
Η δυναμική του Πειραιά/Αθήνας ως κέντρου διαχείρισης πλοίων είναι εμφανής, τόσο λόγω  
του μεγέθους του στόλου, του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται από εταιρείες που εί-
ναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή, όσο και από τον αριθμό των εν λόγω εταιρειών. 
Στον Πειραιά/Αθήνα καταγράφονται να δραστηριοποιούνται 577 εταιρείες διαχείρισης πο-
ντοπόρων πλοίων. Από αυτές, το 50% (289 εταιρείες) διαχειρίζονται αποκλειστικά bulk 
carriers. Τα bulk carriers τα οποία διαχειρίζονται είναι 1.929, ενώ συνολικά καταγράφο-
νται 2.573 bulk carriers που διαχειρίζονται εταιρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/Αθή-
να. Συνεπώς, υπάρχουν 644 bulk carriers, τη διαχείριση των οποίων έχουν αναλάβει εται-
ρείες με διαφοροποιημένους στόλους (75 εταιρείες).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BULK CARRIERS 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ  
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ BULK CARRIERS
Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας 
εστιάζεται στις εταιρείες που διαχειρίζονται αποκλει-
στικά bulk carriers, ως «στόλος» θα αναφέρονται τα 
1.929 bulk carriers των οποίων η διαχείριση πραγμα-
τοποιείται από τις 289 εταιρείες. 
Οι 24 από αυτές (8%) είναι μεγάλου μεγέθους (16+) και 
διαχειρίζονται συνολικά 709 πλοία (37% του στόλου).
Οι 109 από αυτές (38%) είναι μεσαίου μεγέθους (5-15 
πλοία) και διαχειρίζονται συνολικά 857 πλοία (44% 
του στόλου).
Οι 156 από αυτές (54%) είναι μικρού μεγέθους (1-4 
πλοία) και διαχειρίζονται συνολικά 363 πλοία (19% 
του στόλου).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανάλυση για την 
κατανομή των εταιρειών αναλόγως του μεγέθους bulk 
carriers που διαχειρίζονται. Αποκλειστικά Handysizes 

διαχειρίζονται 50 εταιρείες εκ του συνόλου των 289, 
ενώ άλλες 50 διαχειρίζονται Handymax πλοία. Ως εκ 
τούτου, καταγράφεται ένα 35% (100/289) των εται-
ρειών που εστιάζονται στην αποκλειστική διαχείριση 
bulk carriers μικρότερης χωρητικότητας. Σαράντα 
τρεις εταιρείες διαχειρίζονται αποκλειστικά Panamax 
πλοία, ενώ μόλις έξι επιλέγουν να διαχειρίζονται 
Capesizes. H συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών, 
και συγκεκριμένα οι 140 από τις 289 (48%), διαχει-
ρίζονται περισσότερα από ένα μεγέθη bulk carriers, 
δείγμα ότι οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να 
δραστηριοποιούνται εντός του ίδιου segment σε δια-
φορετικά trade routes και με διαφορετικά φορτία, 
προκειμένου να περιορίζουν τις απώλειες σε περιό-
δους μεγάλης μεταβλητότητας ή να μεγιστοποιούν τα 
οφέλη σε περιόδους καλής ναυλαγοράς.

