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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της ανάλυσης περιβάλλοντος 

μάρκετινγκ. Παρουσιάζεται η σύγχρονη ναυτιλιακή αγορά, με έμφαση στις δύο 

βασικότερες αγορές, την αγορά δεξαμενοπλοίων και την αγορά πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων στα πλαίσια του σύγχρονου περιβάλλοντος μάρκετινγκ. 

Παρουσιάζεται ακόμη η ναυτιλιακή αγορά στην Ελλάδα, το περιβάλλον και οι 

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

στρατηγικές και φιλοσοφίες στο σύγχρονο ναυτιλιακό μάρκετινγκ στα πλαίσια της 

ανάλυσης του σύγχρονου περιβάλλοντος μάρκετινγκ στα πλαίσια της λειτουργίας μίας 

ναυτιλιακής εταιρείας στη σύγχρονη ναυτιλιακή αγορά. Τέλος, διατυπώνονται μία 

σειρά προτάσεις για την καλύτερη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ 

μίας ναυτιλιακής εταιρείας προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία της και να πετύχει 

τους στόχους που έχει θέσει στα πλαίσια που θέτει το σύγχρονο ναυτιλιακό περιβάλλον 

μάρκετινγκ. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάλυση του 

περιβάλλοντος μάρκετινγκ στα πλαίσια της ναυτιλιακής αγοράς. Παρουσιάζονται οι 

διάφορες πτυχές του ναυτιλιακού μάρκετινγκ και του περιβάλλοντος μάρκετινγκ στο 

οποίο θα πρέπει αυτό να εφαρμοσθεί, με σκοπό να καταδειχθούν οι λόγοι για τους 

οποίους μία ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να υιοθετήσει τις πρακτικές  και προτάσεις 

του σύγχρονου ναυτιλιακού μάρκετινγκ και πώς το ναυτιλιακό μάρκετινγκ μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και την βελτίωση της κερδοφορίας των ναυτιλιακών 

εταιρειών στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυτιλίας. 

Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζεται η ναυτιλιακή αγορά διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, 

η δομή και η λειτουργία της καθώς και οι προοπτικές και οι τάσεις που επικρατούν τα 

τελευταία χρόνια στη ναυτιλιακή αγορά, αλλά και τα προβλήματα και οι εξελίξεις που 

σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε αυτή, μία αγορά η οποία από τη φύση της δεν θα 

μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τις γενικότερες εξελίξεις στην παγκόσμια 

οικονομία. Επιχειρείται ακόμη να αναδειχθεί η σημασία της ναυτιλίας στην οικονομία 

συνολικά και συνεπώς και η ιδιαίτερη σημασία του ναυτιλιακού μάρκετινγκ  

γενικότερα.  

Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό η αποτελεσματική εφαρμογή του ναυτιλιακού μάρκετινγκ 

επιβάλλει την ενδελεχή ανάλυση της ναυτιλιακής αγοράς, και την ανάδειξη της δομής 

και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, κάτι που επιδιώκεται στην παρούσα 

διπλωματική εργασία.  

1.1 Σκοπός και στόχοι της εργασίας  
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκεται: 

 Η ανάλυση και ανάδειξη των ιδιαίτερων πτυχών του περιβάλλοντος του  

ναυτιλιακού μάρκετινγκ καθώς και  

 Ποιος είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ανάλυση περιβάλλοντος 

στο σύγχρονο ναυτιλιακό μάρκετινγκ για μία ναυτιλιακή επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στα 

πλαίσια της σύγχρονης ναυτιλιακής αγοράς.  
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Για το σκοπό αυτό επιχειρείται η εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων από την 

ανάλυση των παραμέτρων του περιβάλλοντος του σύγχρονου ναυτιλιακού μάρκετινγκ, 

προχωρώ στη διατύπωση διαφόρων προτάσεων στρατηγικής αναφορικά με την 

κατάλληλη εφαρμογή της ανάλυσης περιβάλλοντος του ναυτιλιακού μάρκετινγκ από τις 

ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και πώς μπορεί η ανάλυση περιβάλλοντος στα πλαίσια του 

ναυτιλιακού μάρκετινγκ να βοηθήσει μία ναυτιλιακή εταιρεία να βελτιώσει τη 

λειτουργία της, να πετύχει τους στόχους της, να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της καθώς και 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος  που 

διαμορφώνεται στα πλαίσια της ναυτιλιακής αγοράς.  

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζεται ακόμη το πώς η ανάλυση περιβάλλοντος του 

ναυτιλιακού μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει μία ναυτιλιακή εταιρεία να ξεπεράσει 

προβλήματα και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται συνήθως στον τρόπο λειτουργίας 

των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του κλάδου συνολικά με σημαντικά οφέλη για όλες τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία. 

1.2 Δομή της εργασίας 

Η δομή της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της ναυτιλιακής αγοράς διεθνώς. 

Παρουσιάζεται η δομή και η διάρθρωση της ναυτιλιακής αγοράς καθώς και οι 

επιμέρους αγορές που τη συναποτελούν, όπως η αγορά μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων και η αγορά δεξαμενόπλοιων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των αγορών αυτών. Επιχειρείται η ανάλυση της ναυτιλιακής αγοράς με σκοπό την 

κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της έτσι ώστε να αναδειχθεί το περιβάλλον 

στο οποίο θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι αρχές του ναυτιλιακού μάρκετινγκ και τα 

χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών οι οποίες 

καλούνται να το εφαρμόσουν. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η Ελληνική ναυτιλία, γίνεται σύντομη αναδρομή στην 

διαχρονική εξέλιξη του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς και αναφορά στα σύγχρονα 

δεδομένα του κλάδου στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή της στα 

συνολικά μεγέθη της Ελληνική οικονομίας. Επιχειρείται να αναδειχθεί η σημασία της 

ναυτιλίας για τη χώρα συνολικά και συνεπώς και η σημασία του ναυτιλιακού 

μάρκετινγκ και το πώς το ναυτιλιακό μάρκετινγκ βελτιώνοντας τη λειτουργία των 
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εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου μπορεί να συμβάλλει και στα συνολικά μεγέθη μίας 

οικονομίας.  

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται παρουσίαση του ναυτιλιακού μάρκετινγκ, των αρχών και της 

φιλοσοφίας που το διέπει, ενώ αναλύονται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του με 

βάση και τις ιδιαιτερότητες και την διάρθρωση της ναυτιλιακής αγοράς την οποία 

αφορά. Αναλύονται, επίσης, οι στρατηγικές γύρω από το ναυτιλιακό μάρκετινγκ καθώς 

και οι τρόποι αποτελεσματικότερης εφαρμογής των αρχών και των προτάσεων του 

ναυτιλιακού μάρκετινγκ στα πλαίσια της λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ναυτιλιακό περιβάλλον.  

Στο κεφάλαιο 5 διατυπώνονται διάφορες προτάσεις και παρουσιάζονται στρατηγικές 

στα πλαίσια του ναυτιλιακού μάρκετινγκ,  με βάση και την ανάλυση της ναυτιλιακής 

αγοράς που προηγήθηκε, που στόχο έχουν να αξιοποιήσουν τις αρχές του ναυτιλιακού 

μάρκετινγκ ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας μίας ναυτιλιακής εταιρείας. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες 

πρακτικές εκείνες που θα πρέπει να υιοθετήσει μία ναυτιλιακή εταιρεία στον τρόπο 

λειτουργία της, με βάση τις αρχές του ναυτιλιακού μάρκετινγκ, που θα τις επιτρέψουν 

να ξεπεράσει προβλήματα και δυσλειτουργίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη της, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της και να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι στρατηγικές αυτές θα μπορούσαν, ακόμη, να 

συμβάλλουν και στην ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου συνολικά, επιτρέποντας στις 

ναυτιλιακές εταιρείες να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών τους .  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας , με 

βάση την ανάλυση της ναυτιλιακής αγοράς  που προηγήθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, τόσο για τη συνολική αγορά διεθνώς αλλά και για την περίπτωση της 

Ελληνικής ναυτιλίας ιδιαίτερα, στα πλαίσια της εφαρμογής του ναυτιλιακού 

μάρκετινγκ, των αρχών του, του πλαισίου λειτουργίας του καθώς και των μεθόδων 

αποτελεσματικής εφαρμογής του  με στόχο την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μίας 

ναυτιλιακής εταιρείας και την γενικότερη ανάπτυξη και αύξηση της κερδοφορίας της.   
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Κεφάλαιο 2. Ο ναυτιλιακός κλάδος 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο κλάδος της ναυτιλίας, με μία περιεκτική 

παρουσίαση των δύο βασικών αγορών που τον αποτελούν, την αγορά πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (tanker) και της αγοράς δεξαμενόπλοιων. 

Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της αγοράς πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων και της αγοράς δεξαμενοπλοίων και παρουσιάζεται η δομή και η 

λειτουργία τους, με αναφορά στις απαιτήσεις των ναυλωτών στις οποίες καλούνται να 

ανταποκριθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν 

την προσφορά αλλά και τη ζήτηση στις δύο αυτές βασικές αγορές του ναυτιλιακού 

κλάδου. 

Μέσα από την παρουσίαση αυτή αναδεικνύονται οι προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει μία ναυτιλιακή εταιρεία στα πλαίσια του περιβάλλοντος μάρκετινγκ 

κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής marketing που θα κληθεί να υλοποιήσει 

προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα οφέλη για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της 

από την εφαρμογή μίας σύγχρονης πολιτικής ναυτιλιακού marketing και να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, 

προκειμένου να μεγιστοποιήσει το μερίδιο αγοράς της και να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις του έντονου ανταγωνισμού που θέτει το σύγχρονο ναυτιλιακό περιβάλλον.  

2.1 Η αγορά δεξαμενοπλοίων 

Στην αγορά δεξαμενοπλοίων δεσπόζουσα θέση κατέχει η μεταφορά αργού πετρελαίου 

και των πετρελαϊκών προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία του. 

Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας αποτελεί το γεγονός ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες 

διαδραμάτισαν κυρίαρχο ρόλο για πολλές δεκαετίες  στη συγκεκριμένη αγορά, με τις 

ίδιες της πετρελαϊκές εταιρείες να αναλαμβάνουν τη μεταφορά αργού πετρελαίου και 

των πετρελαϊκών προϊόντων επεξεργασίας του. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι πετρελαϊκές εταιρείες κατείχαν 

το 90% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων. Αν και σταδιακά το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε, παρ’ όλα αυτά οι πετρελαϊκές εταιρείες διατήρησαν ένα σημαντικό ποσοστό 

του παγκόσμιου στόλου προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσουν τον έλεγχο της 

μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.  
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Κομβική περίοδο για την αγορά δεξαμενοπλοίων αποτέλεσε η δεκαετία του ’70  με την 

εμφάνιση των πετρελαϊκών κρίσεων και την ανάδειξη νέων εταιρειών στην αγορά 

δεξαμενοπλοίων, με αποτέλεσμα οι πετρελαϊκές εταιρείες να χάσουν σταδιακά τον 

κυρίαρχο ρόλο τους και τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς μεταφοράς πετρελαίου και των 

προϊόντων του (Grammenos, 2002). 

Ο συνδυασμός αύξησης του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, με την είσοδο νέων 

εταιρειών στην αγορά, και του αυξημένου κόστους ναυπήγησης νέων δεξαμενόπλοιων, 

οδήγησε  σε δραστική μείωση του μεριδίου αγοράς των πετρελαϊκών εταιρειών  και του 

ελέγχου της αγοράς δεξαμενοπλοίων από αυτές, με τις εταιρείες πετρελαίου να 

επενδύουν τα κεφάλαια τους σε άλλες δραστηριότητες και να στραφούν προς την 

αναζήτηση νέων πετρελαϊκών κοιτασμάτων και την εξόρυξη και την επεξεργασία του 

πετρελαίου (Γκιζιάκης κ.α., 2002). 

Έτσι, η τάση απεμπλοκής των πετρελαϊκών εταιρειών από την αγορά δεξαμενοπλοίων 

και η είσοδος νέων παικτών στην αγορά, οδήγησε στη μεταφορά του ελέγχου της 

αγοράς δεξαμενοπλοίων από τις πετρελαϊκές εταιρείες στις ναυτιλιακές εταιρείες. Στον 

πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δέκα μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες ιδιοκτήτριες 

δεξαμενοπλοίων για το έτος 2011 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), ενώ ο πίνακας 2 

παρουσιάζει αντίστοιχα τις δέκα μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες ιδιοκτήτριες 

δεξαμενοπλοίων. 

Πίνακας 1. Οι δέκα μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες ιδιοκτήτριες δεξαμενοπλοίων 

για το έτος 2011. 

Εταιρεία Αριθμός τάνκερ Χωρητικότητα σε εκ. Dwt 

Frontline Ltd 82 19.1 

Mitsui OSK Lines Ltd 105 14.4 

Teekay Corp 111 12.6 

Overseas Shipholding 

Group 

101 11.9 

NITC 45 10.7 

Nippon Yusen Kaisha 52 10.3 

Maran Tankers 

Management 

37 8.1 

Eurovan NV 33 7.8 
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Tanker Pacific 

Management 

49 6.2 

Dr. Peters Group 30  

Πηγή: Intertanko Key Tanker Figures (2011) at a glance.  

Πίνακας  2. Οι δέκα μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες ιδιοκτήτριες δεξαμενοπλοίων 

για το έτος 2011. 

Εταιρεία Αριθμός τάνκερ Χωρητικότητα σε εκ. dwt 

Sovcomflot group 136 11.7 

AET/MISC Group 78 10.2 

China Shipping Group Co 85 7.5 

National Shipping SA 45 6.5 

Saudi Aramco 23 5.7 

India Govt 43 5.3 

COSCO 32 5.2 

BP Plc 33 3.2 

Kuwait Petroleum Corp 18 3.1 

Petrobras 42 2.4 

Πηγή: Intertanko Key Tanker Figures (2011) at a glance.  

2.2 Οι συνθήκες στην αγορά δεξαμενοπλοίων  

 

Η αγορά δεξαμενοπλοίων χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και συνεχή 

μεταβλητότητα, με το γεγονός αυτό να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις ναυτιλιακές 

εταιρείες, καθώς με τη δραστηριοποίηση τους στην αγορά δεξαμενοπλοίων υπόκεινται 

σε αυξημένο κίνδυνο (Stopford, 1997). 

Η αστάθεια που χαρακτηρίζει την διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων, σε 

συνδυασμό με το υψηλό κόστος ναυπήγησης ενός νέου δεξαμενοπλοίου, καθιστούν τις 

αποφάσεις γύρω από την ναυπήγηση ενός νέου δεξαμενόπλοιου, τον παροπλισμό και 

την αγορά ή πώληση παλαιότερων δεξαμενοπλοίων υψηλού ρίσκου και καίριας 

σημασίας για τη μελλοντική πορεία μίας ναυτιλιακής εταιρείας που δραστηριοποιείται 

στην αγορά των δεξαμενοπλοίων (Γκιζιάκης κ.α., 2002). Τυχόν λάθη και αστοχίες 
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μπορούν να έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος και σημαντικές επιπτώσεις για την 

κερδοφορία και την οικονομική βιωσιμότητα μίας ναυτιλιακής εταιρείας. 

Ένα επιπλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αγοράς δεξαμενοπλοίων αποτελεί και το 

γεγονός της ιδιαίτερα μεγάλης έκθεσης της συγκεκριμένης αγοράς στις διεθνείς κρίσεις. 

Οι διάφορες κατά καιρούς διεθνείς οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, ιδιαίτερα στις 

πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του πλανήτη, έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την 

κατάσταση στην αγορά και κατά συνέπεια επιδρούν και στις αποφάσεις που θα πρέπει 

να λάβει μία ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά 

αναφορικά με τη μελλοντική της στρατηγική και τις εμπορικές της δραστηριότητες  

(Πλωμαρίτου, 2006) . 

Μία σειρά παραγόντων επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά 

δεξαμενοπλοίων και επιδρούν στον καθορισμό των ναύλων και τη ναυπήγηση νέων 

δεξαμενόπλοιων καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης του παγκόσμιου στόλου (Γκιζιάκης 

κ.α., 2002, Stopford, 1997). 

Από την πλευρά της ζήτησης οι παράγοντες αυτοί είναι : 

1. Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία.  

2. Οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν για τη διεξαγωγή του διεθνούς 

θαλάσσιου εμπορίου του πετρελαίου και των παραγώγων του.  

3. Τα πολιτικά γεγονότα και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. 

4. Το κόστος μεταφοράς στο θαλάσσιο εμπόριο. 

Από την πλευρά της προσφοράς, αντίστοιχα, οι παράγοντες που καθορίζουν τη διεθνή 

προσφορά στην αγορά δεξαμενοπλοίων είναι οι εξής: 

1. Η διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων. 

2. Η παραγωγικότητα του στόλου δεξαμενοπλοίων. 

3. Οι παραδόσεις νέων δεξαμενόπλοιων. 

4. Η απόσυρση και διάλυση παλιών δεξαμενόπλοιων. 

