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Κεφάλαιο 1
1. Εισανωνή

Στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του μαθήματος της στρατηγικής 
διοίκησης πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργασία, η οποία 
διαπραγματεύεται τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στην επιβατηγό ναυτιλία 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκεκριμένες 
εξελίξεις υπαγορεύουν πλέον μεταβολή των κατευθύνσεων των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τις στρατηγικές τους επιλογές.

Αναλύοντας λοιπόν το υπάρχον νομοθετικό, οικονομικό και 
τεχνολογικό καθεστώς σε Ελλάδα και Ευρώπη, εξετάζοντας το εσωτερικό 
περιβάλλον των ανταγωνιστριών Ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 
εστιάζοντας στις Μινωικές Γραμμές (στις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους), 
αποπειράται η ανίχνευση των ευκαιριών και των απειλών στο αλλαγμένο 
πλέον ναυτιλιακό και ακτοπλοϊκό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να εξαχθούν και να τεκμηριωθούν οι προτεινόμενες στρατηγικές 
επιλογές των Μινωικών Γραμμών. Χρησιμοποιώντας βιβλιογραφία σχετική με 
τη στρατηγική διοίκηση, τη ναυτιλία και ειδικότερα την ακτοπλοΐα σε Ελλάδα 
και Ε.Ε., αρθρογραφία σχετική με τις πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου, αλλά 
και δικτυακούς τόπους προκειμένου να ακτινοσκοπηθούν από
χρηματοοικονομικής, επενδυτικής και τεχνολογικής πλευράς οι
ανταγωνίστριες Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δομήθηκε η συγκεκριμένη 
εργασία ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή τόσο 
του νομοθετικού, όσο και του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της ναυτιλίας 
στην Ευρώπη. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα του ναυτιλιακού 
προστατευτισμού και στο δίλημμα που ετέθει σε κάθε χώρα για το αν θα 
έπρεπε να υιοθετηθεί στη θέση της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς. Στο 
τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το εξωτερικό «μάκρο» περιβάλλον της ναυτιλίας, 

περιλαμβάνοντας το νομοθετικό, το οικονομικό, το τεχνολογικό και το 
κοινωνικό - πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας αλλά και κάθε χώρας που 
χρήζει ειδικής αναφοράς. Επιπλέον εξετάζεται και το θέμα των παραγόντων
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του «μάκρο» περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 
Ελληνικής ναυτιλία. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται το εξωτερικό «μίκρο» 
περιβάλλον της ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας ειδικότερα, μέσω του 

υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Porter. Τόσο στο τρίτο όσο και στο 
τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ξεχωριστά η θέση των Μινωικών Γραμμών. Στο 
πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον των Μινωικών 
Γραμμών, το οποίο και υπόκειται σε σύγκριση με το αντίστοιχο των 

ανταγωνιστριών Ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τέλος, στο έκτο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιλογές των Μινωικών Γραμμών 
τόσο σε ανώτερο, όσο και σε ανταγωνιστικό επίπεδο, εξετάζοντας τις 
αντίστοιχες του παρελθόντος και προβαίνοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις 
για το εγγύς μέλλον.

Συγκεκριμένα, συμπεραίνεται από την όλη μελέτη βάσει τόσο των 
επιλογών του παρελθόντος όσο και του στόλου, του ελέγχου σε λιμάνια, αλλά 
και της χρηματοοικονομικής κατάστασης των Μινωικών Γραμμών και των 
τεσσάρων σημαντικών ανταγωνιστών τους (Επιχειρήσεις Αττικής με τα 
Superfast Ferries, ΑΝΕΚ, Γραμμές Στρίντζη με τα BlueStar Ferries και 
Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου) πως η ενδεδειγμένη στρατηγική επιλογή των 
Μινωικών Γραμμών είναι η οριζόντια ολοκλήρωση μέσω μιας συγχώνευσης ή 
στρατηγικής συμμαχίας με την ΑΝΕΚ σε πρώτο βαθμό και τη ΝΕΑ 
δευτερευόντως. Ταυτόχρονα παρατίθενται και προτάσεις για ενδεχόμενες 
στρατηγικές ανταγωνιστικές επιλογές.



Κεφάλαιο 2
Στο 2° κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή τόσο του 

νομοθετικού, όσο και του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της 
ναυτιλίας στην Ευρώπη. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα 
του ναυτιλιακού προστατευτισμού και στον προβληματισμό που 
ετέθη σε κάθε χώρα για το αν θα έπρεπε να τον υιοθετήσει στη 
θέση της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς. Επιπλέον 
εξετάζονται θέματα όπως οι διεθνείς ναυτιλιακές σχέσεις αλλά 
και η διαχρονική εξέλιξη της ναυτιλιακής πολιτικής της Ε.Ε.

2. Ιστορική αναδοοιιή - Γενικές ναυτιλιακές αργές

2.1 Οι δύο ιδεολογίες
Από τον 2° Παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα εμφανίστηκαν δύο 

διαφορετικές ιδεολογίες[1] και πρακτικές όσον αφορά τη λειτουργία και 
διαχείριση της ναυτιλίας. Την πρώτη ιδεολογία αποτελεί η σχολή της 
ελεύθερης αγοράς, ενώ τη δεύτερη ο ναυτιλιακός προστατευτισμός στις 
θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς οι ναυτιλιακές 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν 
στη βάση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο οικονομικός αυτός 
φιλελευθερισμός ή διαφορετικά η «αρχή του ελεύθερου εμπορίου» 
υπαγορεύει πως δε θα πρέπει να υπάρχουν εθνικοποιημένες ή κρατικές 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση δε θα πρέπει να εμφανίζονται και 
φαινόμενα κρατικών βοηθειών και περιοριστικών μέτρων για την ανάπτυξη 
εθνικών στόλων. Ιστορικά «η ελευθερία στης θάλασσες» εφαρμόστηκε από 
τους Ολλανδούς κατά τον 16° αιώνα και αποτέλεσε απάντηση στην κυριαρχία 

των Βρετανών. Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο οικονομικός 
φιλελευθερισμός στη ναυτιλία εμπεριέχει δύο διαφορετικές σκοπιές. Αρχικά, η 

καθαρά εμπορική πλευρά υπαγορεύει πως οι αγοραστές και οι πωλητές 
διαθέτουν σχεδόν την ίδια, διαπραγματευτική κυρίως, δύναμη. Έπειτα, η
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πολιτική πλευρά υπαγορεύει πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των 
εμπορικών πλοίων να πλέουν νόμιμα και ειρηνικά στις θάλασσες. Σύμφωνα 
με την τελευταία άποψη θα πρέπει να υφίστανται τέλειες συνθήκες ισότητας 
που θα εκπορεύονται από το ναυτικό δίκαιο όλων των εθνών, αναπτυγμένων 
ή αναπτυσσομένων.

Από την άλλη πλευρά, η ιδεολογία του ναυτιλιακού προστατευτισμού, 
η οποία έχει μακρόχρονη εξέλιξη και γιγαντώθηκε μετά το 2° Παγκόσμιο 

πόλεμο, χρησιμοποιείται διαχρονικά ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων 
ναυτιλιακών κρατών. Επί παραδείγματι η Βρετανία, η οποία είναι σήμερα 
υπέρμαχος του ναυτιλιακού φιλελευθερισμού, υπήρξε αρχικά ο μεγάλος 
αντίπαλος της αρχής του ελευθέρου εμπορίου κατά τον 16° και 17° αιώνα με 
χαρακτηριστικό δείγμα τους νόμους του Όλιβερ Κρόμγουελ, σύμφωνα με τους 
οποίους αποκλειόταν η μεταφορά εμπορευμάτων που αφορούσαν το 
εσωτερικό της εμπόριο από Ολλανδικά πλοία. Ο προστατευτισμός στη 
ναυτιλία παίρνει πολλές μορφές και δε χρησιμοποιείται πάντοτε από κάθε 
πολιτική ή οικονομική ομάδα χωρών.

2.2 Οι TOUEic τγκ vauTiAiac
Η ταξινόμηση των εμπορικών πλοίων[1] γίνεται βάσει του τύπου του 

πλοίου και του είδους και όγκου του φορτίου. Συγκεκριμένα έχουμε τη 
διάκριση σε:

ί) Φορτηγά πλοία, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων εξυπηρετώντας είτε τη Ναυτιλία Χύδην (bulk shipping) είτε τη 
Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών (liner shipping),

ϋ) Επιβατηγό πλοία, που έχουν ως κύρια ασχολία τη μεταφορά 
επιβατών, αλλά και μικρών ποσοτήτων φορτίου,

iii) Πλοία ειδικού προορισμού, τα οποία αφορούν τη μεταφορά 
εμπορευμάτων που πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης, καθώς διαθέτουν 
ειδικό εξοπλισμό και

ίν) Πλοία βοηθητικής ναυτιλίας, τα οποία συντελούν στην εύρυθμη και 
ανεμπόδιστη λειτουργία των θαλασσίων μεταφορών.
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2.3 Οι διεθνεκ ναυτιλιακέ€ σγέσεκ Γ11
Μέχρι το τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου η ναυτιλία διεπόταν από 

αρχές που κατά κύριο λόγο ευνοούσαν το φιλελευθερισμό. Από τη δεκαετία 
του ’60 και έπειτα, δεδομένων των τρομακτικών απωλειών που υπέστησαν οι 
παραδοσιακοί εμπορικοί στόλοι, μια σειρά από αναπτυσσόμενες χώρες 
άρχισαν να δείχνουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της 
εμπορικής τους ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, χώρες της Δυτικής Αφρικής 
(Νιγηρία), της Νοτίου Αμερικής (Αργεντινή και Βραζιλία), της Νοτιοανατολικής 
Ασίας και η Ινδία διείδαν στην εμπορική ναυτιλία την ευκαιρία να βελτιώσουν 
το εμπορικό τους ισοζύγιο. Η αυξημένη ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων 
που υπήρχε εκείνη την εποχή, ως απόρροια της διατήρησης της βιομηχανικής 
παραγωγής σε υψηλά επίπεδα, ευνόησε το προαναφερθέν εγχείρημα 
δημιουργίας των εθνικών στόλων. Επιπλέον, οι τότε νεοεισερχόμενοι 

ανταγωνιστές δε δίστασαν να επιβάλλουν και προστατευτικά μέτρα για την 
ενίσχυση των μεριδίων τους. Μέτρα όπως η παρακράτηση φορτίου, ο 
επιμερισμός, οι οικονομικές επιδοτήσεις και διοικητικές ρυθμίσεις έλαβαν 
χώρα.

Στα τέλη του 1981 έλαβε χώρα η μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτιλιακή 
κρίση. Οι ελπίδες που υπήρχαν για ραγδαία ανάπτυξη της ναυτιλιακής αγοράς 
διαψεύστηκαν με αποτέλεσμα την ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και 
της ζήτησης χωρητικότητας. Σε μέγιστο βαθμό επλήχθησαν οι παραδοσιακοί 
στόλοι, καθιστώντας επιβεβλημένη πλέον για την επιβίωση τους την 
εφαρμογή προστατευτικών μέτρων με τη μορφή των σημαιών ευκαιρίας. 
Προσθετικά στην όλη αρνητική συγκυρία λειτούργησαν και οι πετρελαϊκές 
κρίσεις, καθώς ώθησαν πολλούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς να 
αποσυρθούν από τη ναυτιλία.

2.4 Ναυτιλιακή πολιτική τικ Ε.Ο.Κ.
Το 1985 αποτελεί το κρίσιμο έτος της έναρξης των διεργασιών για τη 

σύνταξη της κοινής Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής που συμπεριλήφθηκε 
στη Λευκή Βίβλο της ολοκλήρωσης της κοινής Ευρωπαϊκής αγοράς. Τα 

γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία προς αυτή τη χρονική στιγμή είναι[1]:
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i) η Συνθήκη της Ρώμης, η οποία με το άρθρο 74 προέβλεψε τη 
σύνταξη μιας κοινής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 84 
παράγραφος 1 της Συνθήκης αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 74 δεν 
ισχύουν για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, όμως η ύπαρξη της 
παραγράφου 2 που παρείχε το δικαίωμα να επανασυζητηθούν τα ναυτιλιακά 
θέματα οδήγησε

ϋ) στην υποβολή υπομνήματος από τη Γαλλία το 1975 στο οποίο 
πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.

iii) Το προαναφερθέν υπόμνημα οδήγησε στη δημιουργία μιας 
έκθεσης περί θαλασσίων μεταφορών στην Κοινότητα, η οποία υποβλήθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2/3/1977.

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. η Κοινότητα έγινε η 
μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, αποκτώντας παράλληλα και 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα σε διεθνής οργανισμούς. Η 
ενδυνάμωση αυτή της Ε.Ο.Κ. αντιμετωπίστηκε με περιοριστικά μέτρα από 
άλλες χώρες με τελική κατάληξη την πλήρη εγκατάλειψη της αρχής περί 
ελευθερίας των θαλασσών.

Εν τέλει, το Δεκέμβριο του 1986 το Συμβούλιο των Υπουργών της 
Ε.Ο.Κ. υιοθέτησε για πρώτη φορά ένα πακέτο 4 Κανονισμών[1] που 
αντιπροσώπευαν την πρώτη φάση της Κοινοτικής ναυτιλιακής πολιτικής.

a) Κανονισμός No 4055/86: Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ των 
κρατών-μελών αλλά και μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων χωρών. Σύμφωνα 
με τον κανονισμό αυτό η αγορά των θαλασσίων μεταφορών όσον αφορά το 
εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και μεταξύ κρατών-μελών και τρίτων 
κρατών έπρεπε να απελευθερωθεί μέχρι 1/1/1993, όπως κι έγινε. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τέθηκε σε εφαρμογή η πρώτη φάση της απελευθέρωσης του 
cabotage. Ειδικότερα για την Ελλάδα από 1/1/1999 ήρθηκε το cabotage 
(προνόμιο) για τα κρουαζιερόπλοια και από 1/11/2002 ήρθηκε το προνόμιο 
για τα επιβατηγό ακτοπλοϊκά με το νόμο 2932 του 2001 [25],

b) Κανονισμός No 4056/86: Καθορισμός του τρόπου εφαρμογής των 

άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης της Ρώμης, τα οποία και καθορίζουν τους 
κανόνες ανταγωνισμού.
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c) Κανονισμός No 4057/86: Αφορά τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού 
ναύλων κατά τις θαλάσσιες μεταφορές.

d) Κανονισμός No 4058/86: Ανάληψη συντονισμένων ενεργειών 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις ωκεανοπόρες 
μεταφορές φορτίων. Συγκεκριμένα καθορίζεται η διαδικασία για την ανάληψη 
συντονισμένων ενεργειών για αντίμετρα από τα κράτη-μέλη εναντίον τρίτων 
κρατών, όταν τα τελευταία προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των Ευρωπαϊκών 
ναυτιλιακών εταιρειών ή πλοίων στις ποντοπόρες θαλάσσιες μεταφορές.

2.5 Ναυτιλιακός Προστατευτισμός
Η έννοια του ναυτιλιακού προστατευτισμούς ] αποτελεί βασική 

παράμετρο οποιοσδήποτε αναφοράς στη ναυτιλία. Αποτελεί την αντίρροπη 
θεώρηση για τη ναυτιλία σε σχέση με την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς. Η 
ελεύθερη αγορά υπακούει στην «αρχή της ελευθερίας στις θάλασσες», η 
οποία δε συνεπάγεται και απουσία κανονισμών, αλλά το ότι «κανένα κράτος 

δεν μπορεί να νομοθετεί μονομερώς και κάθε κανονισμός θα πρέπει να γίνεται 
από όλους και για το καλό όλων».

Με τον όρο “ναυτιλιακός προστατευτισμός" εννοούνται τα παρακάτω : 
ί) Ποοτίυηση σηυαίαο

Ως προτίμηση σημαίας[1] ορίζεται η κρατική ναυτιλιακή πολιτική η 
οποία και κάνει διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών σημαιών και δίνει φορτία με 
προτίμηση ή προτεραιότητα προς την εθνική του σημαία. Αποτελεί ιστορικά 
τον πρώτο μηχανισμό παρεμβατισμού στους εμπορικούς και οικονομικούς 
τομείς της ναυτιλίας σκοπεύοντας στην υπεράσπιση της κρατικής εμπορικής 
ναυτιλίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εμπορικές συμφωνίες που 
εμφανίζονται με τρεις μορφές. Η πρώτη μορφή είναι ο ολικός αποκλεισμός 
όλων των ξένων σημαιών από μια περιοχή, γνωστός και ως cabotage 
(προνόμιο της ακτοπλοΐας), προκειμένου το κράτος να αναπτύξει περαιτέρω 
τον εθνικό εμπορικό του στόλο. Στη δεύτερη μορφή εμπορικών συμφωνιών 

εμφανίζονται οι διμερείς συμφωνίες, δηλαδή εμπορικές συμφωνίες μεταξύ δύο 
κρατών που επιθυμούν να κατανείμουν τα φορτία τους μεταξύ των δύο 
εθνικών τους στόλων. Ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας υπάρχει 

καταμερισμός φορτίων σε ποσοστά 50-50, 60-40 κτλ. Τέλος υπάρχουν και οι
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πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες και αποτελούν την πλέον φιλελεύθερη 
μορφή εμπορικών σχέσεων. Τέτοιες συμφωνίες διαπραγματεύονται μετά την 
ίδρυση της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (G.A.T.T.) 

ϋ) Διάκριση σημαίας
Η διάκριση σημαίας[1] μπορεί να θεωρηθεί ως η συνέχεια της 

προτίμησης σημαίας. Χαρακτηριστικό της είναι πως αποτελεί ένα λιγότερο 
φιλελεύθερο μηχανισμό ανάπτυξης εθνικής σημαίας. Πρωτοεμφανίστηκε στις 
Η.Π.Α. και σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται από ένα κράτος όταν αυτό 
επιθυμεί να προσφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε άλλες σημαίες σε 
σχέση με τη δική του. Αν και τα όρια μεταξύ της προτίμησης και της διάκρισης 
σημαίας δεν είναι απολύτως διακριτά, κύρια διαφορά τους είναι το γεγονός ότι 
η προτίμηση σημαίας περιλαμβάνει μόνο τις περιοριστικές πρακτικές που 
καλύπτουν τα φορτία, ενώ η διάκριση σημαίας, όντας μια περισσότερο ευρεία 
έννοια, καλύπτει και επιβαρύνσεις λιμενικών τελών, τελών καταμέτρησης 
χωρητικότητας, προξενικά τέλη κτλ. 

iii) Παρακράτηση Φορτίου
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο επιμερισμός φορτίου, η προτίμηση 

φορτίου και η διαφύλαξη φορτίου[1]. Κατά τον επιμερισμό φορτίου, κάποιο 
κράτος Α μπορεί για συγκεκριμένους λόγους να διαμοιράσει τα φορτία του με 
πλοία που φέρουν τη σημαία κάποιου άλλου κράτους Β, αντί με τα πλοία του 
κράτους Γ. Στην προτίμηση φορτίου, υπάρχει κάποιο διαθέσιμο φορτίο, η 
διανομή του οποίου λειτουργεί σύμφωνα με τις παρεμβάσεις κάποιου κράτους 
που κατανέμει αυτό το φορτίο δίνοντας προτεραιότητα στα πλοία με εθνική 
σημαία, έπειτα σε πλοία φιλικών σημαιών όταν τα εθνικά πλοία αδυνατούν να 
καλύψουν την απαιτούμενη χωρητικότητα και εν τέλει σε τρίτα κράτη όταν 
είναι απαραίτητο και μόνο. Τέλος, η διαφύλαξη φορτίου αποτελεί πρακτική 
που εφαρμόζεται από τις Η.Π.Α., έχοντας ως σημείο αναφοράς «την 
επίδραση που έχει το φορτίο στην παρακράτηση ενός συγκεκριμένου μέρους 
των εξαγωγών και εισαγωγών του για πλοία με εθνική σημαία», 

ΐν) Κρατικόρ παοευβατισυόο
Ο όρος παρεμβατισμός[1] αναφέρεται στις δραστηριότητες του 

κράτους ή των κυβερνήσεων όσον αφορά τη ναυτιλία. Σε γενικές γραμμές 
τόσο η Διάκριση Σημαίας όσο και οι Ναυτιλιακές Επιχορηγήσεις αποτελούν 
μια μορφή κρατικού παρεμβατισμού. Ο κρατικός παρεμβατισμός στη ναυτιλία,
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όπως προαναφέρθηκε, εμφανίστηκε μετά το 2° Παγκόσμιο πόλεμο και 
περιλαμβάνει 3 κύριους τύπους. Πρώτον, ο κρατικός έλεγχος, ο οποίος 
περιλαμβάνει ειδικούς κανονισμούς για τη ναυτιλία προκειμένου να ελεγχθεί η 
λειτουργία της. Οι τέσσερις κυριότεροι κανονισμοί είναι ο εποπτικός 
σχεδιασμός, οι κυβερνητικές οδηγίες και εγκρίσεις, οι ρυθμιστικές υπηρεσίες 
και ο έλεγχος ξένης συμμετοχής. Δεύτερος τύπος κρατικού παρεμβατισμού 
είναι η κρατική συμμετοχή , καθώς πολλές χώρες υιοθετούν την άποψη πως η 
άμεση κρατική συμμετοχή στη χρηματοδότηση και στη διαχείριση των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου. 
Αυτός ο τύπος κρατικού παρεμβατισμού απαντάται σε μικτές επιχειρήσεις, σε 
εθνικοποιήσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυπηγείων και σε κρατικές 
συμβάσεις. Τέλος, τον τρίτο τύπο κρατικού παρεμβατισμού αποτελεί η κρατική 
βοήθεια ιδιαίτερα προς την ποντοπόρο ναυτιλία, μέσω κινήτρων για 
εξαγωγές, προώθησης πωλήσεων, εξαγωγικών πιστώσεων πλοίων, 
απαλλαγών ξένου συναλλάγματος, περιορισμών στις εισαγωγές κτλ. 

ν) Ναυτιλιακές Επιχορηνήσειο
Οι ναυτιλιακές επιχορηγήσεις[1], ως μέθοδος ανάπτυξης του στόλου 

κάποιας χώρας, συνίστανται κυρίως από οικονομική και φορολογική βοήθεια 
προς οποιαδήποτε ναυτιλιακή ή ναυπηγική επιχείρηση. Συνήθως οι 
επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται άμεσα από την εκάστοτε κυβέρνηση μέσω 
των επιχορηγήσεων, ενώ από φορολογική πλευρά ο γνωστότερος τρόπος 
ελάφρυνσης είναι μέσω των μορφών απόσβεσης. Η πρώτη χώρα που 
προχώρησε σε επιχορηγήσεις προς τη ναυτιλία ήταν η Μεγάλη Βρετανία κατά 
τον 17° αιώνα. Οι επιχορηγήσεις διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες. 
Συγκεκριμένα, στις άμεσες επιχορηγήσεις έχουμε τις λειτουργικές, τις 
κατασκευαστικές, τις εκσυγχρονιστικές, τις επιχορηγήσεις ταχύτερης 
απόσβεσης, τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις επιτοκίων. Στις έμμεσες 
επιχορηγήσεις εντάσσονται οι επιδοτήσεις επενδύσεων, η εγγύηση 
επενδύσεων και προθεσμιακές πιστώσεις, τα φορολογικά οφέλη, οι 
κατασκευαστικές προκαταβολές, οι τελωνειακές απαλλαγές, οι επιχορηγήσεις 
αποζημίωσης, οι τιμαριθμικές και ασφάλειας, οι κοινωνικές παροχές προς 

τους ναυτικούς και οι επιχορηγήσεις προς ερευνητικά ναυτιλιακά κέντρα.
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2.6 nap0vovT£C επιρροής Ναυτιλιακής προσφοράς και 

ζήτησης
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση 

στις θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής[1]:

□ Ζήτηση

ί) Παγκόσμια οικονομία
ϋ) Θαλάσσιο εμπόριο
iii) Μέση απόσταση μεταφοράς φορτίων
ϊν) Μεταφορικό κόστος
ν) Πολιτικά γεγονότα

□ Προσφορά

ί) Παγκόσμιος στόλος 
ϋ) Ναυπηγική παραγωγή 
iii) Διαλύσεις και απώλειες πλοίων 
ϊν) Παραγωγικότητα των πλοίων 
ν) Λειτουργικό περιβάλλον πλοίου
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Κεφάλαιο 3
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το εξωτερικό «μάκρο» 

περιβάλλον της ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας ειδικότερα, 
περιλαμβάνοντας το νομοθετικό, το οικονομικό, το 
τεχνολογικό και το κοινωνικό - πολιτιστικό περιβάλλον 
της Ελλάδας αλλά και κάθε χώρας που χρήζει ειδικής 
αναφοράς. Επιπλέον εξετάζεται και το θέμα των 
παραγόντων του «μάκρο» περιβάλλοντος που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 
ναυτιλίας. Τέλος η όλη ανάλυση εστιάζεται στις Μινωικές 
Γραμμές.

3. Ανάλυση του εξωτερικού (ευρύτερου ή υάκοο) 

πεοιβάλλονπκ

3.1 Πολιτικό και νουικό περιβάλλον Γ1.41
Ο σημαντικότερος νόμος που διέπει την Ελληνική κυβερνητική 

ναυτιλιακή πολιτική είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953, περί 
«προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων» και αφορά την επένδυση και προστασία 
κεφαλαίων εξωτερικού. Το εν λόγω διάταγμα οδήγησε σε γιγάντωση της 
Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας μεταπολεμικά, παρότι ήταν κατεστραμμένη. 
Ειδικότερα το άρθρο 13 αναφέρεται στην προνομιακή μεταχείριση που έχει το 
κεφάλαιο εξωτερικού, όταν αυτό προορίζεται για παραγωγικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Το άρθρο αυτό επεκτείνεται και σε πλοία άνω των 1500 Κ.Ο.Χ. 
αν αυτά νηολογηθούν υπό την Ελληνική σημαία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να εγγράψουν πλοία άνω των 
1500 Κ.Ο.Χ. στο Ελληνικό νηολόγιο, υπό τον όρο του να ανήκει πλέον του 
50% του μετοχικού κεφαλαίου της ναυτιλιακής εταιρείας, υπό την κατοχή της 
οποίας βρίσκεται το εν λόγω πλοίο, σε Ελληνικά συμφέροντα.

