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Εισαγωγικό σημείωμα
Του Δημήτρη Α. Τσουκνιδή, PhD
Επίκουρου Καθηγητή
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η έκδοση για το 2020 της ειδικής έρευνας των Ναυτικών Χρονικών για το παγκόσμιο θαλάσσιο 
εμπόριο λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό τοπίο για τις αγορές εμπορευμάτων και 
ναυτιλίας. Η περιβαλλοντική νομοθεσία ΙΜΟ 2020 καθώς και οι αυξανόμενες εμπορικές και 
γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (ΗΠΑ, Κίνα), καθώς 
και μεταξύ χωρών σημαντικών για το διεθνές εμπόριο του αργού πετρελαίου (ΗΠΑ, Βενεζου-
έλα, Ιράν), συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία υψηλής αβεβαιότητας. Βέβαια στο 
σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η επίδραση του νέου κορονοϊού, ο οποίος ουσιαστικά έχει 
«βραχυκυκλώσει» την κινεζική οικονομία, με τη ζήτηση της ασιατικής χώρας για διά θαλάσσης 
μεταφορά εμπορευμάτων να έχει πληγεί εξίσου ανεπανόρθωτα. Αν και δεν μπορούμε να γνωρί-
ζουμε κατά πόσο τα παραπάνω γεγονότα θα έχουν μόνιμες ή εφήμερες επιδράσεις στις αγορές 
των εμπορευμάτων και της ναυτιλίας, το παρόν αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών επιχειρεί να 
εστιάσει στα θεμελιώδη. Δηλαδή στην πρωτογενή ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπη-
ρεσία, που προέρχεται από τις αγορές των εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά θαλάσσης. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα βρει μια διαχρονική και σε βάθος παρουσίαση 
των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης –και των τιμών ισορροπίας– των πιο σημαντι-
κών εμπορευμάτων του θαλάσσιου διεθνούς εμπορίου. Αυτά τα εμπορεύματα διαμορφώνουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ζήτηση για τη ναυτιλιακή μεταφορική υπηρεσία και ως 
εκ τούτου θα πρέπει μεσο-/μακροπρόθεσμα να κατέχουν περίοπτη θέση στην ανάλυση των 
ναυτιλιακών αγορών.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020
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H ναυλαγορά ξηρού φορτίου δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το 2020. Βρισκόμαστε σχεδόν στα επίπεδα του 
2016, όπου συγκεκριμένες αγορές, όπως των Capesizes, κινού-
νται αυτή τη στιγμή σε αρνητικά επίπεδα (τη στιγμή που γρά-
φεται το κείμενο). Οι αγορές των Kamsarmaxes, Supramaxes 
και Handymaxes δεν είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα.
Οι δυνάμεις της αγοράς δεν είναι ευνοϊκές, δεδομένου ότι ο 

παγκόσμιος στόλος κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ και αναμένουμε 
την παράδοση 100 νεότευκτων Capesize Newcastlemaxes και 

Valemaxes και 120 Kamsarmaxes. Η προσφορά αυτή είναι δύσκολο 
να απορροφηθεί και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ίσος αριθμός πλοίων 

που θα εξέλθουν της αγοράς προκειμένου να αντισταθμίσουν το νέο 
αυτό τονάζ.

Το μόνο θετικό από την πλευρά της προσφοράς είναι ότι αναμένεται ένας 
καλός αριθμός VLOCs, που έχουν προκύψει από τη μετατροπή VLCCs, να σταλεί 

για scrapping. Προς το παρόν εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει ένα boom νεότευκτων στην εν 
λόγω αγορά, εκτός και αν σημαντικά ναυπηγεία μειώσουν τις τιμές τους ή προσφέρουν ελκυ-
στικά οικονομικά πακέτα.
Στο μέτωπο της ζήτησης, το παγκόσμιο εμπόριο αναπτύσσεται, ωστόσο με την ύπαρξη όλων 
αυτών των εμπορικών πολέμων που λαμβάνουν χώρα, η ανάπτυξη αυτή είναι ανεπαρκής για να 
απορροφήσει τη νέα χωρητικότητα.
Σημείο μεγαλύτερου ενδιαφέροντος αποτελεί η αγορά των FFAs. Καθώς αυτή η σημαντική 
συνιστώσα της αγοράς των dry «ζει και πεθαίνει» από τη μεταβλητότητα, είναι πιθανό κατά τη 
διάρκεια του χρόνου να έχουμε πολλά ups and downs για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των 
FFAs.
Το πόσο μεγάλη θα είναι η μεταβλητότητα αυτή εξαρτάται από την εποχική ζήτηση, τους γεω-
πολιτικούς παράγοντες και ίσως τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα.
Σε αυτά θα πρέπει να εστιάσουμε όσον αφορά τη ναυλαγορά στο εγγύς μέλλον.

Οι δυνάμεις της αγοράς  
δεν είναι ευνοϊκές
Του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού, 
Πρόεδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
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Με τη ματιά της αγοράς

Όλες οι εκτιμήσεις για την ετήσια ειδική έρευνα δόθηκαν προς δημοσίευση έως τις 24 Ιανουαρίου 2020



H νέα χρονιά άρχισε με πολύ αισιόδοξες προβλέψεις για παγκόσμια ανά-
πτυξη, αλλά πολύ γρήγορα απρόβλεπτοι παράγοντες όπως η επιδημία του 

κορoνoϊού έθεσαν σε αμφιβολία την αναπτυξιακή πορεία της Κίνας, η οποία 
όμως είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο και οποιαδήποτε επιβρά-

δυνση θα δημιουργήσει αναταραχή σε όλες τις αγορές.
Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η αυξημένη τιμή του πετρελαίου λόγω του ΙΜΟ 2020. 
Αυτή η αύξηση θα οδηγήσει σε μειωμένες ταχύτητες για εξοικονόμηση καυσίμου.
Αυτό όμως που θα επηρεάσει πολύ την αγορά μεσοπρόθεσμα είναι οι αποφάσεις σχετικά με 
τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η δεκαετία αυτή θα χαρακτηριστεί από τον μετασχηματι-
σμό της ναυτιλίας προς μηδενικές εκπομπές, πράγμα το οποίο θα χρειαστεί μεγάλα ερευνητικά 
κονδύλια και πολλές νέες επενδύσεις.
Είμαστε στο ίδιο σημείο όπου τα ατμόπλοια αντικατέστησαν τα ιστιοφόρα προς το τέλος του 
19ου αιώνα. Χρειάζεται εγρήγορση ώστε να μη βρεθούμε εκτός παιχνιδιού.

Οποιαδήποτε επιβράδυνση 
της Κίνας θα δημιουργήσει 
αναταραχή σε όλες τις αγορές
Του Δρος Ιωάννη Κούστα, 
President & CEO της Danaos Corporation
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Εκτιμήσεις, σχόλια και προβλέψεις για τις ναυλαγορές
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Όπως μας έχει συνηθίσει η αγορά ξηρού φορτίου, η αρχή του 
έτους βρίσκει την αγορά ξηρού φορτίου να ξεκινά με αρκετές 
δυσκολίες.

Στις αργίες της Κίνας –οπότε και, συνήθως, επιβραδύνονται οι 
μετακομιδές φορτίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο– 

προστίθενται επίσης το carry-over των προβλημάτων εξαγωγής 
σιδηρομεταλλεύματος από τη Vale μετά την καταστροφή στις υποδο-

μές της τον Φεβρουάριο του ’19 (οι εξαγωγές ενδέχεται να ομαλοποιη-
θούν προς το δεύτερο μισό του 2020), αλλά και η εκτόξευση των τιμών του 

νέου πετρελαίου κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (LSFO).
Στο ξεκίνημα του νέου έτους είδαμε όλοι τη διαφορά τιμής ανάμεσα στον προηγούμενο 

τύπο πετρελαίου (HSFO) και τον νέο (LSFO) να ανέρχεται στα $350/$400 ανά τόνο. Θα είναι 
θετικό για την αγορά οι έχοντες πλοία με scrubbers να διεκδικήσουν «υπεραξία» για την επέν-
δυσή τους, παρά να διαμορφωθούν συνθήκες τέτοιες που θα οδηγήσουν την πλειονότητα του 
στόλου που δεν έχουν scrubbers να επιχειρεί σε μη βιώσιμα επίπεδα (κάτω από τα opex). Να 
σημειωθεί ότι μόνο το 6-7% του στόλου ξηρού φορτίου έχει εξοπλιστεί με scrubbers, ενώ το 
ποσοστό αυτό φτάνει το 18% στα πλοία τύπου Capesize, όπου προβλέπονται και τα μεγαλύτε-
ρα οφέλη λόγω της υψηλής καταναλώσεώς τους.
Πέραν των όποιων προκλήσεων, προσωπικά θεωρώ ότι οι προοπτικές μεσο-/μακροπρόθεσμα 
παραμένουν θετικές. Η κυριότερη εξέλιξη που προσδοκούμε είναι η τελική επίτευξη μιας ολο-
κληρωμένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την οποία αναμένεται να απορ-
ροφήσει αρκετό τονάζ, επιδρώντας θετικά στη ναυλαγορά.

Πέραν των προκλήσεων,  
οι προοπτικές για τη 
ναυλαγορά παραμένουν 
θετικές

Του Θέμη Α. Πετράκη, 
Αντιπροέδρου της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.
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Είναι κοινά αποδεκτό ότι διανύουμε μια περίοδο έντονων μεταβο-
λών, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παγκόσμι-
ας οικονομίας, γεγονότα που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και 
αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο.
Η παγκόσμια οικονομία αυξάνεται σε μικρότερους ρυθμούς 
από ό,τι στο παρελθόν, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκβιο-
μηχανοποιημένες χώρες έχουν δώσει μεγαλύτερο βάρος στις 
επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, εν αντιθέσει με την 
πρώιμη παραγωγή. 

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην οικονομία της Κίνας, 
που αποτελεί και την κινητήριο δύναμη της φορτηγού ναυτιλίας. 

Tο γεγονός αυτό εξηγεί, εν μέρει, την πτώση του ρυθμού αύξη-
σης του ΑΕΠ στη χώρα αυτή, σε σχέση με τους ρυθμούς που είχαμε 

συνηθίσει έως σήμερα.
Η βαριά βιομηχανία της Κίνας έχει μετατοπιστεί στη ΝΑ Ασία, όπου το 

εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο και όπου η διακίνηση πρώτων υλών και 
κατεργασμένων προϊόντων έχει βελτιωθεί, κυρίως λόγω των εκτεταμένων επενδύσεων 

που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε υποδομές.
Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, το τόξο των χωρών που περικλείονται από τον Ινδικό Ωκεανό 
(από την ανατολική ακτή της Αφρικής, τη Μέση Ανατολή, την Ινδική χερσόνησο έως Βιετνάμ, 
Μαλαισία, Φιλιππίνες) θα παρουσιάσει τον μεγαλύτερο και ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και 
ζήτησης πρώτων υλών τα επόμενα χρόνια.
Αυτό θα επιφέρει αλλαγές τόσο στα φορτηγά πλοία όσο και στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα 
πλοία μεταφοράς container: αλλάζουν οι αποστάσεις, οι ποσότητες και οι γραμμές που θα 
διακινούνται τα φορτία.
Οι προοπτικές της ναυλαγοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη σχέση προσφοράς και 
ζήτησης: ο ρυθμός αύξησης του στόλου των φορτηγών πλοίων το 2019 (+4%) υπερέβη κατά 
πολύ τον ρυθμό αύξησης του εμπορίου (+1%), και αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημερινή χαμηλή 
ναυλαγορά.

Διανύουμε μια περίοδο 
έντονων μεταβολών
Του Νίκου Τριανταφυλλάκη, 
Γενικού Διευθυντή της W Marine



Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος, με ηπιότερους μεν ρυθμούς, 
επιβραδύνοντας όμως περαιτέρω την ανάκαμψη των ναύλων.
Το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με μικρότερους ρυθμούς καθιστά την 
προσφορά τονάζ τον πλέον σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των ναύλων.
Η τρέχουσα χαμηλή ναυλαγορά στα φορτηγά πλοία δύναται να δικαιολογηθεί λόγω των κατω-
τέρω γεγονότων:
• Υπερβάλλουσα προσφορά τονάζ (ο μεγαλύτερος αριθμός νέων πλοίων αναμένεται να 

παραδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020). 
• Εποχιακοί παράγοντες. 
• Γεωπολιτικοί παράγοντες – εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας (με την 

περιρρέουσα αβεβαιότητα να αποτελεί τροχοπέδη σε νέες επενδύσεις).
• Οικολογικοί παράγοντες (η στροφή στην καύση πετρελαίων χαμηλής περιεκτικότητας 

σε θειάφι επέφερε σημαντικές αναταράξεις και διαστρεβλώσεις, τόσο λόγω αδυναμίας 
κάλυψης της ζήτησης σε νέου τύπου πετρέλαια όσο και λόγω υπερβολικών τιμών) και 
αναμένεται να τηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον κατά το πρώτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους.

Αντίβαρα στην επικείμενη αύξηση του προσφερόμενου τονάζ θα είναι η αυξημένη προσφορά 
για την απόσυρση πλοίων (scrap), όπως και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις νεότευκτων 
πλοίων.
Παρήγορο το γεγονός ότι οι παραγγελίες νέων φορτηγών πλοίων παραμένουν σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τα φορτία, στο σιδηρομετάλλευμα θα παίξει σημαντικό ρόλο:
• Η εξομάλυνση των εξαγωγών από τη Βραζιλία στην Κίνα (θετικό για τα Capesizes).
• Tο ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου χάλυβα (scrap) στις βιομηχανίες της Κίνας, σε 

σχέση με την πρωτογενή παραγωγή χάλυβα (επηρεάζοντας αντίστοιχα εισαγωγές coking 
coal και σιδηρομεταλλεύματος).

• H αύξηση εισαγωγών από την Ινδία. 

Στο κάρβουνο:
• Αναμένεται αυξημένη ζήτηση θερμικού κάρβουνου στις χώρες της ΝΑ Ασίας, κυρίως 

λόγω του μεγάλου αριθμού νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας που τίθενται σε 
λειτουργία.

• Αύξηση εξαγωγών από τη Ρωσία/Ουκρανία προς την Κίνα/ΝΑ Ασία (θετική επίδραση 
στα tonne miles).

• Αύξηση παραγωγής/εξόρυξης κάρβουνου στην Κίνα (αρνητικό για εισαγωγές). 

Στα αγροτικά προϊόντα:
• Αμφίβολη η αύξηση εισαγωγών σόγιας στην Κίνα από τις ΗΠΑ στον βαθμό που 

έχει δεσμευτεί η πρώτη, κυρίως λόγω της ρήτρας περί τιμών ελεύθερης αγοράς που 
προβλέπει η πρόσφατη συμφωνία.

• Πολύ πιθανός ο καταμερισμός εισαγωγών σόγιας στην Κίνα από τη Βραζιλία/ΗΠΑ κατά 
το πρώτο/δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος έτους αντίστοιχα.

• Αυξημένη ζήτηση αναμένεται από τις χώρες της ΝΑ Ασίας, λόγω βελτίωσης του βιοτικού 
τους επιπέδου.

Με βάση τα ανωτέρω, πιθανότερο σενάριο είναι να βιώσουμε μια χαμηλή ναυλαγορά μέχρι και 
τον Απρίλιο, με σταδιακή ανάκαμψη, κυρίως, κατά το δεύτερο ήμισυ της χρονιάς.
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H Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι η μοναδική εταιρεία εισηγ-
μένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο NASDAQ που δραστηριοποιεί-

ται αποκλειστικά στην κατηγορία πλοίων Capesize.
Το 2019 ήταν μια χρονιά με σημαντικά γεγονότα, τα οποία είχαν ιδιαίτερη επί-

πτωση στην αγορά μεταφορών ξηρού φορτίου και ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέ-
θη, όπως τα Capesizes. Στις αρχές του χρόνου, το δυστύχημα στο ορυχείο Brumadinho 

της Βραζιλίας σε συνδυασμό με άλλα ατυχή γεγονότα στην Αυστραλία οδήγησαν σε μείωση 
της παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι σχετικοί 
ναύλοι υπέστησαν μεγάλη μείωση. Η παραγωγή εκ των υστέρων ανέκαμψε και οι ναύλοι σημεί-
ωσαν σημαντική αύξηση, σε επίπεδα πολλαπλάσια εκείνα του πρώτου εξαμήνου.
Επίσης, το 2019 ήταν η χρονιά της προετοιμασίας για τις δομικές αλλαγές που επήλθαν στον 
τομέα των ναυτικών καυσίμων στο πλαίσιο των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ 
2020. Στη Seanergy προετοιμαστήκαμε εγκαίρως για τις αλλαγές αυτές και εγκαταστήσαμε 
συστήματα καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers») σε μέρος του στόλου μας. Η επένδυση 
αυτή έγινε σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς ναυλωτές, οι οποίοι κατέβαλαν το σύνολο 
του σχετικού κόστους.
Για το 2020 αναμένουμε πως η εξισορρόπηση στη μεταφορά κύριων πρώτων υλών (σιδηρομε-
ταλλεύματος και κάρβουνου) σε συνδυασμό με τη μείωση μεταφορικής ικανότητας ως αποτέ-
λεσμα των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των ναύλων.
Τέλος, η ομαλοποίηση στις διεθνείς σχέσεις και η επίλυση των εμπορικών διαφορών θα οδη-
γήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και κατ’ επέκταση των θαλάσσιων 
μεταφορών.

