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Η ναυτιλιακή αγορά LNG και οι προοπτικές της∗ 
Κωνσταντίνος Γ. Γκόνης1, Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης2 

 
1. Εισαγωγή 
Η ναυτιλιακή αγορά του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas - LNG) αποτελεί τα 
τελευταία χρόνια χωρίς αµφιβολία µια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή στις θαλάσσιες µεταφορές 
ενέργειας, οι οποίες κυριαρχούν στην παγκόσµια ναυτιλία προϊόντων χύδην.  

Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα. 
Στους ενεργειακούς κύκλους είναι γνωστό ότι το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) θα αποτελέσει τον διάδοχο του 
πετρελαίου στον 21ο αιώνα και η Ναυτιλία, που αποτελεί την βάση του παγκοσµίου εµπορίου, καλείται 
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.  

Ενώ για πολλές δεκαετίες το εµπόριο ΦΑ είχε τοπικό χαρακτήρα και λάµβανε χώρα σε συγκεκριµένες 
γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες ήταν αποµονωµένες µεταξύ τους, η ανάπτυξη του εµπορίου LNG έχει 
συµβάλει ιδιαίτερα στην δηµιουργία µιας παγκόσµιας ανταγωνιστικής αγοράς µε αντιστοιχίες µε 
εκείνη του πετρελαίου, αλλά και πολλές διαφορές.  

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί µια θεώρηση των τάσεων στην αγορά LNG, πριν διατυπωθούν 
κάποιες εκτιµήσεις για την µελλοντική της πορεία. 

 
2. Η ναυτιλιακή αγορά LNG 
 
Γενικές πληροφορίες 
Ο κλασικός τρόπος µεταφοράς του ΦΑ από τις χώρες παραγωγής προς τις χώρες κατανάλωσης είναι 
µε χρήση υπογείων αγωγών. Η σηµασία του ΦΑ στα ενεργειακά και κατ� επέκταση οικονοµικά και 
πολιτικά, δρώµενα έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή στην περιοχή µας κατά την πρόσφατη κρίση µε την 
τροφοδοσία του από την Ρωσία προς χώρες της δυτικής Ευρώπης µέσω αγωγών που διέρχονται από 
την Ουκρανία.    

Ένας εναλλακτικός, και χωρίς την µεσολάβηση τρίτων χωρών, τρόπος µεταφοράς ΦΑ είναι µε χρήση 
των θαλασσίων οδών µε την τεχνολογία του LNG. Το φυσικό αέριο υγροποιείται σε πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες και µεταφέρεται σε ειδικής τεχνολογίας δεξαµενόπλοια.  

∆ιακρίνονται δύο µεγάλες αγορές LNG, του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού. Στην πρώτη, οι 
µεγαλύτεροι εισαγωγείς LNG είναι η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα (οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς παγκοσµίως) 
µε βασικούς τροφοδότες την Ινδονησία, την Μαλαισία και την Αυστραλία.  Στην αγορά του 
Ατλαντικού ωκεανού, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εισάγουν LNG κυρίως από χώρες τις Αφρικής (Αλγερία, 
Νιγηρία, Αίγυπτο), και το Τρινιντάντ & Τοµπάγκο. Η Μέση Ανατολή έχει αναλάβει πλέον ρόλο 
ευέλικτου τροφοδότη και προς τις παραπάνω δύο µεγάλες αγορές.  

 
Κίνητρα ανάπτυξης, χαρακτηριστικά και εξελίξεις της διεθνούς αγοράς LNG 
Η µείωση του όγκου του ΦΑ, µε την υγροποίησή του, επιτρέπει την µεταφορά του µε οικονοµικά 
ανταγωνιστικούς όρους σε σχέση µε τους αγωγούς. Ειδικότερα για µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις 
(πάνω από 3.000 µίλια), το LNG είναι κατά κανόνα οικονοµικά συµφέρουσα επιλογή. Επιπλέον, το 
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LNG επιτρέπει την ανάπτυξη εµπορίου µεταξύ περιοχών που διαφορετικά θα ήταν τεχνικά ή πολιτικά 
αδύνατο να συνδεθούν. 