Με δεδομένα από  
το Greek Shipping Publications

Τύπος DWT

Handysize 10.000-39.999

Handymax 40.000-64.999  

Panamax 65.000-99.999 

Capesize 100.000 και άνω

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, διαχωρίζουμε τα bulk carriers σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη, όπως προτείνει η UNCTAD 
στην ετήσια έκθεση Review of Maritime Transport:
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Δεδομένα για το σύνολο του στόλου
Από τα πλοία του στόλου, ένα σημαντικό ποσοστό 
(52%) αφορά πλοία μεγαλύτερου μεγέθους (Panamax 
και Capesize). Πιο συγκεκριμένα, το 36% του στόλου 
είναι πλοία τύπου Panamax (703 πλοία), ενώ το 16% 
είναι τύπου Capesize (313 πλοία).
Στα bulk carriers μικρότερου μεγέθους υπάρχει 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των επιμέρους κατη-
γοριών: 414 bulk carriers είναι τύπου Handysize 
(22% του στόλου) και 499 bulk carriers είναι τύπου 
Handymax (26%). 
Από τον στόλο των εταιρειών που διαχειρίζονται απο-
κλειστικά bulk carriers, η πλειονότητα των πλοίων 
έχουν ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία και στην Κίνα (79%). 
Συνεπώς, διαφαίνεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος των 
δύο ασιατικών χωρών στη ναυπήγηση bulk carriers, 
αλλά και o μεταξύ τους ανταγωνισμός: στην Ιαπω-
νία έχουν ναυπηγηθεί 777 από τα bulk carriers του 
στόλου (40%) και στην Κίνα έχουν ναυπηγηθεί 758 
από τα bulk carriers του στόλου (39%).
Στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία έχουν κατασκευα-
στεί 316 από τα bulk carriers του στόλου (17%), ενώ  
78 bulk carriers έχουν κατασκευαστεί σε ναυπηγεία 
που δεν βρίσκονται σε κάποια εκ των τριών προα-
ναφερθεισών χωρών (4%). 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των bulk carriers 
των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από εται-
ρείες του Πειραιά/Αθήνας που διαχειρίζονται αμι-
γώς bulk carriers, δύο είναι οι ηλικιακές ομάδες που 
ξεχωρίζουν: ένα στα τρία πλοία είναι μεταξύ 6 έως 
10 ετών (33% – 634 πλοία), ενώ σχεδόν τέσσερα στα 
δέκα είναι μεταξύ 11 και 15 ετών (38% – 729 πλοία).
Σχεδόν ένα στα δέκα bulk carriers του στόλου (9% – 
184 πλοία) είναι έως 5 ετών, ενώ μόλις ένα στα είκοσι 
έχει ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών (5% – 93 πλοία). 
Όσον αφορά τις ηλικίες των τύπων bulk carriers, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των πλοίων 
ηλικίας έως πέντε ετών. Στη συγκεκριμένη ηλικι-
ακή ομάδα, το 53% (98) των πλοίων είναι τύπου 
Panamax, ενώ ο εν λόγω τύπος bulk carrier κατα-
λαμβάνει ποσοστό 36% επί του συνόλου του στόλου. 
Συνεπώς, το επενδυτικό ενδιαφέρον από το 2015 
και έπειτα φαίνεται να έχει εστιαστεί σε σημαντικό 
βαθμό στα bulk carriers τύπου Panamax. 
Από τα 93 bulk carriers που έχουν ηλικία μεγαλύ-
τερη των 20 ετών, μόλις το 6% είναι τύπου Capesize. 
Οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε στα προ-παν-
δημικά έτη η ναυλαγορά των bulk carriers, και δη 
των μεγαλύτερων μεγεθών, συνιστά παράγοντα, όχι 
τον μοναδικό, που περιορίζει την ωφέλιμη ζωή τους. 
Στα Capesizes συναντώνται τεχνικοί περιορισμοί, 
αλλά και εμπορικοί, όπως ο ηλικιακός περιορισμός 
στις ναυλώσεις.  
Αντιθέτως, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να ισχύει 
για τα υπόλοιπα μεγέθη: το 41% και το 30% των 
πλοίων ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών είναι 
Panamaxes και Handysizes αντίστοιχα. 

Γράφημα 3: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά μέγεθος πλοίου

Γράφημα 4: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 5: Κατανομή του στόλου των bulk carriers ανά ηλικιακή ομάδα

Capesizes 313 (16%)

Ηλικία 0-5  184 (9%)

Handysizes 414 (22%)

Ηλικία 21-25  80 (4%)

Ηλικία 26+  13 (1%)

Handymaxes 499 (26%)

Ηλικία 11-15  729 (38%)

Ηλικία 6-10  634 (33%)

Panamaxes 703 (36%)

Ηλικία 16-20  289 (15%)

Άλλη/Άγνωστη 78 (4%)

Νότια Κορέα 316 (17%)

Ιαπωνία 777 (40%)

Κίνα 758 (39%)
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Γράφημα 1: Κατανομή των εταιρειών βάσει του μεγέθους τους και κατανομή του στόλου στις εταιρείες αυτές

Γράφημα 2: Κατανομή των εταιρειών που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers, βάσει των τύπων bulk carriers που διαχειρίζονται

156

140

50 50
43

6

363

Μικρού μεγέθους 
(1-4 πλοία)

Αριθμός εταιρειών Αριθμός πλοίων

Μεσαίου μεγέθους 
(5-15 πλοία)

Μεγάλου μεγέθους 
(16+ πλοία)

857

109

709

24

CapesizesHandysizesΠολλαπλούς τύπους Handymaxes Panamaxes

60 61



Carras (Hellas) S.A.

Carras (Hellas) S.A.
65 Akti Miaouli - Piraeus 185 36 - Greece

Tel +30 210 458 7000 - Email: contact@carrashellas.com

Carras adv.21X28cm 2021 finalb_Layout 1  10/27/21  4:37 PM  Page 1

Γράφημα 6: Κατανομή του στόλου εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά τύπο bulk carrier

Τύπος πλοίου
Το προφίλ διαχείρισης των εταιρειών 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers 
μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το 
μέγεθος της εταιρείας. Όπως διαφαί-
νεται και στο γράφημα 6, όσο μεγαλύ-
τερη είναι η εταιρεία σε όρους αριθμού 
πλοίων, τόσο πιο πρωταγωνιστικός καθί-
σταται ο ρόλος των πλοίων μεγαλύτερου 
μεγέθους στον στόλο της.