Με το προαναφερθέν άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 οι Ελληνικές αρχές 

προσέλκυσαν τα ελληνόκτητα πλοία με την ελεύθερη εισαγωγή και διαχείριση
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του συναλλάγματος, αλλά ταυτόχρονα με το άρθρο 5 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.) εμπόδισαν την είσοδο ξένων συμφερόντων στην 
υπό Ελληνική σημαία ναυτιλία. Πάγια θέση των Ελληνικών αρχών για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού στόλου στην παγκόσμια 
ναυτιλία, ήταν το να μην εισέρχονται ξένα συμφέροντα στο Ελληνικό νηολόγιο. 
Τέτοιοι νόμοι υπάρχουν και σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε., π.χ. ο στη Μ. 
Βρετανία, στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Μολαταύτα, το άρθρο 5 

θεωρείται ασυμβίβαστο με τη συνθήκη της Ρώμης, καθώς περιλαμβάνει 
διακρίσεις προς τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε., με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο να απαιτήσει από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τη συνθήκη της 
Ρώμης και να επιτρέπει να εγγράφονται πλοία αλλοδαπών πλοιοκτητών στο 
Ελληνικό νηολόγιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αλλοδαποί πλοιοκτήτες υπήκοοι 
κρατών μελών της Ε.Ε. δύνανται μετά την άρση του προνομίου της 
ακτοπλοΐας (1999 για τα κρουαζιερόπλοια και 1/11/2002 για τα επιβατηγό 
ακτοπλοϊκά) να εκτελούν μεταφορές και δρομολόγια στις Ελληνικές θάλασσες. 
Ταυτόχρονα, μετά από συναπόφαση του Επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. και 
της Ελληνικής Ενώσεως Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, τόσο οι Έλληνες όσο και οι 
αλλοδαποί πλοιοκτήτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά όρων. 
Συγκεκριμένα: ί) θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του 
Υ.Ε.Ν. για χορήγηση αδείας σκοπιμότητας, ϋ) μετά την έκδοση της 
απαιτούμενης αδείας σκοπιμότητας θα πρέπει το πλοίο να αναγνωριστεί ως 
επιβατηγό και να τηρηθούν αυστηρά οι όροι που προβλέπονται από την άδεια 
όσον αφορά τα λιμάνια προσέγγισης, τις άγονες προσεγγίσεις, την 
ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων, τον εφοδιασμό με ηλεκτρονικό 
σύστημα κρατήσεως θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, τη μη μεταβολή του 
ποσοστού κυριότητας για μια πενταετία, την απόδοση των εισφορών ΝΑΤ, 
ΟΛΠ, ΦΠΑ και τη μη μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών, iii) θα πρέπει να 
υποβληθεί αίτηση για τήρηση των ετησίων δρομολογίων, ίν) η σύνθεση του 
πλοίου θα πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από Έλληνες ή και κοινοτικούς 
ναυτικούς πλην του πλοιάρχου ο οποίος απαιτείται να είναι Έλληνας, και ν) 
να τηρούνται κοινοί κανόνες για Έλληνες και ξένους όσον αφορά την ακινησία 
των πλοίων.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του Αναγκαστικού Νόμου 89/67, ο οποίος 
παρείχε τα κίνητρα να εγκατασταθούν στην Ελλάδα αλλοδαπές εμπορικές και
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βιομηχανικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα εκτός Ελλάδας 
χωρίς να φορολογούνται τα έσοδά τους. Ο Αναγκαστικός Νόμος 378/68 
επέκτεινε και τροποποίησε τον 89/67 συμπεριλαμβάνοντας και τις Ελληνικές 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα 
ώστε να αποφύγουν το υψηλό κόστος λειτουργία των γραφείων τους στο 
εξωτερικό. Ένας τρίτος Αναγκαστικός Νόμος ο 465/68 αντικατέστησε το 
φορολογικό σύστημα της Ελληνικής ναυτιλίας από φορολογία εσόδων της 
επιχείρησης σε φορολογία ανάλογη του μεγέθους και της ηλικίας του στόλου 
της ναυτιλιακής εταιρίας. Η γενικότητα που εμφάνιζαν οι προαναφερθέντες 
Αναγκαστικοί Νόμοι είχε αποτέλεσμα να δοθεί μεγάλος αριθμός αδειών για 
εγκατάσταση των γραφείων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα οποία 
όμως δεν απέφεραν τελικά αξιόλογη εισροή ξένου συναλλάγματος. Για το 
λόγο αυτό θεσπίστηκε ο Νόμος 27/75 σύμφωνα με τον οποίο: ί) οι ναυτιλιακές 
εταιρίες για να πάρουν άδεια εγκαταστάσεως των γραφείων τους στην Ελλάδα 
πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών τους τη διαχείριση 
πλοίων μη συμπεριλαμβανομένων άλλων συναφών ναυτιλιακών εργασιών, ϋ) 
προκειμένου να τύχουν φορολογικών απαλλαγών και άλλων διευκολύνσεων 
θα πρέπει να εισάγουν κάθε χρόνο συνάλλαγμα το οποίο και θα πρέπει να 
δραχμοποιούν (τουλάχιστον $30000), iii) θα πρέπει να καταθέτουν τραπεζική 
εγγυητική επιστολή ύψους τουλάχιστον $5000. Εν τέλει ο Ν.27/75 και 
ειδικότερα το άρθρο 25 οδήγησαν στη μείωση των εταιριών που είχαν ως 
αντικείμενο άλλες εργασίες ναυτιλιακής φύσης με προκάλυμμα τη διαχείριση 
των πλοίων.

Μία σύνοψη της ανάλυσης του πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα απεικονίζεται στα παρακάτω:

α) Με τους νόμους 2687/53 (άρθρο 13), 89/67, 378/68, 465/68, 27/75 
και 814/78 δημιουργήθηκε ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
της ναυτιλίας στην Ελλάδα.

β) Εκμεταλλευόμενες τους ίδιους νόμους πολλές ναυτιλιακές εταιρίες 
Ελληνικών συμφερόντων μετέφεραν την πραγματική τους έδρα στην Ελλάδα.

γ) Όλες οι ναυτιλιακές εταιρίες του τύπου Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Α.Ν.Ε. 
μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς των διατάξεων των Α.Ν. 89/67, 378/68, 

465/68 και των Ν. 27/75, 814/78.
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Όσον αφορά τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή 
θεωρείται ότι άρχισε να υφίσταται από το 1985. Η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική 
που έχει εγκριθεί πλήρως από το Συμβούλιο των Υπουργών και από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται

α) στην ενίσχυση του ρόλου του κράτους ελλιμενισμού όσον αφορά 
την επιθεώρηση πλοίων όλων των σημαιών,

β) στην προώθηση κατάλληλης και τεχνολογικά προηγμένης 
υποδομής ναυτικής ασφάλειας,

γ) στην εξαφάνιση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας 
στα ευρωπαϊκά ύδατα,

δ) στην υποστήριξη των διεθνών οργανώσεων στον θεμελιώδη ρόλο 
τους καθορισμού διεθνών προτύπων.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η ναυτιλιακή πολιτική τηςΕ.Ε. πάντοτε 
επεδίωκε την απελευθέρωση της ναυτιλίας και την άρση κάθε είδους 
προστατευτισμού.

Η ανισορροπία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης στην παγκόσμια ναυτιλία δημιούργησε μεγάλη χωρητικότητα 
παροπλισμένων πλοίων, αύξηση των διαλύσεων και μείωση των τιμών των 
νέων κατασκευών. Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε χώρες της Ανατολικής 
Ασίας, όμως οι συνέπειες φάνηκαν και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η 
μείωση των εθνικών στόλων υπήρξε σημαντική, με αποτέλεσμα τα κράτη που 
υπέστησαν αυτή τη μείωση να αντιδράσουν δημιουργώντας τα «Offshore 
registries», προκειμένου να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη 
διαρροή των πλοίων τους προς σημαίες τρίτων χωρών ή σημαίες ευκαιρίας. 
Χαρακτηριστικά των «Offshore registries» είναι: (i) ίδρυση σε εδάφη που 
συνδέονται με την κύρια χώρα με κάποιο αποικιακού τύπου καθεστώς, έτσι 
ώστε να θεωρείται ανεξάρτητο νηολόγιο, αλλά στην ουσία να είναι εθνικό 
αφού παρέχεται η Σημαία της κύριας χώρας και (ϋ) λιγότερες απαιτήσεις για 
τη νηολόγηση των πλοίων, π.χ. λιγότερο αυστηροί κανόνες ασφαλείας, 

φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι χώρες που έχουν τέτοια ανοικτά νηολόγια είναι 
η Δανία, η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η 

Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία.
Τέλος, στα πλαίσια του πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος στην 

Ε.Ε. αναφέρεται η πολιτική που τηρούν οι χώρες-μέλη όσον αφορά το
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προνόμιο της ακτοπλοΐας (cabotage). Είναι γεγονός πως οι περισσότερες 
χώρες διατηρούσαν αλλά και διατηρούν ακόμα κάποιας μορφής περιοριστικά 
μέτρα. Συγκεκριμένα και με αλφαβητική σειρά ισχύουν τα εξής: 

ί) Βέλνιο: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
ϋ) Γαλλία: Σύμφωνα με τη Γαλλική νομοθεσία η εμπορική ναυσιπλοΐα 
αποτελείται από την ωκεανοπόρο ναυσιπλοΐα, το cabotage, την ακτοπλοϊκή 
ναυσιπλοΐα και την πλοήγηση. Όσον αφορά το cabotage η γαλλική νομοθεσία 
όριζε τρεις ζώνες κατά γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος γύρω από 
τη Γαλλία. Εντός αυτών των ζωνών παρέχονταν τα προνόμια στην εθνική 
ναυσιπλοΐα.
ϋί) Γεουανία: Σύμφωνα με τη Γερμανική νομοθεσία η ακτοπλοΐα
επιτρέπεται μόνο σε εθνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις για δρομολόγια μεταξύ 
δύο εθνικών λιμένων ανεξάρτητα αν παρεμβάλλεται στο δρομολόγιο και 
αλλοδαπό λιμάνι. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται άδειες σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΟΚ και του ΟΟΣΑ με βάση την αμοιβαιότητα, 
ίν) Δανία: Η νομοθεσία της Δανίας επιτρέπει την ακτοπλοΐα για πλοία ως 
500 Κ.Ο.Χ. μόνο σε εθνικούς μεταφορείς. Η περίπτωση της Δανίας είναι 
παρόμοια με αυτή της Γερμανίας.
ν) Ελλάδα: To cabotage ορίζεται ως η μεταφορά επιβατών και
εμπορευμάτων μεταξύ εθνικών λιμένων και επιτρέπεται μόνο σε Ελληνικά 
πλοία (επιβατηγό και φορτηγά) στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν 
μεταφέρουν επιβάτες μεταξύ εθνικών λιμένων, β) όταν μεταφέρουν 
εμπορεύματα μεταξύ ελληνικών λιμένων και είναι κάτω από 2000 Κ.Ο.Χ. και 
γ) για κρουαζιέρες μεταξύ Ελληνικών λιμένων και η επιβίβαση των επιβατών 
γίνεται σε Ελληνικό λιμάνι, ακόμα και αν η κρουαζιέρα περιλαμβάνει και 
αλλοδαπά λιμάνια, αλλά ο τελικός προορισμός της είναι Ελληνικό λιμάνι. Οι 
Ελληνικές αρχές μπορούν να χορηγήσουν άδειες σε πλοία με ξένη σημαία 
όταν τα Ελληνικά πλοία κρίνονται ακατάλληλα και όταν αυτά δεν επαρκούν για 
να καλύψουν έκτακτες μεταφορικές ανάγκες, 

νί) Ηνωμένο Βασίλειο: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, 
νϋ) Ιρλανδία: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
νίϋ) Ισπανία: Ως εθνικό cabotage καθορίζονται οι μετακινήσεις μεταξύ 
λιμένων της Ισπανικής επικράτειας από Ισπανικά πλοία, ανεξάρτητα αν οι 
μετακινήσεις αυτές επεκτείνονται και σε αλλοδαπά λιμάνια. Αν και δεν
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υπάρχουν κανονισμοί για χορήγηση αδειών σε υπό ξένη σημαία πλοία, σε 
ειδικές περιπτώσεις μπορούν να δοθούν.
ϊχ) Ιταλία: To cabotage επιτρέπεται μόνο σε Ιταλικά πλοία. Αν και η 
ακτοπλοϊκή ναυσιπλοΐα είναι ελεύθερη, εντούτοις στην περίπτωση που σκάφη 
διακινούνται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Ιταλικών λιμανιών, τότε ισχύουν οι 
περιορισμοί των κανονισμών του cabotage. Η χορήγηση αδειών σε πλοία με 
ξένη σημαία πραγματοποιείται όταν δεν είναι διαθέσιμα Ιταλικά πλοία ή όταν 

αυτά είναι ακατάλληλα.
χ) Ολλανδία: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
χϊ) Ποοτοναλία: Η Πορτογαλική νομοθεσία καθορίζει το θαλάσσιο εμπόριο 
μεταξύ εθνικών λιμένων και το οποίο επιτρέπεται μόνο για εθνικά πλοία. 

Εντούτοις, το ακτοπλοϊκό εμπόριο μεταξύ της Πορτογαλίας και των άλλων 
διαμερισμάτων της επικράτειάς της επιτρέπεται σε πλοία με ξένη σημαία. 
Άδειες μπορούν να χορηγηθούν σε πλοία υπό ξένη σημαία όταν τα 
πορτογαλικά πλοία είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκαίων μεταφορών.
χϋ) Σουηδία: Επιτρέπεται να μετέχουν στις ακτοπλοϊκές μεταφορές μεταξύ 
εθνικών λιμένων μόνο πλοία που ανήκουν στο σουηδικό νηολόγιο, όπως 
επίσης και πλοία με ξένη σημαία με τις οποίες η Σουηδία έχει συνάψει 
συμφωνία χορήγησης αδειών για το cabotage με βάση την αμοιβαιότητα. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι άδειες μπορούν να χορηγηθούν και κατά 
περίπτωση.
χίϋ) Φινλανδία: To cabotage επιτρέπεται μόνο σε φινλανδικά πλοία όταν 
διακινούν φορτία μεταξύ εθνικών λιμένων, αλλά αποτελούν μέρος διεθνούς 
δρομολογίου. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε ορισμένα εμπορεύματα ή 
όταν θεωρηθεί ότι τα φινλανδικά πλοία δεν επαρκούν.

Στην παραπάνω ανάλυση δεν περιλαμβάνονται εκείνες οι χώρες που 
είναι μεσόγειες ή περίκλειστες (land locked), δηλαδή Αυστρία, Ελβετία, 
Λουξεμβούργο. Επιπλέον κρίνεται χρήσιμη μια ανάλογη αναφορά και σε 
χώρες εκτός Ε.Ε. όσον αφορά το νομικό τους υπόβαθρο σε σχέση με τη 
ναυτιλία:

χίν) Αυστραλία: Αν και δεν υπάρχει ορισμός του cabotage, εντούτοις 

εμφανίζονται διατάξεις που ευνοούν τα πλοία με εθνική σημαία όσον αφορά 
π.χ. μισθολογικές συμβάσεις εργασίας. Τα πλοία υπό ξένη σημαία είναι
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υποχρεωμένα να τηρούν τους εθνικούς νόμους όταν μετακινούνται σε λιμάνια 
της Αυστραλίας. Τέλος, επιτρέπεται να χορηγούνται άδειες για τη μεταφορά 
φορτίου και επιβατών, εφόσον υπάρχει ανεπάρκεια σε ακτοπλοϊκά πλοία, 

χν) Η.Π.Α.: Κανένα εμπόρευμα δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται δια 
θαλάσσης μεταξύ της επικράτειας των Η.Π.Α. ανεξάρτητα αν διακινείται ή μη 
σε αλλοδαπό λιμένα, παρά μόνο πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στις Η.Π.Α. ή 
ανήκουν σε πολίτες των Η.Π.Α. Εξαιρέσεις υπάρχουν για μεταφορές με 
hovercrafts στην Αλάσκα και στις Μεγάλες Λίμνες (Great Lakes) 
χνί) Ιαπωνία: To cabotage ορίζεται ως μεταφορά εμπορευμάτων και 
επιβατών δια θαλάσσης μεταξύ λιμένων εντός της Ιαπωνικής επικράτειας και 
επιτρέπεται μόνο στους εθνικούς μεταφορείς. Ο παραπάνω περιορισμός δεν 
ισχύει αν το φορτίο εισάγεται-εξάγεται προς ξένες χώρες σε Ιαπωνικά λιμάνια. 
Στα πλοία υπό ξένη σημαία μπορούν να χορηγηθούν άδειες κατά περίπτωση 
από το Υπουργείο Μεταφορών.
χνϋ) Kava60c: To cabotage ορίζεται ως η μεταφορά δια θαλάσσης 
εμπορευμάτων ή επιβατών από ένα λιμάνι ή τόπο σε ένα άλλο λιμάνι ή τόπο 
του Καναδά. Επιπλέον κανένα εμπόρευμα και επιβάτης δεν επιτρέπεται να 
διακινηθεί μέσω θαλάσσης από ένα τόπο του Καναδά σε άλλο, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω αλλοδαπού λιμένα παρά μόνο αν πρόκειται για Βρετανικό 
πλοίο. Τέλος, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών η μεταφορά εμπορευμάτων 
και επιβατών επιτρέπεται μόνο σε Καναδικά πλοία.
xviii) Νέα Ζηλανδία: Η νομοθεσία της χώρας αυτής δεν περιέχει ορισμό του 
cabotage. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όταν πρόκειται για 
πληρώματα αλλοδαπής ιθαγένειας, 
χϊχ) Νορβηνία: Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
χχ) Τουρκία: Ο τουρκικός νόμος δίνει το δικαίωμα μόνο σε πλοία υπό 
τουρκική σημαία να μεταφέρουν φορτία και επιβάτες, αλλά και να εξασκούν 
όλων των ειδών τις λιμενικές υπηρεσίες μεταξύ τουρκικών λιμένων και γενικά 
όλων των υδάτων της επικράτειάς της. Άδειες μπορούν να χορηγηθούν από 

τις τουρκικές αρχές μόνο αν πρόκειται για αλλοδαπά σκάφη διασώσεως ή 
απασχόληση αλλοδαπών μελών πληρώματος από τουρκικά σκάφη 

διάσωσης.
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3.2 Οικονουικό περιβάλλον
Η εμπορική ναυτιλία ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και, 

αποτελώντας το σημαντικότερο τομέα του κλάδου των μεταφορών[1], 
επηρεάζει άμεσα την εθνική οικονομία και συμβάλει αποφασιστικά σ’ αυτή. 
Κύρια συμβολή της ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία αποτελεί η εισροή 
συναλλάγματος που ξεπερνά τα 2 δις δολάρια ετησίους. Το ποσό αυτό 
αντιπροσωπεύει το 6% του Α.Ε.Π., όταν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
είναι της τάξεως των 4 δις δολαρίων. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το μέγεθος 
της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας αν παραλληλιστεί με το μικρό μέγεθος του 
πληθυσμού της χώρας και το μικρό όγκο των εμπορικών της συναλλαγών.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί η συμβολή της ναυτιλίας στη 
δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας όχι μόνο στα πλοία αλλά και στις 
υπηρεσίες ξηράς. Σύμφωνα με Ολλανδική μελέτη (ΓΡΑΤΣΟΣ Γ., ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΝΕΕ, ΤΕΥΧΟΣ 157 Α24) το 70% της προστιθέμενης αξίας που 
παράγεται από τη ναυτιλία ανήκει στις υπηρεσίες ξηράς και μόνο το 30% στις 
υπηρεσίες της θάλασσας. Επιπλέον η ναυτιλία δημιουργεί πολλαπλάσιες 
θέσεις εργασίας στην ξηρά απ’ ότι στη θάλασσα. Θέσεις εργασίας στην ξηρά 
αποτελούν οι παραναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως ναυπηγικές και 
επισκευαστικές μονάδες, ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, τεχνικά γραφεία, 
πρακτορεία κτλ.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, στη συμβολή του ξένου 
συναλλάγματος στην Ελληνική οικονομία πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και η 
έννοια του πολλαπλασιαστή [1], Συγκεκριμένα η έννοια του πολλαπλασιαστή 
δηλώνει το κατά πόσο το ξένο αυτό συνάλλαγμα επηρεάζει την αύξηση του 
εθνικού εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Ρ. Saoiuelson, ο πολλαπλασιαστής 
είναι ο αριθμός εκείνος με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τη 
μεταβολή των επενδύσεων προκειμένου να βρούμε τη μεταβολή που 
προκύπτει στο εισόδημα. Σύμφωνα με μελέτες που αφορούν την Ευρωπαϊκή 
ένωση, κάθε ευρώ στη ναυτιλία δημιουργεί 2,5 ευρώ στη στεριά. Αντίστοιχη 
έρευνα για την Αμερικανική ναυτιλία δείχνει ότι κάθε θέση εργασίας στο πλοίο 

δημιουργεί τέσσερις επιπρόσθετες θέσεις στη στεριά. Τέλος, σύμφωνα με 
στοιχεία του Κ.Ε.Π.Ε. για την Ελληνική ναυτιλία αντίστοιχα ο 
πολλαπλασιαστής ανέρχεται περίπου στο 2, κάτι που σημαίνει ότι το
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πραγματικό εθνικό εισόδημα της Ελλάδος διπλασιάζεται λόγω του ναυτιλιακού 
συναλλάγματος. Η στρατολόγηση στην Ελληνική ναυτιλία αποτελείται κατά 
60%, δια νόμου, από Έλληνες υπηκόους. Παρόλα αυτά η δυσαναλογία που 

εμφανίζεται μεταξύ του μεγέθους του Ελληνικού στόλου και του Ελληνικού 
πληθυσμού οδηγεί σε υπερβολική ζήτηση Ελλήνων ναυτικών σε σχέση με την 
υπάρχουσα προσφορά. Συγκεκριμένα μέχρι το 1983 ποσοστό περί το 50% 
των θέσεων των πανεπιστημιακών και ανωτέρων ναυτικών σχολών έμενε 
χωρίς ζήτηση από τους Έλληνες υπηκόους. Η κατάσταση διορθώθηκε από το 
1984 και μετά και εν τέλει το ποσοστό έπεσε στο 10-15%.

Οι τομείς της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας αναπτύσσονται δυναμικά 
και αυτοδύναμα. Το τελευταίο υπαγορεύει το θετικότατο γεγονός ότι δεν 
απορροφά πόρους από την εγχώρια εθνική οικονομία. Στις βιομηχανικές και 
ναυτιλιακές αναπτυγμένες χώρες, οι ναυτιλιακές επενδύσεις 
αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των εθνικών επενδύσεων, σε αντίθεση με την 
Ελλάδα. Κατά συνέπεια στη χώρα μας εφαρμόζεται με τον καλύτερο τρόπο το 
αξίωμα της επίτευξης του βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος με τη 
μικρότερη δυνατή θυσία. Από την άποψη αυτή δεν υπάρχει στην Ελλάδα 
άλλος τομέας εξίσου ή περισσότερο ανταγωνιστικός με την εμπορική ναυτιλία. 
Ο κλάδος της εμπορικής ναυτιλίας προσδίδει υψηλή ανταγωνιστικότητα στην 
Ελληνική οικονομία και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
αξιόλογη είναι η αύξουσα πορεία του ναυτιλιακού συναλλάγματος σε σχέση με 
το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα και το συνάλλαγμα από εξαγωγές εμπορευμάτων. 
Το παραπάνω επαληθεύεται καθώς η εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγματος 
απαιτεί σημαντικές εκροές συναλλάγματος τόσο για διαφήμιση της χώρας στο 
εξωτερικό όσο και για εκσυγχρονισμό του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Επίσης, 
οι εξαγωγές προϊόντων μεταποίησης απαιτούν εκροές συναλλάγματος για 
κεφαλαιουχικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα μειονεκτήματα αυτά δεν 
εμφανίζονται στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Οι εκροές για αντικατάσταση των 
παλαιοτέρων πλοίων με νεότερα, καθώς και οι επισκευές και μετασκευές των 
πλοίων αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του ναυτιλιακού συναλλάγματος 
(περί το 2%). Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν τα τελευταία 6-7 χρόνια με 
τον εκσυγχρονισμό του στόλου των επιβατηγών πλοίων προκειμένου οι 

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες να αντιμετωπίσουν την άρση του cabotage στις 
Ελληνικές θάλασσες όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών.
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❖ Στατιστικά στοιχεία του κλάδου νια τα έτη 1999-2000 [38]
Ο κύκλος εργασιών των πέντε εταιριών του κλάδου διαμορφώθηκε 

στα 208,8 δισ. δρχ. κατά το 2000 έναντι 151,5 δισ. δρχ. το 1999. Η βελτίωση 
αυτή οφείλεται στη ναυπήγηση νέων, σύγχρονων πλοίων, που έχουν 
επιφέρει μείωση του χρόνου ταξιδιού και κατ’ επέκταση επιτρέπουν την 
μεγαλύτερη συχνότητα των δρομολογίων. Από τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 
ξεχώρισαν ως προς τις ενοποιημένες πωλήσεις, οι Επιχειρήσεις Αττικής 
και οι Μινωικές Γραμμές, με μερίδιο αγοράς 32,22% και 23,26%, αντίστοιχα. 
Σε πιο μακροχρόνια βάση, ο αθροιστικός ρυθμός αύξησης (1996-2000) του 
κύκλου εργασιών των εταιριών του κλάδου διαμορφώθηκε στο 16,90%. 
Αντίθετη εικόνα παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων του κλάδου κατά το 2000, 
αφού ανήλθαν στα 7,2 δισ. δρχ. από 32,3 δισ. δρχ. το 1999, σημειώνοντας 
σημαντική πτώση κατά 77,68%. Η κυριότερη αιτία της μείωσης της 
κερδοφορίας είναι η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που 
επιβάρυνε σημαντικά το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων. Όλες οι 
εταιρίες του κλάδου παρουσίασαν μείωση των κερδών κατά το 2000, με 
την μεγαλύτερη να την καταγράφουν οι Μινωικές Γραμμές (μείωση 
κερδών κατά 91,64% σε σχέση με το 1999). Ο αθροιστικός ρυθμός 
μείωσης των κερδών προ φόρων την πενταετία 1996-2000, ανήλθε στο 
21,07%. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το 1999, έτος 
χρηματιστηριακής ευφορίας, τα κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων είχαν αυξηθεί κατά 1.677,30% ενώ το 2000, εξαιτίας της 
αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας, η αύξηση ήταν μόνο 33,23%. 
Επίσης, λόγω της χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων από 
τραπεζικό δανεισμό, οι χρεωστικοί τόκοι σημείωσαν άνοδο κατά 108,57% το 
2000 ενώ το 1999 είχαν μεταβληθεί κατά 2,74%. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα οδήγησαν σε μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 
27,38% το 2000 από 40,43% το 1999. Αντίστοιχα, το καθαρό περιθώριο 
κέρδους μειώθηκε στο 0,86%, για το 2000, από 18,77% το προηγούμενο 

έτος. Επιπρόσθετα, η μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 
διαμορφώθηκε στο 0,10% το 2000 έναντι 9,31% το 1999. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στα περιορισμένα κέρδη που εμφάνισαν όλες οι εταιρίες 

του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την μεγαλύτερη αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων το 2000, εμφανίζουν οι Επιχειρήσεις Αττικής (3,82%), με μέσο όρο
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πενταετίας 13,81%. Αντίθετα οι Γραμμές Στρίντζη, παρουσίασαν μέση 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (96-00) ίση με 4,47%.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1996 1997 % Δ 1998 % Δ 1999 %Δ 2000 % Δ Compound Real Δ% % Total 
00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ H.012-5H 16.235.909 16.22% 25201228 64.57% 29.5ffi.590 10,43% 67.276862 127,37% 43,03%. 41.75% 3122%
ΑΝΕΚ 23.425.537 25.8151558 31,28% 33.343,656 13,16% 36.7ffi.651 21,08% 42.024.795 14,ffi% 19,76%. 1468% 20,12%
MMC2KE ΓΡΑΗΗΕΣ 32.285.853 34.560264 7,04% 48.550.457 40.51% 46238316 -0,45% 48.579.440 0,50% 10,75%. 6.06% 23,25%
ΝΕΛ 7.567311 S.0S4.35S 6,84% 9.051275 11,97% 10.126.770 11,87% 17.033.688 56,17% 2148% 17,29% 8,15%
ΣΤΡΙΝΤ2ΜΣ 19.743.133 20.673.615 4,73% 24210.051 17.11% 26.72.004 10,50% 33.923.573 26,81% 14,53% 954% 16,24%
ΣΥΝΟΛΟ 94.03J.402 106.419.703 11,17% 138.968.677 30,59% 151.546.331 9.05% 208.835.159 37,80% 22,08% 16,90% 100.00%

