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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται το θέμα της σύγχρονης ναυτιλιακής 

αγοράς και ειδικότερα της αγοράς πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τις 

εξελίξεις του κλάδου καθώς και τις στρατηγικές που ακολουθούν προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης και τις αυξανόμενες ανάγκες των 

πελατών τους. 

 

Αρχικά, διευκρινίζεται ποιες εταιρείες αναφέρονται ως Container Shipping Lines, πως 

ξεκίνησαν και ποιος είναι ο ρόλος τους στο παγκόσμιο εμπόριο. Γίνεται αναφορά στη 

σημασία της εμπορευματοκιβωτιοποίησης και πως άλλαξε τον τρόπο μεταφοράς των 

εμπορευμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται, περιγράφονται και αναλύονται οι στρατηγικές 

επιλογές των εταιρειών για την επιβίωση και εξέλιξη τους στον κλάδο της ναυτιλίας. Η 

κατασκευή των μεγάλων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, η σύναψη συμμαχιών καθώς και 

η σωστή επιλογή λιμένων και τερματικών σταθμών, είναι τα τρία κεφάλαια, στα οποία 

γίνεται μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης καθώς και των εκτιμήσεων για το 

μέλλον. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι τελικές προτάσεις της 

διπλωματικής. 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation has the intention to examine, analyze and illustrate in all the 

perspectives the maritime industry and especially the container shipping liner industry, 

the contemporary developments as well as the growth strategies that companies follow in 

order to deal with requirements imposed by the globalization and customers’ needs. 

 

At first place, it is clarified the meaning of Container Shipping Lines, their beginning and 

their contribution in global trade. It is also stated the importance of containerization and 

the reflections on the transportation of goods globally. In addition, this thesis describes 

and analyzes the strategic selections of subject companies for their survival and 

development in maritime industry. The construction of mega vessels, the partnerships 

and the correct port and terminal selection are the three chapters, in which presented the 

current status and the estimations for the future. Last but not least, subject thesis provides 

the conclusions and some suggestions.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια της συνεχούς παγκόσμιας ανάπτυξης, η εγγύτητα με τις πρώτες ύλες και τις 

αγορές είναι οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα 

τα εμπορικά πρότυπα και τις ναυτιλιακές διαδρομές. Σήμερα, το διεθνές εμπόριο έχει 

εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό όπου σχεδόν κανένα έθνος δεν μπορεί να είναι απόλυτα 

αυτάρκες. Κάθε χώρα εμπλέκεται στη διαδικασία της πώλησης όσων παράγει και της 

απόκτησης των εμπορευμάτων που στερείται, καθώς καμία δεν μπορεί να εξαρτάται 

μόνο από τους εγχώριους πόρους της. Το παγκόσμιο εμπόριο ενίσχυσε την 

αλληλεξάρτηση και τη διασύνδεση μεταξύ των λαών. Η ναυτιλία παρείχε πάντα τη 

μόνη οικονομικά αποδοτική μέθοδο μεταφοράς φορτίου σε οποιαδήποτε μεγάλη 

απόσταση και η ανάπτυξη της ναυτιλίας και η καθιέρωση ενός παγκόσμιου συστήματος 

εμπορίου έχουν προχωρήσει μαζί. Το αιώνιο τρίγωνο των παραγωγών, των 

κατασκευαστών και των αγορών συγκεντρώνονται μέσω της ναυτιλίας. Αυτό συνέβαινε 

πάντοτε και θα παραμείνει για το άμεσο μέλλον. 

 

Με τον όρο «ναυτιλιακή βιομηχανία» ή «ναυτιλία», εννοούμε όλες τις δραστηριότητες 

που συνδέονται και υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές ανθρώπων και αγαθών. Η 

εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου μέσω της μεταφοράς αγαθών δια θαλάσσης 

πραγματοποιείται από έναν συγκεκριμένο κλάδο μεταφορών, την Εμπορική Ναυτιλία 

και εκτιμάται ότι περίπου το 90% των αγαθών μεταφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο 

ναυτιλιακός κλάδος υφίσταται διαρκείς αλλαγές τα τελευταία έτη καθώς οι συνθήκες 

της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς.  

 

Σύμφωνα με την οικονομολογική προσέγγιση της ναυτιλιακής αγοράς από τον 

Stopford, η Ναυτιλιακή Αγορά δεν είναι ενιαία. Πρόκειται για ένα σύνολο από 

ξεχωριστές αγορές που διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο του μεταφερόμενου 

φορτίου, τον τύπο του πλοίου, τις απαιτήσεις των θαλάσσιων διαδρομών και το 

γεωγραφικό καταμερισμό. Ένας τρόπος διάκρισης της ναυτιλιακής αγοράς είναι αυτός 

που πραγματοποιείται με κριτήριο τον τύπο της μεταφορικής υπηρεσίας που παρέχουν 

τα πλοία. Η πρώτη βασική διάκριση στο χώρο της ναυτιλίας αφορά τις δύο μεγαλύτερες 

αγορές της, την αγορά γραμμών (liner shipping market) και την αγορά μεταφοράς 

χύδην φορτίων (bulk shipping market). Όταν ο όγκος του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ 

δύο ή περισσότερων γεωγραφικών τόπων το δικαιολογεί, αναπτύσσεται συνήθως μια 
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τακτική γραμμή (liner service) εκτέλεσης θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών ανάμεσα 

στους τόπους αυτούς (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2010). Η παροχή αυτών 

των υπηρεσιών συνήθως προϋποθέτει επενδύσεις τόσο σε πλοία και εξοπλισμό όσο και 

σε υποδομές. Κάθε αγορά που σχετίζεται με την μεταφορά φορτίων στους θαλάσσιους 

δρόμους διακρίνεται από τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά.  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει τις σύγχρονες εξελίξεις στη διεθνή 

ναυτιλία και θα επικεντρωθεί στη μελέτη των εταιριών πλοίων εμπορευματοκιβωτίων 

και των στρατηγικών ανάπτυξής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  CONTAINER LINER SHIPPING COMPANIES 

 

1.1 Η έναρξη των Container Liner Shipping companies 

 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '60, το φορτίο που μεταφερόταν από τις ναυτιλιακές 

γραμμές ήταν γνωστό ως «general cargo» και τα πλοία μεταφοράς ήταν μικρά πλοία 

ξηρού φορτίου. Τα φορτία τοποθετούνταν σε προκαθορισμένες συσκευασίες που 

απαιτούσαν χρονοβόρα εργασία κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης 

του πλοίου με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν στο λιμάνι για μεγάλη διάρκεια και 

να προκαλούν όχι μόνο συμφορήσεις αλλά και επιπλέον κόστος που ήταν αποτρεπτικό 

για την άνθιση του παγκόσμιου εμπορίου. 

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο e-nautilia, o Malcolm McLean, «Πατέρας των 

Εμπορευματοκιβωτίων» είχε την ιδέα για την απλοποίηση της μεταφοράς 

εμπορευμάτων, αποφεύγοντας τη συνεχή φόρτωση και εκφόρτωση από το ένα μέσο 

μεταφοράς στο άλλο, αλλά και για τη μείωση του μέσου χρόνου μεταφοράς. Ο 

Malcolm Mclean σκέφτηκε να φορτώνει στα πλοία τα φορτηγά, αλλά χωρίς το σασί, 

δηλαδή μόνο τα ρυμουλκούμενα με τα κουτιά και αργότερα μόνο τα κουτιά από όπου 

και προέκυψε η ονομασία εμπορευματοκιβωτίων ή «κουτιά» των πλοίων. Οι 

εφοπλιστές της εποχής ήταν πολύ επιφυλακτικοί με την ιδέα του McLean με 

αποτέλεσμα να γίνει ο ίδιος εφοπλιστής, ιδρύοντας  την εταιρεία Sea-Land S.A. Στην 

εικόνα 1.1 βλέπουμε το «Ideal Χ» που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως το πρώτο πλοίο 

εμπορευματοκιβωτίων που ταξίδεψε στις 26 Απρίλη του 1956 από το Newark με 

προορισμό το Χιούστον, μεταφέροντας πενήντα οκτώ εμπορευματοκιβώτια. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1.1 - Το πρώτο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων 

Πηγή: Maersk/SeaLand, 1956 

 

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει ριζικά στα τέλη της δεκαετίας του '60 με την εισαγωγή 

της "εμπορευματοκιβωτιοποίησης" ("containerization") στο εμπόριο μεταξύ των 
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Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Αυτή η επαναστατική αλλαγή στον τρόπο 

μεταφοράς υιοθετήθηκε γρήγορα από τον υπόλοιπο κόσμο και τα φορτία άρχισαν πλέον 

να μεταφέρονται όλο και περισσότερο εντός εμπορευματοκιβωτίων (containers) 

συγκεκριμένων διαστάσεων (μονάδα γνωστή ως - Twenty Feet Equivalent Unit - TEU). 

Στην αρχή τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν μεταποιημένα πλοία 

μεταφοράς χύδην φορτίων. Τα πρώτα εξειδικευμένα «κυψελοειδή» (cellural) πλοία 

άρχισαν να παραδίδονται το 1968 και σύντομα η εμπορευματοκιβτιοποίηση άρχισε να 

επεκτείνεται τόσο στη ναυτιλιακή όσο και σε όλους τους τύπους μεταφορών (Levinson, 

2006). Αυτή η διείσδυση των εμπορευματοκιβωτίων στη μεταφορά των εμπορευμάτων 

εκτίναξε τις διεθνείς συναλλαγές με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αντικαταστήσουν τα 

παραδοσιακά πλοία με εξειδικευμένα πλοία εμπορευματοκιβωτίων (container ships) 

συνεχώς αυξανόμενης χωρητικότητας. Σήμερα, το παγκόσμιο φάσμα των θαλασσίων 

μεταφορών έχει διευρυνθεί σε πραγματικά τεράστιες διαστάσεις, ενώ βοηθά επίσης και 

νέες χώρες να εισέλθουν στο εμπόριο.  

 

1.2  Τι εννοούμε με τον όρο Container Liner Shipping companies & η εξέλιξή τους 

Με τον όρο container liner shipping companies, αναφερόμαστε στις εταιρείες-

μεταφορείς (carriers) που πραγματοποιούν τακτικές μεταφορές αγαθών εντός 

εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως δια θαλάσσης. Η μεταφορική εταιρεία (Container 

Liner Shipping Company) δεσμεύεται να μεταφέρει με το στόλο της, φορτίο μεταξύ 

προκαθορισμένων λιμένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει του δημοσιευμένου 

χρονοδιαγράμματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας μπορούν να 

επισημανθούν ως εξής (Γκιζιάκης, Παπαδόπουλος, Πλωμαρίτου, 2010):  

 

α) Η υπηρεσία προσφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως εβδομαδιαία ή 

δεκαπενθήμερη βάση. 

 

β) Υποχρέωση αποδοχής φορτίου από όλους τους πελάτες και πλεύσης κατά την 

ημερομηνία που καθορίζεται από το δημοσιευμένο πρόγραμμα ακόμα και αν το πλοίο 

δεν είναι πλήρως φορτωμένο. 

 

γ) Προγραμματισμένη διαδρομή μέχρι το λιμάνι εκφόρτωσης. 

 



 

 

5 

Η εμπορική ναυτιλία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναπτύχθηκε με γρήγορους 

ρυθμούς λόγω της συνειδητοποίησης των ωφελειών της στη μείωση του συνολικού 

κόστους και στην ευχρηστία της διαχείρισης των φορτίων. Οι χρόνοι ελλιμενισμού των 

πλοίων μειώθηκαν κατά πολύ, κάτι που εκτός από το γεγονός ότι μείωσε το κόστος 

παραμονής του πλοίου σε κάθε λιμάνι, βοήθησε τις γραμμές να μειώσουν τους χρόνους 

των θαλάσσιων διαδρομών, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μεταφοράς. Η 

μείωση των ζημιών, αφού τα φορτία ήταν πλέον προστατευμένα μέσα στο 

εμπορευματοκιβώτιο, αλλά και ο μηδενισμός των μικροκλοπών πίεσε προς τα κάτω τις 

τιμές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα εμπορεύματα. Η τυποποίηση και η 

εύκολη φορτοεκφόρτωση βελτίωσαν την επικοινωνία με άλλες μορφές και μέσα 

μεταφοράς, όπως οδική και σιδηροδρομική και βοήθησαν τη στοίβαξη στους χώρους 

αποθήκευσης (Notteboom,2012b). 

 

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες ναυτιλιακών εταιρειών 

εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο για το 2017, οι οποίες ταξινομούνται κατά σειρά 

χωρητικότητας του στόλου τους και του αριθμού των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Ο αριθμός των πλοίων είναι το σύνολο των ιδιόκτητων & 

ναυλωμένων πλοίων.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 - Οι 20 μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων 

για το 2017 

 

 



 

 

6 

 

Πηγή: alphaliner.axsmarine.com 

 

H συνολική τους χωρητικότητα σε TEUS αντιπροσωπεύει περίπου το 87% της 

συνολικής χωρητικότητας σε TEUS παγκοσμίως. Η Hanjin Shipping με 626.217 TEU, 

104 πλοία και μερίδιο αγοράς 3,5%, δεν αναγράφεται στην παρακάτω λίστα καθώς 

έπαψε να λειτουργεί μετά την πτώχευση που κήρυξε τον Φεβρουάριο του 2017. 

 

Σήµερα, ύστερα από 50 χρόνια εξέλιξης των ναυτιλιακών γραμμών μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, τα containerships πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλιακή 

σκηνή. Οι θαλάσσιοι μεταφορείς και οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων, 

αποτελούν τους δυο σημαντικότερους παράγοντες της συγκεκριμένης βιομηχανίας και 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

Σύμφωνα με μελέτη της “STATISTA” (2017), το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσιων 

εμπορευματοκιβωτίων θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της αξίας του 

παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, το οποίο εκτιμήθηκε σε περίπου 12 τρισεκατομμύρια 

δολάρια για το 2017. Η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε 

εμπορευματοκιβώτια, έχει αυξηθεί από περίπου 100 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 

1980 σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια τόνους το 2016. Η παγκόσμια κυκλοφορία 

εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε από περίπου 30 εκατομμύρια teus το 1990 σε 100 

εκατομμύρια το 2006. Οι προβλέψεις προβλέπουν ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα φτάσει 

περισσότερα από 200 εκατομμύρια teus έως το 2020. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι 

συνεπεία της επέκτασης της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και της 

                                                
 TEU =The twenty-foot equivalent unit. Χρησιμοποιείται και ως μονάδα χωρητικότητας των 

πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων . 

Βασίζεται στη χωρητικότητα ενός 20ποδου  (6,1 μέτρα) εμπορευματοκιβωτίου (20ποδο κοντέινερ 

=1 TEU & 40ποδο κοντέινερ = 2 TEUS) 

 
DWT= Deadweight tonnage είναι η ένδειξη μέτρησης του βάρους που μεταφέρει ή μπορεί να 

μεταφέρει με ασφάλεια ένα πλοίο και δεν συμπεριλαμβάνει το βάρος του ίδιου του πλοίου αλλά το 

βάρος του φορτίου, των καυσίμων, του νερού, των προμηθειών και του πληρώματος. Η 

χωρητικότητα του νεκρού βάρους δίνεται συνήθως διεθνώς σε τόνους (μετρικούς τόνους). 
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παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας οικονομίας που οδηγεί στη μετεγκατάσταση της 

βιομηχανικής παραγωγής (ISL, 2006). 

 

Με συνολική χωρητικότητα περίπου 3,3 εκατομμυρίων TEUS, η δανική ναυτιλιακή 

εταιρεία APM-Maersk είναι σήμερα o ηγέτης της αγοράς στη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, ακολουθούμενη από MSC, CMA, COSCO και 

Hapag-Lloyd. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από την Αlphaliner (2017),  η 

Maersk Line, αύξησε το μεριδίο αγοράς από 12% το 2000 σε κάτι λιγότερο από το 17% 

το 2017 (συνολική χωρητικότητα 3,5 εκατομμύρια teus), ενώ η MSC, ο δεύτερος 

μεγαλύτερος μεταφορέας, έχοντας μεταφορική ικανότητα 1,03 εκατομμύρια teus το 

2007, δέκα χρόνια αργότερα κατάφερε να αναβαθμίσει την ικανότητά της κατά 2εκ. 

teus.  

 

1.3 Η εμπορευματοκιβωτιοποίηση – «Containerization» 

Αληθινή επανάσταση γενικά στις μεταφορές και ειδικότερα στις θαλάσσιες μεταφορές 

έφεραν τα εμπορευματοκιβώτια που είναι διεθνώς γνωστά ως containers. Σύμφωνα με 

τον Bart Kuipers το κοντέινερ αποτελεί την καλύτερη εφεύρεση του 20ου αιώνα και το 

προσομοιάζει με την εφεύρεση του τροχού, καθώς κανένας δεν μπορεί να φανταστεί 

τον κόσμο χωρίς τα κοντέινερ. Η ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων είναι η μεταφορά 

των εμπορευματοκιβωτίων μέσω της θαλάσσιας οδού με ειδικά πλοία μεταφοράς . Με 

τον ελληνικό όρο εμπορευματοκιβώτιο αποδίδεται ο διεθνής όρος κοντέινερ (container) 

που αφορά ειδική, κυρίως μεταλλική κατασκευή, με την οποία μεταφέρονται 

συσκευασμένα εμπορεύματα. Πρόκειται, δηλαδή για μεγάλα μεταλλικά (σιδερένια ή 

αλουμινένια) κιβώτια με τα οποία σήμερα έχει γενικευθεί ο τρόπος μεταφοράς των 

διαφόρων φορτίων, εκτός των χύδην, υγρών και αερίων. Στo εμπορευματοκιβώτιο 

αποθηκεύεται, προστατεύεται και διαχειρίζεται ένα πλήθος μικρών φορτίων (της ίδιας ή 

ξεχωριστών παραγγελιών) ως μια ενιαία μονάδα μεταφοράς (Rodrigue,1999). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο «THE BIRTH OF "INTERMODALISM", που δημοσιεύτηκε 

στην ιστοσελίδα worldshipping.org, στις 26 Απριλίου 1956 το Ideal X, έκανε το πρώτο 

του ταξίδι από το Port Newark στο Χιούστον στις ΗΠΑ. Είχε ενισχυμένο κατάστρωμα 

με 58 κουτιά μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και 15.000 τόνους χύδην 

πετρελαίου. Μέχρι τη στιγμή που το πλοίο αγκυροβολήθηκε στο λιμάνι του Χιούστον 
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έξι ημέρες αργότερα, η εταιρεία είχε ήδη λάβει παραγγελίες για την αποστολή 

εμπορευμάτων πίσω στο Port Newark σε  εμπορευματοκιβώτια. Η επιχείρηση McLean 

έγινε αργότερα γνωστή ως Sea-Land Services. Άλλες εταιρείες σύντομα στράφηκαν 

προς αυτήν την προσέγγιση. Δύο χρόνια αργότερα, το πλοίο Hawaiian Merchant της 

Matson Navigation Company, άρχισε μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων στον Ειρηνικό, 

μεταφέροντας 20 εμπορευματοκιβώτια από την Alameda στη Χονολουλού. Το 1960, η 

ίδια εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή του Hawaiian Citizen, του πρώτου πλοίου 

αποκλειστικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Ειρηνικό Ωκεανό.  

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πρώτο πλοίο ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων, το Sea-Land's Gateway City, πραγματοποίησε το πρώτο του 

ταξίδι στις 4 Οκτωβρίου 1957 από το Port Newark στο Μαϊάμι, ξεκινώντας μια τακτική 

διαδρομή μεταξύ Port Newark, Μαϊάμι, Χιούστον και Τάμπα. Λίγο αργότερα, η Santa 

Eliana, που λειτούργησε από τη Grace Line, έγινε το πρώτο πλοίο πλήρως 

εμπορευματοκιβωτίων που εισήλθε στο εξωτερικό εμπόριο όταν έφυγε για τη 

Βενεζουέλα τον Ιανουάριο του 1960. 

 

Ήταν λογικό ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η τυποποίηση των εμπορευματοκιβωτίων, 

έτσι ώστε όχι μόνο να μπορούν να στοιβάζονται πιο αποτελεσματικά, αλλά και τα 

πλοία, τα τρένα, τα φορτηγά και οι γερανοί στο λιμάνι να μπορούν να τοποθετούνται ή 

να κατασκευάζονται ειδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός μεγέθους. Αυτή η 

τυποποίηση εφαρμόστηκε τελικά σε ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία. 