Μικρές εταιρείες
Οι στόλοι των μικρών εταιρειών αποτε-
λούνται κυρίως από Handysizes (31%), 
Handymaxes (35%) και Panamaxes 
(32%). Από τα 359 πλοία τα οποία δια-
χειρίζονται εταιρείες μικρού μεγέθους, 
μόλις τα επτά είναι τύπου Capesize. Το 
προφίλ διαχείρισης μικρών εταιρειών 
δείχνει και την κατεύθυνση/τάση ανα-
φορικά με το προφίλ ρίσκου τους. Όσο 
μικρότερο είναι ένα πλοίο, τόσο μικρό-
τερη η επίδραση που δέχεται από την 
κυκλικότητα της αγοράς. 
Αξίζει να αναφερθεί η αντιστρόφως 
ανάλογη σχέση μεγέθους πλοίου και 
ευελιξίας εμπορικής εκμετάλλευσης: τα 
μικρότερα πλοία διαθέτουν μεγαλύτερη 
ευελιξία σε φορτία και γραμμές εκμε-
τάλλευσης, η οποία είναι ευεργετική 
σε περιόδους χαμηλών ναύλων, καθώς 
περιορίζει την έκθεση των εταιρειών 
που τα διαχειρίζονται στην κυκλικότητα 
της αγοράς.
Παρότι τα Handysizes και τα Handymaxes 
καταλαμβάνουν ποσοστό 21% και 26% 
επί του συνόλου του στόλου των bulk  

 
carriers, τα ποσοστά τους είναι πολύ 
υψηλότερα όσον αφορά τον στόλο των 
μικρών εταιρειών.

Μεσαίες εταιρείες
Ο στόλος που διαχειρίζονται οι εταιρείες 
μεσαίου μεγέθους παρουσιάζει μεγάλες 
ομοιότητες σε σύγκριση με τον συνολικό 
στόλο που διαχειρίζονται εταιρείες ανε-
ξαρτήτως του μεγέθους τους. Παρότι 
υπάρχουν κάποιες διαφορές, δεν είναι 
εξίσου σημαντικές σε σχέση με τους 
στόλους των οποίων η διαχείριση πραγ-
ματοποιείται από εταιρείες μικρού ή 
μεγάλου μεγέθους.  
Ένα στα τέσσερα πλοία τα οποία δια-
χειρίζονται εταιρείες μεσαίου μεγέθους 
είναι Handysize, ενώ ο κύριος όγκος του 
στόλου που διαχειρίζονται οι μεσαίες 
εταιρείες αποτελείται από Handymax και 
Panamax πλοία (32% και 36% αντίστοιχα). 
Ακόμη, παρότι οι εταιρείες μεσαίου 
μεγέθους διαχειρίζονται περισσότερα 
Capesize πλοία έναντι των μικρότερων 
εταιρειών (62 έναντι 7), το ποσοστό που 
καταλαμβάνουν τα Capesize πλοία στο 
σύνολο του στόλου των μεσαίων εται-
ρειών παραμένει μικρό και ίσο με 7%. Το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου των 
εταιρειών είναι ίσο με 16%. 

Μεγάλες εταιρείες
Ο ρόλος των Capesize bulk carriers στον  
στόλο των μεγάλων εταιρειών είναι  
πρωταγωνιστικός. Πιο συγκεκριμένα, το 
34% των πλοίων (δηλαδή περισσότερα 

από ένα στα τρία πλοία) που διαχειρί-
ζονται μεγάλες εταιρείες είναι τύπου 
Capesize. Όπως αναφέρθηκε και νωρί-
τερα, το αντίστοιχο ποσοστό επί του 
συνόλου των εταιρειών είναι 16%, με τη 
διαφορά να είναι υψηλή. 
Πρωτεύων είναι και ο ρόλος των 
Panamaxes στους στόλους των μεγά-
λων εταιρειών: τέσσερα στα δέκα πλοία 
(40%) του στόλου των μεγάλων εταιρειών 
είναι Panamax. Όμως, το συγκεκριμένο 
ποσοστό δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
με το αντίστοιχο επί του συνόλου του 
στόλου των εταιρειών. 
Ο ρόλος των πλοίων μικρότερου μεγέ-
θους στον στόλο των μεγάλων εταιρειών 
είναι περιορισμένος. Πιο συγκεκριμένα, 
το 26% των πλοίων που διαχειρίζονται 
μεγάλες εταιρείες είναι Handysize ή 
Handymax. 
Όπως και στην περίπτωση των μικρών 
εταιρειών, ο στόλος που διαχειρίζονται 
οι μεγάλες εταιρείες αντανακλά δυνη-
τικά και το προφίλ ρίσκου που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν. Τα μεγαλύτερα bulk 
carriers, και ιδιαίτερα τα Capesizes, επη-
ρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την 
κυκλικότητα της αγοράς και από λοιπούς 
επιχειρησιακούς περιορισμούς (π.χ. πρό-
σβαση σε λιμάνια λόγω βάθους). Συνε-
πώς, η διαχείρισή τους από εταιρείες με 
μεγαλύτερη ευελιξία και συγκεκριμένες 
δομές και διαδικασίες συνιστά ένα πιο 
εφικτό εγχείρημα.
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Στόλος μικρών εταιρειών

Στόλος μεσαίων εταιρειών 

Στόλος μεγάλων εταιρειών

Σύνολο

PanamaxHandymaxHandysize CapesizeΔεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%
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Ηλικιακή ομάδα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 9% των 
πλοίων έχουν ηλικία έως πέντε ετών, 
γεγονός που καταδεικνύει την εστίαση 
του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη 
second-hand αγορά τα τελευταία έτη. 
Παράλληλα, καθώς το 95% του στόλου 
έχει ηλικία έως 20 ετών, διαφαίνεται η 
έντονη ανάγκη συνεχούς ανανέωσης του 
στόλου, εν μέσω του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος της διεθνούς ναυτιλίας. 