ίβςΠβΑββένίίϋ'ϊ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.231.420 5.955X42 13,83% 13.333.062 73.52% I1.S95.472 16,09% 41.033.995 24105% 67,35% 60,25% 28,48%
ΑΝ ΕΚ 13.111.311 16.351282 24.72% 18.018.850 10.19% 24.832.647 37,81% 31.553.695 27,05% 24,55% 19,27% 2193%
ΜΙΝΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.245J07 20.238.449 5,16% 25239-709 25,01% 25.817.6S 2,05% 31.935.772 23,58% 13,47% S,S6% 2115%
ΝΕΛ 5.C62.194 5.409.654 6.44% 5.044.179 11.73% 7360.462 21,70% 15.307295 107.97% 31,74% 2615% 10,63%
ΓΓΜΝΤ2ΗΣ 11541.623 12.534.698 -0,06% 14.254.048 13,80% 17.024.524 19,35% 24.253894 4146% 17,93% 1192% 16,84%
ΣΥΝΟΛΟ 55.212.355 60.490.125 9,56% 73.959.848 22,27% 87.030.76117,67% 144.048.651 65,51% 27,09% 21,70% 100,00%

■δ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6781.094 10.333.865 17,65% 15.469.156 59.42% 17.594.117 6,83% 25.245867 49,17% 31,49% 25.91% 40.51%
ΑΝΕΚ 7.315.275 10.462.775 42,03% 11324816 17,80% il.SC7.004 -3,39% 10.474.101 -1103% 9,39% 4,75% 1617%
ΊΙΝβΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 13.041.053 14.321.815 9,62% 23.260.748 6141% 22.520.661 -3,18% 16.673.668 -25,%% 6,34% 1,82% 25.74%
ΝΕΛ 1465.117 2.675.204 7.65% 3.038.036 1244% 17663® -6,04% 1.723293 -37.73% -8.74% -1162% 166%
ΣΤΡΙΝΤ2ΗΣ 7.198.507 8.138.917 13,06% 3.946.033 2120% 9.727.460 -220% 9.669.673 -0,59% 7,65%. 3,09% 14,93%
ΣΥΝΟΛΟ 38.821047 45.929.578 18,31% 65.008.829 41,54% 64.515.570 -0,76% 64.786.508 0,42% 13,66% 6*4% 100,00%

TDA) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.325.067 6.327397 18,82% 11.101027 75.46% 11603.978 4,52% 1-4738822 27,02% 28,93% 23.51% 45,15%

ΑΝΕΚ 4.253.147 6.383.182 50,01% 3.130.990 27,44% 7364.016 -9,43% 6.675704 -17.49% 9,33% 4,69% 1662%
ΜΙΝίίΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.295.349 8.469.C95 16.07% 14.421205 73.»% 12.531.665 -13.10% 6.643.153 -51.78% -4,60% -6,55% 1652%
ΝΕΛ 1095.742 2.1S5.732 4,29% 1421.500 13.73% 211X338 -13,25% 391237 -81,37% •34,27%. -37,06% 1,23%
ΣΤΡ0Π7ΗΣ 4.027.797 5.C09.695 26.62% 6206098 21.69% 5.761.050 -7,17% 5.385.483 -6.53% 7,54% 198% 1650%
ΣΥΝΟΛΟ 21998.622 28.462.352 23,76% 42.281.814 48.55% 39.361047 -6.91% 32635.499 -17,09% 9,14% 4,51% 100,00%

Sa Una Φόρ»» %,
ι if*. BiKie'aiaiac ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΣ ATT1KHI 4.029305 5.268.433 30,75% 3.056874 7110% 9.111614 0,49% 5.907.493 -35,17% 10,04% 537% 3193%

ΑΝΕΚ 3.375.422 3.811637 1192% 5.055246 3159% 4.656.470 -7,89% 1.117.483 -76.00% -24,15% -2737% 15,51%
ΜΙΝΩΙΚΕΙ ΓΡΑΜΜΕΣ 4.961.659 6.751238 36,09% 13.240226 51.66% 14.422.603 40,84% 1.205.361 -91,64% -29,79% -3177% 16,73%
ΝΕΑ. 715.115 855.583 19.62% 1.046812 2144% 1070.573 207% -1.63S.S03 -2171%
ΣΪΡΜΪ2ΗΣ 1525.109 1.164.251 -45.97% 2375.740 74.14% 3.019.547 27,10% 6H.C63 -79.76% -29,35% -3184% 648%
ΣΥΝΟΛΟ 15.608.609 18.054.195 15,67% 27.786.903 53,91% 32280.807 16.17% 7.204.891 -77,68% -17,57% -2107% 100,00%

ΠΩΛΚΣΕΕΕ (Oft βρχ.) ΕΤΑΙΡΙΏΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ! ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
1999-2000

Αττηοβ



24

ΚΕΡΔΗ η.φ. Cot χιλ. Spy.) ETA IP 1ft Ν ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
1999-2000

.....-

ΕΠIX ΕΙ ΡΗΣΕΙΣ 
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I 1999 Ο 9 ΟΠΟ
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ΣΤΡΙΝΣΖΗΣ
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Γιν»ή ptumari|ta
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Αηόβόαη Ιβίαη Καραλαϊων

199© 1997 1998 1999 2000 Μ.Ο. 5€τϊας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,35 0.S0 1.16 0.4S 0,82 0,92
ΑΝ ΕΚ 1.12 1.35 0,63 0,91 1,69 1,14

ΜΙΝΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο,ΒΙ 1.50 1,37 0,55 0,79 1,01

ΝΕΑ 1,13 1,13 1.47 0,65 1,06 1,09
ΣΤΡ1ΝΤ2ΗΣ 0.S0 0,92 0,54 0,79 0,91 0,79
Μίσος Όρος 1,04 1,14 1,03 0,68 1.06 0,99

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,83 5.30 4,24 4,70 1,03 3,82

ΑΝ εκ 2,93 4.35 5.38 2,41 0,80 3,17

Μ1ΝΚ1ΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7,88 8.00 3,91 3,06 0,76 4,72
ΝΕΑ 2.53 2.72 2.96 2,11 0.40 1.98
ΣΤΡ1ΝΤ2ΗΣ 3.59 2.24 2.19 2,01 0,93 2,19
Μίσος Όρος 4,15 4,52 3,74 2,86 0,6 2 3,18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,04 2.65 2,76 4,30 1,36 2,62
ΑΝ ΕΚ 1.60 0,81 2,40 1,63 1,23 1,53
ΜΙΜΩ1ΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 0,81 0,57 0,74 2,76 1,46 1,27
ΝΕΑ 0,77 0,97 0,79 1,99 0,72 1,05

ΣΤΡΪΝΤ2ΗΣ 1.58 0.S8 1,07 1,52 1,84 1,38

Μίσος Όρος 1,36 1,18 1,55 2,44 1,33 1,57

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 62,679* 63,43% 61,45% 59,46% 39.01% 57,20%

ΑΝ ΕΚ 35,81% 39,02% 40,62% 32,41% 24.92% 34.56%

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 90,39% 41,44% 47,90% 46,59% 34.32% 42,13%
ΝΕΑ 32,84% 33,09% 33,23% 27,32% 10.12% 27,32%
ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ 36,47% 39,37% 41,08% 36,36% 28.50% 36.36%
Μέσος'Ορος 41,649* 43,279* 44,869* 40,439* 27,389* 39,519*
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28,76% 32,35% 33,83% 30,79% 8.78% 26.90%
ΑΙΊ6Κ 16,27% 14,14% 16,49% 12.37% 2,41% 12.34%
ΜΙΝίϊΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 15,24% 19,29% 20,83% 28.98% 0,94% 17.05%
ΝΕΑ 9,43% 10,57% 11,54% 10,42% 9.61% 6.47%
ΣΤΡ1ΝΎ2ΗΣ 12,79% 6,60% 9,81% 11.29% 1.80% 8,46%

Μέσος Όρος 16,509* 16,599* 18,509* 18,779* 0,869* 14,249*

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4,24% 4,92% 3.20% 5.54% 4,48%
ΑΝ εκ 5,16% 4,93% 5,31% 6,27% 5.42%
MMQKB ΓΡΑΜΜΕΣ 2,46% 5,25% 3.96% 4.01% 3.92%
ΝΕΑ 6,08% 5,44% 3,64% 5.60% 5.19%
ΣΤΡΙΝΤΣΗΣ 6,63% 6.73% 4,23·% 5.07% 5.67%
Μέσος Όρος 4,919* 5,459* 4,079* 5,309* 4,939*

Ρ $ - ϋ 21,02% 20,63% 9,76% 3,82% 13,81%

ΑΝ εκ 20,80% 17,59% 10.09% 1.79% 12.57%
ΜΙΝΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 25,24% 24,76% 14,64% 0.33% 16,24%
ΝΕΑ 12,77% 14,78% 6.58% Ν,Ά 6.96%
Σ7ΡΙΝΤ2ΗΣ 5,42% 5.49% 0.85% 4,47%

17.059* 16,77»!* 9,319* 0,109* 10,819*Μίσος, Όρος
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Παρόλα αυτά, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί 
σήμερα την εθνική οικονομία αποτελεί το θέμα της χρηματοδότησης της 
Ελληνικής ναυτιλίας [1], Σήμερα, η χρηματοδότηση ξένων τραπεζών στις 
περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανέρχεται σε ποσοστά άνω του 90%. 
Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση θεωρείται ως μια επένδυση υψηλού κινδύνου 
από τις τράπεζες, λόγω των συχνών αυξομειώσεων στις τιμές των ναύλων και 
της αξίας των πλοίων. Τα παραπάνω ασφαλώς ισχύουν πολύ περισσότερο 
για τη ναυτιλία φορτίων χύδην, όπου τα απαιτούμενα κεφάλαια κυρίως 
αφορούν την εξαγορά μεταχειρισμένων πλοίων (παράγοντας ασταθέστατος 
για τις τράπεζες όσον αφορά την από μέρους τους εκτίμηση της αντικειμενικής 
αξίας του πλοίου), και όχι τόσο για την επιβατηγό ναυτιλία. Δεδομένης της 

αστάθειας στις τιμές των ναύλων είναι πολύ δύσκολο για την τράπεζα να 
υπολογίσει την αξία του μεταχειρισμένου πλοίου ως επένδυση, με 
υπολογισμό δηλαδή των μελλοντικών χρηματορροών που αυτό θα αποφέρει.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η πρόσφατη τάση στις Ελληνικές και διεθνείς τράπεζες προδίδει μια 
«ανορεξία» χρηματοδότησης των ακτοπλοϊκών εταιρειών [5], γεγονός που θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια στη 
διατήρηση του θαλάσσιου δικτύου μεταφορών. Η τραπεζική δέσμευση προς 
την ελληνική ακτοπλοΐα ανέρχεται συνολικά σε 2,048 δισεκατομμύρια ευρώ, 

παρουσιάζοντας μία ελάχιστη αύξηση σε σχέση με το 2002, που ήταν 1,89 
δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην κεφαλαιοποίηση 

των τόκων. Τράπεζες από πέντε χώρες, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ 
και Γαλλία, έχουν χρηματοδοτήσει περίπου το 97% των συνολικών
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επενδύσεων στην Ελληνική Ακτοπλοϊκή Βιομηχανία έναντι 85% που ήταν το 
2002. Οι γερμανικές τράπεζες κυριαρχούν στην αγορά της χρηματοδότησης 
της ελληνικής ακτοπλοΐας, αυξάνοντας το ποσοστό τους, από 47% που ήταν 
το 2002, σε 51%, το οποίο μεταφράζεται σε 1,044 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες των πέντε μεγαλύτερων ακτοπλοϊκών εταιρειών, 
ΑΝΕΚ, Μινωικές, Στρίντζης, ΕΠ.ΑΤΤ., ΝΕΑ καλύπτονται από 36 
διαφορετικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από 10 
διαφορετικές χώρες.

Το 25% των τραπεζών είναι ελληνικές και το 75% ξένες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, από τις 49 συνολικά τράπεζες που ασχολούνται με τη 
χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, οι 36 χρηματοδοτούν την ελληνική 
ακτοπλοΐα. Ειδικότερα, 11 είναι ελληνικές, οκτώ γερμανικές, πέντε ολλανδικές, 
τέσσερις γαλλικές, δύο ΗΠΑ και οι υπόλοιπες προέρχονται από Ιταλία, 
Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Ελβετία. Από τις ελληνικές τράπεζες, 
στην πρώτη θέση βρίσκεται η Εμπορική και ακολουθούν η Alpha η Εθνική και 
η Πειραιώς. Το μικρότερο χαρτοφυλάκιο που έχει μία τράπεζα είναι 500.000 
ευρώ και το μεγαλύτερο 550 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων και 
φόρων των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ακτοπλοϊκών για το 2002 έφθασαν τα 
172,4 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, τα δάνεια αγγίζουν τα 2,048 

δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως προκύπτει τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι 
πολύ μικρά για να καλύψουν τόσο τους τόκους, που υπολογίζονται περίπου 
στα 100 εκατομμύρια ευρώ, όσο και το κεφάλαιο. Μελετώντας το θέμα από 
την πλευρά της αγοράς, είναι φανερό ότι η άρση του καμποτάζ, με την 
απελευθέρωση των τιμών των εισιτηρίων, θα επιφέρει δραστικές αλλαγές 
τόσο στη λειτουργία των εταιρειών όσο και στα χρηματοπιστωτικά τους 
μοντέλα.

Μια ακτίδα φωτός ως προς τα παραπάνω προβλήματα διαφαίνεται 
μέσω της ίδιας της αγοράς. Συγκεκριμένα, το εισρεύσαν ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα [5] κατά το τρίμηνο Ιανουάριου - Μαρτίου 2003 αυξήθηκε κατά 

4,9%. Ειδικότερα ανήλθε σε 2,218 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2,114 
δισεκατομμυρίων ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου 2002. Το εισρεύσαν 
ναυτιλιακό συνάλλαγμα καλύπτει στην ουσία το 25% του συνολικού 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, ενώ το 2002 το ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα ανήλθε σε 8,5 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 343 εκ. ευρώ σε



σχέση με το 2001, όταν και είχε φτάσει τα 8.156,7 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό 
καταδεικνύει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ουσιώδη σημασία και τον 
καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία για την οικονομία της 

χώρας.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση η σημασία της ναυτιλίας είναι 

εξέχουσας σημασίας λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω παραγόντων [1]: 
ί) Η Ε.Ε. είναι η σημαντικότερη εμπορική περιοχή του κόσμου, 

δεδομένου ότι οι εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες καταλαμβάνουν 
το 20% του συνολικού διεθνούς εμπορίου.

ϋ) Η Ε.Ε. καλύπτει, σε τόνους, το ένα τρίτο των παγκοσμίων και το 
ένα έβδομο των παγκόσμιων εξαγωγικών εμπορευμάτων που μεταφέρονται 
δια θαλάσσης.

ίϋ) Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού όγκου του 
εμπορίου της Ε.Ε. με τρίτες χώρες και ποσοστό περί το 25% του όγκου των 
εσωτερικών ευρωπαϊκών συναλλαγών διακινείται μέσω θαλάσσης.

ίν) Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μεταφέρουν ακόμη το μεγαλύτερο 
μέρος των εμπορευμάτων τους με πλοία που φέρουν την εθνική τους σημαία, 
ενώ τα περισσότερα από αυτά τα κράτη είναι σημαντικότατοι μεταφορείς 
εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες.

ν) Η ναυτιλία αποφέρει ξένο συνάλλαγμα στην Ε.Ε. και δημιουργεί 
θέσεις απασχόλησης τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Επιπλέον η 
βιωσιμότητα της ναυτιλίας της Ε.Ε. είναι απαραίτητη ουτωσώστε οι υπηρεσίες 
που παρέχονται σε εξωκοινοτικές χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με την 

Ε.Ε. να μην ελέγχονται από ναυτιλιακά συμφέροντα τρίτων χωρών.
νί) Με μακροπρόθεσμη προοπτική, η ναυτιλία μπορεί να στηρίξει 

την ενδοευρωπαϊκή στρατιωτική άμυνα. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη 
μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους μια άμεσα κινητοποιήσιμη ναυτική 
ικανότητα. Για το λόγο αυτό, εκτός των σύγχρονων πλοίων απαιτούνται και 
έμπειροι ναυτικοί, υπήκοοι των κρατών μελών που θα συμμετάσχουν σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στη δεδομένη στιγμή η στρατηγική εφεδρεία 
τέτοιου στόλου ανήκει στη δικαιοδοσία του Ν.Α.Τ.Ο.

νϋ) Τέλος, η συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία της Ε.Ε. 
μέσω των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών βιομηχανιών της ξηράς είναι 
πολύ μεγάλη. Επί παραδείγματι, στην Ολλανδία για κάθε 100 ευρώ
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προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη ναυτιλία, τα 35 ευρώ καλύπτουν 
ευρύτερου φάσματος συναφείς βιομηχανίες, καθώς επίσης 44 ευρώ αυτής της 
προστιθέμενης αξίας επιστρέφει στις δημόσιες αρχές υπό μορφή φόρων και 

συνεισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Μελετώντας το οικονομικό περιβάλλον της ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή 

ένωση κρίνεται απαραίτητη η, έστω και συνοπτική, επί μέρους μελέτη ενός εκ 
των μεγαλυτέρων ναυτικών κρατών μελών της. Συγκεκριμένα, η Μεγάλη 
Βρετανία [6] αποτελεί τον κύριο και παραδοσιακό εκφραστή της πολιτικής της 
ελεύθερης οικονομίας στη ναυτιλία. Η έλλειψη του παρεμβατισμού από την 
πλευρά του κράτους αποτέλεσε κατά καιρούς το όπλο της χώρας στις 
πολιτικές προστατευτισμού. Παρόλα αυτά, όμως, η πολιτική αυτή τελικώς 
οδήγησε τη Μεγάλη Βρετανία σε σημαντική συρρίκνωση του στόλου της, η 
οποία έλαβε χώρα από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Θα πρέπει να 
επισημανθεί το γεγονός ότι όντας η Μεγάλη Βρετανία ένας σημαντικός cross
trader («σταυρωτός» έμπορος, δηλαδή σταυρωτή ανταλλαγή αγαθών μεταξύ 
δύο κρατών) δέχτηκε μεγάλο πλήγμα από την ίδρυση της UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development) to 1964 και της UNCTAD 
Shipping Committee to 1965, οι οποίες τελικά αποδυνάμωσαν τη 
διαπραγματευτική της ισχύ. Ακόμα και σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία τίθεται το 
θέμα του αν θα πρέπει να μεταβληθεί η πάγια θέση της στήριξης της 
ελεύθερης οικονομίας στη ναυτιλία. Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Γαλλία 
και όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης που αποτελούν και 
ισχυρές ναυτιλιακές δυνάμεις, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον 
αφορά τα κόστη λειτουργίας των πλοίων τους. Συγκεκριμένα, ένα κοντέινερ 
2000 T.E.U. (twenty equivalent unit) κοστίζει στον ιδιοκτήτη του $5500 
ημερησίους υπό τη Γαλλική σημαία, ενώ υπό μια σημαία ευκαιρίας κοστίζει 
$1600 ημερησίως [7], Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ιταλία, 
δεδομένου ότι λαμβάνει δια θαλάσσης άνω του 60% των εισαγωγών της και 
ομοίως στέλνει περί το 40% των εξαγωγών της.

Τέλος, αναφοράς χρίζει και η περίπτωση της Τουρκίας [8], η οποία 
αποτελεί γείτονα χώρα και υπό ένταξη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

εντυπωσιακό 90% αποτελεί το ποσοστό του εμπορίου της Τουρκίας που 

διακινείται δια θαλάσσης, κάτι που υποδεικνύει την προσοχή που δίνει η 
εκάστοτε κυβέρνηση στον τομέα της ναυτιλίας. Στρατηγική σημασία κατέχουν
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τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσττόρου, καθώς και η θάλασσα του 
Μαρμαρά. Συγκεκριμένα, ακόμη κι αν οι ξηρά που περικλείει τα ύδατα αυτά 
αποτελεί τμήμα της Τουρκικής ενδοχώρας, εντούτοις η διέλευση από τη δίοδο 

αυτή, προκειμένου να συνδεθούν η Μεσόγειος με τον Εύξεινο Πόντο, είναι 
ελεύθερη για τα πλοία κάθε τύπου και σημαίας. Η διέλευση αυτή από τα 
διεθνή ύδατα υπόκειται μόνο στον τυπικό έλεγχο των Τουρκικών αρχών. 
Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, περί το 60% των επενδύσεων στο 
ναυτιλιακό τομέα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου 
καθώς η κυβερνητική επιδότηση καλύπτει ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10%. 
Το υπόλοιπο καλύπτεται από ξένα κεφάλαια, τα οποία αποτελούν δάνεια και 
πιστώσεις σχετικά υψηλού κινδύνου για τους επιχειρηματίες.

3.3 Τεγνολονικό περιβάλλον
Όσον αφορά την Ελλάδα [1], στα επιβατηγό πλοία επικρατεί η 

χειρότερη κατάσταση για την Ελληνόκτητη ναυτιλία από όλους τους τύπους 
πλοίων. Τα Ελληνόκτητα επιβατηγό αποτελούν περίπου το 10% του 
συνολικού αριθμού πλοίων του παγκόσμιου στόλου, ενώ σε χωρητικότητα το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 11%. Το 70% των Ελληνόκτητων πλοίων έχουν 
ηλικία άνω των 25 ετών, αντίθετα στον παγκόσμιο στόλο το ποσοστό αυτό 
είναι μόλις 35,6%. Οι διαφορές στις μέσες ηλικίες είναι επίσης οι μεγαλύτερες 
από όλους τους άλλους τύπους πλοίων και ξεπερνούν τα 8 έτη. 
Συγκεκριμένα, στην Ελληνική ναυτιλία, η μέση ηλικία των επιβατηγών πλοίων 
είναι 27,8 έτη (σε σχέση με τον αριθμό των πλοίων), ενώ η μέση ηλικία στην 
παγκόσμια ναυτιλία είναι 19,6 έτη (σε σχέση πάλι με τον αριθμό των πλοίων).

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα μια 
σημαντικότατη εξέλιξη όσον αφορά τα επιβατηγό πλοία. Η άρση του 
προνομίου της ακτοπλοΐας ανάγκασε τις 2 μεγαλύτερες Ελληνικές ναυτιλιακές 
εταιρίες (Μινωικές Γραμμές και Επιχειρήσεις Αττικής), αλλά και σε μικρότερο 

βαθμό και την ΑΝΕΚ [9,10,11,12,13] να εκσυγχρονίσουν το στόλο τους 
ουτωσώστε να αντιμετωπίσουν τον επικείμενο ανταγωνισμό. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μεγάλα επενδυτικά προγράμματα έφεραν στις Ελληνικές θάλασσες και 
γενικότερα στη μεσόγειο, τα High Speed Ferries (H.S.F.) τα οποία 

εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας όσον αφορά
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την ταχύτητα και ποιότητα των ανθρωπίνων μετακινήσεων δια θαλάσσης. Τα 
προβλήματα όμως που ανακύπτουν από αυτή την καινοτομία αφορούν τόσο 
την εκπαίδευση των πληρωμάτων, όσο και την υποδομή των λιμανιών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών πλοίων 
[14] υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
των επιβατηγών πλοίων, σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον 
λειτουργικό τομέα, τον τομέα ασφαλείας, καθώς και στους σύγχρονους 
τρόπους παροχής υπηρεσιών στους επιβάτες-τουρίστες. Επιπλέον 
καθίστανται αναγκαίες και σημαντικές παρεμβάσεις μέσω έργων υποδομής 
στους λιμένες που προσεγγίζουν τα πλοία, ώστε να αναβαθμιστούν οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ασφαλή είσοδο και 
παραμονή των πλοίων, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 
Για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος προβλήματος το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν εκπονήσει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης με την επωνυμία «Αριάδνη»[1], Με βάση το 
πρόγραμμα αυτό προβλέπεται η αντικατάσταση του σημερινού μονοπολικού 
δικτύου μεταφορών με ένα νέο λειτουργικό πολυκομβικό δίκτυο. Το νέο αυτό 
δίκτυο θα αποτελείται από ζώνες οι οποίες θα περικλείουν συγκεκριμένες 
νησιωτικές περιοχές και στις οποίες δημιουργούνται:

ί) λιμάνια προέλευσης/προορισμού, θα είναι τα ηπειρωτικά ή 
νησιωτικά εκείνα λιμάνια όπου γεννάται ή καταλήγει η κίνηση,

μ) κόμβοι, τα λιμάνια που θα χρησιμεύουν ως σημείο μεταβίβασης - 
μεταφόρτωσης και αλλαγής κατεύθυνσης της κίνησης,

iii) πόλοι έλξης, τα λιμάνια που ακόμα κι αν δεν είναι κόμβοι 
αποτελούν για τα δεδομένα του δικτύου μεγάλη πηγή/προορισμό,

ΐν) γραμμές κορμού ή διαγέφυρες, αποτελούν τις γραμμές που κατά 
τεκμήριο ενώνουν κόμβους του δικτύου, ενώ μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
και πόλους έλξης,

ν) γραμμές ανταποκρίσεων ή τοπικές γέφυρες, είναι οι γραμμές που 
ενώνουν κόμβους του δικτύου με δευτερεύοντα λιμάνια.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η 

Ιταλία [15], όμως ήδη προέβη σε μία πρώτη δέσμη μέτρων προκειμένου να 
απελευθερώσει το δυνατόν τα λιμάνια της από την αυξημένη κίνηση. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο 26 του 1987 τα Ιταλικά λιμάνια



χωρίστηκαν σε 8 κατηγορίες, βάσει τόσο της γεωγραφικής τους θέσης, όσο 
και των εμπορευμάτων που διακινούν (Λιγουριανό σύστημα, Βόρειο-κεντρικό 
τυρρηνικό σύστημα, νότιο τυρρηνικό σύστημα, Νοτιοαδριατικό-Ιόνιο σύστημα, 
κεντρικό αδριατικό σύστημα, βόρειο αδριατικό σύστημα, σικελιανό σύστημα 
και σαρδηνιακό σύστημα). Το μέτρο αυτό αποτέλεσε μια πρώτη λύση-ανάσα 
για τα Ιταλικά λιμάνια, όμως το πρόβλημα και στη γείτονα χώρα παραμένει. 
Ένα δεύτερο αίτημα της Ελληνικής Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών 
πλοίων αποτελεί η ανάγκη τροποποίησης του αναπτυξιακού νόμου με την 
πρόβλεψη κινήτρων, ουτωσώστε να ενισχυθεί ο κλάδος, ο οποίος πρόκειται 
να δεχθεί οξύτατο ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια.