5. Η αναμενόμενη πορεία των ναύλων.  
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε 

αγορά και θέλει να διατηρήσει και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, τα έσοδα και τα 

κέρδη της, να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών 

της. Η αγορά δεξαμενοπλοίων δεν αποτελεί εξαίρεση, συνεπώς είναι σημαντικό για τις 

ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά να γνωρίζουν 

ποιες είναι οι απαιτήσεις των πελατών τους και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 

αυτές.  

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν μία σειρά έρευνες γύρω από τις απαιτήσεις των ναυλωτών από 

μία ναυτιλιακή εταιρεία στην αγορά δεξαμενοπλοίων, με τις οποίες οι ναυτιλιακές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά καλούνται να 

εναρμονιστούν προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσουν και να διευρύνουν την 

πελατειακή τους βάση και το μερίδιο αγοράς τους. 

Σύμφωνα με την Teekay Shipping Corporation (1997) οι πελάτες - ναυλωτές στην 

αγορά δεξαμενοπλοίων προσδοκούν από μία ναυτιλιακή εταιρεία να τους προσφέρει τα 

εξής: 

 Ευελιξία όσον αφορά τα δρομολόγια.  

 Έγκαιρη και γρήγορη εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Συμμόρφωση της ναυτιλιακής εταιρείας με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας.  

 Εναρμονισμός της εταιρείας και εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας κατά τη 

διεξαγωγή των δρομολογίων. 

 Πλοία που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές. 

 Κατάλληλη συντήρηση των πλοίων του στόλου της εταιρείας.  

 Παροχή υπηρεσιών σε μειωμένο κόστος, αλλά δίχως εκπτώσεις όσον αφορά 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ ναυτιλιακής εταιρείας και πελάτη και έγκαιρη 

ενημέρωση του ναυλωτή σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει και 

οποιοδήποτε θέμα ανακύψει.  
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 Την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης μετάδοσης των 

πληροφοριών, καθώς και ενός συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 

πληροφοριών και εγγράφων. 

 Το προσωπικό της ναυτιλιακής εταιρείας να είναι κατάλληλα και επαρκώς 

εκπαιδευμένο. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η ένωση εταιρειών 

πετρελαίου (Moore, 2000) γύρω από τις απαιτήσεις των ναυλωτών από μία ναυτιλιακή 

εταιρεία στην αγορά δεξαμενοπλοίων αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

 Τήρηση των κανόνων ασφαλείας για την ασφαλή διεξαγωγή των δρομολογίων. 

 Συμμόρφωση της ναυτιλιακής εταιρείας προς τους διεθνείς κανόνες. 

 Ποιοτικό στόλο με πλοία κατασκευασμένα σύμφωνα με όλες τις διεθνείς 

προδιαγραφές. 

 Κατάλληλη συντήρηση των πλοίων.  

 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος μεταφοράς. 

 Το ιστορικό απωλειών και ζημιών πλοίων της ναυτιλιακής εταιρείας κατά το 

παρελθόν. 

 Η φήμη που έχει αποκτήσει η ναυτιλιακή εταιρεία καθώς και η αίσθηση που 

υπάρχει γύρω από την αξιοπιστία της στην αγορά.  

 Η ενημέρωση και η διαφήμιση της ναυτιλιακής εταιρείας προς υπάρχοντες και 

δυνητικούς πελάτες της. 

 Η ύπαρξη σύγχρονων συστημάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης του 

ναυλωτή από την ναυτιλιακή εταιρεία.  

Ενώ σύμφωνα με την Rio Tinto (2001), τα στοιχεία που προέχουν για ένα ναυλωτή 

γύρω από τις απαιτήσεις του από μία ναυτιλιακή εταιρεία είναι: 

 Η ασφάλεια των δρομολογίων. 

 Ο ποιοτικός στόλος πλοίων. 
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 Η κατάλληλη συντήρηση των πλοίων του στόλου της ναυτιλιακής εταιρείας. 

 Η εφαρμογή των διεθνών κανόνων και η συμμόρφωση προς τους διεθνείς 

κανονισμούς λειτουργίας και ασφάλειας από την πλευρά της ναυτιλιακής 

εταιρείας. 

 Το ιστορικό απωλειών και ζημιών της ναυτιλιακής εταιρείας.  

 Η φήμη που έχει δημιουργήσει η ναυτιλιακή εταιρεία γύρω από την αξιοπιστία 

της στην αγορά δεξαμενοπλοίων. 

 Η εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα των πληρωμάτων των πλοίων 

του στόλου της ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και γενικότερα του προσωπικού που 

απασχολεί σε όλα τα λειτουργικά της τμήματα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Lloyd’s Register of Shipping (Blevins, 

G. και Henry, B., 2003), οι απαιτήσεις των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών από μία 

ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά δεξαμενοπλοίων είναι οι εξής: 

 Η ασφαλής μεταφορά των φορτίων. 

 Ο ποιοτικός στόλος με πλοία που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές. 

 Η κατάλληλη συντήρηση των πλοίων του στόλου της ναυτιλιακής εταιρείας. 

 Η εφαρμογή των διεθνών κανόνων λειτουργίας στα πλοία του στόλου της 

εταιρείας. 

 Το ιστορικό πιθανών απωλειών και ζημιών κατά τη διάρκεια δρομολογίων με τα 

πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας.  

 Η φήμη γύρω από την αξιοπιστία της ναυτιλιακής εταιρείας στην αγορά.  

 

Ο Bob Bishop (2004) διακρίνει τις ακόλουθες απαιτήσεις από τους ναυλωτές απέναντι 

στις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά δεξαμενοπλοίων: 

 Ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Ποιοτικός στόλος πλοίων που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής. 
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 Έγκαιρη, τακτική και πλήρης συντήρηση των πλοίων του στόλου της 

ναυτιλιακής εταιρείας. 

 Εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των πλοίων.  

 Πλήρη συμμόρφωση της ναυτιλιακής εταιρείας προς τους διεθνείς κανονισμούς 

και προδιαγραφές σε όλες τις πτυχές λειτουργίας της εταιρείας. 

 Κατάλληλη εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικών προσόντων τόσο από τα 

πληρώματα του στόλου των πλοίων, όσο και γενικότερα από το προσωπικό που 

απασχολεί η ναυτιλιακή εταιρεία και είναι επιφορτισμένο με την ασφαλή, 

έγκαιρη και ταχεία εκτέλεση των δρομολογίων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τον αντίκτυπο που προκάλεσαν σημαντικά 

ναυτικά ατυχήματα όπως αυτά με τα πλοία Sea Empress και Prestige, οι ναυλωτές 

απαιτούν επιπλέον από τις ναυτιλιακές εταιρείες την αντιμετώπιση ανάλογων 

περιστατικών με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια προς τους ναυλωτές, έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους τόσο για τη 

ναυτιλιακή εταιρεία όσο και για τους ίδιους τους ναυλωτές .  

Για τους ναυλωτές είναι σημαντικά επίσης τόσο η υπεύθυνη αντιμετώπιση όσο και η 

διαφάνεια στην αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν και ιδιαίτερα 

για σοβαρά ναυτικά ατυχήματα, που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο 

για τη ναυτιλιακή εταιρεία αλλά και για τους  ίδιους τους πελάτες της και συνεπώς η 

κατάλληλη αντιμετώπιση τους είναι καίριας σημασίας ζήτημα (Cooney, 2002).  

Η σημασία της κατάλληλης αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων ανακύψουν 

προκύπτει και από την απαίτηση των ναυλωτών για κατάλληλη κατασκευή και 

συντήρηση των πλοίων του στόλου της ναυτιλιακής εταιρείας, αλλά και τη στελέχωση 

της με κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματικό προσωπικό, όσο και γενικότερα τη 

σημασία που προσδίδουν στη φήμη γύρω από την αξιοπιστία της ναυτιλιακής εταιρείας 

στην αγορά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

2.3 Η αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  

Η αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε 

σχέση με τις άλλες αγορές, αλλά και την αγορά δεξαμενοπλοίων, με κυριότερο 

χαρακτηριστικό την ολιγοπωλιακή δομή της, αν και η τάση κατά τα τελευταία χρόνια 

είναι προς την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά.  
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Κυρίαρχο ρόλο στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαδραμάτιζε 

κυρίως ένας σχετικά μικρός αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν 

στην αγορά γραμμών. Στα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων περιλαμβάνονται η εκτέλεση των δρομολογίων σε 

προκαθορισμένα δρομολόγια, προσεγγίζοντας συγκεκριμένα λιμάνια με συγκεκριμένη 

συχνότητα, ενώ και ο ναύλος είναι εκ των προτέρων καθορισμένος με  συγκεκριμένα 

κόστη (Πλωμαρίτου, 2006). 

Ένα επιπλέον δομικό χαρακτηριστικό της αγοράς πλοίων μεταφοράς, που καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά αλλά και το ποιος είναι 

σε θέση να εισέλθει σε αυτή, αποτελεί και το γεγονός ότι η λειτουργία μίας εταιρείας 

στη συγκεκριμένη αγορά συνεπάγεται υψηλό σταθερό κόστος το οποίο, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η εκτέλεση των δρομολογίων γίνεται σε συγκεκριμένη συχνότητα, 

δυσχεραίνει την είσοδο νέων παικτών στην αγορά και καθιστά δύσκολη και αργή την 

προσαρμογή της χωρητικότητας του στόλου των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (Mc Conville, 1999). 

Λόγω του υψηλού σταθερού κόστους και των αυξημένων κεφαλαιακών αναγκών για 

την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, στην αγορά πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων κυρίαρχο ρόλο κατέχουν οι συνδιασκέψεις των εταιρειών 

γραμμών (liner conferences) και οι συμφωνίες ναύλου. Οι συνδιασκέψεις αυτές 

προέκυψαν ως προσπάθεια των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους 

για φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες και την επιθυμία των ναυλωτών για παροχή 

επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών, 

καθώς και για λόγους marketing, ως ένας τρόπος αύξησης της αποτελεσματικότητας 

και των πωλήσεων (Kazuo, 1993).  

Η ολιγοπωλιακή φύση της αγοράς σε συνδυασμό με τη δημιουργία των συνδιασκέψεων 

των εταιρειών γραμμών επέτρεψε τη δημιουργία καρτέλ στην αγορά μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Έτσι, οι ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην 

αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν σε θέση να καθορίζουν έπειτα από 

συμφωνίες μεταξύ τους το ύψος του ναύλου, τον προγραμματισμό των δρομολογίων, 

καθώς και τον καταμερισμό των εσόδων μεταξύ τους. 

Οι συνδιασκέψεις των εταιρειών γραμμών διακρίνονται σε κλειστές και ανοιχτές, με τις 

κλειστές συνδιασκέψεις να είναι αποτελεσματικότερες από την πλευρά των 
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ναυτιλιακών εταιρειών για τον έλεγχο της αγοράς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

και την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων τους.  

Στις κλειστές συνδιασκέψεις ο αριθμός των μελών είναι καθορισμένος και 

περιορισμένος με την ένταξη νέων μελών να είναι δύσκολη και τις εταιρείες να 

συμφωνούν και να καθορίζουν μεταξύ τους την κατανομή των φορτίων, ενώ 

εφαρμόζουν και πολιτική διάκρισης τιμών και παροχής προνομιακών εκπτώσεων προς 

τους μεγάλους ναυλωτές, με σκοπό να πετύχουν αποκλειστικές συμφωνίες μεταξύ των 

μεγάλων ναυλωτών και των μελών της συνδιάσκεψης, ώστε να είναι σε θέση να 

ελέγξουν καλύτερα την αγορά.  

Στις ανοιχτές συνδιασκέψεις αντίθετα, ο αριθμός των μελών δεν είναι περιορισμένος 

και καθορισμένος και είναι ευκολότερη η συμμετοχή σε μία ανοιχτή συνδιάσκεψη για 

μία ναυτιλιακή εταιρεία. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας ναυτιλιακής 

εταιρείας σε μία ναυτική συνδιάσκεψη αποτελεί η αποδοχή εκ μέρους της, της 

συμφωνίας ναύλου που έχουν συνάψει τα μέλη της μεταξύ τους. Γίνεται φανερό ότι 

από τη φύση τους οι ανοιχτές συνδιασκέψεις των ναυτιλιακών εταιρειών καθιστών 

δυσκολότερο τον έλεγχο της αγοράς από πλευράς των εταιρειών καθώς η ελεύθερη 

είσοδος νέων μελών μπορεί να αυξήσει την διαθέσιμη χωρητικότητα πέρα από το 

βέλτιστο επίπεδο για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες που λαμβάνουν μέρος σε μία συνδιάσκεψη μπορεί να 

αποφασίσουν τη δημιουργία μίας κοινοπραξίας, ενός νέου εταιρικού σχήματος που θα 

αναλάβει τη διαχείριση του διαθέσιμου στόλου των εταιρειών, δίχως να μεταβληθεί το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των πλοίων. Εάν τα μέλη της κοινοπραξίας αποφασίσουν να 

αναθέσουν σε αυτή τον καθορισμό του ναύλου και την κατανομή των εσόδων μεταξύ 

των εταιρειών που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα αποκαλείται κοινοπραξία ναύλου 

(Lopez, 1992). 

Η κατάσταση στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων όσον αφορά τον έλεγχο 

της αγοράς από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω συνδιασκέψεων και 

κοινοπραξιών άρχισε να μεταβάλλεται από τις αρχές  της δεκαετίας του ’80 όταν και 

θεσπίστηκε ένα αυστηρότερο αντιμονοπωλιακό νομοθετικό πλαίσιο σε Η.Π.Α και 

Ευρώπη. Οι θεσμικές αυτές μεταβολές επέφεραν σημαντικό πλήγμα στον έλεγχο της 

αγοράς από τα καρτέλ που είχαν σχηματίσει οι ναυτιλιακές εταιρείες  (Gorton κ.α., 

1999). 
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Σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και η εισαγωγή του νομοθετικού πλαισίου 

«Ocean Shipping Reform Act” στις Η.Π.Α που στόχευε στην απελευθέρωση  των 

θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις γραμμές των Η.Π.Α τόσο 

για τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων στο εσωτερικό των Η.Π.Α όσο και για την 

ποντοπόρο ναυτιλία.  

Από 1ης Μαΐου 1999 που τέθηκε σε ισχύ με στόχο την σταδιακή απελευθέρωση της 

αγοράς έθεσε τέλος στον καθορισμό των ναύλων από την κυβέρνηση των Η.Π.Α και 

επέτρεψε τον ελεύθερο καθορισμό των ναύλων μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών και 

ναυλωτών στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και μέσω της σύναψης εμπορικών 

συμφωνιών μεταξύ τους. 

Η έντονη αβεβαιότητα που την χαρακτηρίζει και οι ραγδαίες μεταβολές που 

συντελούνται στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επιβάλλει στις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά να είναι σε θέση να ανταποκριθούν 

άμεσα στα νέα δεδομένα και τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στον επανακαθορισμό της στρατηγικής των ναυτιλιακών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προκειμένου να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.  

Έτσι, πλέον στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της μείωσης 

του κόστους μεταφοράς και την παροχή φθηνότερων ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πελάτες τους, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, των εσόδων και των κερδών 

τους. Για να το πετύχουν στοχεύουν στην εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που 

προκύπτουν από τον σχηματισμό κοινοπραξιών, συγχωνεύσεων, συμμαχιών αλλά και 

εξαγορών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.  

Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν συνδιασκέψεις εταιρειών γραμμών στην αγορά 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού και ο 

περιορισμός της επιρροής των καρτέλ στις διεθνείς αγορές έχει περιορίσει σημαντικά 

την αποτελεσματικότητα τους και έχει αποδεσμεύσει την αγορά μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων από τον πλήρη έλεγχο των συνδιασκέψεων των ναυτιλιακών 

εταιρειών γραμμών (Dynamar B.V, 2003).  

2.4 Οι συνθήκες στην αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
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Όπως προαναφέρθηκε για την αγορά δεξαμενοπλοίων, αλλά και για οποιαδήποτε 

αγορά, έτσι και στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι σημαντικό για μία 

ναυτιλιακή εταιρεία να γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών της, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο σε αυτές. Η 

κατανόηση και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών οδηγεί σε αύξηση του 

μεριδίου αγοράς και κατά συνέπεια των εσόδων και των κερδών μίας εταιρείας  

(Rajaish, 1996). 

Όσον αφορά την αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μία σειρά ερευνών έχει 

επιχειρήσει να καταγράψει και να ταξινομήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

ναυλωτών από μία ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά αυτή.  

Αναφορικά με τις απαιτήσεις των ναυλωτών σε 3 από τις μεγαλύτερες αγορές, αυτές 

της Βρετανίας, του Καναδά και των Η.Π.Α μία σειρά ερευνών κατέληξε σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα, με κυριότερο ότι η τιμή δεν αποτελεί απαραίτητα τον 

σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα στην αγορά μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Pearson (1980) στη Βρετανία η ποιότητα των υπηρεσιών 

της ναυτιλιακής εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής. Οι Βρετανοί 

ναυλωτές δίνουν έμφαση στις ποιοτικές έναντι των φθηνών υπηρεσιών. Αυτά που 

επιδιώκουν οι Βρετανοί ναυλωτές από μία ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται 

στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι: 

 Η ευελιξία στον καθορισμό των δρομολογίων και η συχνότητα των διαθέσιμων 

δρομολογίων. 