Στους ειδικότερους λόγους που ευνόησαν την ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς LNG περιλαµβάνεται η 
στροφή στο ΦΑ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των περιβαλλοντικών και οικονοµικών 
πλεονεκτηµάτων του. Ειδικότερα στην µεταφορά του ως LNG επιτεύχθηκε µείωση κόστους σε όλα τα 
στάδια της εφοδιαστικής του αλυσίδας µε διάφορες τεχνολογικές βελτιώσεις. Επιπλέον, οι όροι των 
συµβολαίων άρχισαν να γίνονται πιο ελαστικοί µπροστά στην ανάγκη για µεγαλύτερη ευελιξία για την 
κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης. Σταδιακά ένα µέρος της αγοράς άρχισε να κινείται ανταγωνιστικά 
και να υπόσχεται ευκαιρίες για αυξηµένα κέρδη. Επίσης, το LNG εξυπηρετεί την απαίτηση των χωρών 
για ασφάλεια στην ενεργειακή τους τροφοδοσία µέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών τους 
πηγών.   

Στα πρώτα του στάδια, το εµπόριο LNG αποτελούνταν από πλοία που κινούνταν σε συγκεκριµένα 
δροµολόγια και ήταν δεσµευµένα µε πολυετή συµβόλαια. Αυτές οι δοµές άρχισαν να αλλάζουν στα 
τέλη τις δεκαετίας του �90.  

Αν και ένα µέρος του εµπορίου LNG πραγµατοποιείται ακόµα µε «ανελαστικούς» όρους, έχει 
δηµιουργηθεί και συνεχώς αναπτύσσεται µια ευέλικτη αγορά και τώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 
10% του συνολικού εµπορίου. Είναι πλέον δυνατό να αλλάζει ο προορισµός των φορτίων ανάλογα µε 
τις συνθήκες της αγοράς και τις επικρατούσες τιµές. Οι τιµές του ΦΑ, παραδοσιακά συνδεδεµένες µε 
αυτές του πετρελαίου, αυξανόµενα συνδέονται µε δείκτες τιµών ΦΑ και αυτό είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς τα σηµερινά επίπεδα των τιµών του πετρελαίου.    

Τα δεξαµενόπλοια LNG είναι υψηλής τεχνολογίας. Το τυπικό µέγεθος ενός δεξαµενοπλοίου LNG έχει 
τάσεις αύξησης τα τελευταία χρόνια και είναι της τάξης των 150,000 κυβ. µέτρων ΦΑ (περίπου 60,000 
τόνοι LNG), και κόστος που φτάνει τα 225 εκατ. δολάρια. O παγκόσµιος στόλος ανέρχεται σε 233 
πλοία γνωρίζοντας ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, που συνεχίζεται (οι παραγγελίες ανέρχονται 
σε 139 πλοία).  

 
Οι προοπτικές για την αγορά LNG  
Τα µακροχρόνια συµβόλαια µεταξύ προµηθευτών-αγοραστών θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν 
στην αγορά LNG, αλλά θα γίνουν πιο ευέλικτα, επιτρέποντας την διακίνηση φορτίων σε µια 
διογκούµενη βραχυπρόθεσµη αγορά. Αν και οι συντηρητικές - ανελαστικές και καθετοποιηµένες δοµές 
της δεν θα εξαλειφθούν στα επόµενα χρόνια, η αγορά θα ανοίξει σε ένα ορισµένο εύρος νέων 
επενδυτών.  

Στο παραδοσιακό µοντέλο της αγοράς, οι κύριοι παίκτες στην ναυτιλία LNG ήταν µεγάλες 
καθετοποιηµένες ενεργειακές εταιρείες και κρατικές εταιρείες. Με την µείωση του κόστους και την 
ευελιξία που χρειάστηκε να αποκτήσει η αγορά για να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση και τις 
νέες διεθνείς συνθήκες στον χώρο της ενέργειας, η κλειστή αυτή «λέσχη» άνοιξε στους ανεξάρτητους 
πλοιοκτήτες και σε άλλους επενδυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν εταιρείες δεξαµενοπλοίων 
πετρελαίου. Οι νεοεισελθόντες  στην αγορά κατέχουν περίπου το 10% των πλοίων παγκοσµίως και 
περίπου το 25% των νέων παραγγελιών. Το µερίδιό τους εκτιµάται ότι θα αυξηθεί στο µέλλον. 
Μάλιστα µέρος αυτών των παραγγελιών γίνεται χωρίς εξασφαλισµένη ναύλωση για τα πλοία, αλλά µε 
την προσδοκία ναυλώσεων µικρής διάρκειας και µεγάλης απόδοσης (αγορά spot & short-term).  