Μικρές εταιρείες
Η ηλικιακή κατανομή των πλοίων που 
διαχειρίζονται μικρές εταιρείες επι-
βεβαιώνει την υπόθεση ότι οι μικρές 
εταιρείες εστιάζονται στη second-hand 
αγορά, τουλάχιστον τα τελευταία έτη, 
έναντι εκείνης των παραγγελιών. Πιο 
συγκεκριμένα, μόλις το 3% των bulk 
carriers που διαχειρίζονται μικρές εται-
ρείες έχουν ηλικία έως πέντε έτη, έναντι 
9% επί του συνόλου του στόλου. 
Επιπλέον, οι μικρές εταιρείες έχουν την  

 
τάση να εκμεταλλεύονται εμπορικά τα  
πλοία τους για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα: το 12% των πλοίων που διαχει-
ρίζονται μικρές εταιρείες έχουν ηλικία 
μεταξύ 21 έως 25 ετών, ενώ επί του 
συνόλου των εταιρειών το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι ίσο με 4%.  

Μεσαίες εταιρείες
Η ηλικιακή κατανομή του στόλου που 
διαχειρίζονται εταιρείες μεσαίου μεγέ-
θους δεν παρουσιάζει καμία σημαντική 
διαφορά σε σύγκριση με την ηλικιακή 
κατανομή του στόλου των bulk carriers 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της εται-
ρείας που τα διαχειρίζονται. 

Μεγάλες εταιρείες
Τα πλοία που διαχειρίζονται μεγάλες 
εταιρείες είναι νεότερα σε σύγκριση 
με το σύνολο του στόλου: το 86% 
των πλοίων που διαχειρίζονται εται-
ρείες μεγάλου μεγέθους έχουν ηλικία  

 
μικρότερη ή ίση των 15 ετών, ένα-
ντι 80% επί του συνόλου του στόλου.  
Ακόμη, το 13% των bulk carriers που 
διαχειρίζονται μεγάλες εταιρείες είναι 
έως πέντε ετών, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό επί του συνόλου των εταιρειών 
είναι 9%. 
Οι μεγάλες εταιρείες επικεντρώνονται 
περισσότερο στην ανανέωση των στό-
λων τους με σύγχρονα πλοία, γεγονός 
που συνάδει με το προφίλ των πλοίων 
που επιλέγουν να διαχειρίζονται, τα 
οποία είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και 
των οποίων η ανταγωνιστικότητα επηρε-
άζεται σημαντικά από τις προδιαγραφές 
τους. 
Ο έντονος ρυθμός ανανέωσης του στό-
λου αντανακλάται και στο γεγονός ότι 
μόλις πέντε bulk carriers από τα 709 
που διαχειρίζονται οι μεγάλες εταιρείες 
έχουν ηλικία μεταξύ 21 έως 25 ετών, 
ενώ κανένα δεν έχει ηλικία μεγαλύτερη 
των 25 ετών.

Χώρα ναυπήγησης
Όσον αφορά τις χώρες ναυπήγησης και 
την αγορά των bulk carriers, ο ρόλος της 
Ιαπωνίας και της Κίνας είναι καθοριστικός, 
με το 79% των bulk carriers που διαχειρί-
ζονται εταιρείες των οποίων το διαχειρι-
στικό προφίλ επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στα bulk carriers να έχουν ναυπηγηθεί σε 
μία εκ των δύο ασιατικών χωρών. 

Μικρές εταιρείες
Οκτώ στα δέκα πλοία τα οποία διαχειρί-
ζονται οι μικρές εταιρείες έχουν ναυπη-
γηθεί είτε στην Ιαπωνία (43%) είτε στην 
Κίνα (37%). Τα εν λόγω ποσοστά δεν 
διαφέρουν σημαντικά με εκείνα επί του 
συνόλου του στόλου. 
Παρότι τα κινεζικά ναυπηγεία προσφέ-
ρουν ανταγωνιστικότερες τιμές ναυπή-
γησης έναντι των ιαπωνικών ναυπηγείων, 
η Ιαπωνία ως ναυπηγική δύναμη κατα-
λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό έναντι της 
Κίνας στους στόλους των μικρών εται-
ρειών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αντα-
νακλά το επενδυτικό προφίλ των μικρών 
εταιρειών, οι οποίες διαφαίνεται να δρα-
στηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό στη 
second-hand αγορά τα τελευταία έτη. 
Καθώς η Ιαπωνία διατηρούσε τα ηνία του 
ναυπηγικού στίβου των bulk carriers επί 

