη
πλοίου υγρού φορτίου. Τα πλοία τύπου Aframax αποτελούν μία καλή επιλογή για τον εκάστοτε
εφοπλιστή όπως προαναφέρθηκε και λόγω των κοστών που διαμορφώνουν, αλλά και λόγω του
μεγέθους τους, που προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερου εύρους εμπορικών
λιμένων.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί πως η επιλογή για μία επένδυση σε πολλές
περιπτώσεις δεν εξαρτάται μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και από το εσωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθορίζεται από τη
θεωρία των πόρων-ικανοτήτων της επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτή, σε περίοδο όπου το
εξωτερικό περιβάλλον μίας εταιρίας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, τα χαρακτηριστικά της
εταιρίας αποτελούν μία σταθερά για να μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες στρατηγικές της
κινήσεις (Παπαδάκης, 2016). Οι πόροι που διαθέτει μία εταιρία είναι οι υλικοί (π.χ. εξοπλισμός,
εγκαταστάσεις κλπ.) και πολύ σημαντικό για αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Παράλληλα, οι πόροι της εταιρίας αποτελούνται από τους ανθρώπινους πόρους, τα συστήματα
(π.χ. προγραμματισμού, ελέγχου παραγωγής κλπ.), καθώς και οι άυλοι πόροι (φήμη και
πελατεία).
Μία εταιρία έχοντας λοιπόν στη διάθεσή της τους ανωτέρω πόρους, θα πρέπει να τους
αξιοποιεί και να δημιουργεί ικανότητες οι οποίες διακρίνονται σε οριακές και θεμελιώδεις. Οι
οριακές είναι εκείνες που διαθέτουν ή μπορούν να μιμηθούν οι ανταγωνιστές (π.χ. τεχνολογία,
πρώτες ύλες κλπ.), ενώ οι θεμελιώδεις είναι εκείνες που δεν τις διαθέτουν ούτε μπορούν να τις
μιμηθούν οι ανταγωνιστές (π.χ. επιχειρησιακή κουλτούρα, εργασιακό περιβάλλον κλπ.). Μέσω
αυτών, μία εταιρία μπορεί να διαμορφώσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
αποκτώντας ιδιαιτέρως τις θεμελιώδεις ικανότητες. Στην παρούσα διπλωματική έχοντας θέσει
71
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της Στρατηγικής των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων με Σκοπό τον Εκσυγχρονισμό του Στόλου της μέσα από τη
Δημιουργία & την Αξιολόγηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου.

την ανάγκη ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος της
εταιρίας και παραθέτοντας τα κόστη που διαμορφώνουν τη ναυλαγορά επιλέχθηκε ως βέλτιστη
επένδυση η αγορά πλοίου τύπου Aframax.
Περνώντας λοιπόν στο κεφάλαιο τέσσερα η διπλωματική μεταφέρεται στο επόμενο
στάδιο όπου θα γίνει μία ενδελεχής απεικόνιση της μεθόδου αξιολόγησης δύο επενδυτικών
σχεδίων που λαμβάνει υπόψη της η εκάστοτε εφοπλιστική εταιρία για να επιλέξει να επενδύσει
σε κάποιο πλοίο ή ακόμα και μία τράπεζα, ώστε να δανειοδοτήσει τον υποψήφιο αγοραστή με
τα απαραίτητα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, αξιολογείται η απόδοση της επένδυσης
ακολουθώντας μία πολυεπίπεδη ανάλυση κατά την οποία προβλέπονται και γίνονται
εκτιμήσεις ως προς τα οικονομικά και το περιβάλλον εξέλιξης της ναυλαγοράς τόσο σε
μακροπρόθεσμό όσο και σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.
Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης αξιολόγησης-ανάλυσης, είναι η επιλογή του
καταλληλότερου πλοίου στην προκειμένη περίπτωση βάσει παροχής συγκεκριμένου
κεφαλαίου. Ο επικρατέστερος τρόπος είναι η αξιολόγηση δύο επενδυτικών σχεδίων που είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα. Δηλαδή η εκάστοτε εταιρία μπορεί να ενδιαφέρεται στην επένδυση
ενός προϊόντος μέσω δύο πρακτικών, αλλά θα πρέπει να επιλέξει την καταλληλότερη χωρίς να
μπορεί να χρησιμοποιήσει την επόμενη επιλογή (Titman et al., 2015). Στην προκειμένη
περίπτωση θα εξεταστούν δύο μελέτες περιπτώσεων όπου η πρώτη θα αφορά την αγορά ενός
μεταχειρισμένου πλοίου υγρού φορτίου τύπου Aframax, ενώ στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης
θα γίνει εκτίμηση της αγοράς ενός νεότευκτου πλοίου τύπου Aframax. Και στις δύο
περιπτώσεις τα πλοία θα έχουν την ίδια χωρητικότητα. Βάσει λοιπόν της ανάλυσης που θα γίνει
και της αξιολόγησης θα μπορέσει να αναδειχθεί η καταλληλότερη και αποδοτικότερη επιλογή
προς επένδυση.

4.2 Αγορά Μεταχειρισμένου Πλοίου Τύπου Aframax (1η Μελέτη)
Στην πρώτη μελέτη περίπτωσης ο υποψήφιος αγοραστής-εφοπλιστής, προχωρά στην απόφαση
αγοράς ενός μεταχειρισμένου πλοίου υγρού φορτίου τύπου Aframax. χωρητικότητας 115.000
dwt, αξίας 30,000,000$ και ηλικίας 6 ετών. Στόχος είναι η άμεση παράδοση του πλοίου, ενώ η
ναύλωσή του θα είναι για τα επόμενα 4 έτη με το Μικτό Ημερήσιο Μίσθωμα (Gross Daily
Hire) να αγγίζει τα 25,000$ ανά ημέρα. Τα επόμενα 4 έτη είναι η βάση σύμφωνα με την οποία
θα γίνει η υποθετική αποπληρωμή του δανείου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως
σε ένα σύνολο 365 ημερών ένα πλοίο χρησιμοποιείται μόνο στο 95% των ημερών. Έτσι η
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χρονοναύλωση του πλοίου διαρκεί βάσει αυτού 346,75 ημέρες τον χρόνο εξαιτίας τυχόν
επισκευών, εκφορτώσεων κλπ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το χρονοναυλοσύμφωνο θα πρέπει
να κρατηθεί από το μικτό ημερήσιο μίσθωμα η προμήθεια του μεσίτη. Αξίζει να σημειωθεί πως
σύμφωνα με τα μεγάλα ναυλομεσιτικά γραφεία η προμήθεια αυτή αγγίζει το 1,25% επί του
μικτού μισθώματος. Συνεπώς, το μικτό ετήσιο μίσθωμα είναι 8,668,750$ όπως απεικονίζεται
και στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 4: Καθαρό Ετήσιο Μίσθωμα Μεταχειρισμένου Πλοίου Aframax
Έτη

