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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ) διεξάγεται από το 

Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (ΚΤΚ) και επικεντρώνεται πρωτίστως στις 

συναλλαγές εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων 

Κύπρου με  εταιρείες πλοιοκτησίας καθώς και άλλες 

νομικές οντότητες με συναφείς  ναυτιλιακές 

δραστηριότητες1. 

 

1. EΣΟΔΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

Τα έσοδα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση  

μειώθηκαν περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του 2020 

(2020Η2), στα 430 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του ΑΕΠ 

(ως κύκλος εργασιών), σαν αποτέλεσμα των 

περιορισμών που επιβλήθηκαν στους τομείς των 

μεταφορών και επιβατικών ταξιδιών εξαιτίας της 

πανδημίας COVID-19 αλλά και της συνεπακόλουθης  

μείωσης στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας 

(Διάγραμμα 1). Συγκριτικά με το αντίστοιχο δεύτερο 

εξάμηνο του 2019 (2019H2), η μείωση που 

καταγράφηκε στα έσοδα ήταν της τάξης του 26%.   

Οι εν λόγω μεταβολές αντικατοπτρίζουν σχεδόν 

εξολοκλήρου τη μείωση του τομέα των επιβατικών 

πλοίων. Όσον αφορά στον τομέα των εμπορικών 

πλοίων (π.χ. ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοια, 

εμπορευματοκιβωτίων, LNG), η επίδραση ήταν κατά 

πολύ μικρότερη. Η σταδιακή αποκατάσταση της 

οικονομικής δραστηριότητας που άρχισε να 

πραγματοποιείται από τις αρχές του 2021, καθώς και 

η παγκόσμια ανάκαμψη στο διεθνές θαλάσσιο 

                                                           
1 Παρακαλώ αναφερθείτε στο Παράρτημα για 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

 

 

 

 

εμπόριο αναμένεται, επίσης, να επιφέρουν θετική 

επίδραση στον τομέα της πλοιοδιαχείρισης στις 

επόμενες περιόδους. 

 

 

ΈΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2020 

ΚΕΝΤ                                                                              
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 

ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

ΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 

ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 



Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης: Ιούλιος- Δεκέμβριος 2020 

                                                                                                                                                                ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ    2 

 

Στο Διάγραμμα 2 τα έσοδα του κλάδου 

διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Σε αντίθεση με 

την προηγούμενη περίοδο, η συμβολή της Γερμανίας 

μειώθηκε από το 47% το (2020H1)  στο 42% το 

(2020H2).  Παράλληλα, μείωση καταγράφηκε και για 

την Ελβετία. Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασε η 

συνεισφορά των μεριδίων της Ελλάδας (12%), της 

Σιγκαπούρης (9%), της Μάλτας (7%) και της 

Ολλανδίας (5%). 

 

Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η  κατανομή των 

εταιρειών του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών, 

όπως απεικονίζονται στον οριζόντιο άξονα. Ο 

κατακόρυφος άξονας καταγράφει το ποσοστό των 

εταιρειών που ανήκουν σε κάθε κλίμακα 

εισοδήματος. Κατά την διάρκεια του 2020H2, το 29% 

των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα της 

τάξης των €0,5 - €5 εκατ. εκάστη, ενώ μόνο το 25% 

των εταιρειών κατόρθωσε να καταγράψει έσοδα της 

τάξης των €5 – €25 εκατομμυρίων.  

Τα επίπεδα της συγκέντρωσης στον κλάδο της  

πλοιοδιαχείρισης απεικονίζονται στο Διάγραμμα 4, 

όπου οι εταιρείες ταξινομούνται ανάλογα με το 

μέγεθος των εσόδων τους. Ο οριζόντιος άξονας 

απεικονίζει, σε ποσοστά, τις μεγαλύτερες εταιρείες, 

ενώ ο κατακόρυφος άξονας μετρά την αντίστοιχη 

(σωρευτική) ποσοστιαία συνεισφορά των εταιρειών 

στα έσοδα. Το σημείο καμπής δείχνει την παρουσία 

ενός μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών που 

κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου εξάμηνου  του 2020, το πρώτο 30% των 

εταιρειών αντιπροσώπευε το 96% των εσόδων του 

κλάδου. Ομοίως, το αντίστοιχο σημείο καμπής κατά 

την προηγούμενη περίοδο( (2020H1) ήταν (30%, 

94%). 