 
πληθώρα ετών, οι μικρές εταιρείες απο-
κτούν πλοία στη second-hand αγορά 
τα οποία σε σημαντικό ποσοστό έχουν 
ναυπηγηθεί στη χώρα του Ανατέλλοντος 
Ηλίου ή διατηρούν στους στόλους τους 
πλοία που είχαν ναυπηγηθεί για λογαρια-
σμό τους πριν από αρκετά έτη. Ενδει-
κτικά, από τα 246 πλοία ηλικίας 10 έως 
25 ετών τα οποία διαχειρίζονται μικρές 
εταιρείες, το 54% (133) έχει ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία.
Οι εταιρείες μικρότερου μεγέθους προ-
τιμούν πλοία τα οποία έχουν ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία και η εξέλιξη αυτή πηγάζει 
από την αξιοπιστία των ιαπωνικών ναυπη-
γείων. Άλλωστε, οι εταιρείες μικρού μεγέ-
θους εστιάζουν σε bulk carriers μικρότε-
ρου μεγέθους, των οποίων ο εξοπλισμός 
και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις είναι 
μεγαλύτερης πολυπλοκότητας.

Μεσαίες εταιρείες
Το 83% των πλοίων του στόλου των 
μεσαίων εταιρειών έχουν ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία (47%) και στην Κίνα (36%). 
Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις για 
το επενδυτικό προφίλ των μικρών εται-
ρειών φαίνεται να ισχύουν και για τις 
μεσαίες εταιρείες. 

 
Το γεγονός ότι η Ιαπωνία αποτελούσε  
την κυρίαρχη ναυπηγική δύναμη για τα 
bulk carriers στο παρελθόν καθιστά την 
παρουσία της εντονότερη στους στό-
λους των μεσαίων εταιρειών, τόσο λόγω 
πρότερων παραγγελιών των μεσαίων 
εταιρειών όσο και λόγω πιο πρόσφατων 
αγορών τους στη second-hand αγορά. 

Μεγάλες εταιρείες
Οι μεγάλες εταιρείες παρουσιάζουν τις 
σημαντικότερες διαφορές όσον αφορά 
τις χώρες στις οποίες έχει ναυπηγηθεί ο 
στόλος που διαχειρίζονται, σε σύγκριση 
με το σύνολο του στόλου ανεξαρτήτως 
του μεγέθους της εταιρείας. Παρότι 
η Ιαπωνία συνεχίζει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο, το ποσοστό της είναι 
ίσο με 31% έναντι 40% επί του συνό-
λου του στόλου. Αντιθέτως, το 45% 
των πλοίων που διαχειρίζονται μεγάλες 
εταιρείες έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα, 
έναντι 39% επί του συνόλου του στόλου. 
Το προαναφερθέν συνιστά απότοκο του 
συνδυασμού δύο παραγόντων: η άνοδος 
των κινεζικών ναυπηγείων στη ναυπή-
γηση bulk carriers σε συνάρτηση με 
την ενίσχυση της θέσης των μεγάλων 
εταιρειών στην αγορά παραγγελιών.

Γράφημα 8: Κατανομή του στόλου των εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά ηλικιακή ομάδαΓράφημα 7: Κατανομή του στόλου εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά χώρα ναυπήγησης
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Γράφημα 10: Κατανομή των εταιρειών βάσει του μεγέθους τους και κατανομή του στό-
λου των bulk carriers στις εταιρείες αυτές

Handysizes

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας αφορά τις εταιρείες που διαχειρίζονται διαφοροποιημέ-
νους στόλους στους οποίους περιέχονται bulk carriers. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναφερόμαστε 
στον στόλο ως «στόλος bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών».

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας/Πειραιά κατα-
γράφονται 84 εταιρείες που διαχειρίζονται δια-
φοροποιημένους στόλους. Συνολικά αυτές οι 84 
εταιρείες διαχειρίζονται 1.603 πλοία. Από αυτά, 
τα 644 είναι bulk carriers και η διαχείρισή τους 
πραγματοποιείται από 75 εταιρείες. Συνεπώς, η 
συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών (90% – 75 
από τις 84) που διαχειρίζονται διαφοροποιημένους 
στόλους δραστηριοποιούνται και στην αγορά των 
bulk carriers.  
Από τις 75 εταιρείες, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 37 
διαχειρίζονται μόνο έναν τύπο bulk carrier, ενώ οι 
38 πολλαπλούς τύπους.
Τα bulk carriers μικρότερου μεγέθους φαίνεται 
να συνιστούν πιο δημοφιλή επιλογή έναντι των 
μεγαλύτερων για τις εταιρείες που διαχειρίζονται 
διαφοροποιημένους στόλους και μόνο έναν τύπο 
bulk carrier. Οι 20 εταιρείες από τις 75 (27%) 
διαχειρίζονται Handymaxes. 
Από τις 75 εταιρείες, το 24% (18) είναι μικρού μεγέ-
θους και διαχειρίζονται το 5% των bulk carriers 
(31 από τα 644). 
Είκοσι εννέα εταιρείες είναι μεσαίου μεγέθους 
(39% επί των συνολικών) και διαχειρίζονται 146 
bulk carriers (23% του στόλου bulk carriers δια-
φοροποιημένων εταιρειών). 
Ακόμη, οι 28 εταιρείες είναι μεγάλου μεγέθους 
(37%) και διαχειρίζονται 467 bulk carriers (72%). 
Συνεπώς, ο μεγαλύτερος όγκος του εν λόγω μέρους 
του στόλου βρίσκεται υπό τη διαχείριση μεγάλων 
εταιρειών. 
Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκρι-
νιστεί ότι ο χαρακτηρισμός των εταιρειών ως 
μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους δεν καθο-
ρίζεται μόνο από τον αριθμό bulk carriers που 
διαχειρίζονται, αλλά από το σύνολο των πλοίων 
που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Συνεπώς, 
υπάρχει το ενδεχόμενο μια διαφοροποιημένη εται-
ρεία μεγάλου μεγέθους να διαχειρίζεται λιγότερα 
bulk carriers από ό,τι μια διαφοροποιημένη εται-
ρεία μικρού μεγέθους.

