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Περίληψη 

 
Σήμερα το διεθνές εμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας και 

έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και στην ευημερία του σύγχρονου 

κόσμου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η συμβολή των μεταφορών 

και των υποδομών στην εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου. Συγκεκριμένα, τίθεται το 

ερώτημα, σε ποιον βαθμό βελτιώσεις στον τομέα των μεταφορών φέρνουν θετικά 

αποτελέσματα στο διεθνές εμπόριο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο διεθνές εμπόριο, όπως έχει εξελιχθεί 

ιστορικά, στα οφέλη που προκύπτουν, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες σύγχρονες 

τάσεις, οι οποίες διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το διεθνές εμπόριο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται τα μέσα μεταφοράς και οι υποδομές και 

παρατίθενται ενδείξεις που μαρτυρούν τον σημαντικό ρόλο τους για την προώθηση του 

εμπορίου. Ακολουθεί το θέμα του θεσμικού πλαισίου των μεταφορών, μέσα από την 

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, η οποία αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση του 

εμπορίου μεταξύ των μελών της. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αφιερώνεται στην οργάνωση του συστήματος μεταφορών. Αρχικά, 

γίνεται λόγος για το σχεδιασμό δικτύου διανομής και αναδεικνύεται η σημασία των 

κέντρων διανομής (logistic centers). Έπειτα, δίνεται έμφαση στην επιλογή του μέσου 

μεταφοράς και στη διαδικασία σχεδιασμού των μεταφορών.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται άμεσος συσχετισμός των μεταφορών με το διεθνές 

εμπόριο, μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές και η εργασία ολοκληρώνεται με έναν 

τρίτο παράγοντα, την ευημερία και οικονομική ανάπτυξη των χωρών, μέσω των 

βελτιώσεων των μεταφορών στο διεθνές εμπόριο. 



iv 
 

Abstract 

Today, international trade is at the heart of the world economy and has greatly 

contributed to the growth and prosperity of the modern world. This dissertation 

examines the contribution of transport and infrastructure to the development of 

international trade. In particular, the question here is how the improvements in the 

transport sector could bring positive results to international trade. 

In the first chapter, reference is made to international trade, as it has evolved 

historically, to the benefits from it, and some modern trends are presented, which 

significantly shape international trade. 

The second chapter describes the means of transport and infrastructure and provides 

evidence of their important role in promoting trade. Afterwards I place the issue of the 

legal environment for transport, through the common European transport policy, which 

is the basis for strengthening trade between its members. 

The third chapter is devoted to the organization of the transport system. First,  the 

planning for distribution network is discussed and the importance of the  logistic centers 

is highlighted. Next, it is given emphasis on the means of transport and the transport 

planning process. 

In the last chapter, transport is directly related to international trade, through 

bibliographic references and the work is completed with a third factor, the prosperity 

and economic development of countries, through the positive impact of transport in 

international trade. 
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Εισαγωγή 

Στον σύγχρονο κόσμο, υπάρχει αμοιβαία αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών. Το 

διεθνές εμπόριο παρέχει σε χώρες και σε καταναλωτές πρόσβαση σε υπηρεσίες και 

αγαθά, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα τους. Ωστόσο, σήμερα οι χώρες 

συναλλάσσονται, όχι μόνο για να ανταποκριθούν καλύτερα στο διαρκές πρόβλημα της 

στενότητας αγαθών, αλλά και για να εκμεταλλευτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτουν στην παραγωγική διαδικασία ή για να ωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας. 

Η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών συστημάτων μεταφορών, επιτρέπει στα αγαθά να 

διανύουν μεγάλες αποστάσεις, διευκολύνοντας τη διεθνή ροή τους. Η μεγάλη 

τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειωθεί στις μεταφορές και στις επικοινωνίες τις 

τελευταίες δεκαετίες, καθώς και η εφαρμογή νέων ιδεών και πρακτικών, όπως η 

ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, η αξιοποίηση των εμπορευματοκιβώτιων 

κ.α., έχουν συντελέσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς αγαθών, κεφαλαίων και 

τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την UNCTAD (2003, σελ 7), “Ο κόσμος 

των μεταφορών έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι διεθνείς μεταφορές 

εμπορευμάτων πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο από «πόρτα σε πόρτα», με 

περισσότερους από έναν τρόπους μεταφοράς”. 

Η πρόοδος στον τομέα των μεταφορών, προκάλεσε την εξωστρέφεια στο εμπόριο και 

στις επενδύσεις με τρόπους που διέφεραν ριζικά από αυτό που είχε προηγηθεί, 

αναθεωρώντας τον χαρακτηρισμό που είχε δώσει ο οικονομολόγος ιστορικός, Geoffrey 

Blainey ως «τυραννία της απόστασης» (Blainey, 1968). Η μείωση των αποστάσεων 

ήταν μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις που διαμόρφωσαν την παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη, ήδη από τις αρχές του 1800 (World Trade Report, 2013).  

Μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον που εχει δημιουργηθεί, η διανομή και 

η έγκαιρη παράδοση εμπορευμάτων κρίνεται πολύ σημαντική. Τα ευφυή συστήματα 

μεταφορών δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορούν να βελτιστοποιούν τις 

διαδικασίες μεταφοράς και διανομής, παρέχοντας υψηλή εξυπηρέτηση απαιτήσεων του 

πελάτη. Μάλιστα, με την χρήση τεχνολογίας και των υπολογιστών στη διανομή, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος μεταφοράς κατά 5-20%. (Liong C.Y et.al, 

2008). Επομένως, ο σχεδιασμός των μεταφορών αποτελεί το κεντρικό ζήτημα που 

τίθεται στις μέρες μας, στον κλάδο των μεταφορών, με κύριους στόχους την αύξηση 
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της αποτελεσματικότητας, την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και την 

ποιοτική βελτίωση του μεταφορικού έργου (Μαλινδρέτος, 2015).  

Σκοπός της εργασίας, είναι να αναδείξει τη σημασία των μεταφορών για το διεθνές 

εμπόριο. Παράλληλα, εξετάζεται σε ποιο βαθμό η επέκταση, η βελτίωση ή ο 

εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών (ένα λιμάνι ένας δρόμος μία γέφυρα κ.α.) 

οδηγεί στην αύξηση του διμερούς εμπορίου και εάν κατ’επέκταση ωφελεί την 

οικονομία μιας χώρας. Επιπρόσθετα, τίθεται και ο προβληματισμός, κατά πόσο η 

πρόοδος των μεταφορών οδηγεί τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ανάπτυξη. Οι χώρες 

αυτές επωφελούνται εξίσου με τις ανεπτυγμένες χώρες; 

Κεφάλαιο 1: Παγκοσμιοποίηση και Διεθνές Εμπόριο 

 
Η διεθνής οικονομική συνεργασία και αλληλεξάρτηση δεν αποτελεί ένα πρωτόγνωρο 

φαινόμενο. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής 

δραστηριότητας είναι η αναζήτηση νέων κόσμων και νέων αγορών (Μαγούλιος 

Γ.,2006). Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα η πρόοδος στον σχεδιασμό πλοίων και στην 

πλοήγηση στην Ευρώπη, οδήγησαν στην ανακάλυψη της Αμερικής και στο άνοιγμα 

νέων θαλάσσιων δρόμων προς την Ασία που έθεσαν τα θεμέλια για μια παγκόσμια 

οικονομία (World Trade Report, 2013). 

Το διεθνές εμπόριο εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 200 χρόνια με την 

έλευση της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία, στις αρχές του 19ου αιώνα. Η 

βιομηχανική επανάσταση σηματοδότησε μια σημαντική καμπή για το παγκόσμιο 

εμπόριο, η όποια προκάλεσε τη μαζική επέκταση των ροών εμπορίου, κεφαλαίων και 

τεχνολογίας, την έκρηξη της επικοινωνίας και την ενδυνάμωση της παγκόσμιας 

οικονομίας.Η περίοδος εκείνη αναφέρεται ως "η Πρώτη Εποχή της Παγκοσμιοποίησης" 

(World Trade Report, 2013). 