Αναμένουμε εξισορρόπηση στη 
μεταφορά κύριων πρώτων υλών
Του Σταμάτη Τσαντάνη, 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings Corp.
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Στο ξεκίνημα του 2020, πέραν του ισοζυγίου προσφοράς πλοί-
ων ξηρού φορτίου σε συνδυασμό με τη ζήτηση μεταφοράς 
ξηρού φορτίου παγκοσμίως, η εφαρμογή του νέου κανονισμού 

του ΙΜΟ αναφορικά με τον έλεγχο εκπομπών των διοξειδίων 
του θείου από ποντοπόρα πλοία, γνωστού και ως ΙΜΟ 2020, και 

οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένεται να αποτελέσουν τις κύριες 
συνιστώσες που θα επηρεάσουν τη ναυλαγορά.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση μεταφοράς ξηρού φορτίου, η πολυαναμενό-
μενη «Πρώτη Φάση» της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας 

θα περιορίσει τις αναταράξεις στην αγορά του ξηρού φορτίου, υποστηρίζο-
ντας τη ζήτηση, αν και εκφράζονται φόβοι για τον σοβαρό επηρεασμό της, λόγω 

της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Κίνα από τον κορονοϊό. 
Η πρόσφατη εφαρμογή του περιβαλλοντικού κανονισμού ΙΜΟ 2020 θα αποτελέσει έναν ακό-
μα καθοριστικό παράγοντα για τη ναυτιλία. Οι διαμορφωμένες πλέον συνθήκες, με τα ακριβό-
τερα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καύσιμα, αναμένεται να ευνοήσουν τα πλοία που έχουν 
εγκαταστήσει scrubbers, καθώς επίσης και τα μοντέρνου σχεδιασμού πλοία με χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου, γνωστά και ως eco-ships, που δεν διαθέτουν scrubbers. H Safe Bulkers Inc. 
ολοκληρώνει την εγκατάσταση scrubbers σε είκοσι πλοία, δηλαδή περίπου στα μισά πλοία του 
στόλου της, ενώ διαθέτει και έντεκα πλοία eco-ships με χαμηλές καταναλώσεις στα οποία δεν 
τοποθετούνται scrubbers. Η αξιοπιστία και η κατάλληλη υποστήριξη των πλοίων με scrubbers, 
αλλά και των λοιπών πλοίων που θα καίνε καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, είναι υψί-
στης σημασίας σε αυτό το νέο περιβάλλον του IMO 2020.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, επίσης, παραδοσιακά επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την αγορά ξηρού 
φορτίου.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ναυτιλία, μετά τους κανονισμούς για το BWTS και τον έλεγχο των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου και θείου, εισέρχεται σταδιακά στη νέα δεκαετία σε ένα και-
νούργιο περιβάλλον, που σχετίζεται με τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του 
διοξειδίου του άνθρακα. 
Εμείς στη Safe Bulkers Inc. παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι κυρίως για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, δίνοντας έμφαση στη σημασία κατανόησης του εύρους των επιχειρησιακών 
προκλήσεων, της διαρκούς εμβάθυνσης της γνώσης σε τεχνικό επίπεδο και των επενδύσεων 
που πιθανώς θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου οι πλοιοκτήτριες εταιρείες να 
είναι σε θέση να επωφεληθούν από  τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν 
τη ναυτιλία.

Παραμένουμε συγκρατημένα 
αισιόδοξοι για το 2020
Του Πόλυ Β. Χατζηωάννου, 
CEO της Safe Bulkers Inc.
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Παρόλο που δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι BDI δείκτες που να 
αφορούν την παρακολούθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστά-
σεων, οι προβλέψεις για το 2020 είναι θετικές. Η βελτίωση του 
ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της Ευρώπης αναμένε-
ται ότι θα έχει θετική επίδραση, σε όρους διακινούμενων όγκων, 
και θα ενισχύσει τη ναυλαγορά. Ενδεικτικό της μεγέθυνσης του 

κλάδου είναι η τάση των ευρωπαϊκών λιμένων –ιδιαίτερα στον 
ευρωπαϊκό βορρά– να επενδύουν συστηματικά σε υποδομές 

εξειδικευμένες για να εξυπηρετήσουν τη shortsea ναυτιλία. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης κίνησης –τόσο σε 

εισαγωγές όσο πλέον και σε εξαγωγές φορτίων– με πλοία container, το 
μέγεθος των οποίων σταδιακά αυξάνεται, συναγωνιζόμενα τις μεταφορές 

με τα παραδοσιακά Ro-Pax πλοία. Επιπλέον, η τάση αυτή των λιμένων έρχεται 
να ευθυγραμμιστεί με τη γενικότερη τάση για την ενίσχυση της αειφορίας της μεταφο-

ρικής αλυσίδας και τη μετατόπιση φορτίων από την ξηρά στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, από την 
πλευρά των εταιρειών, παρατηρείται τάση συγχωνεύσεων για την παροχή ολοκληρωμένων και 
σταθερών γραμμών και λοιπών υπηρεσιών logistics.
Όσον αφορά δε την εφαρμογή του sulphur cap 2020, η εκτίμηση είναι ότι οι επιπτώσεις θα είναι 
περιορισμένες, καθώς η εσωτερική ευρωπαϊκή ναυτιλία χρησιμοποιεί ήδη gas oil ως καύσιμο 
και ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ετοιμότητας, ιδιαίτερα στον βορρά, καθώς ένας 
μεγάλος αριθμός λιμανιών έχουν ήδη επενδύσει σε κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις. 
Ωστόσο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, παρατηρούνται ιδιαιτερότητες, εξαιτίας των 
επικρατουσών οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών. Μια τέτοια είναι η ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, η οποία παρουσιάζει έντονη αστάθεια. Το 2020 προβλέπεται χρονιά 
πολιτικών ανακατατάξεων, το πρόσημο των οποίων εκκρεμεί και κατ’ επέκταση η επίδραση 
αυτών στα οικονομικά μεγέθη των χωρών και στη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Η στα-
θεροποίηση του περιβάλλοντος αναμφισβήτητα θα έχει θετική επίδραση λόγω των αναγκών 
ανοικοδόμησης. 
Αντίστοιχα, η ύπαρξη εμπορικών κυρώσεων δεν επηρεάζει τη shortsea ναυτιλία, όσο την 
ποντοπόρο, παρά μόνο έμμεσα και στον βαθμό που αυτές μπορούν να επιδράσουν στο εξω-
τερικό εμπόριο της ευρωπαϊκής ηπείρου συνολικά.
Όσον αφορά τη χώρα μας, αναμένεται μια θετική χρονιά, ωστόσο εξακολουθούν να εκκρεμούν 
θέματα θεσμικής και νομοθετικής φύσεως, γεγονός που περιορίζει τη δυναμική περαιτέρω 
ανάπτυξης του κλάδου ενδοελλαδικά αλλά και την προοπτική να αποτελέσει η χώρα μας κόμ-
βο logistics στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη 
shortsea ναυτιλία και η παροχή κινήτρων για τη μετατόπιση ροών από την ξηρά στη θάλασσα 
είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση του κλάδου.

Οι προβλέψεις για το 2020  
είναι θετικές
Του Χαράλαμπου Σημαντώνη, 
Προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
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Αρκετά χρόνια έχουν περάσει από τότε που είδαμε μια ισχυρή 
και με διάρκεια αγορά των pressurized LPG. Θα πρέπει να ανα-

τρέξουμε στην περίοδο 2005-2008 για να εντοπίσουμε το τελευ-
ταίο πραγματικά boom της εν λόγω αγοράς. Ωστόσο, η κατάσταση 

φαίνεται πως αλλάζει για τους πλοιοκτήτες που εμπλέκονται στην 
αγορά των pressurized LPG. Με ένα από τα χαμηλότερα orderbooks 

μεταξύ όλων των τύπων πλοίων, που αυτή τη στιγμή κινείται στο 3-4%, 
και με ένα σημαντικό μέρος του στόλου να αγγίζει το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του, θεωρούμε ότι μια «σφιχτή» αγορά είναι πιθανή στο μέλλον. Από τα 
πλοία που πλησιάζουν προς το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, το 5% είναι άνω των 

28 ετών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό είναι άνω των 25 ετών. Επιπλέον, το 15% του στόλου των 
μικρών semi-ref πλοίων έχουν ηλικία περίπου 28 ετών, και είναι πολύ πιθανό τα pressurized 
LPG carriers να αναλάβουν μέρος του εμπορίου που πραγματοποιούν τα semi-ref πλοία, με 
δεδομένο ότι το orderbook τους κινείται στο 2% και τα pressurized LPG προσφέρουν πιο 
οικονομική μεταφορά. 
Επιπροσθέτως, τα pressurized LPG carriers αποτελούν έναν κλάδο που προσελκύει λιγότερο 
το ενδιαφέρον των τρίτων επενδυτών σε σχέση με τα μεγαλύτερου μεγέθους LPG carriers. 
Συνεπώς, η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια που βιώνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στον 
κλάδο σημαίνει ότι είναι απίθανο να δούμε σύντομα σημαντική δραστηριότητα στις ναυπηγή-
σεις νεότευκτων, εξέλιξη που και αυτή θα παρατείνει την περίοδο ανάκαμψης.
Από την πλευρά της ζήτησης, έχουμε δει σημαντικό όγκο LPG να εισέρχεται στην αγορά τα 
τελευταία χρόνια, ειδικά από το US Gulf, ενώ αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις. O μεγαλύτερος 
όγκος φορτίου LPG από το US Gulf μεταφέρεται σε VLGC, και, καθώς μεταφέρεται από μεγα-
λύτερους κόμβους εισαγωγών σε μικρότερα λιμάνια με περιορισμένες υποδομές και βύθισμα, 
αυτό οδηγεί σε break bulk operations.
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των θετικών παραγόντων, φαίνεται ότι τα αστέρια τελικά 
πρόκειται να ευθυγραμμιστούν για τα pressurized LPG και τα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα 
επιφέρουν μια μακρόχρονη ανάκαμψη στην αγορά για τους πλοιοκτήτες και, ενδεχομένως, 
αυτή μπορεί να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα. 

Τα αστέρια θα ευθυγραμμιστούν 
για την αγορά των pressurized 
LPG

Του Χάρη Βαφειά,
Ιδρυτή και CEO της Stealthgas Inc.
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Συναρπαστική η χρονιά που έφυγε, με κύριο χαρακτηριστικό 
τις έντονες διακυμάνσεις των ναύλων. Ενδεικτικά, η spot αγορά 
κατά μέσο όρο (East & West) κινήθηκε σε ένα εύρος από 6.000 
έως 20.000 USD!
Το 2020 ξεκίνησε δυναμικά και οι προοπτικές για τον κλάδο 
διαφαίνονται ευοίωνες. Προσδοκούμε μια, αν όχι καλύτερη, 

τουλάχιστον πιο σταθερή ναυλαγορά, καθώς όλα τα δεδομένα 
και οι εκτιμήσεις προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση.

• Η ζήτηση, κατά τον ΙΕΑ, θα κυμανθεί στο +3% περίπου 
γι’ αυτή τη χρονιά. 

• Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού κανονισμού ΙΜΟ 2020 θα έχει 
θετικές συνέπειες για τον κλάδο. Αναμένουμε ότι οι αποθηκευμένες 

ποσότητες πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO) στα 
λιμάνια πετρέλευσης ανά τον κόσμο θα αρχίσουν σύντομα να μειώνονται, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση. 
• Η Κίνα ανήγγειλε τον διπλασιασμό των εξαγωγών προϊόντων διύλισης για την επόμενη 

χρονιά. 
• Η πλήρης λειτουργία (100%) των νέων και χαμηλότερου κόστους διυλιστηρίων 

(Hengli & Zhejiang στην Κίνα, RAPID στη Μαλαισία, JASAN στη Σαουδική 
Αραβία, HENGYI στο Μπρουνέι κ.ά.) θα προσθέσουν 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα  
στην παραγωγή, το περισσότερο από το οποίο θα παραχθεί με εξαγωγικό σκοπό.

• Η 2η φάση επέκτασης της παραγωγής πετρελαίου στο Permian Basin των ΗΠΑ θα 
αυξήσει μέχρι το 2024 τη συνολική παραγωγή από 15,5 σε 20 εκατ. βαρέλια/ημέρα και 
θα προκαλέσει τον διπλασιασμό των εξαγωγών της από 4,5 σε 9 εκατ. βαρέλια/ημέρα, 
γεγονός που θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις εξαγωγές σε προϊόντα διύλισης. Ας 
σημειώσουμε εδώ ότι η διαφαινόμενη λήξη του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας-
ΗΠΑ με την καταρχήν συμφωνία που επετεύχθη (Phase 1) θα έχει θετικές συνέπειες  
για πολλούς κλάδους της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. 

• Στα θετικά στοιχεία πρέπει να αναφέρουμε και τις ελάχιστες καινούργιες παραγγελίες  
για τον κλάδο αλλά και τις αυξημένες αναφερθείσες διαλύσεις.  

• Τέλος, οι απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να επιφέρουν αβεβαιότητα  
στην αγορά, αλλά και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες. 

Θερμές ευχές για τη νέα χρονιά και δεκαετία σε όλους τους αναγνώστες/αναγνώστριές σας 
καθώς και σε όλους τους εργαζομένους στο σεβαστό έντυπό σας.

Το 2020 ξεκίνησε 
δυναμικά
Του Βαλέντιου Βαλεντή, 
President και CEO της Pyxis Tankers Inc.



Το 2020 ξεκίνησε στον απόηχο ενός ισχυρού 2019, το οποίο 
χαρακτηρίστηκε από έντονες γεωπολιτικές και οικονομικές ανα-

ταραχές τους τελευταίους μήνες. Η άνοδος των ναύλων τόσο για 
το αργό όσο και για τα «καθαρά» προϊόντα παρέσυρε και τα πλοία 

μικρότερου μεγέθους, δημιουργώντας ένα κύμα το οποίο έχει οδη-
γήσει σε υψηλότερα επίπεδα όλο τον κλάδο και έχει συντελέσει σε μια 

ισχυρή αγορά για τα δεξαμενόπλοια μικρών αποστάσεων. Οι παραγγελίες 
νεότευκτων χημικών και «καθαρών» πλοίων μέχρι 20.000 dwt παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα, το οποίο, σε συνδυασμό με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας του στό-
λου, οδηγεί σε μία ακόμα πιο δυναμική αγορά στον συγκεκριμένο κλάδο.
Αν λάβουμε, βέβαια, υπόψη μας την επιτακτική ανάγκη για στροφή της ναυτιλίας σε μια πιο 
«πράσινη» και φιλική για το περιβάλλον προσέγγιση τις επόμενες δεκαετίες, καθώς και τη 
χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτικότητας σε θείο (0,5%) από την 1η Ιανουαρίου 
2020, διαπιστώνουμε σημαντική άνοδο των λειτουργικών εξόδων του στόλου, γεγονός που 
εξισορροπεί μερικώς την άνοδο της ναυλαγοράς.
Το 2020 αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά, με περαιτέρω αυξημένη ζήτηση για χημικά προϊό-
ντα και κυρίως για προϊόντα διύλισης. Οι νέοι διεθνείς κανονισμοί που έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή από το 2020 απαιτούν αποτελεσματικότερη λειτουργία των πλοίων, με τη βοήθεια νέων 
τεχνολογιών και καυσίμων, που θα συμβάλουν σε περιβαλλοντική αριστεία, αειφορία του ναυ-
τιλιακού κλάδου και, συνεπώς, αποδοτικότερα αποτελέσματα για πλοιοκτήτες και ναυλωτές.

Το 2020 αναμένεται να συνεχίσει 
δυναμικά, με αυξημένη ζήτηση  
για χημικά προϊόντα

Του Νικόλα Τσαλαμανιού, 
Co-Ceo Seaven Management Inc & Mylaki Shipping Agency LTD.
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Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου αναλύει εκτενώς 
τα πολλαπλά οφέλη των χωρών που συμμετέχουν 
σε αυτό. Ωστόσο, η συμμετοχή τους δεν θα 
ήταν εφικτή χωρίς την αλματώδη ανάπτυξη της 
μεταφορικής υπηρεσίας διά θαλάσσης, την οποία 
παρέχει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία1. 
Λογική συνέπεια αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η 
ναυτιλία συνιστά τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου 
εμπορίου, καθώς περισσότερο από τα 4/5 αυτού 
σε όρους όγκου πραγματοποιείται διά θαλάσσης 
(Review of Maritime Transport 2019, UNCTAD).

Το βασικό πλεονέκτημα της θαλάσσιας μεταφοράς είναι το 
πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες μορφές μεταφο-
ράς ανά μονάδα μεταφερόμενου φορτίου. Αυτό είναι εφικτό 
λόγω της ύπαρξης των οικονομιών κλίμακας, δηλαδή της μείω-
σης του μακροχρόνιου μέσου συνολικού κόστους όταν αυξά-
νεται η ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου. Ωστόσο, η 
κατασκευή και η χρήση όλο και μεγαλύτερων πλοίων έχει κατα-
στεί εφικτή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας στην κατα-
σκευή των πλοίων και στις μεγάλες επενδύσεις σε λιμενικές 
υποδομές. Οι σύγχρονοι λιμένες μπορούν να «φιλοξενήσουν» 
μεγάλου μεγέθους πλοία, αλλά και να μειώσουν αισθητά τους 
χρόνους μεταφόρτωσής τους διαμέσου της χρήσης τεχνολο-
γικά προηγμένου εξοπλισμού (γερανοί, προβλήτες, κ.λπ.). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η ναυτιλιακή βιομηχανία επιτρέπει στα κράτη 
την αξιοποίηση του συγκριτικού τους πλεονεκτήματος όπως 
αυτό αναλύεται στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, με τελικό 
αποτέλεσμα την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου. Στο παρα-
κάτω γράφημα αντανακλάται η μεγάλη σημασία του θαλάσσι-
ου εμπορίου, καθώς από το 1970 έως και το 2018 (τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία) αυξάνεται διαρκώς, με μόνη εξαίρεση το 
έτος 2009, οπότε η τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε 
και τη ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων. 
Το οικονομικό μοντέλο της ναυτιλιακής αγοράς χαρακτηρίζε-
ται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης για τη 
θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία, καθώς και της τιμής ισορρο-
πίας τους, τα ναύλα. Στο φετινό αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονι-
κών επιχειρείται μια πλήρης καταγραφή και ανάλυση των δυνά-

1. Ήδη από το 1776 o Αdam Smith διατύπωσε τη θεωρία του απόλυτου 
πλεονεκτήματος (absolute advantage), δηλαδή την ικανότητα μιας χώρας 
να παράγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με μικρότερο κόστος ανά μονάδα 
από τις υπόλοιπες. Λίγο αργότερα, ο David Ricardo (1817) διατύπωσε 
τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος (comparative advantage), 
κατά την οποία όταν δύο χώρες που παράγουν δύο προϊόντα συμμετέ-
χουν στην ελεύθερη αγορά εμπορίου, τότε η κάθε χώρα θα αυξήσει τη 
συνολική κατανάλωσή της αν επικεντρωθεί στο να παράγει και να εξάγει 
το προϊόν για το οποίο έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ απλώς 
εισάγει από την άλλη χώρα το άλλο προϊόν, με δεδομένο ότι υπάρχει 
διαφορετικό επίπεδο παραγωγικότητας μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Οι 
παραπάνω θεωρίες αποτελούν τα θεμέλια των κινήτρων των χωρών να 
συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. Τέλος, στη δεκαετία του 1980, ο Paul 
Krugman διατύπωσε τη νέα θεωρία εμπορίου (New Trade Theory), για 
την οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομικών το 2008.