 

Ήδη από το 1960, διεθνείς ομάδες άρχισαν να συζητούν ποια θα έπρεπε να είναι τα 

τυπικά μεγέθη των εμπορευματοκιβωτίων. Το 1961, ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης (ISO - International Organization for Standardization) καθόρισε 

τυποποιημένα μεγέθη. Τα δύο πιο σημαντικά και τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

μεγέθη ακόμα και σήμερα είναι αυτά των 20 ποδών και των 40 ποδών. Το 

εμπορευματοκιβώτιο των 20 ποδών, γνωστό και ως Twenty-foot Equivalent Unit 

(TEU), έγινε η βασική βιομηχανική αναφορά στον όγκο του φορτίου και τη 

χωρητικότητα των πλοίων που μετράται σε TEU. Το εμπορευματοκιβώτιο μήκους 40 

ποδών - 2 TEU – αναφέρεται ως Forty-foot Equivalent Unit (FEU) και είναι το πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενο κοντέινερ σήμερα. 
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Τα εμπορευματοκιβώτια είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν τον 

χειρισμό, την φόρτωση, τη στοίβαξη πάνω στο πλοίο, την εκφόρτωση και την 

ταυτόχρονη μεταφορά μεγάλου αριθμού φορτίων ή μεγάλης ποσότητας με την χρήση 

μηχανικών μέσων (S.Simon. the law of shipping containers JMLC, 1974).Πάνω από το 

80% του διεθνούς εμπορίου σήμερα πραγματοποιείται μέσω της διακίνησης 

εμπορευματοκιβωτίων και κυρίως διά θαλάσσης. Τεράστια χρηματικά ποσά 

εμπλέκονται στη χρήση και στη διαχείριση τους. Τα εμπορευματοκιβώτια ανήκουν 

κατά κύριο ρόλο σε εταιρίες που τα έχουν αγοράσει και τα διανέμουν με ορισμένο 

κόστος σε μεταφορείς, αποστολείς και παραλήπτες για χρήση (Rodrigue, 1999). Όπως 

παρατηρούμε και στο διάγραμμα 1.3.1 η αύξηση του όγκου που μεταφέρεται από πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι διαρκής και το 2016 τα φορτία ανήλθαν σε 

περίπου 1,7 δισεκατομμύρια τόνους.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.1 – O όγκος του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου που μεταφέρεται 

από πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  από το 1980 έως το 2016 

 

 

Πηγή: www.statista.com 

 

Η εμπορευματοκιβωτιοποίηση έχει αλλάξει την έκταση της παγκόσμιας διανομής 

φορτίων. Η διακίνηση μπορεί να γίνεται ταχύτερα και το πλεονέκτημα αυτό έχει ανοίξει 

νέες αγορές για εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς ο ίδιος χώρος σε ένα πλοίο, που 

καταλαμβάνεται από ένα κοντέινερ μπορεί να πουληθεί πιο συχνά και άρα να μειώσει 

το κόστος της διακίνησης. Ο γρήγορος ρυθμός της διακίνησης είναι περισσότερο 

http://www.statista.com/
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συνάρτηση του χρόνου που καταναλώνεται, παρά της ταχύτητας, αφού η 

εμπορευματοκιβωτιοποίηση βελτίωσε τη λειτουργία της μεταφόρτωσης 

(Rodrigue,1999). Η παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων είναι το άθροισμα 

όλων των εμπορευματοκιβωτίων που χειρίζονται τα λιμάνια, είτε ως εισαγωγές, είτε ως 

εξαγωγές είτε ως μεταφορτώσεις. Στο διάγραμμα 1.3.2 παρατηρούμε τη σταδιακή 

αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων από το 1980 έως και το 2015.  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.2   Η παγκόσμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 

 

Πηγή: Drewry Shipping Consultants 

 

Εμπορευματοκιβώτια μπορούν να μεταφέρουν οι εξής τύποι πλοίων:  

 

 Τα mother vessels, που είναι τα μεγάλης χωρητικότητας και πραγματοποιούν 

μεγάλων αποστάσεων ταξίδια. Προσεγγίζουν συγκεκριμένα μεγάλα λιμάνια που 

παρουσιάζουν μεγάλη εμπορευματική κίνηση και μικρότερα λιμάνια «στρατηγικής 

σημασίας», τα οποία χρησιμοποιούνται ως λιμάνια σύνδεσης με περιμετρικά 

μικρότερα λιμάνια. 

 Τα feeder vessels, που είναι μικρότερης χωρητικότητας πλοία και προσεγγίζουν 

μικρότερα λιμάνια που τα συνδέουν με τα μεγαλύτερα λιμάνια.   
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  Τα RoRo (Roll-on/Roll-off) που είναι πλοία είναι αυτά που μεταφέρουν φορτία τα 

οποία μπορούν να φορτωθούν από μόνα τους καθώς είναι τροχοφόρα (αυτοκίνητα, 

φορτηγά, φορτηγά ημιρυμουλκούμενων οχημάτων)΄. 

 Πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση των πρώτων 

δύο κατηγοριών  

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.3.3 –  Πλοίο Roll-on/Roll-off (αριστερά) & container ship (δεξιά) 

 

         

 

Πηγή: www.e-nautilia.gr 

 

 

Η σωστή φόρτωση ή "πλήρωση" των εμπορευματοκιβωτίων είναι πολύ σημαντική για 

την ασφάλεια και τη σταθερότητα των εμπορευματοκιβωτίων και των πλοίων, των 

φορτηγών και των αμαξοστοιχιών που μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια. Η ψευδής 

δήλωση του βάρους του φορτίου είναι ένας σοβαρός κίνδυνος ο οποίος συχνά έχει ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αξιώσεων (claims), κατασκευαστικές ζημιές στα πλοία και 

επίσης δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού.  

 

Το 2008, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας (WSC- World Shipping Council), μαζί 

με το Διεθνές Επιμελητήριο Ναυτιλίας (ICS - International Chamber of Shipping), 

δημοσίευσε τον οδηγό  Transport of Containers by Sea - Industry Guidance for Shippers 

and Container Stuffers, προκειμένου να βοηθήσει  όσους εμπλέκονται με τη μεταφορά 

των εμπορευματοκιβωτίων. Το 2010, η WSC και η ICS εξέδωσαν κοινή δήλωση με την 

http://www.worldshipping.org/pdf/industry_guidance_shippers_container_stuffers.pdf
http://www.worldshipping.org/pdf/industry_guidance_shippers_container_stuffers.pdf
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οποία καλούσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ - International Maritime 

Organization) να θεσπίσει μια διεθνή νομική απαίτηση, ώστε να ζυγίζονται όλα τα 

φορτωμένα εμπορευματοκιβώτια στο  λιμάνι προτού τοποθετηθούν σε πλοίο για 

εξαγωγή. Το Νοέμβριο του 2014, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ - 

International Maritime Organization)  ενέκρινε τροποποίηση της Σύμβασης για την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS - Safety of Life at Sea 

convention) σχετικά με την υποχρεωτική επαλήθευση του βάρους των 

εμπορευματοκιβωτίων. Η τροπολογία ισχύει για όλα τα κράτη μέλη που με τη σειρά 

τους θα τα υιοθετήσουν στο δικό τους εθνικό δίκαιο. Κάθε χώρα θα παράσχει τις δικές 

της κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του. Από την 1η Ιουλίου 2016, οι 

φορτωτές  πρέπει να παρέχουν την επαληθευμένη μικτή μάζα (VGM - Verified Gross 

Mass) κάθε αποστολής στον μεταφορέα τους και στον τερματικό σταθμό. Οι κανόνες 

SOLAS δηλώνουν ότι εάν ένας αποστολέας δεν παράσχει το VGM, το 

εμπορευματοκιβώτιο δεν μπορεί να φορτωθεί στο πλοίο και ο ίδιος επιβαρύνεται για 

τυχόν πρόσθετες χρεώσεις. 

 

Παρακάτω αναγράφονται τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των 

κοντέινερ στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως καταγράφηκαν από τον Rodrigue. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 Τυποποίηση (Standardization): Συγκεκριμένο προϊόν μεταφοράς που μπορεί 

να διαχειριστεί οπουδήποτε στον κόσμο (πρότυπο ISO) μέσω εξειδικευμένων 

μέσων  (πλοία, φορτηγά κ.α) και εξοπλισμό. Κάθε κοντέινερ έχει έναν μοναδικό 

αριθμό αναγνώρισης και έναν κωδικό τύπου μεγέθους. 

 Ευελιξία (Flexibility): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ευρείας 

ποικιλίας αγαθών και υπάρχουν ειδικά προσαρμοσμένα εμπορευματοκιβώτια 

για τη μεταφορά πιο εξειδικευμένου φορτίου. 

 Κόστος (Costs): Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς λόγω των πλεονεκτημάτων 

της τυποποίησης. Χαμηλό κόστος μεταφοράς. 20 φορές μικρότερο από τη 

μεταφορά χύδην φορτίου. Οικονομίες κλίμακας στα μέσα μεταφοράς και τους 

τερματικούς σταθμούς. 

 Ταχύτητα (Velocity): Οι εργασίες μεταφόρτωσης είναι ελάχιστες και γρήγορες. 

Οι χρόνοι ανάκαμψης του λιμένα μειώθηκαν από 3 εβδομάδες σε περίπου 24 
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ώρες. Τα πλοία μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων είναι ταχύτερα από τα 

κανονικά φορτηγά πλοία. 

 Αποθήκευση (Warehousing): Το κοντέινερ αποτελεί από μόνο του τη δική του 

αποθήκη. Απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή συσκευασία. Μεγαλύτερη 

διαθεσιμότητα χώρου λόγω της δυνατότητας στοίβαξης  

 Προστασία και ασφάλεια (Security and safety): Το περιεχόμενο του 

κοντέινερ είναι άγνωστο στους μεταφορείς. Μπορεί να ανοίξει μόνο από τον 

φορτωτή, από τον παραλήπτη ή σε κάποιον τελωνειακό έλεγχο.  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 Περιορισμοί τοποθεσίας (Site constrains): Μεγάλη κατανάλωση χώρου 

μετακινείται στην αστική περιφέρεια, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στα 

λιμάνια καθώς τα νέα μεγάλα πλοία απαιτούν βύθισμα τουλάχιστον 13 μέτρων. 

 Ένταση κεφαλαίου (Capital intensiveness): Οι υποδομές και ο εξοπλισμός 

χειρισμού των εμπορευματοκιβωτίων (γιγαντοί γερανοί, αποθήκες, εσωτερικοί 

δρόμοι, σιδηροδρομική πρόσβαση) αποτελούν σημαντικές επενδύσεις 

κεφαλαίου. 

 Τοποθέτηση σε στοίβα (Stacking): Πολυπλοκότητα της διαχείρισης των 

κοντέινερ, τόσο στο έδαφος όσο και στα μέσα μεταφοράς. Είναι δύσκολο να 

αποφευχθεί επισκευή και συνεπάγεται επιπλέον κόστος και χρόνο για τους 

φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών. 

 Επανατοποθέτηση (Repositioning): Πολλά κοντέινερ μετακινούνται κενά 

(20% όλων των ροών). Είτε γεμάτο είτε άδειο, ένα κοντέινερ καταλαμβάνει τον 

ίδιο χώρο. Ο διαφορετικός όγκος παραγωγής και κατανάλωσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο απαιτεί την επανατοποθέτηση κοντέινερ (transoceanic). 

 Κλοπές και απώλειες (Theft and losses): Ευπάθεια μεταξύ τερματικού 

σταθμού και τελικού προορισμού. Περίπου 1.500 εμπορευματοκιβώτια χάνονται 

στη θάλασσα κάθε χρόνο (πέφτουν εκτός του πλοίου), αλλά τα στοιχεία αυτά 

διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το εάν ένα συγκεκριμένο περιστατικό 

συμβαίνει σε ένα δεδομένο έτος. 

 Παράνομο εμπόριο (Illicit trade): Μέσο που χρησιμοποιείται στο παράνομο 

εμπόριο αγαθών, ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για παράνομη 

μετανάστευση. Ανησυχίες σχετικά με τη χρήση κοντέινερ για τρομοκρατία. 



 

 

14 

1.3.1 Τύποι και μεγέθη εμπορευματοκιβωτίων  

 

Τα εμπορευματοκιβώτια είναι διαθέσιμα σε διάφορους τύπους εκτός από τον 

τυποποιημένο κοντέινερ ξηρού φορτίου (standard dry cargo container) και αναφέρονται 

ως "ειδικός" εξοπλισμός (special equipment). Ως τέτοιος  θεωρούνται τα κοντέινερ με 

ανοιχτά άκρα, ανοιχτή πλευρά, ανοικτή κορυφή, μισό ύψος, flat rack, ψυγεία, 

δεξαμενές και άλλα κοντέινερ τα οποία έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές 

διαστάσεις από τα 20ποδα & 40ποδα εμπορευματοκιβώτια. Τα εμπορευματοκιβώτια 

στον παγκόσμιο στόλο των εμπορευματοκιβωτίων ισοδυναμούν με περισσότερα από 34 

εκατομμύρια TEU. 

 

Κάθε εμπορευματοκιβώτιο έχει τον δικό του μοναδικό αριθμό, για να είναι εφικτός ο 

εντοπισμός του ιδιοκτήτη, των ανθρώπων που ναυλώνουν το εμπορευματοκιβώτιο,  

ακόμη και για να παρακολουθείται η τοποθεσία του οπουδήποτε στον κόσμο. Στον 

πίνακα 1.3.1.1 αναφέρονται αναλυτικά τα πιο διαδεδομένα είδη εμπορευματοκιβωτίων 

με τα χαρακτηριστικά τους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.1.1 – Τύποι εμπορευματοκιβωτίων 

 

 

 

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/containers/dry-cargo-containers
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Πηγή: www.goshipping.gr 

 

1.4  Ανακεφαλαίωση 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν οι εταιρείες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων ή 

διαφορετικά container shipping lines. Είδαμε την έναρξή τους, την εξέλιξή τους , καθώς 

και ποιες πρωταγωνιστούν στη σημερινή παγκόσμια αγορά. Κανείς σήμερα δεν μπορεί 

να φανταστεί την παγκόσμια μεταφορά φορτίων χωρίς τα πλοία εμπορευματοκιβωτίων. 

Η ναυτιλία έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων τακτικών 

γραμμών. Ο παγκόσμιος στόλος πλοίων τακτικών γραμμών, κυρίως με τη μορφή 

πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων τύπου roll-on / roll-off, είναι 

πλέον σε θέση να εξυπηρετεί περίπου το 60% της αξίας των εμπορευμάτων που 

μεταφέρεται διεθνώς δια θαλάσσης κάθε χρόνο. 

 

Η ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων διαφέρει από τη συμβατική, επειδή χρησιμοποιεί 

«εμπορευματοκιβώτια» διαφόρων τυπικών μεγεθών. Τα κοντέινερ, η μεγαλύτερη 

εφεύρεση σύμφωνα με τον Bart Kuipers, έφεραν την επανάσταση στις μεταφορές. Η 

χρήση τους πλέον είναι ευρέως διαδεδομένη καθώς τεράστιος όγκος διακινείται 
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καθημερινώς. Τα πλεονεκτήματά τους κατάφεραν όχι απλά να ισοσταθμίσουν τα 

μειονεκτήματα τους, αλλά και να τα ξεπεράσουν καθώς είναι το πιο διαδεδομένο μέσο 

μεταφοράς. Πλοία, λιμενικοί τερματικοί σταθμοί, φορτηγά και τρένα προσαρμόστηκαν 

για να χειριστούν τα εμπορευματοκιβώτια, χάρη στο έργο του Διεθνούς Οργανισμού 

Τυποποίησης (ISO), ο οποίος το 1961, καθόρισε τυποποιημένα μεγέθη για όλα τα 

εμπορευματοκιβώτια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 :  Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
 

2.1 Τα μεγέθη των containerships 

Τα πρώτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ήταν τροποποιημένα πλοία 

μεταφοράς χύδην φορτίου ή tankers και μπορούσαν να μεταφέρουν μέχρι και 800 

TEUS. Τα κοντέινερ τη δεκαετία του ΄60, αποτελούσαν ένα νέο μέσο μεταφοράς 

αγαθών και ο πιο οικονομικός τρόπος ήταν να τροποποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα πλοία 

που διέθεταν γερανούς. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 που τα κοντέινερ είχαν πια 

εδραιωθεί, κατασκευάστηκαν τα πρώτα containerships, χωρίς γερανούς ώστε να 

μπορούν να φορτωθούν ακόμα περισσότερα κοντέινερ (Kevin Cullinane and Mahim 

Khanna, 1998). Στην διάρκεια του µισού αιώνα παρουσίας των containerships επήλθαν 

σηµαντικές αλλαγές και όπως βλέπουμε στην εικόνα 2.1.1, η χωρητικότητά τους 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το σηµερινό µεγαλύτερο πλοίο µεταφοράς Ε/Κ 

είναι το OOCL Hong Kong χωρητικότητας 21.413 TEUS, μήκος 400 μέτρων & ύψος 

59 μέτρων. Το εν λόγω πλοίο µπορεί να µεταφέρει περίπου 370 φορές περισσότερα 

εµπορευµατοκιβώτια από ότι το Ideal-X. Σύμφωνα με τον Ulrich Malchow, εάν 

συνεχιστεί η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο, θα δούμε το πρώτο πλοίο των 23.000 TEU 

γύρω στο έτος 2020 και θα μπορούσαν να αναμένονται πλοία των 30.000 TEU από το 

2025 και μετά. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1.1 – Η εξέλιξη των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων

 

Πηγή: www.bbc.com 
 

http://www.bbc.com/
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H αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας των πλοίων είναι η νέα τάση στην αγορά των 

ναυτιλιακών γραμμών. Οι οικονομίες κλίμακας που έχουν δημιουργηθεί στη θάλασσα 

αποτελούν το κύριο επιχείρημα υπέρ της χρήσης τέτοιων μεγάλων κοντεινερόπλοιων 

(container ships) (Gilman, 1999, Stopford, 1999, Cullinane and Khanna, 1999a, 1999b, 

Cariou, 2000). Συγκεκριμένα, δύο είναι τα στοιχεία που συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση πόρων: το κόστος του επενδυμένου κεφαλαίου και το κόστος των 

καυσίμων (περίπου 50-60% των λειτουργικών εξόδων) που αυξάνονται λιγότερο 

αναλογικά με τη χωρητικότητα μεταφοράς ενός πλοίου. Για παράδειγμα, η τιμή 

κατασκευής ενός πλοίου χωρητικότητας 6500-teus το 2001 εκτιμήθηκε σε περίπου 70 

εκατομμύρια δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο υπάρχον πλοίο OOCL Hong Kong 

χωρητικότητας 21.413 teus στοίχισε 158 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή η αντιστοιχία 

είναι 10.770 USD/ΤEU για το πρώτο και 7.378 USD / TEU για τo δεύτερο.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο διαγράμματα. Το πρώτο αναφέρει την κατάταξη των 

κορυφαίων μεταφορέων πλοίων εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως με βάση τον 

αριθμό των πλοίων στα βιβλία παραγγελιών τους, ενώ το δεύτερο εμφανίζει την 

κατάταξή τους με βάση την χωρητικότητα σε TEUS των πλοίων που είναι στα βιβλία 

παραγγελιών τους. Για παράδειγμα, η COSCO έχει στο βιβλίο παραγγελιών της 29 

πλοία. Η συνολική χωρητικότητα αυτών είναι 515164 ΤΕUS, δηλαδή ατά μέσο όρο 

κάθε πλοίο της θα έχει χωρητικότητα 17764 TEUS, ενώ η CMA CGM, επιβεβαίωσε 

την παραγγελία εννέα γιγαντιαίων διαστάσεων containerships χωρητικότητας 22.000 

TEU, καθώς δημοσιοποίησε τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1 –  Βιβλίο παραγγελιών νέων πλοίων για το 2017 

 

Πηγή:  www.statista.com 

 

http://www.statista.com/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1 – Βιβλίο παραγγελιών νέων πλοίων σε TEUS  για το 2017 

 

Πηγή: www.statista.com 

 

Σύμφωνα με την Alphaliner, μια αύξηση στον αριθμό των νεοναυπηγηθέντων πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα οδηγούσε σε αδράνεια πλοία συνολικής 

χωρητικότητας άνω των 1 εκατ. TEUs. Μέχρι τα τέλη του περασμένου Ιουλίου ο 

αδρανής στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανερχόταν σε 472.995 

TEUs, το χαμηλότερο επίπεδο αδράνειας των τελευταίων δύο ετών. Τα χαμηλά επίπεδα 

αδράνειας που επικρατούν την περίοδο αυτή θα μετριαστούν από τις παραδόσεις νέων 

πλοίων χωρητικότητας 14.000 έως 21.000 TEUs στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της Alphaliner. Μέχρι τα τέλη του 2017, πρόκειται να παραδοθούν πλοία με 

συνολική χωρητικότητα άνω των 700.000 TEUs, ενώ πλοία χωρητικότητας 150.000 

TEUs πρόκειται να οδηγηθούν προς διάλυση. Μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους 

εκτιμάται ότι ο αδρανής στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα είναι 

άνω των 950.000 TEUs. 

http://www.statista.com/
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2.2 Τα μειονεκτήματα της αυξημένης χωρητικότητας των πλοίων 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που περιορίζουν τη χρήση των μεγαλύτερων πλοίων. Ο 

πρώτος παράγοντας σχετίζεται με τον τεχνολογικό τομέα που αφορά κυρίως τη ναυτική 

αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα, η επιπλέον αύξηση του αριθμού των κοντέινερ πάνω 

από το κατάστρωμα και η παραγόμενη ταλάντωση δημιουργεί δομική πίεση στο πλοίο 

και ενδεχόμενες ζημίες των προϊόντων που είναι συσκευασμένα στα κοντέινερ των 

ανώτερων καταστρωμάτων (Pierre Cariou, 2008). Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν 

υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων μεγάλων σκαφών (Stapersma και 

Grimmelius ,2003) σχετικά με τον όγκο εκπομπής θειικού & νιτρικού άλατος καθώς και 

διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα, όμως, με πρόσφατη έκθεση ομάδας 

εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (International Maritime 

Organization – ΙΜΟ), η διεθνής θαλάσσια ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 2,7% των 

ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Και σύμφωνα με την ανάλυση του Σουηδικού Δικτύου Μεταφορών και Περιβάλλοντος 

(Πίνακας 2.2.1) η ναυτιλία παράγει επίσης λιγότερες εκπομπές καυσαερίων - 

συμπεριλαμβανομένων των οξειδίων του αζώτου, των υδρογονανθράκων, των 

σωματιδίων, του μονοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του θείου - για κάθε τόνο 

που μεταφέρεται ανά χιλιόμετρο συγκριτικά με τις αέριες ή οδικές μεταφορές. Για 

παράδειγμα, όπως έχει αναρτηθεί σε άρθρο στον ιστότοπο worldshipping.org, ένας 

τόνος εμπορευμάτων μπορεί να αποσταλεί από το λιμάνι της Μελβούρνης της 

Αυστραλίας στο λιμάνι του Long Beach των ΗΠΑ, σε απόσταση 12.770 χιλιομέτρων 

(7.935 μίλια), ενώ παράγει λιγότερες εκπομπές CO2 από ό,τι δημιουργείται όταν 

μεταφέρεται το ίδιο φορτίο στις ΗΠΑ με φορτηγό από το Ντάλας έως το Long Beach, 

σε απόσταση 2.307 χιλιομέτρων (1.442 μίλια). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1 – Εκπομπές CΟ2 στα μεταφορικό μέσα (grams per tonne-km) 

 

Πηγή: ΝΤΜ Sweden, 2016 
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Βέβαια, οι ναυτιλιακές γραμμές ταυτόχρονα με την αύξηση της χωρητικότητας των 

πλοίων τους, επενδύουν και στην τεχνολογία με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής και της ενεργειακής απόδοσης του στόλου τους. Για παράδειγμα, 

όπως έχει δηλώσει ο Diego Aponte, CEO της ναυτιλιακής εταιρείας MSC, η εταιρεία 

έχει επενδύσει σε ένα αυτόματο σύστημα συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης 

για την καλύτερη αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας του στόλου της. Επίσης, η 

ίδια εταιρεία, έχει διεξάγει μελέτες με ειδικούς ώστε τα πλοία της να επιτρέπουν τη 

βέλτιστης διαχείριση του νερού έρματος (ballast water treatment system).  