Η διάδοση της εκβιομηχάνισης από την Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο, τροφοδότησε 

μια περαιτέρω επέκταση του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής ολοκλήρωσης. Το 

φιλελεύθερο εμπόριο άρχισε να επισκιάζει τον προστατευτισμό στο εμπόριο, αρχή του 

οποίου ήταν η επιβολή αυστηρών μέτρων και δασμών στην διακίνηση αγαθών εκτός 

των ευρωπαϊκών συνόρων. Ο προστατευτισμός δέχτηκε το  πρώτο πλήγμα του από την 

Αγγλία, η όποια το 1846 επέβαλλε με τον νόμο «περί σιτηρών» την κατάργηση των 

προστατευτικών δασμών για τα σιτηρά της, καθώς τα συμφέροντα των εμπόρων και 
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των βιομηχάνων της εξυπηρετούνταν καλύτερα με το ελεύθερο εμπόριο και τη 

διεύρυνση των αγορών (Μακεδόνας Κ.,2004). 

Οι παγκόσμιες εξαγωγές την περίοδο 1873-1913 παρουσίαζαν αύξηση κατά μέσο όρο 

3,3% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη αυτή διακόπηκε μεταξύ 1914-1945, λόγω του Α΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης και του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Το 

διεθνές εμπόριο άνθισε ραγδαία μετά την μεταπολεμική περίοδο, όπου και ακολούθησε 

η άνοδος της  "Δεύτερης Εποχής της Παγκοσμιοποίησης".  

Διάγραμμα 1.1 Η ανάπτυξη των παγκόσμιων εξαγωγών 

Τα τελευταία 30 χρόνια, το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών έχει 

αυξηθεί κατά μέσο όρο 7% ετησίως (Word trade Report 2013), ενώ το άθροισμα των 

εξαγωγών και των εισαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαμβάνουν περισσότερο από 

το 50% της παγκόσμιας παραγωγής.  

 

1.1. Γιατί οι Χώρες Ανταλλάσσουν Προϊόντα  

Η σημασία του διεθνούς εμπορίου έγκειται στο γεγονός πως κάθε χώρα είναι 

«προικισμένη» με φυσικούς πόρους και διαθέτει παραγωγικούς συντελεστές (εργασία, 

τεχνολογία, γη και κεφάλαιο) διαφορετικούς από άλλες χώρες. Το γεγονός αυτό δίνει 

την δυνατότητα σε κάθε οικονομία να ειδικεύεται στην παραγωγή συγκεκριμένων 

προϊόντων που μπορεί να τα παράγει πιο αποτελεσματικά με μικρότερο συγκριτικά 

κόστος από άλλες. Για παράδειγμα, η Ινδία ειδικεύεται στην παραγωγή υφασμάτων με 

πολύ χαμηλό κόστος. Κατά συνέπεια, μπορεί να πωλεί φθηνότερα στις ξένες αγορές, 
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γεγονός που την καθιστά πιο ανταγωνιστική στον τομέα αυτό. Υπάρχουν δύο βασικοί 

λόγοι που μια χώρα εισάγει αγαθά (Sherlock.J,Reuvid. J., 2008): 

 Πρώτον, διότι δεν μπορεί να παράγει η ίδια το προϊόν ή να παρέχει τις εν λόγω 

υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η χώρα αγοράζει το προϊόν από μια ξένη 

αγορά, διαφορετικά θα πρέπει να το στερηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η Ιαπωνία, η οποία δεν διαθέτει δικά της κοιτάσματα πετρελαίου, αλλά 

είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως και πρέπει 

να εισάγει όσο χρειάζεται. Παρόμοια, η εισαγωγή χαλκού στην Κίνα, 

απαραίτητος για την κινεζική μεταποιητική βιομηχανία, η εισαγωγή μπανάνας, 

καφέ και κακάο στην Ευρώπη κτλ. 

 Δεύτερον, έχει τη δυνατότητα να παράγει το προϊόν ή να παρέχει τις υπηρεσίες, 

παρόλα αυτά εισάγει, διότι το εισαγόμενο προϊόν εξυπηρετεί καλύτερα τις 

ανάγκες της. Αυτό το είδος εμπορίου αντιπροσωπεύει σήμερα το μεγαλύτερο 

μέρος του παγκόσμιου εμπορίου. Για παράδειγμα, το Ην. Βασίλειο εισάγει 

αυτοκίνητα, πετρέλαιο, οικιακές συσκευές, είδη ένδυσης και πολλά άλλα 

προϊόντα, τα οποία είναι σε θέση να παράγει στην εγχώρια αγορά. Επιλέγει 

ωστόσο, να μεταφέρει την παραγωγή στο εξωτερικό ή να μην τα παράγει 

καθόλου. Εκ πρώτης όψεως, το γεγονός ότι μια χώρα, η οποία μπορεί να είναι 

αυτάρκης εισάγει αγαθά από όλο τον κόσμο, μπορεί να θεωρηθεί σπατάλη 

πόρων. Ωστόσο, τα εισαγόμενα προϊόντα εξυπηρετούν πολλές φορές καλύτερα 

τις ανάγκες μιας χώρας, καθώς ενδέχεται:  

 Να είναι φθηνότερα από αυτά που παράγονται στην εγχώρια αγορά 

 Να διατίθενται σε  μεγαλύτερη ποικιλία  

 Να προσφέρουν εκτός από τις χαμηλότερες τιμές, επιπλέον πλεονεκτήματα 

έναντι της εγχώριας παραγωγής, παραδείγματος χάριν καλύτερη ποιότητα, 

μεγαλύτερη αναγνώριση (status), προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ. 

Αν λάβουμε ακόμα υπόψη ότι καμιά χώρα του κόσμου δεν είναι περισσότερο από το 

20% αυτάρκης στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για τη σημερινή κατανάλωση, 

διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο μεταξύ των χωρών (Μακεδόνας 

Κ.,2004). Ακόμη και οι πιο πλούσιες χώρες εισάγουν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες 

τους από τις φτωχότερες χώρες. Είναι ευνόητο ότι εάν κάθε χώρα παρήγαγε μόνο για 

τις δικές της ανάγκες, η παραγωγή και η κατανάλωση αγαθών θα ήταν περιορισμένη 

(Vijayasri G. V, 2013). 
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1.2. Οι Αρχικές Απόψεις για το Διεθνές Εμπόριο - Ο Μερκαντιλισμός   

Ο Μερκαντιλισμός ή Εμποροκρατία, αποτελεί μια μορφή προστατευτισμού που 

αναπτύχθηκε κατά τον 16
ο
 με 18

ο
 αιώνα και στηριζόταν στην αρχή ότι, κάθε κράτος 

πρέπει να αυξάνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον πλούτο του, ώστε να γίνεται 

διαρκώς ισχυρότερο, ακόμη και αν αυτό είναι σε βάρος άλλων κρατών (Χολέβας 

Γ.,1997). Η ανάγκη αυτή εκφραζόταν με τη συγκέντρωση ολοένα και αυξανόμενων 

αποθεμάτων σε πολύτιμα μέταλλα, κυρίως σε χρυσό και ασήμι.  

Δεδομένου ότι η ευημερία του κράτους ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, ο Μερκαντιλισμός 

αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τη σύναψη εμπορικών σχέσεων με άλλα κράτη. Οι 

εισαγωγές ήταν επιθυμητές μόνο στο βαθμό που συντελούσαν στην αύξηση του 

αποθέματος πολυτίμων μετάλλων, ενώ οι εξαγωγές θεωρούνταν επιβλαβείς και έπρεπε 

να αποφεύγονται, καθώς η εκροή πολύτιμων μετάλλων θα είχε ως αποτέλεσμα να 

μειωθεί ο πλούτος του κράτους. Αυτό παρέπεμπε εμφανώς σε μια προστατευτική 

πολιτική, η όποια βρισκόταν κάτω από τον στενό έλεγχο του κράτους, με την επιβολή 

δασμών και διάφορων άλλων περιορισμών του ελεύθερου εμπορίου όπως π.χ., 

απαγορεύσεις εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, απαγορεύσεις εξαγωγών πρώτων 

υλών κ.α. (Μακεδόνας, 2004). 

Εκτός από την συγκέντρωση πολύτιμων μετάλλων, οι υποστηρικτές του 

Μερκαντιλισμού έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για την μεγιστοποίηση της απασχόλησης. 

Ο W. Grampp (1952), υποστήριξε ότι οι μερκαντιλιστές ανησυχούσαν για την 

διακίνηση ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες χώρες και πίστευαν ότι η κυβέρνηση θα 

έπρεπε να εφαρμόζει εμπορική πολιτική προκειμένου να διατηρήσει τους εργαζόμενους 

στην εγχώρια οικονομία.  