Επιστημονική επιμέλεια έρευνας:  
Δρ  Δημήτρης Α. Τσουκνιδής
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μεων της προσφοράς και της ζήτησης για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης 
αλλά και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Περαιτέρω, γίνονται αναφορές και στις παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία, όπως είναι οι προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η παραγωγική 
ικανότητα των ναυπηγείων.

Γράφημα  
Διαχρονική εξέλιξη  
του διεθνούς θαλάσσιου 
εμπορίου σε όρους όγκου 
(εκατ. τόνοι)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport 2019, UNCTAD

Σημείωση: Μέχρι και το 2006, 
τα κύρια ξηρά φορτία περι-
λάμβαναν τα σιτηρά, το σιδη-
ρομετάλλευμα, τον άνθρακα, 
τον βωξίτη/αλουμίνα και το 
φωσφορικό άλας. Από το 
2006 και μετά, ο βωξίτης/
αλουμίνα και το φωσφορικό 
άλας συγκαταλέγονται στα 
δευτερεύοντα ξηρά φορτία. 

Το διεθνές διά θαλάσσης εμπόριο και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο ναυτιλιακός κλάδος ήταν και 
είναι συνδεδεμένα με πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα η συμφωνία 
οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, η συμφωνία για διμερείς επενδύσεις 
ΕΕ-Σιγκαπούρης και η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την αφρικανική ήπειρο, αλλά και η 
επιβολή εμπορικών δασμών και άλλων μέτρων προστατευτισμού μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας, 
Ευρώπης, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Τροχοπέδη για το παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο 
αποτελούν οι κατά καιρούς γεωπολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα 
οι αλλεπάλληλες εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, 
οι οποίες αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στις εμπορευματικές ροές που μεταφέρονται διά 
θαλάσσης, όπως είναι η σόγια, ο χάλυβας, το αλουμίνιο κ.λπ.

1. Θαλάσσιο εμπόριο χύδην ξηρών φορτίων (dry-bulk cargo)

Από το 1995 έως σήμερα, το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, 
όπως προκύπτει και από το γράφημα 1.2. Χαρακτηριστικό της δραστηριότητας των bulk 
carriers αλλά και γενικότερα της ναυτιλίας είναι οι λεγόμενοι κύκλοι της αγοράς2, οι οποίοι τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζονται συντομότεροι σε διάρκεια. Το 2020 συνιστά έτος-ορόσημο 
για την ποντοπόρο ναυτιλία και αναμφίβολα (και) φέτος η πορεία της ναυλαγοράς αποτελεί 
γρίφο, καθώς η ναυτιλιακή αγορά έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες εξελίξεις, όπως η περι-
βαλλοντική νομοθεσία του IMO 2020 και οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ, 
Κίνας, Μέσης Ανατολής (Ιράν) και Βενεζουέλας. Ωστόσο, διαχρονικά, η ναυλαγορά καθορίζεται 
και από τα θεμελιώδη, δηλαδή τη ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά ξηρού και υγρού χύδην 
φορτίου και την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τις παραγγελίες νέων πλοίων από πλευράς 
πλοιοκτητών. Η προσφορά της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας μπορεί να μεταβληθεί από 
τις αποφάσεις των πλοιοκτητών να προχωρήσουν σε κατασκευή νέων πλοίων ή σε διάλυση 

2.  Shipping market cycles. In Maritime economics, Stopford, M. (2009), σελ. 93-101.

 

Καταγραφή και ανάλυση  
χύδην ξηρών φορτίων: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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παλιών, ενώ η ζήτηση για τη θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία είναι σε μεγάλο βαθμό εξωγενής, 
καθώς επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και το 
γεωπολιτικό ρίσκο.
Με τη σειρά του, ο στόλος των εμπορικών πλοίων ξηρού φορτίου (bulk carriers) ακολουθεί την 
τάση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, και αυτό φαίνεται στα γραφήματα 1.1 και 1.2. Πιο 
συγκεκριμένα, το 1995 υπήρχαν περίπου 5.000 πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων, ενώ σήμερα ο 
αριθμός τους ανέρχεται στα 12.000 περίπου, συνολικής χωρητικότητας 874 εκατ. dwt.

Γράφημα 1.1 Εξέλιξη του 
στόλου των bulk carriers 
σε όρους χωρητικότητας 
(1995-2018)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport, UNCTAD

Γράφημα 1.2 Εξέλιξη  
του θαλάσσιου εμπορίου 
ξηρών φορτίων (1995-2018)

Πηγή: Review of Maritime 
Transport, UNCTAD

Η μεγάλη σημασία των bulk carriers στο παγκόσμιο εμπόριο έγκειται στο γεγονός ότι είναι υπεύ-
θυνα περίπου για το 56,6% των παγκόσμιων τονο-μιλίων. Σε όρους χωρητικότητας, τo μερίδιο των 
bulkers στο παγκόσμιο τονάζ ξεπερνά πλέον αυτό των tankers και αντιπροσωπεύει το 42,5%. 
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων, η Clarksons Research εκτιμά ότι θα 
ανέλθει στους 5.393 εκατ. τόνους το 2020 έναντι 5.281 εκατ. τόνων το 2019. Και το 2020, το σιδη-
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ρομετάλλευμα θα βρεθεί στην κορυφή των εμπορευματικών ροών ξηρού φορτίου, με 1.486 εκατ. 
τόνους, ενώ θα ακολουθήσει ο άνθρακας (μεταλλουργικός και θερμικός) με 1.263 εκατ. τόνους και 
τα σιτηρά με 473 εκατ. τόνους. Τέλος, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν εμπορεύματα όπως τα 
προϊόντα χάλυβα, ο βωξίτης, το αλουμίνιο, είδη δασοκομίας και το νικέλιο.   

1.1 Χάλυβας (steel) – Σιδηρομετάλλευμα (iron ore)

1.1.1 Διάφοροι τύποι χάλυβα

Ο χάλυβας/ατσάλι αποτελεί το πιο διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό μετά το σκυρόδεμα και 
το ξύλο. Κατά τη Διεθνή Ένωση Χάλυβα, υπάρχουν πάνω από 3.500 grades χάλυβα, τα οποία 
διαθέτουν μοναδικές χημικές και φυσικές ιδιότητες. Στην ουσία, ο χάλυβας αποτελείται από σίδη-
ρο και άνθρακα και είναι το επίπεδο κράματος αυτό που καθορίζει τις ιδιότητες κάθε grade. Η 
περιεκτικότητα άνθρακα στον χάλυβα κυμαίνεται από το 0,1% στο 1,5%, αλλά το πιο σύνηθες είναι 
ο χάλυβας να περιέχει μόλις 0,1-0,25% άνθρακα. Στοιχεία όπως το μαγγάνιο, ο φώσφορος και το 
θείο βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα grades χάλυβα, αλλά, ενώ το μαγγάνιο διαθέτει θετικές ιδιότη-
τες, ο φώσφορος και το θείο δρουν αρνητικά στην ανθεκτικότητα του χάλυβα. 
Γενικότερα, με βάση τη χημική του σύνθεση, ο χάλυβας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα παρακάτω: 
• Carbon Steels
• Alloy Steels
• Stainless Steels
• Tool Steels

1.1.2 Ζήτηση και προσφορά iron ore

Ζήτηση

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Short Range Outlook (SRO) της Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα 
για το 2019 και το 2020, η παγκόσμια ζήτηση για χάλυβα (64 κυριότερες χώρες παραγωγής) θα 
αυξηθεί κατά 1,7% το 2020, στους 1.805,7 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω της κατά 1% αύξησης της 
κινεζικής ζήτησης για χάλυβα. Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες χώρες θα αυξήσουν τη ζήτησή τους 
κατά 2,5%. 
Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 48% της παγκόσμιας κατανάλωσης χάλυβα, ενώ συνολικά οι ασι-
ατικές χώρες καλύπτουν το 68% της παγκόσμιας ζήτησης. Η Ινδία παρουσιάζει χαμηλή κατά 
κεφαλήν χρήση iron ore, ωστόσο το γεγονός ότι η κυβέρνηση στρέφεται στη βιομηχανοποί-
ηση της χώρας ωθεί τα εγχώρια χαλυβουργεία να αυξάνουν τη ζήτησή τους για το εγχώρια 
παραγόμενο iron ore.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα (Εurofer) προβλέπει, από την πλευρά της, ότι από το 2020 και 
έπειτα θα επέλθει μεγαλύτερη ισορροπία στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, παρά το γεγονός ότι 
οι στρεβλώσεις στις εισαγωγές αλλά και η συνεχής υπερπροσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
συνεχίσουν να ασκούν σημαντικές πιέσεις. Συνεπώς, η Eurofer εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή κατανά-
λωση (apparent consumption)3 θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4%, στους 160 εκατ. τόνους4.
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές iron ore που αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή χάλυ-
βα, τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες στρέφονται στη χρήση scrap steel για την παραγωγή 
χάλυβα αντί του καλύτερης ποιότητας iron ore από τη Βραζιλία και την Αυστραλία. Ουσια-
στικά, οι διά θαλάσσης ροές σιδηρομεταλλεύματος καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την 
παραγωγή χάλυβα της Κίνας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τις κυβερνητικές πολιτι-
κές και τις στρατηγικές ανάπτυξης. Οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας ανήλθαν σε 
επίπεδα-ρεκόρ το 2017, στους 1.075 εκατ. τόνους, με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών να εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα κινηθούν στους 1.047 εκατ. 
τόνους το 2020 και στους 1.029 εκατ. τόνους το 2021. 

3.  Είναι το άθροισμα της παραγωγής και των εισαγωγών αφαιρώντας τις εξαγωγές.  Δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα αρχικά αποθέματα.

4.  Εconomic and Steel Market Outlook-Quarter 4, 2019, Eurofer, σελ. 20. 

Σε ό,τι αφορά τις 
εισαγωγές iron ore, τα 
τελευταία χρόνια πολλές 
χώρες στρέφονται στη 
χρήση scrap steel για την 
παραγωγή χάλυβα αντί 
του καλύτερης ποιότητας 
σιδηρομεταλλεύματος  
από τη Βραζιλία και  
την Αυστραλία.
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Οι 28 χώρες της ΕΕ εκτιμάται ότι θα εισαγάγουν 152 εκατ. τόνους iron ore το 2020, παρου-
σιάζοντας ισχνή αύξηση σε σχέση με το 2018 και το 2019. Παράλληλα, η Ινδία θα παραμείνει 
καθαρός εισαγωγέας iron ore από το 2020 και μετά, καθώς η κυβέρνηση της χώρας προω-
θεί φιλόδοξα σχέδια για την εγχώρια παραγωγή χάλυβα, καθιστώντας την ίδια στιγμή αρκετά 
αυστηρό το πλαίσιο στην εγχώρια αγορά σιδηρομεταλλεύματος.

Γράφημα 1.3 Εξέλιξη των 
εισαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος για τα έτη 2018 
και 2019 –και εκτιμήσεις 
για το 2020– σε εκατ. 
τόνους για τις εξής πέντε 
χώρες: Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία, 
Νότια Κορέα, Ινδία

Παράλληλα, οι κοινωνικές πιέσεις για τον περιορισμό του μεγάλου ζητήματος της κλιματικής 
αλλαγής έχουν ως αποτέλεσμα κυβερνήσεις χωρών όπως η Κίνα να λαμβάνουν αυστηρότερα 
περιβαλλοντικά μέτρα. Απόρροια αυτού είναι η Κίνα να παρουσιάζει μια σταθερή κάθοδο στη 
βιομηχανική της παραγωγή, η οποία μάλιστα τον Ιούλιο του 2019 υποχώρησε σε χαμηλά δεκαε-
πτά ετών. Σαφώς και η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας δεν αποτελεί προϊόν 
μόνο των περιβαλλοντικών κανονισμών, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις έκρυθμες σχέσεις 
με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά δείχνει μια τάση που προφανώς συμπαρασύρει προς τα 
κάτω τη ζήτηση (και τις εισαγωγές;) για εμπορεύματα όπως iron ore και άνθρακα.

 



Προσφορά 

H παγκόσμια αγορά iron ore «ταλανίστηκε» το 
2019 από την κατάρρευση φράγματος στο ορυχείο 
Brumadinho της Vale. Σύμφωνα με τα όσα ανακοί-
νωσε ο βραζιλιάνικος μεταλλευτικός κολοσσός το 
2019, οι απολεσθείσες πωλήσεις του iron ore άγγι-
ξαν τους 90 εκατ. τόνους (περίπου το 1/4 της παρα-
γωγής της), καθώς μετά το τραγικό δυστύχημα 
πολλές μονάδες παραγωγής διέκοψαν τη λειτουρ-
γία τους εξαιτίας των ανησυχιών για ελλιπείς προ-
διαγραφές ασφαλείας. Η Vale επιχειρεί να αυξήσει 
την παραγωγή από μονάδες της στα βόρεια της 
Bραζιλίας, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδα-
φος, ωστόσο για τα επόμενα τρία χρόνια εκτιμάται 
ότι η ετήσια παραγωγή της θα κινείται κάτω από 
τον μέσο όρο των 350 εκατ. τόνων.
Κατά το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών, η παραγωγή σιδηρο-

μεταλλεύματος της Αυστραλίας θα κινηθεί το 2019-2020 στους 901 εκατ. τόνους έναντι 913 
εκατ. τόνων το 2018-2019, κυρίως λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στα δυτικά της χώρας, 
που επηρέασαν την παραγωγή μεταλλευτικών κολοσσών, όπως η Fortescue Metals και η BHP. 
Σε πρόσφατη ανάλυση της Fitch Solutions αναφέρεται ότι η ετήσια παραγωγή της Αυστραλίας 
μεταξύ 2019 και 2028 θα αναπτύσσεται με ρυθμό 0,4%, όταν την προηγούμενη δεκαετία το 
ποσοστό αυτό άγγιζε το 10,4%. Μάλιστα, για το 2020, αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις 
της για την αυστραλιανή παραγωγή, στους 882 εκατ. τόνους.
Αναφορικά με τον ρόλο της Ινδίας στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, το αυστραλιανό υπουρ-
γείο βλέπει μια ετήσια αύξηση 6,8% έως το 2021, στους 130 εκατ. τόνους, δεδομένου ότι η ινδική 
κυβέρνηση ενέκρινε, στον προϋπολογισμό του 2019-2020, $63 δις που προορίζονται για υπο-
δομές παραγωγής χάλυβα. Μάλιστα η παραγωγή χάλυβα της Ινδίας ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 
παγκοσμίως το 2019, ξεπερνώντας αυτή της Ιαπωνίας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Ινδία θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στη ζήτηση όσο και στην παραγωγή χάλυβα.
Η Κίνα, από την πλευρά της, θα σταθεροποιήσει την παραγωγή χάλυβα κατά τα επόμενα δύο 
χρόνια περίπου στους 930 εκατ. τόνους, σύμφωνα με το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Καινοτομίας και Επιστημών. Ιδιαίτερα για το 2019, το υπουργείο αναφέρει ότι άγγιξε τους 902 
εκατ. τόνους. Στην πραγματικότητα, η κινεζική παραγωγή γνωρίζει πιεστικές τάσεις από τη μει-
ωμένη εγχώρια κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση Οverview of the Steel and Iron Ore 
Market του Deloitte CIS Research Center αναφέρεται ότι η παραγωγή χάλυβα της Κίνας θα 
μειωθεί το 2020 κατά 1,5%.
Η παραγωγή σε ΕΕ και Ιαπω-
νία γνώρισε πιέσεις το 2019, 
με δεδομένο ότι η παραγωγή 
χάλυβα συνδέεται άρρηκτα 
με την πορεία της παγκόσμι-
ας οικονομίας και συνεπώς 
με τη βιομηχανική παραγωγή. 
Ένας από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους για την παγκόσμια 
αγορά χάλυβα, αναμφίβολα, 
είναι οι εμπορικές διενέξεις 
και η υιοθέτηση πολιτικών 
εμπορικού προστατευτισμού.
Μετά λοιπόν τις σημαντικές 
προκλήσεις στην προσφορά 
από Αυστραλία και Βραζιλία, 
η Αφρική εισέρχεται δυναμι-
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H Ινδία θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο τόσο  
στη ζήτηση όσο και  
στην παραγωγή χάλυβα.
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κά στο παιχνίδι και τα επόμενα χρόνια νέες μονάδες παραγωγής στην ήπειρο θα διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το joint venture των Glencore και 
Zanga στη Δημοκρατία του Κονγκό, που αναμένεται να αυξήσει την προσφορά iron ore καλής 
ποιότητας κατά 2 εκατ. τόνους το 2020, ενώ μεγάλοι μεταλλευτικοί όμιλοι καλοβλέπουν τις 
προοπτικές του κοιτάσματος Simandou στη Γουινέα. Παράλληλα η Sagro Group απέστειλε στα 
μέσα Ιουνίου του 2019 το πρώτο φορτίο iron ore (65% Fe) στην Κίνα, με την ίδια την εταιρεία 
να εκτιμά ότι θα αυξήσει την παραγωγή της στους 12 εκατ. τόνους έως το 2022.  