 Η αξιοπιστία στην εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Οι διαθέσιμες ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης του φορτίου. 

 Η χρονική διάρκεια των δρομολογίων. 

 Τα διαθέσιμα λιμάνια προς φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου.  

 Τα ναύλα, τα τέλη και τα γενικότερα κόστη.  

Για τους Καναδούς ναυλωτές, αντίστοιχα, ενώ ο ναύλος αποτελεί κριτήριο επιλογής 

παρ’ όλα αυτά δεν είναι το κυρίαρχο καθώς προτάσσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον 

αφορά την παροχή υπηρεσιών από την πλευρά της ναυτιλιακής εταιρείας. Τα κριτήρια 

επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας για τους Καναδούς ναυλωτές είναι τα εξής (Brooks, 

1983): 
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o Η ευελιξία στον καθορισμό και την εκτέλεση των δρομολογίων καθώς και η 

συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων. 

o Η αξιοπιστία στην εκτέλεση των δρομολογίων από πλευράς της εταιρείας. 

o Η χρονική διάρκεια των δρομολογίων. 

o Η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών. 

o Το ιστορικό απωλειών και ζημιών της εταιρείας κατά την εκτέλεση των 

δρομολογίων και τη μεταφορά του φορτίου.  

o Η αμεσότητα στην επικοινωνία με τον ναυλωτή από πλευράς ναυτιλιακής 

εταιρείας καθώς και η παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού.  

o Η φήμη για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της ναυτιλιακής εταιρείας στην 

αγορά. 

o Η διάθεση συνεργασίας από πλευράς του προσωπικού της ναυτιλιακής εταιρείας 

και ο επαγγελματισμός του προσωπικού της. 

 

Για την αγορά των Η.Π.Α, τα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας που θα αναλάβει 

τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με την έρευνα του Coulter κ.α. (1989) 

είναι τα ακόλουθα: 

 Η αξιοπιστία και η ακρίβεια όσον αφορά τον χρόνο μεταφοράς. 

 Η αξιόπιστη παραλαβή, μεταφορά και παράδοση του φορτίου.  

 Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών από τη ναυτιλιακή εταιρεία.  

 Το ιστορικό ζημιών και απωλειών του φορτίου της εταιρείας μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων κατά το παρελθόν.  

 Η οικονομική φερεγγυότητα της ναυτιλιακής εταιρείας καθώς και η 

ασφαλιστική κάλυψη που διαθέτει για περιπτώσεις απωλειών και ζημιών του 

φορτίου και το ενδεχόμενο ναυτικών ατυχημάτων.  

 Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός του προσωπικού της ναυτιλιακής εταιρείας, 

τόσο όσον αφορά τα πληρώματα των πλοίων του στόλου της αλλά και του 

προσωπικού πωλήσεων και του προσωπικού του back office. Η αρμονική και 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των στελεχών της ναυτιλιακής εταιρείας 

και του ναυλωτή είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική.  

  Η ευελιξία από πλευράς της ναυτιλιακής εταιρείας όσον αφορά την τιμολόγηση 

των υπηρεσιών της. 

 Η φήμη που έχει εδραιώσει η ναυτιλιακή εταιρεία στην αγορά.  

 Ο αποτελεσματικός χειρισμός του προς μεταφορά φορτίου καθώς και οι 

ευκολίες φόρτωσης και εκφόρτωσης που προσφέρει η ναυτιλιακή εταιρεία.  
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Όσον αφορά την Αυστραλία, και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της αγοράς μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων που αφορά τα φορτηγά πλοία RO/RO (Roll-on/Roll-off), 

σύμφωνα με την έρευνα των D’ Este και Meyrick (1992) τα σημαντικότερα κριτήρια 

επιλογής μεταφορέα από πλευράς των ναυλωτών είναι τα εξής: 

 Η συχνότητα διαθέσιμων δρομολογίων. 

 Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των δρομολογίων. 

 Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών.  

 Η φήμη που έχει εδραιώσει η ναυτιλιακή εταιρεία στην αγορά και το ιστορικό 

της όσον αφορά την έγκαιρη παράδοση του φορτίου και τυχόν ζημίες που αυτό 

έχει υποστεί κατά τη μεταφορά.  

 Η ευελιξία της ναυτιλιακής εταιρείας όσον αφορά τη διάθεση επιπλέον χώρου 

στο πλοίο για τη μεταφορά πρόσθετου φορτίου, αν αυτό χρειαστεί.  

Σύμφωνα με έρευνα με ερωτηματολόγια με δείγμα 1000 ναυλωτές ανά τον κόσμο που 

πραγματοποίησε το περιοδικό “Containerization International” (1999) τα 

επικρατέστερα κριτήρια διεθνώς, με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αναφορικά 

με την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας για τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων 

είναι τα εξής: 

 Η συχνότητα και η χρονική διάρκεια των δρομολογίων. 

 Η αξιοπιστία όσον αφορά την εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Η ασφαλής μεταφορά του φορτίου. 

 Το συνολικό κόστος μεταφοράς του φορτίου.  

 Η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης της αποστολής και διοίκησης 

πληροφοριών. 

 Η άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του πελάτη.  

 Η μείωση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας και η ύπαρξη ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών απλοποίησης των διαδικασιών. 

Μία ακόμα έρευνα με επίκεντρο τις Η.Π.Α διαπίστωσε ότι οι ναυλωτές χρησιμοποιούν 

τα ακόλουθα κριτήρια όσον αφορά την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας για τη θαλάσσια 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (Frazelle, 2000): 

 Η ευελιξία στην εκτέλεση των δρομολογίων και η έγκαιρη και αξιόπιστη 

εκτέλεση τους. 

 Το κόστος μεταφοράς του φορτίου.  
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 Η ασφαλής μεταφορά του φορτίου.  

 Η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης της αποστολής και ενημέρωσης του 

ναυλωτή. 

 Το ιστορικό ζημιών και απωλειών στο μεταφερόμενο φορτίο.  

 Η άμεση και έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών.  

 Η ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών από την πλευρά της ναυτιλιακής 

εταιρείας. 

 Η οικονομική φερεγγυότητα της ναυτιλιακής εταιρείας. 

 Ο επαγγελματισμός και η κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας.  

 Η ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού από πλευράς της ναυτιλιακής εταιρείας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η ναυτιλιακή εταιρεία 

Mitsui O.S.K lines μεταξύ των πελατών της, τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής 

ναυτιλιακής εταιρείας για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από την πλευρά των 

ναυλωτών είναι: 

 Η συχνότητα εκτέλεσης και η χρονική διάρκεια των δρομολογίων. 

 Η άμεση και ποιοτική προσφορά υπηρεσιών.  

 Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διεθνώς, σε διάφορα λιμάνια ανά τον κόσμο 

και η δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλαπλών κύριων γραμμών 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

 Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης του μεταφερόμενου 

φορτίου που προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς και αδιάλειπτης 

παρακολούθησης των εμπορευματοκιβωτίων.  

 Η ύπαρξη ηλεκτρονικής διαδικασίας φόρτωσης για την απλοποίηση και 

επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών.  

 Η δυνατότητα προσφοράς χαμηλών και ανταγωνιστικών ναύλων μεταφοράς. 

 

Σε αντίστοιχη έρευνα στην αγορά γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην 

Τουρκία τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας βρέθηκε ότι είναι 

τα εξής (Tuna, O. και Silan, M., 2002): 

 Η αξιόπιστη, συχνή και άμεση εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Η ευελιξία στον καθορισμό των δρομολογίων. 
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 Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των δρομολογίων και μεταφοράς των 

εμπορευματοκιβωτίων. 

 Η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών. 

 Η ύπαρξη συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών, 

παρακολούθησης του μεταφερόμενου φορτίου και ενημέρωσης του πελάτη. 

 Η εκπαίδευση και ο επαγγελματισμός των στελεχών της εταιρείας. 

 Η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς εγγράφων και δεδομένων. 

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα έρευνας στην αγορά θαλάσσιας μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα (Piyush κ.α., 2003). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ναυτιλιακής εταιρείας για τη 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων για τους Κινέζους ναυλωτές είναι: 

 Η ευελιξία και η συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων. 

 Η αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών από την πλευρά της ναυτιλιακής εταιρείας.  

 Η ύπαρξη συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

 Συστήματα ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών. 

 Η εκπαίδευση και ο επαγγελματισμός των πληρωμάτων του στόλου της 

εταιρείας και συνολικά του προσωπικού της.  

 

Δύο παράγοντες που αξιολογούν ιδιαίτερα οι Κινέζοι ναυλωτές και λειτουργούν ως 

θετικό σήμα για μία ναυτιλιακή εταιρεία, είναι ο αριθμός των μονάδων TEU (twenty-

foot equivalent unit) φορτίου που μεταφέρει μία ναυτιλιακή εταιρεία ετησίως, καθώς 

και ο αριθμός των πλοίων που αποτελούν τον στόλο της  (Trace, 2002). 

2.4.1 Ιδιαίτερες προκλήσεις στην αγορά πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων 

Ο κλάδος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα τελευταία χρόνια, και λόγω 

της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, με μειωμένη κερδοφορία και έσοδα που παρουσιάζουν έντονη 

μεταβλητότητα.  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες (Glave, T., Joerss, M. και Saxon, S., 2014) για αυτή την 

εξέλιξη είναι η υποτονική ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου από την παγκόσμια 

οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των εταιρικών πελατών για μείωση 
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του κόστους που αντιμετωπίζουν. Όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια προηγούμενων 

οικονομικών κύκλων έτσι και αυτή τη φορά οι εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου 

τις καλές εποχές ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες, προβλέποντας συνεχή άνοδο της ζήτησης, η 

οποία αποδείχθηκε τελικά μη διατηρήσιμη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

υπερβάλλουσας ζήτησης που είναι πιθανό να παραμείνει αναξιοποίητη.  

Η συνεχής αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας οξύνει τα προβλήματα του κλάδου, 

λειτουργεί σαν τροχοπέδη για την πραγματοποίηση επενδύσεων και δυσχεραίνει την 

ανάπτυξη του κλάδου. Το 2015 η μέση χωρητικότητα ενός πλοίου μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων θα είναι 5 φορές μεγαλύτερη της αντίστοιχης το 1990. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα η πίεση για την κάλυψη αυτής της χωρητικότητας  και η προσπάθεια 

για βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της χρησιμοποίησης όλο και 

μεγαλύτερων πλοίων να οδηγήσει τις ναυτιλιακές εταιρίες σε λανθασμένες αποφάσεις, 

που είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους. 

Το 2009 οι εταιρίες του κλάδου σημείωσαν ζημίες ρεκόρ, αλλά το 2010 τα κέρδη του 

κλάδου ανέκαμψαν και σημείωσαν σημαντική άνοδο. Παρ’ όλα αυτά το 2011 

σημειώθηκαν και πάλι σημαντικές  ζημίες όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα 

του κλάδου. 

Διάγραμμα 1: Η εξέλιξη των κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά εμπορευματοκιβωτίων 

 

Πηγή: Glave, T., Joerss, M. και Saxon, S. (2014). 
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Η ιδιαίτερα αυξημένη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση, η ολοένα και μεγαλύτερη 

χωρητικότητα του στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η 

έντονη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την αγορά θαλάσσιας μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων αποτελούν σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις για τον 

κλάδο, ο οποίος στο άμεσο μέλλον καλείται να αντιμετωπίσει μία σειρά έντονων 

προκλήσεων, ο τρόπος αντιμετώπισης των οποίων θα καθορίσει και τις προοπτικές του 

κλάδου αλλά και τη μελλοντική του πορεία γενικότερα. 

Οι προκλήσεις αυτές είναι (Glave, T., Joerss, M. και Saxon, S., 2014, Vlachos, 200 4): 

Κορεσμός της αγοράς και ένταση του ανταγωνισμού για τη διασφάλιση μεριδίου 

αγοράς. Η ένταση του ανταγωνισμού για τη διασφάλιση μεριδίου αγοράς οδηγεί 

πολλούς μικρότερους παίκτες εκτός αγοράς και έχει σαν αποτέλεσμα την έναρξη ενός 

νέου πολέμου τιμών μεταξύ των εταιριών του κλάδου που συμπιέζει περαιτέρω τα 

κέρδη. Πολλές ναυτιλιακές εταιρίες επιλέγουν να μειώσουν σημαντικά τις τιμές των 

υπηρεσιών τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Πολλές εταιρείες του κλάδου δεν κοστολογούν σωστά τις υπηρεσίες τους. Πολλές 

εταιρείες του κλάδου δεν εφαρμόζουν σωστή πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών 

τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κλάδος συνολικά να  υφίσταται σημαντικές 

απώλειες. Επίσης, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναποτελεσματικά και ανακριβή 

συστήματα διαχείρισης κόστους και έτσι όταν κάνουν χρήση των συστημάτων αυτών 

για τη λήψη τιμολογιακών αποφάσεων, η τιμή που καθορίζουν για τις υπηρεσίες τους 

δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο κόστος που αντιμετωπίζουν.  

Οι λανθασμένες αυτές τιμολογιακές αποφάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές 

εταιρείες να μην εκμεταλλεύονται επαρκώς τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να 

μη μεγιστοποιούν αποτελεσματικά τα κέρδη τους. 

Έλλειψη καινοτομιών στις προσφερόμενες υπηρεσίες του κλάδου.  Οι περισσότερες 

ναυτιλιακές εταιρείες δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν επαρκώς τις υπηρεσίες 

τους ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως για 

παράδειγμα οι εγγυημένες ώρες παράδοσης.  

Γενικότερα, οι εταιρείες του κλάδου δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν αυξημένα 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση καινοτόμων υπηρεσιών και να εκμεταλλευτούν 

επαρκώς τεχνολογικές καινοτομίες που θα τους αποφέρουν αυξημένα κέρδη. 
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Η άφιξη πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας επηρεάζει την κερδοφορία των 

μικρότερων πλοίων. Η άφιξη πλοίων μεγάλης χωρητικότητας έχει αρνητικές συνέπειες 

για τα πλοία μικρότερης χωρητικότητας όπως τα πλοία Panamax και άλλα τα οποία 

έχουν τεθεί εκτός αγοράς. Αυτό έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 

κερδοφορία των ναυτιλιακών εταιρειών που διαθέτουν στο στόλο τους σημαντικό 

αριθμό πλοίων μεσαίας και μικρής χωρητικότητας  και καθιστά την επιβίωση και 

ανάπτυξη τους δυσκολότερη.  

Υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της υπάρχουσας ζήτησης. Η αναιμική ανάπτυξη 

του παγκόσμιου ΑΕΠ σε συνδυασμό με την είσοδο και νέων μεγάλων πλοίων στην 

αγορά θα έχει σαν αποτέλεσμα η ζήτηση να συνεχίσει να υπολείπεται της προσφοράς, 

γεγονός που θα επιφέρει επιπλέον πίεση στα έσοδα και κατά συνέπεια στα κέρδη του 

κλάδου.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερα αρνητική αυτή εξέλιξη απαιτούνται 

θεμελιώδεις αλλαγές στον κλάδο, όπως συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιρειών του 

κλάδου που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχημάτων που θα 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες  προκλήσεις και να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά το ζήτημα της υπερβάλλουσας προσφοράς που παρατηρείται και 

επηρεάζει την κερδοφορία των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Οργανωτικές προκλήσεις. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με 

μία σειρά οργανωτικών προκλήσεων, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον. Πολλές εταιρείες του 

κλάδου διαθέτουν περιορισμένους πόρους για τη διεξαγωγή των κατάλληλων 

αναλύσεων, τόσο στο επιχειρησιακό τους κέντρο όσο και στα διάφορα πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες που 

διαθέτουν. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αποφάσεις πολλές φορές να λαμβάνονται με λιγοστές 

διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες πολλές φορές δεν διαφοροποιούνται από αυτές που 

διαθέτουν οι ανταγωνιστές τους με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αντλήσουν 

κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα επιπλέον οργανωτικό πρόβλημα για τις 

εταιρείες του κλάδου σχετίζεται με τον συγχρονισμό μεταξύ των διάφορων τμημάτων 

μίας ναυτιλιακής εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους, αναγκαία 

προϋπόθεση επιβίωσης στη σύγχρονη ναυτιλιακή αγορά. 
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Κεφάλαιο 3. Η ελληνική ναυτιλία 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται μία σειρά στοιχείων γύρω από την ελληνόκτητη 

ναυτιλία, την εξέλιξη του ελληνόκτητου στόλου, τις επενδύσεις από τους Έλληνες 

εφοπλιστές καθώς και τη θέση της Ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια ναυτιλιακή 

αγορά. Γίνεται επίσης αναφορά στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής ναυτιλίας καθώς 

και στη συμβολή της στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας.  