1.3. Η Θεωρία του Απόλυτου και του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 

Ο Μερκαντιλισμός ως σχολή σκέψης, έσβησε οριστικά μετά τη δημοσίευση του 

βιβλίου του Adam Smith «Ο Πλούτος των Εθνών», το 1776. Τότε αρχίζει και επίσημα 

η επιστήμη των οικονομικών. Σε αντίθεση με την φιλοσοφία των Μερκαντιλιστών, o 

Smith υποστήριξε ότι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο αυξάνει την ευημερία των κρατών 

τα οποία συμμετέχουν σε αυτό, βάσει της αρχής του «απόλυτου πλεονεκτήματος 

κόστους». Ο όρος «απόλυτο πλεονέκτημα κόστους» αναφέρεται στο γεγονός ότι μια 

χώρα, λόγω κάποιων ειδικών ικανοτήτων ή συνθηκών, είναι σε θέση να παράγει ένα 
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συγκεκριμένο αγαθό με μικρότερο κόστος (με λιγότερες μονάδες εργασίας) απ’ότι μια 

άλλη χώρα. 

Η αρχή αυτή βασίζεται στον καταμερισμό της εργασίας και στην εξειδίκευση. Όταν ο 

καταμερισμός της εργασίας εφαρμόζεται διεθνώς, σημαίνει ότι οι χώρες παράγουν μόνο 

ένα μικρό μέρος αγαθών ή υπηρεσιών και συμμετέχουν ξεχωριστά, αναλαμβάνοντας 

συγκεκριμένο έργο στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος που πωλείται στις 

παγκόσμιες αγορές. Για παράδειγμα, μια σοκολάτα είναι πιθανό να περιέχει πολλά 

συστατικά από πολλές χώρες, με κάθε χώρα να συνεισφέρει ίσως ένα μόνο συστατικό 

στο τελικό προϊόν.  

Ο Smith υποστήριξε ότι η ποσοτική αύξηση του προϊόντος είναι κυρίως συνάρτηση του 

καταμερισμού της εργασίας και αυτή συνάρτηση του μεγέθους της αγοράς: “Είναι 

πάντοτε περισσότερο ωφέλιμο το εμπόριο με ένα πιο ανεπτυγμένο έθνος, το όποιο έχει 

μια σταθερή οικονομία. Γιατί έχει πιο ανεπτυγμένη και γενικότερα μεγάλη αγορά, η οποία 

επιτρέπει με τη σειρά της πιο προηγμένο καταμερισμό της εργασίας”(Schumacher R., 

2012 σελ.61). Έτσι, πρότεινε ότι το ελεύθερο εμπόριο του Ην. Βασιλείου με την Γαλλία 

θα ήταν πιο ωφέλιμο, απ’ότι το ελεύθερο εμπόριο με την Πορτογαλία, γιατί η Γαλλία 

διακρίνεται από μια ανώτερη πολυτέλεια (superior opulence) και θα εισήγαγε 

περισσότερα προϊόντα, τα οποία θα ήταν διατεθειμένη να ανταλλάξει με αγαθά 

μεγαλύτερης αξίας σε μεγαλύτερη ποικιλία. Το γεγονός αυτό, αφενός θα ενίσχυε 

περισσότερο τη βιομηχανία του Ην. Βασιλείου, αφετέρου θα έδινε την ευκαιρία σε 

περισσότερες υποδιαιρέσεις εργασίας  

Βασιζόμενος στην προσπάθεια βελτίωσης της θεωρίας του Smith, ο David Ricardo το 

1817, ανέπτυξε τη θεωρία του για το διεθνές εμπόριο καταλήγοντας σε ένα ισχυρότερο 

συμπέρασμα, ότι η ροή του διεθνούς εμπορίου δεν καθορίζεται από το απόλυτο κόστος 

των παραγόμενων αγαθών, αλλά από το σχετικό (συγκριτικό) κόστος (Μακεδόνας, 

2004). Η θεωρία αυτή, η οποία βασίζεται στην έννοια του κόστους ευκαιρίας, 

υποδεικνύει ότι κάθε χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και άρα θα πρέπει να 

εξειδικευθεί στην παραγωγή εκείνου του αγαθού, εάν το κόστος ευκαιρίας για την 

παραγωγή του είναι μικρότερο, συγκριτικά με κάποια άλλη χώρα. Το αποτέλεσμα θα 

είναι ότι η κάθε χώρα χωριστά θα παράγει μεγαλύτερες ποσότητες στην παραγωγή 

προϊόντων των οποίων ειδικεύτηκε, ενώ και συνολικά η παραγωγή και των δυο 

προϊόντων στις χώρες θα είναι μεγαλύτερη (Μακεδόνας, 2004) Η θεωρία αυτή αγνοεί 

πολλούς παράγοντες, εκ των οποίων ο πιο σημαντικός είναι ότι μπορεί να υπάρχει 

https://www.researchgate.net/profile/Reinhard_Schumacher2
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περιορισμένη διεθνής ζήτηση για ορισμένα προϊόντα μιας χώρας. Το συμπέρασμα του 

Ρικάρντο είναι ότι ο συνολικός πλούτος του κόσμου θα αυξηθεί, εάν κάθε χώρα 

ειδικεύεται σε αυτό που κάνει καλύτερα. Όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί η εξειδίκευση 

δεν συμβαίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στον πραγματικό κόσμο; Οι κύριοι λόγοι, όλοι 

τους περίπλοκοι, μπορούν να συνοψιστούν κατά σειρά σπουδαιότητας, ως εξής 

(Sherlock J.,Reuvid, J., 2008, σ.4): 

 Στρατηγικοί και οικονομικοί λόγοι (ανάγκη παραγωγής προϊόντων για τα οποία 

θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση σε περιόδους πολέμου)  

 Το κόστος μεταφοράς που αποκλείει την εφαρμογή συγκριτικού 

πλεονεκτήματος  

 Μέτρα περιορισμού στο εμπόριο που επιβάλλονται για την προστασία της 

τοπικής βιομηχανίας, όπως δασμοί και ποσοστώσεις. 

 

1.4. Οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο 

Ο Adam Smith τόνιζε ότι το εμπόριο με άλλα έθνη, συμβάλλει στην επέκταση του 

καταμερισμού της εργασίας, καθώς η διεθνής αγορά όπως είναι φυσικό, είναι 

μεγαλύτερη από την εγχώρια. Έτσι το διεθνές εμπόριο είναι επωφελές για μια χώρα, 

διότι ο ενισχυμένος καταμερισμός της εργασίας οδηγεί σε αύξηση "της ανταλλάξιμης 

αξίας των ετήσιων προϊόντων της γης και της εργασίας της χώρας". Αυτό σημαίνει ότι ο 

πραγματικός πλούτος του έθνους και του πληθυσμού του αυξάνεται (Schumacher R., 

2012). Ανάμεσα στα οφέλη που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο, μπορούμε να 

συνοψίσουμε παρακάτω τα εξής: 

 Με το διεθνές εμπόριο οδηγούμαστε στον καταμερισμό των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων μεταξύ των χωρών του κόσμου, σύμφωνα με τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η κάθε χώρα. Αυτό πρακτικά δείχνει, ότι οι 

χώρες έχουν την δυνατότητα να ανακατανείμουν σωστά τους συντελεστές της 

παραγωγής και να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους 

τους. Επομένως, γίνεται αμοιβαία κάλυψη των αναγκών σε αγαθά μεταξύ των 

κρατών σύμφωνα με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν, ενώ παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα να διατηρούνται αναγκαία αποθέματα στις διάφορες χώρες, κυρίως 

προϊόντων πρώτης ανάγκης (καύσιμα, φάρμακα, τρόφιμα). Είναι σαφές ότι 

μέσω του διεθνούς εμπορίου οι καταναλωτές όλου του κόσμου μπορούν να 

καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες, που δεν θα ήταν σε θέση να το κάνουν 

https://www.researchgate.net/profile/Reinhard_Schumacher2
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διαφορετικά. Παραδείγματος χάριν, ένας Σουηδός δεν θα γνώριζε ποτέ τι 

ακριβώς είναι η μπανάνα ή κάτοικος της Αφρικής δεν θα απολάμβανε ποτέ τη 

χρήση αυτοκινήτου (Μακεδόνας Κ.,2004). 