3.4 Κοινωνικό - πολιτιστικό περιβάλλον
Η επίδραση και αρωγή της επιβατηγού ναυτιλίας στην προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας είναι εύκολα διαπιστώσιμη. Ειδικότερα 
για την Ελλάδα, όπου πολλοί εκ των τερματικών προορισμών των πλοίων 
(λιμάνια) αποτελούν ταυτόχρονα και σημαντικότατα σημεία-μνημεία της 
πλούσιας Ελληνικής ιστορίας, απαιτείται όπως ο τομέας αυτός της οικονομίας 
συμβαδίζει με το συνολικό πλαίσιο προβολής της εθνικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών πλοίων 
[14], η προσφορά και η ποιότητα της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής 
συνεχίζει να είναι ανεπαρκής. Επιβάλλεται η ολοκλήρωση μέτρων υποδομής 
στους χώρους αναχωρήσεως και υποδοχής των τουριστών στα λιμάνια. 
Απαιτούνται βελτιώσεις των οδικών προσβάσεων στους αρχαιολογικούς και 
τουριστικούς τόπους. Η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό απαιτείται να 
αντιμετωπίζεται ως προγραμματισμένη επένδυση με ένα ολοκληρωμένο 
συνολικό και ορθολογικό σχέδιο δράσης. Δυστυχώς, η σημερινή εικόνα της 
προβολής του Ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, καταδεικνύει πως 
αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και αποσπασματικά, χωρίς συγκεκριμένους και 
σαφής στόχους, χωρίς κριτήρια αξιολόγησης της σχέσεως κόστους- 
απόδοσης. Επιπλέον όσον αφορά τη διαφήμιση, η Ελλάδα επενδύει στην 
προβολή του τουρισμού της ποσά κατά δύο και τρεις φορές μικρότερα από τις 
άμεσα ανταγωνιστικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία).



32

Συμπερασματικά, ενώ η Ελληνική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά 
θα μπορούσαν να δώσουν όλα τα εχέγγυα ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο 
Ελληνικός τουρισμός και να επωφεληθεί αυτού η επιβατηγός ναυτιλία, μένει 

ανεκμετάλλευτο το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα που διαθέτει η Ελλάδα 
έναντι των άμεσων ανταγωνιστικών της κρατών.

3.5 Παοάνοντεο του «υάκοο» περιβάλλοντος που 

επηρεάζουν την αντανωνιστικότητα me Ελληνικικ 
ναυτιλίας

3.5.1 Αντανωνιστικότητα τηο Ελληνικήο ναυτιλίαο
Σήμερα, το ποσοστό ατυχημάτων πλοίων με Ελληνική σημαία 

βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με το μέσο όρο της παγκόσμιας ναυτιλίας, 
ως απόρροια του γεγονότος ότι τα επίπεδα ασφαλείας των Ελληνικών και 
Ελληνόκτητων πλοίων είναι πολύ καλύτερα απ’ ότι στο παρελθόν [1], Θα 
πρέπει επιπλέον να επισημανθεί πως το ποσοστό που αφορά τις ανθρώπινες 
απώλειες των επιβατηγών πλοίων είναι από τα μικρότερα στον κόσμο.

Έναν άλλο παράγοντα ανταγωνιστικότητας αποτελεί και η επάνδρωση 
των πλοίων με ναυτεργατικό δυναμικό. Το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας έχει τεράστια σημασία για την 
βιωσιμότητα της Ελληνικής ναυτιλίας. Απαιτείται να ληφθούν μέτρα 
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και της 
ναυτιλιακής εξειδίκευσης ουτωσώστε να υπάρχει η ταχύτερη δυνατή απόκριση 
στις τεχνολογικές εξελίξεις [1,14]. Εν προκειμένω θα πρέπει:

α) Να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση νέων στη ναυτιλία, 
β) Να αναδιοργανωθούν τα προγράμματα σπουδών στις παραγωγικές 

σχολές του εμπορικού ναυτικού, αλλά και να πλαισιωθεί η όλη ναυτική 
εκπαίδευση από την κατάλληλη νομοθεσία.

γ) Να δημιουργηθούν ναυτιλιακά στελέχη υψηλού επιπέδου από τα 
Ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μέση ηλικία των Ελληνόκτητων 
πλοίων είναι τα 18 έτη έναντι των 15 ετών της παγκόσμιας. Επιπλέον ο 
ρυθμός ανανέωσης των Ελληνόκτητων πλοίων είναι βραδύτερος από τον



αντίστοιχο παγκόσμιο. Εξουθενωτικές για τη ναυτιλία και τους πλοιοκτήτες 
είναι οι απαιτήσεις του Αμερικανικού νόμου ΟΡΑ ’90 που αναφέρεται στην 
προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση, αυξάνοντας κατά πολύ το 
λειτουργικό κόστος του πλοίου. Το σοβαρότερο όμως απεικονίζεται σε οδηγία 
της Ε.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και απασχόλησης των ναυτικών- 
πολιτών της Ε.Ε. και ουσιαστικά διαχωρίζει την πολιτική της Ε.Ε. από τον 
υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή ακόμα και οι ναυτικοί που 
προέρχονται από τρίτες χώρες για εργασία επί κοινοτικών πλοίων θα πρέπει 
να έχουν τους ίδιους όρους αμοιβής και απασχόλησης με τους ναυτικούς- 
πολίτες της Ε.Ε. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτός ο αρνητικός 
παράγοντας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής ναυτιλίας, η 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
προτείνουν μια δέσμη μέτρων αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής 
ναυτιλίας και μείωσης του λειτουργικού κόστους του πλοίου [1], Μεταξύ των 
προτάσεών τους βρίσκονται ί) οι άμεσες επιδοτήσεις στα λειτουργικά έξοδα 
του πλοίου (εφαρμόζεται σε Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, ΗΠΑ), Μ) οι ενισχύσεις 
για την απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών που συνδέονται με την παροχή 
θαλασσίων υπηρεσιών, ίϋ) η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών στο 
σύνολό τους (εφαρμόζεται σε Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), ίν) η πλήρης 
φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων των ναυτικών (εφαρμόζεται σε Δανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) ή η πολύ χαμηλή φορολογία τους (εφαρμόζεται σε 
Φινλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ιταλία), ν) οι κρατικές ενισχύσεις για 
την εκπαίδευση του πληρώματος (εφαρμόζεται σε Νορβηγία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Πορτογαλία, ΗΠΑ). Επιπλέον, ενώ οι ανταγωνιστικές 
χώρες επιδοτούν την πρόσληψη ημεδαπών ναυτικών, η Ελληνική πλοιοκτησία 
επιθυμεί μέτρα που αφορούν την περαιτέρω μείωση της επάνδρωσης των 
πλοίων από Έλληνες ναυτικούς. Αξιοσημείωτο είναι το ερώτημα των φορέων 
της Ελληνικής πλοιοκτησίας προς το Υ.Ε.Ν., προκειμένου να τους πείσουν να 
λάβουν τα απαραίτητα προαναφερθέντα μέτρα, αν μελλοντικά δηλαδή 
επιθυμούν μια ισχυρή Ελληνική ναυτιλία με 10-15.000 Έλληνες ναυτικούς ή 
ένα μικρό στόλο με 20000 ανέργους.
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3.5.2 Παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας [18]
Ο κατ’ εξοχήν αδιάψευστος δείκτης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 

ενός στόλου είναι η κερδοφορία του. Αποτελεί το κριτήριο βάσει του οποίου 
κρίνεται τελικά η όλη επίδοση του στόλου.

Όπως σε όλους τους οικονομικούς κλάδους, εξέχουσα σημασία έχει η 
ανταπόκριση του παροχέα υπηρεσιών (εν προκειμένω ο πλοιοκτήτης και ο 
στόλος του) στη ζήτηση και τις απαιτήσεις της, καθώς αυτές μεταβάλλονται σε 
βάθος χρόνου. Η διαφοροποίηση στις υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών, 
δηλαδή η έμφαση στην ποιότητα αυτών, αποτελούν παράγοντα ζωτικής 
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα οι ποιοτικές απαιτήσεις από τον 
κλάδο της ναυτιλίας δεν περιορίζονται μόνο στη συχνότητα δρομολογίων και 
την ταχύτητα, αλλά εκτείνονται σε ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών 
μεταφοράς δια θαλάσσης (π.χ. άνεση στη μεταφορά, διασκέδαση κτλ).

Ασφαλώς, για να επιτευχθεί η ζητούμενη απόκριση στις απαιτήσεις της 
ζήτησης είναι απαραίτητος ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του στόλου. Το 
δίλημμα όμως του εκσυγχρονισμού δεν αφορά μόνο την προσφερόμενη 
ποιότητα, αλλά και τη δεδομένη μείωση σε συγκεκριμένα μεταβλητά κόστη. 
Συγκεκριμένα, τα πλοία νεότερης τεχνολογίας καταναλώνουν λιγότερα 
καύσιμα, αλλά και λόγω αυτοματισμών απαιτούν λιγότερο προσωπικό. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η εκάστοτε ναυτιλιακή επιχείρηση θα πρέπει να 
συνυπολογίσει (trade off) ασφαλώς και την αρχική εκροή αγοράς του νέου 
πλοίου. Το συγκεκριμένο σταθερό κόστος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
αν ληφθούν υπ’ όψη και οι εποχιακές διακυμάνσεις των αξιών των νέων αλλά 
και μεταχειρισμένων πλοίων (timing of the investment).

Τέλος, ο ολικός χρόνος εκμετάλλευσης ενός πλοίου αποτελεί 
παράγοντα μακροχρόνιας κερδοφορίας. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζεται όχι 
μόνο από την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά το όριο ζωής επιβατηγών ή 
άλλων πλοίων, αλλά και από την προαναφερθείσα τάση εκσυγχρονισμού των 
στόλων και αντικατάστασης των παλαιοτέρων πλοίων.

Η ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία δεν απεικονίζεται απλά και μόνο 
στα κόστη λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων, αλλά εκτείνεται και στο 

επίπεδο της διοίκησης (management). Ιστορικά αποδείχτηκε πως η 
κακοδιοίκηση αποτέλεσε τον καθοριστικό εκείνο παράγοντα που οδήγησε σε
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αποτυχία στόλους που τίποτε δεν είχαν να ζηλέψουν σε επίπεδο κόστους 
λειτουργίας και τεχνολογίας από αντίστοιχους επιτυχημένους στόλους.

Συνοψίζοντας, οι παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα 

οποιουδήποτε είδους στόλου είναι:
α) Η εξειδίκευση του στόλου όσον αφορά τη ζήτηση, 
β) Το τεχνολογικό επίπεδο του στόλου.
γ) Τα σταθερά κόστη (αξίες κτήσης πλοίων, κόστος κεφαλαίου, 

χρονική διάρκεια εκμετάλλευσης πλοίου), 
δ) Τα μεταβλητά κόστη (κόστος εργατικού δυναμικού).

3.6 Ελληνική ναυτιλιακή πολιτική και στρατηγικοί στόγοι

Ι0£[1]

Όπως αναφέρθηκε, στη δεκαετία του '50 ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης 
της Ελληνικής ναυτιλίας αποτέλεσαν το διαθέσιμο ναυτεργατικό δυναμικό, το 
χαμηλό κόστος εκμετάλλευσης και η έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών στην 
ξηρά. Οι επιτυχίες των Ελλήνων ναυτικών στη δεκαετία του ’50 ενίσχυσαν σε 
υψηλότατο βαθμό την πιστοληπτική τους ικανότητα, οδηγώντας τους στην 
εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου στη δεκαετία του ’60. Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 ο Ελληνικός στόλος αποτελούσε το 35% της συνολικής χωρητικότητας 
του κοινοτικού στόλου και 10% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Αφού 
μεσολάβησαν 15 χρόνια κρίσης, παρά τις απώλειες, ο Ελληνικός στόλος 
αποτελεί σήμερα περί το 7% του παγκόσμιου στόλου και περί το 50% του 
ευρωπαϊκού στόλου (σε τόνους ολικής χωρητικότητας), όντας ο τρίτος 
μεγαλύτερος στον κόσμο.

Επιπλέον το γεγονός ότι ο Ελληνικός στόλος εξυπηρετεί κύρια το 
θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών, όντας «cross trader», καθορίζει 
σχεδόν επιτακτικά τις βασικές αρχές της Ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής που 
είναι:

α) η αρχή της ελευθερίας των θαλασσών και

β) η αρχή του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.
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3.7. Προοπτικές στα πλαίσια τικ Ευρωπαϊκικ ένωσης [1]
Οι σημαντικότατες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο 

μεταβατικό στάδιο που διέρχεται η ναυτιλία και αφορούν όχι μόνο τη χώρα μας 
αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, είναι:

α) Η αλματώδης ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και ακολούθως 
και του διεθνούς εμπορίου οδηγούν σε αύξηση των θαλασσίων μεταφορών.

β) Η ανάπτυξη νέων οικονομιών σε Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική 
οδήγησαν σε αλλαγές στους θαλασσίους προορισμούς και σε μεγάλη ποικιλία 
μεταφερομένων δια θαλάσσης φορτίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
εκσυγχρονισμός των πλοίων καθίσταται επιτακτικός προκειμένου να 
εξυπηρετούν κατά το βέλτιστο τρόπο τις εν λόγω απαιτήσεις.

γ) Ο εκσυγχρονισμός των πλοίων επιβάλλεται τόσο μέσω των νέων 
κανονισμών σε θέματα ασφαλείας (πλοίων, επιβατών και πληρωμάτων), όσο 
και μέσω της απαίτησης για προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Νέες 
ανάγκες δημιουργούνται, οι οποίες διοχετεύονται σε παρεμφερείς κλάδους, 
όπως οι ναυπηγικές κατασκευές, η ναυσιπλοΐα και η ασφάλιση.

δ) Η ραγδαία αύξηση των τουριστικών δραστηριοτήτων συντελεί σε 
αύξηση των μετακινήσεων, αλλά και σε απαιτήσεις υψηλής ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Ελληνικής πλευράς με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση απαιτείται ιδιαίτερη διερεύνηση και ανάλυση. Συγκεκριμένα η πολιτική 
της Ελλάδας εντός των πλαισίων της Ε.Ε. θα πρέπει να επιδιώκει τη 
δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού. Απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να 
ληφθούν μελλοντικά προκειμένου η Ελλάδα να εξακολουθήσει να λειτουργεί 
ως ναυτιλιακό κέντρο της Ε.Ε. είναι η πολιτική των παράλληλων νηολογίων, η 
βελτίωση στην εκπαίδευση των ναυτικών και η επάρκεια προσωπικού, η 
εξειδίκευση σε κάποιους τομείς των θαλασσίων μεταφορών, η ανάπτυξη των 
ναυπηγοεπισκευαστικών δυνατοτήτων και των λιμενικών υπηρεσιών. 
Παράλληλα η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο ανάλογο 
των μεγάλων ναυτιλιακών της δυνάμεων, απαιτώντας την εφαρμογή των 

ναυτιλιακών κανονισμών της Ε.Ε. και εμμένοντας στην απελευθέρωση των 
θαλασσίων μεταφορών και κατάργηση οποιοσδήποτε μορφής επιδοτήσεων 
και κρατικού προστατευτισμού. Οι θέσεις της Ελλάδας στα πλαίσια της Ε.Ε.



πρέπει να επιδιώκουν τη διατήρηση της στενής σχέσης της ναυτιλίας με την 
Ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τις 
υπηρεσίες και το ναυτεργατικό δυναμικό, όμως η στενή αυτή σχέση θα πρέπει 
να συμβιβάζεται συνέχεια με το ρόλο της ως βασικού παράγοντα της ναυτικής 
ισχύος της Ε.Ε. Επιπλέον προς όφελος της Ελλάδας είναι και η εξαίρεση της 
ναυτιλίας από το πλαίσιο της G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and 
Trade), καθώς οι περισσότερες μεγάλες χώρες στις διασκέψεις αυτές πιέζουν 
για απελευθερώσεις σε άλλους οικονομικούς κλάδους (π.χ. οι ΗΠΑ για τον 
τραπεζικό κλάδο της Ιαπωνίας) και υπάρχει ο κίνδυνος για την Ελλάδα στα 
πλαίσια κάποιου συμβιβασμού των μεγάλων χωρών να θυσιαστούν ορισμένες 
από τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, γεγονός που μπορεί 
να αποβεί μοιραίο για την Ελληνική ναυτιλία. Δυστυχώς, οι αναπτυσσόμενες 
κυρίως χώρες μέχρι και σήμερα δε δέχονται να δεσμευτούν προς την 
κατεύθυνση της σταδιακής αλλά σταθερής άρσης των προστατευτικών 
μέτρων, με απώτερο στόχο την πλήρη απελευθέρωση της διεθνούς ναυτιλίας. 

Δεδομένου του ότι η επιβίωση και ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας, λόγω των 
απρόβλεπτων διεθνών παραγόντων που την επηρεάζουν, απαιτεί 
ομοιόμορφους κανόνες λειτουργίας και ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις 
μικρότερες δυνατές κρατικές παρεμβάσεις, καθίσταται πλέον ως μοναδική 
λύση η πλήρη εξαίρεση της ναυτιλίας από τους γύρους της G.A.T.T.

3.8 Στρατηγικές επιλογές επιβατηγού ναυτιλίας και 
ακτοπλοΐας
Στην Ελλάδα ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας και των πλοίων 

διεθνών πλόων θεωρείται μεγίστης σημασίας και επιβάλλεται η περαιτέρω 
ανάπτυξή του. Ολόκληρος ο κλάδος του τουρισμού βρίσκεται σε μια φάση 
διαρθρωτικών αλλαγών και, όπως προαναφέρθηκε, αυτό υπαγορεύει σε κάθε 
χώρα την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της. Η ζήτηση της 
κρουαζιέρας παγκοσμίως αυξήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια με μέσο ετήσιο 
ρυθμό της τάξης του 9%.

Ο προσανατολισμός στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ωθεί 
πολλές από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και 
στρατηγικές συμμαχίες [1], Θεωρείται πως το μέλλον επιφυλάσσει την ύπαρξη
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λίγων μεγάλων εταιριών, οδηγώντας σε ένα καθεστώς ολιγοπωλιακού 
χαρακτήρα και ανταγωνισμού. Ήδη στην Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής 
χώρα η στρατηγική συμμαχία (κοινοπραξία) Μινωικών Γραμμών και Στρίντζη, 
έπειτα η εξαγορά του Στρίντζη από τις Επιχειρήσεις Αττικής, ενώ πολλά 
ακούγονται τον τελευταίο καιρό και για την ΑΝΕΚ και ενδεχόμενη συγχώνευση 
της με τις Μινωικές Γραμμές. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ανεξάρτητα αν θα συνεχίσουν 
αυτούσιες τη λειτουργία τους ή θα προχωρήσουν σε κάποια συγχώνευση, 
εξαγορά ή στρατηγική συμμαχία είναι η ανανέωση του στόλου τους με νεότερα 
πλοία, οι ναυπηγήσεις πλοίων νέας τεχνολογίας, η αναδιοργάνωση και ο 
εκσυγχρονισμός των εταιριών και η πλήρης συμμόρφωση των πλοίων στις 

απαιτήσεις των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά 
κρουαζιερόπλοια είναι το υψηλό λειτουργικό κόστος[1] σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές τους. Συγκεκριμένα το κόστος αυτό αναφέρεται κυρίως στην 
επάνδρωση με χαμηλόμισθα εξωκοινωτικά πληρώματα (πέραν του 
ξενοδοχειακού προσωπικού, δηλαδή θαλαμηπόλοι και μάγειρες). Για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί η Ελληνική ναυτιλία των κρουαζιερόπλοιων αλλά 
και των πλοίων διεθνών πλόων στα νέα δεδομένα θα πρέπει να γίνουν 
αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως προαναφέρθηκε, ήδη η Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών Επιβατηγών πλοίων απαιτεί από το Υ.Ε.Ν. μια δέσμη μέτρων 

ικανή να δώσει λύση στο ναυτεργατικό ζήτημα, αλλά και στο ζήτημα της 
ανταγωνιστικότητας γενικότερα.

Η Ελληνική ακτοπλοΐα, δεδομένης και της γεωγραφικής υφής της 
Ελλάδας, συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη πολλών περιοχών της χώρας 
με την αναδιοργάνωση των θαλασσίων συγκοινωνιών και τη γρήγορη και 
ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού και των προϊόντων[1]. Ταυτόχρονα 
συμβάλει και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Κατέχοντας το μεγαλύτερο επιβατηγό στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ποσοστό άνω του 27%, η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης 
της κοινοτικής ναυτιλιακής πολιτικής, υιοθετώντας ασφαλώς την αρχή της 
ελεύθερης αγοράς και παραβλέποντας πλέον την πολιτική του
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προστατευτισμού η οποία ίσχυε μέχρι τις 1/11/2002. Το σημαντικότερο όμως 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική επιβατηγός ναυτιλία είναι η 
μεγάλη ηλικία των πλοίων της και το υψηλό κόστος ανανέωσής των. Τα 
βήματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Μινωικές Γραμμές ως προς τα 
H.S.F. και από τις Επιχειρήσεις Αττικής με τα Superfast Ferries σίγουρα ήταν 
αξιοσημείωτα[9,10,11,12], όμως εκτός του χρέους που έχουν συσσωρεύσει 
στις ναυτιλιακές εταιρίες, υπάρχουν ακόμα πολλά πλοία παλαιός τεχνολογίας 
που εξυπηρετούν λιμάνια της χώρας, μέσω της θυγατρικής H.F.D. των 
Μινωικών Γραμμών, αλλά και άλλων μικρότερων εταιριών. Ταυτόχρονα όμως, 
πολύ μεγάλη είναι και η ακαταλληλότητα της λιμενικής υποδομής, καθώς 
πολλά λιμάνια αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα νέα υπερσύγχρονα πλοία.

Όπως αναφέρθηκε και για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, 
ομοίως και στον κλάδο της ακτοπλοΐας αναμένονται μελλοντικά συγχωνεύσεις, 
εξαγορές και εντέλει δημιουργία οικονομικών γιγάντων. Ο βασικότερος λόγος 
που γίνονται οι συγχωνεύσεις είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους ανά 

επιβάτη και κατά συνέπεια η βελτίωση της κερδοφορίας του πλοίου και της 
ανταγωνιστικότητάς του. Ιδιαίτερο ρόλο κατέχει και η ορθολογικότερη δυνατή 
επάνδρωση και εκπαίδευση του πληρώματος, υπαρχόντων των νέων 
αυτοματοποιημένων πλοίων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε πληρώματα. Θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι η άρση του προνομίου στην ακτοπλοΐα και την 
επιβατηγό ναυτιλία από 1/11/2002 βάσει του νόμου 2932 του 1991 [25] 
συντελεί στις προαναφερθείσες συγχωνεύσεις αφού οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στο παρελθόν δεσμεύονταν από μονοπωλιακές καταστάσεις 
σε ορισμένες γραμμές.

Οι Ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες εκτιμούν[1] ότι ακόμα και μετά την 
άρση του προνομίου στην ακτοπλοΐα (καμποτάζ), είναι πολύ δύσκολο ξένες 
εταιρείες να δραστηριοποιηθούν αυτόνομα στην Ελλάδα. Είναι πολύ πιθανόν 
όμως να εισέλθουν με τη μορφή συμπράξεων ή συνεργασιών. Το βασικό 
επιχείρημα που ισχυροποιεί την παραπάνω θέση των ελληνικών ακτοπλοϊκών 
εταιριών είναι πως ακόμα και στις γραμμές της Αδριατικής όπου δεν ίσχυε το 
προνόμιο της ακτοπλοΐας, οι ελληνικές εταιρίες κινούμενες σε συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αναδυόμενο καθεστώς της 

ελεύθερης αγοράς στις ακτοπλοϊκές θαλάσσιες μεταφορές της Ελλάδας, το
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Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν 
εκπονήσει, όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση του τεχνολογικού 
περιβάλλοντος, το πρόγραμμα ανάπτυξης με την επωνυμία «Αριάδνη»[1 ]. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) θεσμικές και οργανωτικές παρεμβάσεις όσον αφορά τη ριζική 

αναμόρφωση της δομής του δικτύου των ακτοπλοϊκών γραμμών, προκειμένου 
το νέο σύστημα να συνδέει αποτελεσματικά τις νησιωτικές και χερσαίες 
περιοχές της χώρας, αλλά και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο,

β) παροχή κινήτρων στις ακτοπλοϊκές εταιρίες προκειμένου να 
ανανεώσουν τον γηρασμένο στόλο τους,

γ) ανάπτυξη της λιμενικής και χερσαίας υποδομής σε περισσότερα 

από 100 λιμάνια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας,
δ) δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη της Ελληνικής 

ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

3.9 Ανάλυση εξωτερικού (υάκρο) περιβάλλοντος ιιε 
προσανατολισυό otic Μινωικές Γραιιιιές

□ Νουικό περιβάλλον : Όπως αναφέρθηκε, ο κλάδος της ακτοπλοΐας 
στη χώρα μας (μέχρι την άρση του cabotage), χαρακτηριζόταν από την 

κρατικά ελεγχόμενη είσοδο ανταγωνιστών, συνεπώς ήταν έντονο το 
φαινόμενο νομικών περιορισμών απέναντι στους ανταγωνιστές που 
επιθυμούσαν να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς στα δρομολόγια που 
δραστηριοποιούνται οι Μινωικές Γραμμές. Επιπλέον, το τέλος χορήγησης 
αδειών σκοπιμότητας δημιουργούσε απαιτήσεις σε κεφάλαια από τους 
δυνητικούς ανταγωνιστές, όπως επίσης οι κρατικά ελεγχόμενοι ναύλοι έχουν 
δημιουργήσει κοστολογικά πλεονεκτήματα στην εταιρία [16], Το τελευταίο 
απορρέει από το υψηλό κόστος καυσίμων το οποίο είναι δύσκολο να 
ισοσκελίσει μια εταιρία με μικρή πελατειακή βάση. Παρόλα αυτά, μετά την 
άρση του cabotage και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, οι περιορισμοί 
αυτοί θα εκλείψουν και η αποτρεπτικές δυνάμεις των νομικών περιορισμών 

και των απαιτήσεων σε κεφάλαια όσον αφορά το τέλος χορήγησης αδειών 

σκοπιμότητας θα πάψουν να υπάρχουν.
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□ Οικονουικό περιβάλλον [9,16]: Η επίδραση του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος στην εταιρία είναι σημαντική και καθορίζεται από τους 
παρακάτω παράγοντες. Αρχικά, μεγάλο ποσοστό του ολικού λειτουργικού 
κόστους (άνω του 20%) αποτελούν οι δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά. Η 
διακύμανση της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά προσδίδει μια 
αβεβαιότητα στον προσδιορισμό - πρόβλεψη του κόστους που αφορά 
καύσιμα και λιπαντικά. Επιπλέον, ο όγκος του διεθνούς (εισαγωγικού και 
εξαγωγικού) εμπορίου με τις χώρες της Ε.Ε. επιδρά στον όγκο των 
μεταφορών που πραγματοποιούνται από τα πλοία των Μινωικών Γραμμών. 
Τέλος, δεδομένου του ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας χαρακτηρίζεται από 
έντονη εποχικότητα (70% των πωλήσεων πραγματοποιείται τους μήνες Ιούνιο 

ως Σεπτέμβριο), είναι φανερό ότι η δραστηριότητα της εταιρίας εξαρτάται από 
το πλεόνασμα του εισοδήματος που κάθε οικογένεια διαθέτει για ταξίδια και 
διακοπές, κατά συνέπεια από το σύνολο της οικονομικής ευημερίας των 
Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών πελατών.