Γράφημα 9: Κατανομή των εταιρειών που διαχειρίζονται διαφοροποιημένους στόλους 
στους οποίους εμπεριέχονται bulk carriers, βάσει των τύπων bulk carriers που 
διαχειρίζονται
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Δεδομένα για τον στόλο bulk carriers 
των διαφοροποιημένων εταιρειών
Η κατανομή των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημένες 
εταιρείες ανά τύπο πλοίου παρουσιά-
ζει κάποιες διαφορές σε σύγκριση με 
εκείνη των bulk carriers των οποίων η 
διαχείριση πραγματοποιείται από εται-
ρείες που ο στόλος τους αποτελείται 
αποκλειστικά από bulk carriers. 
Από τα bulk carriers των διαφοροποιημέ-
νων εταιρειών, το 35% (223 από τα 644) 
είναι τύπου Handymax, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις εταιρείες που διαχειρί-
ζονται αμιγώς bulk carriers είναι 26%.
Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, τα 
πλοία τύπου Panamax καταλαμβάνουν 
παρεμφερή ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, 
το 33% (214) των bulk carriers που δια-
χειρίζονται οι διαφοροποιημένες εται-
ρείες είναι τύπου Panamax. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις εταιρείες που διαχειρί-
ζονται αμιγώς bulk carriers είναι 36%. 
Όσον αφορά τη χώρα ναυπήγησης, 
δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ του στόλου του οποίου η δια-
χείριση πραγματοποιείται από εταιρείες 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers 
σε σχέση με εκείνον του οποίου η δια-
χείριση πραγματοποιείται από διαφορο-
ποιημένες εταιρείες.
Η Ιαπωνία και η Κίνα αποτέλεσαν το επί-
κεντρο ναυπηγήσεων και για τον στόλο 
των διαφοροποιημένων εταιρειών: το 41% 
του στόλου bulk carriers κατασκευάστηκε 
στην Ιαπωνία και το 38% στην Κίνα. 
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των 
bulk carriers, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
του στόλου (42%) έχει ηλικία μεταξύ των 
11 και των 15 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον στόλο bulk carriers των εταιρειών 
που διαχειρίζονται αποκλειστικά bulk 
carriers είναι 38%. 
Ένα στα τρία πλοία έχει ηλικία 6 έως 
10 ετών, ενώ μάλιστα στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα το 40% των πλοίων είναι 
τύπου Handymax. Η παρουσία των 
Handymaxes γίνεται ακόμα εντονότερη 
στα πλοία ηλικίας έως πέντε ετών (47% 
αυτών είναι τέτοιου τύπου).
Στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 20 ετών 
ανήκει το 12% του στόλου bulk carriers 
των διαφοροποιημένων εταιρειών (76 
πλοία). Στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα, 
τα Panamaxes διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο, καταλαμβάνοντας ποσοστό 51% 
επί των πλοίων.

Γράφημα 11: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά μέγεθος πλοίου

Γράφημα 12: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 13: Κατανομή του στόλου των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
ανά ηλικιακή ομάδα
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Τύπος πλοίου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσον αφορά 
τους τύπους πλοίων, Handymaxes και 
Panamaxes διαδραματίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο, τόσο για τις διαφοροποιη-
μένες εταιρείες όσο και για τις εταιρείες 
που διαχειρίζονται αμιγώς bulk carriers. 

Μικρές εταιρείες
Η πλειονότητα των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημέ-
νες εταιρείες μικρού μεγέθους είναι 
Handysizes. Συγκεκριμένα, το 58% (18 
από τα 31) των bulk carriers είναι αυτού 
του τύπου. 
Σε κάθε περίπτωση, ο στόλος bulk 
carriers των διαφοροποιημένων εται-
ρειών μικρού μεγέθους αποτελείται 
μόνο από 31 πλοία, συνεπώς η εξαγωγή 
συμπερασμάτων και η σύγκριση των 
στατιστικών στοιχείων με γενικότερα 
ευρήματα είναι επισφαλής. 