 Το διεθνές εμπόριο δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του αυξημένου ανταγωνισμού 

είναι ο περιορισμός των εγχώριων μονοπωλίων. Ο A. Smith ισχυρίζεται ότι ο 

ελεύθερος ανταγωνισμός, αν και συχνά δεν είναι προς το συμφέρον των 

παραγωγών, είναι πάντα επωφελής για το κοινό. Όταν το εμπόριο μεταξύ των 

χωρών λειτουργεί ελεύθερα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 

αγοράσουν το αγαθό είτε από την εγχώρια αγορά, είτε από τις αγορές του 

εξωτερικού. Έτσι μπορούν να το προμηθευτούν από περισσότερες επιχειρήσεις 

(μεγαλύτερη ποικιλία) και σε χαμηλότερη τιμή. Με τη σειρά τους, οι 

επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο 

ανταγωνισμό. Έτσι επενδύουν στην παραγωγική και οργανωτική τους 

βελτίωση, επιτυγχάνοντας τον στόχο του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου, 

τον στόχο της «ολικής ποιότητας», προσφέροντας τελικά στις διεθνείς αγορές 

ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές (Χολέβας,1997).   

 Οι χαμηλότερες τιμές που εξασφαλίζονται μέσω των εξαγωγών οδηγούν τον 

καταναλωτή σε υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης και αυξάνουν την 

αγοραστική του δύναμη. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι με το διεθνές εμπόριο 

προωθείται η οικονομική ευημερία και βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των 

λαών (Χολέβας,1997). Ο Ricardo συμφωνεί ότι: “Το διεθνές εμπόριο θα 

συμβάλει πολύ δυναμικά στην αύξηση της ποσότητας των εμπορευμάτων, και ως 

εκ τούτου, στο άθροισμα των απολαύσεων” (Vijayasri, G.V 2013, σελ.112).  

 Με αφορμή την επέκταση των διεθνών εμπορικών σχέσεων, ανταλλάσσεται η 

εμπειρία (know how) μεταξύ των επιχειρηματιών του κόσμου, ως προς την 

επεξεργασία και την εμπορία των προϊόντων, με τεχνολογικές βελτιώσεις και με 

τη χρήση νεότερων μεθόδων (Χολέβας,1997). Επιπλέον, το διεθνές εμπόριο 

είναι ο σπουδαιότερος τρόπος για τη διοχέτευση των τεχνικών γνώσεων και των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων, από τις αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Οι χώρες που καθυστέρησαν να εισέλθουν στη διαδικασία της 

ανάπτυξης και της εκβιομηχάνισης, είχαν πάντοτε πλεονέκτημα να 

επωφεληθούν από προηγούμενες εμπειρίες, που περιλαμβάνουν επιτυχίες, 
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αποτυχίες και λάθος κινήσεις των χωρών που προηγήθηκαν στην ανάπτυξη 

(Ρουβά Α.,2017). 

 Η αύξηση του εμπορίου επιτρέπει στους παραγωγούς του εξαγωγικού τομέα 

μιας χώρας να αυξήσουν τον όγκο παραγωγής τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος (μείωση του κόστους 

παραγωγής), άρα σε οικονομίες κλίμακας. Όταν το κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος μειώνεται με τον όγκο παραγωγής (όπως π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία) 

η εγχώρια αγορά μπορεί να είναι πολύ μικρή για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 

να επιτύχουν τη βέλτιστη κλίμακα παραγωγής (minimum efficient scale). Με 

την αύξηση του μεγέθους της αγοράς, οι εξαγωγές ενδέχεται να αποτελέσουν 

έναν δρόμο διαφυγής από αυτόν τον περιορισμό. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια  με το «άνοιγμα» της οικονομίας και 

την ελευθέρωση των εμπορικών περιορισμών, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν 

αναπτυχθεί (Vijayasri G. V.,2013). Παράδειγμα αποτελούν οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας που επειδή ακριβώς ανοίχτηκαν στην παγκόσμια 

αγορά, παρουσίασαν πολλαπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με άλλες 

χώρες (Αφρική, Λατ. Αμερική), οι οποίες είτε απέφυγαν την εξωστρέφεια στις 

διεθνείς αγορές, είτε το έκαναν σε μικρή έκταση. Είναι γνωστή η πορεία χωρών 

που δοκίμασαν να αναπτυχθούν σε συνθήκες απόλυτα κλειστής οικονομίας. Η 

Αλβανία, η Β. Κορέα, η Κούβα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα, 

αφού παρέμειναν από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου (Μακεδόνας K.,2004). 

Από την πλευρά τους οι αναπτυγμένες χώρες, μέσω αυτής της σχέσης, 

αποκτούν πρόσβαση σε φθηνές πρώτες ύλες και σε διεξόδους για τα 

βιομηχανικά προϊόντα που παράγουν. 

Τα οφέλη μιας οικονομίας που επιλέγει να είναι εξωστρεφής είναι σημαντικά για την 

ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι 

το διεθνές εμπόριο από μόνο του, δεν μπορεί να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και 

ευημερία σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως οι ευέλικτες 

εμπορικές πολιτικές, το ευνοϊκό μακροοικονομικό σενάριο και η πολιτική σταθερότητα 

που πρέπει να υπάρχουν για να συμπληρώσουν τα κέρδη από το εμπόριο. Υπάρχουν 

παραδείγματα χωρών, οι οποίες απέτυχαν να επωφεληθούν από τα οφέλη του διεθνούς 

εμπορίου λόγω έλλειψης κατάλληλων μέτρων πολιτικής. Η οικονομική στασιμότητα 

στην Ακτή του Ελεφαντοστού κατά τις περιόδους των δεκαετιών 1980 και 1990 
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οφείλονταν κυρίως στην απουσία μακροοικονομικής σταθερότητας, η οποία με τη 

σειρά της εμπόδιζε τα θετικά αποτελέσματα του διεθνούς εμπορίου να προχωρήσουν 

στα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να 

εμποδίσουν τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες που ασκούνται στα διάφορα έθνη 

του κόσμου (Vijayasri G. V.,2013). 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του γνωστού οικονομολόγου P. 

Samuelson, ο οποίος εξέτασε αν το διεθνές εμπόριο επηρεάζει θετικά την οικονομία 

μιας μικρής χώρας. Στην περίπτωση που η χώρα είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει το 

σύνολο του εμπορίου, υποθέτουμε ότι οι δείκτες τιμών (price ratio) στο εξωτερικό 

διαφέρουν από εκείνους που θα επικρατούσαν στη μικρή χώρα, που είναι αυτάρκης. 

Στο γράφημα 1, η γραμμή EUF απεικονίζει τα πιθανά όρια κατανάλωσης (consumption 

possibility frontier) μέσα στα όποια η χώρα εμπορεύεται αγαθά. Εάν η χώρα αυτή είναι 

αυτάρκης, το όριο δίνεται από σημείο PDUQ. Καθώς η γραμμή εμπορίου βρίσκεται σε 

κάθε πλευρά γύρω από την γραμμή αυτάρκειας, η κοινωνία αυτή μπορεί να έχει 

περισσότερο από όλα τα αγαθά από όσο μπορεί να διαθέσει η εγχώρια παραγωγή με 

λίγο εμπόριο. Συνεπώς, το διεθνές εμπόριο κάνει μια χώρα δυνητικά καλύτερη.   

 

Διάγραμμα 1.2. Χωρίς εμπόριο καταλήγουμε στο σημείο D. Με ελεύθερο εμπόριο, η παραγωγή 

καταλήγει στο U, η κατανάλωση στο V, UV αποτελεί το διάνυσμα αλγεβρικών εισαγωγών. 