1

2

3

4

Μικτό Ετήσιο Μίσθωμα

8,668,750$

8,668,750$

8,668,750$

8,668,750$

-108,360$

-108,360$

-108,360$

-108,360$

8,560,390$

8,560,390$

8,560,390$

8,560,390$

Ετήσια Προμήθεια Μεσίτη
(1,25%)
Καθαρό Ετήσιο Μίσθωμα

Παράλληλα, ο εφοπλιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα
του πλοίου Αframax 115.000 dwt, τα οποία βάσει στοιχείων μεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής
εταιρίας αγγίζουν τα 5,100$ ανά ημέρα. Στο παρόν σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως ο
υπολογισμός του ετήσιου λειτουργικού κόστους είναι 365 μέρες (5,100$ * 365 = 1,861,500$),
ενώ τα λειτουργικά έξοδα κατανέμονται σύμφωνα με τον τρόπο που παρουσιάζονται στον
κάτωθι πίνακα. Στην παρούσα έρευνα σημειώνεται πως η μελέτη βασίζεται στο γεγονός πως ο
πληθωρισμός είναι σταθερός, ενώ υπάρχει ένα επιπρόσθετο κόστος ανά έτος που
προσαυξάνεται κατά 3%.
Πίνακας 5: Κατανομή Λειτουργικών Εξόδων Μεταχειρισμένου Πλοίου Aframax
Λειτουργικά Έξοδα
Ποσοστό
Φόρος Tonnage

0,37%

Μισθοί Πληρωμάτων

31,70%

Έξοδα Πληρώματος και Ιατρικά Έξοδα

3.90%

Έξοδα Τροφοδοσίας (Victualling)

3.66%

Κόστος Εφοδίων (Stores)

4.88%

Κόστος Λιπαντικών (Lubricants)

13.29%

Κόστος Ανταλλακτικών (Spares)

4.88%

Κόστος Συντήρησης και Επισκευών

6.10%
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Κόστος Ασφάλισης (P&I, FD&D, COFR, Ship Management 7.32%
Liability)
Κόστος Ασφάλισης (H&M, Disbursement, War Risks)

7.80%

Διάφορα Έξοδα

4.39%

Έξοδα Διαχείρισης (Management Fees)

11.71%

Σύνολο

100%

Πηγή: Moore Maritime Index, 2019
Από τη στιγμή που το υπό εξέταση πλοίο είναι μεταχειρισμένο, η οικονομική του ζωή θα
διαρκέσει σχεδόν 25 έτη. Από τα 25 αυτά έτη θα πρέπει να αφαιρεθεί η ηλικία του, δηλαδή τα
έξι έτη. Ως εκ τούτου η ετήσια λογιστική απόσβεση (annual depreciation) της αξίας του πλοίου
διαμορφώνεται ως εξής: 30,000,000$ / 19 = 1,578,947$ ανά έτος. Συνεπώς, η αναπόσβεστη
αξία του (resale value) το πέμπτο έτος θα ισούται με: 30,000,000$ - (4 * 1,578,947$) 
30,000,000$ - 6,315,788$  Αναπόσβεστη Αξία = 23,684,212$.
Παράλληλα, για την αρτιότερη διενέργεια της μελέτης θα πρέπει να εξετασθεί ακόμα ένα
σημαντικό στοιχείο αυτό της υποβολής αίτησης για εξωτερική χρηματοδότηση από τον
πλοιοκτήτη, καθώς θεωρείται υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επένδυση. Στην παρούσα μελέτη ο
πλοιοκτήτης κρίνεται ως αξιόπιστος πελάτης του τραπεζικού ιδρύματος και για τον λόγο αυτό
θα είναι σε θέση να αντλήσει δάνειο ίσο με το 65% της αξίας τους πλοίου με δυνατότητα
αποπληρωμής του κεφαλαίου στα επόμενα 4 έτη. Βάσει αυτού, ο εφοπλιστής θα πρέπει να
καταβάλει ίδια κεφάλαια ύψους 35% της αξίας του πλοίου. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω των
οικονομικών και προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη, η τράπεζα έχει τη δυνατότητα
χαμηλού περιθωρίου κερδοφορίας και το spread διαμορφώνεται στο 3%. Παράλληλα, στοιχεία
της Eurobank δείχνουν πως το 12μηνο USD Libor ισούται με 0.58%. Συνεπώς, με βάση τα
παραπάνω δεδομένα διαμορφώνονται τα κάτωθι ως εξής:
• Ύψος δανείου: 30,000,000$ * 65% = 19,500,000$ (Το δάνειο θα αντληθεί λίγο πριν γίνει η
τελική συμφωνία παράδοσης και παραλαβής του πλοίου)
• Το επιτόκιο του δανεισμού θα ισούται με: Επιτόκιο Δανεισμού = Libor + Spread = 0.58% +
3 = 3.58%
• Το δάνειο θα έχει τέσσερις ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε
έτους και θα είναι: Δόση Δανείου = 19,500,000$ / 4 έτη = 4,875,000$
Ολοκληρώνοντας με τα παραπάνω στοιχεία μπορεί πλέον να απεικονιστεί στον κάτωθι
πίνακα το τετραετές πλάνο του πλοίου Aframax βάσει του δανείου που έλαβε (19,500,000$).
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Πίνακας 6: Δεδομένα για τον Υπολογισμό του Ταμειακού Προγράμματος του Πλοίου
Αξία πλοίου