1.1.3 Τιμή σιδηρομεταλλεύματος

Το 2019, η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο κυρίως λόγω της 
μειωμένης προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα μέσα Ιουνίου, η τιμή του αυστραλιανού 
iron ore ανήλθε σε υψηλά πενταετίας, στα $110,2/τόνο, στον δείκτη IODEX του S&P Platts. 
Βεβαίως, αργότερα μέσα στον χρόνο, υπήρξε διόρθωση στη βραζιλιάνικη παραγωγή αλλά και 
στα κινεζικά αποθέματα, με την τιμή να υποχωρεί στα $80/τόνο. O χρηματοπιστωτικός όμιλος 
ING Group εκτιμά στην έκθεσή του 2020 FX Outlook ότι η τιμή σιδηρομεταλλεύματος θα κινη-
θεί στα $81,2/τόνο το 2020, με την προοπτική ότι η παραγωγή και συνεπώς οι εξαγωγές της Vale 
δεν θα επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν.
Η Citi Group εκτιμά ότι το 2020 η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος με 62% περιεκτικότητα σε 
σίδηρο και παράδοση στην Κίνα θα αγγίξει τα $80/τόνο. Αντίστοιχα για το iron ore με 65% 
περιεκτικότητα σε σίδηρο, η Citi Group βλέπει ότι η τιμή του θα κινηθεί υψηλότερα, στα $91/
τόνο, σε χαμηλότερα ωστόσο επίπεδα από τα $107/τόνο το 2019. 
Με δεδομένη μια ισχυρή ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας, καθώς η κυβέρνηση επιζητά να 
διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η Fitch Solutions προβλέπει επίσης ότι η τιμή 
του σιδηρομεταλλεύματος θα φτάσει στα $80/τόνο.
Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, οι τιμές σιδηρομεταλλεύματος θα υποχωρήσουν το 2020 κατά 
11,8%, στα $81,3/dmt, σε σχέση με την κατά 32,2% αύξηση των τιμών το 2019 ($88,8/τόνο). 
Παράλληλα το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών σημειώνει 
στην έκθεσή του ότι η τιμή σιδηρομεταλλεύματος (62% Fe, spot price fob Australia) θα κινηθεί 
στα $60/τόνο.

Γράφημα 1.4 Εξέλιξη  
της τιμής σιδηρομεταλλεύ-
ματος

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

Σημειώσεις: 
1. CFR – Cost and Freight: Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα πάνω στο πλοίο και υποχρεούται 
να πληρώσει το κόστος και τον ναύλο για τη μεταφορά των προϊόντων στο λιμάνι προορισμού.
2. Free on Board – Ελεύθερο Επί του Πλοίου: Ο πωλητής ετοιμάζει τα προϊόντα για τη μετα-
φορά και είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση πάνω στο πλοίο που έχει ορίσει ο αγοραστής στο 
καθορισμένο λιμάνι φόρτωσης.

 



62

1.1.4 Ζήτηση και προσφορά για τα πλοία μεταφοράς iron ore

Ζήτηση

Δεδομένου ότι η ζήτηση για μεταφορική υπηρεσία είναι παράγωγος ζήτηση, δηλαδή δημιουρ-
γείται αρχικά για το εμπόρευμα και όχι για το πλοίο που αποτελεί το μέσο μεταφοράς, η ανάλυ-
ση εδώ εστιάζεται σαφώς στις κορυφαίες χώρες εισαγωγών και εξαγωγών iron ore.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Clarksons Research5, το διά θαλάσσης εμπόριο σιδηρομεταλ-
λεύματος θα παρουσιάσει ανάπτυξη 2% το 2020, στους 1.486 εκατ. τόνους, εφόσον βέβαια 
υπάρξει σταθερότητα στην παγκόσμια προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στρεβλώσεις 
από Αυστραλία και Βραζιλία είχαν ως απόρροια το θαλάσσιο εμπόριο iron ore να καταγράψει 
μείωση 2%, την πρώτη μετά από πολλά χρόνια.
Όπως αναφέρθηκε, η κατάρρευση φράγματος σε ορυχείο της Vale επέδρασε αρνητικά όχι 
μόνο στην παραγωγή της Βραζιλίας αλλά και στις εξαγωγές της σε ό,τι αφορά το iron ore. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι βραζιλιάνικες εξαγωγές iron ore παρουσιάστηκαν μειωμένες κατά 12,3% 
το πρώτο δεκάμηνο του 20196. Συνολικά η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα εξαγάγει 396 εκατ. τόνους 
iron ore το 2020, καταγράφοντας, όπως είναι λογικό, αύξηση σε σχέση με το 2019, χρονιά η 
οποία σημαδεύτηκε από το δυστύχημα της Vale.  
Η Αυστραλία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιδηρομεταλλεύματος μακράν του 
δευτέρου, το περασμένο έτος γνώρισε επίσης στρεβλώσεις στην προσφορά και στις εξαγωγές 
iron ore μετά τον κυκλώνα «Βερόνικα», που έπληξε τα δυτικά της χώρας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η διά θαλάσσης αγορά «έχασε» 6% μετά τα περιστατικά 
σε Βραζιλία και Αυστραλία, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας7. Το 2019, οι εξα-
γωγές της Αυστραλίας παρουσιάστηκαν επίσης μειωμένες, γύρω στους 830 εκατ. τόνους, με 
το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών να εκτιμά ότι η χώρα θα 
εξαγάγει 862 εκατ. τόνους το 2020, εάν αποφευχθούν φαινόμενα τύπου «Βερόνικα».

Γράφημα 1.5 Εξέλιξη των 
εξαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος για τα έτη 2018 
και 2019 –και εκτιμήσεις 
για το 2020– σε εκατ. 
τόνους για τις εξής τέσ-
σερις χώρες: Αυστραλία, 
Βραζιλία, Ουκρανία, Ινδία
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5.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 15.

6.  BIMCO December Market Outlook: Dry Bulk Shipping, 26 Nov. 2019.

7.  Commodities Market Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 32.
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H κατάρρευση 
φράγματος σε ορυχείο 
της Vale επέδρασε 
αρνητικά όχι μόνο στην 
παραγωγή της Βραζιλίας 
αλλά και στις εξαγωγές 
της.
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Προσφορά 

Έχει αποδειχθεί σε πολλές εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας ότι οι προηγού-
μενες επιδόσεις δεν αποτελούν «εγγύηση» για το μέλλον, και η ναυτιλία δεν θα μπορούσε 
να αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, η καταγραφή κάποιων σημαντικών εξελίξεων, όπως αυτή που 
προηγήθηκε, σίγουρα μπορεί να σκιαγραφήσει τις προσδοκίες για το 2020. Όπως αναφέρθηκε 
νωρίτερα, η ναυτιλιακή αγορά έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες εξελίξεις το έτος 2020. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του ΙΜΟ 2020, 
η οποία επιβάλλει ένα όριο στην περιεκτικότητα σε θείο του καυσίμου των εμπορικών πλοίων 
(bunker sulphur cap). Γενική αίσθηση αναλυτών και κύκλων της ναυτιλιακής αγοράς είναι ότι το 

sulphur cap θα δράσει ευεργετικά για τη ναυ-
λαγορά (τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα), καθώς 
πολλά πλοία θα εξέλθουν της αγοράς, ενώ για 
τα παλαιότερα, που φτάνουν στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής τους, ενδεχομένως να είναι 
οικονομικά επωφελέστερο για τους πλοιο-
κτήτες να τα στείλουν για διάλυση (scrap).
Σαφώς, πέραν της ζήτησης για τη διά θαλάσ-
σης μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, σημα-
ντικό ρόλο διαδραματίζει και η προσφορά 
πλοίων που το μεταφέρουν. Για το 2019, η 
ανάπτυξη της προσφοράς Capesizes (παρα-
δόσεις) ξεπέρασε την αντίστοιχη της ζήτη-
σης για μεταφορά iron ore, εξέλιξη που 
παρατηρείται τα δύο τρία τελευταία χρόνια 
για τα bulk carriers. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Clarksons Research8, το 2020 αναμένεται να 
παραδοθούν Capesizes 23 εκατ. dwt έναντι 

18,6 εκατ. dwt το 2019, ενώ οι ανακυκλώσεις θα παρουσιαστούν οριακά πιο υψηλά, στα 5,4 εκατ. 
dwt. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι ο στόλος των Capesizes είναι αρκετά νέος 
σε ηλικία. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 50% του στόλου, δηλαδή 885 
πλοία, είναι μεταξύ 5 και 9 ετών. Παράλληλα, υπάρχει ένα 22% (394 πλοία), των οποίων η ηλικία 
κινείται μεταξύ 0-4 ετών και συνεπώς το 72% του στόλου (1.279 Capesizes) είναι κάτω των  
9 ετών.

1.2 Άνθρακας

Ο άνθρακας, για αρκετές δεκαετίες, αποτελεί τον πρωταγωνιστή στο ενεργειακό μείγμα λόγω 
της αφθονίας του ως φυσικού πόρου, του χαμηλού κόστους του και της υψηλής θερμικής 
απόδοσής του. Μάλιστα, στον συνδυασμό άνθρακα και οξυγόνου στο διοξείδιο του άνθρακα 
της ατμόσφαιρας της Γης περιέχονται (συνολικά) περίπου 810 δις τόνοι άνθρακα. Παράλληλα, 
στα βεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου περιέχονται περίπου άλλοι 105 δις τόνοι άνθρακα, 
αλλά εκτιμάται ότι υπάρχουν επίσης 900 δις τόνοι στα μη βεβαιωμένα (ακόμη) κοιτάσματα 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου και του σχιστολιθικού φυσικού αερίου (shale oil gas). 
Για τη ναυτιλία, ο άνθρακας μεταφράζεται ως το δεύτερο σημαντικότερο ξηρό φορτίο που 
μεταφέρεται διά θαλάσσης και κατά μέσο όρο αντιπροσωπεύει το 25% του διά θαλάσσης 
εμπορίου ξηρών φορτίων.
Τα δύο κύρια είδη άνθρακα είναι ο μεταλλουργικός (coking coal), o οποίος χρησιμοποιείται στη 
διαδικασία επεξεργασίας οπτάνθρακα για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, και ο θερμικός 
(thermal ή steam coal), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η πορεία των τιμών θερμικού και μεταλλουργικού 
άνθρακα από το 2009 έως το 2018.

8.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 15.
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1.2.1 Ζήτηση και προσφορά άνθρακα

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις σε παγκόσμιο επί-
πεδο και συνεπώς γίνεται αντικείμενο διακρατικών διαβουλεύσεων και αντικείμενο συζήτησης 
στα διεθνή fora. Παρά το γεγονός ότι ο θερμικός άνθρακας εξακολουθεί να αποτελεί τον 
κυριότερο μέχρι στιγμής πόρο για την ηλεκτροπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, εντούτοις 
πολλές χώρες επιχειρούν να απεξαρτηθούν από αυτόν λόγω του υψηλού περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος, δηλαδή της υψηλής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με διοξείδιο του άνθρακα 
ως υποπροϊόν της καύσης άνθρακα για την παραγωγή κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι κοινωνικές πιέσεις για περιορισμό της χρήσης άνθρακα διαμορφώνουν το σκηνικό της 
παγκόσμιας ζήτησης. Είδαμε μάλιστα το περασμένο έτος την παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα 
να υποχωρεί, καθώς ΗΠΑ και χώρες της ΕΕ γυρίζουν την πλάτη στον άνθρακα για την ηλεκτρο-
παραγωγή και στρέφονται σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο. Σύμφωνα 
με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), το 2019 η ζήτηση μειώθηκε μετά από μια 
διετή αναζωπύρωση της χρήσης του. Κατά την ΙΕΑ, η ζήτηση για άνθρακα θα αυξάνεται μεταξύ 
2020 και 2024 κατά λιγότερο από 1% ετησίως, με αποτέλεσμα το μερίδιό του στο ενεργειακό 
μείγμα να υποχωρεί στο 35% το 2024 από το 38% το 2018. H ΒP σε έκθεσή της9 σημειώνει ότι 
έως το 2040 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ξεπεράσουν τον άνθρακα στο ενεργειακό 
μείγμα.
Χαρακτηριστικό της τάσης αυτής είναι το γεγονός ότι η Ινδία, που παραδοσιακά βασίζεται στον 
άνθρακα και εισάγει μεγάλες ποσότητες, παρά τις διεθνείς πιέσεις, πέρυσι μείωσε την ηλεκτρο-
παραγωγή άνθρακα κυρίως λόγω της ανόδου της υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Η Ιαπωνία, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγών θερμικού άνθρακα, τα τελευ-
ταία χρόνια επίσης στρέφεται σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, και μάλιστα η Ινδονησία και 
η Αυστραλία, οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την ασιατική χώρα, έχασαν μερίδιο αγοράς το 
2019, το οποίο ανακτήθηκε από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Για τους πρώτους 
μήνες του 2020, το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών10 εκτιμά 
ότι οι εισαγωγές της Ιαπωνίας θα βιώσουν μια προσωρινή ώθηση, καθώς οι αυξημένες από 
τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του βορείου ημισφαιρίου θα 
αυξήσουν τη ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρισμού.

9.  BP Energy Outlook: 2019 edition. 

10.  Resources and Energy Quarterly, September 2019, Australian Government Department of Industry, Innovation 
and Science, σελ. 47.

 

Οι κοινωνικές πιέσεις για 
περιορισμό της χρήσης 
άνθρακα διαμορφώνουν 
το σκηνικό της 
παγκόσμιας ζήτησης. 
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Αναφορικά με τη Νότια Κορέα, η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να καταστείλει τη λει-
τουργία του 1/4 των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Μαρτί-
ου 2020 θα ασκήσει πίεση στις εισαγωγές.
Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα αποτελούν τους μεγαλύτερους καθαρούς εισαγωγείς11 
άνθρακα του κόσμου και συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν το 57% των εισαγωγών. Κατά το 
αυστραλιανό υπουργείο12, η Κίνα θα εισαγάγει το 2020 199 εκατ. τόνους σε σχέση με τους 213 
εκατ. τόνους το 2019, ενώ η Ινδία θα παρουσιάσει ελαφρώς αυξημένες εισαγωγές, στους 200 
εκατ. τόνους (197 εκατ. τόνοι το 2019). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Ιαπωνία και Νότια Κορέα θα 
εισαγάγουν 140 και 105 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Γράφημα 1.7 Εξέλιξη των 
εισαγωγών θερμικού 
άνθρακα (2018-2019) και 
εκτίμηση για το 2020 για 
τις εξής χώρες: Κίνα, Ινδία, 
Ιαπωνία και Νότια Κορέα 

Πηγή: Resources and Energy 
Quarterly, September 2019, 
Australian Government 
Department of Industry, 
Innovation and Science

Προσφορά 

H Kίνα αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό άνθρακα του κόσμου, και μάλιστα κατά τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του 2019 έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη της λειτουργίας σαράντα νέων 
μονάδων εξόρυξης, εγείροντας τις αντιδράσεις περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Συνεπώς διαφαίνεται 
μια τάση από πλευράς Πεκίνου να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή άνθρακα, παρά τα μέτρα 
που έχει λάβει για τον περιορισμό της χρήσης του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κινεζικό 
πρόγραμμα «blue sky».
Για το 2020, η US Energy Information Administration (ΕΙΑ)13 εκτιμά ότι το μερίδιο του άνθρα-
κα στην ηλεκτροπαραγωγή των ΗΠΑ θα πέσει στο 22% από το 25% το 2019. Σε ό,τι αφορά 
την αμερικανική παραγωγή, αυτή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει επίσης κατά 14%, στους 601 
εκατ. short tonnes, αντανακλώντας τη διακοπή της λειτουργίας πολλών μονάδων εξόρυξης στη 
χώρα. Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός, η αμερικανική παραγωγή θα έχει καταγράψει 
πτώση 27% τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά 
την ΕΙΑ, αμερικανικές μονάδες εξόρυξης άνθρακα παραγωγικής ικανότητας 17 GW ηλεκτρικής 
ισχύος θα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους έως το 2025.  Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι απέλπιδες 
προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρα-
κα πέφτουν στο κενό, δεδομένων των σύγχρονων επιταγών για μειωμένη χρήση τα επόμενα 
χρόνια. 

11.  Οι εισαγωγές τους ξεπερνούν τις εξαγωγές τους.

12.  Resources and Energy Quarterly, September 2019, Australian Government Department of Industry, Innovation 
and Science, σελ. 53. 

13.  Short-Term Energy Outlook, US Energy Information Administration, December 10, 2019. 

 



Γράφημα 1.8 Εκτίμηση 
για τη μηνιαία πορεία της 
αμερικανικής παραγωγής 
άνθρακα το 2020

Πηγή: Energy Information 
Administration

Από την άλλη, το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών προβλέπει 
ότι η αυστραλιανή παραγωγή θερμικού άνθρακα θα αγγίξει τους 273 εκατ. τόνους, ενώ η αντί-
στοιχη μεταλλουργικού θα ανέλθει στους 193 εκατ. τόνους. 
H κυβέρνηση της Ινδίας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα άνθρακα 
μετά την Κίνα, προωθεί ένα σχέδιο για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και την πρό-
σκληση ξένων συμφερόντων εταιρειών να επιχειρήσουν στη χώρα. Μέχρι στιγμής, μόνο η Coal 
India και άλλη μία κρατική εταιρεία είχαν άδεια για εξόρυξη και πώληση άνθρακα στην ασιατική 
χώρα. Σκοπός της κυβέρνησης Μόντι είναι η αύξηση της εγχώριας παραγωγής άνθρακα και η 
μείωση των εισαγωγών. Η εξέλιξη αυτή, λοιπόν, ενδεχομένως να επηρεάσει την ινδική παραγωγή.