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον δυναμικούς κλάδους 

της Ελληνικής οικονομίας, με τους Έλληνες εφοπλιστές να διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Παρακάτω παρατίθενται μία 

σειρά από θεμελιώδη μεγέθη της ελληνόκτητης ναυτιλίας με βάση τα στοιχεία του 

ΙΟΒΕ(2013). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποτελούν πάνω από το 

52% των συνολικών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια 

των Η.Π.Α. Παράλληλα, αποτελούν και την πλειονότητα των Ελληνικών εισηγμένων 

εταιρειών στα αντίστοιχα χρηματιστήρια του εξωτερικού.  

Κατά το χρονικό διάστημα από το 1990 έως το 2008 ο ελληνόκτητος στόλος 

παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, τόσο όσον αφορά τον συνολικό αριθμό 

πλοίων καθώς και τη συνολική χωρητικότητα του. Το 2008 αποτέλεσε τη χρονιά κατά 

την οποία καταγράφηκε ο μεγαλύτερος συνολικός αριθμός ελληνόκτητων πλοίων κατά 

την τελευταία εικοσαετία με 4.161 πλοία. Λόγω των παγκόσμιων οικονομικών 

εξελίξεων, που επηρεάζουν σημαντικά έναν κλάδο με έντονη διεθνή παρουσία και 

υπόσταση όπως η ναυτιλία, η αυξητική αυτή τάση αναστράφηκε στη συνέχεια, από το  

2009 και έπειτα, με τους Έλληνες εφοπλιστές να προσαρμόζονται στα νέα διεθνή 

οικονομικά δεδομένα. 

Σήμερα, οι Έλληνες εφοπλιστές διαθέτουν ένα στόλο που ξεπερνά τα 4.065 φορτηγά 

πλοία, με τα 3.760 από αυτά να είναι ποντοπόρα, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως σε όρους 

χωρητικότητας ο στόλος των Ελλήνων εφοπλιστών κατέχει ηγετική θέση συνολικά 

στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά με χωρητικότητα που ξεπερνά τα 180 εκατομμύρια 

dwt (Διάγραμμα 2). 
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Όσον αφορά τη νηολόγηση υπό Ελληνική σημαία, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες 

πολλοί Έλληνες εφοπλιστές επέλεγαν την Ελληνική σημαία για τη νηολόγηση των 

πλοίων του στόλου τους, τα τελευταία χρόνια, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και σε άλλες 

αναπτυγμένες χώρες, καταγράφεται σημαντική μείωση του αριθμού των ελληνόκτητων 

πλοίων υπό Ελληνική σημαία.  

Έτσι, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το 

83% των Ελληνόκτητων πλοίων, και αντίστοιχα το 47% του διαθέσιμου τονάζ, ήταν 

νηολογημένα υπό Ελληνική σημαία, το ποσοστό αυτό μειώθηκε δραματικά τα επόμενα 

χρόνια με αποτέλεσμα το 2010 το ποσοστό της διαθέσιμης χωρητικότητας των πλοίων 

που είναι νηολογημένα υπό Ελληνική σημαία να μειωθεί μόλις στο 28%, 

καταγράφοντας μείωση της τάξης του 73,5% περίπου (Διάγραμμα 3). 

Διάγραμμα 2: Χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου ανά εθνικότητα για το 2010 (σε 

εκατομμύρια dwt) 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2013) 

Αναφορικά με τις νέες επενδύσεις για παραγγελίες νέων πλοίων, οι Έλληνες εφοπλιστές 

εξακολουθούν να διατηρούν δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 

Όπως καταγράφεται στην έκθεση “World Fleet Monitor” (Clarkson Research Services, 

2012) του οίκου Clarksons, για το 2011 οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν πρώτοι σε νέες 

παραγγελίες διεθνώς σε όρους χωρητικότητας, με νέες παραγγελίες χωρητικότητας 
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συνολικά 9.215 τόνων και νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 13 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. 

Πρώτα στις προτιμήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών όσον αφορά τις νέες παραγγελίες 

είναι τα πλοία ξηρού φορτίου, ενώ ακολουθούν τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Επίσης, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς 

Ελλήνων εφοπλιστών και για επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG) (Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη του στόλου υπό Ελληνική σημαία 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ(2013). 

Διάγραμμα 4: Κατανομή παραγγελιών νέων πλοίων από Έλληνες εφοπλιστές για το 

2011 

 

Πηγή: Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (2013). Αναπτυξιακή εθνική ναυτιλιακή στρατηγική.  
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Η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων από την πλευρά των Ελλήνων εφοπλιστών 

σε παραγγελίες νέων πλοίων, τόσο για την αύξηση του αριθμού των πλοίων και της 

χωρητικότητας όσο και για την ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου, είχε σαν 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μέσου όρου ηλικίας των πλοίων του 

ελληνόκτητου στόλου. Έτσι, ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων του Ελληνόκτητου  

στόλου διαμορφώνεται στα 16 έτη, αρκετά χαμηλότερα συγκριτικά με τον μέσο όρο 

ηλικίας του παγκόσμιου στόλου (Petrofin Research. 2011. Greek Fleet Statistics. s.l. : 

Petrofin Research). Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την Ελληνική ναυτιλία στα πλαίσια του ανταγωνισμού στην παγκόσμια ναυτιλιακή 

αγορά. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ελληνόκτητου ποντοπόρου 

στόλου κατά τις 2 τελευταίες δεκαετίες, από το 1990 έως το 2011. 

Πίνακας 3: Διαχρονική εξέλιξη του ελληνόκτητου ποντοπόρου στόλου μεταξύ 1990 – 

2011 

Έτος Αριθμός 

πλοίων 

DWT Ετήσια % 

μεταβολή 

αριθμού 

πλοίων 

Ετήσια % 

μεταβολή 

DWT 

1990 2,426 84.439.159   

1991 2,454 87.102.785 1,2% 3,2% 

1992 2,688 98.218.176 9,5% 12,8% 

1993 2,749 103.958.104 2,3% 5,8% 

1994 3,019 120.650.373 9,8% 16,1% 

1995 3,142 126.128.352 4,1% 4,5% 

1996 3,246 129.737.336 3,3% 2,9% 

1997 3,204 127.782.567 -1,3% -1,5% 

1998 3,358 133.646.831 4,8% 4,6% 

1999 3,424 139.255.184 2,0% 4,2% 

2000 3,584 150.966.324 4,7% 8,4% 

2001 3,618 168.434.370 0,9% 11,6% 
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2002 3,480 164.613.935 -3,8% -2,3% 

2003 3,355 171.593.487 -3,6% 4,2% 

2004 3,379 180.140.898 0,7% 5,0% 

2005 3,338 182.540.868 -1,2% 1,3% 

2006 3,397 190.058.534 1,8% 4,1% 

2007 3,699 218.229.552 8,9% 14,8% 

2008 4,173 260.929.221 12,8% 19,6% 

2009 4,161 263.560.741 -0,3% 1,0% 

2010 3,996 258.121.898 -4,0% -2,1% 

2011 3,848 261.675.981 -3,7% 1,4% 

 

Σύμφωνα με το ναυτικό επιμελητήριο της Ελλάδος  (2013), το μέσο μέγεθος του 

ελληνόκτητου στόλου το 2012 έφτανε περίπου τα 63.500 dwt. Αντίστοιχα, το μέσο 

μέγεθος πλοίου παγκοσμίως φτάνει περίπου τα 24.600 dwt, με το μέσο μέγεθος των 

πλοίων της παγκόσμιας ναυτιλίας αν εξαιρέσουμε τα ελληνόκτητα πλοία να φτάνει τα 

22.50 dwt περίπου. 

Από τη σύγκριση καταδεικνύεται ότι τα ελληνόκτητα πλοία  συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

πλοία διεθνώς είναι κατά 2,85 φορές μεγαλύτερα σε σχέση με τα πλοία των υπολοίπων 

χωρών. Συνεπώς, η ελληνόκτητη ναυτιλία αναλαμβάνει τη μεταφορά του μεγαλύτερου 

μέρους του διεθνούς εμπορίων μεγάλων αποστάσεων. Για την κάλυψη των 

μεταφορικών αναγκών των μεγάλων εμπορικών χωρών, η ελληνόκτητη ναυτιλία 

αναδεικνύεται σε αξιόπιστο στρατηγικό εμπορικό εταίρο. 

3.1 Η συμβολή της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία  

Όπως προαναφέρθηκε η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον 

εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια η 

συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας στα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Μαζί με τον τουρισμό αποτελούν σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης των Ελληνικών εισαγωγών. 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η καταγραφή της συμβολής της Ελληνικής ναυτιλίας 

στην εθνική οικονομία, η άμεση και έμμεση επίδραση της στην Ελληνική οικονομία 
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συνολικά και σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους που σχετίζονται με αυτή καθώς 

επίσης και η συμβολή της σε μια σειρά οικονομικούς δείκτες . 

3.2 Η παραγωγικότητα του κλάδου της ναυτιλίας και η συμβολή του στη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας  

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους κλάδους με την υψηλότερη παραγωγικότητα για την 

Ελληνική οικονομία με την προστιθέμενη αξία που δημιούργησε ο κλάδος της 

ναυτιλίας άμεσα να ξεπερνά τα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2009. Εάν υπολογισθεί 

και η έμμεση συμβολή του κλάδου στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας το ποσό αυτό 

φτάνει τα 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το ίδιο έτος.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat οι εισπράξεις για τη μεταφορά αγαθών και 

επιβατών ανήλθαν στα 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις εισροές του κλάδου ως 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες άλλων κλάδων δαπανήθηκαν 5,5 δισεκατομμύρια 

ευρώ.  

Από τα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας που δημιούργησε ο κλάδος της 

ναυτιλίας άμεσα τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε εταιρικά κέρδη, 679 

εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς και αμοιβές για το εργατικό δυναμικό του κλάδου και 55 

εκατομμύρια ευρώ για εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ άλλα 25 

εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους καθώς και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ 

σε αποσβέσεις. 

Συγκριτικά με άλλους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας ο κλάδος της ναυτιλίας 

κατατάσσεται στην 9η θέση σε όρους συνολικής προστιθέμενης αξίας.  Σε όρους 

προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο η ναυτιλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της 

συγκεκριμένης κατάταξης των διαφόρων οικονομικών κλάδων με προστιθέμενη αξία 

ανά εργαζόμενο που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη 

καταγραφή της Eurostat με βάση τους πίνακες εισροών – εκροών και τους δείκτες 

απασχόλησης της Ελληνικής οικονομίας.  

Ο κλάδος της ναυτιλίας σε όρους προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο υπολείπεται 

μόνο του κλάδου διαχείρισης ακινήτων, που βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού  

δείκτη.  

Εάν συνυπολογίσουμε ότι για τον κλάδο των ακινήτων σημαντικό μέρος των εσόδων 

προέρχεται από μη παραγωγικές δραστηριότητες όπως η ενοικίαση ακινήτων, 
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προκύπτει ότι ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί την παραγωγική εκείνη 

δραστηριότητα που  παρουσιάζει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο του 

κλάδου.  

Χαρακτηριστικό της ιδιαίτερα αυξημένης παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο του 

κλάδου της ναυτιλίας είναι επίσης το γεγονός ότι συγκριτικά με τους κλάδους που 

βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα της κατάταξης σε όρους 

προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο, τον κλάδο των εναέριων μεταφορών και  τον 

κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ο κλάδος των 

θαλάσσιων μεταφορών παρουσιάζει υπερδιπλάσια παραγωγικότητα.  

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι η παραγωγικότητα του κλάδου της ναυτιλίας 

στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερη του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού μέσου όρου, 

ενδεικτικό της ιδιαίτερα υψηλής παραγωγικότητας του κλάδου (ΙΟΒΕ, 2013).  

Στο διάγραμμα 5 αποτυπώνεται η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο για τους κλάδους 

της Ελληνικής οικονομίας για το 2009, όπου και φαίνεται η ιδιαίτερα υψηλή 

παραγωγικότητα του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών συγκριτικά με άλλους 

κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. 

Η άμεση συνεισφορά του κλάδου της ναυτιλίας στο Α.Ε.Π αγγίζει ένα ποσό της τάξης 

των 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,5% του Ελληνικού Α.Ε.Π, 

με την ποντοπόρο ναυτιλία να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά με 6,5 δισεκατομμύρια 

ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ τόσο η άμεση όσο και η έμμεση συμβολή της 

ναυτιλίας στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας έφτασε το 6.1% του Α.Ε.Π.  Η 

συνολική συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στο Ελληνικό Α.Ε.Π για το 2010 

έφτασε τα 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. 

Διάγραμμα 5: Παραγωγικότητα κλάδων της Ελληνικής οικονομίας για το 2009  
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Πηγή: ΙΟΒΕ (2013), «Η συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελληνική 

οικονομία: Επίδοση και προοπτικές»  

Σχετικά με την επίδραση του κλάδου της ναυτιλίας στους άλλους κλάδους της 

Ελληνικής οικονομίας παρατηρούμε ότι η ναυτιλία επιδρά θετικά σε μία σειρά άλλων 

οικονομικών κλάδων συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγής προστιθέμενης 

αξίας στους κλάδους αυτούς αλλά και στην οικονομία γενικότερα.  

Η έμμεση συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας, 

μέσω της επίδρασης σε υποστηρικτικούς προς αυτή κλάδους, φτάνει τα 2,3 

δισεκατομμύρια ευρώ ενώ υπολογίζεται επίσης ότι τα επαγωγικά οφέλη από τον κλάδο 

φτάνουν τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ  (Eurobank, 2014).  

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη έμμεση επίδραση της ναυτιλίας σε όρους προστιθέμενης 

αξίας είναι οι κλάδοι που σχετίζονται με την ιδιωτική κατανάλωση και ικανοποιούν τη 

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, όπως οι κλάδοι της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 

τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τα αγροτικά 

προϊόντα, οι συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι 

υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η εμπορία και συντήρηση οχημάτων και ο κλάδος των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών.  

Διάγραμμα 6: Κλάδοι με τη μεγαλύτερη έμμεση επίδραση της ναυτιλίας στην 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας  
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Πηγή: ΙΟΒΕ (2013), «Η συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελληνική 

οικονομία: Επίδοση και προοπτικές» 

Αν εξαιρέσουμε την επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη 

έμμεση συμβολή της ναυτιλίας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας είναι οι 

οικονομικοί κλάδοι υποστηρικτικοί προς τη ναυτιλία που εξυπηρετούν την άμεση 

ζήτηση του κλάδου. Έτσι, η προστιθέμενη αξία κλάδων υποστηρικτικών της ναυτιλίας, 

όπως οι μεσιτικές υπηρεσίες και η διακίνηση και αποθήκευση φορτίων αυξάνεται λόγω 

των θαλάσσιων μεταφορών κατά 636 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 

39% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παρήγαγε ο κλάδος.  

Άλλοι κλάδοι στους οποίους η ναυτιλία έχει σημαντική έμμεση επίδραση στη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας είναι οι κλάδοι των νομικών υπηρεσιών με συνολική 

συνεισφορά που αγγίζει τα 179 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο 3,4% της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας του κλάδου, καθώς και ο κλάδος της διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας.  

Η έμμεση επίδραση της ναυτιλίας στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας του κλάδου των 

ακινήτων, μέσω της ζήτησης για υπηρεσίες και αγαθά του κλάδου, όπως η ενοικίαση 

ακινήτων, ανέρχεται στα 166 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,7% της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας του συγκεκριμένου κλάδου (IOBE, 2013). 

3.3 Η συμβολή της ναυτιλίας στα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ελληνικής 

οικονομίας 

Ο κλάδος της ναυτιλίας συμβάλλει στην αύξηση του Ελληνικού Α.Ε.Π διαχρονικά, με 

τη συνεισφορά του κλάδου στο Α.Ε.Π για το 2012 να φτάνει το 7% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (Boston Consulting Group, 2013). 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας όσον αφορά το ισοζύγιο 

υπηρεσιών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
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της Eurostat, οι θαλάσσιες μεταφορές στη χώρα μας καταγράφουν το υψηλότερο 

εμπορικό πλεόνασμα συγκριτικά με όλους τους άλλους κλάδους της Ελληνικής 

οικονομίας, με τις καθαρές εξαγωγές για το 2009 να κυμαίνονται στα 12,7 

δισεκατομμύρια ευρώ, με το αντίστοιχο ποσό να φτάνει τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ 

για το 2010.  

Ενδεικτικό της σημασίας της ναυτιλίας για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

Ελλάδας είναι το γεγονός ότι για το 2011 σχεδόν το μισό πλεόνασμα του ισοζυγίου 

υπηρεσιών, ποσοστό της τάξης του 46,9%, οφείλεται σε καθαρές εισπράξεις του τομέα 

των θαλάσσιων μεταφορών. 

Η Ελληνική ναυτιλία έχει ιδιαίτερη συμβολή στην οικονομία της χώρας και σε όρους 

καθαρών εξαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που βασίζονται στους πίνακες 

εισροών – εκροών της Ελληνικής οικονομίας, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον 

κλάδο με τις μεγαλύτερες καθαρές εξαγωγές , με καθαρές εξαγωγές της τάξης των 12,7 

δισεκατομμυρίων ευρώ, επίδοση που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση μεταξύ των 

κλάδων της Ελληνικής οικονομίας με καθαρό ισοζύγιο εξαγωγών. 