Συμφώνα με τον Samuelson (1962, σ. 829): “Για μια χώρα, η αυτάρκεια δεν μπορεί να 

αποτελεί μια ορθή επιλογή. Ορισμένο εξωτερικό εμπόριο είναι σαφώς προτιμότερο από 

καθόλου εμπόριο, με την έννοια ότι επεκτείνει τα πιθανά όρια κατανάλωσης-καμπύλη 

κατανάλωσης (consumption possibility-frontier)”. Κατ’αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει και 

η καμπύλη χρησιμότητας (utility-possibility frontier).  
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1.5. Σύγχρονες Τάσεις στο Διεθνές Εμπόριο  

Συμφώνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το 2019 το παγκόσμιο εμπόριο 

αγαθών ανήλθε σε 19,051 τρις. δολάρια ΗΠΑ. Το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών 

αντιστοιχεί σε 5,9 τρις δολάρια. Εξ’αυτών ο τομέας των μεταφορών αναλογεί σε 1,12 

δις δολάρια (WTO, 2020). Από την γεωγραφική κατανομή των παγκόσμιων εξαγωγών 

προκύπτει ότι τα μερίδια των διάφορων περιοχών του κόσμου είναι: Ασία 34% - Κίνα 

16%, ΗΠΑ 11% Ευρώπη 15% Ιαπωνία 5% (Eurostat,2019). 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές της Ε.Ε στις παγκόσμιες 

αγορές καθώς και το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ε.Ε (intra-EU trade). Από το 2012 

οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές και εμφανίζεται πλεόνασμα και 

κατ’επέκταση κέρδη στις οικονομίες από το εμπόριο. Το σύνολο του εμπορίου της Ε.Ε 

(εισαγωγές + εξαγωγές) αυξήθηκε από 2,38 δις ευρώ το 2009 σε 4,07 δις το 2019.  

 

 
Διάγραμμα 1.3.  Η Ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών στην Ε.Ε (2009-2019), Πηγή: 

Eurostat 

Ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών 

και ακολουθούν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία (Διάγραμμα 1.4). Tο σχετικά 

υψηλό μερίδιο για την Ολλανδία μπορεί, εν μέρει, να εξηγηθεί από τη σημαντική 

ποσότητα εμπορευμάτων που ρέουν στην Ε.Ε μέσω του Ρότερνταμ, το οποίο αποτελεί 

κορυφαίο θαλάσσιο λιμάνι της Ε.Ε. 
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Διάγραμμα 1.4. Μερίδια Εισαγωγών και Εξαγωγών Ε.Ε 

 
 

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από 

τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Θεωρείται ότι η δυναμική εισόδος 

της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο και άλλοι παραγόντες, όπως είναι η πτώση στο 

κόστος της μεταφοράς εμπορευμάτων, έχουν συντελέσει σε αυτό. Ωστόσο, από το 2015 

εμφανίζεται επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης του εμπορίου. Η επιβράδυνση αυτή 

μπορεί να αποδοθεί στα προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς μετά την 

κρίση. Η Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε εξέφρασε προσφάτως τον προβληματισμό πως 

υπάρχει μια «ανησυχητική» τάση προς τον προστατευτισμό παγκοσμίως. Ο 

προστατευτισμός αυτός εκφράζεται με την επιβολή δασμών ή με άλλους περιορισμούς 

στο εμπόριο (ποσοστώσεις εισαγωγών, ποσοτικοί περιορισμοί κ.α.). 

 

 

Διάγραμμα 1.5. Μερίδιο Παγκόσμιων Εξαγωγών και Εισαγωγών 
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                                               Η Ευρώπη λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της τελωνιακής ένωσης, αυτό σημαίνει ότι έχει 

καταργήσει τους δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των μελών της, αλλά 

έχει συμφωνήσει και κοινούς δασμούς απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Από την άλλη, η 

NAFTA, η περιοχή ελευθέρου εμπορίου της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδά, 

Μεξικό) συνεπάγεται κατάργηση των δασμών μεταξύ των τριών αυτών χωρών, αλλά 

κάθε μία από αυτές τις χώρες διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει μόνη της τους δασμούς 

που επιβάλλει σε προϊόντα στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, αποτελεί η επιβολή δασμών των Η.Π.Α στην Κίνα. Το 2018, η κυβέρνηση 

Τραμπ σε προσπάθεια της χώρας να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα, ανακοίνωσε 

δασμούς 25% για το σίδηρο και 10% για τις εισαγωγές αλουμινίου. Ακολούθησαν μια 

σειρά επιπλέον δασμών, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση σε 

όλες τις τιμές των κινεζικών αγαθών τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη της 

UBS, το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να αναπτύσσεται με ρυθμό 3,75% – 4% 

ετησίως βάσει των σημερινών τάσεων, αλλά αν επικρατήσει ο προστατευτισμός, θα 

περιοριστεί σε ρυθμό ανάπτυξης 1,25%, με ότι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια 

οικονομία, δεδομένου ότι η αντίστοιχη αύξηση τα τελευταία 25 χρόνια κινούνταν στο 

5,5% ετησίως.  

 Η Σύνθεση του Εξαγωγικού Εμπορίου  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες δομικές τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου, στις διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων, τα πρωτογενή προϊόντα, καθώς και τα μεταποιημένα προϊόντα 

πρώτης μεταποίησης, χάνουν σημαντικό μερίδιο στο σύνολο των παγκόσμιων 

εξαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι χώρες που έχουν εξειδικευτεί στην παραγωγή τέτοιων 

προϊόντων, όπως η Ελλάδα, θα δυσκολεύονται να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς 

εξαγωγικής ανάπτυξης. Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι η πλέον δυναμική 

κατηγορία εξαγωγών όχι μόνο για τις βιομηχανικές χώρες, αλλά και για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, που παραδοσιακά στήριζαν την ανταγωνιστικότητά τους σε 

προϊόντα έντασης πρώτων υλών και εργασίας. 

Στο παρελθόν, ένα μεγάλο μέρος του όγκου του διεθνούς εμπορίου προερχόταν από τα 

αγροτικά προϊόντα και από τα ορυκτά (π.χ. πετρέλαιο, άνθρακας, χαλκός). Μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μεταποιημένα προϊόντα άρχισαν να λαμβάνουν αυξανόμενο 

μερίδιο της αξίας του διεθνούς εμπορίου. Ενώ αντιπροσώπευαν το 44,7% όλων των 
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εξαγωγών το 1955, το μερίδιο αυτό ανήλθε στο 74,8% το 2000. Οι καινοτομίες στον 

τομέα των μεταφορών, συγκεκριμένα τα εμπορευματοκιβώτια, επέτρεψαν τον γρήγορο 

και αποτελεσματικό χειρισμό των μεταποιημένων προϊόντων, μειώνοντας έτσι το 

κόστος μεταφοράς (Rodrigue J.P, 2013) Οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος σε συνάλλαγμα για τις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Πάνω από το 90% των εξαγωγών της Κίνας, η οποία 

αποτελεί ραγδαία μεγενθυνόμενη δύναμη στο διεθνές εμπόριο, αποτελείται από 

μεταποιημένα προϊόντα (Krugman P., Obstfeld M., 2016) 

 

Διάγραμμα 1.6. Μερίδιο αγαθών στο παγκόσμιο εμπόριο (1900-2015) Πηγή: Rodrigue J.P, 

2013, διαθέσιμο εδώ: https://transportgeography.org/contents/chapter7/globalization-

international-trade/naturetrade/ 

 

Οι τρεις πιο δυναμικοί κλάδοι προϊόντων στο παγκόσμιο εμπόριο είναι τα ηλεκτρονικά 

είδη, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα είδη ένδυσης και υπόδησης  (Μαγούλιος, 2006).  