1.2.2 Τιμή

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η τιμή άνθρακα θα μειωθεί το 2020, λόγω των εκτιμήσεων για 
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπώς της ζήτησης λόγω εξασθενημένης βιομη-
χανικής παραγωγής. Ειδικότερα, η Παγκόσμια Τράπεζα βλέπει μια τιμή αυστραλιανού άνθρακα14 
στα $67,2/τόνο15 από τα $77/τόνο το 2019.

1.2.3 Ζήτηση και προσφορά πλοίων μεταφοράς άνθρακα

Ζήτηση

Κατά την Clarksons Research, το διά θαλάσσης εμπόριο θερμικού και μεταλλουργικού άνθρακα 
θα αγγίξει τους 1.023 εκατ. τόνους και 277 εκατ. τόνους αντίστοιχα16. 
Mε διαφορά από τους υπολοίπους, Αυστραλία και Ινδονησία αποτελούν τους κορυφαίους 
καθαρούς εξαγωγείς άνθρακα, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της IEA, συνδυαστικά αντιπρο-
σωπεύουν το 54% των εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 
του αυστραλιανού Υπουργείου Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών, οι εξαγωγές θερμικού 
άνθρακα της Ινδονησίας θα αγγίξουν τους 440 εκατ. τόνους έναντι 455 εκατ. τόνων το 2019. Να 
σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει σε ισχύ ποσοστώσεις επί της συνολικής ετήσι-
ας παραγωγής άνθρακα της τάξεως του 25%, προκειμένου να προστατευτεί η εγχώρια αγορά. 
Τα μέτρα αυτά της ινδονησιακής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα κόστη που θα 

14.  Fob Newcastle 6.000 kcal/kg spot price.

15.  Constant prices.

16.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 7-8. 
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κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς της χώρας, εν μέρει δικαιολογούν τις εκτιμήσεις για 
μειωμένες αποστολές.
Θα ακολουθήσει η Αυστραλία, οι εξαγωγές της οποίας θα εμφανιστούν αυξημένες κατά 3,3%, 
στους 213 εκατ. τόνους, ενώ Ρωσία και Νότια Αφρική εκτιμάται ότι θα εξαγάγουν 183 εκατ. και 
78 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Ιδιαίτερα για τη Ρωσία, οι εκτιμήσεις για αποδυναμωμένο ρούβλι και 
η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και των λιμένων στα ανατολικά της χώρας θα δώσουν 
ώθηση στις ρωσικές εξαγωγές. Στη Νότια Αφρική, οι μονάδες εξόρυξης στρέφονται προς την 
εγχώρια παραγωγή, δεδομένου ότι τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής είναι διατεθειμένα να 
πληρώσουν αρκετά περισσότερο από τις διεθνείς αγορές, και αυτό διότι η περιορισμένη προ-
σφορά εντός της χώρας οδηγεί τα εργοστάσια αυτά να συνάπτουν βραχυχρόνιες συμφωνίες 
με υψηλό κόστος. Συνεπώς εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια οι αποστολές θερμικού άνθρακα 
από τη Νότια Αφρική προς τις διεθνείς αγορές θα μειωθούν.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι ο περαιτέρω περιορισμός των κινεζικών εισαγωγών 
αυστραλιανού άνθρακα είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2020, καθώς το Πεκίνο επιθυμεί να 
υψώσει «τείχος προστασίας» για τους εγχώριους παραγωγούς και τις τιμές, εξέλιξη που θα 
αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά του θερμικού άνθρακα.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές μεταλλουργικού άνθρακα, οι εξελίξεις είναι λίγο διαφορετικές. Η 
Αυστραλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενώ ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία και Μογγολία ακολου-
θούν. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των εξαγωγών μεταλλουργικού άνθρακα 
από τις χώρες αυτές και η εκτίμηση για το 2020.

Πίνακας 1. Εξέλιξη των 
εξαγωγών μεταλλουργικού 
άνθρακα (2018-2019) και 
εκτίμηση για το 2020 για 
τις εξής χώρες: Αυστραλία, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, 
Μογγολία

Πηγή: Resources and Energy 
Quarterly, September 2019, 
Australian Government 
Department of Industry, 
Innovation and Science

Σημείωση: Οι αριθμοί αναφέ-
ρονται σε εκατ. τόνους.

Προσφορά 

Για τη μεταφορά του άνθρακα από την Αυστραλία προς την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια 
Κορέα επιστρατεύονται κυρίως Panamaxes και δευτερευόντως Capesizes. Από την άλλη, μικρό-
τερου μεγέθους bulkers, όπως Handies ή Supramaxes, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άνθρακα από την Αυστραλία προς την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία.
Σύμφωνα με την Clarksons Research17, το 2020 αναμένεται να παραδοθούν Capesizes 23 εκατ. dwt 
έναντι 18,6 εκατ. dwt το 2019, με τη συνολική χωρητικότητα του στόλου των εν λόγω πλοίων να 
αυξάνεται κατά 5,1%, στα 366,1 εκατ. dwt. Από την άλλη, ο στόλος των Panamaxes θα αγγίξει τα 226,5 
εκατ. dwt, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4%. Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
του ΙΜΟ, ο ναυλομεσιτικός οίκος (Clarksons) εκτιμά ότι περίπου 0,8% του τονάζ των bulkers θα 
εξέλθει της αγοράς για την εγκατάσταση scrubbers, ενώ η μείωση της ταχύτητας των πλοίων αυτών 
για την επίτευξη των περιβαλλοντικών βλέψεων του ΙΜΟ θα δράσει θετικά για την αγορά.

17.  Dry Bulk Trade Outlook,  Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research. 

Tο Πεκίνο επιθυμεί 
να υψώσει «τείχος 
προστασίας» για τους 
εγχώριους παραγωγούς 
και τις τιμές, εξέλιξη 
που θα αλλάξει τις 
ισορροπίες στην αγορά 
του θερμικού άνθρακα.

Χώρα Ποσοστό μεταβολής

2018 2019 2020* 2019/2018 2020*/2019

Αυστραλία 179 185 195 3,4% 5,3%

ΗΠΑ 56 51 45 -8,6% -11,8%

Καναδάς 29 31 32 7,2% 3,2%

Ρωσία 26 28 30 6,0% 7,1%

Μογγολία 26 31 31 20,6% 0,0%



Θετικό, επίσης, για τη ναυλαγορά των bulk carriers είναι το γεγονός ότι στα τέλη του 2019 το 
orderbook κινούνταν στο 10% της χωρητικότητας του στόλου, αριθμός ο οποίος είναι οριακά 
πάνω από το 9% (χαμηλό ιστορικό 15ετίας) που σημειώθηκε στα μέσα του 201718. Τέλος, σε ό,τι 
αφορά τις ανακυκλώσεις πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αυξημένη 
δραστηριότητα, καθώς Capesizes περίπου 5,4 εκατ. dwt (5,2 εκατ. dwt το 2019) και Panamaxes 
3,4 εκατ. dwt (0,5 εκατ. dwt το 2019) θα σταλούν στα ναυπηγεία διάλυσης.

1.3 Σιτηρά

Tα σιτηρά αποτελούν παραδοσιακά το τρίτο σημαντικότερο χύδην ξηρό φορτίο που μεταφέ-
ρεται διά θαλάσσης, μετά το σιδηρομετάλλευμα και τον άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, το 2018 
μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης 1.476 εκατ. τόνοι σιδηρομεταλλεύματος, 1.263 εκατ. τόνοι άνθρακα 
και 471 εκατ. τόνοι σιτηρών, σύμφωνα με την έκθεση Review of Maritime Transport της UNCTAD 
για το 2019. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, τα σιτηρά που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης είναι το 
σιτάρι και τα coarse grains (κριθάρι, καλαμπόκι, σόργο, κ.λπ.), καθώς και η σόγια. 

Κατά την εμπορική περίοδο 2019/2020, ο FAO των Ηνωμένων Εθνών19 εκτιμά ότι η παραγωγή 
και το εμπόριο σιτηρών θα κινηθούν σε 2.714 και 416 εκατ. τόνους αντίστοιχα. Από την άλλη, το 
International Grains Council εκτιμά ότι η παραγωγή σιτηρών θα κινηθεί τους 2.162 εκατ. τόνους, 
ενώ το εμπόριο σιτηρών θα αγγίξει τους 375 εκατ. τόνους, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη 
το εμπόριο ρυζιού.

1.3.1 Σόγια

Η σόγια αποτελεί ένα φυτό πλούσιο σε πρωτεΐνη, με κύρια χρήση ως τροφή τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα, κυρίως τους χοίρους. Επίσης το σογιέλαιο είναι ευρέως δια-
δεδομένο στις διεθνείς αγορές και για τον λόγο αυτό στη βιβλιογραφία και στις εκθέσεις από 
διεθνείς οργανισμούς υπάρχουν ξεχωριστές αναλύσεις για την πορεία της τιμής της σόγιας ως 
τροφής και του σογιέλαιου. 
Για το 2019 παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στις τιμές τόσο του σογιέλαιου όσο και της σόγιας ως 
τροφής, κάτι που βέβαια δεν προκαλεί εντύπωση, δεδομένης της μειωμένης ζήτησης από την 
Κίνα λόγω τόσο των εμπορικών διενέξεων με τις ΗΠΑ όσο και της εξάπλωσης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων.

18.  Dry Bulk Trade Outlook,  Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 14.

19.  FAO Cereal Supply and Demand Brief, December 5, 2019 (http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/). 
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Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια σόγιας έχει μοναδικές χρονικές περιό-
δους φύτευσης, ανάπτυξης και συγκομιδής για κάθε κράτος. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η καλλι-
έργεια σόγιας λαμβάνει χώρα από τα τέλη Απριλίου έως τον Ιούνιο και η συγκομιδή της από τα 
τέλη Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου. Στη Βραζιλία, από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα 
Δεκεμβρίου πραγματοποιείται η φύτευση, ενώ από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους έως 
τον Μάιο η συγκομιδή. Σε μια άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, οι εγχώριοι 
καλλιεργητές φυτεύουν σόγια μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου και η συγκομιδή γίνεται από 
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκτίμησης 
της παραγωγής και συνεπώς των ροών (εισαγωγών-εξαγωγών) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, 
καθώς κάθε κράτος έχει τη δική του καλλιεργητική και εμπορική περίοδο. 

1.3.1.1 Ζήτηση και προσφορά σόγιας

Ζήτηση

H Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγής σόγιας προκειμένου να καλύψει τις υψηλές 
διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της. Παράλληλα η σόγια χρησιμοποιείται και ως πλούσια 
σε πρωτεΐνη ζωοτροφή για χοίρους. Το 2019, τόσο η εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων όσο και οι ραγδαίες εμπορικές διενέξεις επέφεραν σημαντική πτώση στη ζήτηση και 
στις εισαγωγές της Κίνας. Όπως αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα, οι Κινέζοι εισαγωγείς αντι-
κατέστησαν το 2019 τη σόγια ως ζωοτροφή με καλαμπόκι και το σογιέλαιο με φοινικέλαιο. 
Ωστόσο, προς τα τέλη του χρόνου, το Πεκίνο ανακοίνωσε τη μερικώς άρση των δασμών για τις 
εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ, ως ένδειξη καλής θέλησης για τον τερματισμό του εμπορικού 
πολέμου μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Γεωργίας της Κίνας εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές σόγιας 
το 2019/2020 θα αυξηθούν κατά 6%, με δεδομένο ότι θα επέλθει ηρεμία στις σχέσεις Ουάσι-
γκτον-Πεκίνου. Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα20, οι κινεζικές εισαγωγές θα κινηθούν στους 85 
εκατ. τόνους το 2019/2020, με τις χώρες της ΕΕ και το Μεξικό να ακολουθούν, με τις ίδιες εκτι-
μήσεις να κάνουν λόγο για εισαγωγές 15,1 εκατ. τόνων και 5,8 εκατ. τόνων αντίστοιχα. Συνολικά 
η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σόγιας θα αγγίξουν τους 148,1 εκατ. 
τόνους.
To International Grains Council (ΙGC), από την άλλη, βλέπει ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σόγιας 
θα κινηθούν στους 151,1 εκατ. τόνους, με αυτές της Κίνας να αγγίζουν τους 88 εκατ. τόνους, 
οριακά αυξημένες από τους 86 εκατ. τόνους το 2018/2019. Οι χώρες της ΕΕ και το Μεξικό θα 
εισαγάγουν 15,4 και 6,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα, σύμφωνα με το IGC.

Γράφημα 1.9 Εκτιμήσεις 
για τις εισαγωγές σόγιας 
το 2019/2020

Πηγές: International Grains 
Council, Παγκόσμια Τράπεζα

20.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 

 

Στην Αργεντινή, 
οι καλλιεργητές 
στράφηκαν το 2019 
στην καλλιέργεια της 
πολύ φθηνότερης 
σόγιας έναντι αυτής 
του καλαμποκιού.



Προσφορά 

Το 2019 υπήρξε δύσκολο για τις αμερικανικές καλλιέργειες σιτηρών, καθώς οι ακραίες καιρι-
κές συνθήκες, με αποκορύφωμα τις χιονοθύελλες στα βόρεια της χώρας, μείωσαν αισθητά τις 
συγκομιδές για τους Αμερικανούς παραγωγούς. Αν στο παραπάνω συνυπολογίσει κανείς τις 
εύθραυστες εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, γίνεται αντιληπτό ότι το περασμένο έτος υπήρξε 
ένα από τα δυσκολότερα για την παραγωγή της πρώτης.
Ιδιαίτερα σε Βόρεια Ντακότα και Μινεσότα, που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος της παρα-
γωγής σόγιας στις ΗΠΑ και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ 
δεδομένου ότι βασίζουν πολλά στις εξαγωγές τους προς την Ασία, παρατηρήθηκαν σημαντικές 
καθυστερήσεις.
Από την άλλη, στην Αργεντινή, οι καλλιεργητές, εν μέσω έντονων οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα, στράφηκαν το 2019 στην καλλιέργεια της πολύ φθη-
νότερης σόγιας έναντι αυτής του καλαμποκιού, προκειμένου να μειώσουν τα κόστη τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η καλλιέργεια σόγιας είναι κατά 70% φθηνότερη από αυτήν του καλαμπο-
κιού, καθώς η καλλιέργεια του τελευταίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις σε λιπάσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, το IGC σε report21 του εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή σόγιας θα κινη-
θεί στους 341,2 εκατ. τόνους, με αυτήν από τις ΗΠΑ να παρουσιάζεται μειωμένη στους 96,6 
εκατ. τόνους το 2019/2020 έναντι 120 εκατ. τόνων το 2018/2019. Στο ίδιο μήκος κύματος και 
το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας22, που εκτιμά ότι η αμερικανική παραγωγή θα κινηθεί στα 
3.550 bushels23, ήτοι 96,6 εκατ. τόνοι. Η μειωμένη παραγωγή από τις ΗΠΑ ενδεχομένως να 
αντισταθμιστεί από την παραγωγής τόσο της Αργεντινής όσο και της Βραζιλίας. Συνεπώς η 
Αργεντινή εκτιμάται από το ΙGC ότι θα παραγάγει 53,5 εκατ. τόνους σόγιας το 2019/2020, με 
την Παγκόσμια Τράπεζα να σημειώνει σε έκθεσή της24 ότι η παραγωγή της θα κινηθεί στους 53 
εκατ. τόνους. H κρατική εταιρεία της Βραζιλίας Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
βλέπει ότι κατά την περίοδο 2019/2020 η χώρα της Νότιας Αμερικής θα παραγάγει ποσότη-
τες-ρεκόρ της τάξεως των 120,9 εκατ. τόνων, αριθμός αυξημένος κατά 5,1% σε σχέση με το 
2018/2019. Το IGC εκτιμά, από την πλευρά του, στο ίδιο report ότι η παραγωγή σόγιας της 
Βραζιλίας θα κινηθεί στους 121,5 εκατ. τόνους.

Γράφημα 1.10 Εξέλιξη 
της παραγωγής σόγιας 
(2017/2018, 2018/2019)  
και εκτιμήσεις για  
το 2019/2020

Πηγή: International  
Grains Council

21.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

22.  World Agricultural Supply and Demand Estimates-595, December 10, 2019, United States Department  
of Agriculture. 

23.  Bushel Equivalents Per Tonne για τη σόγια = 36,744. 

24.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 
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1.3.1.2 Τιμή σόγιας

To Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρει σε έκθεσή του25 ότι η κατά μέσο όρο τιμή αμερι-
κανικής σόγιας θα αγγίξει το 2019/2020 τα $8,85/bushel, δηλαδή $325,2/τόνο. Κατά την Παγκό-
σμια Τράπεζα, η τιμή της σόγιας θα κινηθεί σε ένα εύρος $355 και $365/τόνο. Στα $385/τόνο 
κατά μέσο όρο βλέπει την παγκόσμια τιμή σόγιας ο Food Agricultural Organization των Ηνω-
μένων Εθνών26 για το 2019/2020.