Η συνεισφορά του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών στις καθαρές εξαγωγές της 

χώρας σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας  είναι σαφώς 

μεγαλύτερη όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 7. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι ακόμη η συμβολή του κλάδου της ναυτιλίας και όσον αφορά 

το ισοζύγιο υπηρεσιών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, με τις 

καθαρές εισροές από υπηρεσίες μεταφορών, με το μεγαλύτερο μέρος εξ’ αυτών να 

αποδίδεται στην ποντοπόρο ναυτιλία, να αντιστοιχούν στο 48% του ισοζυγίου 

υπηρεσιών κατά την τριετία μεταξύ 2009 και 2011.  

Κατά την περίοδο από το 2000 έως και το 2008 ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών 

είχε καθοριστική συμβολή στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της 

χώρας, με τις ακαθάριστες εισπράξεις από μεταφορικές υπηρεσίες (στις οποίες ο 

κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών κατέχει τη μερίδα του λέοντος) να συμβάλλουν 

στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας σε ποσοστό της 

τάξης του 23%. 

Διάγραμμα 7: Οι καθαρές εξαγωγές ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας  στην 

Ελλάδα 
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Πηγή: ΙΟΒΕ (2013), «Η συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελληνική 

οικονομία: Επίδοση και προοπτικές» 

Συνεπώς, οι καθαρές εισπράξεις του κλάδου της ναυτιλίας συμβάλλουν θετικά στην 

αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και κατά συνέπεια και στη 

βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.  

Από το 2003 και έπειτα καταγράφεται σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των 

καθαρών εισπράξεων από τις θαλάσσιες μεταφορές στο Ελληνικό Α.Ε.Π. λόγω της 

έντονης διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας καθώς και των αυξημένων ναύλων που 

συνέβαλλαν καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου. Ο ρυθμός αύξησης των 

εσόδων από τις θαλάσσιες μεταφορές κατά την περίοδο αυτή έφτασε το 14.6% ανά 

έτος, φτάνοντας τα 17.6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008, ποσό που αντιστοιχεί στο 4.8% 

του Α.Ε.Π για το ίδιο έτος. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2006 και 2008 οι καθαρές 

εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές ως ποσοστό του Α.Ε.Π., ως ποσοστό του 

ισοζυγίου υπηρεσιών καθώς και ως ποσοστό των συνολικών εισαγωγών αγαθών 

ξεπέρασαν τα αντίστοιχα ποσοστά του ισοζυγίου τουρισμού. 

Οι καθαρές εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

αυξάνονται συνεχώς, με μοναδική εξαίρεση το έτος 2009 όταν και σημειώθηκε μείωση 

των καθαρών εσόδων κατά 32.4% σε ετήσια βάση, απόρροια της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της διεθνούς εμπορικής 

δραστηριότητας και τη δραστική μείωση των ναύλων. Παρά τις αρνητικές αυτές 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει την 

ηγετική της θέση στον κλάδο της ναυτιλίας παγκοσμίως. 
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η συμβολή των καθαρών εισπράξεων από τις 

θαλάσσιες μεταφορές στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Κατά την περίοδο μεταξύ 2000 και 2013 οι καθαρές είσπραξης από τις 

θαλάσσιες μεταφορές έφτασαν συνολικά τα 102,3 δισεκατομμύρια ευρώ ποσό που 

αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 16,6% της αξίας των ετήσιων εισαγωγών αγαθών της 

χώρας.  

Συγκριτικά, κατά την ίδια περίοδο ο κλάδος του τουρισμού είχε καθαρές  εισπράξεις  

που έφτασαν τα 111,9 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 

κάλυψης της αξίας των εισαγωγών αγαθών της τάξης του 18,9% κατά μέσο όρο. 

Για το 2013 η αξία των καθαρών εισπράξεων από τις θαλάσσιες μεταφορές έφτασε το 

4.2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, παρουσιάζοντας συγκριτικά με το 

προηγούμενο έτος ετήσια αύξηση της τάξης του 2.7% έπειτα από δύο συνεχή έτη 

αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης.  

Κατά την περίοδο μεταξύ 2000 και 2013 οι καθαρές εισπράξεις από τις θαλάσσιες 

μεταφορές αντιστοιχούν σε ποσοστό της τάξης του 3.7% του Α.Ε.Π κατά μέσο όρο 

(Eurobank, 2014) 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 

από το 2000 έως το 2013 των εσόδων από τις θαλάσσιες μεταφορές συγκριτικά με μία 

σειρά βασικών οικονομικών μεγεθών για την Ελληνική οικονομία.  

Πίνακας 4: Εξέλιξη εσόδων από θαλάσσιες μεταφορές και βασικά μεγέθη της 

Ελληνικής οικονομίας (σε δις ευρώ) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΕΠ (τρέχουσες 

τιμές) 

136,7 145,1 155,2 170,9 183,6 193,1 208,6 223,2 233,2 231,1 222,2 208,5 193,4 182,1 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

-21,9 -21,6 -22,7 -22,6 -25,4 -27,6 -35,3 -41,5 -44,1 -30,8 -28,3 -27,2 -19,6 -17,2 

Ισοζύγιο πλοίων 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 -0,7 -3,4 -5,5 -4,7 -3,4 -3,6 -3,3 -1,0 -1,5 

Εξαγωγές 

αγαθών 

11,1 11,5 10,4 11,1 12,7 14,2 16,2 17,4 19,8 15,3 17,1 20,2 22,0 22,5 

Εισαγωγές 

αγαθών 

33,0 33,2 33,1 33,8 38,1 41,8 54,4 58,9 63,9 46,1 45,4 47,5 41,6 39,8 

Ισοζύγιο 

Υπηρεσιών 

8,7 9,2 10,8 11,5 15,5 15,4 15,3 16,6 17,1 12,6 13,2 14,6 15,1 17,0 

Εισπράξεις 

τουρισμού 

10,1 10,6 10,3 9,5 10,3 10,7 11,4 11,3 11,6 10,4 9,6 10,5 10,4 12,2 

Πληρωμές 

τουρισμού 

4,9 4,7 2,5 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,4 2,2 2,3 1,8 1,8 
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Καθαρές 

εισπράξεις 

τουρισμού 

5,2 5,9 7,8 7,4 8,0 8,3 9,0 8,8 8,9 8,0 7,4 8,2 8,6 10,4 

- ως ποσοστό 

του ΑΕΠ 

3,8 4,1 5,0 4,3 4,4 4,3 4,3 3,9 3,8 3,5 3,3 3,9 4,4 5,7 

- ως ποσοστό 

του ισοζυγίου 

υπηρεσιών 

59,8 64,1 72,2 64,3 51,6 53,9 58,8 53,0 52,0 63,5 56,1 56,2 57,0 61,2 

- ως ποσοστό 

των εισαγωγών 

αγαθών(κάλυψη 

εισαγωγών) 

15,8 17,8 23,6 21,9 21,0 19,9 17,5 14,9 13,9 17,4 16,3 17,3 20,7 26,1 

Ετήσια % 

μεταβολή του 

ισοζυγίου 

τουρισμού 

 13,5 32,2 -5,1 8,1 3,8 8,4 -2,2 1,1 -10,1 -7,5 10,8 4,9 20,9 

Εισπράξεις από 

τις θαλάσσιες 

μεταφορές 

8,2 8,5 8,0 9,0 12,4 13,0 13,3 15,7 17,6 12,3 14,0 12,7 11,8 10,7 

Πληρωμές για 

θαλάσσιες 

μεταφορές 

3,6 4,3 4,0 3,8 4,5 4,6 5,0 5,4 6,5 4,8 5,9 5,1 4,4 3,1 

Καθαρές 

εισπράξεις από 

θαλάσσιες 

μεταφορές 

4,6 4,2 4,0 5,2 7,9 8,4 8,3 10,3 11,1 7,5 8,1 7,6 7,4 7,6 

- ως ποσοστό 

του ΑΕΠ 

3,4 2,9 2,6 3,0 4,3 4,4 4,0 4,6 4,8 3,2 3,6 3,6 3,8 4,2 

- ως ποσοστό 

του ισοζυγίου 

υπηρεσιών 

52,9 45,7 37,0 45,2 51,0 54,5 54,2 62,0 64,9 59,5 61,4 52,1 49,0 44,7 

- ως ποσοστό 

των εισαγωγών 

αγαθών(κάλυψη 

εισαγωγών) 

13,9 12,7 12,1 15,4 20,7 20,1 16,1 17,5 17,4 16,3 17,8 16,0 17,8 19,1 

Ετήσια % 

μεταβολή 

καθαρών 

εισπράξεων από 

θαλάσσιες 

μεταφορές 

 -8,7 -4,8 30,0 51,9 6,3 -1,2 24,1 7,8 -32,4 8,0 -6,2 -2,6 2,7 

 

Πηγή: Eurobank(2014), The Greek maritime transport industry and its influence on the 

Greek economy, Economy and markets 

Όσον αφορά τη συμβολή της ναυτιλίας στην απασχόληση, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2008 ο συνολικός αριθμός των 

ναυτικών που απασχολούνταν σε φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια του ελληνόκτητου 
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στόλου ανήλθε στους 17,018 ναυτικούς, με τους 15,414 από αυτούς να απασχολούνται 

σε πλοία υπό Ελληνική σημαία. Συγκριτικά με το σύνολο των ναυτικών που 

απασχολήθηκαν στην ελληνόκτητη ναυτιλία Ελληνικής υπηκοότητας  ήταν το 44%, 

δηλαδή 7.527 ναυτικοί. Η συμβολή της ναυτιλίας στην τόνωση της απασχόλησης στη 

χώρα μας περιορίζεται από το γεγονός ότι η είσοδος νέων Ελλήνων στη ναυτιλία είναι 

περιορισμένη, με το στοιχείο αυτό να επιδρά αρνητικά στην απασχόληση του εργατικού 

δυναμικού της Ελλάδας  στον κλάδο της ναυτιλίας.  

Παρ’ όλα αυτά η συμβολή της ναυτιλίας στη συνολική απασχόληση του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι σημαντική, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων στη ναυτιλία και σε 

υποστηρικτικούς αυτής κλάδους ανήλθε στους 192 χιλιάδες εργαζόμενους. 

Επίσης, ένας πρόσθετος τρόπος συμβολής της Ελληνικής ναυτιλίας στην ανάπτυξη της 

Ελληνικής οικονομίας αποτελεί και η προσωπική συνεισφορά των Ελλήνων 

εφοπλιστών στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία, με τους Έλληνες εφοπλιστές να 

διοχετεύουν ναυτιλιακά κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις και σε άλλους 

οικονομικούς κλάδους και να αναπτύσσουν παράλληλα ευρύτερη κοινωνική προσφορά.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν διοχετευθεί κεφάλαια που προέρχονται από τη ναυτιλία σε 

επενδύσεις σε μία σειρά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι μεταφορές, η 

ενέργεια, οι κατασκευές, ο τραπεζικός κλάδος, ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο 

καθώς και ο κατασκευαστικός κλάδος . Οι επενδύσεις αυτές έχουν σημαντικά 

σωρευτικά οφέλη για την Ελληνική οικονομία.  

Όσον αφορά την κοινωνική προσφορά των εφοπλιστών, μέσα από μία σειρά 

κοινωφελών ιδρυμάτων καθώς και προσωπικών φιλανθρωπικών δράσεων οι Έλληνες 

εφοπλιστές στηρίζουν ενεργά τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική 

πρόνοια5. 

Τέλος, όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου και τη συμβολή του στην 

ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, η ναυτιλία ως ένας δυναμικός εξαγωγικός κλάδος 

θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την εθνική οικονομία και να 

συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας καθώς η Ελλάδα επιχειρεί τον 

αναπροσανατολισμό της οικονομίας της από κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μη 

εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών προς οικονομικούς κλάδους με σαφή εξαγωγικό 

προσανατολισμό.  
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Κεφάλαιο 4. Το ναυτιλιακό μάρκετινγκ και οι παράγοντες του 

περιβάλλοντος μάρκετινγκ 

 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ το μάρκετινγκ ορίζεται ως «οι 

δραστηριότητες, το σύνολο των θεσμών και οι διαδικασίες  για τη δημιουργία, την 

ανταλλαγή, και την παράδοση προσφορών που έχουν αξία για τους πελάτες, τους 

συνεργάτες και την κοινωνία γενικότερα» (American Marketing Association, 2013). 

Αν και ο ορισμός αυτός συναντά ευρεία εφαρμογή ως ένας γενικός ορισμός, παρ’ όλα 

αυτά η κάθε αγορά παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες και συνεπώς για την 

καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή του μάρκετινγκ απαιτείται ένας περισσότερο 

περιεκτικός και εξειδικευμένος ορισμός αναφορικά με τις αρχές και κανόνες που 

διέπουν την εφαρμογή του μάρκετινγκ στην κάθε αγορά.  

Η ναυτιλιακή αγορά αποτελεί μία αγορά παροχής υπηρεσιών, με τις δικές της ιδιαίτερες 

ανάγκες και απαιτήσεις από πλευράς πελατών, η ικανοποίηση των οποίων αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

επιτυχημένα στην αγορά αυτή και να εδραιώσει και αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και 

να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της. 

Σύμφωνα με την Πλωμαρίτου (2006) το ναυτιλιακό μάρκετινγκ ορίζεται ως «ο κλάδος 

της επιστήμης του Β2Β marketing, που ασχολείται με την ικανοποίηση των αναγκών 

του ναυλωτή – φορτωτή για θαλάσσια μεταφορά αγαθών, με κύριο σκοπό το κέρδος. Η 

ικανοποίηση αυτή προϋποθέτει από τη μία πλευρά σωστή διάγνωση της ναυτιλιακής 

αγοράς για την κατανόηση και πρόβλεψη των αναγκών του ναυλωτή – φορτωτή και 

από την άλλη κατάλληλο σχεδιασμό, οργάνωση και έλεγχο των μέσων που διαθέτει η 

ναυτιλιακή επιχείρηση. Όσο περισσότερο η ναυτιλιακή επιχείρηση προσπαθεί ν’ 

ανακαλύψει τι επιθυμούν οι πελάτες της, να προσφέρει μεταφορικές υπηρεσίες για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, να διαπραγματευτεί ναύλο σε συνάρτηση με αυτό που 

προσφέρει, να επικοινωνεί αποτελεσματικά με την αγορά στην οποία στοχεύει, τόσο 

μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να επιτύχει τη καταλληλότερη, αποδοτικότερη και 

μακροβιότερη εμπορική απασχόληση των πελατών της».  

4.1 Το περιβάλλον μάρκετινγκ μίας ναυτιλιακής εταιρείας 
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Το περιβάλλον μάρκετινγκ μίας ναυτιλιακής εταιρείας μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο 

βασικές κατηγορίες, με βάση τους παράγοντες που επιδρούν στη στρατηγική και τις 

αποφάσεις μάρκετινγκ της ναυτιλιακής εταιρείας. Το μικροπεριβάλλον και το 

μακροπεριβάλλον (Kotler, 1994). 

Το μικροπεριβάλλον αποτελείται από τους παράγοντες εκείνους που αφορούν την 

συγκεκριμένη αγορά που δραστηριοποιείται η ναυτιλιακή εταιρεία και περιλαμβάνουν 

τον ανταγωνισμό από ανταγωνίστριες ναυτιλιακές εταιρείες, το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της αγοράς, το χρηματοδοτικό πλαίσιο νέων επενδύσεων καθώς και οι 

γενικότερες εξελίξεις στη ναυτιλιακή αγορά.  

Είναι σημαντικό για μία εταιρεία που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά 

στην οποία δραστηριοποιείται και να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της να συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τους ανταγωνιστές της, την στρατηγική και τις κινήσεις τους (Taylor, 

1985). Η σημασία αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη για μία ναυτιλιακή εταιρεία που 

δραστηριοποιείται σε μία διεθνή αγορά όπως η ναυτιλιακή, στα πλαίσια ενός 

παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος το οποίο υπόκειται σε σημαντικές και 

απρόβλεπτες μεταβολές (Keegan, 1974). 

Προκειμένου μία ναυτιλιακή εταιρεία να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τη 

στρατηγική και τις κινήσεις των ανταγωνιστών της, προκειμένου να είναι σε θέση να 

οργανώσει κατάλληλα τη δική της στρατηγική και να προχωρήσει στις κινήσεις εκείνες 

που θα της επιτρέψουν να προετοιμαστεί κατάλληλα και να προσφέρει 

ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες ως απάντηση στις κινήσεις των ανταγωνιστών της  

(Γουλιέλμος, 1999).   

Μία ναυτιλιακή επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των 

ανταγωνιστών της, τους τομείς στους οποίους διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

τη στρατηγική και τις επιδιώξεις τους, προκειμένου να διαθέτει τις απαραίτητες 

πληροφορίες ώστε να ετοιμάσει κατάλληλα τη δική της στρατηγική μάρκετινγκ.  

