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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Εισαγωγή 

Ο βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια βιβλιογραφική 

μελέτη των συστημάτων εφοδιασμού με έμφαση στην ναυτιλία. 

Συγκεκριμένα, ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να περιγράψει τα 

βασικά στοιχεία, σε σύνθεση με τις αρχές της ναυτιλίας, τις στρατηγικές και 

τις ενέργειες του κλάδου. Στις σημερινές μέρες, η εφοδιαστική αναγνωρίζεται 

όλο και από περισσότερους έρευνες ως σημαντικό στοιχείο για την οικονομία, 

ως προς το κόστος και τις πωλήσεις των αγαθών και προϊόντων. Αυτό το 

μοντέλο δεν ίσχυε στο ίδιο βαθμό στις προγενέστερες εποχές όπως μπορούμε 

να παρατηρήσουμε από τις προηγούμενες έρευνες. Πρώτον, υπάρχει σήμερα 

μια πολύ μεγαλύτερη κατανόηση του ρόλου των προμηθευτών στη διαχείριση 

της αλυσίδας, με συνέπεια να δημιουργείται μια διαδικασία ανταγωνισμού. 

Ενώ παλαιότερα δινόταν έμφαση στην βελτιστοποίηση του κόστους, 

αντιθέτως σήμερα η έμφαση δίνεται στη δημιουργία της αξίας και της 

παράδοσης από μια στρατηγική εστίαση. Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει μια σημαντική μεταβολή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο 

γίνεται πιο ασταθές και εκ τούτο και λιγότερο προβλέψιμο. Αυτή η μετάβαση 

από ένα σχετικά σταθερό στοιχείο σε ένα πιο ασταθές όπως ένα σύστημα του 

εφοδιασμού απαιτεί προκειμένου να είναι ικανό να δράσει σε γρήγορο ρυθμό 

για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όλες αυτές οι μεταβολές 

και ενέργειες που λαμβάνονται για τις βέλτιστες αποφάσεις περιλαμβάνονται 

στην παρούσα πτυχιακή εργασία. 

Στην πτυχιακή εργασία θα γίνει αναφορά σε ερευνητικές εργασίες για τη 

διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της ναυτιλίας. Ο στόχος 

είναι να παρατεθούν όλες οι στρατηγικές διαχείρισης των ναυτιλιακών 

συστημάτων εφοδιασμού και να δοθούν οι αντίστοιχες βέλτιστες στρατηγικές 

(όπως αυτές έχουν αναλυθεί σε επιστημονικές εργασίες). Τέλος θα γίνει μια 

στατιστική μελέτη (με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ) δεδομένων  

που έχουν αντληθεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική  Υπηρεσία  (Εurostat) και 

αφορούν ναυτιλιακά συστήματα εφοδιασμού. 
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Η διπλωματική εργασία θα αποτελείται από 5 Κεφάλαια. 

Στο 1ο Κεφαλαίο εμπεριέχεται το εισαγωγικό σημείωμα με την περιγραφή 

και την ανάλυση του σκοπού και των επιμέρους στόχων της διπλωματικής 

εργασίας και τέλος, υπάρχει η αναφορά στην δομή της εργασίας. 

Στο 2ο Κεφαλαίο  παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές έννοιες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα 

ναυτιλιακά συστήματα εφοδιασμού. Αργότερα, διατυπώνεται το πώς 

λειτουργεί η εφοδιαστική και τα συστήματά της, στις σημερινές μέρες. 

Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της οικονομίας της 

ναυτιλιακής αγοράς. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι ναυτιλιακοί 

κύκλοι αγοράς. Έπειτα, αναφέρεται η προσφορά, η ζήτηση και οι ναύλοι της 

ναυτιλίας και επίσης παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την 

προσφορά και τη ζήτηση. Τέλος, διατυπώνεται η έννοια της ζήτησης για τις 

θαλάσσιες μεταφορές και την παγκόσμια οικονομία. 

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το διεθνές διαχειριστικό περιβάλλον μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας με  έννοιες που αφορούν τα συστήματα εφοδιασμού 

σε διεθνή κλίμακα όπως είναι τα κριτήρια επιλογής ενός Third-Party 

προμηθευτή και  οι  παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη τους όπως 

αυτοί παρουσιάζονται σε διεθνείς οργανισμούς προτύπων και τυποποίησης. 

Στο 5ο Κεφάλαιο  θα γίνει η στατιστική ανάλυση (παρουσίαση 

περιγραφικών δεικτών, στατιστικοί έλεγχοι)  δεδομένων που έχουν αντληθεί 

από την ιστοσελίδα της  Εurostat.  

Σχετικό link:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/databas

e 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Οι Βασικές έννοιες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

 

2.1      ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η γέννηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) χρονολογείται από τους 

αρχαίους χρόνους όταν κατά τη διάρκεια  του πολέμου μεταξύ της 

Ελληνικής και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχαν ανατεθεί σε 

αξιωματικούς του Ρωμαϊκού στρατού, οι οποίοι κατείχαν  τον τίτλο 

«Logistikas», καθήκοντα που σχετίζονταν με την παροχή και την διανομή 

των διαθέσιμων πόρων. Αυτό γινόταν για να μπορέσουν οι στρατιώτες να 

μετακινηθούν αποτελεσματικά από τη αρχική τους θέση σε μια νέα, η 

όποια θα μπορούσε να αποτελέσει έναν  κρίσιμο παράγοντας για την 

έκβαση του πολέμου. Τα καθήκοντα των «Logistikas», περιελάμβαναν 

επίσης την προσπάθεια για καταστροφή των σταθμών εφοδιασμόo του 

εχθρού και τη διασφάλιση της τοποθεσίας των δικών τους προμηθευτών. 

Αυτό είναι κατά  μια έννοια  αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε  σύστημα 

εφοδιαστικής διαχείρισης (logistic management). 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1939-

1945), η έννοια της εφοδιαστικής εξελίχτηκε σε μεγάλο βαθμό. Τα σώματα 

του στρατού  των Ηνωμένων Πολιτειών και των Συμμάχων τα οποία ήταν 

υπεύθυνα για τον εφοδιασμό των δυνάμεων τους αποδείχτηκαν ικανότερα 

από τα αντίστοιχα σώματα του  Γερμανικού στρατού. Οι Σύμμαχοι 

προκάλεσαν σοβαρές ζημιές  στις τοποθεσίες με τις προμήθειες των 

γερμανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν ενώ η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να 

προκαλέσει αντίστοιχες σοβαρές ζημιές στους εχθρούς της. Ο στρατός των 

Ηνωμένων Πολιτειών είχε διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και οι προμήθειες 

θα πραγματοποιούνταν τη σωστή ώρα και στο σωστό μέρος. Επίσης, 

προσπάθησαν οι  υπηρεσίες αυτές να είναι διαθέσιμες, όταν και όπου 
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απαιτούνταν, και με τον ταχύτερο και τον οικονομικότερο  τρόπο. Αυτό 

γέννησε τις διάφορες στρατιωτικές τέχνες εφοδιαστικής (logistics) που 

είναι ακόμα σε χρήση, αν και σε μια πιο εξελιγμένη μορφή. 

 

 

2.2 Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Σήμερα,  οι ειδικοί στον τομέα της εφοδιαστικής (logistics) ασκούν τα 

καθήκοντα τους με βάση τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.  

Στις   σύγχρονες  

βιομηχανίες, το έργο των διαχειριστών της εφοδιαστικής είναι η παροχή 

κατάλληλων και αποτελεσματικών συστημάτων εφοδιασμού. Οι 

διαχειριστές εγγυώνται ότι τα σωστά αγαθά θα παραδοθούν στους 

κατάλληλους πελάτες, την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος και με τον 

πλέον οικονομικό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση των 

διαθέσιμων πόρων αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα  για πολλές εταιρείες, η 

επιστήμη της εφοδιαστικής  μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις και 

οφέλη. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εφοδιαστική είναι μια 

ανταγωνιστική στρατηγική για τις εταιρείες και μπορεί να προσφέρει 

σημαντικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση  των πελατών τους. Η 

εφοδιαστική (logistics) δεν αποτελείται από μια συνιστώσα αλλά 

περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως την αγορά, το σχεδιασμό, τον 

συντονισμό, την αποθήκευση, τη διανομή και την εξυπηρέτηση των 

πελατών. 

 

2.3  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Το λεξικό APICS1 ορίζει τον όρο εφοδιαστική αλυσίδα  ως εξής :  

                                                           
1
Το APICS λεξικό, η 14

η
 έκδοση περιέχει περισσότερες από 4.500 ορολογίες και ορισμούς σχετικά με 

την εφοδιαστική αλυσίδα και του μάνατζμεντ της επιχειρηματικής διαχείρισης των εργασιών 
στηριζόμενο στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον . 
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Πρώτος ορισμός: «Οι διαδικασίες που συνδέουν τις επιχειρήσεις με 

σχέσεις προμηθευτή-χρήστη από τα αρχικά ακατέργαστα υλικά ως τα 

ολοκληρωμένα προϊόντα για τελική κατανάλωση» 

Δεύτερος ορισμός: «Οι λειτουργιές εντός και εκτός της επιχείρησης που 

επιτρέπουν στην αλυσίδα αξίας (value chain) να παράγει προϊόντα για 

τους πελάτες ή να τους παρέχει υπηρεσίες.» 

Τρίτος ορισμός: « Μια εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) αποτελείται από 

όλα τα στάδια (μέλη) που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ικανοποίηση 

της απαίτησης ενός πελάτη. Στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) 

περιλαμβάνονται, εκτός από τον παραγωγό (manufacturer) και τον 

προμηθευτή (supplier), οι μεταφορείς (transporters), οι αποθήκες 

(warehouses), τα σημεία λιανικής πώλησης (retailers) και οι ίδιοι οι 

πελάτες (customers)». 

Μια απλή εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) περιλαμβάνει πρώτα τα 

ακατέργαστα υλικά, κατόπιν παράγονται τα προϊόντα από ένα ή 

περισσότερα εργοστάσια, μετά φορτώνονται για αποθήκευση ή ενδιάμεση 

αποθήκευση και τέλος μεταφέρονται σε λιανοπωλητές ή πελάτες. Για την 

εξοικονόμηση του κόστους και την αύξηση του επίπεδου εξυπηρέτησης 

πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Βιδάλης (2009)). 

Στο βιβλίο του Βιδάλη (2009) αναφέρεται ότι η εφοδιαστική αλυσίδα 

αποτελείται από προμηθευτές, παραγωγικά κέντρα, αποθήκες, σημεία 

διανομής και σημεία λιανικής πώλησης. Η εφοδιαστική αλυσίδα 

ονομάζεται και δίκτυο εφοδιασμού (logistics network) ενώ συχνά 

αναπαριστάται με δίκτυο.  

Ο στόχος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μεγιστοποίηση της καθαρής 

αξίας που δημιουργείται από όλο το σύστημα. Η καθαρή αξία προκύπτει 

από τη διαφορά της χρηματικής ροής από τον πελάτη και του συνολικού 

κόστους που δαπάνησε η εφοδιαστική αλυσίδα για την παραγωγή-διάθεση 

του. Όλες οι ροές (προϊόντα, χρήματα, πληροφορίες) κοστίζουν, με 

αποτέλεσμα η κατάλληλη διαχείριση (management) όλων αυτών των ροών 

να συμβάλουν στην επιτυχία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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2.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) 

(Chopra and Meindle 2007), έχει ως αντικείμενο το χειρισμό των ροών 

μεταξύ των διάφορων κόμβων-επίπεδων της αλυσίδας έτσι ώστε να 

μεγιστοποιείται η ολική κερδοφορία. 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) 

(Simchi-Levi 1999),  είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

με στόχο την αποδοτική ενοποίηση-σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών, 

παραγωγών, αποθηκευτών, πωλητών έτσι ώστε τα παραγόμενα 

εμπορεύματα να διανέμονται στις σωστές ποσότητες, στα κατάλληλα 

σημεία, στον κατάλληλο χρόνο, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τα 

ολικά κόστη εντός του συστήματος (αλυσίδας), ενώ παράλληλα να 

επιτυγχάνονται τα επίπεδα εξυπηρέτησης. 

Οι δυο αυτοί ορισμοί, μας οδηγούν σε τρεις επισημάνσεις:  

Πρώτον, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 

management) λαμβάνει υπόψη της κάθε εγκατάσταση που έχει κάποια 

επίδραση στο κόστος και διαδραματίζει κάποιο ρολό στην παραγωγή του 

προϊόντος το οποίο προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. 

Αρκετές φορές είναι αναγκαίο να λαμβάνουμε υπόψη μας τους 

προμηθευτές των προμηθευτών και τους πελάτες των πελατών 

(ενδιάμεσοι, εσωτερικοί πελάτες) επειδή έχουν επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Δεύτερον, ο αντικειμενικός στόχος της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (supply chain management) είναι η αποτελεσματικότητα και η 

δραστική μείωση τους κόστους σε ολόκληρο το σύστημα. Πρέπει να 

μειωθούν τα κόστη που υπάρχουν στο συνολικό σύστημα, όπως 

μεταφορές, διανομές, αποθέματα ακατέργαστων υλικών, ημιέτοιμα 

προϊόντα και αποθέματα ολοκληρωμένων προϊόντων. Σαν στόχος δεν  

τίθεται η ελαχιστοποίηση του κόστους ενός μέρος μόνο των μεταφορών ή 

η μείωση των αποθεμάτων αλλά η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους 

του συστήματος. 
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Τρίτον, επειδή η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain 

management) περιφέρεται γύρω από την αποτελεσματική διασύνδεση 

μεταξύ προμηθευτών, παραγώγων, αποθηκών και σημείων πωλήσεων, 

λαμβάνει υπόψη της, τις δραστηριότητες κάθε επιχείρησης σε στρατηγικό, 

σε τακτικό και σε λειτουργικό επίπεδο. 

Υπάρχουν όμως κάποια ερωτηματικά σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) και 

της εφοδιαστικής μέριμνας ή διοίκησης (logistics management). Ως προς 

το ερώτημα αυτό, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ακαδημαϊκών και 

ειδικών. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις και απαντήσεις. Εδώ υιοθετείται η 

άποψη ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο ορισμών. Και 

οι δυο ορισμοί δίνουν έμφαση στην διασύνδεση των διάφορων στοιχείων 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Μόνο μέσα από αυτή την 

ενοποίηση είναι δυνατή η δραστική μείωση τους κόστους και η βελτίωση 

του επιπέδου εξυπηρέτησης και κατ`επέκταση της κερδοφορίας. 

 

2.5 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

 

2.5.1 Η Επεξεργασία παραγγελίας 

 

Η επεξεργασία της παραγγελίας είναι στενά συνδεδεμένη με την ροή 

των πληροφοριών στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) 

και περιλαμβάνει έναν αριθμό πράξεων. Οι πελάτες μπορούν να 

ζητήσουν τα προϊόντα συμπληρώνοντας μια φόρμα παραγγελίας. Αυτές 

οι εντολές διαβιβάζονται και ελέγχονται. Η διαθεσιμότητα των 

ζητούμενων στοιχείων και η πιστωτική θέση του πελάτη, στη συνεχεία 

επαληθεύονται. Αργότερα, τα αντικείμενα ανακτώνται από το 

συσκευαστικό υλικό (ή παράγονται), και παραδίδονται μαζί με την 

αποστολή εγγράφων. Τέλος, οι πελάτες θα ενημερώνονται για την 

κατάσταση των παραγγελιών τους.  

Στο παρελθόν, η επεξεργασία της παραγγελίας ήταν μια χρονοβόρα 

δραστηριότητα (έως και 70% του συνολικού χρόνου του κύκλου 
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παραγγελίας). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει ωφεληθεί σε 

μεγάλο βαθμό από εξελίξεις στο χώρο της ηλεκτρονικής και της 

τεχνολογίας των πληροφοριών. Ο ραβδωτός κωδικός (barcode) 

επιτρέπει στους λιανοπωλητές να εντοπίζουν γρήγορα τα απαιτούμενα 

προϊόντα και να ενημερώνουν τα αρχεία απογραφής. Φορητοί 

υπολογιστές και μόντεμ επιτρέπουν στους πωλητές να ελέγχουν σε 

πραγματικό χρόνο εάν το προϊόν είναι διαθέσιμο σε απόθεμα και να 

εισάγουν εντολές άμεσα. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών διαδικασιών 

(electronic data interchange, EDI) είναι το πρόγραμμα το όποιο 

επιτρέπει στις εταιρείες να εισάγουν παραγγελίες για βιομηχανικά 

προϊόντα απευθείας στον υπολογιστή του πωλητή . 

 

2.5.2 Η Διαχείριση αποθεμάτων 

 

Η διαχείριση των αποθεμάτων είναι ένα βασικό ζήτημα στο σχεδιασμό 

της εφοδιαστικής αλυσίδας  και στην λειτουργία του συστήματος. Τα 

αποθέματα σχετίζονται με τα  αγαθά που περιμένουν να 

κατασκευαστούν, να μεταφερθούν ή να πωληθούν. Υπάρχουν διάφοροι 

λόγοι για τους οποίους ένας πελάτης  επιθυμεί να κρατήσει αποθέματα 

σε ορισμένες εγκαταστάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο στόχος της 

διαχείρισης των αποθεμάτων είναι να καθορίσει τα επίπεδα 

αποθεμάτων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό λειτουργικό 

κόστος, ενώ παράλληλα πρέπει να ικανοποιηθούν οι  απαιτήσεις των 

πελατών. Στην πράξη, μια καλή πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πέντε ζητήματα:  

(1) τη σχετική σπουδαιότητα των πελατών,  

(2) την οικονομική σημασία των διάφορων προϊόντων,  

(3) τις πολιτικές στις μεταφορές,  

(4) την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας και  

(5) τις πολιτικές των ανταγωνιστών. 

 

 

 

 



14 
 

2.5.3 Οι Εμπορευματικές μεταφορές 

 

Η μεταφορά εμπορευμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες 

οικονομίες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα  η παραγωγή και η 

κατανάλωση να είναι  αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες  χιλιόμετρα 

μακριά μια από την άλλη. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές είναι ευρύτερες,  

αυξάνουν  τον άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών από 

διαφορετικές χώρες και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

εκμεταλλευτούν την διαφορετικότητα των οικονομιών. Επιπλέον, οι 

εταιρείες στις ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να επωφεληθούν από τα  

χαμηλότερα ημερομίσθια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, λόγω της 

αύξησης της ταχύτητας στις μεταφορές υπάρχει η δυνατότητα στη 

διάθεση των ευπαθών εμπορευμάτων στην παγκόσμια αγορά.  

Οι εμπορευματικές  μεταφορές αντιπροσωπεύουν συχνά ακόμη και τα 

δυο τρίτα του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής  και έχει σημαντική 

επίδραση στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών. Δεν προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της μεταφοράς παίζει σημαντικό 

ρόλο στο σύστημα της εφοδιαστικής διαχείρισης. Ένας 

κατασκευαστής, ή ο διανομέας μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις 

εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των υλικών. Πρώτον, η εταιρεία 

μπορεί να λειτουργήσει με ένα ιδιόκτητο στόλο από ιδιόκτητα ή 

μισθωμένα οχήματα (ιδιωτική μεταφορά). Δεύτερον, ένας φορέας 

μπορεί να είναι υπεύθυνος για την μεταφορά υλικών μέσω της άμεσης 

αποστολής ρυθμιζόμενο με σύμβαση (σύμβαση μεταφοράς). Τρίτον, η 

εταιρεία μπορεί να καταφύγει σε ένα φορέα που χρησιμοποιεί κοινούς 

πόρους (οχήματα, τα πληρώματα) για να εκπληρώσει τις διάφορες 

ανάγκες μεταφορών του πελάτη (κοινή μεταφορά). 

Μεταφορικές υπηρεσίες και τρόποι μεταφορών έρχονται σε μεγάλο 

αριθμό παραλλαγών. Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι: α) πλοίο β) 

σιδηρόδρομος γ) φορτηγό δ) αεροπλάνο και ε) μέσο αγωγού, οι οποίοι 

μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους με σκοπό την 

παράδοση των προϊόντων στους πελάτες των εταιριών. Το κόστος της 

λειτουργίας της μεταφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισμα των 

δαπανών που σχετίζονται με όλα τα τελικά λειτουργικά έξοδα  των 
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οχημάτων. Η τιμή μιας υπηρεσίας μεταφοράς είναι απλά το επιτόκιο 

που εφαρμόζεται από τον φορέα στον φορτωτή. Σύμφωνα με 

πρόσφατες έρευνες, η μεταφορά με το φορτηγό είναι περίπου επτά 

φορές πιο ακριβή από ότι με το τρένο, η όποια είναι τέσσερις φορές πιο 

δαπανηρή από ότι με το πλοίο. 

 

2.6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  

  

Το 2005, ο κλάδος της ναυτιλίας μετέφερε 7 δις. τόνους φορτίου μεταξύ 

160 χωρών. Πρόκειται για μια πραγματικά παγκόσμια βιομηχανία. 

