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Αγαπθτοί Συνεργάτεσ,
Στα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ και τθσ ςυνεχοφσ προςπάκειάσ μασ για άμεςθ και ζγκυρθ
ενθμζρωςι ςασ, ωσ προσ τισ τάςεισ τθσ αγοράσ, κα κζλαμε να ςασ προωκιςουμε ςχετικό
ενθμερωτικό ςθμείωμα.
Έχοντασ δεχτεί ιδθ πολλζσ ανοδικζσ πιζςεισ, οι ναφλοι ειςαγωγισ αναμζνεται να αυξθκοφν ξανά
λόγω επιβολισ καινοφργιων επίναυλων, μζςα ςε διάςτθμα λίγων εβδομάδων. Συγκεκριμζνα, οι
ναυτιλιακζσ γραμμζσ ζχουν ανακοινϊςει αυξιςεισ ςτουσ βαςικοφσ ναφλουσ (GRI), κακϊσ και τθν
επιβολι επίναυλου αυξθμζνθσ κίνθςθσ (PSS), ςτον ιδθ υπάρχοντα ζκτακτο επίναυλο καυςίμων.
Αυτζσ οι αυξιςεισ είναι αποτζλεςμα πολλϊν παραγόντων τθσ αγοράσ και ενδεχομζνωσ να είναι
ζνα φαινόμενο που κα κρατιςει για αρκετοφσ μινεσ. Η λανκαςμζνθ εκτίμθςθ των ναυτιλιακϊν
γραμμϊν για μειωμζνθ ηιτθςθ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, θ ακφρωςθ προγραμματιςμζνων
παραγγελιϊν καινοφργιων πλοίων, και θ κατάργθςθ πολλϊν services οδιγθςε ςτθ μείωςθ του
διακζςιμου χϊρου πάνω ςτα πλοία.
Τα παραπάνω ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθ μθ αναμενόμενθ ραγδαία αφξθςθ ηιτθςθσ αυτι τθν
περίοδο, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτισ ναυτιλιακζσ γραμμζσ να ςτραφοφν ςτθν κερδοφορία, μετά από
αρκετοφσ μινεσ ηθμιϊν. Το αρνθτικό είναι θ πρόκεςθ ςυνζχιςθσ αυτισ τθσ πρακτικισ, χωρίσ ζνδειξθ
διάκεςθσ ειςαγωγισ καινοφργιων services ι επανακυκλοφορία παροπλιςμζνων πλοίων.
Παρ’όλθ τθ κετικι εκτίμθςθ ότι κατά τθ διάρκεια του τελευταίου τριμινου κα ςθμειωκεί
περαιτζρω ανάκαμψθ τθσ αγοράσ, όλεσ οι γραμμζσ κα επιβάλλουν από τα μζςα του μινα επίναυλο
PSS, που κα κυμαίνεται από US$100-200 ανά 20’cntr, αναλόγωσ τθ γραμμι. Επίςθσ, ζχουν
ανακοινωκεί δφο GRI από τισ περιςςότερεσ γραμμζσ, αρχισ γενομζνθσ από τα μζςα Αυγοφςτου και
εν ςυνεχεία από 1θσ Σεπτζμβρθ. Αν ςυνυπολογίςουμε τα ιδθ δφο προθγοφμενα GRI και τον ζκτακτο
επίναυλο καυςίμων, από τισ αρχζσ καλοκαιριοφ οι ναφλοι ζχουν αυξθκεί κατά 80% ζωσ 170% για
οριςμζνα λιμάνια.
Βάςει των προβλζψεϊν μασ, πιςτεφουμε ότι θ αυξθτικι τάςθ των ναφλων και των επιναφλων
κα ςυνεχιςτεί και ςτο υπόλοιπο του χρόνου, ςε ςυνάρτθςθ με το ιδθ μεγάλο πρόβλθμα εξεφρεςθσ
διακζςιμου χϊρου φόρτωςθσ. Ωσ εκ τοφτου προτείνουμε τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ ηιτθςθσ και
παραγγελίασ ςτουσ οίκουσ του εξωτερικοφ, για άμεςθ εκτζλεςθ και ανάκεςθ τθσ καλάςςιασ
μεταφοράσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι χϊροι και οι καλφτεροι δυνατοί ναφλοι για εςάσ.
Ελπίηουμε να βρείτε το ενθμερωτικό μασ ςθμείωμα ενδιαφζρον και χριςιμο για το ειςαγωγικό ςασ
τμιμα. Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε περαιτζρω πλθροφορία.
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