 

 

 

Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τον δείκτη 

αποθήκευσης και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

ως προς τις μεταφορές της Κύπρου για την περίοδο 
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Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2020 που 

καταρτίζεται χρησιμοποιώντας το σύστημα 

ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και δημοσιεύεται από την  

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΥΚ). Μεταξύ άλλων 

δραστηριοτήτων (όπως λειτουργία υποδομής 

μεταφορών, διακίνηση φορτίων και δραστηριότητες 

γραφείων μεταφοράς), αυτός ο δείκτης καλύπτει και 

την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης. Το 

διάγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια εκτίμηση της 

μακροχρόνιας τάσης  του δείκτη (διακεκομμένη 

γραμμή) που καταρτίστηκε  χρησιμοποιώντας 

στατιστικές μεθόδους εξομάλυνσης των τιμών του 

δείκτη.  Παρατηρείται  μια μείωση στο γενικό 

επίπεδο του δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, 

με τη μεταβολή μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και 

Δεκεμβρίου 2020 να είναι της τάξης του 31%. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στο Διάγραμμα 6 τα έσοδα του κλάδου αναλύονται 

χρησιμοποιώντας μια δενδροειδή απεικόνιση, η 

οποία κατηγοριοποιεί τα έσοδα ανά τύπο υπηρεσίας 

πλοιοδιαχείρισης και χώρα πληρωμής.  Οι βασικές 

υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης (που χωρίζονται σε 

υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος, τεχνικές και 

πλήρεις – σύνθετες υπηρεσίες πληρώματος & 

τεχνικές) ανήλθαν στο 77% των συνολικών εσόδων 

του κλάδου κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

 

Οι κυριότερες χώρες που σχετίζονται με τα έσοδα 

πλοιοδιαχείρισης φαίνονται στο δεύτερο επίπεδο 

του γραφήματος. Η Γερμανία έχει την πιο σημαντική 

συνεισφορά με 51% ακολουθούμενη από την 

Ελλάδα και τη Μάλτα με 7% εκάστη.  

 

Οι τρείς βασικοί τύποι υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης 

και οι αντίστοιχες συνεισφορές τους απεικονίζονται 

στο Διάγραμμα 7. Το μερίδιο των υπηρεσιών 

πλήρους διαχείρισης το 2020Η2, μειώθηκε ελαφρώς 

στο 50% του συνολικού ποσού  των εσόδων, ενώ οι 

υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος αυξήθηκαν στο 

47%. Τα ποσοστά αυτά προσομοιάζουν με τα 

επίπεδα που καταγράφηκαν σε προηγούμενες 

περιόδους. 
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Στο Διάγραμμα 8 τα έσοδα του κλάδου 

διαχωρίζονται ανάλογα με τη σημαία νηολόγησης. Η 

επιλογή  σημαίας είναι μια απόφαση στρατηγικής 

όσον αφορά τις  εργασίες των πλοιοκτητών, κυρίως 

στην περίπτωση των ανοικτών νηολογίων που 

παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα  σε σχέση με το 

νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του 

πλοίου.  

Εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, το 

2020Η2, το μερίδιο των εσόδων που προέκυψαν από 

την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία 

υπό ξένη σημαία, ανήλθε στο 97% των συνολικών 

εσόδων  (το 2020H1 ήταν 58%). Το ποσοστό αυτό 

συνάδει με τη συνεισφορά που καταγράφηκε το 

2019H2. 

3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΧΩΡΩΝ 

Το Διάγραμμα 9 εξετάζει τη σχέση μεταξύ του 

αριθμού των διαχειρισθέντων πλοίων και του 

μεριδίου αγοράς των εσόδων από τη 

πλοιοδιαχείριση κατά τη διάρκεια του 2020H2. Ο 

οριζόντιος άξονας  διαχωρίζεται σε τέσσερις 

διαφορετικές κατηγορίες (ομάδες) , ανάλογα με τον 

αριθμό των πλοίων που έτυχαν διαχείρισης από 

κάθε εταιρεία κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες πλοιοδιαχείρισης 

διαχωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες: 

(i)      μεταξύ 1 και 4 πλοία 

(ii)     μεταξύ 5 και 20 πλοία 

(iii)    μεταξύ 21 και 50 πλοία  

(iv)    περισσότερα από 50 πλοία. 

 

Ο κάθετος άξονας στα αριστερά του γραφήματος 

μετρά την αριθμητική και σταθμισμένη κατανομή 

της κάθε ομάδας εταιρειών. Ο κάθετος άξονας στα 

δεξιά μετρά το μέσο μερίδιο αγοράς σε κάθε ομάδα.  

Οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται μεταξύ 1 και 4 

πλοία αντιπροσώπευαν το 40% των εταιρειών 

πλοιοδιαχείρισης αλλά συνεισέφεραν μόνο το 1% 

των εσόδων του κλάδου. Το μέσο μερίδιο αγοράς 

των εταιρειών σε αυτή την κατηγορία ήταν 0,1%. Οι 

εταιρείες που διαχειρίζονται μεταξύ 5 και 20 πλοία, 

συνείσφεραν το 4% των εσόδων της βιομηχανίας και 

κατέγραψαν μέσο μερίδιο αγοράς 1%.  