Επιχειρήσεις με έδρα το Άμστερνταμ, το Όσλο, την Κοπεγχάγη, το 

Λονδίνο, το Αμβούργο, τη Γένοβα, τον Πειραιά, το Ντουμπάι, το Χονγκ 

Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη και 

πολλά άλλα ναυτιλιακά κέντρα ανταγωνιζόμενα επί ίσους όρους.  

Τα πλοία, είναι τα κύρια περιουσιακά στοιχεία, είναι κινητά και 

επιτρέπεται στις ναυτιλιακές εταιρίες να έχουν διεθνείς σημαίες με νομική 

δικαιοδοσία, να έχουν δικό τους φόρο και αυτόνομη οικονομική 

διαχείριση. Είναι επίσης ανταγωνιστικά, και μερικά τμήματα της ναυτιλίας 

εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με το «τέλειο μοντέλο ανταγωνισμού» 

που αναπτύχτηκε από κλασσικούς οικονομολόγους το δέκατο ένατο αιώνα. 

Τα εμπορικά πλοία λογαριάζονται περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής 

δραστηριότητας στη θάλασσα, όπως μπορεί να δει κάνεις στον Πίνακα 

1.1., ο οποίος χωρίζει τη θαλάσσια επιχείρηση σε πέντε ομάδες : α) στους 

χειριστές του πλοίου (Vessel Operations), δηλαδή εκείνοι που εμπλέκονται 

άμεσα με τα πλοία, β) στα ναυπηγεία και στους κατασκευαστές των 

μηχανών (Shipbuilding), γ) στους διαχειριστές των θαλασσίων  πόρων 

(marine resources), όπου έχουμε δραστηριότητες όπως η εξόρυξη 

πετρελαίου και  φυσικού αερίου και η κατασκευή μονάδων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας  δ) στους αλιείς (marine fisheries), όπου 

συμπεριλαμβάνονται οι υδατοκαλλιέργειες και οι  μεταποιήσεις στα 

θαλασσινά και ε) άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες (other marine related 

activities), κυρίως τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Το 2004, όλες αυτές οι 
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επιχειρήσεις είχαν σαν ετήσιο εισόδημα του ναυτιλιακού κλάδου, πάνω 

από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.  

Το 2004, η εμπορική ναυτιλία είχε κύκλο εργασιών περίπου 426 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ναυτιλία είχε αυξηθεί πολύ γρήγορα κατά 

τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, λόγω της άνθησης της αγοράς 

εμπορευματικών μεταφορών η οποία ξεκίνησε το 2004. Το 2007 

λειτούργησε ένας στόλος 74.398 πλοίων, εκ των οποίων 47.433 ήταν 

φορτηγά πλοία. Επίσης, υπήρξαν 26.880 μη-εμπορικά πλοία τα όποια 

ήταν σκάφη που ασχολιόντουσαν με την αλιεία, την έρευνα, τις  λιμενικές 

υπηρεσίες, κρουαζιερόπλοια και σκάφη για την υπεράκτια βιομηχανία.  

Η ναυτιλία απασχολεί περίπου 1,23 εκατομμύρια ναυτικούς, εκ των 

οποίων 404.000 είναι αξιωματικοί και 823.000 εργατικό δυναμικό το 

όποιο υπάρχει στην ξηρά σε διάφορα ναυτιλιακά γραφεία και υπηρεσίες. 

Αυτά είναι σχετικά  μικρός αριθμός για μια παγκόσμια βιομηχανία. 

Η ναυτιλία έχει κύκλο εργασιών αξίας περίπου 170 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων το χρόνο, στον οποίο περιλαμβάνεται το προσωπικό, ο 

εξοπλισμός και τα εργαλεία συντήρησης. Υπάρχουν πάνω από 3.000 

μεγάλα λιμάνια και τερματικοί σταθμοί σε όλο το κόσμο, και άλλα  

χιλιάδες μικρότερα που δραστηριοποιούνται  τοπικά.  
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                                  Πίνακας 1.1 Marine activities, 1999-2004 

 
US$ millions 

          
Turnover                               
US$  m.2   

1999          

 
2004 

 
Growth   
99-04(% p.a)            

 
Share in 
2004 % 

     

1.Vessel operations     
Merchant shipping 160.598 426.297 22% 31% 

Naval shipping 150.000 173.891 3% 13% 

Cruise Industry 8.255 14.925 12% 1% 

Ports 
Total 

26.985 
345.838 

31.115 
646.229 

3% 
13% 

2% 
47% 

2. Shipbuilding     

Shipbuilding(merchant) 
Shipbuilding(naval) 
Marine equipment 
Total 
3. Marine resources 
Offshore oil and gas 
Renewable energy 
Minerals and aggregates 
Total marine resources 
4. Marine fisheries 
Marine fishing 
Marine aquaculture 
Seaweed 
Seafood processing 
Total marine fisheries 
5.Other marine related activities 
Maritime tourism 
Research and Development 
Marine services 
Marine IT 
Marine biotechnology 

33.968 
30.919 
68.283 
133.170 

 
92.831 

- 
2.447 
95.278 

 
71.903 
17.575 
6.863 
89.477 
185.817 

 
151.771 
10.868 
4.426 
1.390 
1.883 

46.948 
35.898 
90.636 
173.482 

 
113.336 
159 
3.409 
116.933 

 
69.631 
29.696 
7.448 
99.327 
206.103 

 
209.190 
13.221 
8.507 
4.441 
2.724 

7% 
3% 
6% 
5% 

 
4% 
- 
7% 
4% 

 
-1% 
11% 
2% 
2% 
2% 

 
7% 
4% 

14% 
26% 

8% 

3% 
3% 
7% 

13% 
 

8% 
0% 
0% 
8% 

 
5% 
2% 
1% 
7% 

15% 
 

15% 
1% 
1% 
0% 
0% 

Ocean survey 2.152 2.504 3% 0% 

Education and training 1.848 1.911 1% 0% 

Submarine telecoms 5.131 1.401 -23% 0% 

Total other activities 179.466 243.898 6% 18% 

Total marine activities 936.570 1.386.645 8% 100% 

Πηγή: Douglas-Westwood Ltd. 

 

 

 

                                                           
2
 Οι πληροφορίες του πίνακα είναι βασισμένοι σε πολλές εκτιμήσεις και θεωρείται ως μια πρόχειρη 

ένδειξη του σχετικού μεγέθους των διαφόρων τμημάτων της ναυτιλιακής οικονομίας.  Οι συνολικοί 
αριθμοί περιλαμβάνουν κάποια επανάληψη, όπως για παράδειγμα  τον εξοπλισμό των πλοίων. 
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Στη δεκαετία του 1990 η ετήσια επένδυση στα νέα εμπορικά πλοία ήταν 20 

δισεκατομμύρια δολάρια και το 2007 ήταν 187 δισεκατομμύρια δολάρια με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας των ναυτικών μεταφορών. Αλλά 53 

δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για μεταχειρισμένα πλοία, ένα πολύ 

μεγάλο ποσό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με θαλασσινούς πόρους, κυρίως με πετρέλαιο και  φυσικό αέριο, 

έχουν κέρδη περίπου 113  δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια 

αλιεία είναι επίσης ένας σημαντικός κλάδος της ναυτιλίας όπως η 

υδατοκαλλιέργεια, η συλλογή των φυκιών και η επεξεργασία των θαλασσινών.  

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ακόμη ένας μεγαλύτερος κλάδος και 

συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι υποθαλάσσιες 

έρευνες και  οι υποβρύχιες τηλεπικοινωνίες. Τέλος, υπάρχουν και οι 

θαλάσσιες υπηρεσίες όπως η ασφάλιση, οι ναυλομεσιτικές, οι τραπεζικές και  

οι νομικές υπηρεσίες . 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 

 

3.1 ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΥΚΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 

Ένας σημαντικός όρος στη ναυτιλία είναι οι ναυτιλιακοί κύκλοι. Με τον 

όρο ναυτιλιακοί κύκλοι εννοούμε  μια σειρά εναλλασσόμενων 

φάσεων ανάπτυξης και συστολής της οικονομικής δραστηριότητας από 

άποψη κέρδους και απασχόλησης (Μιχαλακάκου (2012)). Όπως ο 

καιρός κυριαρχεί στη ζωή των ναυτικών, έτσι και τα κύματα των 

ναυτιλιακών κύκλων κυματίζουν μέσα στις οικονομικές ζωές των 

πλοιοκτητών. Ένα παράδειγμα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

Stopford (2009), είναι η μεταφορά σιτηρών από τις ΗΠΑ στο 

Ρότερνταμ. Αν αφαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα, ένα δεξαμενόπλοιο 

(Panamax) θα έχει κερδίσει $1,000,000 το 1986, $3,500,000 το 1989, 

$ 1,500,000 το 1992, $2,500,000 το 1995 και 16,5 εκατομμύρια 

δολάρια το 2007! Με νέα δεξαμενόπλοια (Panamax), θα έχουμε κόστος  

$13,500,000 το 1986, 30 εκατομμύρια  δολάρια το 1990, $ 19 εκατ. το 

1999 και 48 εκατομμύρια  δολάρια το 2007. Αυτοί οι ναυτιλιακοί  

κύκλοι είναι σαν κύματα που χτυπούν την παραλία. Από απόσταση 

φαίνονται αβλαβή, αλλά όταν είστε στο κύμα είναι μια διαφορετική 

ιστορία (βλ. Stopford (2009)) . Γενικά, η αστάθεια στον οικονομικό 

τομέα της ναυτιλιακής είναι δεδομένη όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, 

παρόλα αυτά οι επιδόσεις της στις υπηρεσίες μεταφορών είναι 

εξαιρετικές. Το 1871 το κόστος για την μεταφορά ενός τόνου άνθρακα 

από την Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο) στην Σιγκαπούρη ήταν 11,40 

δολάρια. Το 1990 το κόστος μεταφοράς για έναν τόνο άνθρακα από την 

Βραζιλία στην Ιαπωνία, που είναι περίπου παρόμοια απόσταση, ήταν 

9,30 δολάρια, και τα δυο στοιχεία αναφέρονται στις τιμές αγοράς.  

Όσο αφορά τους πλοιοκτήτες που ανησυχούν για τους κύκλους είναι 

σαν τον παίκτη ενός παιχνιδιού πόκερ, όπου με κάθε κίνηση των 

καρτών του υπάρχει η προοπτική του πλούτου. Οι επενδυτές έχουν 

συνέχεια τον κίνδυνο αντιμέτωπο τους, γιατί με τη σύγχρονη 

τεχνολογία, μπορούν να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις (αγορές, 

πωλήσεις) με αποτέλεσμα να κερδίσουν ή να χάσουν μια περιουσία. 

Γίνονται παίκτες στον μεγαλύτερο παιχνίδι πόκερ του κόσμου, όπου οι 

μάρκες αποτιμώνται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, και 

στοιχηματίζουν επί των πλοίων τα οποία μπορεί να χρειάζονται ή μη. 
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Εάν το εμπόριο είναι να γίνει, κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη το 

κίνδυνο, και  η αναλογία με το πόκερ είναι κατάλληλη, διότι οι δυο 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα μίγμα των δεξιοτήτων, της τύχης 

και της ψυχολογίας. Οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες, 

αλλά η επιτυχία εξαρτάται επίσης από τις ικανότητες τους στο παιχνίδι 

του κύκλου της ναυτιλίας. Αυτό είναι το μοντέλο που θα διερευνήσουμε 

σε αυτό το  κεφάλαιο (βλ. Stopford (2009)). 

 Στο βιβλίο του Stopford (2009) αναφέρεται ότι οι κύκλοι δεν είναι 

μοναδικοί για την ναυτιλία αλλά  αντίστοιχες εναλλαγές  συμβαίνουν 

σε πολλές βιομηχανίες. Ο Sir William Petty, γράφοντας το 1660, 

ανέφερε ένα παράδειγμα αλλαγών στις τιμές του καλαμποκιού σε 

διάρκεια 7-ετών. Αργότερα οικονομολόγοι ανέλυσαν αυτούς τους 

κύκλους πιο βαθειά, και ανακάλυψαν ότι συχνά υπήρχαν αρκετές 

συνιστώσες οι όποιες θα μπορούσαν να διαχωριστούν με στατιστικές 

μεθόδους χρησιμοποιώντας μια γνωστή τεχνική ως «αποσύνθεση», 

Nerlove et al. (1995, p.1). Για παράδειγμα ο Cournot, ο Γάλλος 

οικονομολόγος, θεώρησε ότι «είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι 

κοσμικές παραλλαγές οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις περιοδικές 

παραλλαγές», Cournot (1927, p.25). Mε άλλα λόγια, θα πρέπει να 

διακρίνουμε τη μακροπρόθεσμη τάση από την βραχυπρόθεσμη τάση 

του κύκλου. Η προσέγγιση αυτή είναι ουσιαστικά  τα συστατικά μιας 

τυπικής κυκλικής χρονοσειράς. Το πρώτο είναι  ο μακροπρόθεσμος 

κύκλος (που αναφέρεται στον Cournot  ως «κοσμική τάση». Η 

μακροπρόθεσμη τάση είναι σημαντική αν αλλάζει, και το μεγάλο θέμα 

εδώ είναι αν, για παράδειγμα, ο υποκείμενος κύκλος κινείται προς τα 

πάνω, το όποιο είναι καλό για τις επιχειρήσεις, ή τη μετακίνηση προς 

τα κάτω, το όποιο είναι κακό. Το δεύτερο συστατικό είναι ο 

βραχυπρόθεσμος κύκλος, μερικές φορές αναφέρεται ως « 

επιχειρησιακός κύκλος». Είναι αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα 

στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων του κύκλου της ναυτιλίας. 

Τέλος, υπάρχουν εποχιακοί κύκλοι. Αυτοί είναι οι τακτικές 

διακυμάνσεις εντός του έτους. Ως παράδειγμα μπορούμε να 

αναφέρουμε τη μεταφορά σίτου, το οποίο συχνά είναι σε ανεπάρκεια 

κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όταν είναι λίγο το σιτάρι που 

μεταφέρεται. Ομοίως, υπάρχει ένας εποχιακός κύκλος στο εμπόριο του 

πετρελαίου που σχετίζεται με τη δημιουργία αποθέματος για το Βόρειο 

Ημισφαίριο το χειμώνα. 

Στο Σχήμα 3.1 παραθέτουμε ένα παράδειγμα ζήτησης πετρελαίου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του 1995 έως το 2011, όπου 

φαίνεται καθαρά η σημαντική διακύμανση στη ζήτηση πετρελαίου ανά 

έτος και οι παραλλαγές στον βραχυπρόθεσμο και  μακροπρόθεσμο 

κύκλο. 
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 Σχήμα 3.1 Η Ζήτηση πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεν 

συμπεριλαμβάνονται δύο χώρες) από 1995-2011. 

  

Επίσης, οι ναυτιλιακοί κύκλοι, όπως αυτοί ορίστηκαν παραπάνω, είναι  

ένα κρίσιμο στοιχείο για την λειτουργία της αγοράς, για αυτό και 

υπογραμμίζουμε πέντε βασικά σημεία.  

Πρώτον, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ναυτιλιακοί κύκλοι μπορεί να είναι 

μακροπρόθεσμοι, βραχυπρόθεσμοι και εποχιακοί. Δεύτερον, κατά τη 

διάρκεια ενός  βραχυπρόθεσμο κύκλου  είναι δυνατό να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.  

Τρίτον, ο βραχυπρόθεσμος κύκλος έχει συνήθως τέσσερα στάδια.  

Ελάχιστο σημείο στην ναυτιλιακή αγορά (στάδιο 1), στην συνέχεια 

έχουμε ανάκτηση (στάδιο 2), έπειτα έχουμε  κορύφωση στην αγορά 

(στάδιο 3) και τέλος μπορεί να επέλθει μια κατάρρευση (στάδιο 4). 

Τέταρτον, αυτά τα στάδια είναι «απρόοπτα», δηλαδή χωρίς σταθερούς 

κανόνες σχετικά με το χρόνο που διαρκεί κάθε στάδιο.  

Πέμπτον, δεν υπάρχει απλή φόρμουλα για την πρόβλεψη της μορφής 

που θα έχει το επόμενο στάδιο, και σχεδόν πρόβλεψη για τον επόμενο 

κύκλο.  

Η ανάκτηση της αγοράς  μπορεί να σταματήσει στη μέση και οι αγορές 

να μπουν στην ύφεση για μερικούς μήνες ή και για μερικά χρόνια. Από 

την  άλλη, οι καταρρεύσεις της αγοράς μπορεί να αναστραφούν πριν 

φτάσουν στο χαμηλότερο σημείο ή να διαρκέσουν λίγους μήνες ή 

πολλά χρόνια. Η κορύφωση της αγοράς συνήθως διαρκεί μικρότερο 

χρονικό διάστημα (μήνα ή ένα έτος), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 

στις οποίες  η ναυτιλιακή αγορά μπορεί  να κολλήσει στη μέση μεταξύ 

των κατώτατων τιμών και της ανάκτησης.  
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3.2 Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Η ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ 
 

Σε αυτή τη παράγραφο θα εξετάσουμε τους οικονομικούς μηχανισμούς 

που ελέγχουν ναυτιλιακούς κύκλους που συζητήθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. Οι πλοιοκτήτες έχουν δύο βασικές ασχολίες. 

Η πρώτη είναι να είναι αξιόπλοο δηλαδή να λειτουργεί και να παράγει 

πλούτο. Η άλλη είναι να βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή χρονική 

στιγμή, για να επιφέρει κερδοφορία όταν   οι ναυτιλιακοί κύκλοι είναι 

σε έξαρση.  

Κάθε εναλλαγή του κύκλου αντιμετωπίζεται από τους ναυτιλιακούς 

επενδυτές ως μια νέα ευκαιρία ή μια νέα απειλή. Σε διάστημα λίγων 

μηνών οι ταμειακές ροές ενός εφοπλιστή μπορεί να διογκωθούν στο 

μέγιστο βαθμό, και η αγοραία αξία του στόλου του, να αποτιμάται σε 

εκατομμύρια δολάρια.  

Η αγορά διαχειρίζεται τις επενδύσεις σε ένα δύσκολο και αβέβαιο 

κόσμο και προκαλεί τις ναυτιλιακές εταιρίες να τις διαχειριστούν. Ο 

στόχος είναι να επωφελούνται από τις τιμές των ναυτιλιακών ναύλων  

για να αγοράζουν χαμηλά και να πωλούν υψηλά. Η ικανότητα των 

διαχειριστών ναυτιλιακών κεφαλαίων έγκειται στη δυνατότητα τους  

να προβλέπουν τα σκαμπανεβάσματα σχετικά με το διάγραμμα 

φορτίου. Ένας επενδυτής μπορεί να προβλέψει σωστά την κορύφωση 

της αγοράς, αλλά αν οι ναυλωτές έχουν την ίδια  άποψη θα υπάρχουν 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Ομοίως, στην κάμψη της αγοράς οι 

ιδιοκτήτες μπορεί να είναι έτοιμοι να αγοράσουν φθηνά πλοία, αλλά 

ποίος είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε πωλήσεις για  μικρές  

απώλειες; Οι καλύτερες ευκαιρίες πάνε σε αυτούς που μπορούν να 

κρίνουν σωστά όταν οι άλλοι «παίκτες» στην αγορά λαμβάνουν  λάθος 

αποφάσεις. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην αγορά, 

πρέπει να αναπτύξουμε μια θεωρητική εξήγηση για το πώς 

δημιουργούνται οι κύκλοι των αγορών των εμπορευματικών 

μεταφορών (ναυτιλιακοί κύκλοι). Για να το κάνουμε αυτό θα 

χρησιμοποιήσουμε την προσφορά και το μοντέλο της πρόβλεψης της  

ζήτησης, μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά από τους 

οικονομολόγους για την ανάλυση στην αγορά των εμπορευμάτων. Ο 

στόχος της παραπάνω ανάλυσης, είναι να εξηγήσει τους μηχανισμούς 

που καθορίζουν τους ναύλους με ένα συνεπή τρόπο.  
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3.3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ. 

 
Η θαλάσσια οικονομία είναι εξαιρετικά περίπλοκη, έτσι μια πρώτη 

προσέγγιση είναι η απλοποίηση του μοντέλου διαχωρίζοντας εκείνους 

τους παράγοντες που είναι οι πιο σημαντικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι 

λεπτομέρειες θα πρέπει να αγνοηθούν, αλλά να δεχτούμε ότι πάρα 

πολλές λεπτομέρειες μπορούν να εμποδίζουν μια σαφή ανάλυση. Στα 

αρχικά στάδια, τουλάχιστον θα πρέπει να γενικεύουμε. Από τις πολλές 

επιρροές για τη ναυτιλιακή αγορά μπορούμε να επιλέξουμε δέκα (για 

παράδειγμα) ως ιδιαίτερα σημαντικές, πέντε (για παράδειγμα) οι 

οποίες επηρεάζουν τη ζήτηση στις θαλάσσιες μεταφορές και πέντε (για 

παράδειγμα)  που επηρεάζουν την προσφορά. 