 

Ο δεύτερος παράγοντας που περιορίζει τη χρήση των μεγαλύτερων πλοίων σχετίζεται 

με την ικανότητα υποδοχής των λιμένων. Δεν είναι όλα τα λιμάνια σε θέση να 

προσφέρουν τις ναυτικές συνθήκες, την υποδομή και τις εσωτερικές συνδέσεις που 

χρειάζεται ένα μεγάλο πλοίο, καθώς και να προσφέρουν μια ποιότητα εξυπηρέτησης 

που ελαχιστοποιεί το χρόνο παραμονής του πλοίου σε ένα λιμένα. Συνεπώς, τα 

μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μπορούν να εξυπηρετούν λιγότερα 

λιμάνια (Pierre Cariou, 2008). Τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών των πλοίων και οι 

απαιτήσεις χειρισμού τους, ασκούν πίεση στην εύρυθμη λειτουργία της προβλήτας και 

των γερανών. Για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση πρέπει να απασχολούν περισσότερο 

εξοπλισμό που συνεπάγεται περισσότερες ώρες εργασίας & βάρδιες. Για παράδειγμα, 

αναφέρθηκε ότι στα λιμάνια του Λος Άντζελες και του Long Beach, οι τερματικοί 

σταθμοί χρησιμοποιούν τακτικά έξι γερανούς ανά πλοίο (χωρητικότητας ως και 8.000 

TEU), ενώ για την εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων πλοίων απαιτούνται επτά ή οκτώ 

γερανογέφυρες (JOC.com, 2014). Επιπροσθέτως, η εξυπηρέτηση σε λιμάνια 

μεγαλύτερης κίνησης ενδέχεται να απαιτεί από τα πλοία να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στην αναμονή (berth), στον κατάπλου και στον απόπλου (Port Economics, 2017). 

  

Επίσης, καθώς ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται με τα μεγάλα 

πλοία είναι τεράστιος, οδηγούν σε υπερφόρτωση τη χωρητικότητα των λιμένων σε 

μερικές ημέρες ή ακόμα και ώρες και σε υπολειτουργία άλλους τερματικούς σταθμούς 

(Drewry Maritime Research, 2016). Ταυτόχρονα απαιτείται περισσότερος εξοπλισμός 

                                                
 Οι δεξαμενές εντός του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γεμίζουν με νερό για 

να διαχειρίζονται τη σταθερότητα του σκάφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για 

λόγους ασφαλείας και απόδοσης. Τα νερά αυτά διανύουν μεγάλες αποστάσεις και δεν 

απελευθερώνονται στο μέρος από όπου έγινε η συλλογή τους. Η κατάλληλη διαχείριση 

των υδάτων έρματος μπορεί να μειώσει την εκπομπή αερίων, να ελαχιστοποιήσει τους 

κινδύνους μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών καθώς και να μην διαταράξει την 

ισορροπία του συστήματος. 
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για τη μετακίνησή τους  από και προς τις περιοχές στοίβαξης, ενώ για τα «ειδικά» 

εμπορευματοκιβώτια (special equipment) όπως για παράδειγμα τα κοντέινερ- ψυγεία 

απαιτείται επιπλέον προσωπικό & εξοπλισμός που θα παρέχει την απαραίτητη επίβλεψη 

και ρευματοδότηση αντίστοιχα.  

 

Οι έντονες αυξήσεις στον όγκο του φορτίου δημιουργούν μεγαλύτερη κυκλοφοριακή  

συμφόρηση στην πρόσβαση του κάθε λιμανιού, καθώς  αυξάνονται τα δρομολόγια των 

φορτηγών. Οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται στη θάλασσα από τα μεγάλα 

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δεν εκτείνονται απαραίτητα και στους λιμένες. 

Μία μελέτη διαπιστώνει ότι η αύξηση του μεγέθους του πλοίου κατά 1%, οδηγεί σε 

αύξηση περίπου κατά 2,9% του χρόνου που απαιτείται στο λιμάνι αποδεικνύοντας πως 

οι οικονομίες κλίμακας που αποκτήθηκαν στη θάλασσα χάνονται στα λιμάνια (Guan et 

al., 2017).  

 

Η πρόκληση λοιπόν με τα μεγαλύτερα πλοία είναι πώς θα αποφευχθεί ο χαμένος χρόνος 

κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης, καθώς τα πλοία καταλαμβάνουν περισσότερο 

χώρο και παραμένουν στο λιμάνι περισσότερο (JOC Group,2014). Μια άλλη πρόκληση, 

ειδικά για τους μικρότερους λιμένες στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, είναι ο τρόπος 

με τον οποίο αποφασίζεται ο σχεδιασμός των τερματικών σταθμών, ο τρόπος χειρισμού 

του φορτίου, η έκταση της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης του εξοπλισμού, 

του τύπου της τεχνολογίας που υιοθετείται και της διαχείρισης του λιμένα και του 

προσωπικού (Lloyd's Loading List, 2017c). 

 

Τέλος, η αδυναμία πολλών λιμανιών να εξυπηρετήσουν τέτοιου είδους πλοία, οδηγεί 

στην ανάγκη δημιουργίας σύνδεσης μεταξύ των λιμανιών που δεν μπορούν να 

εξυπηρετήσουν με αυτά που εξυπηρετούν. Συνεπώς, δημιουργείται το επιπλέον κόστος 

της μεταφόρτωσης και των τοπικών γραμμών (feeder and transshipment costs) (Imai et 

al., 2006).  

 

2.3 Η έρευνα της Drewry Shipping Consultants Limited 

Η συμβουλευτική εταιρεία Drewry πραγματοποίησε τον Μάρτιο του 2016 μια μελέτη 

προσομοίωσης των λειτουργικών και οικονομικών επιπτώσεων στις γραμμές, τους 

τερματικούς σταθμούς, τους λιμένες και άλλους ενδιαφερόμενους της αλυσίδας 

εφοδιασμού, καθώς το μέγεθος των πλοίων αυξάνεται πάνω από 18.000 teus. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τις 
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οικονομίες κλίμακας, που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας, μπορεί να εξαντλούνται.  

 

Από το 2009, οι κυριότερες ναυτιλιακές εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων έχουν 

εμπλακεί σε έναν αγώνα κατασκευής μεγαλύτερων πλοίων για να μειώσουν το κόστος 

και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Ενώ τα μεγαλύτερα πλοία βοηθούν τους 

μεταφορείς να μειώσουν το κόστος ταξιδίου, αυτές οι αποταμιεύσεις αντισταθμίζονται 

ολοένα και περισσότερο από τα υψηλότερα λιμενικά και χερσαία κόστη που σημαίνει 

ότι η συνολική εξοικονόμηση κόστους του συστήματος είναι μικρή και μειώνεται. 

 

Τα μεγαλύτερα σκάφη έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στα λιμάνια, όπου τα νερά πρέπει 

να είναι βαθύτερα αλλά και στα τερματικά, τα οποία πρέπει να αναβαθμίσουν τον 

εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό για να χειριστούν αποτελεσματικά 

τους υψηλότερους όγκους φορτίων. Σε μια συνολική βάση «κόστους συστήματος», η 

μελέτη διαπίστωσε ότι η αναβάθμιση των πλοίων παρέχει μόνο μέτρια εξοικονόμηση 

για τη συνολική αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ τα κέρδη από την αποδοτικότητα περαιτέρω 

διαβρώνονται καθώς το μέγεθος των πλοίων αυξάνεται πέραν των 18.000 teus. Ο 

Drewry αναμένει ότι ακόμη και χωρίς περαιτέρω αύξηση του μέγιστου μεγέθους των 

πλοίων, το πλήθος των μεγάλων σκαφών που αναμένεται να παραδοθούν το 2016 θα 

εξαντλήσει τους τερματικούς πόρους, καθώς όσο το μέσο μέγεθος των πλοίων 

αυξάνεται τόσο αυξάνεται το φορτίο που πρέπει να χειριστούν σε ώρες αιχμής. 

 

Τα βασικά ευρήματα από την εν λόγω μελέτη αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω : 

 Η εξοικονόμηση κόστους στο σύνολο του συστήματος με το λιμάνι, αγγίζει 

μόλις το 5% του συνολικού κόστους του δικτύου και οι οικονομίες κλίμακας, 

μειώνονται καθώς τα μεγέθη των πλοίων αυξάνονται πέραν των 18.000 teus. 

 Οι τερματικοί σταθμοί θα επιβαρύνονται με σημαντικές κεφαλαιουχικές 

δαπάνες για τη διαχείριση μεγαλύτερων μεγεθών πλοίων και θα χρειαστεί να 

αυξηθούν κατά ένα τρίτο οι τερματικές χώροι για να αποφευχθεί η συμφόρηση, 

ακόμη και χωρίς αύξηση του όγκου. 

 Οι οικονομίες κλίμακας από τα μεγάλα πλοία θα δουλεύουν για τη συνολική 

αλυσίδα εφοδιασμού, μόνο εάν τα τερματικά μπορούν να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα σύμφωνα με τις αυξήσεις του μεγέθους των πλοίων. 

 Δεν υπάρχουν σημαντικά οφέλη κόστους, χαμηλότερη συχνότητα υπηρεσιών ή / 

και λιγότερες επιλογές για τους φορτωτές. 
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 Υψηλότεροι κίνδυνοι στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς οι όγκοι 

συγκεντρώνονται σε λιγότερα πλοία. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την εκβάθυνση βαθύτερων 

θαλάσσιων διαύλων και την επέκταση των τερματικών. 

2.4 Οι εκτιμήσεις για το μέλλον  

Σύμφωνα με τον Ulrich Malchow (2017), για να μπορέσουν να αποδώσουν οι 

οικονομίες κλίμακας στα μεγάλα πλοία, οι γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

αποσκοπούν στη μείωση τριών βασικών ειδικών στοιχείων κόστους: 

(1) επένδυση ανά TEU  

(2) κόστος καυσίμου ανά TEU  

(3) λειτουργικά έξοδα (κυρίως για τη συντήρηση) ανά TEU. 

Στη μελέτη του «Growth in containership sizes to be stopped?» (2017) εξετάζει αν οι 

παραπάνω παράγοντες εξακολουθούν να ισχύουν στη διαρκή αύξηση της 

χωρητικότητας των πλοίων. 

Επένδυση ανά TEU  

Οι πραγματικές τιμές ναυπήγησης (ανά TEU) δεν είναι κατάλληλος δείκτης για το πώς 

το μέγεθος των πλοίων επηρεάζει τις επενδύσεις. Πολλά πρόσφατα παραδοθέντα 

μεγάλα σκάφη ήταν ακόμη και σε απόλυτες τιμές πολύ λιγότερο δαπανηρά σε σχέση με 

παρόμοια ή ακόμη μικρότερα πλοία επειδή η πραγματική τιμή δεν καθορίζεται μόνο 

από το μέγεθος του σκάφους, αλλά επίσης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

κατάσταση στην αγορά, τις τιμές του χάλυβα και της εργασίας, τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τον αριθμό των παραγγελιών και ακόμη και τις διαπραγματευτικές δεξιότητες 

των εμπλεκόμενων μερών. Για να αποκλειστούν τέτοιες επιδράσεις, ο Ulrich Malchow 

θεωρεί ότι ο καθαρός αριθμός επεξεργασμένων τόνων χάλυβα θα ήταν ένας καλός 

δείκτης μέτρησης των επενδύσεων που σχετίζονται με το μέγεθος.  Όμως επειδή τα 

καθαρά βάρη χάλυβα παραμένουν ως επί το πλείστον ένα μυστικό των ναυπηγείων και 

των συμβεβλημένων γραφείων σχεδιασμού, χρησιμοποίησε το light displacement ως 

δείκτη (σύμφωνα με τον νόμο του Αρχιμήδη το light displacement ισούται με το 

συνολικό ελαφρύ βάρος του πλοίου). Εκτός από το βάρος χάλυβα, περιλαμβάνει επίσης 

το σημαντικό βάρος propulsion plant το οποίο σε όλες τις περιπτώσεις αποτελείται από 

δίτροχους κινητήρες χαμηλής ταχύτητας με συνεπή αναλογία ισχύος / βάρους εντός του 

εύρους της σχετικής ισχύος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το άθροισμα των δύο 
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βαρών έχει επαρκή ακρίβεια για να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικός δείκτης για να 

περιγράψει τις επενδυτικές προσπάθειες για ολόκληρο το σκάφος. 

 

Το διάγραμμα 2.4.1 δείχνει το light & full displacement ανά TEU, σε πλοία που η 

χωρητικότητά τους κυμαίνεται από 3.000 έως 20.000 TEU με τις προεκτάσεις των 

γραμμών παλινδρόμησής τους (regression lines) να εκτείνονται μέχρι τα 30.000 TEU. 

Παρατηρούμε ότι η επενδυτική προσπάθεια είναι όλο και λιγότερη με την αύξηση του 

μεγέθους του πλοίου. Και οι δύο καμπύλες τείνουν να γίνουν πιο επίπεδες με την 

αύξηση του μεγέθους του πλοίου. Από 4.000 έως 8.000 TEU, η συγκεκριμένη επένδυση 

ανά TEU (εκφρασμένο με το ειδικό ελαφρύ βάρος) μειώνεται ουσιαστικά κατά 15%. 

Ωστόσο, το ίδιο βήμα από 14.000 έως 18.000 TEU έχει ως αποτέλεσμα μόνο 5% 

μείωση.  

 

Το full displacement που περιλαμβάνει επίσης το συγκεκριμένο νεκρό βάρος 

(deadweight) μειώνεται με υψηλότερο ρυθμό, δηλαδή το συγκεκριμένο νεκρό βάρος 

ανά TEU (όπως η απόσταση μεταξύ των δύο γραμμών) γίνεται όλο και μικρότερο όσο 

μεγαλύτερα είναι τα πλοία.  

 

Ως εκ τούτου, το κάθε επιπλέον TEU που παρέχεται από το αυξημένο μέγεθος του 

πλοίου όχι μόνο χάνει όλο και περισσότερο το πλεονέκτημα κόστους , αλλά συμβάλλει 

και λιγότερο από την άποψη της χρήσης του νεκρού βάρους. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.1 – Light and full displacement 

 
Πηγή: Ulrich Malchow, 2017 

 

 

                                                
 αναλυτική επεξήγηση των όρων στο παράρτημα Ι στο τέλος του κεφαλαίου 
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Κόστος καυσίμων ανά TEU 

 

Τα έξοδα για τα καύσιμα συνδέονται ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου, η οποία 

με τη σειρά της είναι ανάλογη με την ισχύ προωθήσεως . Σε οποιαδήποτε δεδομένη 

σταθερή ταχύτητα, η ειδική ισχύς πρόωσης ανά TEU μειώνεται με το μέγεθος του 

πλοίου σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί αρχιτέκτονες.  

 

 

 

Στο διάγραμμα 2.4.2 απεικονίζεται ότι για κάθε δεδομένη ταχύτητα (ειδική ισχύς 

πρόωσης εκφρασμένη ως ποσοστό της αξίας για ένα πλοίο χωρητικότητας 1.000 TEU), 

η σχετική καμπύλη είναι ασυμπτωτικού σχήματος. Ένα σκάφος των 5.000 TEU 

καταναλώνει το 80% του κόστους καυσίμων [US $ / TEU] σε σύγκριση με ένα σκάφος 

αξίας 1.000 TEU. Σε ένα υποθετικό  πλοίο χωρητικότητας 30.000 TEU στο οποίο θα 

αναμέναμε να μειώσει περαιτέρω το ειδικό κόστος των καυσίμων, αυτό εξακολουθεί να 

μειώνεται (60% του επιπέδου του πλοίου των 1.000 TEU) αλλά όχι στο αναμενόμενο 

επίπεδο. Ως εκ τούτου, παρά τη μεγάλη διαφορά στη χωρητικότητα των πλοίων, το 

πλεονέκτημα αυτού του αποφασιστικού επιπέδου κόστους  μειώνεται λιγότερο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.2 – Δύναμη πρόωσης (σε οποιαδήποτε σταθερή ταχύτητα) 

 

Πηγή: Ulrich Malchow, 2017 
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Λειτουργικά έξοδα 

 

Το μεγαλύτερο κόστος στο πλαίσιο των λειτουργικών δαπανών είναι το κόστος του 

πληρώματος. Καθώς το προσωπικό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του πλοίου (για 

σκάφη μεγαλύτερα από περίπου 1.000 TEU), το ειδικό κόστος ανά TEU μειώνεται 

φυσικά με την αύξηση του μεγέθους των πλοίων. Στο διάγραμμα 2.4.3, θεωρούμε ένα 

υποτιθέμενο συνολικό ετήσιο κόστος για τα έξοδα προσωπικού ύψους 1.500.000 

δολαρίων. Η αλλαγή από ένα σκάφος 4000 teus σε ένα σκάφος 8000 teus θα μειώσει 

στο μισό το συγκεκριμένο έξοδο.  Ωστόσο, η μετάβαση από ένα σκάφος των 14.000 

teus σε ένα των 18.000 teus οδηγεί σε περαιτέρω μείωση μόνο περίπου US$24/TEU. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.3 – H συσχέτιση του κόστους πληρώματος (υποθετικά με US 

$1,500,000/έτος) σε σχέση με τη χωρητικότητα του πλοίου 

 

Πηγή: Ulrich Malchow, 2017 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η έρευνα του Ulrich Malchow, αποδεικνύει ότι τα 

θετικά αποτελέσματα των οικονομιών κλίμακας γίνονται όλο και πιο αδύναμα, όσο 

μεγαλύτερα είναι τα πλοία. Επίσης, η ύπαρξη υπερπροσφοράς οδηγεί σε μείωση των 

τιμών και οι χαμηλότεροι ναύλοι δε βελτιώνουν την κερδοφορία των εταιρειών. Το 

αρχικά υποτιθέμενο, αλλά στην πραγματικότητα ανύπαρκτο πλεονέκτημα κόστους ανά 

TEU των τελευταίων νέων mega vessels, εξαφανίζεται από τους μειωμένους ναύλους, 

οι οποίοι προκύπτουν από το μικρότερο ποσοστό χρησιμοποίησης - μια αναπόφευκτη 

συνέπεια της υπερπροσφοράς που παρέχεται από τέτοια μεγάλα σκάφη. Αυτή η 

υπερπροσφορά εξαπλώνεται παγκοσμίως, καθώς πλοία των 8,000 με 10,000 TEU σε 

βασικά δρομολόγια, αντικαθιστώνται από μεγαλύτερα, ενώ αυτά με τη σειρά τους 
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αντικαθιστούν μικρότερα πλοία. Επιπλέον, καθώς τα ποσοστά φόρτωσης / εκφόρτωσης 

δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξη του μεγέθους του πλοίου, τα μεγάλα πλοία παραμένουν 

περισσότερο χρόνο στο λιμάνι, αναγκάζοντας τις γραμμές να αυξήσουν την ταχύτητα 

του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για να αποφευχθεί αύξηση του αναμενόμενου 

χρόνου ταξιδιού για κάθε προορισμό. Ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην αύξηση της 

κατανάλωσης καυσίμου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι ναυτιλιακές εταιρείες 

πιέζουν συνεχώς τους τερματικούς εταίρους τους για να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες 

επιτάχυνσης του χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων.  

 

Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν τεχνικά όρια, η χωρητικότητα των πλοίων πιθανότατα 

θα ανέλθει σε 30.000 TEUS εκτός εάν ληφθούν εξωτερικά μέτρα. Ενδεχομένως, ακόμη 

και οι γραμμές θα ανακουφιστούν, καθώς θα απελευθερωθούν από τον καταναγκασμό 

να επενδύουν σε όλο και μεγαλύτερα πλοία σε όλο και πιο σύντομα χρονικά 

διαστήματα. Κάποιο όριο θα μπορούσε να οριστεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τη 

διώρυγα του Σουέζ και τα λιμάνια.   

 

Ασφαλιστικές εταιρείες 

Όσο μεγαλύτερο είναι ένα πλοίο, τόσο περισσότερο αυξάνονται τα cluster risks, αλλά 

και το συνολικό κόστος σε περίπτωση ζημίας είτε του πλοίου είτε των εμπορευμάτων 

που μεταφέρει. 