 

Οι δυο τελευταίες ομάδες (21-50 και >50) 

αντιστοιχούν σε εταιρείες με μεγαλύτερο αριθμό 

διαχειριζόμενων πλοίων ανά περίοδο. 

 Συγκεκριμένα, το 20% αυτών των εταιρειών 

διαχειρίστηκε, κατά τη διάρκεια του 2020Η2, μεταξύ 

21 και 50 πλοία και η συνεισφορά τους ανήλθε στο 

21% των εσόδων της βιομηχανίας. Μόνο το 12% των 

εταιρειών είχαν υπό την διαχείριση τους 

περισσότερα από 50 πλοία κατά την υπό αναφορά 

περίοδο, με το ποσοστό των εσόδων τους να 

ανέρχεται στο 74% του συνόλου . Τα μέσα μερίδια 

αγοράς σε αυτές τις δύο ομάδες ήταν 4% και 25%, 

αντίστοιχα. 

4. ΈΞΟΔΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το Διάγραμμα 10 παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

το επίπεδο των διασυνοριακών δαπανών που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα της 

πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο. Σε αντίθεση με το ΑΕΠ 

της Κύπρου, τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης μειώθηκαν 

περαιτέρω σε 416 εκατομμύρια ευρώ κατά το 

2020H2.  Συγκριτικά με το επίπεδο δαπανών κατά το 

αντίστοιχο δεύτερο εξάμηνο του 2019 (2019H2), η 
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εξέλιξη αυτή αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης του 

1,7%. 

 

Οι κύριες κατηγορίες δαπανών που 

πραγματοποιούνται στον κλάδο απεικονίζονται στο 

Διάγραμμα 11. Ιστορικά ο κλάδος παρουσιάζει 

σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία 

αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία 

αντιστοιχούσαν στο 58% του συνολικού ποσού το 

2020H2. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές 

αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή εκτός 

της ΕΕ (41%). Τα έξοδα διοίκησης αντιπροσώπευαν 

το 14% και τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (π.χ. 

ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων 

κ.λ.π.) το  28% του συνολικού ποσού.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ), η οποία ξεκίνησε 

τον Μάρτιο του 2009, διενεργείται σε εξαμηνιαία 

βάση από την Υπηρεσία Εξωτερικών, Οικονομικών 

και Δημοσιονομικών Στατιστικών του Τμήματος 

Στατιστικής της ΚΤΚ και απευθύνεται σε εταιρείες 

πλοιοδιαχείρισης κατοίκους που παρέχουν σχετικές 

υπηρεσίες σε εταιρείες πλοιοκτησίας κατοίκους και 

μη κατοίκους. 

 

Μέσω της ΕΠΔ, η ΚΤΚ συλλέγει δεδομένα 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών από ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιρειών, τα οποία, 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

1. Έσοδα ανά είδος υπηρεσιών που παρέχονται σε 

πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους. 

2.    Έσοδα από πλοιοκτήτριες εταιρείες μη 

κατοίκους, κατηγοριοποιημένα ανά  χώρα 

προέλευσης. 

3.    Έσοδα ανά σημαία νηολόγησης των πλοίων  των 

οποίων η πλοιοδιαχείριση πραγματοποιείται 

από τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους 

Κύπρου. 

4. Έσοδα ανά χώρα κατοικίας του πλοιοκτήτη, των 

οποίων τα πλοία διαχειρίζονται εταιρείες 

πλοιοδιαχείρισης κάτοικοι Κύπρου. 

5. Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από  

εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους Κύπρου 

προς διάφορες χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός 

ΕΕ. 

 

Επιπλέον,   η ΕΠΔ  περιλαμβάνει πρόσθετες 

μεταβλητές, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια 

οικονομικής ανάλυσης όσον αφορά τα ακόλουθα: 

 Το μέγεθος της βιομηχανίας 

πλοιοδιαχείρισης ως ποσοστό του ΑΕΠ της 

Κύπρου (όχι σε όρους προστιθέμενης αξίας 

αλλά ως κύκλος εργασιών). 
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 Το επίπεδο συγκέντρωσης στον κλάδο. 

 

 Το μέγεθος των χαρτοφυλακίων (σε 

πελατολόγιο) των εταιρειών 

πλοιοδιαχείρισης. 

 

 Το ποσοστό των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης 

που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές 

χώρες (αναλυτικά ανά χώρα). 

 

 Το μέγεθος των συνολικών δαπανών του 

κλάδου. 

 

 