Όσον αφορά τη ζήτηση για τις θαλάσσιες μεταφορές οι μεταβλητές οι 

οποίες την επηρεάζουν είναι οι παρακάτω: α) η παγκόσμια οικονομία, 

β) οι συναλλαγές των βασικών προϊόντων μέσω θαλάσσης, γ) ο μέσος 

όρος των αποστάσεων, δ) οι απρόοπτες οικονομικές επιβαρύνσεις  και 

ε) το κόστος μεταφοράς. 

Για να εξηγήσουμε τα παραπάνω πιο αναλυτικά, θα αναφέρουμε ότι η 

προσφορά των ναυτιλιακών υπηρεσιών ( η «λειτουργία της 

προσφοράς») θα επικεντρωθεί στον παγκόσμιο στόλο, στο στόλο της 

παραγωγικότητας, στις παραδόσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας, στη 

διάλυση και στους ναύλους. Αυτό το μοντέλο έχει τρεις συνιστώσες, τη 

ζήτηση (module A), την προμήθεια (module B) και την αγορά των 

εμπορευματικών μεταφορών (module C) που συνδέει τη ζήτηση και 

την προσφορά με τη ρύθμιση των ταμειακών  ροών που απορρέουν 

από τον ένα τομέα στον άλλο. 

Μια εύλογη ερώτηση θα ήταν «πώς λειτουργεί το μοντέλο;». Ο 

μηχανισμός είναι πολύ απλός. Στην ενότητα της ζήτησης, η παγκόσμια 

οικονομία, μέσα από τους κύκλους των επιχειρήσεων και των 

περιφερειακών τάσεων ανάπτυξης, καθορίζει το ευρύ όγκο των 

εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω θαλάσσης. Εξελίξεις, ειδικότερα 

στις συναλλαγές εμπορευμάτων μπορεί να τροποποιήσουν τις τάσεις 

ανάπτυξης (π.χ. την ανάπτυξη της βιομηχανίας σιδήρου και του χάλυβα 

μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο του σιδήρου και μεταλλευμάτων), 

όπως και οι αλλαγές του μέσου όρου αποστάσεων που απαιτούνται για 

τη μεταφορά του φορτίου. Η τελική ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες 

υπολογίζεται σε τόνους ανά μίλια (δηλ. η ποσότητα του φορτίου 

πολλαπλασιάζεται με το μέσο των αποστάσεων). Η χρήση των τόνων 

ανά μιλίων ως μέτρο της ζήτησης είναι τεχνικά πιο αποδεκτό από την 

απλή χρήση της χωρητικότητας εκτοπίσματος (deadweight) 3  των 

                                                           
3
 Υπολογίζεται σε τόνους «νεκρού βάρους». Νεκρό φορτίο (επίσης γνωστή ως νεκρού με τα αρχικά DWT , 

DWT , dwt , ή dwt ) είναι ένα μέτρο του πόσο βάρος ένα πλοίο που μεταφέρει ή μπορεί να μεταφέρει με 
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φορτηγών πλοίων, δεδομένου ότι αποφεύγεται η αποτελεσματικότητα 

με την οποία αποδίδουν τα πλοία. Αυτά τα δεδομένα όμως ανήκουν 

περισσότερο στο μοντέλο της προσφοράς  του Stopford (2009). 

Όσον αφορά την μονάδα τροφοδοσίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος μπορεί να παρέχει ένα σταθερό 

απόθεμα λόγω της αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Όταν η ζήτηση είναι χαμηλή μόνο ένα  μέρος αυτού του στόλου μπορεί 

να διαπραγματεύεται και μόνο ορισμένα πλοία θα χρησιμοποιούνται 

για την αποθήκευση. Ο στόλος μπορεί να αυξηθεί κατά την ναυπήγηση 

και να μειώνεται κατά την διάλυση. Το κόστος μεταφοράς του στόλου 

εξαρτάται από την υλικοτεχνική αποτελεσματικότητα με την οποία τα 

πλοία λειτουργούν-και  ειδικότερα, η ταχύτητα και ο χρόνος αναμονής. 

Για παράδειγμα, ένας στόλος δεξαμενόπλοιων με ταχύτητα 11 κόμβους 

σε ένα  ταξίδι με επιστροφή,  με έρμα, μεταφέρει λιγότερο φορτίο σε 

ένα χρόνο από ότι  ένας στόλος πλοίων του ιδίου μεγέθους με 

μεγαλύτερο όγκο φορτίου και ταχύτητα 14 κόμβους. Αυτή η μεταβλητή 

απόδοσης αναφέρεται ως «παραγωγικότητα του στόλου» και 

εκφράζεται σε τόνους ανά μίλια σε χωρητικότητα εκτοπίσματος 

(deadweight) ετησίως. Τέλος, οι πολιτικές των τραπεζών και οι 

ρυθμιστικές αρχές συγκρούονται για το πώς η προσφορά μπορεί να 

αναπτυχθεί στην αγορά. 

 

3.3.1 Οι Δυναμικές συνδέσεις στο μοντέλο 

 
Οι άνθρωποι κατέχουν κεντρικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο ναυτιλιακής 

αγοράς. Στο επίκεντρο της ενότητας ζήτησης (Α) είναι οι αποστολείς 

φορτίου. Οι αποφάσεις τους  βασίζονται στην προμήθεια των πρώτων 

υλών και στη θέση των εγκαταστάσεων μεταποίησης, όπως τα 

διυλιστήρια πετρελαίου καθορίζουν πως αναπτύσσεται το εμπόριο 

καυσίμων και, φυσικά η διαπραγμάτευση των ναύλων, χρονοναυλώσεις 

και τα παράγωγα ναύλων (FFAs). Πολλοί φορτωτές είναι μεγάλες 

εμπορικές εταιρίες που κατασκευάζουν  πρώτες ύλες, αλλά τα 

τελευταία χρόνια έχουν ενωθεί με τους εμπόρους των βασικών αγαθών 

και έχουν συνάψει συμβάσεις φορτίου για τα οποία απαιτούνται πλοία. 

Οι άνθρωποι που κατέχουν κεντρικό ρόλο στην μονάδα τροφοδοσίας 

(B) είναι οι επενδυτές στην ναυτιλία. Ο όρος «Επενδυτής στην 

ναυτιλία» χρησιμοποιείται επειδή αν και πολλοί φορείς λήψης 

                                                                                                                                                                      
ασφάλεια. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Πρόκειται για το άθροισμα των βαρών του φορτίου , καυσίμων, φρέσκο νερό , 
υδάτινου έρματος , διατάξεις, οι επιβάτες και το πλήρωμα . [ 1 ] Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να 
καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο νεκρό του πλοίου, η DWT όταν το πλοίο είναι πλήρως φορτωμένο, ώστε 
να της γραμμής Plimsoll είναι η σημείο βύθισης, παρόλο που μπορεί να υποδηλώνουν επίσης την πραγματική 
DWT ενός πλοίου δεν έχει φορτωθεί με τη χωρητικότητα. 
Νεκρό φορτίο ήταν ιστορικά εκφράζεται σε μεγάλες τόνους , αλλά τώρα δίνεται συνήθως σε διεθνές τόνους . [ 
4 ] Νεκρό φορτίο δεν αποτελεί μέτρο του πλοίου εκτοπίσματος και δεν πρέπει να συγχέεται με την ολική 
χωρητικότητα και καθαρή χωρητικότητα (ή πιο αρχαϊκές μορφές τους κόρων ολικής χωρητικότητας ή την 
καθαρή χωρητικότητα). Gilmer, Thomas C. (1975). Σύγχρονη Μελέτης Πλοίου (2nd ed.) 
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αποφάσεων είναι ιδιώτες εφοπλιστές ή ναυτιλιακές εταιρίες υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες στη λήψη αποφάσεων -όπως για παράδειγμα, 

είναι  τα Kommanditgesellschaft (KG)4 οι οποίοι είναι οι εταιρείες που 

έχουν στην ιδιοκτησία τους εμπορευματοκιβώτια, έμποροι πετρελαίου 

οι οποίοι έχουν τα δικά τους βυτιοφόρα οχήματα και οι μεγάλες 

εταιρείες πετρελαίου με δικό τους στόλο. 

 Οι  επενδυτές στην ναυτιλία διαπραγματεύονται με  τους αποστολείς 

φορτίων τη μεταφορά εμπορευμάτων και επίσης τις παραγγελίες των 

νέων πλοίων και την διάλυση των παλαιών. Οι ανισορροπίες μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης βρίσκονται στο τρίτο μέρος του μοντέλου, 

στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών (C), όπου οι ναύλοι συνεχώς 

προσαρμόζονται στις μεταβολές των αλλαγών στην ισορροπία της 

προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή η μονάδα φορτίου είναι ένας « 

διακόπτης» που ελέγχει την ποσότητα των χρημάτων που 

καταβάλλονται από τους φορτωτές στους εφοπλιστές για την 

μεταφορά φορτίου, και αυτή είναι η ροή  χρήματος μας οδηγεί στην 

ναυτιλιακή αγορά.  

Το μοντέλο αυτό προσφέρει στους κύκλους της ναυτιλιακής αγοράς 

μοτίβο των διακυμάνσεων. Η ζήτηση είναι ασταθής, γρήγορα μπορεί 

να αλλάξει και είναι απρόβλεπτη, ο εφοδιασμός είναι βαρύς και αργός 

στο να αλλάξει και όταν η αγορά είναι ισορροπημένη ο μηχανισμός του 

φορτίου ενισχύει ακόμη και τις μικρές ανισορροπίες του περιθωρίου. 

Έτσι, ως μια παρομοίωση μπορούμε να πούμε ότι η «χελώνα» της 

προσφοράς κυνηγά τον «λαγό» της ζήτησης κατά μήκος του 

γραφήματος των εμπορικών μεταφορών, αλλά σχεδόν δεν τον πιάνει 

ποτέ. Σε μία αγορά με αυτές τις δυναμικές, το μόνο που πρέπει να 

περιμένουμε είναι η «ισορροπία», με την έννοια των σταθερών κερδών 

μετά από αρκετά έτη, το οποίο είναι  αρκετά σπάνιο. 

Ένα τελικό κομμάτι, στην καρδιά του μοντέλου είναι οι επενδυτές της 

ναυτιλίας και οι αποστολείς φορτίου. Καθήκον τους είναι να 

διαπραγματευτούν  την τιμή για κάθε πλοίο. Ένα πλοίο μπορεί να 

χρεώνει  ως ημερήσια μίσθωση 20.000 δολάρια ανά ημέρα, τη 

Δευτέρα, την Τρίτη όμως, ένα παρόμοιο πλοίο μπορεί να ορίζει την 

τιμή στα 30.000 δολάρια, επειδή οι ναυλωτές για κάποιο λόγο 

πανικοβλήθηκαν εξαιτίας μιας φήμης. Τα μαθηματικά μοντέλα δεν 

μπορούν να προβλέπουν τέτοιους παράγοντες στη δημοπρασία των 

εμπορευματικών μεταφορών, ωστόσο η βραχυπρόθεσμη η ψυχολογία 

είναι σημαντική όσο και θεμελιώδη Stopford (2009). 

 

 

 

                                                           
4
 είναι το γερμανικό όνομα για περιορισμένη επιχειρηματική οντότητα εταιρικής σχέσης και χρησιμοποιείται σε 

Γερμανία, την Αυστρία και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις 
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3.4 Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
  Έχουμε προτείνει ότι η ζήτηση του πλοίου, το οποίο μετράται σε τόνους  

ανά μίλια του φορτίου, είναι ευμετάβλητη και μπορεί γρήγορα να αλλάξει 

10-20% σε ένα χρόνο. Η ζήτηση των πλοίων επίσης υπόκειται σε πιο 

μακροπρόθεσμες αλλαγές της τάσης. Κοιτώντας πίσω τις δυο τελευταίες   

ή τρείς δεκαετίες (για παράδειγμα), έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις 

οποίες η ζήτηση των πλοίων έχει αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς κατά τη 

διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου, όπως αυτό συνέβη στη δεκαετία 

του 1960, όταν η ζήτηση πλοίων παρέμεινε στάσιμη και μειώθηκε, για 

παράδειγμα, τη δεκαετία που ακολούθησε την πετρελαϊκή κρίση του 1973 

(βλ. Stopford (2009)).  

 

3.4.1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Αναμφίβολα, η σημαντικότερη επιρροή στη ζήτηση των πλοίων είναι η 

παγκόσμια οικονομία. Εβδομήντα χρόνια πριν, κατά την αναθεώρηση των 

μεταφορών με ελεύθερα φορτηγά αγοράς, ο Isserlis (1936), είχε 

παρουσιάσει ένα παρόμοιο χρονοδιάγραμμα με τις τιμές των 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης και τους κύκλους στην 

παγκόσμια οικονομία. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια στενή σχέση και 

είναι αναμενόμενο, δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομία δημιουργεί 

περισσότερη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, είτε μέσω της εισαγωγής 

των πρώτων υλών για την παραγωγή της βιομηχανίας είτε του εμπορίου 

βιομηχανικών προϊόντων. Επομένως, οι τάσεις στην ναυτιλιακή αγορά 

απαιτούν τη γνώση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά. Η σχέση μεταξύ 

του θαλάσσιου εμπορίου και της βιομηχανίας του κόσμου δεν είναι απλή ή 

άμεση. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας 

που ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγή στη ζήτηση για τις θαλάσσιες 

μεταφορές του επιχειρηματικού κύκλου και του κύκλου της ανάπτυξης του 

εμπορίου. 

Σήμερα οι περισσότεροι οικονομολόγοι δέχονται ότι οι οικονομικοί κύκλοι 

προκύπτουν από το συνδυασμό των εξωτερικών και εσωτερικών 

παραγόντων. Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν γεγονότα όπως  

πολέμους και ξαφνικές αλλαγές στις τιμές των εμπορευμάτων, όπως το 

αργό πετρέλαιο, τα οποία προκαλούν μια ξαφνική αλλαγή στη ζήτηση. Οι 

εσωτερικοί παράγοντες αναφέρονται στη δυναμική δομή της παγκόσμιας 

οικονομίας, η οποία, όπως υποστηρίζεται, φυσικά οδηγεί σε μια κυκλική 

και όχι γραμμική πορεία ανάπτυξη μεταξύ των οποίων  οι πιο 

διαδεδομένες αιτίες των οικονομικών κύκλων είναι οι εξής (βλ. Stopford 

(2009)): 

 Ο πολλαπλασιαστής και η καταστολή. Ο κύριος εσωτερικός 

μηχανισμός που δημιουργεί κύκλους είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Το εισόδημα (ακαθάριστο 
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εθνικό προϊόν ή ΑΕΠ), μπορεί να δαπανηθεί για επενδυτικά αγαθά 

ή αγαθά κατανάλωσης. Μια αύξηση των επενδύσεων (π.χ. 

κατασκευή δρόμων), δημιουργεί νέα ζήτηση στους  καταναλωτές 

από τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται. Οι εργαζόμενοι 

ξοδεύουν τους μισθούς τους, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη 

ζήτηση (η επένδυση του πολλαπλασιαστή). Έτσι με την αύξηση των 

καταναλωτικών δαπανών στην οικονομία, θα υπάρξει ανάκαμψη ( ο 

επιταχυντής του εισοδήματος), με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ζήτησης για ακόμα περισσότερα εμπορεύματα. Τελικά οι εργασίες 

και τα κεφαλαία έχουν αξιοποιηθεί πλήρως και η οικονομία έχει 

«υπερθερμανθεί». Τέλος, αν η επέκταση σταματήσει απότομα, τότε  

όλη η διαδικασία θα επιβραδυνθεί. Οι παραγγελίες των επενδύσεων 

θα υποχωρήσουν, θα χαθούν θέσεις εργασίας και ο 

πολλαπλασιαστής και η καταστολή θα  αντιστρέφει.. Αυτό 

δημιουργεί μια βασική προϋπόθεση για αστάθεια στην οικονομική 

«μηχανή». 

 Η χρονική καθυστέρηση. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 

οικονομικών αποφάσεων μπορούν να κάνουν τις κυκλικές 

διακυμάνσεις πιο ακραίες. Η ναυτιλιακή αγορά παρέχει ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της άνθησης της αγοράς, 

οι παραγγελίες των νέων πλοίων δεν είχαν παραδοθεί μέχρι η 

αγορά να   περάσει στην ύφεση. Η άφιξη των νέων πλοίων την 

στιγμή που υπήρχαν ήδη ήταν ένα πλεόνασμα, το οποίο 

αποθαρρύνει τις περαιτέρω νέες παραγγελίες τη στιγμή που οι 

ναυτεργάτες γίνονται άνεργοι. Το αποτέλεσμα της εν λόγω 

χρονικής υστέρησης είναι να δημιουργούνται «φράγματα» στην 

ανάκαμψη  και η ύφεση να γίνεται πιο ακραία και κυκλική. 

 Η δημιουργία αποθεμάτων έχει αντίθετη βραχυπρόθεσμη 

επίδραση. Παράγει ξαφνικές εκρήξεις της ζήτησης, όπως οι 

βιομηχανίες που προσπαθούν να προσαρμόσουν τα αποθέματα 

τους κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου. Κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης, οι  οικονομικά πιεσμένοι κατασκευαστές 

απομένουν χωρίς αποθέματα, εντείνοντας την ύφεση της ζήτησης 

για τις θαλάσσιες μεταφορές. Όταν η οικονομία ανακάμπτει, 

υπάρχει μια ξαφνική βιασύνη για την ανοικοδόμηση των 

αποθεμάτων, που οδηγεί σε μια ξαφνική έκρηξη της ζήτησης η 

οποία «εκπλήσσει» τη ναυτιλία. Ο φόβος της ανεπαρκείας της 

προσφοράς ή της αύξησης κατά την διάρκεια της ανάκαμψης 

μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία υψηλών επιπέδων 

αποθεμάτων, ενισχύοντας τη διαδικασία.  

 Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι ναυτιλιακοί κύκλοι 

επηρεάζονται από τη μαζική ψυχολογία. Ο Pigou (1927) υποστήριξε 

το θεώρημα της «μη αποζημίωσης των σφαλμάτων». Αν οι 

άνθρωποι ενεργούν ανεξάρτητα, τα λάθη τους 
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αλληλοεξουδετερώνονται, αλλά εάν  ενεργούν με μιμητικό τρόπο 

τότε μια συγκεκριμένη τάση θα κατασκευάσει κάτι το οποίο θα  

μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο οικονομικό σύστημα.   Έτσι 

υπάρχουν περίοδοι με αισιοδοξία ή απαισιοδοξία οι οποίοι αυτο-

εκπληρώνονται μέσω των ανταλλαγών των αποθεμάτων, 

οικονομικών φραγμάτων και μέσω των συμπεριφορών των 

επενδυτών.  

Εν κατακλείδι,  ο «κύκλος» στην παγκόσμια βιομηχανία είναι η πιο σημαντική 

αιτία της βραχυπρόθεσμης διακύμανσης του θαλάσσιου εμπορίου και της 

ζήτησης σε νέα πλοία. Ωστόσο, οικονομικοί κύκλοι, όπως και οι κύκλοι 

αποστολής οι οποίοι συμβάλουν, και δεν ακολουθούν μια ομαλή εξέλιξη. 

Πρέπει να λάβουμε πολλούς άλλους παράγοντες υπόψη πριν από την 

κατάρτιση ενός τέτοιου συμπεράσματος.  

 

3.4.2 ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Για να μάθουμε τη σχέση μεταξύ θαλάσσιου εμπορίου και της βιομηχανικής 

οικονομίας θα δούμε την δεύτερη μεταβλητή της ζήτησης, «τις θαλάσσιες 

συναλλαγές εμπορευμάτων». Η αναφορά θα διαχωριστεί σε δύο μέρη : τη 

βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη.  

Μια σημαντική αιτία της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας είναι η 

εποχικότητα ορισμένων συναλλαγών. Πολλά γεωργικά προϊόντα υπόκεινται 

σε εποχιακές διακυμάνσεις που προκαλούνται από καλλιέργειες, όπως τα 

σιτηρά, η ζάχαρη και τα εσπεριδοειδή. Οι εξαγωγές σιτηρών από τις ΗΠΑ 

βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της το καλοκαίρι ενώ αναδομείται το 

Σεπτέμβριο καθώς ξεκινά η συγκομιδή της σοδειάς. Το εμπόριο μπορεί να 

αυξηθεί έως και κατά 50% μεταξύ Σεπτεμβρίου και του τέλους του έτους. Στον 

τομέα των επιχειρήσεων του πετρελαίου επίσης υπάρχει ένας κύκλος που 

αντανακλά την εποχιακή διακύμανση στην κατανάλωση της ενέργειας στο 

Βόρειο Ημισφαίριο, με αποτέλεσμα περισσότερο πετρέλαιο να αποστέλλεται 

κατά του φθινοπώρου και στις αρχές του χειμώνα από ότι κατά τη διάρκεια 

της άνοιξης και του καλοκαιριού. Η εποχικότητα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις 

στην άμεση παράδοση των προϊόντων. Ενώ, η μεταφορά των εποχιακών 

γεωργικών εμπορευμάτων είναι δύσκολο να σχεδιαστεί, για αυτό οι 

μεταφορείς τέτοιων εμπορευμάτων στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση 

παράδοση προϊόντων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.  Ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα, όπως φρούτα, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

χρειάζονται ψυγείο. Για τέτοιου είδος εμπόριο, απαιτούνται εδικά πλοία 

«ψυγεία» και τα εμπορευματοκιβώτια -ψυγεία. 