□ Τεχνολονικό περιβάλλον [9]: Είναι σαφές ότι οι τεχνολογικές αλλαγές 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρίας. Σε ένα 
περιβάλλον ραγδαία εξελισσόμενο, ειδικότερα μετά την άρση του προνομίου 
της επιβατηγού ναυτιλίας, όπου η ταχύτητα και η άνεση αποτελούν βασικά 
ζητούμενα, τεχνολογικές αλλαγές που υλοποιούνται από ανταγωνιστές 
αποτελούν σημαντικότατες απειλές συρρίκνωσης του μεριδίου αγοράς της 
εταιρίας. Αυτό έγινε σαφές με τη ριζική αλλαγή που επήλθε στην εικόνα της 
ακτοπλοΐας μετά την αντικατάσταση των F/B από τα H/S/F. Εν προκειμένω, οι 

Μινωικές Γραμμές ξεκίνησαν από το 1993 ένα εξαιρετικά δαπανηρό 
επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου τους [9], Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο βρίσκονται τη στιγμή αυτή να διαθέτουν 9 υπερσύγχρονα High Speed 
Ferries (H/S/F) τα οποία κόστισαν στην επιχείρηση περί το ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον τα παλαιότερα Ferry Boats (F/B) είτε 
πωλήθηκαν προκειμένου η επιχείρηση να ενισχύσει τη ρευστότητα της (F/B 
Καζαντζάκης και Αριάδνη Παλάς αποτελούν τα 2 τελευταία παραδείγματα), είτε 

ενίσχυσαν το στόλο της θυγατρικής εταιρίας Hellas Ferries.
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Κεφάλαιο 4
Στο τέταρτο κεφάλαιο εμπεριέχεται μια κλαδική 

ανάλυση με τη βοήθεια του υποδείγματος των πέντε 
δυνάμεων του Porter. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης 
αναλύεται και η περίπτωση των Μινωικών Γραμμών.

4. Ανάλυση του εξωτερικού (ανταγωνιστικού ή υίκοο) 

περιβάλλοντος

4.1 Απειλή εισόδου νέων επιγειοήσεων στον κλάδο Γ9.161 
Όπως αναφέρθηκε, ο κλάδος της ακτοπλοΐας στη χώρα μας, μέχρι τις 

1/11/2002, χαρακτηριζόταν από την κρατικά ελεγχόμενη είσοδο 
ανταγωνιστών, συνεπώς είναι έντονο το φαινόμενο νομικών περιορισμών 
απέναντι στους ανταγωνιστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς 
στα δρομολόγια που δραστηριοποιούνται οι Μινωικές. Επιπλέον, το τέλος 
χορήγησης αδειών σκοπιμότητας δημιουργεί απαιτήσεις σε κεφάλαια από τους 
δυνητικούς ανταγωνιστές, όπως επίσης οι κρατικά ελεγχόμενοι ναύλοι έχουν 
δημιουργήσει κοστολογικά πλεονεκτήματα στην εταιρία. Το τελευταίο απορρέει 
από το υψηλό κόστος καυσίμων το οποίο είναι δύσκολο να ισοσκελίσει μια 
εταιρία με μικρή πελατειακή βάση. Συνοψίζοντας, η ύπαρξη οικονομίας 

κλίμακος στην Ελληνική ναυτιλία αποτελεί προς το παρόν τον κύριο 
αποτρεπτικό παράγοντα εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Παρόλα 
αυτά, μετά την άρση του cabotage και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, 
οι περιορισμοί αυτοί θα εκλείψουν και η αποτρεπτικές δυνάμεις των νομικών 
περιορισμών και των απαιτήσεων σε κεφάλαια όσον αφορά το τέλος 
χορήγησης αδειών σκοπιμότητας θα πάψουν να υπάρχουν. Όμως και σε 
τούτη την περίπτωση, ο εκσυγχρονισμός του στόλου των Μινωικών Γ ραμμών 
τα τελευταία 10 χρόνια αποτελεί ένα νέο εμπόδιο εισόδου νέων ανταγωνιστών 

στον κλάδο (διαφοροποίηση προϊόντος, όπου προϊόν η παροχή υπηρεσιών 
μετακίνησης υψηλής ποιότητας από τα H/S/F).
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4.2 Διαπρανυατευτική δύναυη των προυηθευτών
Όντας μια εταιρία προσφοράς υπηρεσιών και όχι μεταποιητική, οι 

Μινωικές Γραμμές δε βασίζουν τον κύριο όγκο του κύκλου εργασιών τους σε 
συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές. Η τιμή των πετρελαιοειδών είναι 
ακόμα μη απελευθερωμένη και εξαρτάται κυρίως από διεθνείς συγκυρίες 

(OPEC). Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός του πλοίου 
(εστιατόρια, μπαρ), η κυρίαρχη τάση στα πλοία όχι μόνο των Μινωικών 
Γραμμών αλλά και στα πλοία των σημαντικότερων ανταγωνιστών τους 
(Επιχειρήσεις Αττικής, ΑΝΕΚ), είναι η δικαιόχρηση (franchising) σύμφωνα με 
την οποία αυτές (οι υπηρεσίες) παρέχονται από ξεχωριστές εταιρίες [9], Επι 
παραδείγματι στα πλοία των Μινωικών Γραμμών κυρίαρχη θέση στον τομέα 
της λιανικής πώλησης διαφόρων ειδών έχει η εταιρία «Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών», ενώ στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών η εταιρία «Vodafon». Τέλος, στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση 
εμπλέκεται με εξωτερικούς προμηθευτές, δεν είναι δυνατόν να δεχτεί πιέσεις 
από αυτούς καθώς τόσο το μέγεθος της όσο και η πληθώρα εναλλακτικών 
λύσεων καθιστούν ανίσχυρη τη θέση των προμηθευτών.

4.3 Διαπρανυατευτική δύναυη των πελατών
Η ύπαρξη των αδειών σκοπιμότητας και το μονοπωλιακό καθεστώς 

στα περισσότερα δρομολόγια καθιστούν ανίσχυρες τις όποιες αντιδράσεις της 
πελατειακής βάσης για το ύψος των ναύλων. Ασφαλώς, η απελευθέρωση της 
αγοράς θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των 
πελατών καθώς θα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα προσφέρονται από 

τους ανταγωνιστές. Ένας ακόμη παράγοντας με πολύ μεγάλη επιρροή, που 
καθιστά ανίσχυρη τη δύναμη αυτή είναι η μη δυνατότητα υπολογισμού από 
τον πελάτη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του στόλου της εταιρίας, 
ώστε να μπορεί να υπολογίσει το περιθώριο κέρδους της [16].

4.4 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα Γ9.161
Το κύριο υποκατάστατο της ναυτιλίας αποτελούν οι αεροπορικές 

εταιρίες. Η ταχύτητα που προσφέρουν έναντι της διακίνησης με πλοίο 
αποτελεί το κύριο πλεονέκτημά τους. Τα πλεονεκτήματα όμως του
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ναυτιλιακού κλάδου είναι οι χαμηλότερες τιμές και η δυνατότητα μεταφοράς 
αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσικλετών κτλ. Ευνοϊκή συγκυρία για τον κλάδο 
της επιβατηγού ναυτιλίας αποτελεί η κρίση που διέρχονται οι αεροπορικές 
εταιρίες η οποία δεν τους επιτρέπει να μειώσουν περαιτέρω τις τιμές ώστε να 
προσεγγίσουν τον κύριο όγκο της πελατειακής βάσης της επιβατηγού 
ναυτιλίας. Μολαταύτα, γενικότερα η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα για 
την εταιρία είναι μικρή καθώς η φύση των υπηρεσιών είναι τέτοια που η 
πελατειακή βάση τους είναι ξεχωριστή και διακριτή. Είναι φύσει αδύνατον και 
πιθανότατα ασύμφορο οι αεροπορικές εταιρίες να ικανοποιήσουν όλες τις 
υπηρεσίες της ναυτιλίας, αντιθέτως δε, η εμφάνιση π.χ. των H/S/F στη 
γραμμή Πειραιά - Ηρακλείου και η ώρα του δρομολογίου (περί τις 10-11 το 
βράδυ με 5 το πρωί), λόγω του γεγονότος ότι δε δεσμεύει παραγωγικές ώρες, 
είναι δυνατόν να εξυπηρετεί πρώην πελάτες των αεροπορικών εταιριών. 
Τέλος σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το μερίδιο που 
κατείχαν μέχρι 11-5-2001 οι Μινωικές Γραμμές στην Aegean Airlines, κάτι που 
σημαίνει πως οι εκροές της πελατειακής βάσης της εταιρίας προς 
αεροπορικές εταιρίες, δεν ενισχύουν πλέον κάποιο άλλο τμήμα του 
χαρτοφυλακίου της.

4.5 Αντανωνισικχ ανάιιεσα στκ υπάργουσ^ επιγειοήσεκ 
του κλάδου
Ο ρυθμός ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς είναι πλέον μικρός (στάδιο 

ωρίμανσης) κάτι που σημαίνει πως η πελατειακή βάση δεν πρόκειται να 
διευρυνθεί σημαντικά. Το τελευταίο στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα την 
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, καθώς η αύξηση του μεριδίου αγοράς της 
μίας επιχείρησης αναγκαστικά πραγματοποιείται σε βάρος των μεριδίων 
αγοράς των ανταγωνιστών. Η συμμαχίες και τα διαζύγια που λαμβάνουν χώρα 
στον εν λόγω κλάδο τα τελευταία χρόνια αποτελούν απτή απόδειξη των 
προαναφερομένων (κοινοπραξία Μινωικών-Στρίντζη [16], «διαζύγιο», συνεχείς 
«γάμοι» και «διαζύγια» Μινωικών-ΑΝΕΚ κτλ). Η ύπαρξη τριών ισχυρότατων 

ανταγωνιστών στον Ελληνικό χώρο (Μινωικές Γραμμές, Επιχειρήσεις Αττικής, 
ΑΝΕΚ) καθιστά ακόμη πιο έντονο τον ανταγωνισμό (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν τα όσα συνέβησαν μεταξύ Μινωικών Γραμμών και
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ΕΠ.ΑΤΤ. μετά από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα», πλοίο της θυγατρικής 
εταιρίας “M.F.D.” των Μινωικών Γραμμών, και ειδικότερα το πολιτικό 
παρασκήνιο που φημολογείται ότι υπήρξε έπειτα). Επιπλέον, οι Μινωικές 
Γραμμές, ούσα εταιρία που δραστηριοποιείται και σε γραμμές της Αδριατικής 
θάλασσας, έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί ακόμη οξύτερο ανταγωνισμό χωρίς 
φυσικά την εύνοια της νομοθεσίας που διέπει την Ελληνική αγορά. Μαζί με τις 
ΕΠ.ΑΤΤ. οι Μινωικές Γραμμές έχουν να ανταγωνιστούν 8 εταιρίες στην εν 
λόγω αγορά[16].
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Κεφάλαιο 5
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται το εσωτερικό 

περιβάλλον των Μινωικών Γοαμμών, το οποίο και 

υπόκειται σε σύγκριση με το αντίστοιχο των 
ανταγωνιστριών Ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα μετά την ιστορική αναδρομή και την 
παρουσίαση της εσωτερικής υποδομής και οργάνωσης, 
της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης, 
εξετάζεται αναλυτικά η κατάσταση του στόλου της αλλά 
και το επίπεδο των υπηρεσιών της στην ξηρά.

5. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος

5.1 Ιστορική αναδρουή
• Η εταιρία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1972.

• Το 1974 αγόρασε το ferry boat (F/B) MINOS το οποίο στις 5 Ιουλίου 
ξεκινά το πρώτο του ταξίδι από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο 
Κρήτης.

• Το 1976 με τη δρομολόγηση του F/B ARIADNE στη γραμμή Πειραιά 

Ηρακλείου έγινε πραγματικότητα η προσφορά καθημερινών 
δρομολογίων από και προς την Κρήτη.

• Στα επόμενα χρόνια δρομολογήθηκε και το F/B KNOSSOS και 
άρχισαν να προσφέρονται και δρομολόγια Πειραιά - Χανίων.

• Στο έτος 1981 το F/B EL GRECO εγκαινιάζει τη δραστηριοποίηση των 
Μινωικών Γραμμών στη διεθνή αγορά της Αδριατικής θάλασσας με το 
δρομολόγιο Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ανκόνα Ιταλίας. Στη 
γραμμή Πάτρα - Ανκόνα δρομολογήθηκε αργότερα και το F/B FEDRA 

μαζί με το F/B KING MINOS.

• To 1985 το F/B FESTOS λαμβάνει τη θέση του F/B MINOS στη 
γραμμή Πειραιά - Ηρακλείου, καθώς το τελευταίο πωλείται.
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• Για να αντιμετωπίσουν την τεράστια αύξηση στη διακίνηση 
εμπορευμάτων μεταξύ Πειραιά και Κρήτης οι Μινωικές Γραμμές 
δρομολογούν το Ro/Ro AGIA GALINI (Roll on-Roll off) το οποίο 
μεταφέρει μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, ψυγεία, βυτιοφόρα και 
εύφλεκτα φορτία.

• Το 1989 οι Μινωικές Γραμμές αγοράζουν στο Ηράκλειο Κρήτης το 
κτίριο όπου στεγαζόταν προπολεμικά η Εθνική Τράπεζα (όντας 
κατεστραμμένο από βομβαρδισμούς στο β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 
επαναφέροντάς το στην αρχική του μορφή. Το 1994 στεγάστηκαν στο 
κτίριο αυτό η διοίκηση και όλες οι υπηρεσίες των κεντρικών γραφείων 
της εταιρίας.

• Το 1990 δρομολογείται στη γραμμή Πειραιάς - Ηράκλειο το F/B 
KAZANTZAKIS, ενώ το F/B ARIADNE εγκαινιάζει τη γραμμή Ιταλία - 
Ελλάδα - Τουρκία πραγματοποιώντας το δρομολόγιο Ανκόνα - 
Κεφαλονιά - Πειραιάς - Πάρος - Σάμος - Κουσάντασι.

• Το 1991 το F/B DAEDALUS δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα - 
Ανκόνα ενώ το ανανεωμένο F/B EL GRECO εγκαινιάζει τη γραμμή 
Κρήτη - Ανκόνα συνδέοντας την Κρήτη με τη Δυτική Ευρώπη. Το 
1992 το F/B EROTOKRITOS εγκαινιάζει το express δρομολόγιο 
Πάτρα - Ανκόνα σε 24 μόλις ώρες με αποτέλεσμα το F/B KING 
MINOS να μεταφερθεί στη γραμμή Πειραιά - Ηρακλείου.

• Το 1993 αποτελεί ένα έτος σταθμό για την εταιρία καθώς αρχίζει η 
εκτέλεση ενός πενταετούς επενδυτικού προγράμματος με τη 
ναυπήγηση στη Νορβηγία του High Speed Ferry (H/S/F) ARETOUSA 
11ου πλοίου και ναυαρχίδας μέχρι εκείνη τη στιγμή του στόλου των 
Μινωικών γραμμών.

• Το 1994 ιδρύεται κοινοπραξία μεταξύ των Μινωικών Γραμμών και των 
Γραμμών Στρίντζη με σκοπό τη συνένωση των δυνάμεων των 2 
εταιριών στο χώρο της Αδριατικής. Η κοινοπραξία διήρκησε 2 χρόνια 
βοήθησε στην καθιέρωση κοινού προγράμματος δρομολογίων και στο 
άνοιγμα της γραμμής Πάτρα - Βενετία.

• 1995 : Παραλαμβάνεται το H/S/F ARETOUSA που προσφέρει το 
δρομολόγιο Πάτρα - Ανκόνα σε μόλις 22 ώρες, εισάγοντας
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παράλληλα την πολυτέλεια των κρουαζιερόπλοιων σε πλοία τακτικών 
δρομολογίων.

• 1996 : Σε συνέχεια του δετούς επενδυτικού προγράμματος τους οι 
Μινωικές Γραμμές προχωρούν στην παραγγελία των δύο νέων H/S/F 
IKARUS και PASIPHAE. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπέρασε 
τα 56 δισ. δρχ.

• 1997 : Στις 5 Μάίου πραγματοποιείται η καθέλκυση του H/S/F 
IKARUS στη Landskrona της Σουηδίας. Η παράδοση του πλοίου 
λαμβάνει χώρα στις 5-12-1997. Την ίδια χρονιά οι Μινωικές Γραμμές 
ιδρύουν από κοινού με άλλους Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες 
τη Minoan Lines Highspeed Ferries, και αμέσως δρομολογείται στη 
γραμμή Πειραιάς - Κυκλάδες το υπερσύγχρονο Catamaran Ferry 
Highspeed 1 και το F/B Αριάδνη.

• 1998 : Νέο ρεκόρ για τις Μινωικές Γραμμές. Η εταιρεία εισάγει τις 

μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η καθολική 
συμμετοχή και εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, συμβάλλει στον 
σχεδίασμά ακόμα πιο φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων. Το 
τρίτο H/S/F της εταιρείας, το PASIPHAE παραδίδεται στις Μινωικές 
Γραμμές και μαζί με τα H/S/F IKARUS και ARETOUSA 
αντιπροσωπεύουν με 80 δις δρχ. τη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι 
τώρα στην ελληνική ακτοπλοΐα. Ένας ακόμα φιλόδοξος στόχος 
μπαίνει σε εφαρμογή. Τα ταχύτερα, πολυτελέστερα και μεγαλύτερα 
πλοία στον κόσμο αρχίζουν να κατασκευάζονται στην Ιταλία για 
λογαριασμό των Μινωικές Γραμμές. Τα H/S/F KNOSSOS PALACE 
και FESTOS PALACE θα μειώσουν την ταχύτητα από τον Πειραιά στο 
Ηράκλειο σε 6 μόνο ώρες !!! Οι φιλοδοξίες όμως της εταιρείας "δεν 
βρίσκουν λιμάνι". Δύο ακόμα ταχύτατα H/S/F για τις γραμμές της 
Αδριατικής παραγγέλνονται στην Ιταλία. Σχεδιαστής τους; Το διάσημο 
αρχιτεκτονικό γραφείο "De Jorio". Το επενδυτικό πρόγραμμα της 
εταιρείας προβλέπει ακόμα δύο H/S/F. Τα Ro-Pax Ferries που 
παραγγέλνονται στο ναυπηγείο Samsung της Ν. Κορέας θα είναι σε 

θέση να αναπτύσσουν υπηρεσιακή ταχύτητα 28,5 κόμβων. Οι 
Μινωικές Γραμμές όμως μεγαλώνουν ακόμη πιο πολύ. Αποκτούν το
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70% της εταιρείας Ceres Hydrofoils και διευρύνουν τη στρατηγική 
τους ανάπτυξη.

• 1999 : Είναι η χρονιά της δημιουργίας μια νέας μεγάλης εταιρείας. Της 

HELLAS FLYING DOLPHINS, που προκύπτει από την κοινοπραξία 
CERES HYDROFOILS, της ΜΙΝΟΑΝ LINES HIGHSPEED FERRIES 
και των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. Η AIR GREECE και η AEGEAN 
AIRLINES συνεργάζονται και δημιουργούν τη μεγαλύτερη ιδιωτική 
αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα. Μετά τη συνεργασία και τελικά 
συγχώνευση των δύο αεροπορικών εταιριών, οι Μινωικές Γραμμές 
βρίσκονται να έχουν ένα μεγάλο πακέτο των μετοχών της ιδιωτικής 
αεροπορικής εταιρείας AIR GREECE. Έτσι, η δυνατότητα προσφοράς 
υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών στο επιβατικό κοινό αποκτά 
νέα διάσταση. Παραγγέλνεται ένα ακόμη H/S/F στα ναυπηγεία 
SAMSUNG και δύο ακόμη H/S/F στα Ιταλικά ναυπηγεία 
FINCANTIERI, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος του επενδυτικού 
προγράμματος από το 1995, σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

• 2000 : Τα επίπεδα ασφάλειας και ποιοτικής μεταφοράς επιβατών από 

τις Μινωικές Γραμμές πιστοποιούνται πλέον και επίσημα. Η 
πιστοποίηση κατά ISO 9002 από την Germanischer Lloyd στην 
Ελλάδα γίνεται πλέον από την επίσημη πολιτεία και αφορά την 
Ασφαλή και Ποιοτική Μεταφορά Επιβατών και Οχημάτων δια 
θαλάσσης. Καθελκύεται ένα ακόμη H/S/F, το PROMETHEUS, από τα 
ναυπηγεία Samsung και παραγγέλνεται ένα ακόμη, με τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Παραλαμβάνεται από τα ναυπηγεία Fincantieri ένα 
ακόμη H/S/F, το KNOSSOS PALACE, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
πλοία στον κόσμο.

• 2001 : Το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα των Μινωικών Γραμμών 
εξελίσσεται απρόσκοπτα, με την παραλαβή ενός ακόμη νεότευκτου 
H/S/F το PROMETHEUS, το οποίο δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα 
- Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Βενετία. Πωλείται το F/B Ν. Καζαντζάκης, 

το οποίο εξυπηρετούσε τη γραμμή Ηράκλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο. 
Έτσι, ακολουθείται πιστά, το στρατηγικό πρόγραμμα των Μινωικών 

Γραμμών που σαν βασικό στόχο έχει την πλήρη ανανέωση και τον
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εκσυγχρονισμό του στόλου. Λίγους μήνες μετά, παραλαμβάνεται από 
τα ναυπηγεία Fincantieri το αδελφό πλοίο του H/S/F KNOSSOS 
PALACE, το FESTOS PALACE. Το τελειότερο δίδυμο της ελληνικής 

ακτοπλοΐας δρομολογείται στη γραμμή Ηράκλειο - Πειραιάς - 
Ηράκλειο, παρέχοντας στο επιβατικό κοινό μοναδική πολυτέλεια, 
υπερσύγχρονες υπηρεσίες και ταχύτητα. Μετά την παραλαβή του 
νεότευκτου πλοίου H/S/F FESTOS PALACE, ανακοινώνεται η 

στρατηγική συνεργασία των Μινωικών Γραμμών με τον μεγαλύτερο 
ιδιωτικό όμιλο ναυτιλιακών εταιρειών της Ιταλίας, Grimaldi. Με τη 
συνεργασία αυτή, οι Μινωικές Γραμμές θα επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους, πέρα των γραμμών της Αδριατικής, στο χώρο 
της Δυτικής Μεσογείου, συνδέοντας τη Δυτική Ιταλία με την Τυνησία 
σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια σε Γαλλικά λιμάνια της 
Μεσογείου. Η πορεία των Μινωικών Γραμμών προς την επιτυχία 
συνεχίζεται με την παραλαβή του H/S/F OCEANUS από τα ναυπηγεία 
Samsung, το οποίο δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - 
Βενετία.

• 2002: Οι Μινωικές Γραμμές συνεχίζοντας το επενδυτικό τους 
πρόγραμμα παραλαμβάνουν στις 10 Μάίου 2002 το H/S/F ΕΥΡΩΠΗ 
ΠΑΛΑΣ από τα ναυπηγεία FINCANTIERI της Ιταλίας. Πρόκειται για 
ένα ακόμη υπερσύγχρονο πλοίο, που έρχεται να ενισχύσει τη θέση 
της εταιρείας στις γραμμές της Αδριατικής και να συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της ελληνικής ακτοπλοΐας αλλά και στην οικονομική και 
τουριστική ανάπτυξη της χώρας. To H/S/F ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΛΑΣ, το 
οποίο ξεκίνησε τα δρομολόγια του την Τρίτη 14 Μάίου 2002 στη 
γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα, είναι το τέταρτο και τελευταίο 
πλοίο που παραλαμβάνει η εταιρία από τα ναυπηγεία Fincantieri της 
Ιταλίας, ενώ με την παραλαβή και του H/S/F ΑΡΙΑΔΝΗ από τα 
ναυπηγεία Samsung της Νότιας Κορέας ολοκληρώνεται ένα 
σημαντικό και αξιόλογο επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής 7 νέων 

πλοίων, συνολικού ύψους 670 εκατ. ευρώ και η εταιρεία μπαίνει σε 
μία νέα περίοδο, έχοντας ανανεώσει πλήρως το στόλο της με 
νεότευκτα πλοία, που συνδυάζουν τις μεγάλες ταχύτητες με την άνεση 
και την πολυτέλεια στα ταξίδια. Στις 31.5.2002 ξεκίνησε τα δρομολόγια



51

του το H/S/F ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΛΑΣ 1 πρώην ΩΚΕΑΝΟΣ στη νέα γραμμή 
Γένοβα - Μάλτα - Τυνησία, που επεκτείνονται οι Μινωικές Γραμμές 
σε συνεργασία με τον Ιταλικό όμιλο Grimaldi.

5.2 Εσωτερική οονάνωση-υποδουή Π 61
Δραστηριότητες όπως γενική διοίκηση, χρηματοδοτική διοίκηση, 

στρατηγικός προγραμματισμός, νομική υποστήριξη εκτελούνται στο 
λειτουργικό επίπεδο της επιχείρησης. Το οργανόγραμμα της εταιρίας 
παρατίθεται παρακάτω.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
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Η εταιρία από το 1974 έχει καθιερώσει τη χορήγηση στο προσωπικό 
ξηρός επιδομάτων πέρα από τα προβλεπόμενα από την επιχειρησιακή 
συλλογική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον η εταιρία έχει συνάψει ασφάλεια 
ατυχημάτων για τα πληρώματα των πλοίων της, καθώς και ομαδική ασφάλεια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το προσωπικό ξηράς. Η άριστη μέχρι 
σήμερα συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και του συνόλου του προσωπικού 
αποτελεί πηγή δημιουργικότητας και συνεχούς προόδου, κλίμα που κατ’ 
επιθυμία της εταιρίας πρέπει να διατηρηθεί, καθώς εγγυάται την επιτυχημένη 
πορεία της.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της διοίκησης για περαιτέρω βελτίωση 
της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού διοργανώνονται, σε συνεχή βάση, 
εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα 
ποιότητας, παροχής υπηρεσιών και σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά θέματα.

5.3 Εταιρική αποστολή - όοαυα

5.3.1 Όοαυα Γ9.161
«Για την Εδραίωση στην Πρωτοπορία, την Ποιότητα και την 

Ασφάλεια, το Δυναμισμό και τον Σεβασμό στο Περιβάλλον».

> Εδραίωση στην Πρωτοπορία

• Με τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιός τεχνολογίας πλοίων, με νέα 
υπερσύγχρονα ταχύπλοα πλοία.

• Με την δημιουργία νέων επικερδών δρομολογιακών γραμμών εντός και 
εκτός των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας.

• Με την διατήρηση και ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στις 
γραμμές της Ελλάδας και της Ιταλίας, με παράλληλη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής της ικανότητας.

• Με την διεύρυνση του εμπορικού δικτύου της, με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε περισσότερους σταθμούς σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

> Δυναμισμός

• Αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και των προκλήσεων, (μέσω 
συνεργασιών, εξαγορών ή συγχωνεύσεων) στους τομείς που
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δραστηριοποιείται η εταιρεία, με αφορμή τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν 
στην ελληνική ακτοπλοΐα, λόγω της άρσης του cabotage και της 
απελευθέρωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς.

> Ποιότητα και ασφάλεια

• Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την 
ασφάλεια και τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων.

• Βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
Σεβασμός στο περιβάλλον

• Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς 

ελέγχους και σχολαστική τήρηση των Διεθνών Διατάξεων (MARPOL).

• Διαχωρισμός των απορριμμάτων σε ειδικά δοχεία περισυλλογής και 
απόδοσή τους σε ειδικά φορτηγά στα κατά τόπους λιμάνια.

• Συγκέντρωση όλων των αποβλήτων σε ειδικές δεξαμενές και απόδοσή 
τους επίσης σε ειδικά για το σκοπό αυτό φορτηγά.

• Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στο πλοίο για την αποφυγή της 
απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.

• Ενεργό μέλος της "HEL.M.E.P.A." (Hellenic Marine Environment 
Protection Association), της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος.

5.3.2 Αποστολή [9,16]
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας, κύριος 

σκοπός είναι η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων καταλλήλων για την ασφαλή 
μεταφορά προσώπων και πραγμάτων και μάλιστα αυτοκινήτων και λοιπών 
οχημάτων παντός τύπου προς εξυπηρέτηση των γραμμών συγκοινωνίας της 
Κρήτης - Πειραιά και των άλλων λιμανιών της επικράτειας καθώς επίσης και 
του εξωτερικού. Παράλληλα η εταιρία μπορεί να συμμετάσχει και σε άλλες 
εταιρίες με τους ίδιους στόχους και μάλιστα σε εταιρίες οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην ίδρυση ή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων ή άλλης 
μορφής ξενοδοχειακής επιχείρησης ή αγορά ή μίσθωση συγκοινωνιακών 

μέσων χερσαίων ή θαλάσσιων. Επίσης οι Μινωικές γραμμές μπορούν να 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που έχουν στόχο την αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων της Κρήτης.
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5.4 Υπηρεσία ξηρός Γ9.161
Οι Μινωικές Γραμμές διαθέτουν κεντρικά πρακτορεία και ιδιόκτητα 

κτίρια στο Ηράκλειο και τον Πειραιά. Εκπροσωπούνται από 8 λιμενικούς 
πράκτορες σε όλα τα λιμάνια προσέγγισης των πλοίων, που έχουν ρόλο τη 
λιμενική εξυπηρέτηση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, αλλά και αποτελούν 

τους κεντρικούς πράκτορες για έκδοση εισιτηρίων και φορτωτικών έχοντας 
άμεση συνεργασία με τα γραφεία ταξιδίων της περιοχής τους. Το σύνολο των 
γραφείων ταξιδίων με τα οποία συνεργάζονται οι Μινωικές Γραμμές ξεπερνάει 
τα 1000. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η εταιρία διαθέτει δικό της σύστημα 
κρατήσεων θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων με ON LINE σύνδεση των 
κεντρικών της πρακτορείων με όλους τους λιμενικούς πράκτορες. Θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι αρκετά γραφεία ταξιδίων έχουν συνδεθεί ON LINE με το 
σύστημα κρατήσεων της εταιρίας και υπάρχει η προοπτική να συνδεθούν όλα 
τα συνεργαζόμενα γραφεία. Τέλος, η εταιρία διαθέτει από Ιδετίας 
μηχανογραφημένο σύστημα ελέγχου εισιτηρίων (back office) με το οποίο 
επιτυγχάνεται αφ’ ενός η άμεση ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια των 
επιβατών που ταξίδεψαν, αφ’ ετέρου η έκδοση των εκκαθαρίσεων στα 
γραφεία ταξιδίων ανά Ιδνθήμερο για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων 
της εταιρίας. Στις γραμμές εξωτερικού η εταιρία έχει αναθέσει την 
πρακτόρευση των πλοίων της στα Ευρωπαϊκά Ναυτιλιακά Πρακτορεία 
(Ε.Τ.Α.) με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, τη διαχείριση των 
παραγόμενων ναύλων και την απόδοσή τους στην εταιρία. Τα κεντρικά 
γραφεία της Ε.Τ.Α. βρίσκονται στην Αθήνα, εκπροσωπείται από 6 λιμενικούς 
πράκτορες στα λιμάνια προσέγγισης των πλοίων και έχει 14 κεντρικούς 
πράκτορες σε Ευρωπαϊκές χώρες. Διαθέτει ON LINE σύνδεση στο σύστημα 
κρατήσεων με όλους τους λιμενικούς πράκτορες και τους κεντρικούς 
πράκτορες της Ευρώπης.

5.5 Υπηρεσίες θαλάσσης Γ9.16Ί
Η μετακίνηση των επιβατών στα δρομολόγια των Μινωικών Γραμμών 

γίνεται με 9 υπερσύγχρονα πλοία τύπου H/S/F. Θα πρέπει να επισημανθεί 
πως το επενδυτικό πρόγραμμα των Μινωικών Γραμμών τις έχει φέρει στην 
ευτυχή θέση να έχουν αντικαταστήσει τα πλοία παλιάς τεχνολογίας με τα
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υπερσύγχρονα H/S/F. Το έτος 2001 το KNOSSOS PALACE ανακηρύσσεται 
από το έγκυρο Ευρωπαϊκό Ναυτιλιακό περιοδικό, Cruise & Ferry Info ως το 
Τελειότερο Cruise Ferry στο κόσμο για το 2000. Επίσης στο διαγωνισμό 
Cruise & Ferry Conference/Lloyd's List, στο Λονδίνο, TO H/S/F KNOSSOS 
PALACE, ανακηρύσσεται ως το καλύτερα εσωτερικά διακοσμημένο Cruise 
Ferry του κόσμου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα υπερσύγχρονα αυτά πλοία τόσο 
στο εσωτερικό (KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE), όσο και στις 
υπόλοιπες γραμμές που εξυπηρετεί η εταιρία στο εξωτερικό με τα υπόλοιπα 
πλοία είναι μοναδικές και αποτελούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στη 
δεδομένη χρονική περίοδο. Τρόποι διασκέδασης αδιανόητοι για τα F/B, όπως 
σινεμά και ζωντανή μουσική παρέχονται πλέον στους πελάτες της εταιρίας.

Μια εικόνα των δρομολογίων που εξυπηρετούνται από την εταιρία 
καθώς και του εκσυγχρονισμένου στόλου παρατίθεται παρακάτω [9]:
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5.6 Έρευνα και ανάπτυξη - θυγατρικές εταιρίες - 
συυιιετργές
Είναι αδιαμφισβήτητη η προσήλωση της εταιρίας στην έρευνα και την 

ανάπτυξη. Το πολύ μεγάλο για τα Ελληνικά δεδομένα επενδυτικό σχέδιο που 
οδήγησε τις Μινωικές Γραμμές αυτή τη στιγμή να κατέχουν 9 H/S/F όταν το 
1993 δεν είχαν κανένα δείχνει πως η εταιρία υλοποιεί τα σχέδιά της. Επιπλέον 
ακόμα και τα F/B που έμειναν στην κατοχή της, είτε πωλήθηκαν σε θυγατρική 
(Hellas Flying Dolphins) είτε σε ξένη εταιρία, υπέστησαν σημαντικότατες 

βελτιώσεις καθώς και ανακαινίσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν τον 
πελάτη-ταξιδιώτη.
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Εν ολίγοις, η εταιρία έχει να παραθέσει πολύχρονη εμπειρία σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι το μέγεθος της εταιρίας εμποδίζει μικρότερες 
εταιρίες να εισέλθουν, λόγω του φαινομένου της «οικονομίας κλίμακας» στην 
οποία θα υπακούουν οι ναυτιλιακές υπηρεσίες ακόμη και μετά την άρση του 
cabotage (1/11/2002). Δεδομένος θα πρέπει να θεωρείται και ο 
εκσυγχρονισμός του στόλου των Μινωικών Γραμμών καθώς πλέον η εταιρία 
δρομολογεί 9 υπερσύγχρονα H/S/F στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας, Πειραιά - 
Ηρακλείου και μόνο 1 F/B στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Ηρακλείου, έχοντας 
αντικαταστήσει τα υπόλοιπα F/B με H/S/F προσδίδοντας έτσι την εικόνα μιας 
από τις πλέον εκσυγχρονισμένες ναυτιλιακές εταιρίες σε όλη την Ευρώπη 
(βράβευση του KNOSSOS PALACE) [9],

Ορισμένα από τα F/B πωλούνται στη θυγατρική HGLIASoOLPMfNS
εταιρία Hellas Ferries [17], Κατ’ αυτόν τον τρόπο ,*^'·

η εταιρία σε ενοποιημένο επίπεδο ξεπερνάει κατά πολύ σε εξοπλισμό την 
ΑΝΕΚ (11 F/B), ενώ ξεπερνάει και σε ποιότητα τα 10 SUPERFAST των 
Επιχειρήσεων Αττικής (Superfast Ferries) [11] και τα Blue Star Ferries των 
Strintzis Lines (4 πλοία νέας τεχνολογίας και 7 παλαιότερης) [12], τα οποία 
κατατάσσονται σε γενικές γραμμές στο επίπεδο των 3 παλαιοτέρων H/S/F των 
Μινωικών Γραμμών (PASIPHAE, IKARUS, PROMETHEUS) τόσο από άποψη 
ταχύτητας και χωρητικότητας επιβατών όσο και πολυτέλειας, έχοντας ως 
βιτρίνες τα επιβλητικά KNOSSOS και FESTOS PALACE. Η δύναμη που 
απορρέει από το στόλο της εταιρίας ολοκληρώνεται με τα 4 catamaran, 4 
flyingcat, 3 megadolphins, 4 τύπου Kolchida και 21 τύπου Kometa της 
θυγατρικής εταιρίας Hellas Flying Dolphins (πρώην Minoan Flying Dolphins), 
τα 14 πλοία της Hellas Ferries (εκ των οποίων τα 11 είναι Passenger-Car 
Ferries και τα 3 είναι cargo-car ferries) και τα 9 της Saronikos Ferries (πλέον η 
M.F.D, η Hellas Ferries και η Saronikos Ferries έχουν ενοποιηθεί στην Hellas 
Flying Dolphins εταιρία στην οποία οι Μινωικές Γραμμές κατέχουν το 31.59%) 
[17], Το άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας την καταξιώνει στα 
μάτια των πελατών της, τόσο στις γραμμές εσωτερικού, όσο και στις γραμμές 
εξωτερικού. Οι υπηρεσίες εντός του πλοίου των Μινωικών γραμμών 

αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της, 
το οποίο απορρέει από τον πλήρως εκσυγχρονισμένο στόλο τους. Εκτός από
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το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην Hellas Flying Dolphins (31,59%), οι 
Μινωικές Γραμμές κατέχουν το 23,9% της Forthnet Ε.Π.Ε., το 10% της 
Forthcrs Α.Ε., το 13,16% της ΚρέταΝετ Ε.Π.Ε. και το 18,125% της Τεχνολογίες 

Κνωσός ΕΠΕ, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής 
και γενικότερα της προηγμένης τεχνολογίας [9], Η στρατηγική συνεργασία των 
Μινωικών Γραμμών με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο ναυτιλιακών εταιρειών 
της Ιταλίας, Grimaldi [9] προσφέρει στις Μινωικές Γραμμές την ευκαιρία να 
επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους, πέρα των γραμμών της Αδριατικής, στο 
χώρο της Δυτικής Μεσογείου, συνδέοντας τη Δυτική Ιταλία με την Τυνησία σε 
πρώτη φάση, και στη συνέχεια σε Γαλλικά λιμάνια της Μεσογείου. Τέλος, 
υπάρχουν και εμπορικές συνεργασίες με την Autohellas Hertz και με τα ΚΤΕΛ 
Ηρακλείου-Λασιθίου [9],
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Κεφάλαιο 6
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι δυνάμεις, οι 

αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές των Μινωικών 
Γοαμμών (S.W.O.T. ανάλυση). Επιπλέον παρουσιάζονται 
και αξιολογούνται οι στρατηγικές επιλογές των Μινωικών 

Γραμμών τόσο σε ανώτερο (corporate), όσο και σε 
ανταγωνιστικό (competitive) επίπεδο.

6. Διαυόρφωση στοατηνικικ 

6.1 Ανάλυση S.W.O.T.
Μετά από την ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 

προκύπτουν για τις Μινωικές Γραμμές οι παρακάτω δυνάμεις, αδυναμίες, 
ευκαιρίες και απειλές:

❖ Δυνάυειο:
ί) Κατέχουν τον πλέον εκσυγχρονισμένο στόλο επιβατηγών πλοίων σε 

όλη την Ευρώπη. Το επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1993 οδήγησε 
10 χρόνια μετά την εταιρία να κατέχει 9 High Speed Ferries, τα οποία 
υπερέχουν τόσο σε μέγεθος όσο και σε τεχνολογία των αντιστοίχων των 
ανταγωνιστριών εταιριών.

ϋ) Κατέχουν σημαντικότατα μερίδια συμμετοχών σε άλλες εταιρίες 
όπως η Hellas Flying Dolphins, ολοκληρώνοντας οριζόντια την εταιρία με τον 
πολυπληθέστατο στόλο της H.F.D., αλλά και στη Forthnet, στη Forthcrs, στην 
ΚρέταΝετ Ε.Π.Ε., στις τεχνολογίες Κνωσός Ε.Π.Ε.

iii) Είτε μέσω της μητρικής, είτε μέσω των θυγατρικών της εταιριών, οι 
Μινωικές Γραμμές ελέγχουν τα περισσότερα Ελληνικά λιμάνια, εξυπηρετώντας 

την πλειοψηφία των διαθεσίμων επιβατηγών γραμμών, κατέχοντας ηγετική 
θέση και στις γραμμές της Αδριατικής.

ϊν) Οι Μινωικές Γραμμές διαθέτουν πρωτοποριακό δίκτυο πωλήσεων 
στην ξηρά, ως αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας τους.
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❖ Αδυναυίες:
i) To πολυετές εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα των Μινωικών Γραμμών 

έχει επιβαρύνει σημαντικότατα τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, 
αυξάνοντας τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες των Μινωικών Γραμμών είναι ελαφρώς χειρότεροι 
αυτών των ανταγωνιστριών εταιριών.

ϋ) Το ατύχημα που συνέβη στο «Εξπρές Σάμινα» της θυγατρικής 
εταιρίας Hellas Ferries (τότε M.F.D.) έχει αμαυρώσει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη 
και αξιοπιστία της επιχείρησης.

iii) Στην πράξη διαπιστώνεται πως το προσωπικό θαλάσσης της 
επιχείρησης στερείται γνώσης σε θέματα ποιότητας στην παροχής υπηρεσιών, 
παρά τα σεμινάρια που διοργανώνονται τελευταία προς την εν λόγω 
κατεύθυνση.

❖ Ευκαιρίες:
ί) Η άρση του cabotage στην ακτοπλοΐα, δίνει τη δυνατότητα στις 

Μινωικές Γραμμές να επεκταθούν σε άλλες γραμμές εξυπηρέτησης επιβατών, 
όπου τα προηγούμενα έτη δεν μπορούσαν να διεισδύσουν λόγω της 
νομοθεσίας.

ϋ) Η συνεργασία με τον Ιταλικό όμιλο Grimaldi δίνει την ευκαιρία στις 
Μινωικές Γραμμές να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη νέα γραμμή 
Γένοβα - Μάλτα - Τυνησία, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο.

❖ Απειλές:
ί) Η άρση του cabotage στην ακτοπλοΐα αποτελεί και σημαντικότατη 

απειλή για τις Μινωικές Γραμμές, οι οποίες κατείχαν αρκετές άδειες 
σκοπιμότητας, εκμεταλλευόμενες μονοπωλιακά Ελληνικές επιβατικές γραμμές. 
Πλέον η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών είναι εμφανέστερη από ποτέ, 
καθώς εξαφανίζονται οι κάθε μορφής νομικοί περιορισμοί.

ϋ) Η αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση καθιστά ανίσχυρη την 
επιχείρηση σε πιθανό πόλεμο τιμών από ανταγωνίστρια ακτοπλοϊκή εταιρία, 
με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μείωσης της πελατειακής της βάσης.
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6.2 Ζτοατηνικέ€ ettiAovec Tnc A.N.E. «Μινωικές Γοαυυέο>

6.2.1 Τι έχει νίνει
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εταιρία «Μινωικές Γραμμές» Α.Ν.Ε. 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εισόδου νέων ανταγωνιστών στις 
γραμμές που εξυπηρετεί, έχει προβεί στην υλοποίηση ενός μοναδικού για τα 
Ελληνικά δεδομένα επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου 
της. Το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που δαπανήθηκε για την αγορά 
των 9 υπερσύγχρονων H/S/F καλύφθηκε κατά 70% από τραπεζικό δανεισμό 
και κατά 30% από ίδια κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα αυτού του ανοίγματος, το 
ύψος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας 
στο τέλος του 2002 ήταν 704 εκατομμύρια ευρώ, όντας 650 εκατομμύρια ευρώ 
στο τέλος του 2001 (320, 226 και 185 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη των ετών 
2000, 1999 και 1998 αντίστοιχα)[9]

1998 1999 2000 2001 2002
Σύνολο

υποχρεώσεων 185.288 226.659 320.720 649.564 704.014

Θα πρέπει να επισημανθεί πως παρά το γεγονός ότι το σύνολο των 
υποχρεώσεων του έτους 2002 είναι αυξημένο σε σχέση με το 2001, εντούτοις 
το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει μειωθεί από 266,5 σε 222 
εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η εταιρία εμφανίζει ζημίες 
34 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες έναντι του 2001 οπότε και για πρώτη φορά 
είχε περάσει σε ζημιογόνα εκμετάλλευση 23 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρία 
παρουσιάζει αύξηση του κύκλου των εργασιών της από 152 σε 180 
εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική παράμετρος που βάρυνε τα αποτελέσματα 
χρήσης αποτελούν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα οποία 
αφορούσαν ζημίες 50 εκατομμυρίων ευρώ για το 2002 και 33 εκατομμυρίων 
ευρώ για το 2001. Συνεπώς η εμφανιζόμενη ως δυσμενής κατάσταση για την 
εταιρία βάσει των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της, θα πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω βάσει και της κεφαλαιαγοράς. [19]



62

□ Ιανουάριος ως Ιούνιος 2003, κερί=ημέρα

□ Σεπτέμβριος 2001 ως Ιούνιος 2003, κερί=εβδουάδα
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□ Μάιος 1998 ως Ιούνιος 2003, κερί=ιιήνα<:

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα διακύμανσης της 
τιμής της μετοχής των Μινωικών Γραμμών στο Χ.Α.Α, η τιμή της μετοχής μετά 
από μια ελεύθερη πτώση που έλαβε χώρα από τον Οκτώβριο του 1999 ως το 
Δεκέμβριο του 2002 ως απόρροια της ολικής πτώσης της Ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς αλλά και του δυστυχήματος του «Εξπρές Σάμινα» (πλοίου της 
Minoan Flying Dolphins θυγατρικής εταιρίας των Μινωικών Γραμμών), για 
πρώτη φορά μέσα σε 5 μήνες το 2003 διπλάσιασε την αξία της. Αυτό σημαίνει 
πως τουλάχιστον για το α’ εξάμηνο του 2003 η εταιρία δεν πρόκειται να 
υποστεί χρηματοοικονομικές ζημίες. Επιπλέον, έχοντας ολοκληρώσει το 
μακροχρόνιο επενδυτικό της πρόγραμμα, απολαμβάνει πλέον τους καρπούς 
των θυσιών της. Είναι δηλαδή φανερό ότι πλέον η επιχείρηση έχει περάσει σε 
μία περίοδο στρατηνικού διαλείυυατοοί21. Κατά την περίοδο αυτή μια 
επιχείρηση, μετά από ένα διάστημα παρατεταμένης ανάπτυξης, περνά σε μια 

φάση «περισυλλογής», όπου επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τον εσωτερικό της 
έλεγχο και να αναπτύξει τα εσωτερικά της συστήματα. Απόδειξη των 

παραπάνω αποτελεί η επιθυμία της επιχείρησης να επιμορφώσει το



64

προσωπικό της με ειδικά σεμινάρια «ποιότητας στην παροχή 

υπηρεσιών»[9,16], αλλά και να στελεχώσει τα υπερσύγχρονα H/S/F με νέο 

προσωπικό το οποίο θα κατέχει τις τεχνολογικές εκείνες γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για τα πλοία νέας τεχνολογίας. Μια δεύτερη απόδειξη αυτής της 

τάσης στην επιχείρηση αποτελεί και η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του 

κόστους των υπηρεσιών (έτη 2001-2002) σε σχέση με την αύξηση του κύκλου 

εργασιών. Συγκεκριμένα, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18,2%, το 

κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε μόνο κατά 7,1% (από 117,8 εκ. ευρώ σε

126,2 εκ. ευρώ). Εν ολίγοις στην περίοδο αυτή η επιχείρηση περνάει σε μια 

φάση παγίωσης των κεκτημένων.

6.2.2 Αντανωνιστικές στρατηνι^

Σύμφωνα με τον Μ. Porter, τα δύο κύρια συστατικά της 

ανταγωνιστικής στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι η ηγεσία κόστους και η 

διαφοροποίηση[2]. Δεδομένου του γεγονότος τα πλοία τα οποία εξαγοράζουν 

οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις από ξένα ναυπηγεία είναι διαθέσιμα σε όλους τους 

ανταγωνιστές, η διαφοροποίηση σε επίπεδο τεχνολογίας είναι δύσκολο να 

υπάρξει σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Στην παρούσα χρονική στιγμή οι Μινωικές 

Γραμμές έχουν δημιουργήσει ένα στόλο συγκρινόμενο μόνο με τον στόλο των 

Επιχειρήσεων Αττικής (Superfast Ferries και BlueStar Ferries των Strintzis 

Lines), όμως υπόκεινται πάντοτε στον κίνδυνο να εμφανιστεί άλλος τρίτος 

ανταγωνιστής μελλοντικά ο οποίος και θα υπερκεράσει σε τεχνολογία των 

στόλο τους. Τέτοιο κίνδυνο πάντως δε διατρέχουν από τις Επιχειρήσεις 

Αττικής, των οποίων η χρηματοοικονομική κατάσταση είναι ανάλογη αν όχι 

χειρότερη των Μινωικών Γραμμών[9,10]. Συγκεκριμένα, το σύνολο των 

υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων Αττικής ανέρχεται σε 1097 εκατομμύρια 

ευρώ, από 800 εκ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2001. Επιπλέον οι Επ. 

Αττικής δεν έχουν μειώσει ούτε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (115 

εκατομμύρια ευρώ). Αντίθετα, η ΑΝΕΚ εμφάνισε μείωση των υποχρεώσεών 

της από 413 εκ. ευρώ στο τέλος του 2001 σε 391 εκ. ευρώ στο τέλος του 

2002, μειώνοντας κατά 47% τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει όμως να συνυπολογιστεί ότι η ΑΝΕΚ αποτελεί μια 

επιχείρηση μικρότερη των Μινωικών Γραμμών και των Επ.Αττ. και επιπλέον 

δε διαθέτει κανένα H/S/F, επιμένοντας στη χρήση των F/B. Παρόλα αυτά
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δείχνει να είναι εκείνη η εταιρία που πλέον δύναται να προχωρήσει σε 

επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου της απειλώντας κάποιες 

γραμμές των Μινωικών Γραμμών. Συνεπώς το πεδίο στο οποίο η επιχείρηση 

μπορεί να χτίσει το μακροχρόνιο και βιώσιμο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα 

είναι η ηνεσία κόστους [2], Σε πρώτο βαθμό, οι Μινωικές Γραμμές έχουν ήδη 

προχωρήσει σε μείωση του κόστους ανά επιβάτη, καθώς τα H/S/F όχι μόνο 

έχουν ικανότητα διακίνησης πολλαπλασίων επιβατών, αλλά και η τεχνολογία 

κατασκευής τους μειώνει και τις καταναλώσεις καυσίμων (ανά επιβάτη). Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται ο πρώτος οδηγός κόστους που είναι οι 

οικονομίες κλίμακας[2] (η κατά μονάδα πτώση στο κόστος της δραστηριότητας 

όταν αυξηθεί ο όγκος της δραστηριότητας αυτής). Ο δεύτερος οδηγός κόστους 

είναι η μάθηση και όσον αφορά τον παράγοντα αυτό, ο χρόνος είναι σύμμαχος 

των Μινωικών Γραμμών, καθώς όσο αυξάνει η εμπειρία από τα νέα αυτά 

πλοία, τόσο θα εκμηδενίζονται και τα πιθανά λάθη (π.χ. φθορές, αποζημιώσεις 

επιβατών). Πιθανότατα στον τομέα αυτό η επιχείρηση επιδέχεται περαιτέρω 

βελτίωσης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης του πληρώματος (όλων των 

βαθμών της ιεραρχίας και όχι μόνο των ανωτέρω όπως έχει ήδη γίνει) σε 

θέματα ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών εντός του πλοίου. Ένας τρίτος 

οδηγός κόστους είναι η εκμετάλλευση της δυναμικότητας κατά τη διάρκεια 

όλου του έτους. Πράγματι και στο επίπεδο αυτό η επιχείρηση έχει 

προσανατολιστεί σωστά, τιμολογώντας διαφορετικά τις τιμές των εισιτηρίων 

ανά εποχή. Είναι απαραίτητο σε εποχές χαμηλής κίνησης επιβατών, τα πλοία 

να κινούνται με όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες. Τέλος, ο τέταρτος 

σημαντικός οδηγός κόστους είναι το κόστος των εισροών. Βάσει των 
συμφωνιών δικαιόχρησης (franchising) που έχουν κάνει οι Μινωικές Γραμμές 

με άλλες επιχειρήσεις για υπηρεσίες εντός του πλοίου (Vodafone, 

Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών), αλλά και της εργατικής νομοθεσίας που 

καθορίζει τα εργατικά κόστη, τα κόστη αυτά περιορίζονται στο κόστος 

αναλωσίμων εντός του πλοίου και ασφαλώς στα καύσιμα. Η διαπραγματευτική 

δύναμη της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών αναλωσίμων θεωρείται 

πολύ μεγάλη, δεδομένων και των εναλλακτικών λύσεων. Θεωρείται δεδομένο 

ότι έχει ήδη βρεθεί η βέλτιστη λύση στον τομέα αυτό (άλλωστε πολλά από τα 

προϊόντα εντός του πλοίου αναγράφουν το λογότυπο της εταιρίας). Όσον 

αφορά τα καύσιμα, η μεγάλη διακύμανση που εμφανίζεται στη διαμόρφωση
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της ισοτιμίας του πετρελαίου brent προσδίδει ένα σημαντικό παράγοντα 

αβεβαιότητας στο κόστος των καυσίμων. Όπως φαίνεται από το παρακάτω 

γράφημα[5], η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου brent τα τελευταία χρόνια 

διαπραγματεύεται μεταξύ των τιμών των $17 και $36, επηρεάζοντας σε μεγάλο 

βαθμό το κόστος καυσίμων της επιχείρησης.

34

32

30

28

26

24

22

20

18

Ο προσανατολισμός των Μινωικών Γραμμών σε λύσεις που θα 

επιτρέπουν την αποθήκευση καυσίμων και κατά συνέπεια την ομαλοποίηση 

(μέσω χρήσης των αποθεμάτων) της τιμής του πετρελαίου θεωρείται 

επιβεβλημένος.