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές τάσεις σχετικά με μελλοντικούς τύπους εμπορευμάτων που 

μπορεί να επηρεάσουν το μελλοντικό σύστημα μεταφορών. Αυτές οι τάσεις 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:  

1.Περισσότερα τοπικά προϊόντα  

2.Περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τελικά προϊόντα  

3.Περισσότερα «ηθικά» προϊόντα (π.χ. δίκαιο εμπόριο ή ελεγχόμενα βιολογικά 

προϊόντα) 

https://transportgeography.org/contents/chapter7/globalization-international-trade/naturetrade/
https://transportgeography.org/contents/chapter7/globalization-international-trade/naturetrade/
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 Η Συνεργασία Μεταξύ των Χωρών του Κόσμου  

Μια τάση που επικρατεί στο διεθνές εμπόριο, είναι ότι οι περισσότερες χώρες που 

εξάγουν αγαθά σε μια χώρα, εισάγουν επίσης αγαθά από την ίδια χώρα. Η ακόλουθη 

απεικόνιση, από τον Helpman et al. (2007) παρέχει στοιχεία για αυτό. Στο παρακάτω 

σχήμα, όλα τα πιθανά ζεύγη χωρών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Το πάνω μέρος 

αντιπροσωπεύει τα ζεύγη χωρών που δεν πραγματοποιούν εμπόριο μεταξύ τους. Το 

κάτω μέρος αντιπροσωπεύει εκείνα που ανταλλάσσουν σε αμφότερες τις κατευθύνσεις 

(εξάγουν η μία στην άλλη) και το μεσαίο τμήμα αντιπροσωπεύει εκείνα που 

εμπορεύονται μόνο προς μία κατεύθυνση (η μία χώρα εισάγει από μια άλλη χώρα, αλλά 

δεν εξάγει σε αυτήν). Όπως βλέπουμε, η πλειονότητα των εμπορικών σχέσεων είναι 

διμερείς. Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα στηρίχθηκε μέσω της ανάπτυξης 

διμερών ανταλλαγών. Το ποσοστό των χωρών με διμερές εμπόριο εξακολουθεί να 

αυξάνεται μέχρι και σήμερα. Και ταυτόχρονα να μειώνονται τα ζεύγη χωρών που δεν 

συνάπτουν εμπόριο 
1
. 

Διάγραμμα 1.7. Κατανομή Εμπορίου από Ζεύγη Χωρών (διμερές, μονομερές, ή καθόλου 

εμπόριο), 158 χώρες (1970-1997) Πηγή: History of International Trade 

Όσο για τις χώρες που δεν συνάπτουν εμπόριο, οι Chang, Polachek και Robst (2004), 

εξέτασαν πώς η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των χωρών μπορεί να επηρεάσει τη 

συνεργασία και τις συγκρούσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόσταση μειώνει 

τόσο τη συνεργασία όσο και τις συγκρούσεις μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, η 

συνεργασία τείνει να μειώνεται περισσότερο, έτσι ώστε η καθαρή σύγκρουση 

                                                             
1  Our World in Data (2014), διαθέσιμο εδώ:  https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#bilateral-

trade-is-becoming-increasingly-common 

https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#bilateral-trade-is-becoming-increasingly-common
https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#bilateral-trade-is-becoming-increasingly-common
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(σύγκρουση μείον συνεργασία) να αυξάνεται καθώς η γεωγραφική απόσταση μεταξύ 

δύο χωρών αυξάνεται. Επιπλέον, επειδή η απόσταση αυξάνει το κόστος  μεταφοράς και 

άλλα εμπορικά κόστη, οδηγεί σε αυξημένες συγκρούσεις και μειωμένη συνεργασία 

μέσω περιορισμένων συναλλαγών. Ως εκ τούτου, η γειτνίαση ενισχύει τις συγκρούσεις 

όταν τα γειτονικά κράτη παρουσιάζουν ελάχιστο εμπόριο (Χατζηδημητρίου Ε.,2019 

σελ. 18). 

Σε σχέση με το παρελθόν, παρατηρείται μια περισσότερο συστηματοποιημένη τάση 

προώθησης και σύναψης εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών. Οι χώρες που 

συμμετέχουν σε εμπορικές συμφωνίες παρέχουν ευεργετική δασμολογική μεταχείριση 

(μειωμένο ή μηδενικό δασμό) η μια στην άλλη σε εισαγόμενα εμπορεύματα. Ενώ η 

απελευθέρωση του εμπορίου θεωρείται ότι βελτιώνει την ευημερία όλων των χωρών, οι 

προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες δεν είναι βέβαιο ότι οδηγούν σε αυτό το 

αποτέλεσμα. Αν και μπορούν αν αυξήσουν σημαντικά τον όγκο του εμπορίου μεταξύ 

των χωρών που καταργούν τους μεταξύ τους δασμούς, οδηγούν σε μείωση του 

εμπορίου της κάθε χώρας με τρίτες χώρες, οι οποίες δηλαδή βρίσκονται εκτός της 

προτιμησιακής συμφωνίας (Αλογοσκόυφης, 2014). Πράγματι, το 2018 το εμπόριο της 

Ε.Ε με χώρες με τις οποίες έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, απέδωσε εμπορικό 

πλεόνασμα ύψους 84,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές της με τον υπόλοιπο 

κόσμο παρουσίασαν εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 24,6 δισ. ευρώ (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2019). Στο παράδειγμα αυτό δημιουργείται κέρδος. Όμως είναι πιθανόν, μία 

μείωση ή κατάργηση στα πλαίσια μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας να 

οδηγήσει σε κόστος που να υπερβαίνει τα οφέλη από τη δημιουργία εμπορίου. 

Γι’αυτό θεωρείται ότι τα μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα τείνουν να βρίσκονται στις 

προτιμησιακές συμφωνίες μεταξύ προηγμένων χωρών υψηλού εισοδήματος. Οι Foster 

και Stehrer (2011), διαπίστωσαν ότι ο αντίκτυπος της παρουσίας προτιμησιακών 

συμφωνιών στο ενδοκλαδικό εμπόριο είναι ισχυρότερος όταν οι δύο εμπορικοί εταίροι 

είναι ανεπτυγμένες χώρες. Επιπρόσθετα, οι Baier και Bergstrand (2004), 

υπογραμμίζουν ότι τα ζεύγη χωρών που συνάπτουν προτιμησιακές συμφωνίες τείνουν 

να μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, δύο χώρες είναι πιο πιθανό 

να εμπλέκονται σε συμφωνία, όσο μεγαλύτερο και πιο παραπλήσιο είναι το ΑΕΠ τους, 

ή όσο πιο κοντά  βρίσκονται. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι περισσότερες συμφωνίες 

καταρτίζονταν μεταξύ χωρών με γεωγραφική εγγύτητα. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, χώρες 

έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με εταίρους σε διαφορετικά επίπεδα οικονομικής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0455&from=DE
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ανάπτυξης και γεωγραφικά απομακρυσμένους εταίρους (Χατζηδημητρίου Ε.,2019 

σ.38).  Όπως για παράδειγμα, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε και Ιαπωνίας το 2019, 

ή η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε και του Καναδά (CETA). Η μείωση των 

δασμών στο εμπόριο με τις χώρες αυτές, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 6% στις 

εμπορικές συναλλαγές με την Ιαπωνία, και κατά 9% με τον Καναδά 
2
. 

 Οι Eπιπτώσεις του Κορονοϊού στο Διεθνές Εμπόριο 
3
 

Τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να περιορίσουν την 

εξάπλωση του ιού, έφεραν απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. H 

εξαγωγική δραστηριότητα των κρατών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 

εμπόριο, παρουσιάζει μείωση και ταυτόχρονα η παγκόσμια παραγωγή εμφανίζει 

συνεχόμενη πτωτική τάση.   

Σύμφωνα με τον ΠΟΕ, το παγκόσμιο εμπόριο προβλέπεται να μειωθεί από 13% έως και 

32%, το 2020 (WTO, 2020). Αναμένεται επίσης, ότι όλες οι περιοχές του πλανήτη θα 

παρουσιάσουν διψήφια πτώση στον όγκο των συναλλαγών το 2020, αλλά το χειρότερο 

πλήγμα θα δεχθούν οι εξαγωγές της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας. Ο ΟΟΣΑ 

σημειώνει ότι οι μειώσεις της παραγωγής στην Κίνα έχουν τεράστιες επιπτώσεις σε όλο 

τον κόσμο, δεδομένου του καταλυτικού της ρόλου στην παραγωγή υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και εξοπλισμού μεταφοράς. Στην 

Ε.Ε η πτώση θα αγγίξει το 9,2% στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτός Ε.Ε και το 

8,8% στις εισαγωγές για όλο το έτος. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, ως εξαγωγείς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα αντιμετωπίσουν μεγάλη πτώση της ζήτησης ως 

37%. Αξιοσημείωτο είναι, ότι χώρες που πλήτονται σημαντικά από την πανδημία, 

αναστέλουν τις εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, υπό μια μορφή προστατευτικών 

μέτρων. Για παράδειγμα, η Αίγυπτος ανέστειλε τις εξαγωγές οσπρίων, μασκών και 

οινοπνεύματος, προκειμένου να εξασφαλίσει επάρκεια για την εγχώρια ζήτηση, ενώ η 

Σερβία δεν επιτρέπει την εξαγωγή φαρμάκων, ηλιελαίου και ημιεπεξεργασμένων 

ελαίων. 