 

Διώρυγα του Σουέζ 

Η διώρυγα του Σουέζ ανακατασκευάστηκε πρόσφατα, με μέγιστο επιτρεπτό όριο πλοία 

μεγέθους ως 22,000 TEUS. Το πέρασμα μέσω της διώρυγας μειώνει το χρόνο ταξιδιού 

περίπου 7 ημέρες. Σε περίπτωση μεγαλύτερων πλοίων θα πρέπει είτε να γίνουν εκ νέου 

σχεδιασμοί της διώρυγας είτε οι γραμμές να αυξήσουν το χρόνο ταξιδιού. 

 

Λιμάνια 

Καθώς τα λιμάνια αγωνίζονται για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και να 

εξυπηρετούν τα ολοένα και μεγαλύτερα πλοία, ταυτόχρονα υποφέρουν από έλλειψη 

χώρου, εξοπλισμού, αυξημένης κίνησης κ.α. Στρατηγικά μεγάλα λιμάνια θα μπορούσαν 

να θέσουν όρια σχετικά με το μέγεθος των πλοίων που μπορούν να δεχτούν, ώστε να 

βάλουν μια φραγή στην κατασκευή νέων mega πλοίων. 
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2.5 Ανακεφαλαίωση 

H αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας των πλοίων που αποτελεί τη νέα τάση στην 

αγορά των ναυτιλιακών γραμμών έχει φθάσει σε επίπεδο που πλέον δεν αποφέρει 

οφέλη στις γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.  Ταυτόχρονα, άλλοι φορείς της 

αλυσίδας μεταφοράς πλήττονται από τις συνέπειες όσον αφορά τις πρόσθετες 

επενδύσεις (λιμένες, τερματικοί σταθμοί) ή τις λειτουργικές ελλείψεις (φορτωτές). Η 

παραγωγικότητα των τερματικών λιμενικών εμπορευματοκιβωτίων που εξυπηρετούν 

μεγάλα πλοία μεταφοράς μειώνεται. Τα πλοία παραμένουν περισσότερα με αποτέλεσμα 

να προκαλούνται συμφορήσεις στα λιμάνια, οι οποίες αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα.  

 

Παρά τις διάφορες έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να 

σταματήσουν να ανταγωνίζονται για το ποια εταιρεία θα ναυπηγήσει το μεγαλύτερο 

πλοίο, η ναυτιλιακή βιομηχανία των εμπορευματοκιβωτίων φαίνεται ότι δεν μπορεί να 

ξεφύγει από αυτή την άσκοπη στρατηγική ανάπτυξης. Εξωτερικοί φορείς που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν αποτελούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι Αρχές της Διώρυγας 

του Σουέζ και μεγάλα στρατηγικά λιμάνια παγκοσμίως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Displacement Tonnage:  Το συνολικό βάρος από τον όγκο του νερού που ένα πλοίο 

εκτοπίζει όταν βυθίζεται στη θάλασσα. 

 

 

Standard Displacement Tonnage:  Είναι το ίδιο με το Displacement Tonnage με τη 

διαφορά ότι εδώ αφαιρείται το βάρος οποιουδήποτε καυσίμου ή νερού που μεταφέρει 

το πλοίο. 

 

 

Deadweight Tonnage: Είναι η ένδειξη μέτρησης του βάρους (σε μετρικούς τόνους) 

που μεταφέρει ή μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ένα πλοίο και δεν συμπεριλαμβάνει 

το βάρος του ίδιου του πλοίου αλλά το βάρος του φορτίου, των καυσίμων, του νερού, 

των προμηθειών και του πληρώματος.  

 

Lightweight Tonnage: Είναι το βάρος του πλοίου όταν ναυπηγήθηκε 

συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, των καταστρωμάτων κτλ. Δε 

συμπεριλαμβάνονται καύσιμα, νερό, προμήθειες. 

 

Πηγή: www.themaritimesite.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:        Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ 

CONTAINER SHIPPING LINES 

 

3.1 Οι πρώτες συμμαχίες 

Παρόλο που η ανάπτυξη όλων των μεταφορέων είναι ένα γενικό φαινόμενο, δεν είναι 

ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε μεταφορέας αποφασίζει να χαράξει την πορεία του 

στην παγκόσμια ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων έχουν 

εφαρμόσει διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν να εδραιωθούν 

στον χώρο τους. Δύο είναι οι κύριες μορφές ανάπτυξης: η εσωτερική (ή οργανική) και η 

εξωτερική. Στην πρώτη κατηγορία, υπόκεινται οι ναυλώσεις και οι άμεσες επενδύσεις 

σε νέα πλοία, ενώ στη δεύτερη  οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι στρατηγικές 

συμμαχίες (Slack et al., 2002; Notteboom, 2004).  

 

 Σύμφωνα με τους Midoro και Pito (2000), ένας τρόπος με τον οποίο οι ναυτιλιακές 

εταιρίες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων επιδιώκουν να αποκομίσουν πλεονεκτήματα και 

να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό είναι η δημιουργία ή η συμμετοχή σε διαφόρων ειδών 

συμμαχίες με τις λοιπές ανταγωνίστριες εταιρείες. Φυσικά, η επιλογή μιας τακτικής 

ανάπτυξης δεν είναι πάντα μονόδρομος. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι συνθήκες της 

αγοράς και εσωτερικοί παράγοντες όπως οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες ή η θέση 

στην αγορά επηρεάζουν την εκάστοτε επιλογή.  

 

Ο κλάδος της ναυτιλίας υπήρξε ένας από τους πρώτους που εφάρμοσαν το σύστημα της 

συνεργασίας με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. Από τις 

απαρχές του θαλάσσιου εμπορίου, οι μεταφορείς σχημάτισαν conferences και 

συμμαχίες (Cariou, 2000).  

                                                
 Liner conference ή conference: Ομάδα δύο ή περισσότερων μεταφορέων που παρέχουν διεθνείς 

υπηρεσίες τακτικών γραμμών για τη μεταφορά φορτίου σε συγκεκριμένη διαδρομή ή διαδρομές εντός 

συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων και που έχουν συμφωνία ή ρύθμιση,, στο πλαίσιο της οποίας 

λειτουργούν υπό κοινούς ναύλους και άλλων τυχόν συμφωνημένων όρων όσον αφορά την παροχή τακτικών 

γραμμών. 

Conference agreements: Όλες οι συμφωνίες, pooling, berthing & sailing, ή τροποποιήσεις ή άλλα 

έγγραφα που σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν τέτοιες συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες διατίθενται κατόπιν 

αιτήματος στις αρμόδιες αρχές των χωρών των οποίων η το εμπόριο εξυπηρετείται από conference  και 

από τις χώρες των οποίων οι ναυτιλιακές γραμμές είναι μέλη conference.  
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Η Διάσκεψη της Καλκούτας το 1875 και άλλα συνέδρια με θέμα τις σημαντικότερες 

εμπορικές οδούς καθιέρωσαν συμφωνίες μεταξύ διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών και 

καθιέρωσαν συγκεκριμένα services σε σημαντικές εμπορικές διαδρομές με κοινή 

τιμολογιακή πολιτική. Πιο πρόσφατα, τα conferences έχουν υποβληθεί σε νομική 

επανεξέταση για λόγους αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και απαγορεύτηκαν με τον 

νόμο περί ναυτιλιακής μεταρρύθμισης του 1998 (Sjostrom,2010 · Thanopoulou et al, 

1999).  

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η μετάβαση από τη συμβατική ναυτιλία στη 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, επέφερε εξαιρετικά υψηλές δαπάνες στις  ναυτιλιακές 

εταιρείες, οι οποίες έπρεπε να επενδύσουν σε εντελώς νέο στόλο και εξοπλισμό. Οι 

συμφωνίες συνεργασίας, επέτρεψαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να μοιραστούν με τους 

εταίρους τους τον κίνδυνο των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτήθηκαν 

στην πρόκληση της εμπορευματοβωτιοποίησης των μεταφορών και τη συχνότητα των 

δρομολογίων τους. Τα πρώτα βήματα στην πορεία της συνεργασίας λήφθηκαν με τη 

μορφή χαλαρών επιχειρησιακών συμφωνιών (operational agreements) ανάλογα με το 

βαθμό συνεργασίας, ταξινομούνται σε space purchase, space exchange, cost pooling, 

revenue pooling, revenue and marketing pools (Packard, 1989). Ωστόσο, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, οι πρωτοφανείς απαιτήσεις που επιβλήθηκαν από την 

παγκοσμιοποίηση του εμπορίου άρχισε να καθιστά τις συμφωνίες αυτές όλο και 

περισσότερο ανεπαρκείς, ζητώντας έτσι μια νέα γενιά στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. 

 

Δύο κύριοι παράγοντες χαρακτηρίζουν την τάση προς την παγκοσμιοποίηση: η μείωση 

των φραγμών στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων και η σημαντική ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνιών, πληροφοριών 

και μεταφορών (Dickens, 1992). Οι συνέπειες αυτών των γρήγορων αλλαγών είναι να 

αλλάξει το σχήμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας εμπορευματοκιβωτίων, καθώς οι 

ναυτιλιακές εταιρείες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν τους πελάτες 

σε παγκόσμιο επίπεδο και να παράσχουν βιώσιμες λύσεις στις εκτεταμένες απαιτήσεις 

τους (Genco, 1997). Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων των 

μεταφορέων, όσον αφορά την εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, την υψηλότερη 

συχνότητα δρομολογίων, τους ταχύτερους χρόνους ταξιδιών, τις προηγμένες 

δυνατότητες πληροφορικής, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την παροχή 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε υπηρεσίες logistics (Midoro, 1997). 
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Η δεύτερη δύναμη που ώθησε τους μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων προς νέες 

μορφές συνεργασίας ήταν η παρατεταμένη μη ικανοποιητική απόδοση του κλάδου ως 

σύνολο. Οι απαιτήσεις για τις τεράστιες επενδύσεις δυστυχώς δεν συμβάδισαν με τους 

θαλάσσιους ναύλους, οι οποίοι  είχαν μειωθεί σε κάθε σημαντική εμπορική διαδρομή. 

(Fossey, 1997). Τα μέτρα περικοπής δαπανών έφθασαν σε επίπεδο όπου δεν υπήρχαν 

περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις χωρίς να υπάρξει αντίκτυπος  στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν στην ανάγκη για μία νέα μορφή 

συνεργασίας, ικανή να εγγυηθεί οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων (Fossey, 1994).  

 

Από τα μέσα της δεκαετίας 1990 και έπειτα, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών 

γραμμών θαλάσσιων μεταφορών αναζητούν τρόπους δημιουργίας διαφόρων μορφών 

συμμαχιών. Οι στρατηγικές συμμαχίες και συνέργειες συμβάλλουν καθοριστικά στην 

λειτουργία και μακροχρόνια βιωσιμότητα των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών 

γραμμών θαλάσσιων μεταφορών. Οι εταιρείες συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας, τη 

μορφή των οποίων διαμορφώνουν κι αναδιαμορφώνουν κάθε φορά, όπως μαρτυρούν οι 

συχνές ανακοινώσεις περί συνεργασίας των εταιρειών σε νέα δίκτυα και νέες 

υπηρεσιακές διαδρομές (Cariou, 2008). 

 

Οι σύγχρονες συμμαχίες , παρουσιάζουν νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνες του 

παρελθόντος. Τα σημαντικότερα από αυτά οποία μπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα σημεία (Gardiner, 1997): 

 ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια  

 δυνατότητα σχεδιασμού και συντονισμού των πλοίων σε παγκόσμια κλίμακα 

 κατανομή του επενδυτικού κινδύνου 

 οικονομίες κλίμακας 

 είσοδο σε νέες αγορές  

 αύξηση της συχνότητας των υπηρεσιών  

 μείωση του μοναδιαίου κόστους διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων 

 

Οι πρώτες στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των ναυτιλιακών γραμμών δημιουργήθηκαν 

τη δεκαετία του 1990 (Grand Alliance και  Global Alliance), μία περίοδο που συνέπεσε 

με την εισαγωγή των πρώτων post-Panamax πλοίων στο εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης 

και της Άπω Ανατολής. Την ίδια δεκαετία, ο leader του κλάδου, Maersk Line, 

παράλληλα με τις άμεσες επενδύσεις, συμμετείχε σε μια στρατηγική συμμαχία με την 
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SeaLand (1995-1999) πριν εισέλθει σε ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών της 

Safemarine, της CMB-T και της SeaLand το 1999 (καθώς και της P&O Nedlloyd το 

2005). Το 1997, το 70% περίπου των services για τα κύρια δρομολόγια Ανατολής-

Δύσης εξυπηρετούνταν από τέσσερις κύριες στρατηγικές συμμαχίες. Το 2011, υπήρξαν 

τρεις μεγάλες συμμαχίες, η CKYH (μερίδιο αγοράς 11,3%), η Grand Alliance (μερίδιο 

αγοράς 9,2%) και η The New World Alliance (μερίδιο αγοράς 8,5%), ενώ το 2015 

τέσσερις συμμαχίες ήταν ενεργές: 2M, Ocean Three, CKYHE και G6. (Midoro και 

Pitto, 2000). Σήμερα, τρεις μόνο συμμαχίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο, η 2Μ, η 

Ocean Alliance και η The Alliance. Στον πίνακα 3.1.1 βλέπουμε τις συμμαχίες από το 

1996 μέχρι σήμερα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1 – Container Shipping Alliance 1996-2017  

 

Πηγή: Journal of Transport Geography (2018) 

 

Αρχικά, πολλοί από τους μεγαλύτερους μεταφορείς δεν επέλεξαν συμμαχία θεωρώντας 

ότι μόνοι τους μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που τους προσέφεραν οι 

οικονομίες κλίμακας.  Αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν η Maersk Line, η MSC, 

η CMA CGM και η Evergreen, η οποία αρχικά δεν  συμμετείχε σε συμμαχίες, για 

λόγους εμπορικής ανεξαρτησίας και ευελιξίας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ακόμη 
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και οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καταφύγει σε συμμαχίες προκειμένου 

να επιβιώσουν και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους.  

 

Κάθε στρατηγική έχει βέβαια τα υπέρ και τα κατά της. Η ναύλωση αντί της 

παραγγελίας νέων σκαφών παρέχει περισσότερη ευελιξία, μειώνει την αρχική 

κεφαλαιακή απαίτηση  και τον χρόνο παράδοσης, προσφέρει το πλεονέκτημα της 

άμεσης ανάπτυξης του όγκου του μεταφερόμενου φορτίου αλλά είναι περισσότερο 

δαπανηρή μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η αξία της εξαγοράς της P & O Nedlloyd 

από την Maersk Line το 2005 εκτιμήθηκε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια 

(Lloyd's List, 2005). 

 

Οι στρατηγικές συμμαχίες δίνουν τη δυνατότητα στους εταίρους να αυξήσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών τους (όπως η συχνότητα δρομολογίων και η διαθέσιμη 

χωρητικότητα). Το κύριο μειονέκτημα έγκειται στη δυσκολία συντονισμού μεταξύ των 

εταίρων μέσα σε μια συμμαχία και από την αστάθεια των μελών της συμμαχίας, ιδίως 

στην περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ως τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε αρχικά τη συγχώνευση των εταιρειών P&O (UK) με Nedlloyd (The 

Netherlands) το 1996 και αυτό της Maersk Line που εξαγόρασε την ήδη συγχωνευμένη 

P&O Nedlloyd το 2005. 

3.2. Είδη συμμαχιών 

Η οριζόντια ολοκλήρωση στον κλάδο των Container Shipping Lines, παρουσιάζεται σε 

τρεις μορφές: τις εμπορικές συμφωνίες όπως οι διασκέψεις τακτικών γραμμών (liner 

conferences), τις συμφωνίες εκμετάλλευσης (operating agreements), όπως η κοινή 

χρήση των πλοίων (vessel sharing agreements), οι συμφωνίες ναύλωσης (slot chartering 

agreements), οι κοινοπραξίες (consortia) και οι στρατηγικές συμμαχίες (strategic 

alliances) και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (mergers and acquisitions-M&A)  

(Notteboom, 2006). 

 

Το πιο διακεκριμένο είδος συμμαχίας είναι αυτό που αναφέρεται ως στρατηγική ή 

παγκόσμια συμμαχία (strategic or global alliance), ένα σχετικά νέο είδος 

συνεταιριστικής συμφωνίας στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα (Midoro & Pitto, 2000). Αυτές οι 

ρυθμίσεις διαμορφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με στόχο την καθιέρωση 

συνεργασίας μεταξύ των μελών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι συμφωνίες δημιουργήθηκαν 

μεταξύ των θαλάσσιων μεταφορέων σε συγκεκριμένες βασικές παγκόσμιες διαδρομές 

(π.χ. Ευρώπη-Ασία, Ασία-Αμερική, Αμερική-Ασία).   
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Οι στρατηγικές (οριζόντιες) συμμαχίες αποσκοπούν στην κοινή χρήση των πλοίων σε 

συγκεκριμένες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων του τύπου/μεγέθους του πλοίου, των 

δρομολογίων και της κοινής χρήσης τερματικών σταθμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες στη ναυτιλία δε συμπεριλαμβάνουν κοινές πωλήσεις, κοινή 

τιμολογιακή πολιτική ή κοινά περιουσιακά στοιχεία (Slack et al., 2002). Ισχύουν επίσης 

ειδικές διατάξεις όσον αφορά την αποχώρηση (ειδοποίηση και κυρώσεις) και τις 

αλλαγές ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια μιας κανονικής πενταετούς συμφωνίας. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες δεν αποσκοπούν στον καθορισμό των τιμών, το μάρκετινγκ 

πραγματοποιείται σε ατομική βάση και μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταξύ των μελών 

της συμμαχίας. 

 

Εντός των παγκόσμιων συμμαχιών ή πρόσθετα από αυτές, έχουν δημιουργηθεί και 

άλλοι τύποι συμφωνιών μεταξύ των μεταφορέων (operating agreements). Αυτές 

περιλαμβάνουν τις συμφωνίες vessel sharing και τις slot sharing. Στις συμφωνίες 

vessel-sharing agreements, οι εταιρείες που συμμετέχουν σε μια συμμαχία 

συγκεντρώνουν το στόλο τους, μεταφέροντας τα εμπορευματοκιβώτια όχι μόνο στα 

δικά τους πλοία αλλά και αυτά των συμμάχων, ώστε να επεκτείνουν τις προσφορές 

υπηρεσιών και τη γεωγραφική τους κάλυψη. 

 

Οι συμφωνίες slot sharing απαιτούν ένα σταθερό ποσοστό μεταφορικής ικανότητας των 

πλοίων να ανταλλάσσεται μεταξύ των μεταφορέων για μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Αυτός ο τύπος ρύθμισης μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν δύο εταιρείες – 

σύμμαχοι, διαθέτουν πλοία που εκτελούν την ίδια διαδρομή με διαφορετικά 

προγράμματα αναχώρησης. Οι συμφωνίες αυτές, προϋποθέτουν ότι οι εταιρείες 

συνεργάζονται για την ικανοποίηση της ζήτησης για τη συγκεκριμένη εμπορική 

διαδρομή και τη βελτιστοποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων. Οι μεταφορείς 

μοιράζονται τα κέρδη, τις λειτουργικές δαπάνες και επωφελούνται από την ανταλλαγή 

πληροφοριών ζήτησης (Heaver, Meersman, & Van de Voorde, 2005). 

 

Η οικονομική λογική για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές είναι η επίτευξη της 

ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η απόκτηση 

ισχύος στην αγορά. Άλλα κίνητρα αφορούν την άμεση πρόσβαση στις αγορές και τα 

δίκτυα διανομής, την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες ή τη διαφοροποίηση. Οι 

στρατηγικές συμμαχίες παρέχουν στα μέλη τους εύκολη πρόσβαση σε περισσότερα 

services με σχετικά χαμηλό κόστος και τους επιτρέπουν να μοιραστούν τερματικούς 
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σταθμούς επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση κόστους. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

έχουν οδηγήσει στην αναδιάταξη των εταίρων σε όλες τις συμμαχίες. Οι Midoro και 

Pitto (2000) υποστηρίζουν ότι παρά τα πλεονεκτήματα του σχηματισμού συμμαχιών, οι 

στρατηγικές συμμαχίες δεν έχουν καταστεί παράγοντας σταθεροποίησης της ναυτιλίας 

λόγω της πολυπλοκότητας των οργανωτικών δομών της συμμαχίας και τον αντιληπτό 

ανταγωνισμό εντός της συμμαχίας που υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των 

εμπλεκομένων μεταφορέων. 

 

Εκτός από την οριζόντια συνεργασία , οι θαλάσσιοι μεταφορείς  επιχείρησαν επίσης να 

κερδίσουν λειτουργικά πλεονεκτήματα μέσω της ανάπτυξης των λεγόμενων δικτύων 

τακτικών γραμμών (liner shipping networks). Σύμφωνα με τους Lun, Lai, και Cheng 

(2009) ένα τέτοιο δίκτυο  είναι μια μορφή συνεργασίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

όπου διάφοροι φορείς, όπως οι μεταφορείς στην ενδοχώρα (intermodal service 

providers), οι εταιρείες διαχείρισης/παροχής εμπορευματοκιβωτίων (container 

management services providers) και οι διαχειριστές των τερματικών σταθμών 

εμπορευματοκιβωτίων (container terminal operators) μοιράζονται τους πόρους τους και 

δημιουργούν επωφελείς στρατηγικές μεταξύ τους. Η ανάπτυξη δικτύων τακτικών 

γραμμών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των δαπανών σε τομείς όπως ο χειρισμός των 

εμπορευματοκιβωτίων και η μεταφορά εμπορευμάτων (Midoro & Pitto, 2000) καθώς 

και βελτίωση της κάλυψης προορισμών (Bergantino & Veenstra, 2002), μείωση 

λειτουργικών εξόδων και οικονομίες κλίμακας (Heaver, Meersman & Van De Voorde, 

2001). 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες όπως η 

Mitsui OSK Line (MOL), η Evergreen, η K-Line και η Maersk βίωσαν μια διαδικασία 

κάθετης ολοκλήρωσης και διαφοροποίησης στις χερσαίες μεταφορές, τις τερματικές 

δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής (Parola et al., 2015). 