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις στο εμπόριο των βασικών προϊόντων  

αναγνωρίζονται καλύτερα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών  της 
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οικονομίας των βιομηχανιών που παράγουν και καταναλώνουν τα 

εμπορεύματα με σκοπό την διαπραγμάτευση. Οι εξελίξεις των εμπορευμάτων 

που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν συνήθως μεγάλη σημασία κατά την 

εξέταση των βραχυπρόθεσμων κύκλων στη ζήτηση των πλοίων, δεδομένου ότι 

οι αλλαγές αυτού του τύπου δεν πραγματοποιούνται μέσα σε μια νυκτί. Έχει, 

όμως, μεγάλη σημασία κατά την εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης της 

ζήτησης και οι προοπτικές για απασχόληση για ένα συγκεκριμένο τύπου 

πλοίο. 

3.4.3 Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ 

Η ζήτηση μεταφορών προσδιορίζεται από έναν συγκεκριμένο πίνακα με τις  

αποστάσεις και από το χρόνο που χρειάζεται το πλοίο για να ολοκληρώσει το 

ταξίδι του. Ένας τόνος πετρελαίου που μεταφέρεται από τη Μέση Ανατολή 

προς τη Δυτική Ευρώπη, ταξιδεύει πέντε φορές περισσότερο από ότι ένας 

τόνος πετρελαίου που αποστέλλεται από Τσειχάν στην Τουρκία στη 

Μασσαλία. Αυτή η επίδραση γενικά αναφέρεται ως «μέσος των αποστάσεων» 

του εμπορίου. Για να ληφθούν υπόψη οι μέσες αποστάσεις, υπάρχει συνήθως 

μια μέτρηση της θαλάσσιας ζήτησης των μεταφορών που αναφέρεται ως 

«μίλια και τόνοι», η οποία ορίζει τη ποσότητα του φορτίου που αποστέλλεται, 

και  πολλαπλασιάζεται με τη μέση απόσταση που μεταφέρεται. 

Η επίδραση στη ζήτηση των πλοίων λόγω των αλλαγών στη μέση απόσταση 

έχει δραματικά αλλαχθεί, και αυτό απεικονίζεται τα τελευταία χρόνια από το 

κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ, η οποία αύξησε τη μέση απόσταση από τη 

θάλασσα από τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη από 6,000 μίλια σε 11,000 

μίλια. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της ζήτησης πλοίων και 

την άνθηση της αγοράς. Ένα άλλο παράδειγμα, ήταν το κλείσιμο του αγωγού 

Dortyol από το Ιράκ στην Τουρκία, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ το 

1990. Ως αποτέλεσμα, 1,5 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα πετρελαίου έπρεπε να 

αποσταλούν από Περσικό Κόλπο ενώ προηγουμένως αποστελλόταν από την 

Ανατολή στη Μεσόγειο (βλ. Stopford (2009)). 

Η ανάλυση της εξέλιξης της μέσης απόστασης του  εμπορίου των βασικών 

προϊόντων μπορεί να είναι περίπλοκη, και απαιτεί πληροφορίες με τη μορφή 

των αναλυτικών πινάκων εμπορίου, στους οποίους συχνά υπάρχει το βασικό 

ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ των μακρινών και κοντινών προορισμών για 

τους προμηθευτές. 

Για παράδειγμα, η ανταλλαγή πετρελαίου όπου οι παραγωγοί πετρελαίου 

βρίσκονται κοντά στις μεγάλες καταναλωτικές αγορές : η Λιβύη, η Βόρεια 

Αφρική, η Βόρεια Θάλασσα, το Μεξικό, η Βενεζουέλα και η Ινδονησία αυτές 

χώρες βρίσκονται κοντά στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της 

Ιαπωνίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πετρέλαιο δεν παράγεται από αυτές 

τις πηγές αλλά αποστέλλεται από τη Μέση Ανατολή, όπου η απόσταση είναι 
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περίπου 11,000 μίλια για τη δυτική Ευρώπη και από της  ΗΠΑ για την 

Ιαπωνία  περίπου 6,500 μίλια (βλ. Stopford (2009)).  

Ένα παρόμοιο μοτίβο μπορούμε να δούμε στα σιδηρομεταλλεύματα και στο 

εμπόριο βωξίτη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι μεγάλοι εισαγωγείς 

προμηθευόντουσαν το υλικό από τις τοπικές πηγές- Σκανδιναβία, στην 

περίπτωση σιδηρομεταλλεύματος και Καραϊβική για βωξίτη. Έτσι, η 

Ευρωπαϊκή και η Ιαπωνική αγορά σιδηρομεταλλεύματος προμηθευόταν  από 

τις μακρινές πηγές της  Βραζιλίας και Αυστραλίας και η αγορά του βωξίτη από 

Αυστραλία και τη Δυτική Αφρική. 

 

3.4.4 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Τέλος, ερχόμαστε στο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών. Οι πρώτες ύλες θα 

μπορούσαν  να μεταφέρονται μόνο από μακρινές πηγές, αν το κόστος της 

μεταφοράς της ήταν χαμηλό και ήταν σε ένα αποδεκτό επίπεδο ή σε κάποιο 

σημαντικό όφελος σχετικά με την ποιότητα τους προϊόντος. Το γεγονός αυτό 

καθιστά το κόστος της μεταφοράς έναν σημαντικό παράγοντα για την 

βιομηχανία- σύμφωνα με μια μελέτη της ΕΟΚ, στις αρχές του 1980 το κόστος 

μεταφοράς αντιπροσώπευαν 20% του κόστους του ξηρού χύδην φορτίου που 

παραδιδόταν σε χώρες εντός της Κοινότητας.5  

 

3.5 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου θα αναφέρουμε την παροχή ναυτιλιακών 

υπηρεσιών και πως αυτή επηρεάζει τη ζήτηση (μεγάλη αύξηση ή μείωση). Τα 

εμπορικά πλοία γενικά χρειάζονται περίπου ένα χρόνο για να 

κατασκευαστούν, ενώ η παράδοση μπορεί να διαρκέσει 2-3 χρόνια, εάν τα 

ναυπηγεία είναι απασχολημένα. Αυτό προτρέπει την αγορά να ανταποκριθεί 

άμεσα σε οποιαδήποτε ξαφνική έξαρση της ζήτησης. Ένα νεότευκτο πλοίο 

έχει  μια διάρκεια ζωής  περίπου 15-30 έτη. Ο στόχος μας σε αυτή την ενότητα 

είναι να εξηγήσουμε πως αυτή η διαδικασία προσαρμογής ελέγχεται (βλ. 

Stopford (2009)) . 

 

 

 
                                                           
5
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( 1989, σελ 18.) 
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3.5.1 Οι φορείς λήψης των αποφάσεων οι οποίοι ελέγχουν την 

προσφορά 

Ξεκινάμε  με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Η προμήθεια των πλοίων 

ελέγχεται ή επηρεάζεται από  τέσσερις ομάδες φορέων λήψης αποφάσεων 

(βλ. Stopford (2009)) : 1. Τους πλοιοκτήτες, 2.τους ναυλωτές, 3.τους  

τραπεζίτες της χρηματοδότησης της ναυτιλίας, καθώς και 4. τις 

διάφορες ρυθμιστικές αρχές που δημιουργούν τους κανόνες για την 

ασφάλεια.  

Οι πλοιοκτήτες είναι οι κύριοι φορείς λήψης αποφάσεων, αποφασίζουν για τις  

παραγγελίες των νέων πλοίων, τη διάλυση των παλαιών και το πότε θα 

αποθηκεύσουν την χωρητικότητα. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να 

γίνουν και οι ίδιοι πλοιοκτήτες ή να επηρεάσουν τους εφοπλιστές με την 

έκδοση των χρονοναυλώσεων. Οι επιρροές του δανεισμού των τραπεζικών 

επενδύσεων συχνά ασκούν την οικονομική πίεση, που οδηγεί στη διάλυση και 

στην οδήγηση  σε μια ασθενή αγορά.  

Οι Ρυθμιστικές Αρχές επηρεάζουν την προσφορά μέσω ασφάλειας ή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας η οποία επηρεάζει την ικανότητα μεταφοράς 

στόλου. Για παράδειγμα, η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και ειδικών κανονισμών όπως αυτοί που 

εισήχθησαν τον Δεκέμβριο του 2003 και προέβλεπαν τη σταδιακή κατάργηση 

των πετρελαιοφόρων μονού κύτους έως το 2010, με συνέπεια οι εφοπλιστές 

να μην έχουν άλλη επιλογή για περαιτέρω παράταση στη ζωή των πλοίων τους 

(MARPOL παράγ. 13G). 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει  να αναφέρουμε ότι, επειδή η παροχή της 

μεταφορικής ικανότητας ελέγχεται από αυτή τη μικρή ομάδα των φορέων 

λήψης αποφάσεων, η πλευρά της σχέσεις προσφοράς στο μοντέλο της 

ναυτιλίας είναι η συμπεριφορά. Αν σχεδιάσουμε μια αναλογία με ένα παιχνίδι 

πόκερ, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παίζει ένα συγκεκριμένο χέρι (βλ. 

Stopford (2009)). Ο παίκτης μπορεί να είναι προσεκτικός ή μπορεί να 

αποφασίσει να μπλοφάρει. Όλοι οι αντίπαλοι του μπορεί να έχουν καλύτερη 

κρίση και να βασίζονται σε μια αξιολόγηση σχετικά με το πώς έπαιξε τις 

προηγούμενες παρτίδες. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι 

αναλυτές της ναυτιλίας που προσπαθούν να αποφασίσουν τη σχέση μεταξύ 

των ναύλων και των νέων παραγγελιών. Το γεγονός ότι οι υψηλές τιμές των 

ναύλων έχουν αυξήσει τις  παραγγελίες στο παρελθόν, δεν αποτελεί εγγύηση 

ότι θα κρατήσει στο μέλλον.  

Η συμπεριφορά της αγοράς δεν μπορεί να εξηγηθεί με καθαρά οικονομικούς 

όρους. Το 1973, όταν οι ναύλοι ήταν πολύ υψηλοί, οι πλοιοκτήτες 

παράγγελναν περισσότερα δεξαμενόπλοια από όσα θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να ανταποκριθούν οικονομικά και ακόμη και αν υπήρχε η πιο 

αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση στις τιμές μεταφοράς του αργού πετρελαίου. 
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Ομοίως, το 1982-3 και το 1999, όταν τα ναύλα ήταν χαμηλά, υπήρχε μια 

έκρηξη παραγγελιών για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Είναι οι 

καταστάσεις όπως αυτό που οι οξυδερκείς αναλυτές έχουν κάτι να πουν.  

3.5.2 Ο εμπορικός στόλος 

Η αφετηρία για μια συζήτηση της προσφοράς των θαλάσσιων μεταφορών 

είναι ο εμπορικός στόλος. Η εξέλιξη του στόλου μεταξύ των ετών 1963 και 

2005 φαίνεται στο σχήμα 2.1. Παρόλο που ήταν μια δύσκολη διαδρομή, ήταν 

μια περίοδος ταχείας ανάπτυξης του εμπορικού στόλου από 82m.dwt6 το 1963 

με 740m.dwt το 2004. Ήταν μια περίοδος μεγάλων αλλαγών και πάνω από 

σαράντα χρόνια η σύνθεση των στόλου πλοίων αλλάζει ριζικά. 

Μακροπρόθεσμη διάλυση και παραδόσεις καθορίζουν το ρυθμό ανάπτυξης 

του στόλου. Η μέση οικονομική ζωή ενός πλοίου είναι 25 χρόνια, μόνο ένα 

μικρό ποσοστό του στόλου διαλύεται κάθε χρόνο, έτσι ο ρυθμός της 

προσαρμογής στις μεταβολές της αγοράς μετριέται σε έτη και όχι σε μήνες. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ναυτιλιακής αγοράς είναι ο μηχανισμός με 

την οποία ρυθμίζεται η προσφορά όταν η ζήτηση του πλοίου δεν ήταν όσο 

αναμενόταν. Αν κοιτάξουμε πίσω πάνω από τρείς τελευταίες δεκαετίες 

μπορούμε να βρούμε παραδείγματα εμπορικών στόλων τόσο σε διαστολή και 

συστολή φάσεις. 

Σχήμα 2.1 Παγκόσμιος στόλος ανά τύπο πλοίου 1980-2007 
                                                           
6
 Dead weight tonnage-Νεκρό φορτίο είναι ένα μέτρο το πόσο βάρος μπορεί να μεταφέρει με 

ασφάλεια ένα πλοίο. 
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Πηγή: http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/f/2008-01-15/22653.shtml, UNCTAD 

Μπορούμε να δούμε στο σχήμα ότι η προσαρμοστική διαδικασία εμπλέκουν 

αλλαγές στο είδος του πλοίου εντός του στόλου. 

Ξεκινώντας στις αρχές τις δεκαετίας του 1960, ο στόλος πετρελαιοφόρων 

πέρασε από έναν κύκλο ανάπτυξης και συστολή που πήρε πάνω από 20 

χρόνια για να επιτευχθεί. Μεταξύ 1962 και 1974, η ζήτηση για τις θαλάσσιες 

μεταφορές πετρελαίου, μετρούμενη σε τόνο ανά μίλια, σχεδόν 

τετραπλασιάστηκε και, παρά το γεγονός ότι η επέκταση της παραγωγικής 

ικανότητας των ναυπηγείων, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 προμήθειας 

δεν θα μπορούσε να συμβαδίσει με τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μια 

οξεία έλλειψη μεταφορικής ικανότητας δεξαμενόπλοιων. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 τα δεξαμενόπλοια ήταν σε έλλειψη όπου τα πλοία 

πουλήθηκαν δυο φόρες πιο ακριβά της αρχικής τους τιμής- στην αιχμή της 

αγοράς των εμπορικών μεταφορών του 1973 τα κέρδη σε μερικά ταξίδια ήταν 

επαρκείς για την αποπληρωμή της επένδυσης στο πλοίο. Αυτό οδήγησε σε 

παραγγελίες ρεκόρ για νέα πλοία (βλ. Stopford (2009)). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όλη η διαδικασία αντιστράφηκε. Κατά την 

επόμενη δεκαετία η ζήτηση δεξαμενόπλοιων μειώθηκε κατά 60 % και η αγορά 

δεξαμενόπλοιων ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα στο να ισορροπήσει την 

προσφορά και την ζήτηση. Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για την 

προμήθεια για να προσαρμοστεί σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή στη ζήτηση. Τα 

στατιστικά του στόλου δείχνουν τι συνέβη στο σχήμα. Μετά την κατάρρευση 

του εμπορίου το 1975, ο στόλος συνέχισε να αυξάνεται καθώς οι παραγγελίες 

το 1973 παραδόθηκαν, φθάνοντας σε μια αιχμή 336m.dwt το 1977. Διάλυση 

δεν άρχισε έως ότου οι ιδιοκτήτες των σκαφών που πείστηκαν ότι δεν υπήρχε 

πια  μέλλον για αυτούς. Η κατάσταση αυτή επιτεύχθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, όταν η τιμή μεταχειρισμένου VLCCs (τύπος 

πετρελαιοφόρου), μερικά από τα οποία είχαν κοστίσει 50 με 60,000,000 

δολάρια για την κατασκευή στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μειώθηκε σε 

3,000,000 δολαρίων. Υπήρχε τόσο μικρή ζήτηση που μερικές φορές τα πλοία 

που τεθέντων σε δημοπρασία δεν προσέλκυε καμία προσφορά. Όταν το 

εμπόριο πετρελαίου ανακτάται στα τέλη του 1980, η προσφορά και η ζήτηση 

ήρθε πιο κοντά και οι ναύλοι αυξήθηκαν. Το σύνολο του κύκλου πήρε περίπου 

14 χρόνια και μέχρι το 2007 ο στόλος των δεξαμενόπλοιων ήταν ακόμα μόνο 

354 m.dwt(βλ. Stopford (2009)). 

Ο συνδυασμένος στόλος μεταφορών σύνδεε τις υγρές και ξηρές αγορές. Ο 

συνδυασμός χωρητικότητας ήταν πρωτοπόρα στις αρχές του 1950 ώστε να 

επιτύχουν υψηλές επιδόσεις φορτίων που μεταφέρουν πετρέλαιο στη μία 

κατεύθυνση και στην επιστροφή να μεταφέρουν ξηρό φορτίο. Ωστόσο, η 

πραγματική αύξηση του στόλου ήταν που προκάλεσε το κλείσιμο της 

διώρυγας του Σουέζ το 1967, όταν οι ιδιοκτήτες των πλοίων, οι οποίοι 

προηγουμένως διαπραγματεύονταν κυρίως το ξηρό φορτίο, ήταν σε θέση να 

http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/f/2008-01-15/22653.shtml
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επωφεληθούν από την πολύ ευνοϊκή αγορά εμπορευματικών μεταφορών 

πετρελαίου. Πολλές παραγγελίες είχαν δοθεί το απόμενα χρόνια και ο στόλος 

έφτασε τα 48,7 m.dwt το 1978 και στη συνέχεια μειώθηκε σε κάτω από 20 

m.dwt στην δεκαετία του 1990. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου ήταν 

80,000-200,000 ομάδα dwt μέγεθος, γεγονός που περιόριζε τις 

δραστηριότητες στην ξερά χύδην με τα μεγαλύτερα φορτία χύδην, όπως 

σιδηρομεταλλεύματα ή μέρος φορτία σιτηρών και του άνθρακα. 

Τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου άρχισαν να εμφανίζονται στην 

ναυτιλιακή αγορά στα τέλη του 1950 και μεταξύ 1963 και 1996, το μεγαλύτερο 

μέρος του στόλου αυξήθηκε από 17 σε 237 m.dwt. Η χρήση των μεγάλων 

πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου έπαιξε αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης 

των μεγάλων ανοικτών θαλασσών όπως σιδηρομεταλλεύματα και άνθρακα, 

λόγω των οικονομιών κλίμακας που επιτρέπει αυτές τις πρώτες ύλες για να 

εισάγονται σε πολύ χαμηλό κόστος. Κατά την ίδια περίοδο, υπήρξε μια 

προοδευτική αλλαγή φορτίων, όπως κόκκους, ζάχαρη, μικρά μεταλλεύματα, 

και τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. Η διεύρυνση της αγοράς σημαίνει ότι το 

μερίδιο αγοράς χύδην χωρητικότητας αυξήθηκε σταθερά κατά την διάρκεια 

του 1960 και 1970 σε βάρος του στόλου multi-κατάστρωμα, με ένα 

προοδευτικό ανοδικό κίνημα στο μέγεθος των πλοίων και με κανένα χρονικό  

πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην 

αγορά πετρελαίου. 

Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη αλλαγή στις τακτικές γραμμές βαθέων υδάτων 

ήταν η αντικατάσταση των παραδοσιακών χιτώνων από τα πλοία μεταφορών 

εμπορευματοκιβωτίων κυψελοειδούς δομής. Το πρώτο εμπορευματοκιβώτιο  

πήγε σε υπηρεσία το 1966. Μέχρι το 2007 ο στόλος είχε αυξηθεί σε 128 m.dwt 

, κατά μέσω όρο 10% ετησίως ανάπτυξης κατά τα προηγούμενα 27 χρόνια. Ο 

στόλος των σκαφών ΜΡΡ, οι οποίοι είναι ειδικά εξοπλισμένοι για τη 

μεταφορά εμπορευματοκιβώτιων, αυξήθηκαν επίσης κατά 3% ετησίως και ο 

στόλος ψυγείων έμεινε περίπου το ίδιο μέγεθος. Ωστόσο, η γενικός στόλος 

φορτίου, το οποίο αποτελείται κυρίως από μικρά σκάφη multi-κατάστρωμα 

μειώθηκε σε σχέση με τα εμπορευματοκιβώτια από 42,8 m.dwt το 2000 σε 

38,9 m.dwt το 2007. 

Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του παγκόσμιου εμπορικού στόλου 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ήταν η ταχεία κλιμάκωση των 

μεγεθών των πλοίων, ιδίως στον τομέα της χυδήν του στόλου. Στην αγορά 

δεξαμενόπλοιων υπήρξε μια σταθερή αύξηση του μέσου μεγέθους των 

δεξαμενόπλοιων μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, όταν η δομή του 

μεγέθους σταθεροποιήθηκε. Σε πλοία μεταφοράς χυδήν φορτίου υπήρξε μια 

παρόμοια ανοδική πορεία στο μέγεθος των πλοίων, αλλά το μοντέλο ήταν πιο 

ομοιόμορφο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μεγέθους του πλοίου με τους 

στόλους των Handy σκαφών (20.000-40.000 dwt), Panamax (40.000-80.000 

dwt) και τα μεγάλα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου άνω των 80.000 dwt. Τα 
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μεγαλύτερα και τα πιο αποδοτικά πλοία έχουν ωθήσει σταδιακά στην μείωση 

τιμών των μικρότερων μεγέθους πλοία. 