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το μικροπεριβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται μία ναυτιλιακή εταιρεία είναι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας στον κλάδο της ναυτιλίας 

θέτει τους περιορισμούς μέσα στους οποίους καλείται να λειτουργήσει μία ναυτιλιακή 
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εταιρεία και καθορίζει τους κανόνες που είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί σε θέματα 

ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες τα θέματα ασφαλούς ναυσιπλοΐας και προστασίας 

του περιβάλλοντος έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών νομοθετικών πρωτοβουλιών και 

ρυθμίσεων από τις αρμόδιες αρχές, με την εισαγωγή αυστηρότερων κανονισμών σε μία 

σειρά σημαντικές αγορές όπως οι Η.Π.Α και η Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί θέτουν ένα περισσότερο περιοριστικό πλαίσιο λειτουργίας 

και αυξάνουν το κόστος για μία ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά η συμμόρφωση προς αυτούς 

και η αυστηρή εφαρμογή τους αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για μία ναυτιλιακή 

εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στο νέο διεθνές ναυτιλιακό 

περιβάλλον (Γκιζιάκης, κ.α., 2002).  

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο νέων επενδύσεων επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το 

επενδυτικό κλίμα στην αγορά και καθορίζει τις αποφάσεις για τη διάρθρωση του 

στόλου μίας ναυτιλιακής εταιρείας και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων με την παραγγελία νέων πλοίων αλλά και όσον αφορά τον παροπλισμό 

παλαιότερων πλοίων του στόλου (Γεωργαντόπουλος και Βλάχος, 1997).  

Ακόμη, ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το μικροπεριβάλλον 

μάρκετινγκ μίας ναυτιλιακής εταιρείας είναι οι γενικότερες εξελίξεις στην αγορά και οι 

τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές των υπό μεταφορά προϊόντων.  

Οι τάσεις αυτές σχετίζονται με την εποχικότητα των φορτίων που παρατηρείται σε 

διάφορες αγορές και επηρεάζουν τον όγκο της θαλάσσιας μεταφορικής δραστηριότητας 

και την πολιτική των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτές . Τα 

αγροτικά προϊόντα για παράδειγμα χαρακτηρίζονται από έντονες εποχικές 

διακυμάνσεις καθώς επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως οι καιρικές 

συνθήκες στις κυριότερες χώρες παραγωγής και η ποιότητα της σοδειάς σε μία χρονιά.  

Αντίθετα, άλλα φορτία όπως το σιδηρομετάλλευμα δεν υπόκεινται σε σημαντικές 

εποχικές μεταβολές.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην αγορά θαλάσσιας μεταφοράς αγροτικών προϊόντων να 

κυριαρχούν τα βραχυχρόνια συμβόλαια, ενώ αντίθετα για φορτία όπως το 

σιδηρομετάλλευμα κυρίαρχο ρόλο κατέχουν τα μακροχρόνια συμβόλαια θαλάσσιας 

μεταφοράς φορτίου (Γκιζιάκης, κ.α., 2002). 
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Επίσης, ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τις γενικότερες εξελίξεις στη 

ναυτιλιακή αγορά είναι και οι εξελίξεις στις βιομηχανίες που αποτελούν τους κύριους 

ναυλωτές των ναυτιλιακών εταιρειών θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων. Έτσι, μεταβολές 

στη ζήτηση για το προϊόν των βιομηχανιών αυτών, καθώς και μεταβολές στην 

τοποθεσία προμήθειας πρώτων υλών και των εργοστασίων επεξεργασίας των πρώτων 

υλών και κατασκευής των προϊόντων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην συνολική 

ζήτηση αλλά και τη γεωγραφική διάρθρωση της ζήτησης για θαλάσσια μεταφορά 

φορτίων και κατά συνέπεια στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά  (Γκιζιάκης, κ.α, 

2002). Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον μάρκετινγκ 

στη ναυτιλιακή αγορά και τη χάραξη της στρατηγικής των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που καθορίζουν το μακροπεριβάλλον μάρκετινγκ των 

ναυτιλιακών εταιρειών αυτοί είναι οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε 

διεθνές επίπεδο, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με φυσικά γεγονότα, αλλά και 

σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. 

Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις σχετίζονται με σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά 

γεγονότα σε διεθνές επίπεδο που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη θαλάσσια 

μεταφορά φορτίων. Τα γεγονότα αυτά σχετίζονται με πολέμους, επαναστάσεις, 

εκτεταμένες απεργίες, μποϋκοτάζ, εμπάργκο, εκλογές που επιφέρουν σημαντικές 

πολιτικές εξελίξεις, το κλείσιμο καναλιών διέλευσης καθώς και πετρελαϊκές κρίσεις, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 

(Πλωμαρίτου, 2006).  

Ανάλογες εξελίξεις στο μακροπεριβάλλον έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη 

ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές φορτίων όσο και στην ομαλή διεξαγωγή αυτών και 

στον καθορισμό των δρομολογίων και της απαιτούμενης απόστασης μεταφοράς  (Faust, 

1976). 

Οι οικονομικές εξελίξεις αφορούν σημαντικά οικονομικά γεγονότα με διεθνή 

αντίκτυπο, όπως οι μεγάλες διεθνείς οικονομικές κρίσεις και οι οικονομικές επιπτώσεις 

των πετρελαϊκών κρίσεων.  

Ο ανελαστικός χαρακτήρας της διαθέσιμης προσφερόμενης χωρητικότητας στη 

βραχυχρόνια περίοδο έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές εξελίξεις και 

οικονομικές κρίσεις να έχουν επίπτωση και στην τιμολογιακή πολιτική των 
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ναυτιλιακών εταιρειών και τον καθορισμό της τιμής του ναύλου μεταφοράς (Vlachos, 

2004). 

Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν επίσης το μακροπεριβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται μία ναυτιλιακή εταιρεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

ανάδειξη της εμπορευματοκιβωτίωσης, που είχε σαν αποτέλεσμα τα πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων να αντικαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό τα πλοία γενικού 

φορτίου που αποτελούσαν τα κύρια μέσα θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων μέχρι τότε 

(Frankel, 1987).  

Συμπερασματικά, το περιβάλλον μάρκετινγκ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

στρατηγική μάρκετινγκ μίας ναυτιλιακής εταιρείας καθώς μεταβάλλει τις συνθήκες 

μέσα στις οποίες καλείται να χαράξει τη στρατηγική της και να λάβει τις κατάλληλες 

αποφάσεις στο λειτουργικό και θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται από τις 

εξελίξεις αυτές και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό των τρόπο λειτουργίας της. Η 

παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στο μικροπεριβάλλον όσο και στο 

μακροπεριβάλλον μάρκετινγκ αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για μία 

ναυτιλιακή εταιρεία που επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική, να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς και τα κέρδη της και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της στη ναυτιλιακή αγορά.  

4.2 Στρατηγικές μάρκετινγκ στη ναυτιλιακή αγορά 

 

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, 

μία ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να σχεδιάσει την βέλτιστη στρατηγική μάρκετινγκ 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία του μάρκετινγκ που ορίζονται ως το 

μείγμα μάρκετινγκ και της επιτρέπουν να πετύχει τους στόχους της στρατηγικής 

μάρκετινγκ που έχει θέσει (Kotler, 1994). 

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ στη ναυτιλιακή αγορά μπορεί να αφορούν τη στρατηγική 

υπηρεσίας, τη στρατηγική ναύλου, τη στρατηγική τοποθεσίας και δραστηριότητας, τη 

στρατηγική προώθησης και διαφήμισης, τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και τη 

στρατηγική διαδικασίας, τη στρατηγική βέλτιστης απόδοσης των πλοίων του στόλου, 

καθώς και τη στρατηγική ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη στρατηγική διαφοροποίησης και 

τη στρατηγική χωροθέτησης (Πλωμαρίτου, 2006). 
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Όσον αφορά τη στρατηγική υπηρεσίας αυτή μπορεί να αφορά την επέκταση των 

δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της ναυτιλιακής εταιρείες  και σε 

άλλους κλάδους της ναυτιλιακής αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

πλοία μίας ναυτιλιακής εταιρείας που είναι σε θέση να μεταφέρουν τόσο ξηρά όσο και 

υγρά φορτία. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά τη ζήτηση και το 

ύψος του ναύλου σε κάθε κλάδο της αγοράς, μία ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να 

αποφασίσει να αξιοποιήσει τα πλοία της σε διαφορετικό κλάδο και να προχωρήσει στη 

μεταφορά ξηρών ή υγρών φορτίων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες  (McDonald, 

H.B. και Payne, A., 1996). 

Η στρατηγική ναύλου αφορά τον καθορισμό ύψους του ναύλου ανάλογα με τις 

συνθήκες  που επικρατούν στην αγορά. Προκειμένου να αποφεύγονται οι δραματικές 

διακυμάνσεις στο ύψος του ναύλου, όταν στη ναυτιλιακή αγορά επικρατεί ύφεση οι 

ναυτιλιακές εταιρείες αντί να μειώσουν δραματικά τους ναύλους, προτιμούν να 

προσφέρουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους ναυλωτές προκειμένου 

να τους ικανοποιήσουν. Αντίστοιχα σε περιόδους έντονης ζήτησης δεν αυξάνουν 

σημαντικά τον ναύλο, αλλά προτιμούν τη διατήρηση του σε ένα σχετικά σταθερό 

επίπεδο που λαμβάνει μεν υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αλλά 

αποφεύγει και τις έντονες διακυμάνσεις (Panayides, P. και Gray, R., 1997). 

Η στρατηγική τοποθεσίας και δραστηριότητας αφορά την απασχόληση του πλοίου σε 

νέα λιμάνια και τοποθεσίες. Έτσι, μία ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να επιτρέψει την 

απασχόληση των πλοίων της σε πρόσθετα λιμάνια και δρομολόγια, αλλά με την 

προϋπόθεση ο ναυλωτής να καλύψει το επιπλέον κόστος που απορρέει από την 

απασχόληση αυτή (Papasuraman, A. κ.α., 1998). 

Η στρατηγική προώθησης αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της ναυτιλιακής 

εταιρείας σε νέους πελάτες μέσω της προβολής και διαφήμισης στον τύπο και το 

διαδίκτυο. Μέσα από μία στρατηγική προώθησης, η ναυτιλιακή εταιρεία προσπαθεί να 

προσελκύσει νέους πελάτες αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες της μέσω της διαφήμισης 

στον τύπο, και ιδιαίτερα στον εξειδικευμένο ναυτιλιακό τύπο, αλλά και της προβολής 

της στο διαδίκτυο μέσω της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας για την προβολή της 

εταιρείας και των υπηρεσιών της (Payne, A., Holt, S., 2001). 

Μία στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται με τη βελτίωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου που διαθέτει η ναυτιλιακή εταιρεία. Ο επαγγελματισμός και η κατάρτιση 

των στελεχών της είναι αναγκαία και πολύτιμα στοιχεία για μία ναυτιλιακή εταιρεία. Το 
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σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιτάσσει τη συνεχή εκπαίδευση του 

στελεχιακού δυναμικού μίας ναυτιλιακής επιχείρησης και τη διαρκή βελτίωση των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων του (Porter, M., E., 1985). 

Η στρατηγική διαδικασίας αφορά τη βέλτιστη εκτέλεση των δρομολογίων και 

σχετίζεται με την εκτέλεση του δρομολογίου όσο το δυνατόν ταχύτερα αλλά και με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Το ύψος των ναύλων, το κόστος των καυσίμων, αλλά και η 

απόσταση του δρομολογίου καθορίζει τη βέλτιστη ταχύτητα του πλοίου, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά του φορτίου αλλά και με το 

κόστος να περιορίζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, προκειμένου να 

παρέχονται ποιοτικές αλλά και φθηνές υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς  (Risser, J., L., 

2003). 

Η στρατηγική βέλτιστης απόδοσης των πλοίων του στόλου αναφέρεται σε μία σειρά 

ενεργειών που στόχο έχουν να βελτιώσουν και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των 

πλοίων της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τη συχνότερη συντήρηση των 

πλοίων, την προσπάθεια αποφυγής ζημιών, την κατάλληλη διαχείριση των καυσίμων, 

αλλά και τον καθορισμό της βέλτιστης ταχύτητας με γνώμονα πάντα την καλύτερη 

απόδοση των πλοίων του στόλου της ναυτιλιακής εταιρείας (Robert, M. 1990). 

Η στρατηγική ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφορά την εισαγωγή από την πλευρά της 

ναυτιλιακής εταιρείας ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο την απλοποίηση των 

διαδικασιών και την καλύτερη πληροφόρηση των πελατών της, όπως η εισαγωγή ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης πληροφοριών (Sasser, W.E, 1990). 

Η στρατηγική διαφοροποίησης σχετίζεται με την προσπάθεια της ναυτιλιακής εταιρείας 

να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, με στόχο να ξεχωρίσουν οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας από εκείνες των βασικών ανταγωνιστών της 

στην αγορά (Chesbrough, 2003).  

Η διαφοροποίηση μπορεί να αφορά την ποιοτική διαφοροποίηση που σχετίζεται με την 

προσφορά ποιοτικότερων και φθηνότερων υπηρεσιών καθώς και με την παροχή 

υπηρεσιών πρόσθετης αξίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, την γεωγραφική 

διαφοροποίηση που σχετίζεται με την ικανότητα της ναυτιλιακής εταιρείας να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου σε παγκόσμια έκταση, αλλά και την 

διαφοροποίηση όσον αφορά τον επαγγελματισμό και τις δεξιότητες του προσωπικού 

της εταιρείας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του.  
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Η διαφοροποίηση μπορεί ακόμη να σχετίζεται με την εικόνα της εταιρείας σε ναυλωτές 

προμηθευτές, ασφαλιστές και χρηματοδότες μέσα από την ενίσχυση και την εδραίωση 

της φήμης της εταιρείας ως αξιόπιστου και υπεύθυνου επαγγελματικού συνεργάτη. 

Ακόμα, υπάρχει και η διαφοροποίηση υπηρεσιών που στόχο έχει τη δημιουργία 

μονοπωλιακής δύναμης και της αποφυγής του ανταγωνισμού τιμών, μέσω της παροχής 

διαφοροποιημένων και ποιοτικών υπηρεσιών έναντι των ανταγωνιστών (Γουλιέλμος, 

2001). 

Τέλος η στρατηγική χωροθέτησης σχετίζεται με τη στρατηγική προβολής και 

διαφήμισης και τη στρατηγική διαφοροποίησης και αφορά τον καθορισμό 

(χωροθέτηση) των προσφερόμενων υπηρεσιών και της εικόνας της εταιρείας στην 

αγορά ώστε να γίνουν φανερά όλα όσα πρεσβεύει η εταιρεία και να καθορισθεί με 

σαφήνεια η θέση της στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών της (Kotler, 1994). 

4.3 Οι φιλοσοφίες του ναυτιλιακού μάρκετινγκ 

 

Μία επιτυχημένη και αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ σχετίζεται με την 

υιοθέτηση της κατάλληλης φιλοσοφίας διοίκησης από πλευράς της επιχείρησης. Η 

επιλογή της κατάλληλης φιλοσοφίας μάρκετινγκ από την πλευρά μίας ναυτιλιακής 

εταιρείας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

ναυτιλιακού μάρκετινγκ και την επίτευξη των στόχων της.  

Σύμφωνα με τον Kotler (1994) διακρίνονται πέντε εναλλακτικές φιλοσοφίες γύρω από 

το ναυτιλιακό μάρκετινγκ.  

 Το μάρκετινγκ με επίκεντρο την αγορά. 

 Το μάρκετινγκ με επίκεντρο την παραγωγή. 

 Το μάρκετινγκ με επίκεντρο την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 Το μάρκετινγκ με επίκεντρο την πώληση καθώς και  

 Το κοινωνικό μάρκετινγκ.  

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ με επίκεντρο την αγορά, αναγκαία 

προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης είναι η αναγνώριση των 

αναγκών και των επιθυμιών των πελατών στην αγορά στόχο και η προσφορά των 

κατάλληλων υπηρεσιών που ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (Basuki και Henderson, 2003). 

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία μάρκετινγκ αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη κέρδους είναι 
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αναγκαία η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη μέσω των υπηρεσιών 

που παρέχονται (Risser, 2003).  

Γίνεται φανερό ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία μάρκετινγκ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στην αναγνώριση και την ικανοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αναγκών και 

των επιθυμιών των πελατών, ως τη βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη 

κέρδους και την επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης στην αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται.  

Η φιλοσοφία μάρκετινγκ με επίκεντρο την παραγωγή δίνει έμφαση στην αύξηση της 

παραγωγής, την ευρεία διαθεσιμότητα και τη χαμηλή τιμή των διαθέσιμων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συναντά εφαρμογή σε αγορές όπου η 

ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς και όταν το σταθερό κόστος παραγωγής είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, οπότε γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση της τιμής.  