Αυτοί οι μεταφορείς άρχισαν να  ενσωματώνουν κάθετα, με την απόκτηση μετοχών σε 

εταιρείες εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ή την απευθείας διαχείριση τερματικών 

εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση αποκλειστικών υπηρεσιών (Slack, 1993, 

Haralambides et al., 2002, Sopp et al., 2009). Μονολειτουργικά τερματικά 

αποκλειστικής διαχείρισης από παγκόσμιους μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων, 

άρχισαν να αναπτύσσονται σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Δυτική Ακτή της 

Αμερικής, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν (Parola and Musso, 2007). Παρ’ όλα αυτά, τα 

τελευταία χρόνια, η ημι-αποκλειστική φόρμουλα, δηλαδή η πώληση παροχών σε 
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τρίτους πελάτες, οι οποίοι συχνά είναι εταίροι των ναυτιλιακών κοινοπραξιών ή 

συμμαχιών έγινε πιο συνηθισμένη, εξαιτίας της δυνατότητας επίτευξης υψηλότερου 

βαθμού αξιοποίησης των εγκαταστάσεων, μειώνοντας έτσι το κόστος διαχείρισης. 

 

Οι μελετητές αναφέρουν πολλά πιθανά οφέλη της κάθετης ολοκλήρωσης στις 

ναυτιλιακές μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων: i) της 

οικονομικής άμυνας των ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων, ii) μείωση και έλεγχο 

του λιμενικού κόστους, iii) αύξηση της αποδοτικότητας λόγω των οικονομιών 

κλίμακας, iv) διατήρηση πελατών και σταθεροποίηση εσόδων. Λόγω των υψηλών 

επενδύσεων σε μεγάλα πλοία, οι μεταφορείς πρέπει να αποφύγουν τις δαπάνες που 

σχετίζονται με τις αναποτελεσματικότητα και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

χειρισμού των τερματικών σταθμών. Με την απόκτηση συμμετοχών στις 

εγκαταστάσεις εμπορευματοκιβωτίων, οι ναυτιλιακές γραμμές αυξάνουν τον έλεγχό 

τους στη μεταφορά. Η κάθετη ολοκλήρωση επιτρέπει επίσης τους μεταφορείς να 

μειώσουν το κόστος των λιμένων σε αυτές τις γεωγραφικές περιφέρειες που τα λιμενικά 

κόστη είναι πολύ υψηλά. Μία άμεση επένδυση στις εγκαταστάσεις των 

εμπορευματοκιβωτίων αποτελούν μια βιώσιμη στρατηγική ευκαιρία για τον έλεγχο 

κόστους, διασφαλίζοντας τη διαπραγματευτική τους δύναμη (Rodrigue και Notteboom, 

2010). 

 

Ορισμένες εταιρείες έχουν τους δικούς τους τερματικούς σταθμούς, όπως η Maersk 

(APM Terminals) και η China COSCO Group (COSCO Shipping Ports). Αυτοί οι 

«υβριδικοί φορείς» έχουν αλλάξει τη στρατηγική προσέγγιση για τις τερματικές 

δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, τείνουν να διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις 

πολλαπλών χρηστών προσελκύοντας τρίτους φορείς για την επίτευξη πρόσθετων 

κερδών. Για το σκοπό αυτό, συχνά δημιουργούν ένα υποκατάστημα διαχείρισης 

τερματικών (Notteboom and Rodrigue, 2012). Επιπλέον, συχνά οι εταιρείες 

συνεργάζονται με καθιερωμένους τερματικούς φορείς κατά τη δημιουργία 

αποκλειστικών εγκαταστάσεων για ένα χρήστη (π.χ. MSC και PSA Antwerp, Sines and 

Singapore) (Satta et al., 2014), αναμένοντας να βελτιώσουν το επιχειρησιακό τους 

δίκτυο (Soppé et al., 2009, Parola et al., 2014). Σύμφωνα με τον Parola (2013), οι 

μεταφορείς βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στη συνεργασία αυτή για να μπορέσουν να 

εισαχθούν στη βιομηχανία των λιμένων που διαχειρίζονται εμπορευματοκιβώτια. Με 

αυτόν τον τρόπο αναμένουν να μειώσουν τα κόστη & τους μετοχικούς κινδύνους και να 

αυξήσουν την αύξηση των οικονομιών κλίμακας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
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μεταφορέων σε Equity Joint Ventures (EJVs) και άλλων στρατηγικών συνεργασίας για 

την είσοδο στις επιχειρήσεις εμπορευματοκιβωτίων, προέρχεται επίσης από τις 

θεσμικές διαστάσεις της εκάστοτε χώρας: σε χώρες όπου ο μηχανισμός λιμενικής 

διακυβέρνησης έχει πρόσφατα μεταρρυθμιστεί (π.χ. Κίνα, Βιετνάμ), οι λιμενικές αρχές 

τείνουν να προσελκύουν ξένους επενδυτές εγκαθιστώντας EJV, όπου εξακολουθούν να 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση (Wang et al., 2004). 

 

H ενοποίηση της αγοράς και o σχηματισμός συμμαχιών έχει οδηγήσει σε μια αγορά που 

χαρακτηρίζεται από ένα μικρό αριθμό μεγάλων ναυτιλιακών ομάδων που προσφέρουν 

κοινές υπηρεσίες στις βασικές εμπορικές διαδρομές. Ο σχηματισμός στρατηγικών 

συμμαχιών έχει οδηγήσει σε μία πιο πολύπλοκη σχέση μεταξύ της συμμετοχής των 

μελών της εκάστοτε συμμαχίας με τα λιμάνια (Parola et al., 2014, Satta et al., 2014). 

Πλέον, τα λιμάνια για να είναι ανταγωνιστικά, όχι μόνο αντιμετωπίζουν την πρόκληση 

των μεγαλύτερων πλοίων, αλλά και τις λίγες ομάδες μεταφορέων, οι οποίοι έχουν 

αποκτήσει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη. 

 

Οι γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν γίνει σημαντικοί παίκτες της 

αγοράς των τερματικών με την είσοδό τους σε βασικούς λιμένες, χρησιμοποιώντας 

shareholdings, joint ventures με τοπικούς ή παγκόσμιους φορείς εκμετάλλευσης 

τερματικών σταθμών, ή ακόμα και με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών που 

επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις διαχείρισης τερματικών (Parola et al., 2013, Satta και 

Persico, 2015) 

 

3.3 Η σταθερότητα των συμμαχιών και η επιτυχία τους 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προφανή πλεονεκτήματα στο σχηματισμό στρατηγικών 

συμμαχιών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα 

πλεονεκτήματα αυτά δεν έχουν επιτευχθεί στην πράξη. Ως εκ τούτου, ορισμένες 

εταιρείες τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών έχουν βιώσει την αστάθεια με 

αποτέλεσμα να δίνουν μεγάλη προσοχή στο αν η κάποια συμμαχία ή εξαγορά θα ήταν η 

πιο αποτελεσματική οδός για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και της 

ανάπτυξης (Alix, Slack, & Comtois, 1999). 

 

Οι λόγοι της αστάθειας των στρατηγικών συμμαχιών, οφείλονται στη συμπεριφορά των 

εταιρειών που συμμετέχουν στη συμμαχία. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να 

προκύψει από την ανάγκη επίτευξης μεμονωμένων οργανωτικών στόχων και να έχουν 
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αντίκτυπο στη συνεργασία των εταίρων. Επιπλέον, άλλοι παράγοντες όπως ο αριθμός 

των εταίρων σε μια συμμαχία, η τη φύση του ρόλου και της συμβολής τους στη 

συμμαχία, το επίπεδο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και η πολυπλοκότητα της ίδιας της 

εργασίας μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην αστάθεια της συμμαχίας 

(Panayides, Wiedmer, 2011). 

 

Για να είναι επιτυχείς οι στρατηγικές συμμαχίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 

τα πλεονεκτήματα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών χωρίς να συνεπάγεται η ίδια 

δέσμευση και αναδιοργάνωση. Παρά το γεγονός ότι  οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

είναι δαπανηρές, πιθανόν να αποτελούν και τον πιο εποικοδομητικό τρόπο οργάνωσης, 

με επικεφαλής μια ενιαία διαχείριση. Αντιθέτως, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 

συμμαχίας, κάθε εταίρος είναι πρόθυμος να διατηρήσει το ρόλο και την επιρροή του, 

επομένως η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί εύκολα να γίνει μακρά και 

χρονοβόρα, γραφειοκρατική συμμαχία. Επομένως, το κλειδί για την επιτυχή 

οικοδόμηση της συμμαχίας είναι να δημιουργηθεί μια συμμαχία που είναι αρκετά απλή 

για να είναι διαχειρίσιμη (Porter, 1986). 

 

Σύμφωνα με τους Midoro και Pitto (2000), η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα 

μιας συμμαχίας μπορεί να επιτευχθεί με την εστίαση σε ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω μέτρα: 

 μείωση του αριθμού των εταίρων 

 διαφοροποίηση των ρόλων και των συνεισφορών  

 συντονισμός των δραστηριοτήτων πωλήσεων και μάρκετινγκ. 

 

Όσο περισσότεροι εταίροι υπάρχουν σε μια συμμαχία, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

οργανωτική πολυπλοκότητα. Σύμφωνα με τον Killing (1988), μία συμμαχία με 

περισσότερους από τρεις εταίρους δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, εκτός εάν ένας ή και 

περισσότεροι από τους εταίρους συμφωνούν να διαδραματίσουν σχετικά παθητικό 

ρόλο.  Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να τεθούν επιτυχείς συμμαχίες, απλά με τη 

συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων κάθε μέλους. Αντίθετα, 

πρέπει να βασίζονται στις δεξιότητες του κάθε εταίρου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, η 

συμμαχία ως σύνολο μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Κάθε εταίρος μπορεί να έχει 

συγκριτική ισχύ σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες, η οποία θα μπορούσε να 

αποφέρει πλεονεκτήματα σε όλη τη Συμμαχία. Στην πραγματικότητα η οργανωτική 

δομή των σημερινών συμμαχιών συνεπάγεται ότι κάθε εταίρος πρέπει να διαδραματίσει 
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κάποιο ρόλο κατά την εκτέλεση κάθε λειτουργίας. Τα πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της συμμαχίας, αναπτύσσοντας από 

κοινού την αναξιοποίητη δυναμική κάθε μέλους 

 μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πολυπλοκότητας της συμμαχίας. Η 

εξειδίκευση των ρόλων σημαίνει ότι κάθε εταίρος θα μπορεί να λαμβάνει τις 

σχετικές αποφάσεις εντός του πεδίου αρμοδιότητάς του, χωρίς προηγούμενη 

διαβούλευση με τους άλλους (διάσπαση ελέγχου αντί κοινής λήψης αποφάσεων). 

 

Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια ο σχηματισμός συμμαχιών υπήρξε πολύ ασταθής. 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το 80% των συμμαχιών αποτυγχάνει (Song and 

Panayides, 2002), ενώ την περίοδο μεταξύ 2011 και 2015 πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

αλλαγές. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις στρατηγικές συμμαχίες και την 

επακόλουθη αστάθεια προκάλεσε μια στρατηγική μετατόπιση προς την κατεύθυνση της 

στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ εταιρειών με τη μορφή συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Σύμφωνα με τους Lei et al. (2008), μπορεί να αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση 

κόστους εάν οι εταίροι είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν μια πλήρη συνεργασία ένα βήμα 

πέρα από την ανταλλαγή slots. Παρ' όλα αυτά το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών τα 

τελευταία χρόνια έχει διακυβεύσει πολλές συνεργασίες. 

 

3.4 Οι συμμαχίες σήμερα 

Οι νέες ναυτιλιακές συμμαχίες θαλάσσιων μεταφορών είναι πλήρως λειτουργικές από 

τις αρχές του 2017 και συνδέονται πλέον σε τρεις μεγάλες ομάδες, όπως αναφέρονται 

στην εικόνα 3.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.4.1 – Οι συμμαχίες των container shipping lines 
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Πηγή: www.shipit.com 

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της American Export Lines, αυτές οι 3 συμμαχίες 

μεταφορέων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου 

εμπορευματοκιβωτίων και το 90% περίπου της χωρητικότητας των 

εμπορευματοκιβωτίων σε μεγάλες εμπορικές οδούς. Οι σημαντικές εμπορικές 

διαδρομές είναι οι παρακάτω: 

 

Trans-Pacific trade route είναι η μεγαλύτερη εμπορική διαδρομή στον κόσμο σε όγκο. 

Είναι η διαδρομή μεταξύ της Άπω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής, όπου 

κυριαρχούν κυρίως τα εμπορευματοκιβώτια που καλούν τα λιμάνια των δυτικών ακτών 

της Αμερικής. 

 

Asia-Europe trade route είναι η εμπορική διαδρομή μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης 

(οι περισσότερες πηγαίνοντας στη Δυτική Ευρώπη) με τα περισσότερα πλοία να 

διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ. 

 

Trans-Atlantic trade route είναι η εμπορική διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας 

Αμερικής, κυρίως μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. 

 

Παρακάτω ακολουθούν στοιχεία της κάθε συμμαχίας, καθώς και δεδομένα σχετικά με 

http://www.joc.com/special-topics/trans-pacific-trade
http://www.joc.com/maritime-news/trade-lanes/asia-europe
http://www.joc.com/special-topics/trans-atlantic-trade
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το ποσοστό της κάθε ναυτιλιακής γραμμής σε κάθε trade, σύμφωνα με τον Nerijus 

Poskus στο ηλεκτρονικό του δημοσίευμα "Guide to ocean alliances". 

 

 Η 2M Alliance, αποτελείται από την Maersk Line και την Mediterranean Shipping 

Company (MSC). Η Maersk και η MSC έχουν συνολική χωρητικότητα περίπου 6 

εκατομμυρίων TEU, και αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 29,5% του συνολικού 

μεριδίου αγοράς παγκοσμίως σε χωρητικότητα εμπορευματοκιβωτίων. Μετά την 

εξαγορά της Hamburg Sud από την Maersk, η νέα συγχώνευση ώθησε το μερίδιο 

αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων της 2Μ στο 33,4%. Η συμμαχία της 2Μ ήταν σε 

συζητήσεις με την Hyundai Merchant (HMM) για πιθανή συμμετοχή, αλλά τελικά 

αποφάσισε να προχωρήσει με Vessel Sharing Agreement (VSA), αντί να είναι 

πλήρες μέλος. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η HMM θα ενοικιάσει χώρο στα 

δρομολόγια της 2M που συνδέουν την Ασία με τη Β. Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την 

Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, συνεχίζοντας παράλληλα να εξυπηρετεί τις υπηρεσίες 

της Ασίας-ΗΠΑ (West Coast) με τα δικά της πλοία, με τη Maersk και την MSC να 

παίρνουν διαθέσιμους χώρους σε αυτά (slots). Η Maersk και η MSC θα αναλάβουν 

τον έλεγχο ενός μη κοινοποιούμενου αριθμού πλοίων που διαχειρίζεται επί του 

παρόντος η HMM στις γραμμές Ασίας - Ευρώπης και Ασίας - ΗΠΑ. Τα πλοία αυτά 

θα διαχειρίζονται και θα διατίθενται στην αγορά από την Maersk και την MSC, 

υποβαθμίζοντας την HMM σε αγοραστή χώρου (slot buyer), καταργώντας έτσι την 

αγοραστική της δύναμη. Στο διάγραμμα 3.4.1 παρουσιάζεται το ποσοστό 

χωρητικότητας της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας στα 3 βασικά trades, όπως είχε 

διαμορφωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. 

 

 

 

 

 

                                                
  Ένας Slot Charterer είναι σχεδόν πάντα μια ναυτιλιακή γραμμή που ανήκει σε κοινοπραξία ή συμφωνία, 

αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει το πλοίο μόνη της (operating vessel). Η ναυτιλιακή γραμμή επιλέγει να 

αγοράσει έναν ορισμένο αριθμό "slots" (χώρο πάνω σε ένα πλοίο) από τους κυριότερους διαχειριστές 

πλοίων σε κάθε δρομολόγιο. Αυτά τα «slots» μπορεί να καθορίζονται για κάθε ταξίδι ή για τη συνολική 

διάρκεια της συμφωνίας. Επίσης, ο ναυλωτής λειτουργεί ως ανεξάρτητη ναυτιλιακή εταιρεία και 

χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό και φορτωτική , ενώ το εκάστοτε λιμάνι τον τιμολογεί απευθείας για τις 

χρεώσεις τους. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να ανταλλάσσουν εμπορικές πληροφορίες με τον πλοιοκτήτη. 

https://www.flexport.com/blog/author/nerijus/
https://www.flexport.com/blog/author/nerijus/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4.1 – 2M - East-West Trade Lanes Capacity 

 

Πηγή: www.flexport.com 

 

 The Ocean Alliance, που αποτελείται από την CMA CGM και την πρόσφατα 

εξαγορασθείσα American President Line (APL), την Orient Overseas Container Line 

(OOCL), την Evergreen και την COSCO Shipping Lines Co., η οποία αποτελείται 

από την τώρα συγχωνευμένη China Ocean Shipping Company (COSCO) και την 

China Shipping Container Line (CSCL). Η ένωση τεσσάρων μεγάλων ναυτιλιακών 

υπό την Ocean Alliance θεωρείται ως άμεση προσπάθεια αντιστάθμισης της 

κυριαρχίας της συμμαχίας 2Μ στην αγορά. Η συμμαχία αντιπροσωπεύει περίπου το 

26% της συνολικής χωρητικότητας εμπορευματοκιβωτίων ή περίπου 5,5 

εκατομμύρια TEU. Στο διάγραμμα 3.4.2 παρουσιάζεται το ποσοστό χωρητικότητας 

της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας στα 3 βασικά trades, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι 

τον Ιανουάριο του 2017. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4.2 – The Ocean - East-West Trade Lanes Capacity 

 

Πηγή: www.flexport.com 

http://www.flexport.com/
http://www.flexport.com/
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 THE Alliance, που αποτελείται από τους τρεις μεγάλους Ιαπωνικούς μεταφορείς 

Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) and Kawasaki 

Kisen Kaisha (“K” Line), τη Hapag-Lloyd, που προχώρησε σε συγχώνευση με την 

United Arab Shipping Company (UASC) τον Μάιο του 2017 και τη Yang Ming 

Transport. Οι τρεις Ιάπωνες μεταφορείς σχεδιάζουν να συνδυάσουν τις λειτουργίες 

των εμπορευματοκιβωτίων σε μια εταιρεία μέχρι την 1η Απριλίου 2018, την Ocean 

Network Express (ONE), η οποία θα εξακολουθήσει να είναι βασικό μέλος της 

Συμμαχίας. Η The Alliance είναι μια συμμαχία που χαρακτηρίζεται από τις 

πρόσφατες κινήσεις της βιομηχανίας προς μεγαλύτερη εδραίωση. Η εν λόγω 

συμμαχία αντιπροσωπεύει περίπου το 16% της παγκόσμιας χωρητικότητας 

εμπορευματοκιβωτίων, ενώ θα έχει το 28,68% της αγοράς στην εμπορική διαδρομή 

Transpacific και το 23,41% στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη. Με πάνω από  240 πλοία  

θα πραγματοποιεί 32 services , εξυπηρετώντας πάνω από 75 σημαντικά λιμάνια 

παγκοσμίως. Στο διάγραμμα 3.4.3 παρουσιάζεται το ποσοστό χωρητικότητας της 

κάθε ναυτιλιακής εταιρείας στα 3 βασικά trades, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2017.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4.3 – THE Alliance - East-West Trade Lanes Capacity 
 

 

Πηγή: www.flexport.com 

 

Στο διάγραμμα 3.4.4 παρουσιάζεται το ποσοστό χωρητικότητας της κάθε Συμμαχίας 

στα 3 βασικά trades, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.   

http://www.flexport.com/
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4.4 – All Alliance - East-West Trade Lanes Capacity 

 

 

Πηγή: www.flexport.com 

 

Οι συμμαχίες επέτρεψαν στις μεγαλύτερες γραμμές να επιτύχουν περαιτέρω 

βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων, αλλά κυρίως ευνοήθηκαν οι μικρότερες 

γραμμές. Οι μικρότερες γραμμές κατάφεραννα εξυπηρετούν περισσότερους 

προορισμούς χωρίς να ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε μεγαλύτερο στόλο πλοίων. 

Μπορούν επίσης να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεγαλύτερων πλοίων 

στις κύριες συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει εξοικονόμηση πόρων δεδομένου ότι 

ένα πλοίο χωρητικότητας 14.000 TEUS μπορεί να είναι 30% πιο αποδοτικό από άποψη 

καυσίμων/κοντέινερ από ένα πλοίο 7000 TEUS. 