1.3.1.3 Ζήτηση και προσφορά για τα πλοία μεταφοράς σόγιας

Ζήτηση

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι το 2019/2020 θα 
κινηθούν στους 149 εκατ. τόνους, αναθεωρώντας προς τα κάτω από τις προηγούμενες εκτι-
μήσεις του κατά 600.000 τόνους. Από την άλλη, το IGC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές 
σόγιας θα κινηθούν στους 151,1 εκατ. τόνους, με τις Βραζιλία, ΗΠΑ και Αργεντινή να εξαγάγουν 
συνδυαστικά 132,6 εκατ. τόνους. Πιο συγκεκριμένα, κατά το IGC, η Βραζιλία θα παραμείνει στην 
κορυφή των εξαγωγών, με εκτιμώμενες αποστολές 74,6 εκατ. τόνων, ενώ ΗΠΑ και Αργεντινή 
πρόκειται να ακολουθήσουν με εξαγωγές 49,5 και 8,5 εκατ. τόνων αντίστοιχα.
149,4 εκατ. τόνοι θα εξαχθούν συνολικά το 2019/2020 κατά την Παγκόσμια Τράπεζα27, με τις 
Βραζιλία, ΗΠΑ και Αργεντινή να εκτιμάται ότι θα αποστείλουν στις ξένες αγορές 76,5, 48,3 και 
8 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Γράφημα 1.11 Εκτιμήσεις 
για τις εξαγωγές σόγιας  
το 2019/2020

Πηγές: International Grains 
Council, Παγκόσμια Τράπεζα

Προσφορά 

Σύμφωνα με στοιχεία της BIMCO, έως τον Νοέμβριο του 2019 είχαν παραγγελθεί 65 νέα Panamaxes, 
με τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου να γνωρίζει τη μεγαλύτερη δημοφιλία μεταξύ των παραγγελιών 
bulk carriers. Η BIMCO εκτιμά ότι και το 2020 η αύξηση του τονάζ θα ξεπεράσει την αντίστοιχη 
της ζήτησης, εξέλιξη που δεν θα ευνοήσει τη ναυλαγορά για τα Panamaxes, που μεταφέρουν κυρί-
ως άνθρακα και σιτηρά. Μάλιστα εκτιμά ότι ο στόλος των bulk carriers θα αυξηθεί κατά 3%.

25.  World Agricultural Supply and Demand Estimates-595, December 10, 2019, United States Department  
of  Agriculture, σελ. 2. 

26.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019).

27.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 67. 

 



Από την άλλη, η Clarksons Research28 εκτιμά ότι, στα τέλη του 2020, ο στόλος των Panamaxes 
θα κινείται στα 226,5 εκατ. dwt (+4%), καθώς θα έχουν παραδοθεί περίπου 12,1 εκατ. dwt. Ανα-
φορικά με τα Handymaxes, θα παραδοθούν 8,4 εκατ. dwt, με τη χωρητικότητα του στόλου των 
Handymaxes να ανέρχεται το 2020 στα 213,6 εκατ. dwt (+2,7%). Στο μέτωπο των ανακυκλώσε-
ων, Panamaxes χωρητικότητας 3,4 εκατ. dwt και Handymaxes χωρητικότητας 2,8 εκατ. dwt θα 
εξέλθουν της αγοράς. Οι αντίστοιχοι αριθμοί το 2019 ήταν 0,5 και 0,8 εκατ. dwt.

1.3.2 Σιτάρι

Δύο είναι τα κυριότερα είδη σιταριού: το Τriticum durum ή σκληρό σιτάρι, που χρησιμοποιείται 
στη μακαρονοποιία, και το Triticum aestivum ή μαλακό σιτάρι, που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή ψωμιού. Το είδος σίτος ο σκληρός αποτελεί το κυρίως καλλιεργούμενο σκληρό 
σιτάρι και καλλιεργείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, στη Ρωσία, στην Ινδία και στις παραμεσό-
γειες χώρες, κ.λπ.
Να σημειωθεί επίσης ότι στις ΗΠΑ και στην Κίνα, οι οποίες αποτελούν ιστορικά δύο από τις 
μεγαλύτερες χώρες παραγωγής σιταριού, υπάρχουν δύο παραγωγικές περίοδοι, χειμώνας και 
άνοιξη. Στις ΗΠΑ κατά τη χειμερινή περίοδο (φύτευση από μέσα Αυγούστου έως Οκτώβριο 
και συγκομιδή από μέσα Μαΐου έως μέσα Ιουλίου) παράγονται τα 3/4 της συνολικής αμερικα-
νικής παραγωγής σιταριού. Οι κυρίως περιοχές είναι το Κάνσας, το Τέξας και η Ουάσιγκτον. Η 
ανοιξιάτικη περίοδος περιλαμβάνει φύτευση από Απρίλιο μέχρι Μάιο και συγκομιδή από μέσα 
Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου και λαμβάνει χώρα κυρίως στη Βόρεια Ντακότα. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια κάθε έτους παραγωγής παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην παραγωγή και κατά συνέπεια στα αποθέματα σιταριού.

1.3.2.1 Ζήτηση και προσφορά σιταριού

Ζήτηση

Το IGC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές σιταριού θα κινηθούν ελάχιστα πιο υψηλά από 
τα επίπεδα του 2018/2019. Πιο συγκεκριμένα, αυτές αναμένεται να ανέλθουν στους 173,1 εκατ. 
τόνους έναντι 168,9 εκατ. τόνων το 2018/201929. Κυριότερους εισαγωγείς αποτελούν η Αίγυπτος, 
η Ινδονησία, η Ιαπωνία και οι χώρες της ΕΕ. Κατά το IGC, η Αίγυπτος θα εισαγάγει 12,5 εκατ. 
τόνους, η Ινδονησία 11,4 εκατ. τόνους, η Ιαπωνία 6,1 εκατ. τόνους και η ΕΕ 5,5 εκατ. τόνους. Στο 
σημείο αυτό να τονιστεί ότι δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα δεν 
συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους εισαγωγείς, καθώς ο ασιατικός γίγαντας αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους παραγωγούς και καλύπτει επαρκώς τις τεράστιες διατροφικές ανάγκες 
του πληθυσμού του.
Από την άλλη, ο FAO30 σημειώνει σε έκθεσή του ότι οι εισαγωγές σιταριού θα κινηθούν σε 
ελαφρά πιο υψηλά επίπεδα (+2,3%), στους 172 εκατ. τόνους. Στην εν λόγω έκθεση, ειδική μνεία 
γίνεται στην Αλγερία και στην απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τις εισαγωγές μαλακού 
σιταριού από τις διεθνείς αγορές στους 4 εκατ. τόνους. Παράλληλα, το Καζακστάν, που αποτε-
λεί έναν παραδοσιακά σημαντικό εξαγωγέα σιταριού, αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές του 
στα ελάχιστα επίπεδα των 1,4 εκατ. τόνων, λόγω μειωμένης παραγωγής.  

28.  Dry Bulk Trade Outlook, Volume 25, No. 12, December 2019, Clarksons Research, σελ. 3.

29.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council.

30.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019).
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Γράφημα 1.12 Εξέλιξη των 
εισαγωγών σιταριού για 
τους κορυφαίους εισαγω-
γείς (2017/2018, 2018/2019) 
και εκτίμηση για το 
2019/2020

Πηγή: Ιnternational  
Grains Council

Προσφορά

Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στους 761,8 εκατ. τόνους έναντι 733 
εκατ. τόνων το 2018/201931. Oι χώρες της ΕΕ θα βρεθούν στην κορυφή της παραγωγής (153,6 
εκατ. τόνοι), ενώ θα ακολουθήσει η Κίνα (132 εκατ. τόνοι), η Ινδία (102,2 εκατ. τόνοι) και η Ρωσία 
(74,5 εκατ. τόνοι), σύμφωνα με τα στοιχεία του IGC. Σε ό,τι αφορά τις χώρες της ΕΕ, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, με έκθεσή της32, εκτιμά ότι η παραγωγή για τις 28 χώρες της Ένωσης θα αγγίξει 
τους 143,5 εκατ. τόνους.
Από την άλλη, η Παγκόσμια Τράπεζα33 εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή θα φτάσει στα επί-
πεδα-ρεκόρ των 765 εκατ. τόνων, σημειώνοντας αύξηση 5%, καθώς οι συνθήκες ξηρασίας που 
έπληξαν τη συγκομιδή της Αυστραλίας θα αντισταθμιστούν από βελτιωμένες συγκομιδές σε 
ΗΠΑ, ΕΕ και Κεντρική Ασία.
Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας βλέπει μειωμένες συγκομιδές για Αργεντινή (19 εκατ. 
τόνοι) και Αυστραλία (16,1 εκατ. τόνοι), λόγω μιας μακράς περιόδου ξηρασίας που έπληξε τις 
καλλιέργειες στις δύο αυτές χώρες. Ιδιαίτερα για την Αυστραλία, εάν επιβεβαιωθεί ο αριθμός 
αυτός, τότε θα πρόκειται για τις μικρότερες συγκομιδές από το 2007/2008. Τέλος, στους 766,4 
εκατ. τόνους εκτιμά την παγκόσμια παραγωγή ο FAO34.

31.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

32.  Short-Term Outlook for EU Agricultural Markets in 2019 and 2020, Edition No. 24, European Commission.  

33.  Commodity Markets Outlook, October 2019,  World Bank, σελ. 25. 

34.  OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2019). 

 



Γράφημα 1.13 Η εξέλιξη 
της παραγωγής σιταριού 
(2017/2018, 2018/2019)  
και εκτιμήσεις για  
το 2019/2020

Πηγή: Ιnternational  
Grains Council

Γράφημα 1.14 Εκτιμώμενο ποσο-
στό συμμετοχής των κυριότε-
ρων παραγωγών χωρών σιταριού 
στην παγκόσμια προσφορά για 
το 2019/2020

Πηγή: International Grains Council

 

 



76

ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΘΑΛΑΣΣΙΌ ΕΜΠΌΡΙΌ · ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ 2020

1.3.2.2 Τιμή σιταριού

Αναμφίβολα η τιμή του σιταριού επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες στις 
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή, καθώς ουσιαστικά κρίνουν εν πολλοίς την παγκόσμια προ-
σφορά. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την τιμή του σιταριού να επηρεάζεται από 
τις ραγδαίες εμπορικές διενέξεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ενώ πέρυσι 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που εξαπλώθηκε τάχιστα στην 
Ασία. Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, η τιμή του σκληρού σιταριού35 εκτιμάται στα $203/τόνο, 
όταν το 2019 άγγιξε τα $199/τόνο.

Γράφημα 1.15 Εξέλιξη της 
τιμής σκληρού σιταριού 
(2016-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

1.3.2.3 Ζήτηση και προσφορά πλοίων μεταφοράς σιταριού

Ζήτηση

Αίγυπτος, Ινδονησία, Ιαπωνία και ΕΕ αποτελούν τους κορυφαίους εισαγωγείς σιταριού. Ποιες 
χώρες όμως αποστέλλουν στις διεθνείς αγορές τα περισσότερα φορτία σιταριού και συνεπώς 
παίζουν σημαίνοντα ρόλο στο διά θαλάσσης εμπόριο του εν λόγω εμπορεύματος; Η Ρωσία, 
παραδοσιακά, αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα σιταριού, με το IGC36 να προβλέπει ότι το 
2019/2020 θα εξαγάγει 34,2 εκατ. τόνους. Όπως αναφέρει το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, 
οι μειώσεις των εξαγωγών από Αυστραλία, Αργεντινή και Καναδά θα αντισταθμιστούν από 
αυξήσεις από Ρωσία (εκτίμηση για 34,5 εκατ. τόνους) και ΗΠΑ. Μάλιστα στην ίδια έκθεση ανα-
φέρεται ότι οι ΗΠΑ καθίστανται πλέον αρκετά ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές σε όρους 
τιμών και η χώρα θα αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της κατά το δεύτερο μισό της εμπορικής 
περιόδου λόγω μειωμένου ανταγωνισμού.
Αναφορικά με τις προοπτικές της Ρωσίας, το αμερικανικό υπουργείο εκτιμά ότι θα αυξήσει 
τις εξαγωγές, ωστόσο πέραν των ΗΠΑ, θα δεχτεί πιέσεις από Ουκρανία και Γαλλία, οι οποίες 
καλλιέργησαν περισσότερο σιτάρι σε σχέση με άλλα χρόνια και συνεπώς οι εξαγωγές τους 
θα αυξηθούν. Εκτιμάται ότι, συνδυαστικά, Ρωσία και Ουκρανία θα αποτελέσουν το 30% των 
εξαγωγών σιταριού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν παράγοντες όπως ένα ισχυρότε-
ρο ρωσικό ρούβλι, αρκετά διοικητικά κωλύματα του ρωσικού κράτους αλλά και υψηλά κόστη 
μεταφοράς σιτηρών από τη χώρα, σίγουρα υψηλότερα σε σχέση με αυτά από την Αυστραλία 

35.  Αναφέρεται για παράδοση του σιταριού στον Κόλπο των ΗΠΑ. 

36.  Grain Market Report 505, 21 November 2019, International Grains Council. 

 



ή την Ουκρανία. Δεδομένου του υψηλού κόστους μεταφοράς, η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει 
νέα μέτρα προκειμένου να το μειώσει και να αναδειχθεί σε απόλυτο κυρίαρχο του θαλάσσιου 
εμπορίου σιταριού. Στην πραγματικότητα, το ρωσικό κράτος επιδιώκει να εισέλθει σε νέες 
αγορές. Για παράδειγμα, πρόσφατα η αγορά της Σαουδικής Αραβίας άνοιξε τις πύλες της στις 
ρωσικές εξαγωγές, και μάλιστα εκτιμάται ότι κάθε χρόνο η χώρα της Μέσης Ανατολής θα εισά-
γει 1 εκατ. τόνους ρωσικού σιταριού.
Σύμφωνα με στοιχεία του IGC, οι εξαγωγές των χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της 
Αργεντινής και του Καναδά θα κινηθούν αντίστοιχα στους 27,7 εκατ. τόνους, 26 εκατ. τόνους, 
9,5 εκατ. τόνους, 13,8 εκατ. τόνους και 24 εκατ. τόνους. Εν κατακλείδι, όλες οι εκτιμήσεις συνη-
γορούν στο ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές σιταριού θα εμφανιστούν αυξημένες σε σχέση με το 
έτος 2018/2019.  

 

Γράφημα 1.16 Εκτιμώμενο ποσοστό 
συμμετοχής των κυριότερων  
εξαγωγών χωρών σιταριού για  
το 2019/2020
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Προσφορά 

Για το 2020, η Sea Europe37, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ναυπηγείων και Κατασκευαστών Ναυτιλιακών 
Εξοπλισμών, εκτιμά ότι το διά θαλάσσης εμπόριο ξηρών φορτίων θα αυξηθεί με ρυθμό 2,2% 
(3,2% σε τονο-μίλια), με την αντίστοιχη αύξηση του στόλου να υποχωρεί κάτω του 1%, δίνοντας 
έτσι στήριξη στη ναυλαγορά. Μάλιστα πολλοί πλοιοκτήτες είναι πιθανό να επιλέξουν την οδό 
της μείωσης της ταχύτητας πλεύσης του πλοίου (slow steaming) για να αντιμετωπίσουν την 
περιβαλλοντική νομοθεσία ΙΜΟ 2020 (sulphur cap), οδηγώντας σε μειώσεις των ταχυτήτων με 
τις οποίες κινούνται τα bulk carriers και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά της 
θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας μετρημένης σε τονο-μίλια (tonnes-miles) των πλοίων. Θετι-
κή εξέλιξη για τη ναυλαγορά αποτελεί το γεγονός ότι από το 2020 το 20% των bulk carriers θα 
είναι άνω των 15 ετών και συνεπώς τα πλοία αυτά θα είναι τα πρώτα υποψήφια για ανακύκλωση, 
ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τους νέους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς ενώ και οι τιμές ανακύκλωσης θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Sea Europe, 130 Panamaxes (10,8 εκατ. dwt), που κατά κύριο λόγο μεταφέρουν 
σιτάρι, παραγγέλθηκαν το 2018 (μειωμένες παραγγελίες σε σχέση με το 2017 κατά 10%) και, 
δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου ενάμισι με δύο χρόνια για τη ναυπήγησή τους, ένας σημα-
ντικός αριθμός αυτών θα παραδοθεί το 2020.

37.  SEA Europe WG MF, 2019/IHS Fairplay, 2018. 



2. Θαλάσσιο εμπόριο χύδην υγρών φορτίων (wet-bulk cargo)

Τα κυριότερα υγρά φορτία που μεταφέρονται σε μεγάλες ποσότητες με πλοία  (χύδην), και 
συγκεκριμένα με δεξαμενόπλοια (tankers), είναι κυρίως προϊόντα υδρογονανθράκων, όπως για 
παράδειγμα: το ακατέργαστο πετρέλαιο (ή αλλιώς αργό πετρέλαιο – crude oil), οι διάφοροι 
τύποι βενζίνης, όπως η βενζίνη για κινητήρες αεροπλάνων (jet fuel), η βενζίνη για κινητήρες 
αυτοκινήτων (petrol gasoline) κ.λπ., τα πετρέλαια καύσης, όπως τα fuel oil, diesel oil, gas oil, 
kerosene, το κάρμπον μπλακ (carbon black), το οποίο είναι ένα παχύρρευστο κατάλοιπο του 
πετρελαίου, η άσφαλτος (asfalt), τα λιπαντικά έλαια (lubricating oils), τα φυτικά έλαια (vegetable 
oil) και ψαρέλαια (fish oil), οι μελάσες (molasses) και το νερό. Στα υγρά φορτία περιλαμβάνονται 
επίσης υγραέρια, τα οποία μεταφέρονται σε υγρή κατάσταση. Τα φορτία αυτά μεταφέρονται, 
ανάλογα με το είδος τους, με πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα και υδροφόρα πλοία. Η φόρτωση, 
η μεταφορά και η εκφόρτωση των παραπάνω φορτίων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της 
επικινδυνότητάς τους. Η μεταφορά των περισσοτέρων εξ αυτών γίνεται υπό σταθερή θερμο-
κρασία, που επιτυγχάνεται με ειδικό δίκτυο θέρμανσης που φέρουν τα πλοία στις δεξαμενές 
φορτίου.