Το εµπόριο LNG αναπτύσσεται πλέον µε γρήγορους ρυθµούς στην αγορά του Ατλαντικού, η οποία θα 
ξεπεράσει σε µέγεθος την αντίστοιχη του Ειρηνικού. Μεγάλα κοιτάσµατα σκοπεύουν να αξιοποιήσουν 
στην Αρκτική ζώνη η Ρωσία και η Νορβηγία. Η Ρωσία, µε την αξιοποίηση και των κοιτασµάτων της 
στην Σιβηρία, προβλέπεται να αναλάβει ρόλο συγκρίσιµο µε εκείνον της Σ. Αραβίας στην αγορά 
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πετρελαίου. Η Μέση Ανατολή επίσης (κυρίως το Κατάρ) θα ενισχύσει τον ρόλο της ως εξαγωγέας 
LNG και προς τις δύο αγορές. Άλλωστε, η ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και της Ινδίας 
δηµιουργούν νέες προοπτικές. Η ασφάλεια της τροφοδοσίας µέσω της διεύρυνσης και διαφοροποίησης 
των πηγών θα καθορίζουν την ενεργειακή στρατηγική των χωρών στο µέλλον. 

 
3. Συµπεράσµατα και εκτιµήσεις 
Το LNG είναι µια εξειδικευµένη αγορά και η πιο ταχέως αναπτυσσόµενη στις θαλάσσιες µεταφορές 
ενέργειας. Σε σχέση µε την συγγενική αγορά του πετρελαίου διαφοροποιείται σηµαντικά, καθώς 
παρουσιάζει περιορισµένη ρευστότητα και δεν αναµένεται στο ορατό µέλλον να φτάσει σε αντίστοιχα 
επίπεδα ώριµου ανταγωνισµού. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της αγοράς LNG και το σταδιακό άνοιγµά της σε 
νέους παίκτες µε την υιοθέτηση πιο ευέλικτων όρων λειτουργίας την τοποθετεί στις πιο υποσχόµενες 
θέσεις της παγκόσµιας ναυτιλίας. 

Στο νέο αυτό δυναµικό περιβάλλον διεκδικούν την θέση τους οι µεγάλοι παραδοσιακοί παίκτες των 
θαλασσίων µεταφορών ενέργειας, οι ανεξάρτητες εταιρείες δεξαµενοπλοίων. Οι υπογράφοντες είναι σε 
θέση να γνωρίζουν ότι µεγάλες ενεργειακές και ναυτιλιακές εταιρείες του εξωτερικού συνεργάζονται 
µε ερευνητικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια για τον σχεδιασµό και βελτιστοποίηση των στρατηγικών και 
επιχειρησιακών τους κινήσεων.  

Φυσικά το ενδιαφέρον µας στρέφεται στην παγκόσµια υπερδύναµη του χώρου, την Ελληνική Ναυτιλία 
και τις ευκαιρίες που διανοίγονται γι� αυτή. Οι  Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν ήδη εισέλθει στην αγορά, 
αλλά σίγουρα όχι ακόµα στο µέγεθος που τους αναλογεί. 

Το ύψος των επενδύσεων σε πλοία LNG είναι υψηλό και σχετικά λίγοι µεγάλοι παίκτες έχουν το 
προνόµιο να εισέλθουν σε αυτή. Η εκτίµησή µας είναι ότι, στο ορατό µέλλον, η λειτουργία της αγοράς 
θα έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του ΕΜΠ 
χρησιµοποιείται η Θεωρία Παιγνίων, η επιστήµη των στρατηγικών αποφάσεων, για τον προσδιορισµό 
των βέλτιστων στρατηγικών επιλογών. Μία αγορά LNG προσεγγίζεται ως «παίγνιο» στο οποίο 
συµµετέχει ο εµπλεκόµενος ή υποψήφιος παίκτης-επενδυτής λαµβάνοντας υπόψη τις κινήσεις των 
άλλων παικτών, καθώς αυτές επηρεάζουν καθοριστικά την θέση του και συνεπώς τις αποφάσεις του. Η 
συγκεκριµένη µεθοδολογία οδηγεί µέσα από την κατανόηση ή/και πρόβλεψη της συµπεριφοράς των 
ανταγωνιστών στις βέλτιστες στρατηγικές επιλογές. Από την άλλη, για την βελτιστοποίηση 
επιχειρησιακών επιλογών (π.χ. σχεδιασµός δροµολογίων) προσφέρονται άλλα εργαλεία της 
επιχειρησιακής έρευνας, όπως ο µαθηµατικός προγραµµατισµός. 
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