30,000,000$ Ετήσια λογιστική απόσβεση

Έσοδα από ναύλους/ημέρα

25,000$

1,578,947$

Αναπόσβεστη αξία το πέμπτο 23,684,212$
έτος

Οικονομική ζωή πλοίου

19

Ποσοστό δανείου επί της αξίας 65%
του πλοίου

Ημέρες απασχόλησης πλοίου 346.75

Διάρκεια δανείου

4

Προμήθεια μεσίτη

Επιτόκιο δανεισμού

3.58%

Ημερήσια λειτουργικά έξοδα 5,100$

Libor

0.58%

Ετήσια προσαύξηση κόστους 3%

Περιθώριο - Spread

3%

Ημέρες

Προεξοφλητικό

1.25%

υπολογισμού 365

κόστους

ετήσια

-

Δάνειο ύψους 65%

επιτόκιο 3.56%

19,500,000$

Πίνακας 7: Ταμειακό Πρόγραμμα Μεταχειρισμένου Πλοίου Aframax
Παράδοση
1
2
3
4
Πλοίου

Έτη

5

Λήψη Δανείου
Αρχική Επένδυση

-30,000,000$

Λειτουργικά
Έσοδα

8,668,750$

8,668,750$ 8,668,750$ 8,668,750$

Μείον Προμήθεια
Broker

-108,359$

-108,359$

-108,359$

-108,359$

Υπολειμματική
Αξία

23,684,212$

ΚΑΘΑΡΟΣ
ΝΑΥΛΟΣ

8,560,390$

8,560,390$ 8,560,390$ 8,560,390$

Μείον:
Λειτουργικά
Έξοδα

1,861,500$

1,917,345$ 1,974,865$ 2,034,111$

Φόρος Tonnage

-6,887$

-7,094$

-7,307$

-7,526$
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Μισθοί
Πληρωμάτων

-590,095$

-607,798$

-626,032$

-644,813$

Έξοδα
Πληρώματος &
Ιατρικά

-72,598$

-74,776$

-77,019$

-79,330$

Έξοδα
Τροφοδοσίας

-68,131$

-70,175$

-72,280$

-74,448$

Κόστος Εφοδίων

-90,841$

-93,566$

-96,373$

-99,265$

Κόστος
Λιπαντικών

-247,393$

-254,815$

-262,459$

-270,333$

Κόστος
Ανταλλακτικών

-90,841$

-93,566$

-96,373$

-99,264$

Κόστος
Συντήρησης &
Επισκευών

-113,551$

-116,958$

-120,467$

-124,081$

Κόστος
Ασφάλισης (P&I,
FD&D, COFR,
Ship Management
Liability)

-136,262$

-140,350$

-144,560$

-148,897$

Κόστος
Ασφάλισης (H&M,
Disbursement,
War)

-145,197$

-149,553$

-154,039$

-158,661$

Διάφορα Έξοδα

-81,720$

-84,171$

-86,696$

-89,297$

Έξοδα Διαχείρισης

-217,982$

-224,521$

-231,256$

-238,194$

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
-30,000,000$
ΡΟΕΣ

6,698,890$

6,643,045$ 6,585,525$ 6,526,279$

Υπόλοιπο Δανείου 19,500,000$

14,625,000$ 9,750,000$ 4,875,000$ 0

Μείον: Τόκοι
Δανεισμού

-698,100$

-523,575$

Μείον: Δόσεις
Δανείου

-4,875,000$

4,875,000$ 4,875,000$ 4,875,000$

-349,050$

-174,525$
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Μείον: Συνολική
Οφειλή Δανείου
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΡΟΕΣ

-10,500,000$

-5,573,100$

5,398,575$ 5,224,050$ 5,049,525$

1,125,790$

1,244,470$ 1,361,475$ 1,476,754$ 23,684,212$

4.2.1 Υπολογισμός Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)
Η διαχρονική απαξίωση του χρήματος αναγκάζει για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων
στην μελέτη τη χρήση της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ). Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό, η
ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου αγοράς του μεταχειρισμένου πλοίου Aframax διαμορφώθηκε
με τη χρήση του εξής τύπου:

Αξίζει να επισημανθεί πως το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι της τάξεως του 3.56%, ενώ
παράλληλα έχει αφαιρεθεί το ύψος του ποσού της εξωτερικής τραπεζικής χρηματοδότησης.
Πίνακας 8: Υπολογισμός ΚΠΑ Μεταχειρισμένου Πλοίου Aframax για r=3.56%
Έτη

Ταμειακές Ροές

Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Παρούσα Αξία Ταμειακών Ροών

0

-10,500,000$

1.000

-10,500,000$

1

1,125,790$

0.966

1,087,513$

2

1,244,470$

0.932

1,159,846$

3

1,361,475$

0.9

1,225,327$

4

1,476,754$

0.869

1,238,997$

5

23,684,212$

0.839

19,894,738$

ΚΠΑ

14,106,421$

Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ανέκυψαν από την εξέταση
της ΚΠΑ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο αγοράς μεταχειρισμένου πλοίου Aframax. Το
γεγονός πως για προεξοφλητικό επιτόκιο ύψους 3.56% είναι θετική και ισούται με
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14,106,421$, στοιχειοθετεί πως η αγορά του πλοίου αποτελεί οικονομικά αποδεκτή επένδυση.
Στο ακόλουθο διάγραμμα μπορεί να φανεί ακόμα περισσότερο η θετική πορεία της ΚΠΑ.
Διάγραμμα 18: Απεικόνιση ΚΠΑ

ΚΠΑ; 6;
19894738
y = 1E+07ln(x) - 1E+07
R² = 0,6398
ΚΠΑ; 2;
1087513

ΚΠΑ; 3;
1159846

ΚΠΑ; 4;
1225327

ΚΠΑ; 5;
1282430

ΚΠΑ; 1; 10500000
ΚΠΑ

Log. (ΚΠΑ)