 

Οι συμμαχίες μεταξύ των μεταφορέων ισχύουν μόνο για τη θαλάσσια μεταφορά και 

λήγουν μετά την εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων. Στην ξηρά οι γραμμές 

διαχωρίζονται μεταξύ τους: η κάθε μια έχει τις δικές της συμφωνίες με τα λιμάνια και 

τους τερματικούς σταθμούς, τις συμβάσεις φορτοεκφόρτωσης και τις συμφωνίες 

αποστολής και τις σιδηροδρομικές.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο του Martin Joerss et al. «Landside operations: The next frontier 

for container-shipping alliances» (2015) , υπάρχουν δύο κύριο λόγοι επέκτασης των 

συμμαχιών στην ξηρά, ένας οικονομικός και ένας λειτουργικός. Όσον αφορά την 

οικονομική πλευρά, τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας στις συμμαχίες δεν απέφεραν 

σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία 

δείχνουν ότι οι νικητές του κλάδου παραμένουν οι μεγαλύτερες γραμμές. Με την 

http://www.flexport.com/
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επέκταση των δραστηριοτήτων στην ξηρά, οι συμμαχίες θα είναι σε θέση να 

αποκομίσουν πραγματικές αποταμιεύσεις από οικονομίες κλίμακας. 

 

Ένας άλλος λόγος για να επεκταθούν οι συμμαχίες είναι η μείωση της λειτουργικής 

πολυπλοκότητας κυρίως στα λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ (US West Coast 

ports), τα οποία υπέφεραν από συμφόρηση. Σημαντικά προβλήματα πολυπλοκότητας 

αποτελούν, η χρήση διαφορετικών τερματικών για μια ενιαία συμμαχία και η χρήση 

μεγαλύτερων πλοίων που παρέχουν περισσότερα εμπορευματοκιβώτια στους 

τερματικούς σταθμούς και τους δημιουργούν προβλήματα χωρητικότητας. 

3.5 Ανακεφαλαίωση 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων ακολουθούν διάφορες στρατηγικές 

προκειμένου να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς και να 

διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι διαρκείς προσπάθειες των 

εταιρειών να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να μειώσουν το κόστος τους, να 

διευρύνουν το επίπεδο της τεχνολογίας και των συστημάτων τους, καθιστούν αναγκαία 

τη σύναψη συμμαχιών, όχι μόνο σε οριζόντιο αλλά και κάθετο επίπεδο.  

 

Η τάση για συμμαχίες δεν είναι νέα. Ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και 

πήρε διάφορες μορφές. Κάθε φορά προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες ανάγκες και μέσα 

από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τον κλάδο, σήμερα υφίστανται τρεις μεγάλες 

συμμαχίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου 

εμπορευματοκιβωτίων.  

 

Οι λόγοι σύναψης συμμαχιών είναι σημαντικοί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν διάφοροι 

κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τις εκάστοτε συμμαχίες σε διάλυση. Η δράση 

των συμμαχιών με γνώμονα το κοινό συμφέρον της συμμαχίας είναι το κλειδί της 

αποτελεσματικής συνύπαρξης και εξέλιξης των εταιρειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4:   Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ CONTAINER 

SHIPPING LINES 
 

4.1 Οι σύγχρονοι λιμενικοί τερματικοί σταθμοί 

Σύμφωνα με τους Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dr. Brian Slack και Dr. Theo Notteboom, 

κάθε λιμάνι αποτελεί σημείο σύγκλισης δύο γεωγραφικών τομέων της κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων, των χερσαίων και των θαλάσσιων περιοχών. Ενώ η θάλασσα 

περιλαμβάνει σημαντική γεωγραφική κάλυψη που σχετίζεται με το παγκόσμιο εμπόριο, 

ο τομέας της γης συνδέεται με την τοποθεσία του λιμένα. Τα πρώτα λιμάνια 

εμφανίστηκαν αρχικά ως ασφαλείς περιοχές για την αλιεία και εκείνα με βολικές 

τοποθεσίες έγιναν εμπορικοί κόμβοι. Ως εκ τούτου, έγιναν σύνδεσμοι με πολλές από τις 

πρώτες πόλεις ,διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην οικονομική τους ευημερία. 

Σήμερα, πολλές από τις σημαντικότερες πόλεις του κόσμου οφείλουν την προέλευσή 

τους στη θέση του λιμανιού. Τα λιμάνια δεσμεύονται από την ανάγκη εξυπηρέτησης 

των πλοίων και επομένως η πρόσβαση στα πλωτά ύδατα υπήρξε ιστορικά το πιο 

σημαντικό θέμα. 

 

Τα λιμάνια, με ιστορική – χρονολογική σειρά μπορούν να διαχωριστούν σε: 

 Φυσικά λιμάνια 

 Παραδοσιακά λιμάνια 

 Σύγχρονα λιμάνια  

 Σύγχρονους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς (Παρδάλη,2001) 

Σύμφωνα με τον Talley (2009), ένας λιμενικός τερματικός σταθμός είναι μια 

συγκεκριμένη υποδομή μέσα σε ένα λιμάνι για τη μεταφορά φορτίων και επιβατών από 

και προς τα πλοία. Ένα λιμάνι μπορεί να έχει διάφορους και πολλαπλούς τερματικούς 

σταθμούς για τη διαχείριση των διαφόρων φορτίων. Οι τερματικοί σταθμοί μπορεί να 

είναι ελεύθεροι για ελλιμενισμό από τον καθένα ή αποκλειστικής χρήσης. Στην πρώτη 

περίπτωση τα πλοία όλων των ναυτιλιακών γραμμών μπορούν να προσδέσουν, με τους 

περιορισμούς που θέτουν οι κατά τόπους εθνικές νομοθεσίες. Στη δεύτερη περίπτωση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τις ναυτιλιακές γραμμές ή τους εταίρους 

αυτών, στις οποίες έχει παραχωρηθεί η χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων.  

Η σταδιακή μετάβαση από συμβατικούς τερματικούς σταθμούς μαζικής μεταφοράς σε 

τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 

προκάλεσε μια θεμελιώδη αλλαγή στη διάταξη των τερματικών σταθμών, καθώς και 
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στην επιλογή της τοποθεσίας. Οι μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια οδήγησαν στη 

δημιουργία εξειδικευμένων λιμένων. Σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία μεταφοράς 

χύδην φορτίου, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δεν είχαν γερανούς επί του 

πλοίου, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών να πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα παροχής γερανογέφυρων και επαρκούς χώρου αποθήκευσης για τη 

στοίβαξη των κοντέινερ. Οι προβλήτες των λιμένων δεν ήταν πλέον επαρκείς και οι 

θέσεις αγκυροβολίας επανασχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τη γρήγορη μετακίνηση 

του πλοίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αποβάθρων μεταξύ του 

γερανού και των χώρων αποθήκευσης των εμπορευματοκιβωτίων. 

 

Η «εμπορευματοκιβωτιοποίηση» έχει γίνει μια βασική λειτουργία των παγκόσμιων 

λιμενικών επιχειρήσεων και έχει αλλάξει τη δομή και τη διαμόρφωση των λιμενικών 

τερματικών που τείνουν να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. Ενώ οι λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας (όπως στο τέλος ενός κόλπου ή κατά μήκος ενός ποταμού) 

έχουν γενικά το πλεονέκτημα ότι είναι πιο κοντά στην τελική αγορά, συνεπάγονται 

μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις θαλάσσιες οδούς. Συνεπώς, οι πιο επιτυχημένες 

τοποθεσίες λιμένων είναι εκείνες που λειτουργούν ως πύλες. (Jean-Paul Rodrigue - 

2017). Στην εικόνα 4.1.1 βλέπουμε τον Τερματικό Σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά, που 

τον διαχειρίζεται η «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.», εταιρεία 

συσταθείσα στην Ελλάδα, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της COSCO Pacific Limited 

που κατέχει την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη εκμετάλλευσης σταθμών 

εμπορευματοκιβωτίων.  

ΕΙΚΟΝΑ 4.1.1 – Piraeus container terminal 

 

Πηγή: www.pct.com 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα pct.com, 

την 1η Οκτωβρίου 2009 η ΣΕΠ ανέλαβε για 35 έτη την υλοποίηση της Σύμβασης 

Παραχώρησης για τις προβλήτες II και III, την οποία η ΟΛΠ Α.Ε. ανέθεσε στην CPL 

κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 
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Κύριες δραστηριότητες της ΣΕΠ είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης 

και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται 

μέσω του Λιμένα του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν 

τον Πειραιά μόνο ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς (φορτία διαμετακόμισης). Η 

στρατηγική θέση του Πειραιά τον καθιστά ιδανικό λιμένα-κόμβο για προορισμούς στην 

Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα. 

 

Ως τερματικοί σταθμοί, οι λιμένες χειρίζονται το μεγαλύτερο όγκο φορτίου που 

διακινείται παγκοσμίως. Για να χειριστούν αυτές τις μεταφορές, οι λιμενικές υποδομές 

πρέπει να εξυπηρετούν από κοινού τις δραστηριότητες μεταφόρτωσης τόσο στα πλοία 

όσο και στην ενδοχώρα. Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι λιμένες είναι τα σημεία 

σύγκλισης από τα οποία τέθηκαν τα συστήματα χερσαίων μεταφορών, ιδιαίτερα τα 

σιδηροδρομικά. Λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών χαρακτηριστικών των 

θαλάσσιων μεταφορών, η θέση των λιμένων περιορίζεται σε κατάλληλο αριθμό 

τοποθεσιών, οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τη γεωγραφία. Τα περισσότερα 

λιμάνια, ειδικά αυτά που είναι αρχαία, οφείλουν την αρχική τους εμφάνιση στην 

περιοχή τους, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των λιμανιών εκμεταλλεύεται μια φυσική 

ακτογραμμή ή μια φυσική περιοχή κατά μήκος ενός ποταμού (Jean-Paul Rodrigue - 

2017). 

 

4.2 Οι νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη των λιμένων 

Η καλή λειτουργία των θαλάσσιων λιμένων είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός 

παράγοντας στη βιομηχανική δραστηριότητα και το θαλάσσιο εμπόριο. Τα παγκόσμια 

λιμάνια διαχειρίζονται πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων σε 

όγκο και περισσότερο από τα δύο τρίτα της αξίας του. Ως βασικοί κόμβοι στην 

παγκόσμια αλυσίδα μεταφοράς που παρέχουν πρόσβαση στις αγορές, υποστηρίζουν την 

εφοδιαστική αλυσίδα και συνδέουν τους καταναλωτές με τους παραγωγούς, τα λιμάνια 

υπόκεινται σε συνεχή πίεση για να προσαρμοστούν στις αλλαγές που σημειώνονται στο 

οικονομικό, θεσμικό και λειτουργικό περιβάλλον. 

 

Οι αυξανόμενες ανταγωνιστικές δυνάμεις που επηρεάζουν τα λιμάνια τονίζουν την 

ανάγκη για υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων που επεκτείνονται πέρα της βελτιστοποίησης 

των λειτουργιών, της μείωσης του κόστους, της χρονικής αποδοτικότητας και της 

προώθησης του εμπορίου. Οι λιμένες επιβάλλεται πλέον να βελτιώσουν την απόδοσή 
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τους και σε άλλους τομείς, όπως η ασφάλεια, η διατήρηση των πόρων και η προστασία 

του περιβάλλοντος (UNCTAD “Review of maritime transport 2017”). 

 

Ταυτόχρονα, οι τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά επηρεάζουν τη βιομηχανία των 

λιμένων και ιδιαίτερα τον τομέα που αφορά τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων. 

Από το 2016 και μέχρι σήμερα, οι παγκόσμιοι λιμένες αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη 

όλο και μεγαλύτερων πλοίων, τη σύνδεση των πλοίων από τις κύριες εμπορικές 

διαδρομές  προς δευτερεύοντες, την αυξανόμενη συγκέντρωση στις τακτικές γραμμές, 

την αυξημένη δραστηριότητα ενοποίησης, τις ναυτιλιακές συμμαχίες και τις 

αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο (Dr. Jean-Paul Rodrigue). 

 

Στον πίνακα 4.2.1 βλέπουμε τη διαχείριση του όγκου των εμπορευματοκιβωτίων στα 

λιμάνια όλων των ηπείρων και στον πίνακα 4.2.2 τα είκοσι μεγαλύτερα λιμάνια 

παγκοσμίως για το 2016, σύμφωνα με τον όγκο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Τα 

λιμάνια της Ασίας, καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, καθώς διαχειρίζονται πάνω από το 

50% όλων των εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται παγκοσμίως, είτε έμφορτα είτε 

κενά. Η επικράτηση της Ασίας αποδεικνύεται και από την παγκόσμια κατάταξη των 

λιμανιών με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση. Το 2016 δεκαέξι από τα είκοσι πιο 

πολυσύχναστα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων ήταν ασιατικά και κυρίως κινέζικα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1 Η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια  

Πηγή: UNCTAD “Review of maritime transport 2017” 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2  Τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια για το 2016 

 

Πηγή: UNCTAD “Review of maritime transport 2017” 

 

Ο Rodrigue (2017) αναφέρεται στο port performance continuum, που αφορά το σύνολο 

των περιορισμών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία των λιμένων 

και σχετίζονται με τα παρακάτω: 

 

 Τη θαλάσσια πρόσβαση, η οποία αναφέρεται στη φυσική ικανότητα του χώρου για 

να εξυπηρετήσει τις δραστηριότητες του πλοίου. Περιλαμβάνει την παλιρροιακή 

περιοχή, η οποία είναι η διαφορά μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής παλίρροιας, 

καθώς οι κανονικές λειτουργίες του πλοίου δεν μπορούν να χειριστούν παραλλαγές 

μεγαλύτερες από 3 μέτρα. Το βάθος των αγκυροβολίων είναι επίσης πολύ σημαντικό 

για την υποδοχή σύγχρονων πλοίων. Ένα τυποποιημένο πλοίο Panamax (περίπου 

65.000 τόνοι dwt) απαιτεί περισσότερο από 12 μέτρα βάθος. Ωστόσο, σχεδόν το 

70% των παγκόσμιων λιμένων έχουν βάθη μικρότερα των 10 μέτρων και δεν 

μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα πλοία. Ενόψει της κατασκευής μεγαλύτερων 

πλοίων, πολλές λιμενικές εγκαταστάσεις δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν. Πολλά 

λιμάνια επηρεάζονται επίσης από την καθίζηση. Αυτό απαιτεί συνεχή βυθοκόρηση, 

γεγονός που αυξάνει το κόστος λειτουργίας των λιμένων. Ορισμένοι λιμένες 

ποταμών ενδέχεται να επηρεαστούν από περιόδους πλημμύρας και ξηρασίας ενώ 
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άλλα λιμάνια ενδέχεται να παρεμποδιστούν ή να κλείσουν κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα λόγω πάγου. 

 

 Τη θαλάσσια διεπαφή, η οποία αναφέρεται στο διαθέσιμο χώρο για τη στήριξη της 

θαλάσσιας πρόσβασης, δηλαδή τη διαθέσιμη γη για να εγγυηθεί τη μελλοντική 

ανάπτυξη και επέκτασή του. Η «κοντεινεροποίηση» έχει επεκτείνει τις απαιτήσεις 

κατανάλωσης γης σε πολλά λιμάνια. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός 

ότι τα σύγχρονα έργα επέκτασης των λιμένων συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις 

κεφαλαίου για τη δημιουργία τεχνητών λιμενικών εγκαταστάσεων. 

 

 Τις υποδομές, όπως φράγματα-αποθήκες και τον εξοπλισμό όπως γερανοί, που 

πρέπει κάθε εμπορικό λιμάνι να διαθέτει και τα οποία συνεπάγονται υψηλά επίπεδα 

κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Με τη σειρά τους, αυτές οι υποδομές καταναλώνουν 

γη που πρέπει να είναι διαθέσιμη για να εξασφαλίσει την επέκταση των λιμένων. Η 

τήρηση των επενδυτικών απαιτήσεων των σύγχρονων λιμενικών επιχειρήσεων έχει 

γίνει μια πρόκληση για πολλούς λιμένες, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων που απαιτεί σημαντικές ποσότητες τερματικού χώρου για 

λειτουργία. 

 

 Πρόσβαση στην ενδοχώρα. Η πρόσβαση από το λιμάνι στα βιομηχανικά 

συγκροτήματα και τις αγορές εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τη σημασία του. Αυτό 

απαιτεί αποτελεσματικά συστήματα διανομής όπως σιδηροδρομικές και οδικές 

μεταφορές, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για παράδειγμα, τα 

λιμάνια του Los Angeles και του Long Beach έχουν επενδύσει μαζικά για την 

ανάπτυξη του σιδηροδρομικού διαδρόμου Alameda σε μια προσπάθεια να 

προωθηθεί η πρόσβαση στην ενδοχώρα και να μειωθεί η συμφόρηση των φορτηγών. 

Παρόμοια τάση έχει σημειωθεί και στην Ευρώπη, όπου λιμένες όπως το Ρότερνταμ 

και η Αμβέρσα έχουν εμπλακεί στη ρύθμιση για υπηρεσίες εσωτερικών σκαφών και 

σιδηροδρομικών λεωφορείων (inland barge and rail shuttle services). 

 

Παγκοσμίως λειτουργούν 4.600 λιμάνια αλλά λιγότερα από 100 λιμάνια έχουν 

παγκόσμια σημασία. Υπάρχουν περίπου 500 λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων και μόνο 

στα 110 από αυτά διακινούνται πάνω από μισό εκατομμύριο TEU. Επομένως, η 

θαλάσσια κυκλοφορία έχει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης σε περιορισμένο αριθμό 

μεγάλων λιμένων, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στους περιορισμούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα μεγάλα λιμάνια έχουν καθιερωθεί ως πύλες (gateways) 
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των ηπειρωτικών συστημάτων διανομής και έχουν πρόσβαση σε διαδρόμους διανομής. 

Μια τέτοια θέση είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητηθεί, εκτός εάν ένας λιμένας 

αντιμετωπίζει έντονη συμφόρηση αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να 

αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. 

 

4.3  Η αποδοτικότητα των λιμένων  

Η αποτελεσματικότητα ενός λιμένα έγκειται στην ικανότητά του να παρέχει υπηρεσίες 

στους χρήστες του. Για να χαρακτηριστεί ένα λιμάνι ως αποτελεσματικό, αναγκαία 

συνθήκη είναι να είναι αποδοτικό. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να είναι αποδοτικό σε 

επίπεδο κόστους, το οποίο απαιτεί να είναι και τεχνικά αποδοτικό (Talley, 2012). 

 

Τα κέρδη στην παραγωγικότητα, η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και οι 

επιχειρησιακές επιδόσεις καθίστανται όλο και περισσότερο σημαντικές, δεδομένων των 

πρόσφατων εξελίξεων που επηρεάζουν τη ναυτιλιακή αγορά. Η προσαρμογή στα νέα 

πρότυπα σημαίνει ότι οι λιμένες θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις επιδόσεις τους, 

συμπεριλαμβανομένου του χρόνου turnaround (χρόνος παραμονής πλοίων στο λιμάνι), 

του χρόνου dwell (χρόνος παραμονής του φορτίου στο λιμένα), gate operations και τις 

συνδέσεις με την ενδοχώρα. Μέχρι σήμερα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μετρήσεις 

που καθορίζουν τις επιδόσεις των λιμένων, μεταξύ αυτών: δείκτες που αξιολογούν τα 

ποσοστά χρησιμοποίησης και την παραγωγικότητα των γερανών, των αγκυροβολίων, 

των container yards & των πυλών. Για παράδειγμα, TEU ανά έτος ανά γερανό, οι 

κινήσεις του οποίου σε ένα μεγάλο λιμάνι μπορούν να φθάσουν τα 110.000 TEU ανά 

έτος ανά γερανό (UNCTAD, 2017). 

 

O χρόνος παραμονής του πλοίου στο λιμάνι ή ο χρόνος μετακίνησης θα μπορούσε, να 

δώσει μια εικόνα για τη συνολική απόδοση των λιμένων, δεδομένου ότι μετρά τον μέσο 

χρόνο που χρειάζονται τα πλοία σε ένα λιμάνι προτού αναχωρήσουν σε άλλο 

προορισμό. Τα δεδομένα κίνησης των container ships που συλλέχθηκαν από το Marine 

Traffic παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3.1. Ο μέσος χρόνος στο λιμάνι αντιστοιχεί στη 

διαφορά μεταξύ του χρόνου που ένα πλοίο εισέρχεται στα όρια του λιμένα και του 

χρόνου που αφήνει αυτά τα όρια. Ενώ ο μέσος χρόνος  δεν μετρά την ακριβή απόδοση 

του χρόνου στο λιμάνι, δεδομένου ότι δεν κάνει διάκριση μεταξύ του χρόνου 

παραμονής, του χρόνου αναμονής  στο αγκυροβόλιο, και του χρόνου εργασιών ή το 

χρόνο αδράνειας, τα δεδομένα παρέχουν μια εκτίμηση του συνολικού χρόνου στο 

λιμάνι. Ο μέσος χρόνος παραμονής στα λιμάνια παγκοσμίως εκτιμάται σε 1,37 ημέρες ή 
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33 ώρες, ενώ τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαθέτουν την καλύτερη 

απόδοση - λιγότερη από 24 ώρες που περνούν εντός των ορίων του λιμένα. Επίσης, τα 

λιμάνια της Ασίας, έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τα λιμάνια της 

Ευρώπης και της Αμερικής. Κάποιοι ερευνητές, αποδίδουν τη διαφορά, στην 24ωρη 

λειτουργία των λιμένων, το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης και τους τεράστιους 

όγκους μεταφόρτωσης στην Ασία (JOC Group, 2014).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1  Μέσος χρόνος παραμονής των container vessels 

 

Πηγή: Marine Traffic, 2017 

 

Ακόμα ένα μέτρο, για την αποδοτικότητα ενός λιμανιού είναι οι χρόνος παραμονής του 

φορτίου στο λιμένα. Η αποτελεσματική διαχείριση του φορτίου βρίσκεται σε 

συνάρτηση με την παραγωγικότητα των γερανογεφυρών. Τα λιμάνια της Ασίας 

πρωταγωνιστούν και σε αυτή την πρωτιά καθώς σύμφωνα με ερεύνα του Drewry, η 

μέση παραγωγικότητα το 2009 ήταν 136.531 TEUs/crane στη Δυτική Ασία, 124.581 

TEUs/crane στην Ανατλική Ασία, ενώ η Ευρώπη σημείωσε το χαμηλότερο αποτέλεσμα 

με  56.063 TEUs/ crane (OECD, 2013). 