2.1 Αργό πετρέλαιο (crude oil)

Το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αργού πετρελαίου –και προϊόντων πετρελαίου– παραμένει με 
διαφορά το πιο σημαντικό ενεργειακό εμπόρευμα, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί ραγδαία 
οι ανησυχίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι δύο πιο γνωστοί τύποι πετρελαίου, που 
αποτελούν και καθοριστικούς δείκτες αναφοράς της τιμής του, είναι το Brent και το West 
Texas Intermediate (WTI). Το Brent χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και προέρχεται από 
τη Βόρεια Θάλασσα, ενώ το WTI είναι γνωστό σαν ελαφρύ και γλυκό (light-sweet) πετρέλαιο, 
που παράγεται στην Αμερική. Περαιτέρω, υπάρχει και το πετρέλαιο που ονομάζεται «OPEC 
basket», το οποίο αποτελεί έναν συνδυασμό διαφόρων τύπων πετρελαίου, με στόχο η τιμή 
του ανά βαρέλι να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την αγορά πετρελαίου. Τέλος, το 
σχιστολιθικό πετρέλαιο που παράγουν τα τελευταία αρκετά χρόνια οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχει 
αυξήσει τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και έχει μειώσει την εξάρτησή τους από τις εισαγω-
γές πετρελαίου από τρίτες χώρες. 
Ο οργανισμός που ελέγχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου είναι ο 
Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ΟΠΕΚ (OPEC), στον οποίο συμμετέχουν οι δεκα-
τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως. Ο OPEC ελέγχει, σύμ-
φωνα με στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, το 79,4% των πετρελαϊκών αποθεμάτων παγκο-
σμίως. Ωστόσο, υπάρχουν και χώρες που έχουν σημαντική παραγωγή πετρελαίου αλλά δεν 
συμμετέχουν στον OPEC, όπως είναι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Ένας άλλος παράγοντας 
που επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου είναι η ποιότητα και η ευκολία διύλισής του, καθώς μπο-
ρούν να προκύψουν 161 διαφορετικοί τύποι ανάλογα με την πυκνότητα, τη χημική τους σύσταση 
καθώς και τον τρόπο χρήσης τους.

2.1.1 Ζήτηση και προσφορά αργού πετρελαίου

Ζήτηση

H παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να φτάσει τα 101,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το 2020, αγγί-
ζοντας μια αύξηση κοντά στο 1,3% y-o-y, σύμφωνα με την Clarksons Research38. Οι χώρες του 
OECD αναμένεται να αυξήσουν τις ανάγκες τους για πετρέλαιο κατά 0,07 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα, ενώ αντίστοιχα τα non-OECD μέλη θα καταγράψουν αύξηση κατά 1,01 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως. Η Κίνα και οι υπόλοιπες ασιατικές χώρες αναμένεται να αποτελέσουν το μεγαλύτε-
ρο στήριγμα στη ζήτηση, καταγράφοντας άνοδο κατά 0,68 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ένας από 
τους κυριότερους παράγοντες που αναμένεται επίσης να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της πετρελαϊκής ζήτησης είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο του IMO από 1η Ιανουαρίου 

38.  Oil & Tanker Trades Outlook, Clarksons Research, December 2019, σελ. 17.
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2020, καθώς οι ανάγκες για παραγωγή πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε ρύπους θα 
αυξήσουν τη ζήτηση του αργού πετρελαίου από τα διυλιστήρια ανά τον κόσμο.

Γράφημα 2.1 Μηνιαία 
εξέλιξη της κατανάλωσης 
πετρελαίου για χώρες 
εντός και εκτός ΟOΣΑ 
(2017-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

Προσφορά

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου το 2020 αναμένεται να καταγράψει αύξηση κατά 1,7%, 
φτάνοντας τα 102,29 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την ΕΙΑ. Συγκεκριμένα, στο market 
report του OPEC για τον μήνα Νοέμβριο σημειώνεται πως οι non-OPEC χώρες αναμένεται να 
αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 2,17 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Νορβη-
γία, ο Καναδάς, το Καζακστάν και η Αυστραλία θα είναι οι κύριες χώρες που θα οδηγήσουν την 
ανάπτυξη, με το Μεξικό, την Ινδονησία, την Αίγυπτο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κολομβία 
να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στην παραγωγή τους. Από την άλλη, η Clarksons 
Research αναφέρει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα κινηθεί στα 102,1 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 1,7%, από τα 100,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2019.
Όσον αφορά τα μέλη του OPEC, η παραγωγή τους προβλέπεται για το 2020 να αυξηθεί κατά 
0,03 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, κατά τη συνάντηση του OPEC+ ανακοι-
νώθηκε περικοπή της παραγωγής έως τον Μάρτιο του 2020 κατά μισό εκατομμύριο βαρέλια, με 
στόχο τον έλεγχο της τιμής του.
Οι πρόσφατες εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν, στον απόηχο της δολοφονίας του Ιρανού υποστράτηγου 
Κασέμ Σουλεϊμανί από αμερικανικές δυνάμεις, δημιουργούν ένα μάλλον αβέβαιο και εύθραυστο 
σκηνικό για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ήδη (τη στιγμή που γράφεται 
το κείμενο) διαχειρίστριες εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Petrobras και η Bahri, αποφάσισαν να 
διακόψουν τους πλόες τους στα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας.

 



 

Γράφημα 2.2 Εξέλιξη της 
ετήσιας παραγωγής πετρε-
λαίου (σε εκατ. βαρέλια/
ημέρα) και εκτίμηση για  
το 2020 για τις χώρες 
εντός και εκτός OPEC

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

2.1.2 Ζήτηση και 
προσφορά για πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου

Ζήτηση

Διακυμάνσεις παρουσίασε η αγορά των δεξαμενόπλοιων κατά το 2019, κάτι αναμενόμενο 
φυσικά, καθώς η συγκεκριμένη αγορά είναι πλήρως εκτεθειμένη στους γεωπολιτικούς κινδύ-
νους. Μια σειρά από παράγοντες επηρέασαν τη ναυλαγορά, με τους σημαντικότερους να είναι 
οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα και Ιράν, καθώς και η απαγόρευση προς τον κινεζικό 
ναυτιλιακό κολοσσό COSCO, που έθεσε περίπου 50 VLCCs εκτός αγοράς. Όσον αφορά τις 
εκτιμήσεις για το 2020, το θαλάσσιο εμπόριο αργού πετρελαίου αναμένεται να βελτιωθεί. Η 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων και του δικτύου των διυλιστηρίων στην ασιατική ήπειρο, και 
ειδικά σε Κίνα και Μαλαισία, θα υποστηρίξει περισσότερες εισαγωγές, αυξάνοντας το εμπόριο 
πετρελαίου. Ιδιαίτερα για την κινεζική παραγωγή, εκτιμάται ότι εντός του 2020 θα αυξηθεί κατά 
3%, δεδομένων των μεγάλων αναγκών για παραγωγή πετροχημικών, όπως πλαστικών. Ωστόσο, 
και φέτος οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα διαδραματίσουν τον σημαντικότερο ρόλο για 
την πορεία των εισαγωγών. Τέλος, επίπτωση αναμένεται να έχει και το προαναφερόμενο κανο-
νιστικό πλαίσιο του ΙΜΟ 2020, δημιουργώντας νέες εμπορικές διαδρομές και επιπλέον ζήτηση.

Προσφορά

Από την πλευρά της προσφοράς χωρητικότητας, τα δεδομένα είναι σαφώς πιο αποθαρρυντικά, 
καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η BIMCO, ο στόλος των VLCCs 
αυξήθηκε εντός του 2019 κατά 8,1%. Τα 65 υπερδεξαμενόπλοια που παραδόθηκαν έως τον 
Νοέμβριο αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων από το 1976. Σε όρους χωρητι-
κότητας, προστέθηκαν 19 εκατ. dwt στο παγκόσμιο τονάζ, ενώ οι διαλύσεις περιορίζονται σε 
μόλις 1 εκατ. dwt. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία στους ναυτιλιακούς κύκλους για πιθανή 
ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης.
Κατά την Clarksons Research, o στόλος των δεξαμενόπλοιων θα αυξηθεί με έναν πιο ήπιο 
ρυθμό της τάξεως του 2-3% σε σχέση με την κατά 5% αύξηση του στόλου το 2019. Οι νέοι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί του ΙΜΟ θα οδηγήσουν περίπου 1,8% του τονάζ των VLCCs εκτός 
αγοράς για την εγκατάσταση scrubbers.
Στο μέτωπο των Suezmaxes, μπορεί η αύξηση προσφοράς και ζήτησης να κινήθηκαν δυσα-
νάλογα (4,5% και 0,5% αντίστοιχα) το 2019, δημιουργώντας ασφυξία στην αγορά, ωστόσο το 
2020 φαντάζει περισσότερο ευοίωνο, με τον στόλο να αυξάνεται περίπου 3% και τη ζήτηση να 
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ενισχύεται κατά 3,7%39. Από την άλλη, για τα Aframaxes η αύξηση της προσφοράς νέου τονάζ 
εκτιμάται στα ίδια επίπεδα με το 2019, ενώ οι αυξημένες εξαγωγές των ΗΠΑ ελέω της «επανά-
στασης των σχιστολιθικών πεδίων» θα παράσχουν στήριξη στη ζήτηση, αυξάνοντάς την κατά 
2,7%
Με τα τάνκερ κατά το κλείσιμο του 2019 να απολαμβάνουν μια ναυλαγορά σε καλά επίπεδα, το 
μέλλον φαντάζει αβέβαιο, καθώς μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του πετρελαϊκού 
εμπορίου, αλλά παράλληλα η προσφορά δεξαμενόπλοιων αυξάνεται και στη γωνία παραμονεύει 
η πιθανή επίλυση των εμπορικών διαφορών ΗΠΑ-Κίνας, που θα επαναφέρει το τεχνηέντως 
αποκλεισμένο τονάζ της COSCO.

2.1.3 Τιμή πετρελαίου

Για το 2020, η Παγκόσμια Τράπεζα40 εκτιμά ότι η τιμή του πετρελαίου κατά μέσο όρο θα αγγίξει 
τα $58/βαρέλι, όταν το 2017 κινήθηκε στα $52,8/βαρέλι, το 2018 στα $68,3/βαρέλι και το 2019 
στα $61,4/βαρέλι.
Από την άλλη, η Energy Information Administration (ΕΙΑ) βλέπει μια τιμή στα $55 για το WTI 
και μια τιμή κοντά στα $60,5/βαρέλι για το αργό, καθώς εκτιμά ότι η πρόσφατη απόφαση του 
OPEC+ (OPEC και Ρωσία) για επιπρόσθετες περικοπές ύψους μισού εκατομμυρίου βαρελιών 
στην ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς θα προσφέρει στή-
ριξη στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.

Γράφημα 2.3 Μηνιαία  
εξέλιξη της τιμής WTI 
(2017-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Short-Term Energy 
Outlook, US Energy Information 
Administration

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, λόγω της υψηλής εμπορευσιμότητάς του, το πετρέ-
λαιο είναι ισχυρά εκτεθειμένο σε μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, οι οποίες από την 
πλευρά τους υπόκεινται, για παράδειγμα, σε γεωπολιτικά γεγονότα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
τιμή του Brent από τα $56/βαρέλι τον Αύγουστο του 2019 κινήθηκε βιαίως στα $69/βαρέλι στα 
μέσα Σεπτεμβρίου, λόγω των ανησυχιών για στρεβλώσεις στην προσφορά από τη Σαουδική 
Αραβία μετά τις επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.
Ένα επίσης ενδεικτικό παράδειγμα του παραπάνω ισχυρισμού είναι η πρόσφατη αύξηση του 
πετρελαίου στον απόηχο των κλιμακούμενων εντάσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Πιο συγκεκρι-
μένα, την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου η τιμή του Brent στο Λονδίνο ξεπέρασε τα $71/βαρέλι, ενώ 
η τιμή του αργού στη Νέα Υόρκη υπερέβη τα $67/βαρέλι. 

39.  Oil & Tanker Trades Outlook, Clarksons Research, December 2019, σελ. 7.

40.  Commodity Markets Outlook,  World Bank.

 



2.1.4 ΙΜΟ και VLSFO

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα ναυτιλιακά καύσιμα (bunkers), τα οποία 
αποτελούν υποπροϊόν του αργού πετρελαίου, έχει λάβει χώρα από 1η Ιανουαρίου του 2020. 
Αυτό συμβαίνει καθώς έχει τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (International Maritime Organization) IMO 2020, ο οποίος, σε μια συντονισμένη 
προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) παγκοσμίως, επιβάλλει στα 
εμπορικά πλοία είτε τη χρήση του νέου και πιο ακριβού καυσίμου με περιορισμένη περιεκτι-
κότητα σε θείο (0,5%) VLSFO (very low sulphur fuel oil) είτε την εγκατάσταση μιας ιδιαίτερα 
δαπανηρής συσκευής περιορισμού των εκπομπών ρύπων (scrubber), σε περίπτωση που τα 
πλοία επιλέξουν τη συνέχιση της χρήσης του μέχρι πρότινος παγκοσμίως χρησιμοποιούμενου 
καυσίμου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο HSFO (high sulphur fuel oil). Σύμφωνα με την ΙΕA, 
η ζήτηση για HSFO θα πέσει από τα 3,5 εκατ. βαρέλια στα 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Πηγές 
της αγοράς αναφέρουν ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα επιλέξουν τελικά το Marine gas oil 
(MGO) αντί του VLSFO, παρά την υψηλότερη τιμή του. Η ποσότητα VLSFO σε αρχικό στάδιο 
θα περιοριστεί στα 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, λόγω έλλειψης απαραίτητων για την παραγω-
γή του χαμηλών σε θείο υλικών πρόσμειξης. Επιπλέον, πολλοί πλοιοκτήτες αναμένεται να μην 
υιοθετήσουν άμεσα το VLSFO και να πάνε στη δοκιμασμένη λύση του gas oil μέχρι να είναι 
απολύτως σίγουροι τόσο για την αποδοτικότητά του όσο και για τη διαθεσιμότητά του στους 
σταθμούς τροφοδοσίας καυσίμων.  

2.2 Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατό-
μων άνθρακα και αποτελεί καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Το φυσικό αέριο 
είναι άχρωμο, αόρατο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά, ώστε να γίνεται 
αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Η καύση του φυσικού αερίου είναι περιβαλλοντικά φιλικότερη σε 
σχέση με αυτήν άλλων καυσίμων, όπως ο γαιάνθρακας ή το πετρέλαιο, καθώς παράγει μικρότε-
ρες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Μεταφέρεται 
προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω 
επεξεργασίας. 

2.2.1 Ζήτηση και προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου

Ζήτηση

Καθώς το παγκόσμιο ενεργειακό εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, ο κλάδος του LNG θα συνε-
χίσει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη λόγω της αυξανόμενης ζήτησης της Κίνας. Ωστόσο, οι 
ρυθμοί ανάπτυξης της ζήτησης από την πλευρά της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, δηλαδή 
τον πρώτο και τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου στον κόσμο, έχουν πέσει 
αισθητά. Η παγκόσμια ζήτηση LNG για το 2020 θα αυξηθεί σε 365 εκατ. τόνους, λόγω της Κίνας 
και των υπόλοιπων ασιατικών αναπτυσ-
σόμενων χωρών καθώς και της στήριξης 
μέσω της ευρωπαϊκής αγοράς.
Οι εισαγωγές της Ιαπωνίας, που αποτελεί 
τον νούμερο ένα εισαγωγέα LNG στον 
κόσμο, μειώθηκαν κατά 7,9% y-o-y για το 
πρώτο εννεάμηνο του 2019. Οι εισαγω-
γές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 6 
εκατ. τόνους για το 2021, στους 75 εκατ. 
τόνους, οδηγούμενες τόσο από πτώση 
της ζήτησης στον ενεργειακό τομέα 
της χώρας όσο και από την παραγωγή 
ενέργειας μέσω πυρηνικών και βιώσιμων 
ενεργειακών προγραμμάτων.

ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Καθώς το παγκόσμιο 
ενεργειακό εμπόριο 
συνεχίζει να αυξάνεται, 
ο κλάδος του LNG θα 
παρουσιάζει ισχυρή 
ανάπτυξη.
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Προσφορά

Η παγκόσμια προσφορά LNG θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση το 2020, πλησιάζοντας τους 388 
εκατ. τόνους41, καθώς διάφορα αμερικανικά και αυστραλιανά έργα εξόρυξης LNG θα εισέλθουν στην 
τελική φάση παραγωγής εντός του έτους. O ρυθμός αύξησης της προσφοράς αναμένεται να μειωθεί 
δραστικά το 2021, καθώς τα περισσότερα έργα αναφορικά με το LNG ολοκληρώνονται εντός του 2020 
και ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013.
Το Κατάρ και η Αυστραλία αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου, με τις τελευ-
ταίες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αυστραλία θα είναι στην πρώτη θέση των εξαγωγέων για το 
2019, με περίπου 78 εκατ. τόνους42. Οι αυστραλιανές εξαγωγές LNG παρουσιάστηκαν υπερδιπλα-
σιασμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ –την πλέον ραγδαία εξελισσόμενη δύναμη στην 
αγορά του LNG–, καθώς το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας εκτιμά ότι οι εν λόγω ροές έφτασαν 
στους 34,3 εκατ. τόνους το περασμένο έτος. Παρά το γεγονός ότι τα επίσημα στοιχεία για τις εξα-
γωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο για εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν τους 75 εκατ. τόνους. Τον περασμένο Νοέμβριο, 
το Κατάρ ανακοίνωσε τα σχέδια της χώρας για δύο νέα έργα αναφορικά με την παραγωγή LNG, 
που αναμένεται να αυξήσουν κατά 64% την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, αγγίζοντας τους 
126 εκατ. τόνους το 2027. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα καταστεί και πάλι πρώτη δύναμη στα 
τέλη της δεκαετίας.