4.2.2 Υπολογισμός Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)
Ένα ακόμη θετικό στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην εξέταση του επενδυτικού σχεδίου
αποτελεί και η μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). Συγκεκριμένα, ο ΕΒΑ,
είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που στην ουσία εξισώνει την παρούσα αξία των πρόσθετων
ταμειακών ροών ανά έτος, με το αρχικό κόστος της επένδυσης. Στην ουσία, ο ΕΒΑ αποτελεί
το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την ΚΠΑ του εκάστοτε σχεδίου επένδυσης.
Ο υπολογισμός του προέρχεται από την εξίσωση της παρούσας αξίας της καθαρής
εισροής μετρητών που αναμένεται με την παρούσα αξία της εκροής μετρητών. Ο ΕΒΑ έχει
υπολογιστεί ότι είναι της τάξεως του 14%, όπου με τον τρόπο αυτό η ΚΠΑ δε μηδενίζει και ως
εκ τούτου το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται ως θετικό.
Όσο σημειώνεται αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου τόσο η ΚΠΑ ελαχιστοποιείται
όπου για r = 30% λαμβάνει αρνητική τιμή που ισούται με -1,382,038$. Αντίστοιχα, για
προεξοφλητικό επιτόκιο rΑ = 20% η ΚΠΑ που διαμορφώνεται είναι θετική στο σημείο Α (20%
+ 2,320,587$). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης βρίσκεται
μεταξύ των σημείων αυτών Α και Β, οπότε μέσω της μεθόδου της γραφικής παρεμβολής
διαμορφώνεται ως εξής:
IRR = 20% + (30% - 20%) x 2,320,587$ / 2,320,587 + |- 1,382,038$|  IRR = 26.26%
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Ως εκ τούτου βάσει των παραπάνω, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ίσο με 26.26%
τότε η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου ισούται με το 0.
Διάγραμμα 19: Απεικόνιση ΕΒΑ
Series1; 15%;
4934715,941

Series1; 20%;
2320587,024

Series1; 26%; 188954,6342
Series1; 30%; 1382038,078
Series1; 35%; 2703381,181

4.2.3 Υπολογισμός Μέσου Συντελεστή Απόδοσης
Ο Μέσος Συντελεστής Απόδοσης προκύπτει από τον υπολογισμό του μέσου όρου των
προσδοκώμενων ταμειακών ροών του σχεδίου προς επένδυση διά την αρχική επένδυση
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

ROA = 5,778,540$ / 10,500,000$  ROA = 55.1%

4.3 Αγορά Νεότευκτου Πλοίου Τύπου Aframax (2η Μελέτη)
Στη δεύτερη αυτή μελέτη εξετάζεται η αγορά ενός νεότευκτου πλοίου τύπου Aframax
χωρητικότητας 115.000 dwt και αξίας 38,000,000$ σύμφωνα με δεδομένα μεγάλου
ναυλομεσιτικού γραφείου. Στόχος είναι η άμεση παράδοση του πλοίου και η τετραετής
χρονοναύλωσή του με Μικτό Ημερήσιο Μίσθωμα (Gross Daily Hire) ύψους 26,500$ ανά
ημέρα.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα ακόλουθα 4 έτη θα πραγματοποιηθεί
η αποπληρωμή του δανείου, ενώ πάλι λόγω συντηρητικών προβλέψεων η χρήση του πλοίου
ανά έτος πραγματοποιείται στο 95% των 365 ημερών. Ως εκ τούτου, βάσει της χρήσης αυτής
θεωρείται ότι είναι χρονοναυλωμένο τις 346.75 μέρες ανά έτος εξαιτίας τυχόν συντηρήσεων
κλπ. Παράλληλα, η προμήθεια του μεσίτη είναι της τάξεως του 1.25% επί του μικτού
ημερήσιου μιθώματος και θα πρέπει να παρακρατηθεί από το ημερήσιο μικτό μίσθωμα.
Σύμφωνα με αυτό το μικτό ετήσιο μίσθωμα είναι ίσο με 9,188,975$ όπως παρουσιάζεται και
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 9: Καθαρό Ετήσιο Μίσθωμα Νεότευκτου Πλοίου Aframax
Έτη

1

2

3

4

Μικτό Ετήσιο Μίσθωμα

9,188,975$

9,188,975$

9,188,975$

9,188,975$

-114,862$

-114,862$

-114,862$

-114,862$

9,074,113$

9,074,113$

9,074,113$

9,074,113$

Ετήσια Προμήθεια Μεσίτη
(1,25%)
Καθαρό Ετήσιο Μίσθωμα

Επιπλέον, ο εφοπλιστής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του
νεότευκτου πλοίου τύπου Αframax 115.000 dwt, τα οποία βάσει στοιχείων μεγάλης ελληνικής
ναυτιλιακής εταιρίας αγγίζουν τα 5,100$ ανά ημέρα. Στο παρόν σημείο θα πρέπει να
επισημανθεί πως ο υπολογισμός του ετήσιου λειτουργικού κόστους είναι 365 μέρες (5,100$ *
365 = 1,861,500$), ενώ τα λειτουργικά έξοδα κατανέμονται σύμφωνα με τον τρόπο που
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. Στην παρούσα έρευνα όπως και στην προηγούμενη,
σημειώνεται πως η μελέτη βασίζεται στο γεγονός πως ο πληθωρισμός είναι σταθερός, ενώ
υπάρχει ένα επιπρόσθετο κόστος ανά έτος που προσαυξάνεται κατά 3%.
Πίνακας 10: Κατανομή Λειτουργικών Εξόδων Νεότευκτου Πλοίου Aframax
Λειτουργικά Έξοδα

Ποσοστό

Φόρος Tonnage

0,37%

Μισθοί Πληρωμάτων

31,70%

Έξοδα Πληρώματος και Ιατρικά Έξοδα

3.90%

Έξοδα Τροφοδοσίας (Victualling)

3.66%

Κόστος Εφοδίων (Stores)

4.88%

Κόστος Λιπαντικών (Lubricants)