 

Η βελτίωση της απόδοσης των λιμένων σε συνδυασμό με τη μείωση των χρόνων 

παραμονής του φορτίου στο λιμάνι είναι απαραίτητα για να μειωθεί το κόστος και να 

ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στο εμπόριο. Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αύξηση της 

βαθμολογίας της λιμενικής απόδοσης μιας συγκεκριμένης χώρας - σε κλίμακα από 0 

(πιο αναποτελεσματική) έως 1 (πιο αποτελεσματική) κατά 0,1 μονάδα - θα μειώσει το 

κόστος θαλάσσιων μεταφορών των εξαγωγών της κατά 2,3%. Αυτό, με τη σειρά του, 

θα οδηγούσε αύξηση 1,8% στις εξαγωγές της χώρας (Herrera Dappe και Suαrez-

Alemán, 2016). 
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 4.3.1 Το λιμάνι του Rotterdam, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πύλης  

 

Η πρόσβαση στο λιμάνι του Rotterdam είναι η βέλτιστη χάρη στην ευνοϊκή γεωγραφική 

του θέση στη Βόρεια Θάλασσα και στον ποταμό Ρήνο. Οι τερματικοί σταθμοί 

βρίσκονται σε βαθιά νερά και είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμοι από την ανοιχτή 

θάλασσα. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη φορτοεκφόρτωση των πλοίων, ώστε να φτάσουν 

στον επόμενο προορισμό τους σε ελάχιστο χρόνο. Ένα εκτεταμένο σιδηροδρομικό, 

οδικό και εσωτερικής ναυσιπλοΐας δίκτυο παρέχει μια ευρεία επιλογή συνδέσεων με 

την υπόλοιπη Ευρώπη. 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν ώστε το λιμάνι του Rotterdam να καταστεί το 

μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του λιμανιού (www.portofrotterdam.com), κάθε 

χρόνο, περίπου 30.000 πλοία και 110.000 σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας καλούν το 

λιμάνι του Rotterdam. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση παρέχουν σημαντικές 

ευκαιρίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής του αλυσίδας. 

Επιπλέον, η συμφωνία του Παρισιού σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές έδωσε μια 

ισχυρή ώθηση στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών CO2. Ο στόχος 

των Αρχών του λιμανιού είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση του λιμένα ως 

εφοδιαστικό κόμβο και ως βιομηχανικό συγκρότημα παγκόσμιας κλάσης. Όχι μόνο σε 

όρους μεγέθους, αλλά και σε σχέση με την ποιότητα.  

 

Οι Λιμενικές Αρχές του Rotterdam διαχειρίζονται και αναπτύσσουν το λιμάνι και τη 

βιομηχανική περιοχή της πόλης και είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση ενός ασφαλούς 

και ομαλού χειρισμού όλων των πλοίων. Ο κύκλος εργασιών του λιμανιού ανέρχεται σε 

περίπου 675 εκατ. Ευρώ (2016) και απασχολεί 1.100 άτομα σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων. 

Οι αρχές του λιμανιού του Rotterdam είναι μια μη εισηγμένη εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, ενώ τις μετοχές κατέχουν ο Δήμος του Ρότερνταμ (περίπου 70%) και η 

ολλανδική κυβέρνηση (περίπου 30%). 

 

Οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Rotterdam διαχειρίζονται 

από διάφορες εταιρείες (π.χ. APM, DELTA κ.α) και είναι από τους πιο εξελιγμένους 

στον κόσμο. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός και οι μεγαλύτεροι γερανοί εξασφαλίζουν 

γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων. Οι τερματικοί 

σταθμοί συνδέονται άμεσα με τη Βόρεια Θάλασσα και παρέχουν εξαιρετικές συνδέσεις 

με τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, την εσωτερική ναυσιπλοΐα και το οδικό δίκτυο. 

http://www.portofrotterdam.com/
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Διαθέτοντας τα πιο προηγμένα τερματικά στον κόσμο, τα πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων μέγιστου μεγέθους (19.000+ TEU) μπορούν να φιλοξενηθούν 24 

ώρες το 24ωρο. Η εξαιρετική σιδηροδρομική, η εσωτερική ναυσιπλοΐα και οι οδικές 

συνδέσεις που παρέχει δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα στο λιμάνι. Το συνολικό μήκος του 

λιμένα είναι 42 χλμ. και όπως βλέπουμε στην εικόνα 4.3.1.1 διαθέτει 13 Container 

Terminals και 22 Container Depots.  

ΕΙΚΟΝΑ 4.3.1.1 – Container Terminals & Depots στο Rotterdam 
 

 

 

Πηγή: www.portofrotterdam.com 

 

Οι αποθήκες εμπορευματοκιβωτίων αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Στις αποθήκες οι εισαγωγείς μπορούν να αφήσουν τα άδεια κοντέινερ και οι 

εξαγωγείς μπορούν να παραλάβουν τα κενά εμπορευματοκιβώτια. Για πολλές 

ναυτιλιακές εταιρείες, το λιμάνι του Rotterdam λειτουργεί ως ιδανικός κόμβος 

συλλογής κενών εμπορευματοκιβωτίων χάρη στις πολυάριθμες αποθήκες του και στις 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι 22 αποθήκες εμπορευματοκιβωτίων προσφέρουν 

συνολικά περισσότερα από 120 εκτάρια αποθηκευτικού χώρου. Εκτός από την 

αποθήκευση κενών εμπορευματοκιβωτίων, οι αποθήκες εμπορευματοκιβωτίων 

παρέχουν επίσης υπηρεσίες σχετικές με κοντέινερ, από πωλήσεις και επιθεωρήσεις έως 

καθαρισμό και επισκευή.  

 

 

 

 

http://www.portofrotterdam.com/
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ΕΙΚΟΝΑ 4.3.1.2 – Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Rotterdam 

το 2016 

 

Πηγή: www.portofrotterdam.com 
 

4.4 Terminal Operators   

Tα λιμάνια μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, τα μονολειτουργικά, που έχουν 

εξειδικευμένες αποβάθρες, σχεδιασμένες να χειρίζονται συγκεκριμένα προϊόντα και τα 

πολυλειτουργικά που είναι τεράστιοι λιμένες όπου έχουν μια ποικιλία εξειδικευμένων 

και γενικών αποβάθρων φορτίου που συνδέονται με μια μεγάλη ποικιλία τρόπων 

μεταφοράς, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν εμπορευματοκιβώτια, χύδην φορτία ή 

πρώτες ύλες.  

 

Σύμφωνα με τον Wieggmans (2008), οι πολυλειτουργικοί τερματικοί λιμένες 

εμπορευματοκιβωτίων λειτουργούν κυρίως από παγκόσμιους τερματικούς χειριστές 

(global terminal operators) και χειρίζονται τα κοντέινερ οποιουδήποτε μεταφορέα 

http://www.portofrotterdam.com/
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εμπορευματοκιβωτίων. Μεγάλοι παγκόσμιοι φορείς που λειτουργούν τέτοιου είδους 

τερματικά είναι οι HPH, PSA, Eurogate, DP World, SSA Marine και HHLA. Αυτοί οι 

φορείς παγκόσμιων τερματικών σταθμών επικεντρώνονται στις λειτουργίες 

τερματικών, πραγματοποιώντας κέρδη και αναπτύσσοντας το παγκόσμιο δίκτυό τους.  

 

 Οι ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 

αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από τους χειριστές 

εμπορευματοκιβωτίων βαθέων υδάτων (deep-sea container operators ) μέσω ειδικών 

τερματικών. Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς είναι η λειτουργία 

μονολειτουργικών τερματικών από παγκόσμιους μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων που 

διαχειρίζονται μόνο τα δικά τους εμπορευματοκιβώτια. Σημαντικοί παίκτες που 

λειτουργούν σε αυτό είναι η CMA-CGM & η Evergreen. Οι εταιρείες αυτές 

επικεντρώνονται στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων βαθέων υδάτων, 

ελαχιστοποιώντας το κόστος τερματικών και αναπτύσσοντας το δίκτυο διαχείρισης 

εμπορευματοκιβωτίων. Αρκετές μεταφορικές εταιρείες συχνά κατέχουν και 

διαχειρίζονται τους δικούς τους τερματικούς σταθμούς, όπως η MAERSK (APM 

Terminals), η COSCO (COSCO Pacific) και η MSC (TIL), ενώ πολλές φορές 

συναντάμε συνεργασίες μεταξύ μεταφορικών εταιρειών και γνωστών διαχειριστών 

τερματικών (π.χ. MSC και PSA στα λιμάνια Antwerp, Sines και Singapore, MSC και 

Eurogate στο λιμάνι Bremerhaven; DPWorld και CMA-CGM στο Rotterdam).  

 

Σύμφωνα με τη UNCTAD (Review of Maritime Transport), το μεγαλύτερο μέρος των 

λιμανιών, συμπεριλαμβανομένων και των 40 πρώτων παγκοσμίως, διαχειρίζεται από 

διεθνείς διαχειριστές τερματικών σταθμών. Το 2015, το ποσοστό των τερματικών που 

ανήκαν πλήρως ή εν μέρει σε διεθνείς διαχειριστές τερματικών σταθμών, άγγιζε το 65% 

της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Το υπόλοιπο ποσοστό καλυπτόταν 

από άλλα ιδιωτικά συμφέροντα (18%) και το κράτος (19%). Το μερίδιο των 

παγκόσμιων διαχειριστών τερματικών σταθμών αυξήθηκε ελαφρώς με την άφιξη ενός 

νέου μέλους (Yildirim Group) το 2015. Στον πίνακα 4.4.1 βλέπουμε τις εταιρείες 

διαχειριστών τερματικών σταθμών που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια σκηνή. Το 

2015, οι διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας, από το 57%το 2014. 

Περίπου  20% της χωρητικότητας εκπροσωπήθηκε από άλλους ιδιωτικούς φορείς · εάν 

ήταν όλοι οι παγκόσμιοι και διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών να 
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θεωρηθούν ιδιωτικοί φορείς, περίπου το 80% της παγκόσμιας χωρητικότητας θα είναι 

στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Το υπόλοιπο ελέγχεται από το κράτος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ4.4.1 : Η παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων διαχειριστών 

τερματικών σταθμών 

 

Πηγή: UNCTAD ,2017 

Η ανταγωνιστικότητα ενός φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού συνδέεται με το 

εύρος των πόρων για την επιχειρηματικότητα και τη στρατηγική του. Η πραγματική 

πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προέρχεται από την ικανότητα της 

διοίκησης να μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ευκαιρίες και 

συνοψίζεται στα παρακάτω:  

α) Δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο εύρος λιμενικών υπηρεσιών 

β) Σημαντική συμβολή στα οφέλη των χρηστών των τερματικών σταθμών 

γ) Δυσκολία «μίμησης» από τα ανταγωνιστικά λιμάνια.  

 

Για παράδειγμα, τα πλήρως αυτοματοποιημένα τερματικά εμπορευματοκιβωτίων που 

εκμεταλλεύεται η ECT, μέλος του ομίλου HPH, στο λιμάνι του Rotterdam είναι 

αποτέλεσμα μιας τεχνολογικής διαδικασίας που είναι δύσκολο να μιμηθεί, αλλά η ίδια 

η τεχνολογία μπορεί σχετικά εύκολα να μεταφερθεί σε άλλους λιμένες. Ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογικές ικανότητες 

είναι λιγότερο ανθεκτικό. Καθώς ο εξοπλισμός εξελίσσεται και αναπαράγεται ολοένα 

και πιο τυποποιημένος (π.χ. ο ZPMC, ο μεγαλύτερος παραγωγός γερανογέφυρας 

παγκοσμίως, προμηθεύει περίπου το 60% της παγκόσμιας ζήτησης), η 

ανταγωνιστικότητα είναι ολοένα και περισσότερο θέμα λειτουργικής 
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αποτελεσματικότητας, ποιότητας της πρόσβασης στην ενδοχώρα και καινοτομίας 

(Collis, D. J and Montgomory C.A) 

 

4.4.1 Terminal Operators – Οι στρατηγικές επέκτασης 

Οι στρατηγικές επέκτασης των τριών τύπων παγκόσμιων φορέων εκμετάλλευσης 

τερματικών σταθμών στηρίζονται σε οριζόντιες ή κάθετες διαδικασίες ολοκλήρωσης ή 

στρατηγικές διαφοροποίησης, ανάλογα με τον τύπο φορέα εκμετάλλευσης (πίνακας 

4.4.1.1). Οι στόχοι και τα κίνητρα των τριών κατηγοριών παγκόσμιων φορέων 

εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών διαφέρουν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1.1   Οι στρατηγικές επέκτασης των παγκόσμιων φορέων 

εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών 

 

Πηγή: Τ.Notteboom and J.P Rodrigue 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 

 

Το 2001 ξεχωρίζει ως το έτος των εχθρικών εξαγορών με τρεις συμφωνίες ορόσημο: 

HPH-ECT, PSA-HNN και HPH που εξαγοράζει την ICTSI International Business 

Division. Από τα έτη 2005 έως 2007 διαπιστώθηκε ένα εξαιρετικό επίπεδο 

συγκέντρωσης και απόκτησης δραστηριότητας στον τομέα των φορέων εκμετάλλευσης 

τερματικών σταθμών σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ελλείψεων δυναμικότητας 

τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Ένας πρωτοπόρος στο τελευταίο κύμα 

ενοποίησης ήταν η DP World, μέσω της απόκτησης των τερματικών χαρτοφυλακίων 

των CSX World Terminals (2005) και P&Q Ports (2006). Αυτές οι δύο εξαγορές 
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έδωσαν στην DP World σημαντική παρουσία στη σκηνή χειρισμού 

εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια (Ανατολική) Ασία, την 

Αυστραλία, την Αμερική και την Ευρώπη. Εκτός από τις εξαγορές της DP World, μια 

άλλη σημαντική συμφωνία ήταν η εξαγορά από την PSA του 20% του παγκόσμιου 

χαρτοφυλακίου τερματικών της HPH, μετά από την προηγούμενη αγορά στρατηγικών 

συμμετοχών της σε αρκετές άλλες επιχειρήσεις στο Χονγκ Κονγκ το 2005 (Notteboom 

and Rodrigue, 2012) 

 

ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 

 

Η διαδικασία της οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι παράλληλη με τις στρατηγικές κάθετης 

ολοκλήρωσης που ακολουθούνται από διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν 

επενδύσει σε τερματικές επιχειρήσεις. Η συμμετοχή μιας ναυτιλιακής γραμμής σε 

τερματικούς σταθμούς μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες : 

• Ειδικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσδεση (berthing) ή τον όγκο φορτίου.  

• Μετοχική συμμετοχή της ναυτιλιακής γραμμής σε τερματικό σταθμό (συνήθως 

κάτω από 20%). 

• Οι κοινοπραξίες μεταξύ της ναυτιλιακής γραμμής και ενός τρίτου κατασκευαστή 

συνδέονται συχνά με την αποκλειστική χρήση του τερματικού σταθμού από τη 

ναυτιλιακή γραμμή. 

• Ένα αποκλειστικό τερματικό με συμμετοχή τουλάχιστον 51% από τη ναυτιλιακή 

γραμμή ή την «αδελφή» εταιρεία εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού (Notteboom 

and Rodrigue, 2012). 

 

Με την είσοδο στις επιχειρήσεις διαχείρισης τερματικών σταθμών, οι ναυτιλιακές 

γραμμές ή οι μητρικές εταιρείες τους αποκτούν τον έλεγχο της εγκατάστασης 

τερματικών δυνατοτήτων, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα 

προβλήματα ακεραιότητας του πλοίου. Ως εκ τούτου, ο χειριστής θα δώσει 

προτεραιότητα στον χειρισμό των πλοίων. Για παράδειγμα, η MSC και η CMA-CGM, η 

δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία εμπορευματοκιβωτίων 

παγκοσμίως, δραστηριοποιήθηκαν πολύ στον τομέα αυτό, συμμετέχοντας μόνο στην 

Ευρώπη, σε 15 και 10 τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων αντίστοιχα. 

Ορισμένοι τερματικοί σταθμοί γραμμών προσφέρουν επίσης υπηρεσίες στοίβαξης σε 

τρίτους φορείς, δημιουργώντας έτσι κάποια υβριδική μορφή μεταξύ πλήρως 

αφοσιωμένων εγκαταστάσεων και ανεξάρτητων πολυλειτουργικών εγκαταστάσεων. Για 
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παράδειγμα, η μητρική εταιρεία της Maersk Line, AP Moller, διαχειρίζεται μεγάλο 

αριθμό τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων μέσω της θυγατρικής της APM 

Terminals ( Vernimmen B, Dullaert, W. and Enelen S, 2007).  

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

Παράλληλα με την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση, ο τομέας των τερματικών 

σταθμών διεισδύθηκε από μια σειρά μεγάλων εταιρειών μετοχών και 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος των χρηματοδοτικών 

συμμετοχών είναι να δημιουργήσουν απόδοση της επένδυσης. Τα τερματικά 

θεωρούνται συχνά ως περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν οικονομικό ενοίκιο και 

είναι διαπραγματεύσιμα μέσω πράξεων αγοράς και πώλησης. Ως εκ τούτου, μεγάλες 

εταιρείες μετοχών, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια 

συνταξιοδότησης και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, άρχισαν να ενδιαφέρονται για την 

κατοχή ποσοστού σε διάφορα τερματικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως λιμενικών 

τερματικών. 

 

Ο Drewry έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων σχετικά με το ποιος διαχειριστής 

τερματικών σταθμών θα είναι ο πρώτος μέχρι το 2020, μετρούμενος βάσει της 

χωρητικότητας, ως μέρος της ετήσιας έκθεσής του 2016 για τους Global Container 

Terminal Operators. Η ασθενέστερη αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τις 

μεγαλύτερες συμμαχίες και τα μεγαλύτερα πλοία μετακινεί τη βιομηχανία των 

container ports προς έναν νέο τομέα αξίας. Έχοντας αυτό κατά νου, ο Drewry συνέταξε 

τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.1.2:Η τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων 

διαχειριστών τερματικών σταθμών και η πρόβλεψη για το 2020 

 

Πηγή: Drewry Maritime research 

Ο πίνακας δείχνει ότι η συγχώνευση της China Shipping και της Cosco είναι πιθανό να 

καταστήσει τη μία πλέον εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την παραγωγική 
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ικανότητα, αν και το μεγαλύτερό της μέρος είναι συγκεντρωμένο σε μία χώρα, την 

Κίνα. Στην παγκόσμια αγορά, οι παγκόσμιοι και διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης 

τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζουν τη διπλή πρόκληση της 

ασθενέστερης αύξησης της ζήτησης και της αύξησης του κόστους λειτουργίας και του 

κεφαλαίου λόγω των μεγαλύτερων πλοίων και συμμαχιών. Στις χρηματιστηριακές 

αγορές, οι λιμένες θεωρούνται όλο και περισσότερο ως τομέας ώριμης αξίας και όχι ως 

τομέας ανάπτυξης. Ο Neil Davidson, Διευθύνων Σύμβουλος της Drewry, δήλωσε ότι οι 

παγκόσμιοι και διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών επανεξετάζουν 

ριζικά τις στρατηγικές τους, καθιστώντας τους πιο ανοιχτούς σε έργα πράσινης 

ανάπτυξης και σε ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μια φυσική απάντηση στο 

αυξανόμενο μέγεθος των συμμαχιών τακτικών γραμμών είναι για τους φορείς 

εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών να εξετάσουν την ενοποίηση της ιδιοκτησίας 

τερματικών. 

 

Από τη μία πλευρά, πολλοί από τους καθιερωμένους διεθνείς παίκτες έχουν γίνει πιο 

προσεκτικοί επειδή ανησυχούν ότι τα έσοδα ενδέχεται να είναι λιγότερα από ό, τι 

συνηθίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετοί παίκτες με αναπτυξιακούς 

ρυθμούς, όπως οι κινεζικοί φορείς εκμετάλλευσης και η Yilport Holdings (ένας 

νεοεισερχόμενος φέτος στους πίνακες πρωταθλήματος Drewry των παγκόσμιων και 

διεθνών φορέων τερματικών σταθμών), των οποίων η στρατηγική προτεραιότητα είναι 

να αποκτήσουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. 

 

4.5  Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των λιμένων 

Τόσο τα λιμάνια όσο και οι τερματικοί σταθμοί επωφελούνται από τη συμμετοχή των 

ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, όχι μόνο με την 

κεφαλαιουχική συμμετοχή, αλλά και σε σχέση με την μεταφορά εμπειρίας και νέων 

τεχνολογιών. Καθώς σήμερα τα συστήματα λιμένων απαιτούν ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

διευθυντικές και διοικητικές υπηρεσίες, επιχειρησιακές δεξιότητες, καθώς και 

τεχνολογίες αιχμής, η εμπειρία των ιδιωτικών συνεργατών για την κατασκευή, τη 

λειτουργία και τη διατήρηση της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών είναι 

σημαντική και μαζί με τη χρηματοδότηση, αποτελούν ένα σημαντικό πόρο. Η 

αυξανόμενη ανάγκη παροχής σύγχρονων λιμένων και εγκαταστάσεων διαχείρισης 

φορτίου με συστήματα διαχείρισης τερματικών και συστημάτων ασφάλειας έχει 

αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο και τις τεχνικές απαιτήσεις των λιμένων τα τελευταία 
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χρόνια. Συνεπώς, η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει 

καταστεί επιτακτική ανάγκη.  