3.5.3 Η παραγωγικότητα του στόλου 

Παρά το γεγονός ότι ο στόλος είναι σταθερός σε μέγεθος, η παραγωγικότητα 

με την οποία τα πλοία χρησιμοποιούνται προσθέτει ένα στοιχείο ευελιξίας. 

Στατιστικές του παρελθόντος για την παραγωγικότητα, δείχνουν το πόσο η 

παραγωγικότητα των διάφορων τμημάτων του στόλου έχει αλλάξει κατά την 

τελευταία δεκαετία (βλ. Stopford (2009)). Για παράδειγμα, η 

παραγωγικότητα εκφράζεται σε  

τόνους ανά μίλια και  ανά χωρητικότητα πλοίου όπου κορυφώνεται το 1973 

στα 35000, αλλά από 1985 έπεσε στα 22000. Με άλλα λόγια, η 

παραγωγικότητα είχε μειωθεί κατά το ένα τρίτο. Λίγα χρόνια αργότερα είχε 

αυξηθεί σχεδόν κατά το ήμισυ σε 32000. Η παραγωγικότητα ανά 

χωρητικότητα πλοίου δείχνει ένα παρόμοιο μοτίβο, φτάνοντας το 8 στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, το οποίο υπάγεται σε ένα ελάχιστο 4,6 το 1983, και 

στην συνέχεια, φτάνοντας το 7,5 το 2005.  Η κύρια μεταβολή της 

παραγωγικότητας είναι κυρίως λόγω της βαθειάς ύφεσης στην δεκαετία του 

1970 και του 1980, όταν τα πλοία ήταν πολύ φθηνά και εκ τούτου 

χρησιμοποιούταν αναποτελεσματικά. Σε κανονικές φορές ο μέσος όρος 

μεταφοράς, το πλοίο μεταφέρει περίπου 7 τόνους φορτίου ανά χωρητικότητα 

πλοίου και κάνει γύρω  35.000 χιλιόμετρα ανά δεξαμενόπλοιο ανά τόνο. 

Η παραγωγικότητα του στόλου των πλοίων μετριέται σε τόνους ανά μίλια και 

εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες : 1. η ταχύτητα, 2. ο χρόνος του 

λιμανιού, 3. η χρησιμοποίηση χωρητικότητας του πλοίου και 4. οι 

πολυάσχολες ημέρες στην θάλασσα. 

Η ταχύτητα καθορίζει το  χρόνο που χρειάζεται ένα σκάφος για να 

πραγματοποιήσει ένα ταξίδι. Οι έρευνες δείχνουν ότι, λόγω του συνδυασμού 

των λειτουργικών παραγόντων, ακόμα και σε καλές αγορές,  πλοία 

λειτουργούν σε μέσες ταχύτητες και πιο κάτω από ταχύτητα σχεδιασμού τους 

(βλ. Stopford (2009)). Για παράδειγμα, το 1991 ο στόλος δεξαμενοπλοίου άνω 

των 200.000 dwt είχε μέσο σχεδιασμό ταχύτητας 15,1 κόμβων αλλά η μέση 

ετήσια ταχύτητα μεταξύ λιμένων ήταν 11.5 κόμβων. Η ταχύτητα του στόλου 

αλλάζει με το χρόνο. Αν τα νέα πλοία παραδίδουν το φορτίο με χαμηλή 

ταχύτητα, αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα μειώσει η μεταφορική ικανότητα 

του στόλου. Ομοίως, τα πιο παλιά πλοία όσο εξαιρετικά καλά διατηρημένα και 

αν είναι μειώνετε σταδιακά η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας τους. 

Ο χρόνος λιμανιού είναι σημαντικό στοιχείο στην εξίσωση 

παραγωγικότητας. Η φυσική επίδοση των πλοίων και των τερματικών 

σταθμών καθορίζει το ανώτατο όριο. Για παράδειγμα, η εισαγωγή των 

εμπορευματοκιβωτίων έχει μειώσει δραματικά το χρόνο του λιμανιού για τα 
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σκάφη. Η οργάνωση μεταφοράς επίσης είναι σημαντικό στοιχείο. Μετά την 

πετρελαϊκή κρίση του 1973, οι αλλαγές στην βιομηχανία του λαδιού μείωσε τις 

ευκαιρίες για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών 

δεξαμενόπλοιων στα τμήματα σχεδιασμού των μεταφορών από τις μεγάλες 

εταιρίες πετρελαίου. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί προσωρινή 

μείωση στην απόδοση. Στην Μέση Ανατολή η συμφόρηση του λιμένα 

απορρόφησε μεγάλα ποσά της ναυτιλίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 

και το 1980 υπήρχε έντονη συμφόρηση στο Hampton Roads, Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, με ουρές πάνω από 100 πλοία μεταφοράς χυδήν 

φορτίου που περίμεναν να φορτώσουν τον άνθρακα. Αυτή η συμφόρηση 

μείωσε την προμήθεια των πλοίων που προσφέρονταν για εμπορική 

εκμετάλλευση. 

Η χρησιμοποίηση χωρητικότητας του πλοίου αναφέρεται στο φορτίο 

που χάνεται λόγω αποθήκης, καταστημάτων, κ.λπ., το οποίο δεν μεταφέρεται  

ως  ένα πλήρες φορτίο. Ο εμπορικός κανόνας εκτιμάει ότι η χωρητικότητα 

ανέρχεται στο 95% για τα πλοία μεταφοράς χυδήν φορτίου και στα 96% για 

τα δεξαμενόπλοια, από τις έρευνες (βλ. Stopford (2009)). Κατά την διάρκεια 

της ύφεσης των δεκαετιών του 1970 και 1980 υπήρξε μια αυξανόμενη τάση 

για τους ιδιοκτήτες να μεταφέρουν ένα μέρος των φορτίων, μειώνοντας την 

χρησιμοποίηση της χωρητικότητας του πλοίου, αξιοποιώντας λιγότερη από τα 

επίπεδα χωρητικότητα από ότι πρόσφερε το πλοίο. Για παράδειγμα η 

Παγκόσμια κριτική δεξαμενοπλοίων στόλου εκτιμάται ότι στο τέλος του 1986, 

περίπου στα 16,6 m.dwt της ικανότητας των δεξαμενόπλοιων χανόταν λόγω 

τμηματικών φορτίων. 

  

3.5.4 Η Ναυπηγική παραγωγή 

Η ναυπηγική βιομηχανία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία 

προσαρμογής του στόλου. Καταρχήν, το επίπεδο της εξόδου προσαρμόζεται 

στις μεταβολές της ζήτησης. Έτσι, το 1974, η παραγωγή της ναυπηγικής 

βιομηχανίας αντιπροσώπευαν περίπου το 12% του εμπορικού στόλου, ενώ το 

1996 είχε μειωθεί στο 4,7% αλλά μέχρι το 2007 ήταν και πάλι στο 9%. 

 Η ναυπηγική βιομηχανία είναι μια επιχείρηση μεγάλης διάρκειας, και η 

χρονική υστέρηση μεταξύ της παραγγελίας και παράδοσης ενός πλοίου είναι 

μεταξύ 1 και 4 χρόνια για παράδειγμα, ανάλογα με το μέγεθος των 

παραγγελιών που κατέχουν οι ναυπηγοί. Οι παραγγελίες πρέπει να 

διατίθενται στην βάση της εκτίμησης της μελλοντικής ζήτησης και κατά το 

παρελθόν οι εκτιμήσεις αυτές έχουν αποδειχτεί ότι είναι λάθος, πιο δραματικά 

στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν οι παραδόσεις των VLCCς 

συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, μετά η ζήτηση είχε μειωθεί. Επιπλέον, οι 

μειωμένες προσφορές των πλοίων παρεμποδίζονταν σε σοβαρό βαθμό από τις 

πολιτικές παρεμβάσεις στην πρόληψη απωλειών θέσεων εργασίας. 
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Από την άποψη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο τύπος του πλοίου είναι 

σημαντικός επειδή στην κορυφή των παραδόσεων των συγκεκριμένων τύπων 

πλοίων έχουν αντίκτυπο στην προοπτική τους στην αγορά. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν γίνει σωματικές αλλαγές στο εύρος των προϊόντων των πλοίων 

που κατασκευάζονται από την βιομηχανία ναυπήγησης εμπορικών πλοίων. 

Αυτά απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 2.3 . 

 

Σχήμα 2.3 Παγκόσμιες παραδόσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας με βάση τον τύπο 1982-2004 

Πηγή:Fearnleys, Clarkson Research, http://www.marinelog.com/DOCS/PRINTMMV/MMVjunsb1.html 

 

Παραγωγή πετρελαιοφόρων απεικονίζεται στις ακραίες διακυμάνσεις που 

μπορεί να συμβεί στις ναυτιλιακές επενδύσεις. Η κατάρρευση της αγοράς στα 

δεξαμενόπλοια μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 ανέτρεψε την τάση και η 

παραγωγή πετρελαιοφόρων έπεσε στο ελάχιστο στα 3,6 m.dwt το 1984, όπου 

αντιπροσωπευόταν μόνο το 1% του πετρελαιοφόρου στόλου. Οι απουσίες στις 

παραγγελίες των VLCC, έφερε τις παραγγελίες στα δεξαμενόπλοια των 

80.000-120.000 dwt για την μεταφορά αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 1978-1984 . Καθώς, ο στόλος των δεξαμενόπλοιών χτιζόταν στην 

δεκαετία του 1970 και η τάση ανατράφηκε πάλι, και μέχρι το 2006 η 

παραγωγή δεξαμενόπλοιων είχε αυξηθεί στα 25,8 m.dwt. 

Σε σύγκριση με τα πετρελαιοφόρα, η αγορά του ξηρού φορτίου χυδήν των 

νέων ναυπηγήσεων είχε σχετικά σταθερή πορεία. Ωστόσο, οι επενδύσεις ήταν 

κυκλικές, με παραδόσεις που κυμαίνονταν μεταξύ 5 και 15 m.dwt ετησίως. Με 

μια πολύ χαμηλή παραγωγή των 4 m.dwt το 1979 ακολούθησε το «μίνι-

μπούμ» στην αγορά του ξυρού φορτίου κατά την διάρκεια του 1979-1980. Το 
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1985 οδήγησε στο μεγάλο αριθμό παραγγελιών στις παραδόσεις στα 14,7 

m.dwt, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής παραγωγής της 

παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας στην χωρητικότητα των πλοίων. 

Αργότερα, τα πλοία μεταφορών χύδην φορτίου ανέλαβαν το κυρίαρχο ρόλο 

στην αγορά ναυπηγικής βιομηχανίας στην θέση που καταλαμβάνονταν από 

VLCCs, και από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 αντιμετώπιζαν τα ίδια 

προβλήματα υπερπαραγωγής και χρόνια πλεονάσματα. Μια συνέπεια αυτής 

της βαριάς επένδυσης ήταν η βαθιά ύφεση στα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Παραγγελίες σταματήσανε και οι παραδόσεις των πλοίων μεταφοράς χύδην 

φορτίου μειώθηκε έως 3,2 m.dwt  το 1988. Μέχρι το 2006, οι παραδόσεις 

ήταν πίσω μέχρι 26 m.dwt, και εστί οι κύκλοι συνεχίστηκαν.  

Η τελευταία κατηγορία εξόδου ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελείται από μια 

τεράστια γκάμα εμπόρων φορτίου και των εξυπηρετικών σκαφών, πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιών, συμβατικών γενικού φορτίου, αλιευτικών 

σκαφών, πορθμεία, κρουαζιερόπλοια, τα ρυμουλκά, κλπ. Η συνολική 

ποσότητα των παραδόσεων το 2007 ήταν 22,7 m.dwt, αντιπροσωπεύοντας το 

32% της συνολικής παραγωγής, και η τάση των νέων κατασκευών σε αυτό 

τομέα ήταν σχετικά σταθερή κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο 

δεκαετιών. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι τύποι πλοίων αντιπροσωπεύουν 

μόνο το ένα τρίτο του συνολικού ναυπήγησης εμπορικών πλοίων εξαγωγών , 

όσον αφορά το περιεχόμενο εργασίας είναι πιο σημαντική- για παράδειγμα, 

ένα πλοίο χωρητικότητας ένα τόνο μπορεί να παρέχει χωρητικότητα τέσσερις 

ή πέντε φορές περισσότερο. Γι αυτό το λόγο σε αυτή την κατηγορία, οι 

διάφοροι τύποι πλοίων είναι πιο σημαντικοί για την ναυπηγική βιομηχανία 

από ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Διεθνές Διαχειριστικό Logistics 

 

Ένας third-party logistics προμηθευτής ή 3Pls εταιρίες σε συντομογραφία 

ή μερικές φορές TPL είναι η επιχείρηση που παρέχει μια υπηρεσία σημείων 

ενιαίας εξυπηρέτησης στους πελάτες της και αφορά εξωτερικές υπηρεσίες της  

μεταφοράς και της αποθήκευσης, είτε για ένα μέρος είτε για ολόκληρη την 

λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.  Η επιλογή των 3Pls 

προμηθευτών και οι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αυτών είναι 

αρκετά κρίσιμες για τις επιχειρήσεις σήμερα. 

Η εταιρεία εμπλέκεται με την αφοσίωση στον φορέα των logistics ώστε να 

έχει έναν υλικοτεχνικό πολιτισμό και την αποδοχή των αλλαγών στην 

οργανωτική δομή των συμφερόντων της αποτελεσματικότητας και του  

ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά. 

 

4.1 Τα κριτήρια επιλογής του Third-Party προμηθευτή 

 

Το κόστος είναι το νούμερο ένα παράγοντας που οδηγεί στην επιλογή ενός 

3PL. Η ανάγκη για μείωση του κόστους εξακολουθεί να υπάρχει και είναι το 

βασικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων. Το κόστος και η εξυπηρέτηση είναι 

οι δύο πιο διαδεδομένοι παράγοντες που ευθύνονται για τη χρήση ενός 

παρόχου 3PL. Άλλοι παράγοντες που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθοι : 

i. Έμφαση στη βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

εστίαση είναι σε συνεχή αξιολόγηση. 

ii. Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας- μια αύξηση που 

υπόκειται σε συνεχή καινοτομία και αποδοτικότητα του κόστους στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

iii. Οι συμπράξεις. Αυτό είναι το κλειδί για τη βελτίωση της 3PL για την 

απόδοση της εταιρίας. 

iv. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας- το αναμενόμενο όφελος να 

προέρχεται από την 3PL. 

v. Παροχή βασικών υπηρεσιών, εισερχόμενων/εξερχόμενων μεταφορών 

και αποθήκευσης των υπηρεσιών. Παροχή βασικών υπηρεσιών 

αποτελεί βασικό παράγοντα και  αυτό περιλαμβάνει εξερχόμενες 

μεταφορές, αποθήκευση, τον εκτελωνισμό, η μεσιτεία, ο εσωτερικός 

πλωτός μεταφοράς και η αποστολή των εμπορευμάτων. 
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vi. Ευκαιρίες για την προώθηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

vii. Τα παγκόσμια modual προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενιαίους 

φορείς όπως ένα LLP ή 4PL. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση της αυξημένης 

εξωτερικής ανάθεσης, απαιτείται  μια στρατηγική προσέγγιση . Υπάρχουν 

πολλοί λόγοι που επηρεάζουν  την εξωτερική ανάθεση, αλλά οι πιο κοινοί 

περιλαμβάνουν την πρόσβαση στις οικονομίες της κλίμακας, η αύξηση της 

ευελιξίας, ο αναπροσανατολισμός των επιχειρήσεων σχετικά με τις 

δραστηριότης του «πυρήνα», η μείωση των γενικών εξόδων, η απλοποίηση 

των οργανώσεων και  η προστιθέμενη  αξία . 

Το πέμπτο στάδιο στην επιλογή της αποστολής πρέπει να εξεταστεί η 

επίπτωση της διανομής για την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού 

σχεδίου, της συμπεριλαμβανόμενης  επίδρασης στο κόστος, της ποιότητας και 

της ευελιξίας. Αυτό θα περιλάμβανε κατά πάσα πιθανότητα αξιολόγηση 

συμβουλευτικής από τις δραστηριότητες που εμπλέκονται. Το επόμενο βήμα 

πρέπει να προβεί σε πλήρη άσκηση κοστολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τη 

φύση των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται, τη τιμή των υπηρεσιών, τα 

καθαρά έσοδα που απελευθερώνονται από την μείωση του πόσου της 

συμβουλευτικής και το κόστος της αλλαγής.  

Το τελικό στάδιο είναι να προσδιοριστεί ο αριθμός των βιώσιμων 

προμηθευτών στην αγορά, έχοντας κατά νου ότι δεν υπάρχουν μόνο δυο 

εφοδιαστικές εταιρίες. Όλοι έχουν τους δικούς τους τομείς ειδικότητας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής  στα επαγγελματικά προσόντα 

διεύθυνσης των μελών των εμπορικών ενώσεων, στο επίπεδο της δέσμευσής,  

τους τόκους  και τον πελάτη. Επαρκής χρόνος πρέπει να δίνεται στην επιλογή 

των προμηθευτών και να διεξάγονται ουσιαστικές συζητήσεις με τους 

πιθανούς υποψήφιους. Πρέπει να διατυπώνεται ένα σχέδιο, να κοστολογείται 

και να τηρείται με ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. 

 

4.2 Οι βασικοί παράγοντες για την αvανάπτυξη μιας  

επιτυχημένης 3PL. 

 
Η ανάπτυξη της 3PLς συνεχίζει να είναι εξαιρετική, καθώς οι εταιρίες-

κατασκευαστές, λιανοπωλητές, χονδρέμποροι και οι διανομείς-στρέφονται 

πάνω από τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού και έχουν τις ρίζες τους 

ως πάροχοι υπηρεσιών των εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν 

την ναυτιλία ωκεανού, την προώθηση, την αποθήκευση ή τον εντοπισμό, 

τώρα μπορούν να χειριστούν μερικές περιπτώσεις διαχείρισης της 

εγχώριας και διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας(βλ.Branch(2008)). 



41 
 

Η πρώτη ενοποίηση είναι η δήλωση αποστολής 3PL- η θέση του στην 

3PL  αγορά, στους στόχους και στη στρατηγική εστίαση. Μπορεί να είναι 

ένας φορέας στον ωκεανό με μια υπηρεσία, μια αποθήκη με υπηρεσίες 

3PL ή υλικοτεχνικό φορέα παροχής υπηρεσιών με ισχυρή ναυτιλία, 

μεταφορές, αποθήκες ή ικανότητα προώθησης. Είναι σημαντικό να 

τοποθετηθεί η κατάσταση της εταιρείας στην αγορά και το πως οι πελάτες 

3PL αντιλαμβάνονται  την εταιρεία στην αγορά. 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Η 

λειτουργική αποδοτικότητα κάνει τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες 

καλύτερες από τους ανταγωνιστές. Τα εργαλεία διαχείρισης, όπως η 

συγκριτική αξιολόγηση, ο συνεταιρισμός, ο ανασχηματισμός και η 

διαχείριση της αλλαγής, για παράδειγμα, τα μέσα που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις για να μειώσουν το κόστος και να επιτύχουν βελτίωση των 

επιδόσεων. Είναι απαιτητή η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας,  για να 

μην μιμούνται οι  ανταγωνιστές τα προγράμματα που λειτουργεί η 

επιχείρηση. 

Η στρατηγική είναι βασικά το πώς η ίδια η 3PL διαφοροποιείτε στην 

αγορά. Καθιστά την εταιρεία μοναδική και ξεχωρίζεται από τον 

ανταγωνισμό. Η τοποθέτηση μπορεί να αντανακλά τους στόχους 3 PL των 

πελατών, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή το μείγμα των πελατών 

και υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια στρατηγική μπορεί να καθορίζει τον 

πελάτη του 3PL, να εντοπίζει τους ανταγωνιστές, να λαμβάνει τόσο σε 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δεδομένα, να καθορίζει το μέγεθος της 

αγοράς, το μέγεθος της σύνθεσης του, τις  τάσεις και τις ειδικές 

απαιτήσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε εμπάθεια με τους πελάτες, στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και οι εκείνοι έχουν  επιρροή στην 

λήψη αποφάσεων στην εταιρεία, μαζί με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην τελική απόφαση. 

 Οι 3PL πρέπει να αποδείξουν στους πελάτες τους πως αυτοί φαίνονται 

αντιληπτοί σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Η συνεχής έρευνα αγοράς 

είναι απαραίτητη για να καθορίσει την αλλαγή του 3PL από τις ανάγκες 

των πελατών, τόσο των νέων όσο και των υφισταμένων. Το μάρκετινγκ 

είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει την επιτυχία και να 

ενσωματωθεί πλήρως με το πρωταρχική υλικοτεχνική εστίαση. 