13.29%
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Κόστος Ανταλλακτικών (Spares)

4.88%

Κόστος Συντήρησης και Επισκευών

6.10%

Κόστος Ασφάλισης (P&I, FD&D, COFR, Ship Management 7.32%
Liability)
Κόστος Ασφάλισης (H&M, Disbursement, War Risks)

7.80%

Διάφορα Έξοδα

4.39%

Έξοδα Διαχείρισης (Management Fees)

11.71%

Σύνολο

100%

Πηγή: Moore Maritime Index, 2019
Λόγω της βασικού χαρακτηριστικού του πλοίου το οποίο είναι νεότευκτο, προβλέπεται
πως η οικονομική του ζωή θα κρατήσει σχεδόν 25 χρόνια, οπότε η ετήσια λογιστική απόσβεση
(annual depreciation) της αξίας του πλοίου θα είναι 38,000,000$ / 25 = 1,520,000$ ανά έτος.
Συνεπώς, η αναπόσβεστη αξία του (resale value) το πέμπτο έτος θα ισούται με: 38,000,000$ (4 * 1,520,000$)  38,000,000$ - 6,080,000$  Αναπόσβεστη Αξία = 31,920,000$.
Όπως και στην μελέτη του μεταχειρισμένου πλοίου Aframax, έτσι και εδώ που αφορά
στην εξέταση αγοράς νεότευκτου πλοίου, λαμβάνεται υπόψη πως ο πλοιοκτήτης είναι
αξιόπιστος πελάτης του τραπεζικού ιδρύματος και θα μπορέσει να λάβει δάνειο που θα
καλύπτει το 65% της αξίας του πλοίου με ικανότητα αποπληρωμής του τα επόμενα 4 έτη.
Αντίστοιχα, υποχρεούται ο εφοπλιστής να καταβάλει με ίδια κεφάλαια το υπόλοιπο 35% της
αξίας του πλοίου. Αξίζει να σημειωθεί εκ νέου πως λόγω του χαρακτήρα του εφοπλιστή η
τράπεζα δεν έχει μεγάλο περιθώριο κερδοφορίας και το spread είναι της τάξεως του 3%.
Αναφορικά με το USD Libor ισούται με 0.58%. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία έχουμε
τα εξής:
• Ύψος δανείου: 38,000,000$ * 65% = 24,700,000$ (Το δάνειο θα αντληθεί λίγο πριν γίνει η
τελική συμφωνία παράδοσης και παραλαβής του πλοίου)
• Το επιτόκιο του δανεισμού θα ισούται με: Επιτόκιο Δανεισμού = Libor + Spread = 0.58% +
3 = 3.58%
• Το δάνειο θα έχει τέσσερις ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε
έτους και θα είναι: Δόση Δανείου = 24,700,000$ / 4 έτη = 6,175,000$
Ολοκληρώνοντας με τα παραπάνω στοιχεία μπορεί πλέον να απεικονιστεί στον κάτωθι
πίνακα το τετραετές πλάνο του πλοίου Aframax βάσει του δανείου που έλαβε (24,700,000$).
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Πίνακας 11: Δεδομένα για τον Υπολογισμό του Ταμειακού Προγράμματος του Πλοίου
Αξία πλοίου

38,000,000$ Ετήσια λογιστική απόσβεση

Έσοδα από ναύλους/ημέρα

26,500$

1,520,000$

Αναπόσβεστη αξία το πέμπτο 31,920,000$
έτος

Οικονομική ζωή πλοίου

Ποσοστό δανείου επί της αξίας 65%

25

του πλοίου
Ημέρες απασχόλησης πλοίου 346.75

Διάρκεια δανείου

4

Προμήθεια μεσίτη

Επιτόκιο δανεισμού

3.58%

Ημερήσια λειτουργικά έξοδα 5,100$

Libor

0.58%

Ετήσια προσαύξηση κόστους 3%

Περιθώριο - Spread

3%

Ημέρες

Προεξοφλητικό

1.25%

υπολογισμού 365

κόστους

ετήσια

-

Δάνειο ύψους 65%

επιτόκιο 3.56%

24,700,000$

Πίνακας 12: Ταμειακό Πρόγραμμα Νεότευκτου Πλοίου Aframax
Παράδοση
Πλοίου

Έτη

1

2

3

4

Λειτουργικά
Έσοδα

9,188,975$

9,188,975$

9,188,975$ 9,188,975$

Μείον Προμήθεια
Broker

114,862$

114,862$

114,862$

5

Λήψη Δανείου
Αρχική Επένδυση

38,000,000$

114,862$

Υπολειμματική
Αξία

31,920,000$

ΚΑΘΑΡΟΣ
ΝΑΥΛΟΣ

9,074,113$

9,074,113$

9,074,113$ 9,074,113$

Μείον:
Λειτουργικά
Έξοδα

1,861,500$

1,917,345$

1,974,865$ 2,034,111$

Φόρος Tonnage

-6,887$

-7,094$

-7,307$

-7,526$
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Μισθοί
Πληρωμάτων

-590,095$

-607,798$

-626,032$

-644,813$

Έξοδα
Πληρώματος &
Ιατρικά

-72,598$

-74,776$

-77,019$

-79,330$

Έξοδα
Τροφοδοσίας

-68,131$

-70,175$

-72,280$

-74,448$

Κόστος Εφοδίων

-90,841$

-93,566$

-96,373$

-99,265$

Κόστος
Λιπαντικών

-247,393$

-254,815$

-262,459$

-270,333$

Κόστος
Ανταλλακτικών

-90,841$

-93,566$

-96,373$

-99,264$

Κόστος
Συντήρησης &
Επισκευών

-113,551$

-116,958$

-120,467$

-124,081$

Κόστος
Ασφάλισης (P&I,
FD&D, COFR,
Ship Management
Liability)

-136,262$

-140,350$

-144,560$

-148,897$

Κόστος
Ασφάλισης (H&M,
Disbursement,
War)