 

                                                             
2 Weyand S., Ετήσια έκθεση 2020 για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159057.pdf 

3 Τρούμπουλου Ε. (2020), «COVID-19 και Παγκόσμια Οικονομία»  

https://thesafiablog.com/2020/06/03/covid-19-andworldeconomy/   

 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159057.pdf
https://thesafiablog.com/2020/06/03/covid-19-andworldeconomy/
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 Διάγραμμα 1.8. Ο Όγκος του Παγκόσμιου Εμπορίου (2000-2022). Πηγή: WTO 2020 

 

Στον παραπάνω διάγραμμα απεικονίζονται δύο πιθανά σενάρια. Ποιο από τα δύο θα 

επικρατήσει, θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια της πανδημίας και από το χρονικό 

διάστημα που θα μείνουν κλειστές επιχειρήσεις και γενικώς από τη διάρκεια διακοπής 

της οικονομικής δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021 είναι 

εφικτή, σύμφωνα με ένα από τα πιθανά σενάρια που προβλέπει ο ΠΟΕ. Είναι πιθανό να 

υπάρξει αύξηση μέχρι και 21% για το 2021, εφόσον οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις 

θεωρήσουν την κρίση ως προσωρινή. Για το παγκόσμιο ΑΕΠ, αναμένεται ότι το 2021 

θα έχει ανακάμψει στα επίπεδα του 2019. 

Μέσα στις συνθήκες αυτές, περιορίστηκε η μεταφορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα οι 

αερομεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με τον ΠΟΕ οι παγκόσμιες 

πτήσεις, μειώθηκαν κατά 74% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Στις ΗΠΑ, ο φόρτος 

εργασιών σε τελωνεία εμφανίζει σημαντικότατη κάμψη, έως και 90%, λόγω μείωσης 

αεροπορικού έργου (συμπεριλαμβανομένου cargo). Στο Ντουμπάϊ επιχειρήσεις 

αναφέρουν δυσχέρειες κατά τις εισαγωγές εμπορευμάτων, όπως καθυστερήσεις που 

οφείλονται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Στο 

Ν. Δελχί οι άδειες εισόδου των containers, πραγματοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση 

4
.  

Τέλος, ο κλάδος του παραδοσιακού εμπορίου βρίσκεται σε ανασχηματισμό. Η θετική 

τάση που προέκυψε είναι ότι οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου επωφελούνται από 

τον κορονοϊό. Χαρακτηριστικό παραδειγμα αποτελεί η Amazon, η οποία ανακοίνωσε 

                                                             
4 https://www.fortunegreece.com/article/ellinikes-exagoges-karampola-provlimaton-stis-diethnis-

metafores/   

https://www.fortunegreece.com/article/ellinikes-exagoges-karampola-provlimaton-stis-diethnis-metafores/
https://www.fortunegreece.com/article/ellinikes-exagoges-karampola-provlimaton-stis-diethnis-metafores/
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ότι προσλαμβάνει 100.000 άτομα έτσι ώστε να ανταπεξέλθει από την αύξηση των 

πωλήσεων της. Είναι αναμενόμενο πλέον, ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αναπτύξει 

διαδικτυακή δραστηριότητα και δεν έχουν μετασχηματίσει το επιχειρηματικό μοντέλο 

τους στα νέα δεδομένα θα υποστούν μεγάλο πλήμα.  

1.6. Μέτρα Πολιτικής της Ε.Ε για το Διεθνές Εμπόριο 

Το διεθνές εμπορικό σύστημα όπως διαμορφώθηκε μετά τους Παγκόσμιους Πολέμους, 

συνέβαλε καθοριστικά στο άνοιγμα των αγορών και στη δημιουργία σταθερών διεθνών 

συνθηκών. Σε διεθνές επίπεδο, οργανώθηκαν προσπάθειες για την μείωση και την 

κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και των δασμών. Οι προσπάθειες αυτές 

οδήγησαν στην Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (G.A.T.T), η όποια τέθηκε σε 

ισχύ την 01/01/1948 έως τις 31/12/1994. Η συμφωνία ρύθμιζε δασμολογικά θέματα που 

εμπόδιζαν την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και οδηγούσαν σε μια πολιτική 

εμπορικού απομονωτισμού. Το 1995 αντικαταστάθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου (ΠΟΕ) ο οποίος θεωρείται σήμερα ο βασικός διεθνής οργανισμός, που έχει 

τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου των υλικών αγαθών και και υπηρεσιών. Βασική αρχή 

του ΠΟΕ για την ΕΕ, είναι η κοινή προσέγγιση που πρέπει να έχουν τα μέλη της σε 

θέματα εμπορίου με τρίτες χώρες και ότι σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να 

προχωρούν σε διακριτικές πολιτικές. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της, είναι μια 

από τις θεμελιώδεις αρχές της. Επίσης, εφαρμόζεται κοινό καθεστώς εξαγωγών προς 

τρίτες χώρες. Ο κανονισμός αυτός στηρίζεται στην αρχή της ελευθερίας των 

εξαγωγών, βάσει της οποίας οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με προορισμό 

τρίτες χώρες είναι ελεύθερες, δεν υποβάλλονται δηλαδή σε ποσοτικούς περιορισμούς. 

Ωστόσο, ο κανονισμός δεν εμποδίζει την επιβολή ποσοτικών περιορισμών ή 

απαγορεύσεων κατά την εξαγωγή, όταν πρόκειται για λόγους ηθικής, δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας, κλπ. (Μαγούλιος, 2006). Επίσης, κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε έχει 

το δικαίωμα να μην επιτρέπει την ελεύθερη εξαγωγή βασικών προϊόντων, ώστε να 

αποτρέψει την εγχώρια έλλειψη αυτών. Όταν ένα κράτος μέλος, διαπιστώνει μια 

ιδιαίτερη εξέλιξη της αγοράς και κρίνει ότι είναι απαραίτητη η λήψη τέτοιων μέτρων 

(μέτρα διασφάλισης) πρέπει να ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η όποια 

με τη σειρά της ειδοποιεί τα άλλα κράτη μέλη. Πριν ληφθούν τα μέτρα διασφάλισης 

καθιερώνεται μια διαδικασία διαβούλευσης, η όποια αφορά κυρίως στους όρους των 
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εξαγωγών του εν λόγω προϊόντος, καθώς και στις διατάξεις που πρέπει ενδεχομένως να 

υιοθετηθούν. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα άλλα κράτη μέλη να παρέχουν 

στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος προκειμένου να προσδιορίσει γι΄αυτο την οικονομική και εμπορική 

κατάσταση. Τα μέτρα διασφάλισης αναφέρονται μόνο σε ορισμένους περιορισμούς και 

μόνο στις εξαγωγές ορισμένων περιοχών της Έ.Ε. Επίσης, δεν επηρεάζουν τα προϊόντα 

που βρίσκονται υπό μεταφορά προς τα σύνορα της Ε.Ε 
5
. 

Το κοινό καθεστώς εξαγωγών εφαρμόζεται στο σύνολο των βιομηχανικών και 

γεωργικών προϊόντων. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, εφαρμόζονται με 

συμπληρωματικό τρόπο κανονισμοί για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ο κανονισμός αριθμ. 510/2014 , σύμφωνα με τον οποίο στους 

εξαγωγείς της Ε.Ε μπορούν να παραχωρούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή, όταν 

εξάγουν σε τρίτες χώρες βασικά γεωργικά προϊόντα (ζάχαρη, αυγά, σιτηρά, ρύζι και 

γαλακτοκομικά προϊόντα) με τη μορφή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. Οι 

επιστροφές αυτές έχουν στόχο να μη ζημιώνονται οι εν λόγω εξαγωγείς, εξαιτίας των 

τιμών στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν τις προμήθειες τους εντός της Ε.Ε, 

λόγω των επιδοτήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι επιστροφές κατά την 

εξαγωγή μπορούν να παραχωρούνται μόνο σε περιπτώσεις σημαντικών διαταράξεων 

της αγοράς, οι οποίες κυρίως προκαλούνται από μεγάλη διακύμανση των τιμών.  