 

Σημαντικές αλλαγές έχουν προκύψει στην κυριότητα και τη λειτουργική δομή πολλών 

λιμένων, με γνώμονα τον όλο και σημαντικότερο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο 

ως πηγή χρηματοδότησης αλλά και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για την 

επιτυχή λειτουργία των λιμένων (Holman FenwickWillan, 2015). Αυτό, με τη σειρά 

του, έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή της θεσμικής διάρθρωσης των λιμένων και το ρόλο 

του παραδοσιακού ιδιοκτήτη και χειριστή  - Λιμενικές Αρχές. 

 

Σήμερα, το πιο συνηθισμένο «μοντέλο» είναι το landlord port model. Εκτιμάται ότι 

περίπου το 85-90% των παγκόσμιων λιμανιών είναι υπό αυτό το καθεστώς (Drewry 

Maritime Research, 2016). Σε αυτό το μοντέλο, οι Λιμενικές Αρχές δρουν ως ένας 

ρυθμιστικός φορέας, ενώ η διαχείριση του λιμανιού και των εμπορευμάτων, 

πραγματοποιείται από ιδιωτικές εταιρείες. Οι υποδομές και οι τερματικοί σταθμοί 

μισθώνονται, με αποτέλεσμα οι Λιμενικές Αρχές να παραμένουν οι ιδιοκτήτες των 

εκτάσεων του λιμανιού.  

 

Η πιο κοινή μορφή μίσθωσης είναι μια συμφωνία παραχώρησης, με την οποία μια 

ιδιωτική εταιρεία λαμβάνει μακροχρόνια μίσθωση έναντι ενοικίου, που είναι συνήθως 

συνάρτηση του μεγέθους της εγκατάστασης καθώς και των επενδύσεων που 

απαιτούνται για την κατασκευή, την αναβάθμιση ή την επέκταση ενός τερματικού 

σταθμού. Οι ιδιωτικοί φορείς είναι επίσης υπεύθυνοι για την παροχή τερματικού 

εξοπλισμού για να εξασφαλίσουν ότι τα πρότυπα λειτουργίας πληρούνται. 

 

Η λιμενική εργασία απασχολείται από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης τερματικών 

σταθμών, αν και σε ορισμένους λιμένες μπορεί να παρέχεται μέρος του εργατικού 

δυναμικού από τις λιμενικές αρχές (Rodrigue, 1998–2017 and World Bank, 2007).  

                                                
 Υπάρχουν επίσης άλλα 3 μοντέλα λιμένων. Το Public service port model στο οποίο οι λιμενικές Αρχές, 

κατέχουν και διαχειρίζονται όλο το εύρος των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του 

λιμανιού, ενώ ίσως παραχωρήσουν κάποιες βοηθητικές λειτουργίες σε ιδιωτικές εταιρείες. Το Tool port 

model είναι παρόμοιο με το public service port, με τη μόνη διαφορά ότι η διαχείριση των εμπορευμάτων 

γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες. Τέλος, το Private service port model που είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένο 

με το δημόσιο τομέα να έχει μία γενική εποπτεία ή να κατέχει κάποιες μετοχές.  
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Η επίτευξη των κερδών, που είναι βασικός στόχος του μοντέλου σύμπραξης των 

δημόσιων & ιδιωτικών φορέων, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι ευθύνες 

μπορούν να μεταφερθούν από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την 

άποψη ότι οι κίνδυνοι θα πρέπει να βαρύνουν το μέλος που είναι σε καλύτερη θέση να 

τους διαχειριστεί. Η ανάλυση και η κατάλληλη κατανομή των κινδύνων μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι υψίστης σημασίας για να επιτύχει μια 

κερδοφόρα συνεργασία. 

 

Οι κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλουν στη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό 

τομέα, με τον καθορισμό μιας ενιαίας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει επιτυχία και 

βιωσιμότητα. Σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη σύμπραξη είναι οι καλά 

σχεδιασμένες συμφωνίες εταιρικής σχέσης που διασφαλίζουν την κατάλληλη κατανομή 

των κινδύνων, ευελιξία, σαφές πολιτικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει και μετριάζει τους 

κινδύνους,  ένα νομικό και ρυθμιστικό σύστημα που διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες είναι 

αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες, και ένα θεσμικό πλαίσιο εντός της κυβέρνησης  για 

να διαχειριστεί σωστά την όλη διαδικασία.  

 

Οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης είναι βασικοί εταίροι για την ανάπτυξη των λιμένων 

και την ανταγωνιστικότητα. Όχι μόνο βοηθούν στην αποτελεσματική και οικονομική 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων, μέσω βελτιωμένων υποδομών και υπηρεσιών, αλλά 

συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των λιμένων 

μέσω των νέων τεχνολογιών, της βελτιωμένης  εφοδιαστικής αλυσίδας, συνδεσιμότητα 

με την ενδοχώρα και παράδοση από πόρτα σε πόρτα. 

 

Στην εξέλιξη των λιμένων, οι επενδυτές είναι κατά κύριο λόγο παγκόσμιες εταιρείες 

διαχείρισης λιμένων. Όπως σημειώνεται στον πίνακα 4.5.1, ο όμιλος AP Moller-Maersk 

κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε επενδύσεις (12,4 δισ. δολάρια) και σε έργα (43 έργα) 

την περίοδο 2000-2016, ακολουθούμενος από το λιμάνι της Σιγκαπούρης, με 

επενδύσεις ύψους περίπου 5 δις δολαρίων για 18 έργα. Γενικά, οι εταιρείες αυτές 

επενδύουν σε διάφορα έργα και έχουν εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, αλλά τείνουν 

να ειδικεύονται σε ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, η CMA CGM ήταν ένας 

σημαντικός παίκτης στη Βόρεια Αφρική και στη Δυτική Ασία, ενώ η Hutchison 

Whampoa στην Ασία. Στις ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών, όπως ως ο όμιλος 

AP Moller-Maersk ή η MSC, οι τερματικές επιχειρήσεις γενικά εξαρτώνται από τη 

ναυτιλιακή τους δραστηριότητα, η οποία δεν ισχύει για τους διαχειριστές λιμενικών 

τερματικών όπως το Λιμάνι της Σιγκαπούρης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5.1:  Η παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων επενδυτών σε λιμάνια 

την περίοδο 2000-2016  

 

Πηγή: World Bank, 2017a. 

 

Τα τελευταία χρόνια νέες εταιρείες έχουν εισέλθει στην αγορά, έχοντας αυξήσει τον 

ανταγωνισμό στον κλάδο. Τέτοιες εταιρείες είναι η China Ocean Shipping (Group) 

Company, η Yildrirm και ο όμιλος Noatum. Ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης 

τερματικών σταθμών επεκτείνουν τις επενδύσεις τους πέραν των λιμένων, στη σύνδεση 

με την ενδοχώρα. Επενδύσεις σε σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, ώστε να 

βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγορές, επιτρέποντας την παράδοση από πόρτα σε πόρτα 

(door-to-door delivery). Σύμφωνα με την MSC Sustainability Report 2016, τον 

Ιανουάριο του 2016, μετά από μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης στην Πορτογαλία, η 

ΜSC απόκτησε το 95% των μετοχών του Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, το οποίο 

μετονομάστηκε σε MEDWAY. Το σιδηροδρομικό δίκτυο προσφέρει μειωμένα κόστη, 

λιγότερη περιβαλλοντική ρύπανση καθώς και παραγωγικότητα. 

 

4.6 Η στρατηγική επιλογή ενός λιμένα ή ενός τερματικού σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων 

Η επιστημονική βιβλιογραφία προσδιορίζει ένα πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με 

με την επιλογή λιμένων, που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ναυτιλιακών γραμμών. Η 

λίστα που ακολουθεί δίνει μια επισκόπηση των κριτηρίων επιλογής λιμένων βάσει του 

άρθρου των Wiegmans , Van Der Hoest  and Notteboom (2014). 

 

 Λιμενική και τεχνική υποδομή (θαλάσσια προσβασιμότητα, δυνατότητα σύνδεσης 

με την ενδοχώρα, υποδομές και εξοπλισμός) 
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 Γεωγραφική τοποθεσία σε σχέση με την ενδοχώρα και σε σχέση με άλλες βασικές 

διαδρομές 

 Αποδοτικότητα του λιμανιού (turnaround time, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα 

κόστους, ώρες λειτουργίας) 

 Συνδεσιμότητα του λιμανιού (συχνότητα δρομολογίων) 

 Αξιοπιστία, χωρητικότητα , συχνότητα και κόστος των χερσαίων μεταφορών εάν 

υπάρχει   

 Η ποιότητα και το κόστος των βοηθητικών υπηρεσιών, όπως η πλοήγηση, η 

ρυμούλκηση κ.α. 

 Αποτελεσματικότητα και κόστος διαχείρισης (π.χ. λιμενικά τέλη). 

 Διαθεσιμότητα, ποιότητα και κόστος των δραστηριοτήτων logistic value-added 

(π.χ. αποθήκευση). 

 Διαθεσιμότητα, ποιότητα και κόστος των συστημάτων κοινοτικών λιμένων. 

 Ασφάλεια και περιβαλλοντικό προφίλ του λιμένα. 

 Η φήμη του λιμένα (ικανοποιητική κατάταξη στις μελέτες συγκριτικής 

αξιολόγησης). 

 

Η επιλογή ενός τερματικού (container terminal) διαφέρει από το πρόβλημα επιλογής 

λιμανιού, αλλά και τα δύο θέματα συνδέονται στενά, όπως δείχνει ο πίνακας 4.6.1.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.1:  Η επιλογή λιμανιού και τερματικού σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων 

 

Πηγή: Port and Terminal Selection,  Wiemans et al., 2014 

 

Σε τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες 

πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, από τους Wiegmans, Van Der Hoest και Notteboom 

(2014), οι εταιρείες ερωτήθηκαν, πόσο πιο σημαντική είναι η επιλογή λιμανιού έναντι 

τερματικού σταθμού και ποια είναι τα σημαντικότερα κριτήρια για την κάθε επιλογή.   
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Η απάντηση των περισσότερων ερωτηθέντων ήταν ότι η επιλογή λιμένων είναι πολύ 

πιο σημαντική από την επιλογή τερματικών. Ο πίνακας 4.6.2 παρουσιάζει συνοπτικά τα 

βασικά κριτήρια επιλογής λιμένων, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι : 

 Η δυνατότητα σύνδεσης με την ενδοχώρα. Για τη σύνδεση με την ενδοχώρα, είναι 

πολύ σημαντικό η ύπαρξη αξιόπιστου και χωρίς συμφορήσεις οδικού, θαλάσσιου 

και σιδηροδρομικού δικτύου. 

 Λογικές τιμές. Είναι σημαντικό οι χρεώσεις ενός λιμανιού να κυμαίνονται στο ίδιο 

επίπεδο με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά λιμάνια. 

 Αμεσότητα στους πελάτες. Οι υποχρεώσεις των μεταφορέων εμπορευματοκιβωτίων 

βαθέων υδάτων προς τους πελάτες επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή λιμανιού. Η 

γεωγραφική θέση των πελατών καθορίζει σε ποια λιμάνια τα κοντέινερ θα 

φορτώνονται και θα εκφορτώνονται. Λιμάνια με σύντομες συνδέσεις με τις 

σημαντικότερους ευρωπαϊκές αγορές έχουν πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστικών λιμένων που έχουν μεγαλύτερους χρόνους σύνδεσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6.2 : Τα βασικά κριτήρια επιλογής λιμένων 

 

Πηγή: Port and Terminal Selection,  Wiemans et al., 2014 

 

Μόλις επιλεχθεί κάποιο λιμάνι από τις ναυτιλιακές εταιρείες, τότε αποφασίζουν μεταξύ 

της επένδυσης στο δικό της τερματικό σταθμό ή της αγοράς χωρητικότητας χειρισμού. 

Η σημασία στη λήψη αποφάσεων συσχετίζεται με την αύξηση των αποκλειστικών 

τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων.  
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Σημαντικά κριτήρια πλέον είναι η ταχύτητα, το κόστος διαχείρισης, η αξιοπιστία και οι 

συνδέσεις με την ενδοχώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τερματικοί 

σταθμοί της Β. Ευρώπης (Εικόνα 4.6.1 

Hamburg – Le Havre-range). Η Maersk 

ήταν μία από τις πρώτες ναυτιλιακές 

εταιρείες που χρησιμοποιούσε 

αποκλειστικούς τερματικούς σταθμούς σε 

αυτά τα λιμάνια, ενώ στη συνέχεια 

ακολούθησε η MSC με την αποκλειστική 

χρήση τερματικού σταθμού στην Αμβέρσα. 

Ταυτόχρονα, όλοι οι τερματικοί σταθμοί χρησιμοποιήθηκαν και ως διαμετακομιστικά 

κέντρα για τη μεταφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων με τελικό προορισμό άλλες 

χώρες.  

 

Τα τερματικά που είναι εντελώς προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των μεταφορέων 

εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αξιοπιστία. Οι 

μεταφορείς προτιμούν την αποκλειστική (ή εν μέρει) εκμετάλλευση ενός τερματικού, 

ενώ αν πρόκειται για νέους τερματικούς σταθμούς προσπαθούν να συμμετέχουν 

οικονομικά (ενδεχομένως μέσω εταιρικής σχέσης) προκειμένου να αποκτήσουν τον 

έλεγχό του.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να έχουν μια 

θετική ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα οφέλη πρέπει να αντισταθμίζουν τις επενδύσεις 

και τα έξοδα, ενώ οι μεταφορείς που δεν χρησιμοποιούν πολύ μεγάλα πλοία, θα πρέπει 

να ελέγξουν αν τους συμφέρει η επένδυση σε ένα δικό τους τερματικό σταθμό ή η 

αγορά διαχείρισης χωρητικότητας (buying handling capacity at a terminal).  

 

4.7. Ανακεφαλαίωση  

Η εμπορική ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης στο λιμάνι. Για τον λόγο αυτό δεν αρκεί να 

εκσυγχρονίζονται μόνο τα πλοία των γραμμών αλλά και τα λιμάνια που εναποθέτονται 

τα εμπορευματοκιβώτια. Η αναγκαιότητα ύπαρξης λιμένων με ικανότητα διαχείρισης 

πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, επέφερε αλλαγές στον τρόπο τον οποίο 

λειτουργούν οι λιμένες αλλά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Τα 

παραδοσιακά λιμάνια έχουν πλέον μετατραπεί σε σύγχρονα λιμάνια που διαθέτουν 

ΕΙΚΟΝΑ 4.6.1. HAMBURG – LE 

HAVRE  RANGE 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi1-beDp6DYAhWS-qQKHeZMCA0QFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC&usg=AOvVaw11c8J5TOyBoVIOoVNhyBXy
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τερματικούς σταθμούς για την παροχή ευρύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών. Οι 

τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 

των παγκόσμιων δικτύων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των αγορών που 

εξυπηρετούν. 

 

Επίσης, οι σύγχρονες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις επιφέρουν την ανάγκη για 

σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη διοίκηση των λιμένων. Οι μέχρι τώρα κρατικοί 

λιμένες, δίνουν πλέον τη θέση τους σε μεικτά ιδιοκτησιακά καθεστώτα και πιο ευέλικτα 

σχήματα διοίκησης που συμβάλουν στην καλύτερη βιωσιμότητα και 

ανταγωνιστικότητα των λιμένων μέσω των νέων τεχνολογιών, της βελτιωμένης 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδεσιμότητας με την ενδοχώρα. 

 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε η εμφάνιση μιας πραγματικά παγκόσμιας 

βιομηχανίας λιμενικών εγκαταστάσεων εμπορευματοκιβωτίων. Οι κύριοι φορείς 

εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών διαθέτουν ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο παγκόσμιας 

εμβέλειας. Η κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση στους τερματικούς σταθμούς και τη 

ναυτιλία και η αναζήτηση διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων μεταξύ των 

χρηματοπιστωτικών επενδυτών συνέβαλαν στην παγκόσμια επέκταση των λιμενικών 

φορέων. 

 

Από τη μία πλευρά, οι ναυτιλιακές εταιρείες εισήλθαν στην επιχείρηση τερματικών 

επιχειρήσεων για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και της 

κερδοφορίας. Από την άλλη, οι εταιρείες διαχείρισης λιμένων επέκτειναν τις 

δραστηριότητές τους από το λιμάνι σε νέες αγορές για να διαφοροποιήσουν και να 

αναπαράγουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, το οποίο συνδέεται με την απόδοση των 

τερματικών σταθμών. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στη σημαντικότητα 

των κριτηρίων για την επιλογή ενός λιμανιού ή ενός τερματικού σταθμού (container 

terminal) και πόσο στενά συνδέονται τα δύο θέματα.  
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Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση στην 

παγκόσμια αγορά της ναυτιλίας πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και κάποιες από 

τις σημαντικότερες στρατηγικές που επιλέγουν οι εν λόγω εταιρείες όχι μόνο για να 

διατηρήσουν τη θέση τους αλλά και για να την επεκτείνουν. Η κάθε ναυτιλιακή 

εταιρεία διαλέγει μόνη της την εκάστοτε στρατηγική της, παρόλα αυτά, οι επιλογές της 

εκάστοτε εταιρείες επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά σε ολόκληρο τον κλάδο. 

 

Η τάση της αγοράς για την κατασκευή ολοένα και μεγαλύτερων πλοίων δεν έχει αφήσει 

ανεπηρέαστη καμιά εταιρεία, οι οποίες κατασκευάζουν και θέτουν σε λειτουργία 

μεγάλης χωρητικότητας πλοία με σκοπό να μειώσουν το κόστος μεταφοράς/TEU, χωρίς 

όμως να αναλογιστούν τις συνέπειες αυτής της κίνησης. Επικεντρωμένες στο κόστος 

του επενδυμένου κεφαλαίου και στο κόστος των καυσίμων που αυξάνονται λιγότερο 

αναλογικά με τη χωρητικότητα μεταφοράς ενός πλοίου δεν εξέτασαν  διεξοδικά τις 

οικονομίες κλίμακας που χάνονται από τη στιγμή που τα κοντέινερ παύουν να είναι εν 

πλω. Έρευνες που διενεργήθηκαν αποδεικνύουν ότι πρέπει να μπει μια φραγή σε αυτή 

την τάση πριν χαθούν ολοκληρωτικά τα πλεονεκτήματα που αποκτήθηκαν. 

  
Παράλληλα με την αύξηση των πλοίων, οι θαλάσσιοι μεταφορείς τακτικών γραμμών 

άρχισαν να συνεργάζονται και να μοιράζονται τη μεταφορική ικανότητα και τα 

δικαιώματά τους. Ο κλάδος της liner αγοράς αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

χώρους εμφάνισης στρατηγικών συμμαχιών. Σε πολλές περιπτώσεις οι συνεργασίες 

αυτές έχουν ως αποτέλεσμα, οι θαλάσσιοι μεταφορείς να μοιράζονται πλοία και 

τερματικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μοιράζονται ίδιες υπηρεσίες.  

 

Οι στόχοι των σύγχρονων ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών θαλάσσιων 

μεταφορών όσων αφορά το σχηματισμό λειτουργικών συμμαχιών, περιλαμβάνουν τον 

επιμερισμό του κινδύνου και των επενδύσεων, την ανάδειξη οικονομιών κλίμακας, τον 

έλεγχο του κόστους και τη δυνατότητα αύξησης της συχνότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στα πλαίσια ενός δυναμικού περιβάλλοντος αναπτυσσόμενου εμπορίου 

εμπορευματοκιβώτιων. Δεν είναι όμως όλες οι συμμαχίες πετυχημένες. Στο πέρασμα 

των χρόνων πολλές συμμαχίες διαλύθηκαν, καθώς η εκάστοτε εταιρεία αποσκοπούσε 

πρωτίστως στο προσωπικό και όχι στο συλλογικό συμφέρον. Σήμερα, οι 3 μεγάλες 

συμμαχίες που υπάρχουν έχουν σχηματιστεί από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες 
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που υπάρχουν παγκοσμίως, θέτοντας τα θεμέλια του σε νέες βάσεις, ευελπιστώντας να 

επιβιώσουν και να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

 

Πλέον, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια να επιτευχθεί η συνεργασία των ναυτιλιακών 

γραμμών και στην ξηρά, προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ενεργήσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο ως ενιαία οντότητα στις λειτουργίες τους. Οι συμφωνίες 

με τερματικούς σταθμούς ή φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών γίνονται 

ολοένα και περισσότερες. Τα λιμάνια αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στους πελάτες τους. Συνωστισμένα λιμάνια, 

λιμάνια χωρίς συνδέσεις με την ενδοχώρα ή χωρίς πλεονάζοντες αποθηκευτικούς 

χώρους πλήττουν σοβαρά τις ναυτιλιακές εταιρείες. 

 

Μέσα από αυτή την εργασία επαληθεύτηκε το γεγονός ότι η αγορά πλέον είναι 

παγκοσμιοποιημένη και σε τέτοιο βαθμό ενοποιημένη που αν ένας παράγοντας 

χωλαίνει στην αλυσίδα αυτομάτως επηρεάζονται και οι υπόλοιποι. Ο κλάδος της 

ναυτιλίας έχοντας συνειδητοποιήσει το ύψος των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς 

προσπαθεί με κάθε μέσο να ανταποκριθεί, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να μην 

υπερβαίνει τα όρια καθώς πάντα εγκυμονούν κίνδυνοι που μπορεί να είναι 

καταστροφικοί.   
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