-145,197$

-149,553$

-154,039$

-158,661$

Διάφορα Έξοδα

-81,720$

-84,171$

-86,696$

-89,297$

Έξοδα Διαχείρισης

-217,982$

-224,521$

-231,256$

-238,194$

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
38,000,000$
ΡΟΕΣ

7,212,613 $

7,156,768$

7,099,248$ 7,040,002$

Υπόλοιπο Δανείου 24,700,000$

18,525,000$ 12,350,000$ 6,175,000$ 0

Μείον: Τόκοι
Δανεισμού

-884,260$

-663,195$

-442,130$

Μείον: Δόσεις
Δανείου

-6,175,000$

-6,175,000$

6,175,000$ 6,175,000$

-221,065$
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Μείον: Συνολική
Οφειλή Δανείου
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΡΟΕΣ

13,300,000$

-7,059,260$

-6,838,195$

6,617,130$ 6,396,065$

153,353$

318,573$

482,118$

643,937$

31,920,000$

4.3.1 Υπολογισμός Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)
Για τον υπολογισμό της Καθαράς Παρούσας Αξίας και την καλύτερη αξιολόγηση του
επενδυτικού σχεδίου αγοράς νεότευκτου πλοίου τύπου Aframax χρησιμοποιήθηκε και στο
παρόν σημείο ο τύπος:

Αξίζει να επισημανθεί πως το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι της τάξεως του 3.56%, ενώ
παράλληλα έχει αφαιρεθεί και εδώ το ύψος του ποσού της εξωτερικής τραπεζικής
χρηματοδότησης.
Πίνακας 13: Υπολογισμός ΚΠΑ Νεότευκτου Πλοίου Aframax για r=3.56%
Έτη

Ταμειακές Ροές

Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Παρούσα Αξία Ταμειακών Ροών

0

-13,300,000$

1.000

-13,300,000$

1

153,353$

0.966

148,139$

2

318,573$

0.932

296,910$

3

482,118$

0.9

433,906$

4

643,937$

0.869

559,581$

5

31,920,000$

0.839

26,780,880$

ΚΠΑ

14,919,416$

Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ανέκυψαν από την εξέταση
της ΚΠΑ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο αγοράς νεότευκτου πλοίου Aframax. Το γεγονός
πως για προεξοφλητικό επιτόκιο ύψους 3.56% είναι θετική και ισούται με 14,919,416$ καθιστά
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την αγορά του πλοίου οικονομικά αποδεκτή επένδυση. Στο ακόλουθο διάγραμμα διαφαίνεται
η θετική εξέλιξη της ΚΠΑ.
Διάγραμμα 20: Απεικόνιση ΚΠΑ

ΚΠΑ; 6;
31920000
y = 2E+07ln(x) - 2E+07
R² = 0,5581
5; 643937
ΚΠΑ; 4;ΚΠΑ;
482118
ΚΠΑ; 3; 318573
ΚΠΑ; 2; 153353
ΚΠΑ; 1; 13300000
ΚΠΑ

Log. (ΚΠΑ)

4.3.2 Υπολογισμός Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)
Παράλληλα με την εξέταση της ΚΠΑ, ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση
του επενδυτικού σχεδίου όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αποτελεί η μέθοδος του Εσωτερικού
Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). Στην παρούσα ανάλυση έχει υπολογισθεί πως για r = 30% μπορεί
να λάβει αρνητική τιμή που ισούται με -1,151,643$.
Αντίστοιχα, για προεξοφλητικό επιτόκιο rΑ = 20% η ΚΠΑ που διαμορφώνεται είναι
θετική στο σημείο Α (20% + 466,502$). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Εσωτερικός
Βαθμός Απόδοσης βρίσκεται μεταξύ των σημείων αυτών Α και Β, οπότε μέσω της μεθόδου
της γραφικής παρεμβολής διαμορφώνεται ως εξής:
IRR = 20% + (30% - 20%) x 466,502$ / 466,502$ + |- 3,951,643$|  IRR = 21.05%
Ως εκ τούτου σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο
είναι ίσο με 21.05% τότε η ΚΠΑ του επενδυτικού σχεδίου ισούται με το 0.
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Διάγραμμα 21: Απεικόνιση ΕΒΑ

Series1; 15%;
3.629.292

Series1; 20%;
Series1; 21%; 466.502
103.047

Series1; 30%; 3.951.643
Series1; 35%; 5.503.192

4.3.3 Υπολογισμός Μέσου Συντελεστή Απόδοσης
Ο Μέσος Συντελεστής Απόδοσης προκύπτει όπως αναφέραμε και ανωτέρω από τον
υπολογισμό του μέσου όρου των προσδοκώμενων ταμειακών ροών του σχεδίου προς επένδυση
διά την αρχική επένδυση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