Στη ναυτιλιακή αγορά τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση της ελεύθερης φορτηγού 

ναυτιλίας, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται το ύψος των ναύλων λόγω αυξημένης ζήτησης και 

παράλληλα αυξάνεται η διαπραγματευτική ισχύς των ναυτιλιακών εταιρειών έναντι των 

ναυλωτών, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να προσπαθούν να αυξήσουν τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα και τους ναυλωτές να προσπαθούν να μειώσουν το κόστος αποδεχόμενοι 

μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης του μεταφερόμενου φορτίου ή αναζητώντας πλοία με 

μεγαλύτερη χωρητικότητα (Πλωμαρίτου, 2006).  

Η φιλοσοφία μάρκετινγκ με επίκεντρο το προϊόν δίνει έμφαση στην ποιότητα του 

προσφερόμενου προϊόντος και υπηρεσίας. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία οι καταναλωτές 

θα προτιμήσουν τα ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες και γίνεται προσπάθεια από 

την πλευρά των επιχειρήσεων να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στη συνεχή 

βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (Kotler, 1994). Στη ναυτιλιακή αγορά 

ανάλογη φιλοσοφία μάρκετινγκ συναντούμε κυρίως στις ναυτιλιακές εταιρείες που 

διαθέτουν επιβατηγά πλοία υψηλής ταχύτητας (Πλωμαρίτου, 2006). 

Για τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ με επίκεντρο την πώληση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στη διαφήμιση και θεωρεί ότι είναι αναγκαία η ενεργή προβολή και προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών μίας επιχείρησης στους υποψήφιους αγοραστές. Η φιλοσοφία 

αυτή θεωρεί αναγκαία μία επιθετική στρατηγική πωλήσεων και διαφήμισης ως μέσο 

αύξησης των πωλήσεων. 
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Τέλος, η φιλοσοφία του κοινωνικού μάρκετινγκ προτάσσει την κοινωνική διάσταση του 

μάρκετινγκ και συμπεριλαμβάνει στους στόχους που θα πρέπει να επιτύχει η 

στρατηγική μάρκετινγκ μίας επιχείρησης την προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος 

και ευημερίας. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία αποτελεί καθήκον για μία επιχείρηση όχι 

μόνο η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών της στην αγορά που 

δραστηριοποιείται, αλλά και με τέτοιο τρόπο που να προωθεί και να συμβάλλει στην 

κοινωνική ευημερία (Worsam, 1998).  

Το κοινωνικό μάρκετινγκ θέτει 3 διαστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί η 

στρατηγική μάρκετινγκ μίας επιχείρησης,. Αυτές είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, η 

ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του καταναλωτή και η προώθηση του 

κοινωνικού συμφέροντος. Το κοινωνικό μάρκετινγκ θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση την 

ικανοποίηση και των τριών αυτών διαστάσεων για να θεωρείται επιτυχής η εφαρμογή 

της στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης (Kotler, 1994). 
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Κεφάλαιο 5. Προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ στο σύγχρονο 

ναυτιλιακό περιβάλλον μάρκετινγκ 

 

Η ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια ανέδειξε τις προκλήσεις, τα 

προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου της ναυτιλίας. Στην ενότητα αυτή θα 

επιχειρηθεί η ανάλυση των στρατηγικών που θα πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και οι 

βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες του κλάδου της 

ναυτιλίας προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό τοπίο που διαμορφώνεται στη ναυτιλιακή αγορά.  

Προκειμένου οι ναυτιλιακές εταιρείες να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις και 

να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα του κλάδου, όπως η μειωμένη κερδοφορία 

και η υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της ζήτησης που παρατηρούνται κατά καιρούς 

και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να υιοθετήσουν μία ολοκληρωμένη 

στρατηγική η οποία καλύπτει όλο το εύρος των λειτουργιών τους και να προβούν σε 

μία σειρά αλλαγών και βελτιώσεων του τρόπου λειτουργίας τους. 

Οι αλλαγές αυτές καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μίας ναυτιλιακής εταιρείας. 

Το εμπορικό, το λειτουργικό, καθώς και το οργανωτικό σκέλος λειτουργίας μίας 

ναυτιλιακής εταιρείας, δηλαδή την ίδια την οργάνωση της εταιρίας προκειμένου να 

είναι σε θέση να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της, αλλά και να  

εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε μια έντονα ανταγωνιστική διεθνή 

ναυτιλιακή αγορά. Οι Glave, T., Joerss, M. και Saxon, S., (2014), διατυπώνουν μία 

σειρά προτάσεων για το πώς θα μπορούσε μία ναυτιλιακή εταιρεία να πετύχει τους 

στόχους αυτούς. 

Ξεκινώντας με το εμπορικό σκέλος, είναι σημαντικό για τις ναυτιλιακές εταιρείες να 

αποφεύγουν να εμπλακούν σε έναν πόλεμο τιμών με τις άλλες εταιρείες του κλάδου και 

να κοστολογούν πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρουν. τους πελάτες τους. Η 

εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής τιμολόγησης που καλύπτει όλο το εύρος 

των εμπορικών υπηρεσιών αποτελεί καίριας σημασίας επιλογή προκειμένου να 

πετύχουν την αύξηση των εσόδων τους και συνολικά της κερδοφορίας τους. 
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Είναι στρατηγικής σημασίας για μία ναυτιλιακή εταιρεία να καταφέρει να εντοπίσει και 

να προσελκύσει τους πελάτες εκείνους που θα της αποφέρουν τα μεγαλύτερα κέρδη, 

μέσω της υιοθέτησης μίας στοχευμένης στρατηγικής πωλήσεων και τιμολόγησης που 

θα της επιτρέψει να προσελκύσει τους σημαντικούς εκείνους πελάτες που θα της 

επέτρεπαν να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της από την λειτουργική της δραστηριότητα. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία ναυτιλιακή εταιρεία να εντοπίσει και να καταφέρει 

να προσελκύσει το κομμάτι εκείνο των πελατών που ανταποκρίνεται καλύτερα στο 

λειτουργικό της πλαίσιο και θα της επέτρεπε να αυξήσει τα έσοδα από τις 

δραστηριότητες της. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ναυτιλιακών 

εταιρειών σχετίζεται με την εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής εμπορικής 

εκμετάλλευσης υπηρεσιών όπως η αποθήκευση και η φύλαξη των προϊόντων που 

μεταφέρουν για τους πελάτες τους. Είναι αναγκαίος ο εντοπισμός των περιόδων 

εκείνων στις οποίες η κατάσταση στην αγορά, λόγω αυξημένης εμπορικής 

δραστηριότητας, επιτρέπει σε μία ναυτιλιακή εταιρεία να αυξήσει τις τιμές της, έτσι 

ώστε να πετύχει την αύξηση των κερδών της μέσω της καλύτερης εκμετάλλευσης της 

χωρητικότητας του στόλου της. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς 

ναυτιλιακών εταιρειών όσον αφορά τα συμβόλαια που συνάπτουν με τους πελάτες  τους, 

έτσι ώστε σε περιόδους έντονης εμπορικής δραστηριότητας, που συνεπάγονται και 

αυξημένο φόρτο εργασίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες, να είναι σε θέση να 

μεταφέρουν φορτίο υψηλού κόστους εκμεταλλευόμενες τις ιδιαίτερες συνθήκες της 

αγοράς. 

Έτσι θα πρέπει να αποφεύγουν να παγιδευτούν σε μακροχρόνια συμβόλαια χαμηλού 

κόστους. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση σε περιόδους έντονης ζήτησης να 

εξυπηρετήσουν πελάτες για τους οποίους η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη μεταφορά 

εμπορευμάτων είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία τους και συνεπώς είναι 

διατεθειμένοι να καταβάλλουν υψηλότερα ναύλα, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερα 

κέρδη για τις ναυτιλιακές εταιρείες που θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν την 

κατάσταση στην αγορά και να προσφέρουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις 

κατάλληλες υπηρεσίες. 

Όπως αναφέρει ο Γ. Βλάχος (1997) σε περιόδους αυξημένης ζήτησης οι ναυτιλιακές 

εταιρείες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση έναντι των ναυλωτών. Σε τέτοιες 
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περιόδους οι ναυτιλιακές εταιρείες επιδιώκουν να αποφεύγουν τις μακροχρόνιες 

μισθώσεις καθώς είναι σε θέση να χρεώσουν ιδιαίτερα υψηλά ναύλα, 

εκμεταλλευόμενες την πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται. Ναυτιλιακές εταιρείες 

«παγιδευμένες» σε μακροχρόνια συμβόλαια δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν την 

ευνοϊκή αυτή συγκυρία προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους.  

Όσον αφορά το λειτουργικό κομμάτι, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να στοχεύσουν 

στην μείωση του κόστους λειτουργίας τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί 

μέσω της μείωσης του κόστους για τα καύσιμα που καλούνται να καταβάλλουν, μέσω 

της βελτιστοποίησης των δρομολογίων του στόλου των πλοίων τους καθώς και της 

συχνότερης συντήρησης των πλοίων που διαθέτουν. Μπορεί η συχνότερη συντήρηση 

να συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα ένα επιπλέον κόστος, αλλά η εξοικονόμηση που θα 

επιτευχθεί όσον αφορά τις ανάγκες σε καύσιμα θα υπερκεράσει το αυξημένο κόστος 

συντήρησης. 

Περαιτέρω μείωση του κόστους για τα καύσιμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

διαφοροποίησης των προμηθευτών, επιλέγοντας προμηθευτές με ανταγωνιστικότερες 

προσφορές, καθώς και μέσω της χρήσης φθηνότερου καυσίμου στις περιπτώσεις που 

κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος ελλιμενισμού για τα 

πλοία τους αν προχωρήσουν σε συζητήσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με 

ανταγωνιστικά λιμάνια προκειμένου να λάβουν καλύτερες τιμές, που θα τους 

επιτρέψουν να μειώσουν περαιτέρω το λειτουργικό τους κόστος.  

Ακόμη, όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών και του εξοπλισμού που απαιτείται 

για τα πλοία του στόλου τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες πριν προχωρήσουν στην 

προμήθεια πρώτων υλών και λοιπού εξοπλισμού θα πρέπει να προχωρήσουν σε 

ανάλυση των συνθηκών της αγοράς προκειμένου να εντοπίσουν την κατάλληλη στιγμή 

για την προμήθεια των υλικών αυτών, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αγορά τους 

όταν οι τιμές εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με άλλες περιόδους. Το μειωμένο 

κόστος προμήθειας υλικών θα έχει σαν συνέπεια τη μείωση του λειτουργικού κόστους 

των ναυτιλιακών εταιρειών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Μια ναυτιλιακή εταιρία θα μπορούσε, επίσης, να διαφοροποιήσει το μείγμα μεταξύ 

ιδιοκτησίας  και leasing των πλοίων του στόλου της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το 

κόστος απόκτησης ή χρονομίσθωσης των πλοίων του στόλου της. Εάν το κόστος του 
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leasing είναι ιδιαίτερα υψηλό, μία ναυτιλιακή εταιρεία που διαθέτει τους κατάλληλους 

πόρους θα μπορούσε να προχωρήσει στην απευθείας αγορά ενός πλοίου. Αντίστοιχα, σε 

περιόδους που το leasing ενός πλοίου προσφέρεται σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, θα 

μπορούσε να προτιμηθεί έναντι της αγοράς ενός πλοίου.  

Μία αποτελεσματική στρατηγική διαφοροποίησης του καθεστώτος ιδιοκτησίας των 

πλοίων του στόλου της, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους 

για μία ναυτιλιακή εταιρεία και να της προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Όσον αφορά τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης μίας ναυτιλιακής εταιρείας, οι 

ναυτιλιακές εταιρίες μπορούν να προχωρήσουν σε μία σειρά ενέργειες προκειμένου να 

εκμεταλλευθούν πλήρως τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, να βελτιστοποιήσουν τη 

λειτουργία τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων 

εταιρειών στη ναυτιλιακή αγορά.  

Έτσι, για το σκοπό αυτό οι ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσαν να συστήσουν ομάδες 

εργασίας στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη από διάφορα τμήματα της εταιρείας, που 

στόχο θα έχουν την αποτελεσματικότερη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τη 

λειτουργία της ναυτιλιακής εταιρείας. 

Οι ομάδες αυτές θα αποτελούνται από στελέχη διαφόρων τμημάτων της εταιρείας έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την επίδραση μίας απόφασης σε όλες τις πτυχές 

λειτουργίας της επιχείρησης, συνδυάζοντας για παράδειγμα τεχνογνωσία που αφορά 

τόσο το εμπορικό όσο και το επιχειρησιακό σκέλος στη λήψη αποφάσεων αναφορικά 

με το δρομολόγιο που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πλοίο της εταιρείας καθώς και σε 

ποια λιμάνια θα πρέπει να σταματήσει.  

Προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της, μία ναυτιλιακή 

εταιρεία θα μπορούσε να αμφισβητήσει κατεστημένες αντιλήψεις και τρόπους 

λειτουργίας και να εισάγει νέες πρωτοποριακές ιδέες και αντιλήψεις  στον τρόπο 

λειτουργίας της. Η καινοτόμος δράση και η εισαγωγή νέων και πρωτοποριακών ιδεών 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον για κάθε 

εταιρεία και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές αγορές όπως η ναυτιλιακή αγορά.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η εισαγωγή καινοτομιών σε όλες τις πτυχές λειτουργίας μίας 

ναυτιλιακής εταιρείες, από τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της μέχρι και 

τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης της. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν 
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ριζικά το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, επιτρέποντας την καλύτερη και 

ακριβέστερη συλλογή πληροφοριών που αφορούν σημαντικές πτυχές της λειτουργίας 

μίας ναυτιλιακής εταιρείας, όπως οι διαδρομές των πλοίων της και οι ροές των 

εμπορευμάτων, αλλά και τη γενικότερη υποστήριξη των λειτουργιών της ναυτιλιακής 

εταιρείας.  

Είναι σημαντικό για μία ναυτιλιακή εταιρεία να παρακολουθεί και να εισάγει στον 

τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα τα πληροφοριακά 

συστήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων σε 

πραγματικό χρόνο. Η επένδυση σε ανάλογες τεχνολογίες αιχμής θα πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα για μία ναυτιλιακή εταιρεία που θέλει να βελτιώσει τον τρόπο 

λειτουργίας της και να παραμείνει ανταγωνιστική σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εάν δεν το κάνει η ίδια θα το κάνουν οι ανταγωνιστές της. 

Προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους και να βελτιστοποιήσουν 

τον τρόπο λειτουργίας τους οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει, ακόμη, να επιδιώξουν 

τη δημιουργία μίας κουλτούρας απόδοσης στο εσωτερικό τους που θα διέπει όλα τα 

τμήματα και όλες τις λειτουργίες τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τα κατάλληλα 

κίνητρα για τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας. Η θέσπιση μίας ανάλογης 

κουλτούρας στο εσωτερικό της θα είχε άμεσα και απτά οφέλη για μία ναυτιλιακή 

εταιρεία, όσον αφορά την απόδοση των στελεχών της και τη συνολική της 

παραγωγικότητα.  

Μία σημαντική παράμετρος στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

αναφορικά με τη βελτίωση των πρακτικών μίας ναυτιλιακής εταιρείας και τη 

δημιουργία, μίας επωφελούς για την αποτελεσματικότητα της, κουλτούρας απόδοσης, 

είναι η απώλεια δυναμικής που παρατηρείται με την πάροδο του χρόνου έπειτα από την 

εισαγωγή και εφαρμογή νέων και αποτελεσματικότερων πρακτικών  επιχειρησιακής 

οργάνωσης. Έτσι, ενώ αρχικά οι καινοτομίες και ο νέος αποτελεσματικότερος τρόπος 

λειτουργίας γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τα στελέχη της εταιρείας, σταδιακά η 

όποια δυναμική δημιουργήθηκε εξαντλείται.  

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα και να αυξήσουν τα οφέλη από 

τον νέο αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας , αποτέλεσμα της επιτυχούς εισαγωγής 

και θέσπισης μίας κουλτούρας απόδοσης στο εσωτερικό τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες 

θα πρέπει να εισάγουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου απόδοσης, έτσι ώστε να 
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διατηρήσουν τον ενθουσιασμό και τον προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων, που 

έχει θέσει η εταιρεία, των στελεχών τους.  

Οι τακτικές συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της εταιρείας μπορούν να βελτιώσουν 

τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και να συμβάλλουν 

στη βελτίωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων των ανώτατων επιτελικών στελεχών 

της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια μίας κουλτούρα απόδοσης που 

ευνοεί την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του 

προσωπικού μίας ναυτιλιακής εταιρείας. 