Η επόμενη περιοχή στην οποία θα επικεντρωθούμε(βλ.Branch(2008))  

είναι η δύναμη και η αδυναμία της εταιρείας και πώς να εκμεταλλευτούν 

τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

αντιμετώπιση της αδυναμίας. Αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα μέρη του 3PL , 

ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ένα εταιρικό γραφείο ή αν είναι 

εγχώρια ή διεθνές. Ο κατάλογος διαθέτει την οργανωτική δομή –κάθετα ή 

οριζόντια. Συνολικά, ο οργανισμός θα πρέπει να αντανακλά την ιεραρχία 

χωρίς την επικάλυψη των ευθυνών. Πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να 

υποστηρίξει τα μέσα παροχής δυναμικής, η τη συνεχή υπηρεσία 

εφοδιαστικής αλυσίδας με επιτυχή αποτελέσματα. Τα 3PLs αγκαλιάζουν 
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τις δεξιότητες για να εδραιωθούν ως πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής 

αλυσίδας που μπορεί να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για να 

καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη.  

Πολλά 3PLs αρχικά τείνουν να επικεντρώνονται στην επένδυση τις  

απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, στις αποθήκες και την 

τεχνολογία χωρίς να γνωρίζει πως αυτές, εντάσσονται στις λύσεις του 3PL. 

Μια τέτοια προσέγγιση δημιουργεί απαντήσεις χωρίς να υπάρχουν οι 

ερωτήσεις. Μια επιτυχής 3PL πωλεί, σχεδιάζει και διαχειρίζεται 

προσαρμοσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες σε διεθνές ή εγχώριο χώρο. Αυτό 

εγχειρεί το ερώτημα κατά πόσον το υφιστάμενο προσωπικό είναι σε θέση 

να πωλεί την υλικοτεχνική υποστήριξη και τις λύσεις της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε όλους τους εισαγωγείς και να παρέχει το μοναδικό σημείο 

πωλήσεις.  

Το τρίτο είναι η διαχείριση, η οποία χωρίζει τις εκκρεμείς 3PLs από τις 

μη. Απαιτεί ηγεσία με όραμα, ιδίως όσον αφορά διαδικασίες, τους 

στόχους, την καινοτομία και τη μεθοδολογία-ειδικότερα, την 

επιχειρηματικότητα. Οι ηγέτες στην υπηρεσία αντιμετωπίζουν την 

εφοδιαστική υπηρεσία ως πρώτιστο μέλημα, και όχι ως φορτίο, αποθήκες 

ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Βλέπουν τη 

διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας  και όχι τις συναλλαγές. Οι 

επενδυτές συνειδητοποιούν πόσο κρίσιμη είναι η  διαχείριση στην  

επιτυχία μιας εταιρείας και ομοίως στην προοδευτική 3PL. 

Ο τέταρτος παράγοντας είναι η έρευνα αγοράς. Ένα σχέδιο μάρκετινγκ 

πρέπει να είναι καλά μελετημένο και  αποτελεί προϋπόθεση. Η 3PL πρέπει 

να κατανοήσει πλήρως την αγορά, τα συστατικά του, τον πολιτισμό και 

τους μεγάλους παίχτες. Επιπλέον, η 3PL πρέπει να αναγνωρίζει τη χώρα/ 

τη θέση της στην αγορά σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και , επίσης, τη 

διαμόρφωση ενός προφίλ στην αγορά. Μια ολική προσέγγιση των 

πωλήσεων είναι απαραίτητη για τα 3PLs για τους παρόχους υπηρεσιών 

των εμπορευμάτων. Το προσωπικό των εμπορευμάτων πωλήσεων τείνουν 

να ασχολούνται με τις ανάγκες του πελάτη για τη διαχείριση του κόστους 

αλλά και ο πελάτης έχει επιπλέον ευθύνες. Εξ ου και η ανάγκη για 3PL 

προσωπικό πωλήσεων στην αντιμετώπιση του πεδίου εφαρμογής της 

υποχρέωσης της ευθύνης της εφοδιαστικής αλυσίδας των πελατών. 

Βασικά το πεδίο της ευθύνης είναι το 90 τοις εκατό της παροχής 

υπηρεσιών  του πελάτη σε σχέση με το 10-25 τοις εκατό ότι το φορτίο ή το 

κόστος αποθήκευσης. Ως εκ τούτου το 3PL πρέπει να επικεντρώνεται στο 

90 % και όχι στο 10-25% για να κερδίσει η επιχείρηση. 

Η επόμενη περιοχή στην οποία θα επικεντρωθούμε είναι η εκπαίδευση 

του προσωπικού. Η στελέχωση δεν είναι συχνά χτισμένη με το υφιστάμενο 

προσωπικό που έχει κάνει πωλήσεις και είχε εμπειρία. Αλλά με τις 

υπηρεσίες εμπορευμάτων των μητρικών εταιρειών. Κατά συνέπεια, οι 

περισσότεροι θεωρούν την 3PLs εκπαίδευση ως βασικό συστατικό  για την 
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επιτυχία, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της συνεχούς απόδοσης 

στην συνέχεια.  

Η εμπειρία επιβεβαιώνει το λιγότερο από το 10% των πωλήσεων μπορεί να 

αλλάξει την νοοτροπία της πώλησης της εφοδιαστικής. Εξ ου και η ανάγκη 

(βλ.Branch(2008))  για την πρόσληψη μη ναυτιλιακού προσωπικού για να 

κάνουν τις πωλήσεις της εφοδιαστικής σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης. 

Αυτό επηρεάζει τους ιθύνοντες να εμφυτεύουν μια διαχείριση της 

πολιτικής της εφοδιαστικής στη στρατηγική οργάνωση και στη λήψη των 

αποφάσεων. Είναι απαραίτητο να προσλαμβάνονται προσωπικό που έχει 

γνώσεις της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, να έχουν εμπειρία στις 

πωλήσεις , να βοηθάνε στο σχεδιασμό και στην διαχείριση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων της εφοδιαστικής. 

Μια σειρά σε άλλους τομείς του 3PLs που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι 

εταιρίες για να είναι επιτυχείς- περιλαμβάνουν την ικανότητα σχεδιασμού 

της διαδικασίας, την εστίαση στους ανθρώπους, την τεχνολογία, στον 

προϋπολογισμό, στους στόχους πωλήσεων και τη διαφήμιση. Τα 

εξωτερικά δίκτυα αποτελούν το βασικό στόχο στα διεθνείς 3PLs. 

Εν κατακλείδι, η επιτυχημένη στρατηγική 3PL πρέπει να επικεντρώνεται 

όχι στο σήμερα ούτε στο χθες αλλά στην επόμενη μέρα. Ως εκ τούτου,  η 

διεύθυνση πρέπει να οραματίζεται το μέλλον με μια ενσωματωμένη 

στρατηγική διατυπώνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο. Υπάρχει, δυστυχώς 

ένα υψηλό ποσοστό αποτυχίας της εξωτερικής ανάθεσης. Οι αιτίες 

κυμαίνονται από την βιασύνη των επιχειρήσεων να προμηθεύσουν και να 

κατανοήσουν την διαδικασία και τις απαιτήσεις της 3PLs . 

 

4.3 Η εφοδιαστική σύμβαση 

 

Η εφοδιαστική σύμβαση είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά. Το Dachser 

Far East Ltd είναι μια κορυφαία εταιρεία στο χειρισμό της εφοδιαστικής. 

Ο ορισμός της εφοδιαστικής σύμβασης είναι ότι ο πελάτης δεν 

περιορίζεται στην χρήση των δικτύων μεταφορών, αλλά ο προμηθευτής 

ασχολείται με την αποθήκευση, την επιλογή, την συσκευασία, των 

κτιρίων προβολής ή άλλων ατομικών υπηρεσιών(βλ.Branch(2008)). Αυτό 

σημαίνει επίσης πως τα εμπλεκόμενα μέρη συνάπτουν σύμβαση 

κατασκευής για παράδειγμα για τουλάχιστον 12 μήνες και  δημιουργούν 

ένα ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον για 1.000.000 ευρώ, μέσω των 

κοινών δραστηριοτήτων τους. Η ποικιλομορφία των εφαρμογών 

περιορίζεται μόνο στην εφευρετικότητα του προσωπικού που εργάζεται 

στην εφορευτική και στην ικανότητα των δικτύων που δίνουν φυσική 

διάσταση στις υπηρεσίες. 

Ένα παράδειγμα είναι η Otis, η οποία είναι ο μεγαλύτερος 

κατασκευαστής ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και σκάλες που 

απασχολεί 60.000 προσωπικό για την ανάπτυξη, κατασκευή, 
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εγκατάσταση και την διατήρηση εξοπλισμού. Το Dachser οργανώνει την 

παγκόσμια προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τις 

κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες, καθώς και για την έγκυρη 

παράδοση δικαιωμάτων μέσω των γραμμών παραγωγής. Επίσης, 

αποθηκεύει ημιτελή αγαθά, φροντίζει για τη βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση  

αποθήκευση των κυλιόμενων σκάλες ή στοιχείων, και επισφραγίζει τα 

εμπορεύματα που παραλήφθηκαν από τα αποθέματα των αποθηκών για 

τους πελάτες σε μια σύμβαση. 

Ο Otis έχει αναθέσει στην Dachser να πραγματοποιήσει την παγκόσμια 

διανομή-μέσω ξηράς, θαλάσσης ή αέρα- αξεσουάρ και ανταλλακτικών, 

και επίσης να  περεχούν εξαρτήματα για την συναρμολόγηση. Η Otis 

παρέχει στοιχεία για μηχανικούς σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα 

σταθερά προγράμματα οργάνωσης σε  ειδικές υπηρεσίες μεταφορών και 

σε χειρισμούς σε  όλες τις διοικητικές εργασίες για το τμήμα αποστολής 

Otis. 

Για τους πελάτες, ο βασικός παράγοντας είναι η παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών εφοδιαστικής για να μπορούν  να ενσωματώσουν τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις τους σε ένα δίκτυο πληροφορικής. Είναι πολύ 

οικονομικά αποδεκτό. Επιπλέον, διασφαλίζουν τη χρησιμοποίηση της 

μεταφορικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα, η οποία με τη σειρά της 

διατηρεί την συνολική διαδικασία σε χαμηλά επίπεδα κόστους από ότι θα 

ήταν εάν οι εταιρίες αντιμετώπιζαν όλα τα καθήκοντα μόνοι τους. 

Το τελικό πλεονέκτημα των υπηρεσιών της σύμβασης  αποτελεί το 

αναπόσπαστο κομμάτι των εμπορευμάτων της εφοδιαστικής στο δίκτυο 

μεταφορών, είναι η ασφάλεια. Τέτοια συστήματα προσφέρουν άμεση 

πρόσβαση. Οι ικανότητες μπορούν να είναι η εγγύηση, ακόμα και όταν 

υπάρχει μια δυσχέρεια στην αγορά. Η μία παραγγελία παρέχει ένα 

παγκόσμιο πλεονέκτημα κόστους- σε αντίθεση με την εργασία με ένα 

μεγάλο αριθμό διαφορετικών συνεργατών εμπορευματικών μεταφορών. 

Συνολικά, διατηρείται το κόστος της διαδικασίας του πελάτη στο 

ελάχιστο. 

Ένας άλλος πελάτης της Dachser είναι η Chamberlain, με έδρα τις ΗΠΑ 

παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά της ανάπτυξης και στην παραγωγή της 

πόρτας γκαράζ και διάνοιξης, καθώς και άλλων συστημάτων 

κλειδωμάτων και ανοιγμάτων.  Η Dachser ζήτησε να δημιουργηθεί και να 

εκτελεστεί μια φιλοσοφία της εφοδιαστικής στην Κίνα. Αυτό θέσπισε σε 

μεγάλο βαθμό το ποσό των αποθεμάτων στην Κίνα, και βρέθηκε η λύση 

της αποθήκης και της ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού δικτύου διανομής. 

Περιλάμβανε ένα παγκόσμιο όραμα και συνδεδεμένες υπηρεσίες. 

Συνολικά, χαρακτήρισε την αναγκαία τεκμηρίωση με τις αρχές και 

φορέων σε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες φορείς. Σαν 

αποτέλεσμα η Dachser έγινε ο πάροχος σε πανευρωπαϊκό δίκτυο. 
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Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Dachser χειρίζεται τις προσαρμοσμένες 

αποστολές εμπορευμάτων και τις πλήρες ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

διαχείρισης διακινήσεις από την άποψη των υπηρεσιών: 

a. Οι Αεροπορικές μεταφορές : οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν 

από τις παρακάτω επιλογές εξερχόμενων υπηρεσιών ενοποίησης: 

πόρτα-πόρτα, θάλασσα/αεροπορικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ή τσάρτερ. 

b. Οι Θαλάσσιες μεταφορές : μια σειρά από επιλογές θαλασσιών 

ναύλων είναι οι ανεξάσκητη επιλογή του φορέα, πανευρωπαϊκή 

διανομή, CFS αποθήκη, η ενοποίηση των αγοραστών, το έργο της 

ναυτιλίας, ο ιδιοκτήτης των εβδομαδιαίων προορισμών, σε όλο τον 

κόσμο και η πλήρης ενοποίηση υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων 

(FCL/LCL). 

c. Οι Εγχώριες εμπορευματικές μεταφορές: μια εγχώρια 

επιλογή για κάθε ενδεχόμενο με τρένο, φορτηγό, από αέρα ή τη 

θάλασσα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της ρητής, 

καθώς και του  επιλεγμένου χρόνου και στην οικονομία των 

υπηρεσιών. Ταμειακές υπηρεσίες συλλογής χρημάτων παράδοσης 

είναι επίσης επιλεγμένα. 

d. Η Αποθήκευση και εφοδιαστική: οι εργασίες στην 

αποθήκευση είναι σε θέση και πλήρως λειτουργικές, εξυπηρετούν 

πολλούς μεγάλους διεθνείς πελάτες, προσφέροντας ένα πλήρες 

χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για όλους τους τύπους φορτίων, 

συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται μονό σε αυτά, 

αλλά σε ακόλουθα γενικά φορτία, όπως οι εισαγωγές στην 

αποθήκη  εξαγωγές στα τελωνεία και τα επικίνδυνα εμπορεύματα.  

Οι κορυφαίοι συνεργάτες του Dachser περιλαμβάνουν: 

 Οι αεροπορικές εταιρίες : Air France, Cathay Pacific, Eva Air, 

Lufthansa, Air Martin. 

 Οι εταιρίες θαλάσσιων μεταφορών : APL, China Shipping, COSCO, 

Evergreen, Hanjin, Maersk, MOL, MSC, Senator Lines. 

 

Ο Διεθνές Οργανισμός Τυποποίησης- ISO- Η Επιλογή Της 

Διαχείρισης Της Εφοδιαστικής  Αλυσίδας 

Το ISO είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που προσδιορίζει τα Διεθνή Πρότυπα που 

απαιτούνται από επιχείρησης, από τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες, όπου 

αναπτύσσεται η συνεργασία με τους τομείς οι όποιοι θα τους 

χρησιμοποιήσουν, και θα να  υιοθετούνται με τις διαφανείς διαδικασίες με 

βάση τα ηνωμένα έθνη και αργότερα θα παραδίδονται τα στοιχεία  ώστε να 

εφαρμοστούν σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια Οργάνωση των Ηνωμένων 
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Εθνών, που εδρεύει στην Γενεύη. Πρότυπα ISO αποστάζουν μια διεθνή 

συναίνεση από όσον το δυνατόν ευρύτερη βάση των ομάδων 

ενδιαφερόμενων. Η εισαγωγή των ειδικών προέρχεται από αυτούς που είναι 

κοντά στις ανάγκες για τα πρότυπα καθώς επίσης και στα αποτελέσματα των 

εφαρμογών τους. Με τον τρόπο αυτό, αν και προαιρετική, ISO πρότυπα είναι 

ευρέως σεβαστή και αποδεκτή από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομές σε 

διεθνές επίπεδο(βλ.Branch(2008)). 

Το ISO – μια μη κυβερνητική οργάνωση- είναι μια ομοσπονδία των εθνικών 

προτύπων φορείς σε 149 χώρες – ένας από κάθε χώρα- από όλες τις περιοχές 

του κόσμου, συμπεριλαμβανόμενων της αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενων και 

μεταβατικών οικονομιών. Κάθε μέλος του ISO είναι ο κύριος οργανισμός 

τυποποίησης στη χώρα του. Τα μέλη προτείνουν τα νέα πρότυπα, να 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη τους και να παρέχουν υποστήριξη σε συνεργασία 

με την Κεντρική ISO Γραμματεία για τις 3.000 τεχνικές ομάδες που 

αναπτύσσουν πραγματικά πρότυπα. Τα μέλη του ISO διορίζουν εθνικούς 

αντιπροσωπευτεί στις επιτροπές πρότυπα. Σε όλα, υπάρχουν 50,000 

εμπειρογνώμονος ετησίως συμβάλλοντας στο έργο του οργανισμού. Όταν η 

εργασία τους δημοσιευτεί ως Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, μπορεί  

τότε να προσαρμοστεί ως εθνικό πρότυπο από τα μέλη του ISO και να 

μεταφραστεί. 

Το ISO έχει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο παρέχει   15.036 (Μάρτιος 2005), 

πρακτικές λύσεις για να επιτύχουν οφέλη  για κάθε τομέα των επιχειρήσεων, 

της βιομηχανίας και της τεχνολογίας. Αυτοί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη 

προσφορά για τις τρείς διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης- οικονομική, 

περιβαλλοντική και κοινωνική. 

Το ISO είναι ο ηγέτης της αγοράς στην παγκόσμια διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Με τα δισεκατομμύρια των δολαρίων της αξίας των 

εμπορευμάτων που διακινούνται ανά πάσα στιγμή, κατά μήκος παγκόσμιας 

αλυσίδας εφοδιασμού, το ISO/PAS 28000:2005 για τα συστήματα 

διαχείρισης της ασφαλείας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την 

ασφάλεια. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει καλύτερη παρακολούθηση των 

εμπορευματικών ροών, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και για την 

αντιμετώπιση της απειλής της πειρατείας και των τρομακτικών επιθέσεων, 

καθώς και να δημιουργεί ένα ασφαλές και σταθερό διεθνές καθεστώς 

προσφοράς της αλυσίδας. 

Εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει μια συνολική διαδικασία που οδηγεί σε 

εμπορεύματα που μεταφέρονται από το σημείο προέλευσης έως τον τελικό 

προορισμό, και περιλαμβάνει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, τη ναυτιλία 

δεδομένων, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες και τη σειρά των δυναμικών 

σχέσεων. Αυτό περιλαμβάνει πολλές οντότητες, όπως παραγωγοί των 

προϊόντων, οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής διαχείρισης, διεκπεραίωσης, 

φορτηγατζήδες, οι σιδηρόδρομοι, οι αερομεταφορείς, οι φορείς 
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εκμετάλλευσης των θαλάσσιων τερματικών, οι μεταφορείς των ωκεανών, 

φορτίο/εκτελωνιστές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

πληροφόρησης και οι αγοραστές των εμπορευμάτων που αποστέλλονται. Για 

παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μια 

εταιρεία εφοδιαστικής, φορτηγά εταιρίες μπορούν να αναθέσουν σε 

υπεργολαβικούς φορείς ή άλλες εταιρίες, και το δοχείο λειτουργίας εταιριών 

μπορούν να εκτρέψουν το φορτίου σε άλλους φορείς για διαφόρους λόγους. 

Δεδομένου ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι δυναμικές στη φύση, ορισμένη 

οργανισμοί διαχειρίζονται πολλαπλές αλυσίδες εφοδιασμού που μπορεί να 

φαίνονται στους παρόχους υπηρεσιών τους ως κάλυψη που σχετίζατε με 

κυβερνητικά ή ISO πρότυπα ασφαλείας της εφοδιαστικής αλυσίδας ως 

προϋπόθεση για να συμπεριλήφθην στην  αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου 

να απλοποιηθεί η διαχείριση της ασφαλείας. 

Καθώς οι κίνδυνοι ασφαλείας μπορούν να εισέλθουν στην αλυσίδα 

εφοδιασμού σε οποιοδήποτε στάδιο, ο επαρκής  έλεγχος είναι απαραίτητος σε 

όλη την διάρκεια. Η ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των τομέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού και απαιτεί συνδυασμένες προσπάθειες. 

Ως εκ τούτου, είναι ένα βασικό ζήτημα για την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και το ISO  να έχει αναπτύξει ένα κώδικα πρακτικής. « Βέλτιστες 

Πρακτικές για την επιμέλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ασφάλειας» και 

«Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα». 

Επιπλέον, ISO έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουν τη 

βιομηχανία για την ασφάλεια των θαλάσσιων λιμένων αντικατοπτρίζοντας 

των κωδικό ISPS για την 1η Ιουλίου 2004(βλ.Branch(2008)). 