Γράφημα 2.4 Εξέλιξη του 
εμπορίου LNG και των 
αυστραλιανών εξαγωγών 
(2018-2019) και εκτίμηση 
για το 2020

Πηγή: Australia Government 
Department of Industry, 
Innovation and Science

Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εξαγωγές LNG Αυστραλίας προβλέπεται να αυξηθούν το 2021 στους 
81 εκατ. τόνους43. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η παραγωγή φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί 
κατά μέσο όρο το 2020 στα 95,1 Bcf/d (billion cubic feet per day)44, παρουσιάζοντας μειωμένους 
ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2019, οπότε η παραγωγή έφτασε τα 92,1 Bcf/d. σημειώνοντας 
ανάπτυξη κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2018. Η σχετική προβλεπόμενη επιβράδυνση φαίνε-
ται να οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση προσαρμογής των δραστηριοτήτων εξόρυξης με την 
πτώση των τιμών του φυσικού αερίου στο γ΄ τρίμηνο του 2019.  Από πλευράς αποθεμάτων, η EIA45 
στην τελευταία της ενεργειακή έκθεση σημειώνει πως το σύνολο των αμερικανικών αποθεμάτων 
φυσικού αερίου αναμένεται στα τέλη Μαρτίου του 2020 περί τα 1,9 τρις κυβικά πόδια, δηλαδή 8% 
υψηλότερα από τον μέσο όρο της πενταετίας 2015-2019.

41.  Japanese and Global Energy Outlook up to 2020, Institute of Economics, Japan. 

42.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science.

43.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science. 

44.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, Energy Information Administration. 

45.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, Energy Information Administration.

 



2.2.2 Ζήτηση και προσφορά για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η Κίνα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG. Παρά τους επιβραδυνόμενους ρυθ-
μούς ανάπτυξης της χώρας, η κατανάλωση φυσικού αερίου υπολογίζεται να αυξηθεί τα επόμενα 
χρόνια, καθώς οι προσπάθειες για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος ολοένα και εντεί-
νονται. Το μερίδιο του φυσικού αερίου στο κινεζικό μείγμα παραγωγής ενέργειας αναμένεται 
να φτάσει έως και το 10% για το 2020, την ώρα που το 2017 βρισκόταν στο 7,3%. Για το 2021 η 
εκτιμώμενη κατανάλωση LNG αναμένεται να ανέλθει στα 364 bcm, πολύ υψηλότερα δηλαδή 
από τα 280 bcm του 2018. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές LNG για το 2021 θα πλησιάσουν τους 72 
εκατ. τόνους (98 bcm), σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με του 57 εκατ. τόνους 
εισαγωγών LNG το 2019. Πιθανότατα στα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας η Κίνα να γίνει ο 
μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου, ξεπερνώντας την Ιαπωνία.
Η Νότια Κορέα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG και από την τρέχουσα χρονιά 
αναμένεται να αυξήσει τις εισαγωγές της, φτάνοντας το 2021 τους 41 εκατ. τόνους. Καταλυτικό 
ρόλο στην τάση αυτή θα παίξει η χαμηλότερη φορολογία στις εισαγωγές φυσικού αερίου που 
έφερε η νοτιοκορεατική κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2019, σε συνδυασμό με αύξηση της φορο-
λογίας στις εισαγωγές άνθρακα.
Σύμφωνα με την ΙΕΑ46, η αγορά του LNG θα υποστεί ριζικές αλλαγές έως το 2024. Η Κίνα και η 
Ινδία θα παρουσιαστούν ως οι μεγαλύτεροι αγοραστές φυσικού αερίου και μαζί με την Ευρώπη 
θα στηρίξουν την πλευρά της ζήτησης. Με την ευρωπαϊκή κατανάλωση να παραμένει σταθερή 
για τα επόμενα χρόνια και την εγχώρια παραγωγή να υποχωρεί κατά 3,55 εκατ. τόνους τον 
χρόνο, λόγω της σταδιακής μείωσης στην Ολλανδία και της φθίνουσας παραγωγής της Βόρειας 
Θάλασσας, εμφανίζονται νέες προοπτικές από την πλευρά της ζήτησης.
Σε έκθεσή του ο ενεργειακός κολοσσός της Shell47 εκτιμά πως η παγκόσμια ζήτηση για LNG 
μεταξύ 2020 και 2035 θα τρέξει με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης (μέσος όρος >4%). Σε αυτό 
συμφωνεί και η τελευταία ενεργειακή έκθεση της IEA το 2019, όπου σημειώνονται προβλέψεις 
για αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση στον κλάδο του LNG τις επόμενες δεκαετίες και στα τρία 
εξεταζόμενα σενάρια. Συγκεκριμένα, στο μέσο σενάριο, το οποίο βασίζεται στις ήδη υιο-
θετημένες περιβαλλοντικές πολιτικές, προβλέπεται ότι το 50% της προστιθέμενης ζήτησης 
ενέργειας θα παρασχεθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 35% θα καλύπτεται από 
φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Clarksons Research το 2019, οι θαλάσσιες μεταφορές LNG 
υπολογίζονταν να αυξηθούν στα 344 εκατ. τόνους το 2019, από 318 εκατ. τόνους το 2018, ενώ 
για το 2020 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση, στους 369 εκατ. τόνους.

2.2.3 Τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Οι διαφαινόμενες διαμορφωθείσες συνθήκες προφοράς και ζήτησης αναμένεται να οδηγήσουν 
το 2020 τις τιμές της spot αγοράς LNG στην αγορά της Ανατολικής Ασίας εντός του εύρους 
των $5,5-6/MMBtu (million British thermal units)48. Σημαντική πρόκληση, από την πλευρά των 
αγοραστών LNG, θα αποτελέσει η διαπραγμάτευση των τιμών για τα μακροπρόθεσμα συμβό-
λαια, που προσαρμόζονται κατά βάση στην εξέλιξη των τιμών του αργού πετρελαίου.
Οι τιμές των αυστραλιανών εξαγωγών LNG θα μειωθούν ελαφρώς για το 2020-2021, σύμφωνα 
με την ενεργειακή έκθεση της αυστραλιανής κυβέρνησης49. Ως αποτέλεσμα, η αξία των εξαγω-
γών της χώρας αναμένεται να μειωθεί στα $47 δις για το 2020-2021.
Τέλος, η τιμή του Henry Hub50, ο οποίος είναι δείκτης αναφοράς στο παγκόσμιο εμπόριο φυσι-
κού αερίου, προβλέπεται από την EIA να φτάσει κατά μέσο όρο τα $2,45/MMBtu το 2020, όπερ 
σημαίνει 14 σεντς χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2019.

46.  Gas 2019,  Analysis and Forecasts to 2023, International Energy Agency (IEA).

47.  Shell LNG Outlook 2019, 68th Edition. 

48.  Japanese and Global Energy Outlook up to 2020, Institute of Economics, Japan. 

49.  Resources and Energy Quarterly, December 2019,  Australia Government Department of Industry, Innovation 
and Science.

50.  Short-Term Energy Outlook, December 2019, US Energy Information Administration. 
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Η χαμηλότερη φορολογία 
στις εισαγωγές 
φυσικού αερίου από τη 
νοτιοκορεατική κυβέρνηση 
θα φέρει αύξηση των 
εισαγωγών LNG.
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3. Θαλάσσιο εμπόριο σε εμπορευματοκιβώτια (containers)

Η αγορά των containers αποτελεί μια «ιδιαίτερη» αγορά, καθώς το μεταφερόμενο διά θαλάσ-
σης εμπόρευμα αποτελείται κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα και όχι από βασικές πρώτες 
ύλες για τους κλάδους των κατασκευών (σιδηρομετάλλευμα), της διατροφής (σιτάρι) και της 
ενέργειας (λιγνίτης, αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου). Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορεί 
να είναι (ενδεικτικά): είδη ρουχισμού, ηλεκτρονικά είδη, μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστι-
κά, είδη οικιακής χρήσης, προϊόντα τεχνολογίας κ.ά. Εφόσον τα εμπορευματοκιβώτια μπορεί 
να περιέχουν μια πλειάδα μεταποιημένων εμπορευμάτων ή ακόμα και συνδυασμούς αυτών 
ανά εμπορευματοκιβώτιο, σε αυτή την ενότητα αναφερόμαστε μόνο στην προσφορά και στη 
ζήτηση της θαλάσσιας μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή στις εισαγωγές-εξαγωγές 
τους, και όχι στα επιμέρους εμπορεύματα που μπορεί να περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια 
– για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικά διαθέσιμα στοιχεία. Για τον ίδιο λόγο, δεν εστιάζουμε 
στις τιμές των προϊόντων που περιέχουν τα εμπορευματοκιβώτια αλλά στις τιμές μεταφοράς 
(ναύλα) ανά εμπορευματοκιβώτιο.
Η αγορά των εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί την πλέον πολύπαθη (ίσως μαζί με αυτή των ξηρών 
φορτίων) από τις εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας την τελευταία διετία. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στη δυτική ακτή των ΗΠΑ σημείωσε πτώση το 
2019 για πρώτη φορά από το 2011. Παρά το γεγονός ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο εντατικοποιούν 
τις συνομιλίες τους για την επίτευξη συμφωνίας, η BIMCO εκτιμά πως ο εμπορικός πόλεμος θα 
συνεχίσει να υφίσταται το 2020, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται αύξηση των ροών containers. 
To περασμένο έτος, η παγκόσμια ζήτηση στην αγορά της ναυτιλίας γραμμών αυξήθηκε κατά μόλις 
1% το πρώτο εννεάμηνο, συγχρόνως πάντα με την ανάπτυξη του στόλου κατά 3,7%, προκαλώντας 
ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο και των εμπορευ-
ματοκιβωτίων αναμένονται μετά το πέρας των αμερικανικών εκλογών, τον Νοέμβριο, όπου μια 
επανεκλογή Τραμπ θα σημάνει προφανώς τη συνέχιση της ίδιας εμπορικής πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά την προσφορά, μία άλλη τάση που συναντάται στην αγορά είναι ηγέτιδες δυνά-
μεις να βλέπουν θετικά την προοπτική της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων τους δια-
μέσου σημαντικών επενδύσεων στη χερσαία εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τόσο η COSCΟ όσο και η Maersk επενδύουν διαρκώς σε χερσαία terminals, αποθήκες κ.λπ. 
Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μνεία και στο γεγονός ότι η μεταφορά εμπορευ-
ματοκιβωτίων αλλά και γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζονται και από εξωγενείς 
παράγοντες, όπως είναι οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, τα 
τελευταία χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός τυφώνων ανέστειλε τη λειτουργία αρκετών λιμα-
νιών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ιδιαίτερα η αγορά, καθώς πολλά φορτία είναι ευπαθή και 
απαιτούν έγκαιρη φόρτωση-εκφόρτωση. Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που οι φτωχές 
βροχοπτώσεις στη Διώρυγα του Παναμά ανάγκασαν τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε νέα 
όρια βυθίσματος για τα πλοία, προκαλώντας καθυστερήσεις-στρεβλώσεις στις μεταφορές. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη και στον ποταμό Ρήνο το 2018, καταδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το 
σημαντικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Ζήτηση και προσφορά εμπορευματοκιβωτίων

Παρά τις σχετικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά 
και το αβέβαιο μέλλον στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, η Clarksons Research51 εκτιμά ότι η θαλάσσια 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε όρους TEU-miles θα αναπτυχθεί κατά 2,6% σε σχέση με το 
2% που παρατηρήθηκε το περασμένο έτος. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι εντός 2020 οι διά 
θαλάσσης μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων θα ανέλθουν σε 204 εκατ. TEUs (198 εκατ. TEUs 
το 2019) και σε όρους TEU-miles στα 1.012 δις.
Δεδομένου ότι το μεταφερόμενο διά θαλάσσης εμπόρευμα στην εν λόγω αγορά αποτελείται 
κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα και προϊόντα τεχνολογίας, η αγορά των εμπορευματο-
κιβωτίων συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και τη βιομηχανική 
παραγωγή. 
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Γράφημα 3.1 Εξέλιξη του 
παγκόσμιου κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ αλλά και για ΗΠΑ, 
Κίνα, ΕΕ (2010-2019) και 
εκτιμήσεις για τα έτη 
2020-2024

Πηγή:  Διεθνές  
Νομισματικό Ταμείο

Με βάση τις εκτιμήσεις για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 
Κίνα, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, όπως αυτές αναπαρίστανται στο παραπάνω διάγραμμα, είναι πιθα-
νό τα επόμενα χρόνια οι ροές εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν. Βέβαια, το γεγονός ότι ένα 
μακροοικονομικό μέγεθος φαίνεται να παρουσιάζει ανάπτυξη δεν συνιστά απαραίτητα εγγύηση 
ότι το διά θαλάσσης εμπόριο σε containers θα γνωρίσει άνθηση ούτε ότι οι ναύλοι για τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθούν. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου καταδεικνύουν απλώς μια τάση για την πορεία της παγκόσμιας οικονο-
μίας και συνεπώς της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. 

Ζήτηση και προσφορά containerships

Η Clarksons Research είναι αρκετά αισιόδοξη για την πορεία της προσφοράς των πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, και αυτό διότι το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για την παγκό-
σμια ναυτιλία λόγω του κανονισμού του ΙΜΟ για τη μείωση του ορίου θείου των ναυτιλιακών 
καυσίμων στο 0,5%. Υπάρχει συνεπώς η γενικότερη αίσθηση ότι οι πλοιοκτήτες και στην εν 
λόγω αγορά θα διατηρήσουν μια στάση αναμονής για τις παραγγελίες νεότευκτων. Σύμφωνα 
με τον ναυλομεσιτικό Οίκο52, το 2019 το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εγκατάσταση 
scrubbers στα containerships έθεσε εκτός αγοράς το 1,5% της χωρητικότητας, ενώ για το 2020 
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το αντίστοιχο ποσοστό θα αγγίξει το 2,1%. Συνολικά, ο στόλος των containerships αναμένεται 
να αγγίξει το 3,4% το 2020 έναντι 3,7% το 2019. Οι παραδόσεις κατέγραψαν σημαντική πτώση 
το 2019, στα 1,01 εκατ. ΤEUs (-22%), έναντι 1,298 εκατ. TEUs το 2018, ενώ σε ό,τι αφορά το 2020 
θα υπάρξει μια ελαφρά αύξηση στα 1,1 εκατ. ΤΕUs, που ωστόσο κρίνεται διαχειρίσιμη. 

Γράφημα 3.2. Ποσοστιαίες 
μεταβολές της προσφοράς 
και της ζήτησης για την 
αγορά των εμπορευμα-
τοκιβωτίων την περίοδο 
2016-2019 και εκτιμήσεις 
για το 2020

Πηγή: Container Intelligence 
Monthly, December 2019

Σημείωση: Η ζήτηση αναπα-
ρίσταται σε TEU-miles.

Στο μέτωπο των ανακυκλώσεων, και εδώ οι ενδείξεις είναι θετικές, καθώς η Clarksons Research 
εκτιμά ότι 282.000 TEUs θα σταλούν στα διαλυτήρια, αριθμός που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί 
τον υψηλότερο από το 2017.
Αυτό που ίσως προκαλεί έναν γενικό σκεπτικισμό για την πορεία της ναυλαγοράς από το 
μέτωπο της προσφοράς είναι το γεγονός ότι μεγάλοι διαχειριστές προβαίνουν σε επενδύσεις 
σε πολύ μεγάλα containerships. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 η MSC πρόσθεσε στον στόλο 
της τέσσερα νέα ultra large container vessels (ULCVs), μεταφορικής ικανότητας 23.756 ΤΕUs 
έκαστο. Από την άλλη, τον περασμένο Οκτώβριο, η Evergreen προέβη στην παραγγελία έξι 
νέων containerships μεταφορικής ικανότητας 23.000 ΤΕUs έκαστο, ενώ τον Νοέμβριο ο νέος 
κινεζικός ναυπηγικός όμιλος China State Shipbuilding Group εξασφάλισε από την ταϊβανέζικη 
εταιρεία παραγγελίες για ακόμα τέσσερα ίδια τέτοια πλοία. Ουσιαστικά μένει να δούμε την 
απάντηση της COSCO, η οποία τον περασμένο χρόνο έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν 
τον κινεζικό κολοσσό να προβαίνει στην παραγγελία ultra large containerships χωρητικότητας 
25.000 ΤΕUs. Συνεπώς, καθώς οι μεγαλύτεροι διαχειριστές containerships επιζητούν τις οικο-
νομίες κλίμακας μέσω των ναυπηγήσεων mega-containerships, τα πολύ μεγάλα αυτά πλοία ίσως 
αποτελέσουν τη νόρμα για τα χρόνια που έρχονται, πονοκεφαλιάζοντας ωστόσο τους κύκλους 
της αγοράς. 
Από την πλευρά της ζήτησης, και το 2020 η Ασία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δια-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων, δεδομένων των υψηλών αναγκών των χωρών της για προϊόντα 
που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια. Μάλιστα, το 2019, οι πέντε από τις δέκα καλύ-
τερες συνδεδεμένες οικονομίες παγκοσμίως, όπως αυτές προκύπτουν από τον δείκτη Liner 
Shipping Connectivity της UNCTAD, είναι ασιατικές. Σημειώνεται ότι ο δείκτης Liner Shipping 
Connectivity της UNCTAD παρέχει μια ένδειξη της θέσης της κάθε χώρας στο παγκόσμιο 
δίκτυο της liner ναυτιλίας. Σύμφωνα με την UNCTAD, συνδέεται στενά με τα κόστη μεταφοράς 
και την ανταγωνιστικότητα, ενώ αντικατοπτρίζει τόσο τις αλλαγές στη ζήτηση όσο και τις απο-
φάσεις που λαμβάνουν οι μεταφορείς των containers.
Έτσι, η Κίνα αποτελεί, μακράν της δεύτερης, την καλύτερα συνδεδεμένη χώρα και από το 2006 
έως το 2019 έχει βελτιώσει τη liner συνδεσιμότητά της κατά 51%. Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η 
Νότια Κορέα, η Μαλαισία, οι ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Ισπανία.

 