Σχετικό με τα παραπάνω όσον αφορά την απόδοση του προσωπικού μίας ναυτιλιακής 

εταιρείας είναι και η παροχή των κατάλληλων κινήτρων προς τους εργαζόμενους και τα 

στελέχη της εταιρείας. Η παροχή κινήτρων στο προσωπικό μίας ναυτιλιακής εταιρείας 

αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 

λειτουργίας της και την αύξηση της απόδοσης των στελεχών της. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο η παροχή οικονομικών κινήτρων, όσο 

και η ηθική ανταμοιβή των αποδοτικών στελεχών μέσω της αναγνώρισης της 

συνεισφοράς τους. Συνεπώς, προκειμένου τα στελέχη μίας ναυτιλιακής επιχείρησης να 

αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να υιοθετήσουν μία κουλτούρα απόδοσης , 

επωφελή για την επιχείρηση,  είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός προγράμματος 

καταγραφής της απόδοσης και ανταμοιβής που θα περιλαμβάνει μία σειρά σημαντικούς 

δείκτες απόδοσης των στελεχών και της προσφοράς τους, καθώς και την παροχή 

διαφόρων βραβείων αναγνώρισης και προβολής των στελεχών εκείνων με αυξημένη 

απόδοση. 

Όπως προαναφέρθηκε, είναι σημαντικό τα προγράμματα καταγραφής της απόδοσης και 

επιβράβευσης των αποδοτικών στελεχών να περιλαμβάνουν τόσο χρηματικές 

ανταμοιβές, με τη μορφή bonus απόδοσης, όσο και την αναγνώριση και προβολή των 

στελεχών αυτών, μέσω της καθιέρωσης διαφόρων εκδηλώσεων και βραβείων που θα 

αναδεικνύουν την προσφορά τους και θα τους καθιστούν πρότυπα και για τα υπόλοιπα 

στελέχη της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αποτελεί καθιερωμένη τακτική σε πολλές 

εταιρείες να ανακηρύσσουν τον πλέον αποδοτικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια ενός 

μήνα ως τον «υπάλληλο του μήνα».  

Για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος καταγραφής της απόδοσης και 

ανταμοιβής των αποδοτικών εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της 
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απόδοσης και η βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού της επιχείρησης, είναι 

σημαντικό να επιτευχθεί το κατάλληλο μείγμα οικονομικών και ηθικών κινήτρων έτσι 

ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα επίτευξης των στόχων του προγράμματος. 

Τέλος, προκειμένου να αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου 

λειτουργίας της, των ανταγωνιστών της αλλά και των γενικότερων τάσεων στη 

ναυτιλιακή αγορά, έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοσθεί κατάλληλα, να 

αντιμετωπίσει τυχόν αδυναμίες της και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό για μία ναυτιλιακή εταιρεία να επενδύσει στη 

δημιουργία μίας ομάδας ικανών αναλυτών, η οποία θα έχει ως στόχο την ανάλυση όλων 

των πτυχών του τρόπου λειτουργίας της ίδιας της ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και των 

τάσεων στη γενικότερη ναυτιλιακή αγορά.  

Μία κατάλληλη ομάδα αναλυτών μπορεί να βοηθήσει τα ανώτερα επιτελικά στελέχη 

μίας ναυτιλιακής εταιρείας, που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη και τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας να κατανοήσουν τον 

οικονομικό αντίκτυπο της επιχειρησιακής στρατηγικής  που έχουν χαράξει, αλλά και 

των αποφάσεων τους σχετικά με την πολιτική καθορισμού τιμών της εταιρείας.  

Μπορεί ακόμη να βοηθήσει σε μία σειρά ζητήματα τα οποία έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις για την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της εταιρείας, όπως ο 

σχεδιασμός του δικτύου και η διάθεση και χρήση των πλοίων της εταιρείας, να 

εντοπίσουν προβλήματα και αδυναμίες που εμφανίζονται σε λιμάνια και τερματικούς 

σταθμούς και τη συνολικότερη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και να καθορίσουν ποιες 

θα πρέπει να είναι οι βέλτιστες ταχύτητες των πλοίων της εταιρείας έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ο ιδανικός συνδυασμός ταχύτητας αλλά και οικονομίας καυσίμου. 

Τέλος, η ομάδα ανάλυσης (analytics) μπορεί να παρέχει στα επιτελικά στελέχη της 

εταιρείας ανάλυση και προβλέψεις για τη συνολική πορεία της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται, παρέχοντας τους μία σειρά στοιχεία, όπως ο βαθμός αξιοποίησης 

του συνολικού στόλου της αγοράς με βάση τους τρέχοντες ναύλους, τις επικρατούσες 

τάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των ναύλων στην αγορά, αλλά και τις 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου καθώς και γενικότερες 

προβλέψεις αναφορικά με τη μελλοντική του πορεία. 

Οι αποτελεσματικές στρατηγικές καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω μπορούν να βοηθήσουν μία ναυτιλιακή εταιρεία να βελτιώσει την 
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παραγωγικότητα της, να αυξήσει την απόδοση των στελεχών της, να εισάγει 

καινοτομίες που θα της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κατά συνέπεια να 

συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της.  

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων επιχειρησιακών στρατηγικών, 

βασιζόμενων στις αρχές του σύγχρονου μάρκετινγκ, μέσα από την ανάλυση του 

περιβάλλοντος μάρκετινγκ, αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα για μία ναυτιλιακή 

εταιρεία που δραστηριοποιείται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές λειτουργίας μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο στην 

επιβίωση της μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, αλλά και να της 

επιτρέψουν να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και τα κέρδη 

της. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε το σύγχρονο περιβάλλον του 

ναυτιλιακού μάρκετινγκ, οι παράγοντες που το καθορίζουν καθώς και οι στρατηγικές 

και φιλοσοφίες του μάρκετινγκ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάλυση και ανάδειξη των ιδιαίτερων πτυχών του  

περιβάλλοντος του ναυτιλιακού μάρκετινγκ και να καταδειχθεί ο ρόλος που καλείται να 

διαδραματίσει η ανάλυση περιβάλλοντος μάρκετινγκ στο σύγχρονο ναυτιλιακό 

μάρκετινγκ για μία ναυτιλιακή επιχείρηση, έγινε ενδελεχής ανάλυση του σύγχρονου 

περιβάλλοντος μάρκετινγκ στα πλαίσια μίας ναυτιλιακής επιχείρησης και των 

παραγόντων που το καθορίζουν.  

Έτσι, παρουσιάστηκε συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος, προκειμένου να γίνει κατανοητό 

το σύγχρονο περιβάλλον της συνεχούς εντατικοποίησης και διεύρυνσης του διεθνούς 

ανταγωνισμού και των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών που αλλάζουν ριζικά τη 

ναυτιλία και τις απαιτήσεις των ναυλωτών, όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα 

παρακολούθησης και διαχείρισης πληροφοριών, στο οποίο καλείται να εφαρμοσθεί το 

μάρκετινγκ στα πλαίσια μίας ναυτιλιακής εταιρείας. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει 

επίσης η κρίση κερδοφορίας την οποία αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, η 

οποία ξεκίνησε πολύ πριν τη διεθνή οικονομική κρίση, και έχει ενταθεί, όπως ήταν 

αναμενόμενο, εξαιτίας αυτής. 

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις δύο μεγαλύτερες αγορές θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων, 

την αγορά δεξαμενοπλοίων και την αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς 

και των παραγόντων που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας σε αυτές και κατά 

συνέπεια το περιβάλλον μάρκετινγκ στο οποίο οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να 

εφαρμόσουν τις κατάλληλες εκείνες στρατηγικές μάρκετινγκ προκειμένου να πετύχουν 

τους στόχους που έχουν θέσει και να διασφαλίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη τους. 

Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη ναυτιλιακή αγορά στην Ελλάδα, την εξέλιξη της, 

το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες  περιβάλλοντος που 

επικρατούν σε αυτή.  

Μέσα από την ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το περιβάλλον μάρκετινγκ 

μίας ναυτιλιακής επιχείρησης, όπως ο τρόπος λειτουργίας και η στρατηγική των 

ανταγωνιστριών ναυτιλιακών εταιρειών, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, το 
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οποίο τα τελευταία χρόνια προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και θέτει τους 

περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας μίας ναυτιλιακής εταιρείας, το χρηματοδοτικό 

πλαίσιο νέων επενδύσεων και αύξησης του διαθέσιμου στόλου καθώς και οι 

γενικότερες εξελίξεις στη ναυτιλιακή αγορά, αναδείχθηκε η σημασία των παραγόντων 

αυτών όσο και του γενικότερου περιβάλλοντος μάρκετινγκ τόσο σε επίπεδο 

ναυτιλιακής αγοράς που δραστηριοποιείται μία ναυτιλιακή εταιρεία, μέσω των 

στρατηγικών των ανταγωνιστών της και του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τη 

λειτουργία της και καθορίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες στο περιβάλλον μάρκετινγκ στο 

οποίο καλείται να εφαρμόσει τη στρατηγική της. 

Αναλύθηκαν επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν το γενικότερο περιβάλλον 

μάρκετινγκ και λειτουργίας της ναυτιλιακής αγοράς, όπως σημαντικά κοινωνικά, 

πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μία ιδιαίτερα 

διεθνοποιημένη αγορά όπως η ναυτιλιακή αγορά που λειτουργεί στα πλαίσια του 

διεθνούς παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.  

Παρουσιάστηκαν ακόμη φιλοσοφίες και στρατηγικές μάρκετινγκ και πώς αυτές 

συναντούν εφαρμογή στο σύγχρονο περιβάλλον του ναυτιλιακού μάρκετινγκ και θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν μία ναυτιλιακή εταιρεία να πετύχει τους στόχους που έχει 

θέσει.  

Στο ίδιο πλαίσιο, έγιναν μία σειρά προτάσεις γύρω από τις κατάλληλες στρατηγικές και 

τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες θα μπορούσε μία ναυτιλιακή εταιρεία να εισάγει 

στον τρόπο λειτουργίας της, προκειμένου να γίνει περισσότερο αποδοτική και να 

προσαρμοσθεί καλύτερα στις προκλήσεις που θέτει το σύγχρονο περιβάλλον, αλλά και 

να εφαρμόσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα τη 

βοηθούσε να αναπτυχθεί και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και τα κέρδη της στο 

σύγχρονο περιβάλλον μάρκετινγκ που διαμορφώνεται. 

  



57 
 

Βιβλιογραφία 

1. American Marketing Association (2013). Definition of marketing. Διαθέσιμο: 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

(25/05/2016) 

2. Basuki, W. A. και Henderson, S. Whatever happened to the Excellent 

Marketers? A study of financial performance and excellent marketing. Journal of 

General Management, Vol. 29. No. 2, Winter 2003. σ. 70 – 88. 

3. Blevins, G. και Henry, B., (2003). Oil Major requirements – More or Less?. 

Lloyd’s Register of Shipping, Consultancy Services Group.  

4. Brooks, M. R., (1983). Determinants of  shipper’s choice of container carrier: A 

study of Eastern Canadian exporters. Phd Thesis, UWIST.  

5. Chesbrough, H. W. A better way to innovate. Harvard Business Review, Ιούλιος 

2003. 

6. Clarkson Research Services Limited. World Fleet Monitor. 2012. ISSN 2042-

0633. 

7. Containerization International (1999). CI Poll shows shipper priority. 

November. 

8. Cooney, P. (2002). Sea Empress: Lessons learned. Intertanko seminar.  

9. Coulter, D., Coulter, B., Darden, B., Brown, G. (1989). Freight transportation 

carrier selection criteria: Identification of service dimensions for competitive 

positioning. Journal of Business Research. Vol 19. σελ. 51 - 66. 

10. Dynamo B.V. (1993). Containers: Too optimistic?. Fairplay International 

Shipping Weekly. 

11. Eurobank(2014), The Greek maritime transport industry and its influence on the 

Greek economy, Economy and markets 

12. Faust, P., (1976). The influence of exogenous factors on freight rate 

development. 

13. Frankerl, E. G., (1987). The world shipping industry. Croom Helm Publishers. 

σ. 190 – 191. 

14. Frazelle, E.H. (2000). Trends in transportation. Logistics management series. 

The logistics institute at Georgia Tech.  

15. Glave, T., Joerss, M. και Saxon, S. (2014). The hidden opportunity in container 

shipping. McKinsey&Company. Διαθέσιμο από 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx


58 
 

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-

finance/our- insights/the-hidden-opportunity- in-container-shipping (30/05/2016). 

16. Gorton L., Ihre R., Sandevarn, A. Shipbroking and chartering practice. Lloyd’s 

of London Press Ltd. σ. 102. 

17. Grammenos, C. (2002). The Handbook of maritime economics and business. σ. 

253. 

18. Kazuo, T. (1993). Japanese lines see marketing effort as way to increase sales. 

Lloyd’s list.’ 

19. Keegan, W. J. (1974). Multinational marketing management. Prentice – Hall. 

New Jersey. σ. 150 – 163.   

20. Kotler, P. (1994). Marketing management. Interbooks. σ. 226 – 227. 

21. Lopez, J. N. (1992). Bes’ chartering and shipping terms. Barker & Howard Ltd. 

σ. 368. 

22. Mc Conville, J. (1999). Economics of maritime transport. London. σ. 323 – 365. 

23. McDonald, H.B., Payne, A., (1996). Marketing planning for services. 

Butterworth-Heynman. 

24. Moore, T. (2000). Quality shipping – Perspectives of charters. Highlights and 

conclusions of the quality shipping seminar – A Global Perspective. Singapore.  

25. Payne, A., Holt, S. Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process 

and Relationship Marketing. British Journal of Management, Vol. 12, 2001.  

26. Panayides, P., Gray, R. (1997).  Marketing the Professional Ship Management 

Service. Maritime Policy and Management. Vol. 24, No.3.  

27. Papasuraman, A., Zeitham, V.A., Berry, L.L. Communication and Control 

Processes in the Delivery of Service Quality. Journal of Marketing, Vol. 52, 

April 1998. 

28. Pearson, R. (1980). Container line performance and service quality. University 

of Liverpool. 

29. Petrofin Research. 2011 Greek Fleet Statistics. s.l. : Petrofin Research. 

30. Piyush, T., Hidekazu, I., Masayuki, D. (2003). Shippers’ port and carrier 

selection behavior in China: A discrete choice analysis. Maritime Economics 

and Logistics. Vol. 5. 

31. Porter, M., E. (1985). Competitive Advantage. New York Press.  

32. Rajaish, B. New Marketing Strategies: How to face the competition. The 7 th 

International LSM Ship Management Conference, Cyprus 12 – 13 September 

1996. 

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-hidden-opportunity-in-container-shipping
http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-hidden-opportunity-in-container-shipping


59 
 

33. Rio Tinto (2001). Port state control – A charterer’s view. National Shipping 

Industry conference. 

34. Risser, J. L. Customers come first. Marketing management, 

Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2003. Vol. 12, Issue 6, σ. 70 – 88.  

35. Robert, M. Managing your competitor’s strategy. The Journal of Business 

Strategy. March/April 1990. 

36. Sasser, W.E, (1990). The Service Management Course: Case and Readings. 

Boston. 

37. Stopford, M., (1997). Maritime Economics. Routledge.  

38. Taylor, J. W. (1985). Competitive Marketing Strategies. Modern Business 

Reports. σ. 106 – 109. 

39. Teekay Added Transportation Solutions (1997). Value Added transportation 

solutions. Annual Report. 

40. Trace, K. Globalisation of container shipping. Paper for session 24, XIII 

Congress of Economic History, Buenos Aires, July 2002.  

41. Tuna, O., Silan, M. (2002). Freight transportation selection criteria: An 

empirical investigation of Turkish liner shipping. IAME International 

Conference, Panama. 13 – 15 Νοεμβρίου 2002. 

42. Vlachos, G., (2004). Study on the factors influencing the formation of the freight 

rates levels at the petroleum transportation markets. IAME. Ismir.  

43. Worsam, M. (1998). Marketing operations 1998 – 1999. The workbook 

produced jointly with the CIM for advanced certificate, recommended by the 

CIM chief examiner. σ. 282 – 285. 

44. Βλάχος, Γ. Π. (1997). «Ναυτιλιακή Οικονομική». Εκδόσεις J&J Ελλάς, σ. 313. 

45. Γεωργαντόπουλος, Ε., Βλάχος, Γ. Π. (1997). Ναυτιλιακή οικονομική. J & J 

Ελλάς. σ. 94 – 95. 

46. Γκιζιάκης, Κ., Παπαδόπουλος, Α., Πλωμαρίτου, Ε., (2002). Εισαγωγή στις 

ναυλώσεις. 

47. Γουλιέλμος, Α.(1999) Management ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τόμος Α. 

Εκδόσεις Α. Σταμούλη.  

48. Γουλιέλμος, Α. (2001). Η Διοίκηση της Διαχείρισης και της Παραγωγής στις 

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Εκδόσεις Σταμουλή. σ. 463 – 464. 



60 
 

49. ΙΟΒΕ. 2013. Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: 

επιδόσεις και προοπτικές. Διαθέσιμο από 

http://www.nee.gr/downloads/199IOBE%20JAN%202013.pdf (20/05/2016). 

50. Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (2013). Αναπτυξιακή εθνική ναυτιλιακή 

στρατηγική. 

51. Πλωμαρίτου, Η., Π. (2006). Μάρκετινγκ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Εκδόσεις 

Σταμούλη. 

52. Boston Consulting Group (2013). Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην 

Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Διαθέσιμο: 

http://www.bcg.gr/documents/file146827.pdf (30/05/2016). 

http://www.nee.gr/downloads/199IOBE%20JAN%202013.pdf
http://www.bcg.gr/documents/file146827.pdf