6.2.3 Στρατηνικές ανάπτυξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εταιρία διατρέχει τον κίνδυνο εισόδου 

νέων ανταγωνιστών στις γραμμές που δραστηριοποιείται, μετά την άρση των 

νομικών περιορισμών που υπήρχαν. Στην εξαφάνιση αυτού του εμποδίου 

εισόδου, οι Μινωικές Γραμμές θα πρέπει να αντιπαρέλθουν ορθώνοντας τα 

υπόλοιπα πιθανά εμπόδιά τους[2]. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ενίσχυση 

του φαινομένου των οικονομιών κλίμακας και τη διαφοροποίηση του 

προϊόντος. Η διαφοροποίηση έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω του 

εκσυγχρονισμού του στόλου των Μινωικών Γραμμών με τα H/S/F. Επιπλέον η 

μεγιστοποίηση των διαστάσεων των πλοίων της εταιρίας μέσω αυτού του 

επενδυτικού προγράμματος ενισχύει και το φαινόμενο των οικονομιών
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κλίμακας, καθώς διακινούνται περισσότεροι επιβάτες και το κόστος ανά 

επιβάτη[20] είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα παλαιότερα F/B. Παρόλα 
αυτά όμως, ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών ιδιαιτέρως μέσω 

κοινοπραξιών είναι αυξημένος. Προς την κατεύθυνση αποτροπής αυτού του 

ενδεχομένου θα πρέπει να προσανατολιστεί και η επιλογή της στοατηνικήο 

ανάπτυ£τκΓ21 που προτείνεται στην εταιρία να υιοθετήσει. Έχοντας πλέον 

μειώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και περνώντας σε λειτουργική 

κερδοφορία (αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές ζημίες, οι οποίες όπως 

αναλύθηκε θα εκλείψουν μάλλον το 2003), η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε 

κινήσεις ooi£0VTiac ολοκλήοωσης[21. Η οριζόντια ολοκλήρωση έχει σκοπό την 

απόκτηση μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων στην αγορά της επιβατηγού 

ναυτιλίας και μέσω αυτής της στρατηγικής η επιχείρηση αυξάνει τα μερίδια 

αγοράς της και μειώνει τον ανταγωνισμό. Επιπλέον προτείνεται ως 

ενδεδειγμένη στρατηγική στους κλάδους που υπόκεινται σε σημαντικές 

αλλαγές περιβάλλοντος, όπως η επιβατηγός ναυτιλία κυρίως λόγω των 

αλλαγών του νομοθετικού της υπόβαθρου.

6.2.3.1 Ε£ανοοέο και συνγωνεύσεις

Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης σήμερα υλοποιείται είτε μέσω 

εξαγορών είτε μέσω συγχωνεύσεων δύο ή περισσοτέρων εταιριών[2]. Ως 

εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά μέρος ή 

το σύνολο των μετοχών (ή εταιρικών μεριδίων) μιας άλλης εταιρίας έναντι 

χρηματικού ανταλλάγματος. Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές, όταν η 

εξαγοραζόμενη εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου και 
συγχωνευτικές όταν η επιχείρηση που εξαγοράζεται παύει να υπάρχει ως 

υποκείμενο του δικαίου. Ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη με την οποία δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους 

και μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους σε άλλη εταιρία η οποία είτε 

προϋπάρχει είτε δημιουργείται για αυτό το σκοπό.

Μια εξαγορά ή συγχώνευση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν 

τα οφέλη που προκύπτουν είναι περισσότερα από το απλό άθροισμα της 

παρούσας αξίας των επιχειρήσεων και των μελλοντικών ταμειακών ροών 

τους[2], Η πραγματική αξία μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης δε βρίσκεται στην 

προβλεπόμενη μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης αλλά στο κατά πόσο η
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συνεργασία αυτή θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα 

επιχείρηση και θα ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά έναντι των 

ανταγωνιστών. Οι λόγοι πραγματοποίησης μιας εξαγοράς ή μιας 

συγχώνευσης είναι [2]:

α) Εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας: Το αυξημένο μέγεθος της νέας 

επιχείρησης οδηγεί σε μειώσεις του ανά μονάδα κόστους. Οικονομίες κλίμακας 

επιτυγχάνονται στη διαχείριση των αποθεμάτων, στην αγορά των πρώτων 

υλών, στον τομέα της παραγωγής, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην προβολή- 

διαφήμιση.

β) Συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση πόρων: Πολλές φορές 

αποτελεί και το σημαντικότερο λόγο για τον οποίο μια επιχείρηση επιθυμεί να 

εξαγοράσει μια άλλη, προκειμένου να εκμεταλλευτεί κάποια από τα 

προτερήματά της. Επί παραδείγματι πρόκειται για πρόσβαση σε φτηνές 

πρώτες ύλες, εκμετάλλευση δικτύου διανομής και ικανοτάτων στελεχών.

γ) Αύξηση μεριδίου αγοράς: Κατ’ αυτόν τον τρόπο η νέα επιχείρηση 

αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ισχύ τους ανταγωνιστές της και επιτυγχάνει 

μεγαλύτερα κέρδη. Επιπλέον αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη της 

επιχείρησης σε σχέση με τους προμηθευτές και τους πελάτες της και απωθεί 

ακόμη ευκολότερα τους δυνητικούς νέους ανταγωνιστές.

δ) Υπέρβαση εμποδίων εισόδου σε αγορές υποκατάστατων 

προϊόντων.

ε) Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων.

στ) Αύξηση της διαφοροποίησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια μείωση της εποχικότητας των πωλήσεών της.

Όσον αφορά τον κλάδο της ναυτιλίας, στα τελευταία 12 χρόνια έχει 

εμφανιστεί παγκοσμίως μια τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Κύριες αιτίες εμφάνισης αυτής της τάσης είναι η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας[21], Η 

πρώτη αιτία απαιτεί την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσω των 

οικονομιών κλίμακας και του βέλτιστου δυνατού στρατηγικού ελέγχου των 

αγορών. Οι μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις τείνουν να γίνουν μεγαλύτερες 

μέσω αυτής της εκτεταμένης οριζόντιας ολοκλήρωσης και οι μικρότερες 

τείνουν να εξαφανιστούν αν δεν εξαγοραστούν. Η δεύτερη αιτία απαιτεί όλο και 

περισσότερες δαπάνες σε έρευνα, όχι μόνο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό
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των πλοίων, αλλά και σε συστήματα ελέγχου της διοίκησης, πληροφοριακά 

συστήματα, διαχείριση αποθεμάτων και εξυπηρέτηση πελατών. Μια πιθανή 
συνέργια οποιουδήποτε είδους θα μειώσει τα κόστη αυτά στο μισό. Επιπλέον 

στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η είσοδος του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος εξαλείφει το συναλλαγματικό κίνδυνο μιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης εταιριών διαφορετικών εθνικοτήτων. Θα πρέπει όμως να 

επισημανθεί πως τα πρώτα βήματα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις έγιναν 

κυρίως μεταξύ ομοεθνών εταιριών.

Στην Ελλάδα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στο χώρο της ναυτιλίας 

βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας έχει 

υπάρξει μια εξαγορά του 48,55% των Γραμμών Στρίντζη (BlueStar ferries) από 

τις Επιχειρήσεις Αττικής (Superfast ferries), του 19,05% της Ναυτιλιακής 

Εταιρίας Λέσβου από την ΑΝΕΚ και παλαιότερα μεταξύ στρατηγική συμμαχία 

Μινωικών Γραμμών και Στρίντζη (η οποία λύθηκε[16]). Σύμφωνα με μια 

έρευνα της «Petrofin Research»[5], η τάση των συγχωνεύσεων ενισχύεται 

στην χώρα μας για το έτος 2003. Συγκεκριμένα, κατά 2,7% λιγότερες είναι οι 

ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες το 2003 σε σύγκριση με το 2002, γεγονός το 

οποίο θεωρείται ενθαρρυντικό για την ποιότητα της ναυτιλίας. Καταμετρήθηκαν 

729 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, αφού έκλεισαν 20 σε 

σύγκριση με το 2002. Η τάση για συγχωνεύσεις στη ναυτιλία συνεχίζεται, αν 

και έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός τους αφού το 2002 η πτώση ήταν της τάξης 

του 4,6% σε σύγκριση με το 2001. Στην έρευνα διαχωρίζονται οι ελληνικές 

εταιρείες σε έξι ομάδες σύμφωνα με το μέγεθος του στόλου που διαθέτουν: 1-2 

πλοία, 3-4 πλοία, 5-8 πλοία, 9-15 πλοία, 16-24 πλοία και 25+ πλοία. Η 

μικρότερη κατηγορία στόλου (1-2 πλοία) έχασε 10 εταιρείες και η αμέσως 

μεγαλύτερη (3-4 πλοία) έχασε 12 εταιρείες. Η κατηγορία των 5-8 πλοίων 

μεγάλωσε το μερίδιό της στην αγορά κατά 10 εταιρείες και είναι ο τομέας που 

έδειξε τη μεγαλύτερη άνοδο. Με ενδιαφέρον παρατηρείται ότι η κατηγορία των 

9-15 πλοίων έδειξε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 15 εταιρείες ενώ οι 

μεγαλύτεροι στόλοι έδειξαν πολύ μικρή αύξηση, δηλ. 16-24 πλοίων αυξήθηκαν 

κατά 6 ενώ μόνο μία στους 25+ στόλους. Από την έρευνα προκύπτει ότι 

ολόκληρος ο ελληνικός στόλος που ανήκει στις 729 εταιρείες με έδρα στην 

Ελλάδα, αριθμεί συνολικά 4.104 πλοία, έχει συνολικό μέγεθος 169.897.591 

τόνους DWT και είναι 23,8 ετών. Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα αυτής της
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μελέτης είναι ότι η μέση ηλικία μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος των 

πλοίων, γεγονός που προδίδει της τάση των επιχειρήσεων για αγορές νέων 

πλοίων. Τα κυριότερα συμπεράσματα αυτής της έρευνας συνοψίζονται 

παρακάτω[5]:

1. Η τάση συγχώνευσης στην αγορά της ελληνικής ναυτιλίας με έδρα 

στην Ελλάδα συνεχίζεται, αν και σε μικρότερη κλίμακα το 2003, αλλά η στροφή 

προς μεγαλύτερα και νεότερα πλοία είναι εντυπωσιακή. Όσον αφορά στο 

μέγεθος, την ηλικία και την αξία, η ελληνική ναυτιλία έχει μεγαλώσει εξαιρετικά 

τα τελευταία έτη, θεμελιώνοντας τη δύναμή της και τη δέσμευση των 

πλοιοκτητών καθώς και των τραπεζών τους.

2. Ο ελληνικός στόλος έχει σταματήσει πια να "γηράσκει" και να 

παλιώνει και ενώ το βήμα προς τα εμπρός δεν είναι τεράστιο, πρέπει να 

ληφθεί υπ' όψη ότι η εικόνα όλου του στόλου επηρεάζεται από του τοπικούς 

μικρότερους πλοιοκτήτες με πολύ παλιά πλοία που είναι στο όριο εφαρμογής 

ή μη των διεθνών κανονισμών και που είναι πιθανό να μην είναι σε λειτουργία 

για πολύ καιρό ακόμα.

3. Όπως έδειξε η Petrofin Bank Research φέτος στην ανάλυση των 

τραπεζικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών της ελληνικής ναυτιλίας, η ελληνική 

ναυτιλιακή χρηματοδότηση ανθεί με εξαιρετικές προοπτικές και αυτό 

αναπόφευκτα αντανακλάται στην άνοδο της ποιότητας των μεγαλύτερων 

στόλων σε σχέση με την ηλικία, τονάζ και την απόκτηση νεότευκτων πλοίων.

4. Αναμένεται ότι η συγχώνευση των εταιρειών θα συνεχισθεί και ότι τα 

πλοία θα εξακολουθήσουν να είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και νεότερα σε 

ηλικία, καθώς οι Τράπεζες δεν έχουν αλλάξει την προτίμησή τους προς τους 

μεγαλύτερους πλοιοκτήτες που έχουν νεότερα και μεγαλύτερα πλοία. Οι 
πλοιοκτήτες έχουν προσαρμοστεί καλά στις τραπεζικές αυτές προτιμήσεις, 

καθώς και στις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών. Η βαθιά γνώση των 

ελλήνων πλοιοκτητών για φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και containers, 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαχείριση στόλων που έχουν μεγαλύτερο 

μέλλον και είναι πιο ευπρόσδεκτοι στα διεθνή λιμάνια.

5. Τέλος, έχει γίνει διεθνώς μία αναθεώρηση της αξιολόγησης της 

ελληνικής ναυτιλίας από την διεθνή κοινότητα. Υποστηριζόμενη από την 

συνειδητοποίηση ότι το πλοίο αντιπροσωπεύει "πραγματικό" περιουσιακό 

οικονομικό στοιχείο, η εξαιρετική επίδοση της ελληνικής ναυτιλίας τα τελευταία
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έτη, καθώς και οι καλές προοπτικές του διεθνούς εμπορίου, η 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και το ενδιαφέρον που έχει 
προκαλέσει, έχουν ως συνέπεια η επένδυση σ' αυτήν να έχει επιταχυνθεί. 

Υποβοηθούμενη από την ποιοτική επανάσταση στη διαχείριση των πλοίων, 

στην τεχνική και οικονομική διαφάνεια, στην πληροφορική, οι ελληνικές 

εταιρείες κατάφεραν να πείσουν τις τράπεζες καθώς και τον εαυτό τους ότι η 

ναυτιλία αντιπροσωπεύει μία μακροχρόνια, ασφαλή και κερδοφόρα επένδυση.

Τα συμπεράσματα της έρευνας της «Petrofin Research» ενισχύονται 

και από τα στοιχεία[5] που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε 

σχέση με το ναυτιλιακό συνάλλαγμα για το έτος 2002. Συγκεκριμένα σε 

ποσοστό 9,4% αυξήθηκε για το 2002, έναντι του 2001, το εισρεύσαν 

συνάλλαγμα από τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/75, οι οποίες έχουν 

γραφεία στον Πειραιά.

ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ [»Μ·]
V. fjfM

ί ATS -XV. ’
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του YEN, συνολικά 1.055 από 

τις 1.080 ναυτιλιακές εταιρείες που καταμετρήθηκαν εισήγαγαν 1,33 δισ. 

δολάρια, έναντι 1.084 εταιρειών που εισήγαγαν 1,22 δισ. δολάρια το 2001. Τα 

στοιχεία αυτά προκύπτουν, από τις βεβαιώσεις που χορήγησαν οι τράπεζες 

για το εισαχθέν συνάλλαγμα που μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα για κάθε 

εταιρία ξεχωριστά, καθώς και από τις υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων 

των εταιρειών αυτών. Από τις 1.080, οι 440 είναι ναυλομεσιτικές και οι 640 

είναι διαχειρίστριες εταιρείες. Διαχειρίσθηκαν 3.212 πλοία με ελληνική ή ξένη 

σημαία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το σύνολο σχεδόν του ελληνόκτητου 

στόλου διαχειρίζεται από γραφεία εταιρειών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί
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στην Ελλάδα. Το 96,7% της χωρητικότητας και το 94,3% του αριθμού των 

πλοίων κατανέμεται σε εννέα σημαίες (Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Παναμάς, 
Μπαχάμες, Λιβερία, Ν. Μάρσαλ, Αγ. Βικέντιος και Ν. Καϊμάν), ενώ το 

υπόλοιπο 3,3% της συνολικής χωρητικότητας φέρει σημαίες 34 άλλων χωρών. 

Η Ελλάδα συγκεντρώνει υπό τη σημαία της πλοία με μεγάλες χωρητικότητες.

Οι λόγοι για τους οποίους μια εξαγορά ή συγχώνευση μπορεί να 

αποτύχει είναι[2]:

α) Λανθασμένη αξιολόγηση - υπερεκτίμηση προσδοκώμενων 

συνεργειών: Όπως έχει προαναφερθεί, για να επιτύχει μια εξαγορά ή 

συγχώνευση θα πρέπει η απόδοση της επιχείρησης που θα προκύψει να είναι 

μεγαλύτερη από το άθροισμα των αποδόσεων των επιχειρήσεων πριν αυτή τη 

συνέργεια. Ενδέχεται η πελατειακή βάση της εξαγορασθείσας εταιρίας να 

αντιδράσει αρνητικά στις αλλαγές που θα επέλθουν στα προϊόντα αυτής. 

Ακόμα αν η εξαγορά έγινε αποκλειστικά και μόνο με στόχο τη μεγέθυνση της 

επιχείρησης και όχι κάποιο όραμα ή σχεδίασμά, είναι δυνατόν η εξαγορά να 

μειώσει την απόδοση της εξαγορασθείσας εταιρίας, με δεδομένα αρνητικά 

αποτελέσματα και στις 2 επιχειρήσεις.

β) Αδυναμία επικοινωνίας και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 

στελεχών των 2 επιχειρήσεων: Αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Αποτελεί 

εκείνο το στοιχείο που κατά κόρον αγνοείται σε μια εξαγορά ή συγχώνευση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι αντιδράσεις των εργαζομένων της 

τράπεζας Εργασίας μετά την επιθετική εξαγορά της από την EFG Eurobank. 

Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται μια αρνητική ψυχολογία στους 

εργαζομένους της εξαγοραζόμενης επιχείρησης που εκδηλώνεται ως πτώση 
ηθικού, μειωμένη απόδοση, απουσία από την εργασία κτλ. Η σύγκρουση 

διαφορετικής κουλτούρας είναι εμφανέστατη και στα ανώτατα στελέχη που 

αισθάνονται ότι χάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της επιχείρησης 

τους. Εντονότερο είναι το φαινόμενο σε περιπτώσεις εξαγορών και 

συγχωνεύσεων εταιριών από διαφορετικά κράτη. Τελικές συνέπειες είναι η 

απώλεια σημαντικών προμηθευτών και πελατών και ο κίνδυνος να εισέλθουν 

νέοι ανταγωνιστές, αφού το εμπόδιο της οικονομίας κλίμακας θα είναι ασθενές.

γ) Υπερβολικό χρέος: Πολλές φορές, κατά την εξαγορά, μια 

επιχείρηση είναι δυνατόν να πληρώσει πολλά για να επιτύχει το στόχο της, 

ιδιαίτερα αν είναι πεπεισμένη για τα πλεονεκτήματα που θα της προσδώσει



μια τέτοια κίνησή της ή δε μπορεί να υπολογίσει την ακριβή αξία της 

επιχείρησης στόχου. Η πληρωμή υψηλής υπεραξίας για την εξαγορά μιας 

επιχείρησης στόχου έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την 

επιχείρηση αγοραστή στη συσσώρευση χρέους και κατά συνέπεια σε 

χρηματοοικονομική δυσπραγία, παρά στην αύξηση των κερδών του αγοραστή, 

ακόμα και μακροπρόθεσμα. Το τελευταίο συμπέρασμα εξάγεται από το 

συνυπολογισμό του κόστους του κεφαλαίου που απαιτήθηκε για την εξαγορά 

και τη σύγκρισή του με τη διαφορά στην απόδοση κερδών της επιχείρησης 

πριν και μετά την εξαγορά.

6.2.3.2 Στοατηνική συυυαχία [2]

Μια εναλλακτική επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί και η 

στρατηγική συμμαχία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Ως 

στρατηγική συμμαχία ορίζεται μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθετούν ένα όραμα αμοιβαίου 

οφέλους και συνεισφέρουν για την επιτυχή λειτουργία της. Σε μια στρατηγική 

συμμαχία υπάρχει συνεργασία σε θέματα έρευνας, προώθησης προϊόντων, 

δημιουργία κοινών παραγωγικών εγκαταστάσεων, υλοποίηση τεχνολογικών 

καινοτομιών κτλ. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση 

των συνεργατών, αμοιβαία συμβολή πόρων και κεφαλαίων, προκειμένου να 

λειτουργήσουν εποικοδομητικά. Η ηγεσία πρέπει να είναι αμοιβαία και οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από συγκεκριμένες - καθορισμένες 

διαδικασίες. Με λίγα λόγια, οι στρατηγικές συμμαχίες δίνουν τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο διατηρώντας όμως ταυτόχρονα και την ανεξαρτησία τους.

Τα βασικά κίνητρα δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών παρατίθενται 

παρακάτω:

α) Επιμερισμός κινδύνου (π.χ. όταν πρόκειται για επένδυση σε νέα

αγορά).

β) Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

γ) Πρόσβαση σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ή σε νέες 

γεωγραφικές περιοχές.

δ) Πρόσβαση σε ειδικευμένες τεχνολογίες και συνεργασία στην

ερευνά.



ε) Αδυναμία εξαγοράς της επιχείρησης στόχου, τόσο λόγω 

απροθυμίας της διοίκησης της επιχείρησης στόχου, όσο και λόγω 
χρηματοοικονομικών δυσκολιών της επιχείρησης που επιθυμεί την ανάπτυξή 

της.

στ) Κάλυψη σημαντικών κενών και ελλείψεων.

Οι 4 σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συμμαχία είναι

[22]:

α) Να προσφέρονται συμπληρωματικές ικανότητες από τους εταίρους 

και να είναι πρόθυμες οι επιχειρήσεις να αλληλεξαρτώνται.

β) Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να έχουν συνεργατικές κουλτούρες 

και να υπάρχει η αμοιβαία αίσθηση εμπιστοσύνης.

γ) Να έχουν συμβατούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

προκαθορισμένοι.

δ) Συμμετρική κατανομή του κινδύνου, ουτωσώστε να μην πληγεί η 

μια επιχείρηση μόνο και εν τέλει διαλύσει τη συμμαχία.

6.2.3.3 Οριζόντια Ολοκλήρωση στκ Μινωικέο Γραΐ-ΐυέο
Δεδομένης της βεβαρημένης χρηματοοικονομικής κατάστασης των 

Μινωικών Γραμμών μετά από το επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του 

στόλου τους, η περαιτέρω επέκταση της επιχείρησης μέσω δημιουργίας κι 

άλλων θυγατρικών επιχειρήσεων (εκτός της Hellas Flying Dolphins) δείχνει 

ανέφικτη, καθώς θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 

δυσπραγία στην επιχείρηση, εξωθώντας την σε αδυναμία εκπλήρωσης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Για τον ίδιο λόγο καθίσταται δύσκολη 
και μια εξαγορά ανταγωνιστικής επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι 2 λύσεις που 
προσφέρονται στην εταιρία προκειμένου να προβεί σε κινήσεις οριζόντιας 

ολοκλήρωσης είναι η συγχώνευση ή η στρατηγική συμμαχία με άλλη 

επιχείρηση.

Η διαδικασία επιλογής της επιχείρησης, η συγχώνευση με την οποία 

θα προσδώσει οφέλη εκατέρωθεν αποτελείται από τα παρακάτω στάδια [2]:

α) Έλεγχος της επιχείρησης-στόχου [23]: αποτίμηση του οφέλους και 

του κόστους αυτής της συγχώνευσης προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο μιας 

πιθανής αποτυχίας. Ο έλεγχος αποτελείται από τρία βήματα: πρώτον, 

εκτίμηση από την ίδια την επιχείρηση των λόγων για τους οποίους προβαίνει
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σε μια τέτοια στρατηγική κίνηση και σχεδίαση της ιδεατής επιχείρησης στόχου. 

Δεύτερον, σύνταξη λίστας των υποψηφίων εταιριών και κατάταξή τους 

σύμφωνα με διάφορα κριτήρια (οικονομική κατάσταση, ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, διοικητικές ικανότητες, εταιρική κουλτούρα, μερίδιο αγοράς), ενώ 

παράλληλα εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε υποψήφιας 

επιχείρησης. Τρίτον, επιλογή εκείνης της υποψήφιας επιχείρησης που 

ανταποκρίνεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις προσχεδιασμένες 

απαιτήσεις.

β) Διευκόλυνση διαδικασίας συγχώνευσης: περιλαμβάνει την πλήρη 

κατανόηση της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης-στόχου, προκειμένου 

αυτή να μεταβληθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ουτωσώστε να μην 

υπάρξουν αντιδράσεις από τα στελέχη της. Επιπλέον επιλέγεται και το είδος 

αυτής της συγχώνευσης [24], αν θα είναι δηλαδή «ανοιχτός γάμος», οπότε δεν 

υπάρχει σκοπός να μεταβληθεί ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης στόχου 

και δεν τίθεται θέμα αλλαγής κουλτούρας, αν θα είναι «συνεργατική 

συγχώνευση», με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων ώστε να υιοθετηθούν τα 

καλύτερα στοιχεία κάθε επιχείρησης στην νέα ενοποιημένη εταιρία, ή τέλος αν 

θα είναι «επανασχεδιαστική συγχώνευση» επιθυμώντας την αναδιάρθρωση 

στη λειτουργία και την κουλτούρα της επιχείρησης στόχου». Τα δύο σημαία 

κλειδιά στη για την επιτυχημένη συγχώνευση δύο επιχειρήσεων είναι η 

ενοποίηση των διαφορετικών κουλτουρών και η αντιμετώπιση των 

εργαζομένων της επιχείρησης-στόχου (ανύψωση ηθικού).

Όσον αφορά την επιχείρηση που επιθυμεί να συνάψει στρατηγική 

συμμαχία με άλλη επιχείρηση, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 
βήματα[2] :

α) Ανάπτυξη στρατηγικής: Η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τους 

στρατηγικούς της στόχους, όσον αφορά την παρούσα και την επιθυμητή 

μελλοντική της θέση στον κλάδο και απέναντι στους ανταγωνιστές. Επιπλέον 

να υπολογίσει την αναμενόμενη αξία που επιθυμεί να αποκομίσει μέσα από 

μια τέτοια κίνηση, μην αγνοώντας τον κίνδυνο που αυτή περιέχει.

β) Αξιολόγηση συνεργατών: Μετά τη συλλογή στοιχείων για τους 

πιθανούς συνεργάτες, η επιχείρηση τα επεξεργάζεται διακρίνοντας τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία τους. Προς όφελος της επιχείρησης είναι η αναζήτηση 

συμμάχων με τους οποίους θα έχει ένα υψηλό βαθμό οργανωσιακής
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συμβατότητας. Η οργανωσιακή συμβατότητα περιλαμβάνει το μέγεθος της υπό 

εξέτασης επιχείρησης, τον τρόπο και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων αυτής, 

τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων της, τις διοικητικές πρακτικές και τέλος 

την ομοιότητα κουλτούρας.

γ) Διαπραγματεύσεις και σύναψη συμφωνίας: Αποτελεί ίσως το 

σημαντικότερο στάδιο, καθώς καθορίζει τους όρους που θα διέπουν τη 

λειτουργία της συμμαχίας. Καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

των μερών, ενώ τίθενται ρεαλιστικοί και βιώσιμοι στόχοι. Επιπλέον, 

αποσαφηνίζεται η εισφορά πόρων στη συμμαχία, αλλά και οι συνθήκες 

περάτωσης της συμμαχίας. Τέλος θεσπίζονται ποινές για αποφυγή 

μελλοντικών προβλημάτων συνεργασίας.

δ) Λειτουργία της συμμαχίας: Το στάδιο αυτό ολοκληρώνει τη 

δημιουργία της συμμαχίας. Συνδέονται πλέον οι πόροι με τις προτεραιότητες, 

αλλά και καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης της απόδοσης και η αμοιβή των 

συμμάχων.