Μεσαίες εταιρείες
Ο στόλος bulk carriers των μεσαίων 
εταιρειών αποτελείται από 146 πλοία. 
Με εξαίρεση τα Capesizes, που κατα-
λαμβάνουν ποσοστό μόλις 6% (9 πλοία), 
οι υπόλοιποι τύποι πλοίων είναι σχετικά 
ομαλά κατανεμημένοι. Το 32% είναι 
τύπου Handysize (έναντι 17% επί του 
συνόλου των πλοίων ανεξαρτήτως μεγέ-
θους της εταιρείας), το 35% είναι τύπου 
Handymax (ίσο με το ποσοστό επί του 
συνόλου του στόλου) και το 27% είναι 
τύπου Panamax (έναντι 33% επί του 
συνόλου του στόλου bulk carriers των 
διαφοροποιημένων εταιρειών). 

Μεγάλες εταιρείες
Οι διαφοροποιημένες εταιρείες μεγάλου 
μεγέθους διαχειρίζονται στόλο 467 bulk 
carriers. Κεντρικός διαφαίνεται ο ρόλος 
των Handymaxes και των Panamaxes 
(35% και 37%) αντίστοιχα, ενώ σχεδόν 
ένα στα πέντε bulk carriers είναι τύπου 
Capesize. 
Υπάρχουν αρκετές διαφορές με τον 
στόλο που διαχειρίζονται μεγάλες εται-
ρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στα bulk carriers. Υπενθυ-
μίζεται ότι το 34% των πλοίων που δια-
χειρίζονται εταιρείες μεγάλου μεγέθους 
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
στα bulk carriers είναι Capesizes, ενώ 
μόλις το 13% είναι τύπου Handymax.

Χώρα ναυπήγησης
Σε ό,τι αφορά τις ναυπηγικές χώρες προέλευ-
σης των bulk carriers των διαφοροποιημένων 
εταιρειών, Ιαπωνία και Κίνα φαίνεται να κρα-
τούν τα σκήπτρα. Συγκεκριμένα, 265 και 244 
πλοία έχουν κατασκευαστεί σε ναυπηγεία 
της Ιαπωνίας και της Κίνας αντίστοιχα, με 
τα ποσοστά συμμετοχής των δύο ασιατικών 
χωρών να διαμορφώνονται σε 41% και 38%.

Μικρές εταιρείες
Το 65% των bulk carriers διαφοροποιη-
μένων εταιρειών έχουν ναυπηγηθεί στην 
Ιαπωνία, το 19% στην Κίνα, το 6% στη 
Νότια Κορέα και το 10% σε λοιπές ναυ-
πηγικές χώρες. Παρότι διαφαίνεται ότι ο 
ρόλος των ιαπωνικών ναυπηγείων είναι πιο 
σημαντικός σε σύγκριση με το σύνολο του 
στόλου, ο αριθμός πλοίων είναι μικρός και 
δεν ενδείκνυται για συγκρίσεις. 

Μεσαίες εταιρείες
Το 48% του στόλου των μεσαίων εταιρειών 
έχει ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία και το 22% 
στην Κίνα. Συνεπώς, παρότι ο ρόλος των 
ιαπωνικών ναυπηγείων παραμένει πρωτα-
γωνιστικός, εκείνος των κινεζικών δεν είναι 
εξίσου έντονος με εκείνον που διαδραματί-
ζει επί του συνόλου των bulk carriers που 
διαχειρίζονται οι διαφοροποιημένες εται-
ρείες (38%). Πάντως, στον στόλο των εται-
ρειών μεσαίου μεγέθους που διαχειρίζονται 
αποκλειστικά bulk carriers, τα ναυπηγεία 
της Κίνας καταλαμβάνουν ποσοστό 36%. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγο-
νός ότι το ποσοστό των νοτιοκορεατικών 
ναυπηγείων είναι ίσο με αυτό των κινεζικών 
(22%). Επί του συνόλου των bulk carriers 
διαφοροποιημένων εταιρειών, το ποσοστό 
είναι σχετικά μικρότερο (16%). Ως εκ τού-
του, διαφαίνεται μια τάση τα νοτιοκορεα-
τικά ναυπηγεία, τα οποία ως επί το πλείστον 
ειδικεύονται στις ναυπηγήσεις δεξαμενό-
πλοιων και gas carriers, να κερδίζουν την 
εμπιστοσύνη των μεσαίων εταιρειών, όχι 
βέβαια στον βαθμό που εμπιστεύονται 
πλοία ναυπηγημένα στην Ιαπωνία.

Μεγάλες εταιρείες
Το σκηνικό διαφοροποιείται για τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες, καθώς τα ναυπηγεία της Κίνας 
(44%) προπορεύονται έναντι των ιαπωνικών 
(38%) και των νοτιοκορεατικών (15%). Βέβαια, 
συγκριτικά με τα γενικά στοιχεία, οι διαφορές 
των κινεζικών και των ιαπωνικών ναυπηγείων 
είναι μικρές (38% και 41% αντίστοιχα).