ROA = 6,703,596$ / 13,300,000$  ROA = 50,4%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1 Συμπεράσματα
Η ναυτιλία αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας
οικονομίας εν γένει. Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε καίριο γεωγραφικό σημείο και
περιβάλλονται από θάλασσες μπορούν αναπτύσσοντας τη ναυτιλία να αναπτύξουν στο μέγιστο
την ευημερία τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Η Ελλάδα αν και θεωρείται
μικρή σε γεωγραφική έκταση σε σχέση με άλλες σημαντικές οικονομικά χώρες, θεωρείται
υπερδύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας. Διαχρονικά η ναυτιλιακή βιομηχανία αναπτύσσεται
εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις και φυσικά η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος
στην υιοθέτηση αυτών των καινοτομιών.
Στην παρούσα διπλωματική, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του κλάδου αυτού, έγινε
μία προσπάθεια ανάλυσης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκαν οι
τάσεις που διαμορφώνονται στη ναυτιλία παγκοσμίως, αναλύθηκε η ναυτιλιακή βιομηχανία
και συγκεκριμένα οι βασικοί της συντελεστές. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην
εμπεριστατωμένη παρουσίαση της ναυτιλιακής επιχείρησης, του λειτουργικού περιβάλλοντος
και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των εταιριών αυτών. Σημαντικό σημείο αποτέλεσε η
παρουσίαση της ανάλυσης Pest κατά την οποία εξετάζεται το εξωτερικό περιβάλλον της
εταιρίας και συγκεκριμένα το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό της
περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το μάκρο-περιβάλλον της εταιρίας και είναι
ιδιαιτέρως σημαντικοί για τη χαρτογράφηση της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσουν
για τη δραστηριοποίησή της στη ναυλαγορά. Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά στους ναυτιλιακούς
κύκλους και στη σχέση τους με τη χρηματοδότηση, αλλά και πώς επηρεάζεται η μεταφορική
ικανότητα βάσει της ψυχολογίας της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα. Το κεφάλαιο
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των κατηγοριών των πλοίων υγρού φορτίου τα οποία και
απασχολούν την παρούσα μελέτη.
Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο και έχοντας αναλύσει ενδελεχώς προηγουμένως τη
ναυτιλιακή βιομηχανία και τους βασικούς συντελεστές της, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση
της εξέλιξης της ναυλαγοράς υγρού φορτίου. Αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της ναυλαγοράς,
ενώ παράλληλα παρουσιάσθηκαν τα πρόσωπα που αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές
της αγοράς αυτής. Επιπλέον, υλοποιήθηκε ανάλυση των ειδών ναυλώσεων, ενώ το κεφάλαιο
έκλεισε με την ανάλυση της ναυλαγοράς λαμβάνοντας υπόψη της 5 δυνάμεις του Porter.
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Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 3, αναλύθηκαν τα βασικά μεγέθη της αγοράς υγρού φορτίου.
Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι τιμές τόσο των μεταχειρισμένων όσο και των νεότευκτων πλοίων
όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει των λειτουργικών τους κοστών βάσει της ηλικίας των
πλοίων, τα κόστη πληρώματος, τα κόστη συντήρησης και επισκευών, τα ασφαλιστικά κόστη,
αλλά και τα κόστη με βάση τη διάρκεια της παραμονής τους στα ναυπηγεία. Επιπλέον,
παρουσιάσθηκαν τα μεγέθη των παραδόσεων και διαλύσεων των πλοίων υγρού φορτίου. Τα
δεδομένα που παρουσιάσθηκαν στο κεφάλαιο αυτό στοιχειοθέτησαν την επιλογή του
καταλληλότερου πλοίου προς επένδυση που είναι τα πλοία τύπου Aframax. Έχοντας αναλύσει
εις βάθος τη στρατηγική που ακολουθούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του στόλου τους, η μελέτη πέρασε στην επιλογή των πλοίων τύπου Aframax,
αξιολογώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά με την προσφορά χωρητικότητας, ώστε να
δημιουργηθεί και να αξιολογηθεί ένα επενδυτικό σχέδιο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εξετάσθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια
για την αγορά νεότευκτου ή μεταχειρισμένου πλοίου τύπου Aframax. Η αξιολόγηση βασίστηκε
στη χρήση προεξοφλητικών και μη μεθόδων αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα στον
υπολογισμό της Καθαράς Παρούσας Αξίας και για τις δύο περιπτώσεις, όπως επίσης ο
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης και ο Μέσος Συντελεστής Απόδοσης. Έχοντας ολοκληρώσει
τη αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:
• Σύγκριση αποτελεσμάτων
• Επιλογή αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης της επένδυσης και
• Επιλογή υλοποίησης ή όχι της επένδυσης
Η αξιολόγηση λαμβάνει ως δεδομένα ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο θα είναι σταθερό
για όλη τη διάρκεια της επένδυσης, δηλαδή τα επόμενα τέσσερα έτη. Βάσει αυτών των
υποθέσεων το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων που ανέκυψαν από τη
χρήση των παραπάνω μεθόδων.
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Πίνακας 14: Συγκριτική Απεικόνιση Επενδυτικών Σχεδίων
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Επενδύσεων

Αγορά Μεταχειρισμένου
Πλοίου Aframax

Αγορά Νεότευκτου Πλοίου
Aframax

Καθαρά Παρούσα Αξία
(ΚΠΑ)

14,106,421$

14,919,416$

Εσωτερικός Βαθμός
Απόδοσης (IRR)

26.26%

21.05%

Μέσος Συντελεστής
Απόδοσης (ROA)