Ένας άλλος τομέας είναι η συνεργασία μεταξύ τελωνείων των ΗΠΑ Εμπορίου 

κατά της τρομοκρατίας (C-TPAP) ρήτρα, Δεκέμβριος 2004, ΗΠΑ. Αυτό 

περιλαμβάνει ρήτρες ασφαλείας για την ώρα και τις διαδρομές ναύλωσης. 

Το ISO 9001:2000 δεν διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που αγοράζονται. Αυτή είναι η ευθύνη του πελάτη να είναι σαφείς 

ως προς τις ανάγκες και τις προσδοκίες του για το προϊόν. Ωστόσο, είναι 

λογικό να γίνετε αναφορά στις προδιέγραφες του προϊόντος, στο σχέδιο, στα 

εθνικά ή διεθνή πρότυπα προϊόντων, στους κατάλογους των  προμηθευτών, ή 

σε  άλλα έγραφα ανάλογα με την περίπτωση. Συνολικά, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ISO 9001:2000 ο προμηθευτής έχει μια συστηματική 

προσέγγιση στην διαχείριση της ποιότητας και της διαχείρισης των 

δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση των αναγκών των πελατών του οπού 

είναι σαφώς κατανοητή, συμφωνηθείς και πληρείται. Δεν μπορεί να 

υποκαθιστάτε  μια δήλωση ή κατάσταση συμμόρφωσης του προϊόντος. 

Η επιλογή του προμηθευτή είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ISO 9001:2000 ασχολείται με τις ακόλουθες 
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απαιτήσεις κατά την διαδικασία αγοράς: με τις απαιτήσεις σχετικά με την 

αγορά των πληροφοριών, ώστε οι προμηθευτές να κατανοήσουν με σαφήνεια 

τις ανάγκες των πελατών τους και τις ευκαιρίες στις οποίες τα προϊόντα των 

προμηθευτών επαληθεύονται στην τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη. Οι 

πελάτες ενθαρρύνονται όταν συμβουλεύονται το δικό τους τεχνικό προσωπικό 

για να διασφαλίσουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και τις ισχύοντες 

κανονικές απαιτήσεις. Συνολικά, Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 το 

ΣΔΠ μπορεί να καλυφτεί από με τέσσερις τομείς : προμηθευτές οποίοι 

δηλώνουν πίστη, δεύτερη αξιολόγηση από μέρος, για παράδειγμα, από τον 

πελάτη ή από έναν άλλον πελάτη, αξιολόγηση από τρίτο- που συχνά 

αναφέρεται ως πιστοποίησης ή έγγραφο- περικλείει τον οργανισμό με 

πιστοποίηση και τον καταχωρητή. Και διαπίστευση από το εθνικό ή διεθνώς 

αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Εν κατακλείδι, το ISO 9001:2000 

είναι  χρήσιμο κατά βάση για τις οργανώσεις για να μπορούν να  αποδείξουν 

ότι διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους, έτσι ώστε να επιτύχουν συνεπή  

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στην επιλογή διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ένα νέο δημοσιευμένο έγγραφο είναι η σειρά προτύπων ISO 22000, οι οποίοι  

παρέχουν  τις απαιτήσεις στους φορείς που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της ασφαλείας των τροφίμων 

(ΣΔΑΤ) . Τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22003:2007 παρέχει πληροφορίες, 

κριτήρια και καθοδήγηση για τη διεξαγωγή ISO 22000:2005 λογιστικού 

ελέγχου και της πιστοποίησης. Είναι χρήσιμο στους οργανισμούς 

πιστοποίησης, οι φορείς διαπιστεύσεις που τους εγκρίνουν και οι 

προμηθευτές που επιθυμούν να έχουν πιστοποίηση ΣΔΑΤ, να έχουν 

ρυθμιστικές αρχές των πελατών και των τροφίμων. 

Η πιστοποίηση κατά την ISO 22000:2005, τα συστήματα διαχείρισης 

ασφαλείας τροφίμων – οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε οργάνωση στην 

τροφική αλυσίδα,- δεν είναι μια απαίτηση του εν λόγω πρότυπο, αλλά μπορεί 

να εφαρμόζεται μόνο για τα οφέλη που παρέχει. Ωστόσο, όταν απαιτείται 

πιστοποίηση από τους πελάτες ή από τις ρυθμιστικές αρχές ή εάν κρίνεται 

επιθυμητό στοιχείο διαφοροποίησης μάρκετινγκ, το ISO/TS 22000:2007 θα 

βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην εν λόγω πιστοποίηση σε 

ολόκληρη την τροφική εφοδιαστική αλυσίδα. 

Αποτελούμενο από 10 ρήτρες, δυο παραρτήματα και βιβλιογραφία, το ISO/TS 

22003 καλύπτει θέματα όπως απαιτήσεις πόρων, την αρμοδιότητα της 

διοίκησης και του προσωπικού (συμπεριλαμβανόμενων των ελεγκτών και 

προσώπων που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την 

πιστοποίηση), της  απαιτήσεις της διαδικασίας και στια απαιτήσεις για τους 

φορείς πιστοποίησης. Το ISO 17021:2006 παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις 

που καθορίζονται από : την αξιολόγηση της συμμορφώσεις- απαιτήσεις για 

τους φορείς επιθεώρησης και την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, 
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τα ποία θέτουν αυστηρές απαιτήσεις για την επάρκεια και την αμεροληψία 

των οργανισμών που προσφέρουν έλεγχο και την πιστοποίηση για την 

διαχείριση των προτύπων του συστήματος. 

Το ISO/TS 22003 είναι το τελευταίο έγγραφο της σειράς ISO για την 

διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων συστημάτων, το ποίο εφαρμόζει τις 

ορθές πρακτικές ασφαλείας των τροφίμων παγκοσμίως. Εγκαινιάστηκε το 

2005 με το πρότυπο ISO 22000, που υποστηρίζεται από μια διεθνή συναίνεση 

μεταξύ των εμπειρογνωμόνων από την κυβέρνηση και την βιομηχανία. 

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε οργασμούς που κυμαίνονται από 

παραγωγούς ζωοτροφών και των πρωτογενών παραγωγών μέσα από την 

παρασκευή τροφίμων, φορέων μεταφοράς και αποθήκευσης και 

υπεργολάβους στο λιανικό εμπόριο και στα καταστήματα εξυπηρέτησης των 

τροφίμων.  Οι σχετικές οργανώσεις όπως οι παραγωγοί εξοπλισμού, υλικών 

συσκευασίας, τα καθαριστικά, τα πρόσθετα και συστατικά επίσης 

επηρεάζονται από τον υποψήφιο πρότυπο. Τα πρότυπα ακολουθούνται από 

την τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22004:2005: Συστήματα διαχείρισης της 

ασφάλειας τροφίμων- οδηγούν στην εφαρμογή του ISO 22000:2005, η οποία 

δίνει συμβουλές για όλους τους τύπους της οργάνωσης μέσα στην αλυσίδα 

εφοδιασμού φαγητού σχετικά με το πώς εφαρμόζεται ένα ΣΔΑΤ. Το ISO/TS 

22003:2007: Απαιτήσεις για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου 

και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων 

αναπτύχθηκε από την τεχνική επιτροπή του ISO/TC σε 34 προϊόντα 

τροφίμων, σε συνεργασία με την ISO/CASO: Επιτροπή στην αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης. 

Έξι βασικά προϊόντα- Η Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας- Η Αποθήκευση- Οι Εκτελωνισμοί- Οι 

Εμπορευματικές αερομεταφορές- Η Ενοποίηση-  Το 

Φορτίο 

 

Η παγκόσμια εταιρεία φορέα εφοδιαστικής επικεντρώνεται σε έξι βασικά 

προϊόντα: εφοδιαστική αλυσίδα διαχείρισης, αποταμίευση, εκτελωνισμό, 

εμπορευματικές αερομεταφορές, ενοποίηση και το έργο φορτίου. Η βελτίωση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη των 

προσαρμοσμένων διαδικασιών και στην παρακολούθηση συστημάτων. Αυτό 

θα οδήγηση στην βελτίωσης των διαδικασιών αγοράς και στην λήψη 

αποφάσεων, στα μειωμένα επίπεδα αποθεμάτων, καθώς και στην βελτίωση 

του χρόνου αντίδρασης στην παροχή στους χρήστες τους. Συνολικά, θα 

μειώσει το κόστος της αλυσίδας προμηθειών, με αποτέλεσμα την μείωση στον 

χρόνο παράδοσης, δημιουργώντας διαδικασίες ταχείας ροής, και την 

εισαγωγή προκαταρτικών ελέγχων. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

 

5.1 Τα Βασικά στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας θα προχωρήσουμε σε μια 

στατιστική ανάλυση δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την Ναυτιλία 

ευρωπαϊκών χωρών και αφορούν τη μεταφορά επιβατών αλλά και 

αγαθών.  Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από την Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία (Εurostat)  και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  

Στη συνέχεια θα δώσουμε την περιγραφή για τα δεδομένα για την 

επιβατική κίνηση τα οποία καταγράφτηκαν για τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά 

λιμάνια. Ειδικότερα επικεντρωνόμαστε σε δύο ελληνικά λιμάνια και σε δύο 

λιμάνια της Μάλτας. Ύστερα, γίνεται η αναπαράσταση σε πίνακες και σε 

σχήματα για τους δείκτες της περιγραφικής στατιστικής που αφορούν την 

επιβατική κίνηση. Τέλος, παρουσιάζεται η κίνηση των 

εμπορευματοκιβωτίων σε όλα τα ελληνικά λιμάνια. Τα αποτελέσματα 

επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται με τους ίδιους τρόπους όπως έχουν 

αναφερθεί και πιο πάνω για τα επιβατικά δεδομένα.  

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ιστότοπο από το όποιο έχουν 

συγκεντρωθεί όλα τα δεδομένα το οποία επεξεργάστηκαν. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/mar_esms.htm 

 

5.2  Η επιβατική κίνηση σε κάποια από τα μεγαλύτερα 

ευρωπαϊκά λιμάνια 

 

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έχει συγκεντρώσει 

δεδομένα για 33 μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια για τα έτη 2003-2012. Τα 

δεδομένα αφορούν επιβάτες που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται στα 

παρακάτω λιμάνια :  1) Frederikshavn, 2) Elsinore, 3) Københavns Havn,    

4) Rødby (Færgehavn) ,  5) Puttgarden,  6) Germany (unknown maritime 

coastal area) - other ports 7) Tallinn 9) Antirrio, 9) Paloukia Salaminas, 10) 
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Peiraias,  11) Perama, 12) Rio, 13) Algeciras, , 14)  Palma Mallorca, 15) 

Santa Cruz de Tenerif,  16) Calais, 17) Capri, 18) Messina, 19) Napoli, 20) 

Piombino, 21) Porto d'Ischia, 22) Portoferraio, 23) Reggio di Calabria, 24)  

Cirkewwa 25) Mgarr Gozo, 26) Helsinki, 27) Turku, 28)  Göteborg, 29) 

Helsingborg, 30) Malmö, 31) Stockholm, 32) Dover και  33) Portsmouth. 

Οι επιβάτες μετρώνται σε χιλιάδες και τα δεδομένα φαίνονται αναλυτικά 

στους παρακάτω πίνακες: 

 

Πίνακας 5.1. Ο αριθμός των επιβατών (Πηγή Eurostat) 

 Λιμάνια 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.Frederikshavn 3,537 3,449 3,004 2,859 2,894 2,258 2,102 1,999 2,011 1,964 

2.Helsingør (Elsinore) 11,646 11,612 11,023 10,721 10,966 10,912 9,415 8,534 8,324 7,822 

3.Københavns Havn 1,291 1,175 1,029 1,093 1,161 1,151 1,184 1,089 1,159 1,169 

4.Rødby (Færgehavn) 6,421 6,744 6,761 6,789 7,058 6,756 6,305 6,261 6,028 6,000 

5.Puttgarden 6,422 6,741 6,760 6,789 7,069 6,768 6,305 6,261 6,028 5,963 

6.Germany (unknown 
maritime coastal area) 
- other ports 

3,429 1,412 1,032 421 490 385 296 248 270 253 

7.Tallinn 5,172 6,452 6,701 6,447 6,220 6,870 6,841 7,523 8,043 8,417 

8.Antirrio 13,688 9,105 2,414 2,389 2,029 1,681 1,709 1,725 1,895 2,115 

9.Paloukia Salaminas 12,541 11,568 11,663 11,981 13,066 13,063 12,821 12,705 11,662 11,430 

10.Peiraias 9,315 10,713 11,076 11,539 11,063 11,079 10,444 10,944 9,182 7,924 

11.Perama 12,541 11,568 11,663 11,981 13,066 13,063 12,821 12,705 11,662 11,430 

12.Rio 13,688 9,105 2,414 2,389 2,029 1,681 1,709 1,725 1,895 2,115 

13.Algeciras 4,542 4,605 4,828 5,166 5,227 4,988 4,608 4,663 4,504 4,849 

14.Palma Mallorca 2,537 3,773 4,611 4,942 5,275 5,048 4,692 4,496 4,610 4,292 

15.Santa Cruz de 
Tenerife 

5,011 5,164 4,564 4,343 4,592 4,191 3,887 3,807 4,305 3,923 

16.Calais 13,729 13,259 11,695 11,460 11,519 11,002 10,158 10,237 10,063 9,345 

17.Capri 4,749 4,771 3,860 4,940 5,421 7,169 6,944 6,517 6,576 6,744 

18.Messina 9,833 10,128 9,802 10,834 10,603 10,380 10,441 10,765 8,060 8,126 

19.Napoli 6,811 6,801 6,084 6,804 6,598 6,185 6,932 8,356 7,859 7,964 

20.Piombino 3,716 3,702 3,277 3,948 3,982 5,036 4,987 3,477 3,972 3,618 

21.Porto d'Ischia 3,494 3,535 3,169 3,443 2,812 2,342 2,364 2,589 2,605 1,964 

22.Portoferraio 3,120 3,195 2,829 3,198 3,155 3,927 3,971 2,769 2,899 2,981 

23.Reggio di Calabria 9,698 9,992 9,645 10,669 10,336 10,116 11,047 9,891 7,704 7,760 

24.Cirkewwa 3,388 3,512 3,463 3,555 3,795 3,942 3,792 4,031 4,125 4,093 
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25.Mgarr, Gozo 3,388 3,512 3,463 3,555 3,795 3,942 3,792 4,031 4,125 4,093 

26.Helsinki 8,549 8,747 8,854 8,548 8,561 8,976 9,085 9,849 10,326 10,637 

27.Turku 4,039 3,828 3,697 3,620 3,480 3,488 3,520 3,498 3,306 3,224 

28.Göteborg 2,750 2,608 2,267 2,188 2,091 1,845 1,722 1,691 1,637 1,605 

29.Helsingborg 11,693 11,808 11,102 10,776 10,966 10,911 9,415 8,540 8,339 7,841 

30.Malmö 121 146 153 155 174 207 160 165 234 220 

31.Stockholm 7,294 7,823 8,211 8,054 8,127 8,677 9,089 9,147 9,184 9,108 

32.Dover 14,770 14,429 13,501 13,987 14,433 14,006 13,265 13,361 12,918 12,076 

33.Portsmouth 3,169 3,127 2,679 2,208 2,127 2,132 2,187 2,260 2,130 1,943 

 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των δεδομένων θα τονίσουμε ότι τα 

ελληνικά λιμάνια που συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα είναι το 

λιμάνι του Πειραιά, του Ρίου, του Αντιρρίου, του Περάματος και της 

Σαλαμίνας (Παλούκια).          

Αρχικά θα προχωρήσουμε στον υπολογισμό και στην παρουσίαση μερικών 

δεικτών περιγραφικής στατιστικής για τα δεδομένα του Πίνακα 5.1. 

Υπολογίζουμε για κάθε λιμάνι το μέσο αριθμό επιβατών, τη διάμεσο,  τη 

διασπορά, τη τυπική απόκλιση, τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή, το εύρος και το 

τυπικό σφάλμα μέσου όρου. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις 

αποτελέσματα των υπολογισμών.  

Statistics 

 Frederiks

havn 

Helsingor_Els

inore 

Kobenha

vns 

Rodby_Faerge

havn 

Puttgar

den 

Germany_other

ports 

Tallinn 

N 

Valid 10 10 10 10 10 10 10 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,607700 10,097500 1,150100 6,512300 
6,51060

0 
236,887300 

6,8686

00 

Median 2,558500 10,816500 
1,16000

0 
6,582500 

6,58150

0 
261,500000 

6,7710

00 

Mode 1,9640a 7,8220a 1,0290a 6,0000a 5,9630a 1,0320a 5,1720a 

Std. 

Deviati

on 

,6139577 1,4371310 
,069790

9 
,3591249 

,367581

6 
179,6459134 

,93596

57 

Varianc

e 
,377 2,065 ,005 ,129 ,135 32272,654 ,876 

Range 1,5730 3,8240 ,2620 1,0580 1,1060 488,9680 3,2450 

Minimu

m 
1,9640 7,8220 1,0290 6,0000 5,9630 1,0320 5,1720 
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Maxim

um 
3,5370 11,6460 1,2910 7,0580 7,0690 490,0000 8,4170 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

                  Πίνακας 5.2. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής. 

 

Statistics 

 CASE_LBL Antirrio Paloukia_Salam

inas 

Peiraias Perama Rio 

N 
Valid 10 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean  3,875000 12,250000 10,327900 12,250000 3,875000 

Std. Error of Mean  1,3018960 ,2066874 ,3619406 ,2066874 1,3018960 

Median  2,072000 12,261000 10,828500 12,261000 2,072000 

Mode  1,6810a 11,4300a 7,9240a 11,4300a 1,6810a 

Std. Deviation  4,1169567 ,6536028 1,1445566 ,6536028 4,1169567 

Variance  16,949 ,427 1,310 ,427 16,949 

Range  12,0070 1,6360 3,6150 1,6360 12,0070 

Minimum  1,6810 11,4300 7,9240 11,4300 1,6810 

Maximum  13,6880 13,0660 11,5390 13,0660 13,6880 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
      Πίνακας 5.3. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για τα ελληνικά λιμάνια 

 

Στον Πίνακα 5.3 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι  στα ελληνικά λιμάνια τα 

λιμάνια του Περάματος και της Σαλαμίνας έχουν ίδιους δείκτες περιγραφικής 

στατιστικής και αυτό οφείλεται στην ταύτιση των δεδομένων επιβατικής 

κίνησης  όπως αυτά έχουν συγκεντρωθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Στατιστικής (Eurostat).  

Παρατηρούμε επίσης ότι τα ελληνικά λιμάνια με την υψηλότερη επιβατική 

κίνηση τα έτη 2003 έως 2012 είναι τα λιμάνια του Περάματος (Σαλαμίνας) 

καθώς και το λιμάνι του Πειραιά. 

Σημαντική επίσης είναι η υψηλή διασπορά της επιβατικής κίνησης στα 

λιμάνια του Ρίου, Αντιρρίου και αυτό οφείλεται κυρίως στην κατασκευή της 

γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το λιμάνι του Περάματος (Σαλαμίνας) διαθέτει 

υψηλή επιβατική κίνηση καθώς σε αυτή πιθανώς προσμετράτε από την  

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής (Eurostat) η άφιξη κρουαζιερόπλοιων. 
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Statistics 

 CASE_L

BL 

Algecira

s 

Palma 

Mallorca 

SantaCruzdeTeneri

fe 

Calais Capri Messina 

N 

Valid 10 10 10 10 10 10 10 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 

 4,7980

00 
4,427600 4,378700 

11,24670

0 
5,769100 

9,89720

0 

Std. Error 

of Mean 

 ,081827

2 
,2478875 ,1458516 ,4448974 ,3650119 ,3203565 

Median 
 4,74550

0 
4,610500 4,324000 

11,23100

0 

5,96900

0 

10,25400

0 

Mode  4,5040a 2,5370a 3,8070a 9,3450a 3,8600a 8,0600a 

Std. 

Deviation 

 ,258760

3 
,7838891 ,4612233 

1,406889

0 

1,154269

0 

1,013056

2 

Variance  ,067 ,614 ,213 1,979 1,332 1,026 

Range  ,7230 2,7380 1,3570 4,3840 3,3090 2,7740 

Minimum  4,5040 2,5370 3,8070 9,3450 3,8600 8,0600 

Maximum  5,2270 5,2750 5,1640 13,7290 7,1690 10,8340 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

                            Πίνακας 5.4. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής. 