Γράφημα 14: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά τύπο πλοίου

Γράφημα 15: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά χώρα ναυπήγησης
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Ηλικιακή ομάδα
Όπως και για τις μη διαφοροποιημένες εταιρείες, η συντριπτική πλειονότητα του 
στόλου των bulk carriers διαφοροποιημένων εταιρειών έχει ηλικία μικρότερη των 
15 ετών, γεγονός που αντανακλά την πρόθεση διαρκούς ανανέωσης του στόλου. 
Πιο συγκεκριμένα, το 82% των πλοίων έχει ηλικία μικρότερη των 15 ετών και το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις μη διαφοροποιημένες είναι 80%.  

Μικρές εταιρείες
Σχεδόν ένα στα πέντε bulk carriers (19%) των διαφοροποιημένων εταιρειών μικρού 
μεγέθους έχει ηλικία έως δέκα έτη. Το 61% των πλοίων που διαχειρίζονται οι μικρό-
τερες διαφοροποιημένες εταιρείες είναι μεταξύ 11 και 20 ετών. 

Μεσαίες και μεγάλες εταιρείες
Το ηλικιακό προφίλ των πλοίων που διαχειρίζονται οι μεσαίες και οι μεγάλες εται-
ρείες δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες αλλαγές τόσο μεταξύ τους όσο και συγκριτικά 
με τα γενικά στοιχεία.
Το 74% των bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών μεσαίου μεγέθους 
είναι μεταξύ 6 και 15 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες εταιρείες 
είναι 78% και για το σύνολο του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων 
εταιρειών 75%. 
Υπενθυμίζεται ότι για τα bulk carriers των μη διαφοροποιημένων εταιρειών μεσαίου 
μεγέθους, στην ηλικιακή ομάδα 6 έως 15 ετών ανήκει το 71% των πλοίων. Το αντί-
στοιχο ποσοστό για τις εταιρείες μεγάλου μεγέθους είναι 73%, ενώ για το σύνολο 
του στόλου των μη διαφοροποιημένων εταιρειών 71%.

Γράφημα 16: Η κατανομή του στόλου bulk carriers των διαφοροποιημένων εταιρειών 
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανά ηλικιακή ομάδα
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Δεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%
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ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ BULK 
CARRIERS: Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022, 425 bulkers άλλαξαν χέρια, με τα συνολικά δαπανηθέντα κεφάλαια να 
ανέρχονται σε $8,7 δισ., σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue αποκλειστικά για τα Ναυτικά Χρονικά. 
Το αντίστοιχο διάστημα το 2021 οι αγοραπωλησίες πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου ήταν στις 581, με 
τις συναλλαγές αυτές να ανέρχονται σε αξία στα $9,3 δισ. Συνεπώς, παρότι οι αγοραπωλησίες σε ετήσια 
βάση κατέγραψαν πτώση 27%, τα συνολικά δαπανηθέντα κεφάλαια παρουσιάζουν πτώση μόλις 6,5%, 
δείγμα ότι φέτος η αξία των συγκεκριμένων πλοίων έχει πάρει την ανιούσα.

Γράφημα 1: Η κατανομή των αγοραπωλησιών και των διατεθέντων κεφαλαίων ανά τύπο bulk carrier

Γράφημα 2: Η ποσοστιαία κατανομή των αγοραπωλησιών bulk carriers ανά τύπο πλοίου

Στα επιμέρους στοιχεία της VesselsValue, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι τη μερίδα του λέοντος στις αγοραπωλησίες bulkers καταλαμβάνουν τα Handy 
Bulkers, με ποσοστό 30% (126/425). Οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο 
θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία διαφαίνεται 
ότι δίνουν ώθηση στα μικρότερα πλοία, τα οποία παραδοσιακά είναι λιγότερο 
ευάλωτα στην ακραία μεταβλητότητα της αγοράς, ενώ την ίδια ώρα διαθέτουν 
μεγαλύτερη λειτουργική και επιχειρησιακή ευελιξία. Σε ποσοστό 26% (112/425) 
ακολουθούν οι αγοραπωλησίες Supramaxes, ενώ αυτές των Panamaxes βρί-
σκονται στην τρίτη θέση με ποσοστό 22%. Οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ 
αγοραπωλησιών Capesizes, Ultramaxes και Post Panamaxes, ενώ μόλις πέντε 
Handymaxes (1%) άλλαξαν ιδιοκτήτες το α΄ εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της VesselsValue.

Η ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου κινείται σε καλά επίπεδα και το 2022, 
όχι όμως στα εκρηκτικά επίπεδα που διαμορφώθηκε την περασμένη χρονιά. Αυτός είναι ίσως 
και ο λόγος που ερμηνεύει την πτώση στη δραστηριότητα αγοραπωλησιών φέτος σε σχέση με 
πέρυσι.
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