Τα στάδια που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 

[2,26,27]:

> Έχοντας αναφέρει μέχρι τώρα τους λόγους πραγματοποίησης μιας 

εξαγοράς ή συγχώνευσης, τους λόγους για τους οποίους μια εξαγορά ή 

συγχώνευση μπορεί να αποτύχει, τα βασικά κίνητρα δημιουργίας στρατηγικών 

συμμαχιών, τις σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη συμμαχία και 

τέλος τη διαδικασία επιλογής της επιχείρησης-στόχου προς συγχώνευση ή 

στρατηγική συμμαχία, οι λύσεις που δείχνουν εφικτές προκειμένου οι Μινωικές 

Γραμμές να προχωρήσουν σε στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι είτε η 

συγχώνευση, είτε η στρατηγική συμμαχία με κάποια επιχείρηση του κλάδου.
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Δεδομένου του ιστορικού επιτυχημένων κινήσεων συνέργειας μεταξύ 

ομοεθνών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, θα πρέπει οι πρώτες επιχειρήσεις που 

θα «σαρωθούν» από τις Μινωικές Γραμμές ως προς τα κριτήρια συγχώνευσης 

ή στρατηγικής συμμαχίας να είναι Ελληνικές.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα βασικότερα συστατικά επιτυχίας μιας 

συγχώνευσης, θεωρείται ιδανικό για τις Μινωικές Γραμμές, η επιχείρηση- 

στόχος να διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Να ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το κριτήριο της 

αλληλοσυμπλήρωσης πόρων. Βασικός πόρος σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση 

μπορούν να θεωρηθούν τα λιμάνια που ελέγχει, τα οποία θα πρέπει να 

συμπίπτουν όσο το δυνατόν λιγότερο με τα λιμάνια που ελέγχουν τα πλοία 

των Μινωικών Γραμμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο έλεγχος της νέας 

επιχείρησης και κατ’ επέκταση το μερίδιο αγοράς της. Δεύτερο πόρο αποτελεί 

ο στόλος της επιχείρησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένος σε 

τέτοιο βαθμό που τουλάχιστον να προσεγγίζει τα δεδομένα του στόλου των 

Μινωικών Γραμμών. Όσον αφορά το κριτήριο αυτό, η ποιότητα των 

προσφερόμενων πλοίων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό τους.

β) Να έχει εγκαταστάσεις τέτοιες που να οδηγούν σε μείωση του 

κόστους λειτουργίας. Εν προκειμένω, τα στελέχη της να είναι διατεθειμένα να 

προβούν σε επενδυτικές κινήσεις που θα αποσκοπούν σε μείωση των 

μεταβλητών εξόδων, π.χ. δημιουργία χώρου αποθήκευσης καυσίμων 

ουτωσώστε να εξομαλύνονται οι προαναφερθείσες διακυμάνσεις της τιμής του.

γ) Να συντελεί στη μείωση της εποχικότητας των υπηρεσιών και κατ’ 

επέκταση των εσόδων της επιχείρησης.
δ) Να μην υποτιμηθεί το χρέος της επιχείρησης στόχου, καθώς είναι 

δυνατόν να αποτελέσει παράγοντα που θα επιβραδύνει την ολική ανάπτυξη 
του νέου επιχειρηματικού σχήματος. Θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς όχι 

μόνο το ύψος των υποχρεώσεων, αλλά η ολική χρηματοοικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης-στόχου.

Εξετάζοντας και τα βασικά κίνητρα δημιουργίας μιας στρατηγικής 

συμμαχίας, η επιχείρηση στόχος θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά στοιχεία:

α) Να υπάρχει πρόθεση από την υπό εξέταση επιχείρηση να 

αλληλεξαρτάται με τις Μινωικές Γραμμές. Η αλληλεξάρτηση αυτή αφορά
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περισσότερο τη σχέση των ανώτερων στελεχών και παγιώνεται με την 
υπογραφή της συμφωνίας της στρατηγικής συμμαχίας και κατ’ επέκταση των 

όρων αυτής. Επιπλέον, στη συμφωνία αυτή θα πρέπει να εμπεριέχονται 

σαφείς οι στόχοι της κάθε πλευράς.

β) Πέρα από το τι είναι υποχρεωμένη κάθε πλευρά να ακολουθεί ούσα 

δεσμευμένη από την υπογραφή της συμφωνίας, θα πρέπει να διαπιστωθεί 

πως τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης-στόχου εμπιστεύονται τα στελέχη 

των Μινωικών Γραμμών και ταυτόχρονα συμφωνούν και αποδέχονται και οι 

δύο πλευρές τα επίπεδα κινδύνου που λαμβάνει κάθε συνεργαζόμενη πλευρά.

γ) Η επιτυχία μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων εξαρτάται, όπως και στην περίπτωση της συγχώνευσης, από 

την αλληλοσυμπλήρωση των πόρων. Συγκεκριμένα από το αν η επιχείρηση- 

στόχος προσφέρει πρόσβαση στη νέα επιχείρηση που θα προκύψει σε νέες 

γεωγραφικές περιοχές, μέσω των λιμανιών που ελέγχει. Επίσης, αν έχει 

πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην έρευνα (το κόστος της 

οποίας θα μειωθεί για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά).

Δεδομένης της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Επιχειρήσεων Αττικής 

και των Strintzis Lines, οι Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις μεγάλου 

μεγέθους που απομένουν προς εξέταση από τις Μινωικές Γραμμές είναι η 

ΑΝΕΚ και η ΝΕΑ. Επιπλέον υφίσταται και η συμμετοχή της ΑΝΕΚ στη ΝΕΑ 

κατά 19,05%. Εξετάζοντας ξεχωριστά τις δύο επιχειρήσεις διαπιστώνεται πως:

α) Οι Μινωικές Γραμμές ελέγχοντας είτε μέσω της μητρικής είτε μέσω 

της H.F.D. τα λιμάνια του Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κυκλάδων, 

Σποράδων, Βόλου, Αργοσαρωνικού, Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, 

Βενετίας και Ανκόνας, σε περίπτωση συνέργειας με την ΑΝΕΚ αποκτούν 

έλεγχο και στα λιμάνια των Χανίων, Ρεθύμνου και Τεργέστης. Σε περίπτωση 

συνέργειας με τη ΝΕΛ[28] αποκτούν έλεγχο σε ζωτικά λιμάνια της χώρας 

όπως Ρόδος, Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος, Καβάλα, Κως, αλλά και σε λιμάνια 

περιορισμένης κίνησης, όπως Λήμνος, Κάλυμνος, Ικαρία, Αμοργός.

β) Από άποψης στόλου, η ΑΝΕΚ προσφέρει περισσότερα πλοία 

(τεχνολογίας F/B) τα οποία έχουν υποστεί αξιοσημείωτη βελτίωση. Η ΝΕΑ 

διαθέτει μικρότερο στόλο, αλλά σε γενικές γραμμές εκσυγχρονισμένα πλοία 

(Αίολος Κεντέρης, Αίολος Εξπρές ι και ΙΙ)[28],
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γ) Εξετάζοντας τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των δύο

επιχειρήσεων, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που προβάλει κάποια 

ενδεικτικά στοιχεία. Πληρέστερη έρευνα μπορεί να γίνει βάσει των 

ισολογισμών αυτών των επιχειρήσεων.

Στον εν λόγω πίνακα όσον αφορά την ΑΝΕΚ, τα στοιχεία 

περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της κατά 19,05% στη ΝΕΑ με τη μέθοδο της 

καθαράς θέσης (ενοποιημένος ισολογισμός), ενώ το ίδιο ισχύει για τις 

Μινωικές Γραμμές (τα στοιχεία περιλαμβάνουν το 31,59% της Hellas Flying 

Dolphins και το 23,9% της Forthnet ) και για τις Επιχειρήσεις Αττικής (τα 

στοιχεία περιλαμβάνουν το 48,55% των Blue Star Ferries και όλες τις 

υπόλοιπες συμμετοχές της εταιρίας).

ΑΝΕΚ ΝΕΛ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΕΠ. ΑΊΓΤΙΚΗΣ
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Σύνολο
Ενεργητικού 602,6 581,2 230,7 220,4 963,9 984,4 1303 1621

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό 62,3 67,1 10,2 13,1 75,1 63,2 133,4 227,5

Ίδια
Κεφάλαια 180,6 176,2 71,11 61,54 326,3 245,3 480,8 479,4

Κύκλος
Εργασιών 170,1 190,9 58,2 68,7 152,3 180,0 250,6 318,6

Λειτουργικά
Κέρδη 17,6 25,1 (4,0) 5,3 1,5 23,0 25,3 28,0

Καθαρά 
Κέρδη (ζημίες) (8,1) 3,4 (5,4) 1,5 (23,0) (34,1) 10,3 6,8

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις 131,0 69,5 24,4 32,0 266,5 221,9 110,7 115,8

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις 282,3 321,5 131,8 122,3 377,4 482,1 689,1 981,2

τα ττοσά αφορούν εκατομμύρια ευρώ

Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα και εξετάζοντας τις υποχρεώσεις 

της ΑΝΕΚ και τις ΝΕΑ βάσει του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

εξάγονται τα παρακάτω στοιχεία για το 2002:

Σύνολο Υποχρεώσεων 3 91ΧΜ ΑΝΕΚ

Χ.Μ.ΝΕΛ

Σύνολο Ενεργητικού 602,6

Σύνολο Υποχρεώσεων _ 154,3 
Σύνολο Ενεργητικού 220,4

= 0,649

0,70
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XM MINOAN —
Σύνολο Υποχρεώσεων 
Σύνολο Ενεργητικού

704
984,4

= 0,715

Παρατηρείται πως τόσο η ΑΝΕΚ όσο και η ΝΕΑ έχουν χαμηλότερο 

δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης από τις Μινωικές Γραμμές και κατά 

συνέπεια μια συνέργεια των Μινωικών Γραμμών με την ΑΝΕΚ ή/και τη ΝΕΑ 

είναι αποδεκτή από το κριτήριο αυτό. Ένα άλλο κριτήριο είναι ο δείκτης 

χρέους, ο οποίος αφορά τις μακροπρόθεμες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα για 

το 2002:

_ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις _ 321,5 
-/ν. . ΛΧΤρί' 1,θ25

Ίδια Κεφάλαια 176,16

_ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις _ 122,3
^••^■•νελ — — ~ 1,987

Δ.Χ..

Ίδια Κεφάλαια 61,54

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις _ 482,1
ΜΙΝΟΑΝ Ίδια Κεφάλαια 245,3

1,965

Ακόμα και ο δείκτης χρέους δεν απαγορεύει μια συνέργεια Μινωικών 

Γραμμών - ΑΝΕΚ, αλλά υποδεικνύει τα προβλήματα που διέπουν τη ΝΕΑ 

όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της (πάντα σε σχέση με τις 

Μινωικές Γραμμές). Εξετάζοντας το δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας έχουμε 

για το 2002:

Δ.Κ Ρ.

Δ.ΚΡ

ΑΝΕΚ

ΝΈΑ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό _ 67.1 
ΒραχυπρόθεσμεςΥποχρεώσεις 69.5

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13,1

0,965

ΒραχυπρόθεσμεςΥποχρεώσεις 32
= 0,409

ΔΚ Ρ ΜΙΝΟΑΝ —
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

ΒραχυπρόθεσμεςΥποχρεώσεις
63.2
221,9

0,285

Τέλος, και ο τρίτος αυτός δείκτης αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό πως τα 

τρέχοντα χρηματοοικονομικά προβλήματα αφορούν περισσότερο τις Μινωικές 

Γραμμές και λιγότερο τις υπό εξέταση ΑΝΕΚ και ΝΕΑ. Ειδικότερα η ΑΝΕΚ, 

δείχνει «ελκυστικότατη» για τις Μινωικές Γραμμές, με κριτήριο αυτής της 

εκτίμησης το βασικό κριτήριο ελέγχου μιας συγχώνευσης ή στρατηγικής 

συμμαχίας, δηλαδή τα χρέη της επιχείρησης-στόχου. Θα πρέπει όμως να 

αναφερθεί ότι η πολύ καλή χρηματοοικονομική κατάσταση της ΑΝΕΚ οφείλεται 

στην έλλειψη ουσιαστικών κινήσεων εκσυγχρονισμού του στόλου της, σε
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αντίθεση βέβαια με το πολυετές και πολυδάπανο πρόγραμμα των Μινωικών 

Γραμμών. Πιθανότατα, τα ανώτατα στελέχη της ΑΝΕΚ θα πρέπει να 

συνυπολογίσουν την προτίμηση της αγοράς σε πλοία νέας τεχνολογίας, 

εξετάζοντας τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση που είχαν στον κύκλο εργασιών 

τους (12,2%) σε σχέση με τον νέο στόλο των Μινωικών Γραμμών, του οποίου 

ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18,2%. Αντίθετα η ΝΕΑ καθότι προέβη σε 

μικρό επενδυτικό πρόγραμμα, είχε και αυτή αύξηση στον κύκλο εργασιών της 

κατά 18%. Με βάση αυτές τις δύο αντικρουόμενες απόψεις (πρώτη άποψη: η 

τρέχουσα καλή χρηματοοικονομική κατάσταση της ΑΝΕΚ σε σχέση με τις 

Μινωικές Γραμμές, δεύτερη άποψη: η επικείμενη ύφεση στην ΑΝΕΚ λόγω του 

απαρχαιωμένου στόλου, σε αντίθεση με τις Μινωικές Γραμμές), αλλά και 

πλήθος άλλων παραγόντων σαν αυτούς που έχουν αναφερθεί στα κεφάλαια 

6.2.3.1 και 6.2.3.2, είναι δυνατόν να προκύψει μια συζήτηση μεταξύ των 

στελεχών των τριών επιχειρήσεων προκειμένου να αποφασιστεί 

οποιοσδήποτε μορφής συνέργεια. Μια άποψη που ενισχύει τη θέση των 

Μινωικών Γραμμών στις διαπραγματεύσεις έχει κατατεθεί[5] από τον Γεράσιμο 

Στρίντζη (πρόεδρο των Superfast ferries), σύμφωνα με την οποία οι 

λανθασμένες πρόσφατες κινήσεις του Υ.Ε.Ν. και ο ενυπάρχων ακόμα 

παρεμβατισμός έχουν φρενάρει την ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών εταιριών. 

Συγκεκριμένα δήλωσε στις 1/7/2003: «Η ναυτιλία επένδυσε χρήματα στην 

ανανέωση του στόλου εκμεταλλευόμενη την παγκόσμια ανάπτυξη και την 

άνοδο του χρηματιστηρίου. Όμως η ανάπτυξη έχει καθηλωθεί. Βλέπουμε να 

πωλούνται ακόμη και νεότευκτα πλοία. Καμία ακτοπλοϊκή δε συζητάει πλέον 

για παραγγελίες. Γι' αυτό φταίει και η κρατική παρέμβαση. Έγιναν οι 
επενδύσεις εν όψει της απελευθέρωσης. Και η πολιτεία στην πορεία μάς 

τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια. Το κράτος συνεχίζει να παρεμβαίνει. Από 

πού θα βρεθούν τα χρήματα για να κτιστούν νέα πλοία;». Πλέον, εταιρίες 

όπως η ΑΝΕΚ που δεν προέβησαν σε ριζική ανανέωση του στόλου τους θα 

πρέπει να προβούν σε συνέργειες αν θέλουν να ακολουθήσουν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά το στόλο τους, καθώς δεν υπάρχουν οι 

οικονομικοί πόροι για εξαγορές νέων πλοίων.

Μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές που έλαβε χώρα στην παγκόσμια 

ναυτιλία ήταν η εξαγορά της Αμερικανικής Sealand από τη Δανέζικη 

Maersck[20,21], Η εξαγορά αυτή διευκολύνθηκε από τη χαμηλή κερδοφορία
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της Sealand, ενώ από την άλλη πλευρά η Maersck είχε αναπτύξει οικονομίες 

κλίμακας, υψηλό μερίδιο αγοράς, όμως ενδιαφερόταν για το δίκτυο των 

λιμανιών που εξυπηρετούσε η Sealand. Η νέα επιχείρηση που προέκυψε 

εξοικονόμησε πολλά χρήματα από τα έξοδα για πληροφοριακά συστήματα, 

από διοικητικά έξοδα, έξοδα μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά έξοδα και 

λειτουργικά έξοδα (μισθοί). Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν υπολογίστηκαν 

να προσεγγίζουν τα 200000 δολάρια ετησίως.

6.2.3.4 Κάθετη Ολοκλήρωση στκ Μινωικέζ Γραυυέο

Η κάθετη ολοκλήρωση αφορά την προσπάθεια μιας επιχείρησης να 

επεκταθεί είτε «προς τα μπροστά» (διανομείς των προϊόντων-υπηρεσιών της), 

είτε «προς τα πίσω» (προμηθευτές)[1]. Μπορεί να επιτευχθεί είτε από την ίδια 

την επιχείρηση μέσω επενδυτικού προγράμματος, είτε με εξαγορά- 

συγχώνευση με εταιρία που βρίσκεται «πίσω» ή «μπροστά» από την 

παραγωγική της διαδικασία. Οι λόγοι εφαρμογής της στρατηγικής κάθετης 

ολοκλήρωσης είναι[1 ]:

α) Προσπάθεια για ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης της κύριας 

δραστηριότητας της επιχείρησης.

β) Προστασία της ποιότητας, σε περίπτωση που η προσφερόμενη 

ποιότητα από τους υπάρχοντες προμηθευτές είναι χαμηλή.

γ) Ακριβοί προμηθευτές ή/και διανομείς. Επέκταση της επιχείρησης σε 

αυτές τις δραστηριότητες δύναται να της εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας, 

δ) Χτίσιμο φραγμών εισόδου στους ανταγωνιστές, 

ε) Ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους, σε περίπτωση 
που υπάρχει έλλειψη συνεργασίας από τους υπάρχοντες «μπροστά» ή 
«πίσω» συνεργάτες.

στ) Πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής, που οδηγεί σε εξομάλυνση 

της παραγωγής, διευκόλυνση του συντονισμού και του προγραμματισμού, 

εξοικονόμηση στο κόστος αποθήκευσης με εφαρμογή συστημάτων Just In 

Time.

Τα μειονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης αποτελούνται από[1]: 

α) Μειονεκτήματα κόστους, σε περίπτωση που εμφανιστεί 

προμηθευτής που θα παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος, όμως η
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επιχείρηση θα είναι δεσμευμένη να συνεχίζει να λειτουργεί με τους 

εσωτερικούς προμηθευτές της, υπομένοντας υψηλότερο λειτουργικό κόστος.
β) Αποτυχία επίτευξης συνεργειών: Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

παραγωγικών μονάδων, λόγω διαφορετικής εταιρικής κουλτούρας, 

διαφορετικών στρατηγικών προτεραιοτήτων, ατομικών διαφορών.

γ) Δυσκολία εξόδου από τον κλάδο: Μια καθετοποιημένη επιχείρηση 

δε δύναται να μεταβάλει καθόλου την παραγωγική της δραστηριότητα σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο επιβληθεί από τεχνολογικές ή και νομικές εξελίξεις.

δ) Διαιώνιση απαρχαιωμένων διαδικασιών: Στην περίπτωση αυτή, η 

επιχείρηση που έχει προβεί σε ένα δαπανηρό επενδυτικό πρόγραμμα 

καθετοποίησης της πολύ δύσκολα αποφασίζει να εγκαταλείψει τις πρακτικές 

της, κάτι που οδηγεί σε ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα σε περίπτωση που οι 

τεχνολογικές αλλαγές είναι ταχείς στον κλάδο.

Η κάθετη ολοκλήρωση ενδείκνυται όταν[1]:

α) Υπάρχουν ακριβοί και αναξιόπιστοι προμηθευτές. Επιπλέον ο 

αριθμός τους είναι μικρός και δεν υπάρχει το περιθώριο αλλαγής.

β) Ο κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία και οι μελλοντικές προοπτικές του 

είναι καλές.

γ) Υπάρχει διαθεσιμότητα χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μια στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης.

δ) Μείωση του κόστους λειτουργίας και αποθήκευσης
χρησιμοποιούμενων υλών.

ε) Χτίσιμο εμποδίων εισόδου στους ανταγωνιστές.

Δεδομένων των δυσκολιών που έχουν προαναφερθεί για το χώρο της 

επιβατηγού ναυτιλίας, φαντάζει «πολυτέλεια» η κάθετη ολοκλήρωση. 

Εξετάζοντας τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το αν η κάθετη 

ολοκλήρωση ενδείκνυται ως στρατηγική επιλογή, παρατηρείται ότι οι τρεις 

πρώτοι παράγοντες δεν ισχύουν, καθώς όχι μόνο οι προμηθευτές δεν έχουν 

διαπραγματευτική δύναμη και οι επιχειρήσεις δε διαθέτουν άλλα κεφάλαια, 

αλλά και ο κλάδος βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης και όχι ανάπτυξης. 

Συνεπώς αποτελεί μια στρατηγική επιλογή μακροπρόθεσμη και ίσως ήσσονος 

σημασίας σε σχέση με την οριζόντια ολοκλήρωση, που παράλληλα στη χώρα 

μας απαιτεί και σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τη 

λειτουργία των λιμένων και των ναυπηγείων (ιδιωτικοποιήσεις). Οι Η.Π.Α.
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υποδεικνύουν σε κάποιο βαθμό με την παρούσα νομική τους κατάσταση το 

ποιο θα είναι μελλοντικά το νομικό υπόβαθρο που θα διέπει τη λειτουργία των 
λιμένων της Μεσογείου και κατ’ επέκταση της Ευρώπης[29,30], Η ανάπτυξη 

συστημάτων «hub and spokes» (κόμβων και ακτινών) απαιτεί τη συνεργασία 

όλων των κρατών που στηρίζουν πολλά στη ναυτιλία τους. Θα πρέπει να 

αναφερθεί πως σύμφωνα με μελέτη που έχει κατατεθεί [29] ένας 

«υπερκόμβος» (superhub) αναμένεται να τοποθετηθεί στη Μεσόγειο, ένας 

στην Ανατολική ακτή των Η.Π.Α., ένας στη Δυτική ακτή των Η.Π.Α. και τέλος 

ένας στην Κίνα-Ιαπωνία. Ο στρατηγικός ρόλος της Μεσογείου είναι εμφανής.

Μελλοντικά, το ενδεχόμενο εξαγορών, συγχωνεύσεων και 

στρατηγικών συμμαχιών ναυπηγείων και ναυτιλιακών εταιριών αναμένεται να 

εμφανιστεί ως μια μορφή κάθετης ολοκλήρωσης. Η συνέργεια ναυπηγείων και 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων δύναται να διευρύνει μια από τις βασικές 

δραστηριότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τις αγοραπωλησίες πλοίων[3], 

οι οποίες απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή εκτίμηση των συνθηκών της 

αγοράς και των μελλοντικών προοπτικών της. Μια λανθασμένη απόφαση έχει 

οδηγήσει πολλούς καταξιωμένους πλοιοκτήτες σε δυσπραγία, ενώ μια σωστή 

και τεκμηριωμένη απόφαση είναι δυνατόν να αποφέρει κέρδη όχι μόνο από τη 

λειτουργία, αλλά και από τη μεταπώληση του πλοίου σε υψηλότερες τιμές.

Συμπερασματικά, η περίπτωση της κάθετης ολοκλήρωσης θα πρέπει 

μόνο μακροπρόθεσμα να απασχολήσει τις Μινωικές Γραμμές και κατ’ 

επέκταση όλες τις Ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρίες. Αυτό που προέχει, πριν 

προβούν σε τέτοιες ενέργειες, είναι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών τους 

δεδομένων και ορισμένες νομοθετικές αλλαγές. Πιθανότατα να αποτελεί το νέο 
μεγάλο αναπτυξιακό βήμα στο χώρο της ναυτιλίας σε βάθος χρόνου.
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Κεφάλαιο 7
7. EttiAovoc - Συμπεράσματα

Έχοντας πλέον αναλύσει το άμεσο και έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον 

του κλάδου της ναυτιλίας σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, το εσωτερικό 

περιβάλλον των Μινωικών Γραμμών, έχοντας εξετάσει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των ανταγωνιστριών εταιριών στην Ελλάδα, τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα, αλλά και μελετώντας τις επιτυχημένες 

στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων του εξωτερικού, οι προτεινόμενες 

στρατηγικές επιλογές της εταιρίας «Μινωικές Γραμμές» Α.Ν.Ε. μπορούν να 

ιεραρχηθούν ως εξής:

α) Στην παρούσα κατάσταση η εταιρία έχει περάσει σε μια περίοδο 

«στρατηγικού διαλείμματος», κατά την οποία μετά το δαπανηρό επενδυτικό 

πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου της, αποπειράται να «δρέψει τους 

καρπούς» αυτών των κινήσεων βελτιώνοντας τη βεβαρημένα 

χρηματοοικονομική της κατάσταση. Δεδομένης όμως της μεταβλητότητας του 

περιβάλλοντος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην 

ΕΈ. λόγω της άρσης του προνομίου (cabotage) της ακτοπλοΐας από 

1/11/2002, οι απειλές που διατρέχουν οι Μινωικές Γραμμές από πιθανή είσοδο 

νέων ανταγωνιστών είναι σημαντικότατες. Για το λόγο αυτό η προτείνεται στην 

επιχείρηση ως στρατηγική ανάπτυξης η οριζόντια ολοκλήρωση. 

Συνυπολογίζοντας τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του κλάδου, αλλά και τις 

ήδη υπάρχουσες στρατηγικές συμμαχίες και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, ο 

τρόπος υλοποίησης αυτής της στρατηγικής προτείνεται να είναι η συγχώνευση 

ή η στρατηγική συμμαχία με την εταιρία ΑΝΕΚ και κατ’ επέκταση και με τη 

Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η νέα εταιρία θα μπορεί να 

αντιμετωπίσει με περισσότερες δυνάμεις τις ενδεχόμενες απειλές, αλλά και θα 

εκμεταλλευτεί κατά το βέλτιστο δυνατό βαθμό τις ευκαιρίες που θα προκόψουν 

από την απελευθέρωση της αγοράς της επιβατηγού ναυτιλίας.

β) Πέρα από τη διαμόρφωση στρατηγικής σε εταιρικό επίπεδο, όπως 

αναφέρθηκε στο α), σε ανταγωνιστικό επίπεδο (επίπεδο στρατηγικής 

επιχειρηματικής μονάδας) η στρατηγική που προτείνεται για μια εταιρία
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εδραιωμένη σε ένα κλάδο που βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης είναι η ηνεσία 

κόστους. Συγκεκριμένα, οι 4 οδηγοί κόστους (οικονομίες κλίμακας, μάθηση, 
εκμετάλλευση της δυναμικότητας κατά τη διάρκεια όλου του έτους και κόστος 

εισερχομένων) αποτελούν εκείνα τα σημεία - κλειδιά στα οποία αν εστιάσει η 

επιχείρηση θα βελτιώσει κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά της.

γ) Τέλος, σε εταιρικό επίπεδο μελετάται το ενδεχόμενο της κάθετης 

ολοκλήρωσης στις Μινωικές Γραμμές, δηλαδή η στρατηγική συμμαχία (αν όχι 

εξαγορά ή συγχώνευση) με ναυπηγεία ή (και) λιμάνια. Συνυπολογίζοντας τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η 

οποία είναι βεβαρημένη, αλλά και την ωρίμανση του ναυτιλιακού κλάδου, η 

συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή δείχνει ανέφικτη. Είναι αναμενόμενο να 

οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική δυσπραγία τις επιχειρήσεις 

και εν τέλει αυτές να μην αποκομίσουν τα οφέλη της εν λόγω στρατηγικής 

επιλογής. Ως μια μελλοντική επιλογή, η κάθετη ολοκλήρωση θα μπορούσε να 

σταθεί, αν και εφόσον οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις βελτιώσουν τα 

χρηματοοικονομικά τους δεδομένα. Απαραίτητη ασφαλώς προϋπόθεση είναι 

να υπάρξει αλλαγή στο νομικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία λιμένων και 

ναυπηγείων προς την κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δύναται να υλοποιηθεί ένα νέο αναπτυξιακό βήμα στον τομέα των 

θαλασσίων μεταφορών.
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