 

 

Statistics 

 CASE_LBL Napoli Piombino PortodIschia Portoferraio ReggiodiCalabria 

N 
Valid 10 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean  7,039400 3,971500 2,831700 3,204400 9,685800 

Std. Error of 

Mean 

 
,2420660 ,1872253 ,1745747 ,1330495 ,3527872 

Median  6,807500 3,832000 2,708500 3,137500 9,941500 

Mode  6,0840a 3,2770a 1,9640a 2,7690a 7,7040a 

Std. Deviation  ,7654800 ,5920582 ,5520536 ,4207393 1,1156112 

Variance  ,586 ,351 ,305 ,177 1,245 

Range  2,2720 1,7590 1,5710 1,2020 3,3430 

Minimum  6,0840 3,2770 1,9640 2,7690 7,7040 

Maximum  8,3560 5,0360 3,5350 3,9710 11,0470 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

                            Πίνακας 5.5. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής. 
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Statistics 

 CASE_LBL Cirkewwa MgarrGozo Helsinki Turku Gοteborg Helsingborg 

N 
Valid 10 10 10 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean  3,769600 3,769600 9,213200 3,570000 2,040400 10,139100 

Std. Error of 

Mean 

 
,0870586 ,0870586 ,2449003 ,0757975 ,1297579 ,4644628 

Median  3,793500 3,793500 8,915000 3,509000 1,968000 10,843500 

Mode  3,3880a 3,3880a 8,5480a 3,2240a 1,6050a 7,8410a 

Std. Deviation  ,2753035 ,2753035 ,7744429 ,2396929 ,4103305 1,4687602 

Variance  ,076 ,076 ,600 ,057 ,168 2,157 

Range  ,7370 ,7370 2,0890 ,8150 1,1450 3,9670 

Minimum  3,3880 3,3880 8,5480 3,2240 1,6050 7,8410 

Maximum  4,1250 4,1250 10,6370 4,0390 2,7500 11,8080 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

                         Πίνακας 5.6. Δείκτες περιγραφικής στατιστικής. 

Στον Πίνακα 5.6. βλέπουμε ταύτιση των δεικτών περιγραφικής στατιστικής 

για τα λιμάνια Μgarr Gozo και  Crikewwa (δύο λιμάνια της  Μάλτας) τα 

οποία συνδέονται μόνο μεταξύ τους. 

 

Statistics 

 Malmo Stockholm Dover Portsmouth 

N 
Valid 10 10 10 10 

Missing 0 0 0 0 

Mean 173,500000 8,471400 13,674600 2,396200 

Std. Error of Mean 11,2913438 ,2097758 ,2576783 ,1385449 

Median 162,500000 8,444000 13,744000 2,197500 

Mode 121,0000a 7,2940a 12,0760a 1,9430a 

Std. Deviation 35,7063642 ,6633694 ,8148504 ,4381174 

Variance 1274,944 ,440 ,664 ,192 

Range 113,0000 1,8900 2,6940 1,2260 

Minimum 121,0000 7,2940 12,0760 1,9430 

Maximum 234,0000 9,1840 14,7700 3,1690 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

             Πίνακας 5.7. Οι Δείκτες περιγραφικής στατιστικής. 

 
 



56 
 

 

 

Συνοψίζοντας, από τους Πίνακες 5.4., 5.5., 5.6. και 5.7.  μπορούμε να 

καταλήξουμε στον παρακάτω πίνακα στον οποίο έχουμε  τη μέση κίνηση 

πελατών για τα 33 ευρωπαϊκά λιμάνια για τα έτη 2003 έως 2012. 

Α/Α Λιμάνι Μέσος αριθμός 
επιβατών (σε χιλιάδες) 

1 Frederikshavn 2,607700 

2 Helsingør (Elsinore) 10,097500  

3 Københavns Havn 1,150100  

4 Rødby (Færgehavn) 6,512300  

5 Puttgarden 6,510600  

6 Germany (unknown maritime coastal area) - other ports 236,887300  

7 Tallinn 6,868600  

8 Antirrio 3,875000  

9 Paloukia Salaminas 12,250000  

10 Peiraias 10,327900  

11 Perama 12,250000  

12 Rio 3,875000  

13 Algeciras 4,798000  

14 Palma Mallorca 4,427600  

15 Santa Cruz de Tenerife 4,378700  

16 Calais 11,246700  

17 Capri 5,769100  

18 Messina 9,897200  

19 Napoli 7,039400  

20 Piombino 3,971500  

21 Porto d'Ischia 2,831700  

22 Portoferraio 3,204400  

23 Reggio di Calabria 9.685800  

24 Cirkewwa 3,769600  

25 Mgarr, Gozo 3,769600  

26 Helsinki 9,213200  

27 Turku 3,570000  

28 Göteborg 2,040400  

29 Helsingborg 10,139100  

30 Malmö 173,500000  

31 Stockholm 8,471400  

32 Dover 13,674600  

33 Portsmouth 2,396200  

 

  Πίνακας 5.8. Η μέση επιβατική κίνηση σε 34 ευρωπαϊκά λιμάνια 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε το λιμάνι με τη μικρότερη επιβατική  

κίνηση είναι το λιμάνι του Københavns Havn με μέσο αριθμό επιβατών 

1.150.100 ανά έτος ενώ το λιμάνι με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση είναι το 

λιμάνι του Malmo με  μέσο αριθμό επιβατών 173.500.00  ανά έτος (εξαιρούμε 
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τα λιμάνια της Γερμανίας και άλλα λιμάνια στα οποία δεν έχουμε λεπτομερή 

στοιχεία). 

 

Στη συνέχεια, θεωρούμε τα λιμάνια που έχουν μέσο αριθμό επιβατών ανά έτος 

μικρότερο από 5.000.000 επιβάτες, λιμάνια «χαμηλής επιβατικής 

κίνησης» και τα λιμάνια που έχουν μέσο αριθμό επιβατών ανά έτος 

μεγαλύτερο ή ίσο  από 5.000.000,  λιμάνια «υψηλής επιβατικής κίνησης».  

Μπορούμε λοιπόν χρησιμοποιώντας τη παραπάνω θεώρηση να 

κατασκευάσουμε το παρακάτω κυκλικό διάγραμμα το οποίο μας δίνει τα 

αντίστοιχα ποσοστά των λιμανιών χαμηλής και υψηλής επιβατικής κίνησης. 

 

 

Σχήμα 5.1. Τα Ποσοστά λιμανιών υψηλής και χαμηλής επιβατικής κίνησης. 

 

 
Στο παραπάνω κυκλικό διάγραμμα βλέπουμε ότι το ποσοστό των λιμανιών τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως «λιμάνια υψηλής επιβατικής κίνησης» είναι  

54.55% (κόκκινο χρώμα) ενώ τα λιμάνια τα οποία χαρακτηρίζονται ως  

«λιμάνια χαμηλής επιβατικής κίνησης» είναι 45,45% (μπλε χρώμα) επί του 

συνόλου των λιμανιών του Πίνακα 5.1. 

 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε στο Σχήμα 5.2.  το συνολικό μέσο αριθμό 

επιβατών που μετακινήθηκαν από και προς τα ευρωπαϊκά λιμάνια που 
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αναφέρονται στον Πίνακα 5.1.  όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα έτη 2003-

2012.  

 

Σχήμα 5.2. Η Επιβατική κίνηση σε ευρωπαϊκά λιμάνια 

    Παρατηρούμε ότι στην τριετία 2006-2009 υπήρχε αυξητική τάση στο μέσο 

αριθμό επιβατών που μετακινήθηκαν από και προς τα αναφερόμενα 

λιμάνια, ενώ από το 2009 υπήρξε μείωση στο μέσο αριθμό επιβατών που 

μετακινήθηκαν. Μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση 

της επιβατικής κίνησης μπορεί να είναι η αρχή της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης καθώς και άλλοι, όπως η κατασκευή γεφυρών ανάμεσα σε λιμάνια 

που έχουν μικρή απόσταση (π.χ. Ρίο-Αντίρριο). 

 

 

5.3  Η Στατιστική ανάλυση   για την επιβατική κίνηση 

στο λιμάνι του Πειραιά. 

 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

που έχουμε αντλήσει από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) 

και αφορούν το λιμάνι του Πειραιά για τα έτη 2003-2012. Η στατιστική 

υπόθεση που θα ελέγξουμε αφορά τη μέση επιβατική κίνηση ανά έτος. 

Ειδικότερα, θα ελέγξουμε με επίπεδο σημαντικότητας 5% , αν η μέση 

επιβατική κίνηση από και προς το λιμάνι του Πειραιά είναι ίση με 

10.000.00 επιβάτες ανά έτος.  Πριν  προχωρήσουμε στη χρήση του t-test 

0

5

10

15

20

25

30

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

 Μ
έσ

ο
ς 

α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

επ
ιβ

α
τώ

ν 
(σ

ε 
εκ

α
το

μ
μ

ύ
ρ

ια
) 

 
  

Έτη 

Επιβατική κίνηση σε 33 μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια 



59 
 

για τον έλεγχο της υπόθεσης θα ασχοληθούμε τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να ισχύουν. 

Αρχικά, αναφέρουμε ότι το δείγμα μας είναι τυχαίο και αυτό οφείλεται 

στην μορφή των δεδομένων τα οποία έχουμε αντλήσει από την Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε την ύπαρξη ή όχι ακραίων παρατηρήσεων οι 

οποίες αν υπάρχουν θα αποτελέσουν πρόβλημα στη χρήση της στατιστικής 

συνάρτησης που απαιτείται για τον έλεγχο της υπόθεσης που έχουμε 

θέσει. Ο έλεγχος για την ύπαρξη ή όχι ακραίων παρατηρήσεων θα γίνει 

γραφικά με το θηκόγραμμα (boxplot). Με τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου SPSS κατασκευάζουμε το θηκόγραμμα. 

 
 

                  Σχήμα 5.3. Το Θηκόγραμμα (λιμάνι  Πειραιά). 
 

Από το Σχήμα 5.3. παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες παρατηρήσεις 

για τον αριθμό των επιβατών που μετακινήθηκαν από και προς το λιμάνι 

του Πειραιά τα έτη 2003-2012. 

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε αν τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή, κάτι το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

χρησιμοποίηση του t-test. O έλεγχος για την κανονικότητα του δείγματος 

θα γίνει γραφικά αλλά και με τη χρήση στατιστικών τεστ.  

Ο γραφικός έλεγχος θα γίνει με τα Q-Q Plot και P-Plot διαγράμματα τα 

οποία θα πράξουμε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 
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                     Σχήμα 5.4. Το Διάγραμμα  Q-Q Plot (λιμάνι  Πειραιά). 

   
 

 
 

                       Σχήμα 5.5. Το Διάγραμμα  P-P Plot (λιμάνι  Πειραιά). 
 

Από τα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι τα δεδομένα μας 

ακολουθούν την κατανομή. Επίσης, θα ελέγξουμε την υπόθεση της 

κανονικότητας με το στατιστικό τεστ των Shapiro-Wilk.  
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O παρακάτω πίνακας μας δίνει όλες τις απαιτούμενες ποσότητες. 

 

 

      

                           
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το p-value=0.101>0.05  και 

επομένως από το στατιστικό κριτήριο των Shapiro-Wilk καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή με 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Αφού λοιπόν ελέγξαμε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μπορούμε να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο της υπόθεσης ότι ο μέσος αριθμός επιβατών που 

μετακινούνται από και προς το λιμάνι του Πειραιά είναι ίσος με 10.000.000 

το έτος (2003-2012). Χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 

παράγουμε τους παρακάτω πίνακες οι οποίοι μας δίνουν όλες τις απαραίτητες 

ποσότητες για το t-test. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Peiraias 10 10,327900 1,1445566 ,3619406 

 
Πίνακας 5.9(α). Ο Στατιστικός έλεγχος για την επιβατική κίνηση (λιμάνι 
Πειραιά). 

One-Sample Test 

 Test Value = 10 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Peiraias ,906 9 ,389 ,3279000 -,490866 1,146666 

 
 

Πίνακας 5.9(β). Ο Στατιστικός έλεγχος για τον επιβατική κίνηση (λιμάνι 

Πειραιά). 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Peiraias ,215 10 ,200* ,870 10 ,101 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

      Πίνακας 5.9.  Ο Έλεγχος κανονικότητας (λιμάνι Πειραιά). 
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Από τον Πίνακα 5.9(α). έχουμε ότι η δειγματική μέση τιμή για την 

επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι 10.327.900 επιβάτες και η 

δειγματική τυπική απόκλιση ίση με 1.144.556 επιβάτες. 

Από τον Πίνακα 5.9(β). έχουμε ότι το p-value=0.389>0.05 (για τον 

δίπλευρο έλεγχο) και επομένως δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη 

στατιστική υπόθεση ότι ο μέσος αριθμός επιβατών που μετακινήθηκαν 

από και προς το λιμάνι του Πειραιά τα έτη 2003-2012 είναι ίσος με 

10.000.000. 

 

5.4 Η κίνηση  εμπορευματοκιβώτιων  σε όλα τα ελληνικά 

λιμάνια για τα έτη 2003-2012.  

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια στατιστική μελέτη της κίνησης των 

εμπορευματοκιβωτίων (μεγάλου μεγέθους) (Large Containers) που έχουν 

μεταφερθεί ή αναχωρήσει συνολικά από όλα τα ελληνικά λιμάνια. Τα 

δεδομένα έχουν αντληθεί από τον ισότοπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (Eurostat) και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

Πίνακας 5.10.  Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά λιμάνια (Πηγή: 

Eurostat). 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που 

έχουν αναχωρήσει ή αφιχθεί στα ελληνικά λιμάνια από το 2003 έως το 2012.  

Η γραφική παράσταση του Σχήματος  5.6. μας δίνει μια εικόνα της κίνησης 

των εμπορευματοκιβωτίων. 
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Σχήμα 5.6. Ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν μετακινηθεί μέσω 

ελληνικών λιμανιών για τα έτη 2003-2012. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική μείωση της κίνησης  των 

εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά λιμάνια ανάμεσα στα έτη 2007-2009 ενώ 

στη συνέχεια, δηλαδή από το 2009 και έπειτα, υπάρχει σαφή αύξηση στην 

κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων και αυτό οφείλεται κυρίως στη επένδυση 

της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και στον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων. Το επιχείρημα που διατυπώθηκε επιβεβαιώνεται και από τις 

παρακάτω γραφικές παραστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν  αντίστοιχα τις 

εισερχόμενες και εξερχόμενες κινήσεις εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά 

λιμάνια. 

 

Σχήμα 5.7. Ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν εισέλθει στα 

ελληνικά λιμάνια για τα έτη 2003-2012. 
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Σχήμα 5.8. Ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν εξέλθει από τα 

ελληνικά λιμάνια για τα έτη 2003-2012. 

 

Στη συνέχεια θα δώσουμε κάποιους από τους δείκτες περιγραφικής 

στατιστικής όπως  η μέση τιμή, τη διασπορά, το εύρος, η μέγιστη και η 

ελάχιστη τιμή και το συνολικό αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που 

μετακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά λιμάνια. 

 

 

Statistics 

value 

N 
Valid 10 

Missing 20 

Mean 16069,10 

Median 16512,50 

Mode 6227a 

Std. Deviation 7381,715 

Variance 54489708,989 

Range 26045 

Minimum 6227 

Maximum 32272 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 
 Πίνακας 5.11. Οι Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για το συνολικό αριθμό 

εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά λιμάνια τη περίοδο 2003-2012. 
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Πίνακας 5.12. Οι Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για το συνολικό αριθμό 

εισερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά λιμάνια τη περίοδο 

2003-2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Statistics 

value 

N 

Valid 10 

Missing 20 

Mean 9659,90 

Std. Error of Mean 1172,997 

Median 10257,00 

Mode 4457a 

Std. Deviation 3709,343 

Variance 13759221,878 

Range 12756 

Minimum 4457 

Maximum 17213 

a. Multiple modes exist. The smallest value is 

show 

Statistics 

value 

N 
Valid 10 

Missing 20 

Mean 7023,00 

Median 6834,00 

Mode 1897a 

Std. Deviation 4093,511 

Variance 16756835,111 

Range 14550 

Minimum 1897 

Maximum 16447 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 
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Πίνακας 5.14.  Οι Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για το συνολικό αριθμό 

εξερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων στα ελληνικά λιμάνια τη περίοδο 2003-

2012. 

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον έλεγχο της υπόθεσης  ότι ο μέσος 

συνολικός αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που μετακινούνται από και 

προς τα ελληνικά λιμάνια είναι ίσος με 15.000 ανά έτος έναντι της 

εναλλακτικής υπόθεσης ότι ο μέσος  υπόθεσης  ότι ο μέσος συνολικός αριθμός 

των εμπορευματοκιβωτίων που μετακινούνται από και προς τα ελληνικά 

λιμάνια είναι μεγαλύτερος ή ίσος από (>=) 15.000. Για τον έλεγχο της 

υπόθεσης θα χρησιμοποιήσουμε το t-test. 

Βασικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση του t-test  είναι η τυχαιότητα του 

δείγματος, η μη ύπαρξη ακραίων τιμών καθώς και η κανονικότητα του 

δείγματος. Η τυχαιότητα του δείγματος είναι προφανής όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω και περιγράφεται και στα στοιχεία των δεδομένων που έχει 

συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης  ή όχι ακραίων παρατηρήσεων θα 

χρησιμοποιήσουμε το θηκόγραμμα (boxplot) το οποίο κατασκευάστηκε με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 

 
 
Σχήμα 5.9(α). Το Θηκόγραμμα  του συνολικού αριθμού 
εμπορευματοκιβωτίων που μετακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά λιμάνια 
του έτους 2003-2012.
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Παρατηρούμε ότι το δείγμα μας έχει σαν ακραία τιμή τον αριθμό των 
εμπορευματοκιβωτίων που μετακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά λιμάνια 
για το έτος 2012. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το t-test θα 
αφαιρέσουμε την ακραία τιμή και θα προχωρήσουμε στον έλεγχο της 
κανονικότητας. Πράγματι στο νέο θηκόγραμμα  στο Σχήμα 5.9(β). 
παρατηρούμε ότι δεν έχουμε άλλη ακραία παρατήρηση. 
 
 
 

 
 
Σχήμα 5.9(β). Το Θηκόγραμμα  του συνολικού αριθμού 
εμπορευματοκιβωτίων που μετακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά λιμάνια 
του έτους 2003-2012. 
 
Στη συνέχεια προχωράμε στον έλεγχο της κανονικότητας του δείγματος 
χρησιμοποιώντας τα Q-Q Plot και P-Plot διαγράμματα και το στατιστικό τεστ 
των Shapiro-Wilk. 
Tα διάγραμμα Q-Q Plot και P-Plot φαίνονται στα παρακάτω Σχήματα (Σχήμα 
5.10. και 5.11.). 
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Σχήμα 5.10. Το Διάγραμμα  P-P Plot (συνολικός αριθμός 

εμπορευματοκιβωτίων). 
 

 
 

Σχήμα 5.11. Το Διάγραμμα  Q-Q Plot (συνολικός αριθμός 

εμπορευματοκιβωτίων). 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν 

την κατανομή. Επίσης, θα ελέγξουμε την υπόθεση της κανονικότητας με το 

στατιστικό τεστ των Shapiro-Wilk. O παρακάτω πίνακας μας δίνει όλες τις 

απαιτούμενες ποσότητες. 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

value ,259 9 ,082 ,892 9 ,208 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Πίνακας 5. 15. Ο Έλεγχος κανονικότητας (αριθμός εμπορευματοκιβωτίων). 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το p-value=0.208>0.05  και 

επομένως από το στατιστικό κριτήριο των Shapiro-Wilk καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή με 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Αφού λοιπόν ελέγξαμε όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μπορούμε να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο της υπόθεσης ότι ο μέσος συνολικός αριθμός των 

εμπορευματοκιβωτίων που μετακινούνται από και προς τα ελληνικά λιμάνια 

είναι ίσος με 15.000 ανά έτος έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης ότι ο μέσος  

υπόθεσης  ότι ο μέσος συνολικός αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που 

μετακινούνται από και προς τα ελληνικά λιμάνια είναι μεγαλύτερος ή ίσος 

από (>=) 15.000.  Ο έλεγχος θα γίνει με το t-test χρησιμοποιώντας το 

στατιστικό πακέτο SPSS.  

Oι παρακάτω πίνακες μας δίνουν όλες τις απαιτούμενες ποσότητες. 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

value 9 14268,78 4983,761 1661,254 

 
Πίνακας 5. 15(α).  Το t-test για τον έλεγχο της υπόθεσης. 
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One-Sample Test 

 Test Value = 15000 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

value -,440 8 ,671 -731,222 -4562,08 3099,64 

 
 

 
                          Πίνακας 5. 15(β).  Το t-test για τον έλεγχο της υπόθεσης. 
 
 
Επειδή ο έλεγχος μας είναι δίπλευρος  και η τιμή της στατιστικής συνάρτησης 
t=-0.440<0  το p-value που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ίσο με :  
 
 

                                             1 / 2 0.6645p value p value        

 

Και επομένως επειδή  0.6645 0.05p value    δεν μπορούμε να απορρίψουμε 

την υπόθεση, με επίπεδο σημαντικότητας 5%, ότι μέσος αριθμός 
εμπορευματοκιβωτίων που μετακινήθηκαν από και προς τα ελληνικά λιμάνια 
είναι ίσος με 15.000. 
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