55,1%

50,4%

Βάσει του πίνακα παραπάνω προκύπτει πως με σταθερό επιτόκιο η ΚΠΑ για την
επένδυση σε μεταχειρισμένο πλοίο είναι ίση με 14,106,421$. Η τιμή αυτή αποτελεί μία αρκετά
ικανοποιητική ΚΠΑ, καθώς είναι σχεδόν ίση με το 50% της αρχικής αξίας του πλοίου, οπότε
αποτελεί μία καλή επένδυση την παρούσα χρονική στιγμή. Εν αντιθέσει, η ΚΠΑ για επένδυση
σε νεότευκτο πλοίο ισούται με 14,919,416$ που είναι λιγότερο από το μισό της αρχικής αξίας
του πλοίου προς επένδυση.
Όσον αφορά τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης, παρατηρείται πως το προεξοφλητικό
επιτόκιο που μηδένιζε την ΚΠΑ για το μεταχειρισμένο πλοίο είναι ίσο με 26.26%, ενώ για το
νεότευκτο πλοίο ίσο με 21.05%. Ο ΕΒΑ συνεπώς και για τα δύο επενδυτικά σχέδια συνιστά
θετικό συντελεστή στην απόφαση πραγμάτωσης της αγοράς.
Επιπλέον, ο Μέσος Συντελεστής Απόδοσης θα πρέπει να διαμορφώνεται σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερα μεγέθη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν οι
συντελεστές απόδοσης ισούνται με 55.1% και 50.4% για το μεταχειρισμένο και το νεότευκτο
πλοίο αντίστοιχα. Βάσει αυτού, και στις δύο περιπτώσεις οι επενδύσεις κρίνονται ως αξιόλογες.
Παρόλα αυτά, λόγω της χρήσης μεθόδου μη προεξοφλούμενων ταμειακών ροών η οποία δεν
λαμβάνει υπόψη της τη διαχρονικότητα της χρηματικής αξίας, δε θα πρέπει η επιλογή της
επένδυσης να βασίζεται εξ ολοκλήρου στα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποκλειστικά και πρωτίστως να βασίζεται στα
αποτελέσματα που εξήχθησαν από τη χρήση της μεθόδου της Καθαράς Παρούσας Αξίας και
αυτό διότι διαμορφώνει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Η μέθοδος της ΚΠΑ βασίζεται σε όλες τις ταμειακές ροές που διαμορφώνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της επένδυσης
• Όλες οι ταμειακές ροές βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο προεξοφλητικό επιτόκιο
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Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, και τα δύο επενδυτικά σχέδια θεωρούνται βιώσιμα και
αυτό διότι η επιλογή της μίας αγοράς και παράλληλα ο αποκλεισμός της άλλης οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό από το προφίλ του εν δυνάμει αγοραστή. Συγκεκριμένα, η επένδυση εξαρτάται
από τον βαθμό που διατίθεται ο αγοραστής να ρισκάρει με επένδυση σε νεότευκτο πλοίο ή να
περιορίσει την επικινδυνότητα με την αγορά ενός μεταχειρισμένου πλοίου που παρουσιάζει και
αποδοτικότερη ΚΠΑ.
Στην προκειμένη περίπτωση αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρία που εξετάζει την
επένδυση σε πλοίο τύπου Aframax είναι παραδοσιακή-συντηρητική, οπότε η επιλογή της να
επενδύσει σε αυτό το είδος πλοίου προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη πως τα πλοία αυτά
διαμορφώνουν χαμηλά κόστη και λόγω του μεγέθους τους είναι ικανά να προσεγγίσουν αρκετά
εμπορικά λιμάνια. Παράλληλα, τα πλοία ναυλώνονται με συμβόλαιο για έτη (χρονοναύλωση),
οπότε έχουν σταθερά έσοδα. Επίσης, τα συγκεκριμένα πλοία ναυλώνονται συνήθως πριν
παραδοθούν από το ναυπηγείο στη ναυτιλιακή εταιρία. Επομένως, τα έσοδα του τάνκερ είναι
σταθερά στη πάροδο της χρονοναύλωσης, κάτι που αποτέλεσε σημαντική σταθερά για την
αξιολόγηση των εν δυνάμει επενδύσεων.
Όπως αποδείχθηκε και ανωτέρω η επένδυση είναι συμφέρουσα και το γεγονός πως με
την ολοκλήρωση της αποπληρωμής του δανείου μετά τα 4 έτη θα υπάρξει άνοδος των ναύλων
και των ταμειακών ροών του πλοίου αποτελεί ακόμα πιο δελεαστικό επενδυτικό σχέδιο. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι κλασικοί εφοπλιστές πάντα προτιμούσαν την πραγμάτωση
αντικυκλικών επενδύσεων βασιζόμενοι στο συγκριτικό πλεονέκτημα της σωστής χρήσης των
πλοίων τους.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω προκύπτει πως για να υλοποιηθεί μία επένδυση
πρέπει να γίνει μία σαφής ανάλυση πρωτίστως του εξωτερικού μίκρο-περιβάλλοντος και του
μάκρο-περιβάλλοντος όπου εντάσσεται μία εταιρία και στην προκειμένη περίπτωση μία
ναυτιλιακή. Είναι πολύ σημαντικό για να κάνει μία επενδυτική κίνηση να χαρτογραφήσει τη
στρατηγική της εξετάζοντας το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι της
χώρας δραστηριοποίησης, αλλά παράλληλα να λάβει υπόψη και τους νέους και υφιστάμενους
ανταγωνιστές, τα υποκατάστατα αγαθά, τους καταναλωτές και τους προμηθευτές.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη διαμόρφωση των στρατηγικών της κινήσεων, επόμενο βήμα είναι
φυσικά η αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας το οποίο αφορά στην
ικανότητα και στους πόρους της εταιρίας (υλικοί, άυλοι, ανθρώπινοι πόροι και συστήματα
διοίκησης.
Η παρούσα διπλωματική, αξιολογώντας δύο εν δυνάμει επενδυτικά σχέδια αγοράς ενός
μεταχειρισμένου και ενός νέου πλοίου τύπου Aframax καταλήγει πως και οι δύο επενδύσεις
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είναι οικονομικά βιώσιμες. Η τελική επιλογή επένδυσης άπτεται στη στρατηγική που επιλέγει
να ακολουθήσει η επιχείρηση, καθώς και στους πόρους-ικανότητά της. Αξίζει να σημειωθεί
πως μία επιλογή που μπορεί να χαρακτηρίζεται ως οικονομικά βιώσιμη στο χρονικό διάστημα
όπου εξετάζεται, τυχόν εξελίξεις μπορεί να αντιστρέψουν το κλίμα. Για παράδειγμα το
ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει μεγαλύτερη
αβεβαιότητα με τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο θαλάσσιο
εμπόριο να είναι έντονα ασταθείς.
Συμπερασματικά, επισημαίνεται πως η τρέχουσα διπλωματική αποτελεί μία πρώτη βάση
για την εκτίμηση της ναυλαγοράς και την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά
υγρού φορτίου. Μέσα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, έγινε μία πρώτη προσπάθεια
απεικόνισης της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ο εν
δυνάμει επενδυτής με τα έσοδα του πλοίου να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τα κόστη
δανεισμού. Ένα βασικό μειονέκτημα της τρέχουσας έρευνας αποτελεί το γεγονός πως δεν
υπήρξε η δυνατότητα άντλησης πολλών δεδομένων και αυτό διότι οι εταιρίες που
πραγματοποιούν τις αναλύσεις δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα
να θεωρούνται παρωχημένα τα αποτελέσματα έναντι των εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση, η
συγκεκριμένη διπλωματική θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω
αξιολόγηση της αγοράς υγρού φορτίου είτε με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και για
τα υπόλοιπα είδη πλοίων υγρού φορτίου, είτε με την εξέταση ενός business plan για μία
συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρία.
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