Αντίστοιχα, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές, θέτει την αρχή 

της ελευθερίας εισαγωγών των προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε, 

με την επιφύλαξη ενδεχόμενων μέτρων διασφάλισης. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται, 

για τις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός της Ε.Ε με εξαίρεση τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς εισαγωγών και των 

προϊόντων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών 
6
. 

Όπως και στις εξαγωγές, εφόσον οι χώρες της Ε.Ε εκτιμήσουν ότι η εξέλιξη των 

εισαγωγών συνεπάγεται την έγκριση περιοριστικών μέτρων, πρέπει να ενημερώσουν 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ακολουθήσει διαδικασία διαβούλευσης. Οι 

                                                             
5  Κοινό καθεστως εξαγωγών: Εφαρμόζεται ο 2015/479, περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:070201_1&from=EL 
6 Εφαρμόζεται ο κανονισμός αριθ. 2015/478 περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:070202_3  και  ο κανονισμός αριθ. 260/2009: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r11002&from=EL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32014R0510
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/agricultural_policy.html
file:///C:/Users/PC/Downloads/2015/479,%20περί%20κοινού%20καθεστώτος%20εξαγωγών
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:070201_1&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:070201_1&from=EL
file:///C:/Users/user/Downloads/κανονισμός%20αριθ.%202015/478%20περί%20κοινού%20καθεστώτος%20εισαγωγών
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:070202_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:070202_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32009R0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r11002&from=EL
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διαβουλεύσεις εξετάζουν κυρίως τους όρους των εισαγωγών, την οικονομική και 

εμπορική κατάσταση καθώς και τα τυχόν μέτρα προς υιοθέτηση. Εάν, μετά τις 

διαβουλεύσεις, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, διεξάγεται 

έρευνα που έχει στόχο να προσδιορίσει, εάν οι εισαγωγές του σχετικού προϊόντος 

προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στον σχετικό κλάδο 

παραγωγής της ΕΕ. Η Επιτροπή εξετάζει :  

 τον όγκο των εισαγωγών,  

 την τιμή των εισαγωγών, 

 τον αντίκτυπο που έχουν για τους παραγωγούς της ΕΕ και τέλος  

 άλλους παράγοντες εκτός από την εξέλιξη των εισαγωγών που προκαλούν ή 

ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ζημία στους σχετικούς παραγωγούς της ΕΕ.  

Έπειτα η Επιτροπή, προβαίνει ανάλογα με τα συμπεράσματα της έρευνας, στη λήψη 

μέτρων επιτήρησης ή διασφάλισης. Η επιτήρηση, συνιστά ένα σύστημα αυτόματης 

έκδοσης αδειών εισαγωγής για μια χρονική περίοδο. Τα προϊόντα που υποβάλλονται σε 

εκ των υστέρων επιτήρηση, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο εφόσον 

προσκομίζεται έγγραφο εισαγωγής, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια αρχή που 

ορίζει μια χώρα της ΕΕ και ισχύει σε όλη την ΕΕ.  

Τα μέτρα διασφάλισης, λαμβάνονται για καταστάσεις στις οποίες ένας κλάδος της ΕΕ 

λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων, επηρεάζεται από μια πρόσφατη, μεγάλη και απότομη 

αύξηση των εισαγωγών. Τα μέτρα αυτά επιβάλλονται με την μορφή δασμών στα 

εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στον 

κλάδο ένα προσωρινό διάστημα αναδιάρθρωσης. Είναι τα εξής: 

 Προσωρινά μέτρα (μέγιστης περιόδου 200 ημερών) τα οποία λαμβάνονται σε 

κρίσιμες συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία πρόκλησης βλάβης ή επικείμενης βλάβης. 

 Τα οριστικά μέτρα, τα όποια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4 έτη 

(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας των προσωρινών μέτρων) εκτός αν 

παραταθούν για μέγιστη περίοδο 8 ετών.  

Επίσης, η ευρωπαϊκή κοινότητα βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύσσουν 

εμπορικές συναλλαγές μέσω χαμηλότερων δασμών και προγραμμάτων στήριξης. Για 

την οικονομική και εμπορική στήριξη των φτωχότερων χωρών έχει εφαρμόσει την 

πολιτική των εμπορικών συμφωνιών με ευνοϊκούς όρους για τις χώρες αυτές και της 
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‘’κοινοτικής προτίμησης’’ που διευκολύνει τις εξαγωγές των τρίτων χωρών προς την 

Ε.Ε με την δυνατότητα να εισάγονται ελεύθερα τα προϊόντα τους στην κοινοτική 

αγορά, υπό τον όρο να προσφέρονται στις τιμές των αντίστοιχων κοινοτικών 

(Χολέβας,1997). Επίσης, δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διασφάλισης σε προϊόντα 

καταγωγής αναπτυσσόμενων χώρων- μέλη του ΠΟΕ, εάν το τμήμα των εισαγωγών των 

προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει το 3% και το μερίδιο των εισαγωγών όλων των 

αναπτυσσόμενων χωρών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 9%. 

1.7. Το Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδας και τα Χαρακτηριστικά του  

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το ύψος των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας 

παγκοσμίως τα έτη 2010-2019 (σε εκατ. ευρώ) 

 

Πίνακας 1.1 Οι Εισαγωγές και Εξαγωγές της Ελλάδας 

ΕΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ         ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  

2019 33.800 55.520 -21.720 

2018 33.471 54.120 -20.649 

2017 28.863 47.356 -18.493 

2016 25.446 42.318 -16.872 

2015 25.754 42.211 -16.458 

2014 27.085 46.695 -19.610 

2013 27.223 45.823 -18.600 

2012 27.478 47.967 -20.488 

2011 24.242 47.888 -23.646 

2010 21.161 49.648 -28.487 

      Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή  

Υπάρχει ανοδική τάση στις εξαγωγές, το 2015 στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης 

οι εξαγωγές μειώθηκαν, χωρίς ωστόσο να πέσουν κάτω από τις εξαγωγικές επιδόσεις 

του 2011. Γενικότερα, η περίοδος από το 2012 έως το 2016 υπήρξε κρίσιμη, καθώς οι 

επιχειρήσεις της χώρας μας λειτούργησαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες 

(υποχρηματοδότηση, υπερφορολόγηση, capital controls, μειωμένη εμπιστοσύνη για την 

Ελλάδα, κ.ά.). Τα δυο επόμενα έτη η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε ξανά και το 2019 

σημειώθηκε  η υψηλότερη εξαγωγική επίδοση. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον τα οφέλη της εξωστρέφειας και αναπτύσσουν τη 

διεθνή τους δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η ανοδική πορεία που ακολουθούν 

οι εισαγωγές έχει ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει χρόνια 

ελλείμματα. 
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Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε διεθνές 

επίπεδο, εξυπηρετεί κινήσεις από/προς: ανατολή (μέσω Τουρκίας που αντιπροσωπεύει 

σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας), νότο (από την Αφρική και μέσω της 

διώρυγας του Σουέζ με εμπορεύματα ακόμα και από Αυστραλία), βορρά (από τον 

Εύξεινο Πόντο, τη Ρωσία, τα Βαλκάνια και μέσω αυτών την κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη) και δυτικά (κυρίως με χώρες της ΕΕ μέσω των θαλάσσιων διαδρόμων της 

Αδριατικής) (Μαλινδρέτος Γ.,2015). Με βάση την γεωγραφική κατανομή των 

ελληνικών εξαγωγών, οι χώρες της Ε.Ε αποτελούν την μεγαλύτερη αγορά προορισμού 

προϊόντων, καθώς αποτελούν το 56% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Η  χώρα 

που δέχτηκε τα περισσότερα ελληνικά αγαθά, ήταν η Ιταλία (10,8%), η οποία τα 

τελευταία 9 συνεχόμενα έτη εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες. Έπειτα ακολουθούν: 

 Γερμανία (6,8 %) 

 Κύπρος (6,1%) 

 Τουρκία (5,8%)  

 Βουλγαρία (4,8%)  

 ΗΠΑ (3,9%)  

 Ηνωμένο Βασίλειο (3,7%)  

 Γαλλία (3,5%) 

Τα μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών εξαγωγών εκτός προορισμών της Ε.Ε, αφορούν 

αποστολές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής (μερίδιο 16,3% στο 

σύνολο των ελληνικών εξαγωγών) και προς λοιπές χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) με 

μερίδιο 15,7%. Σημαντικά μερίδια έχουν και οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας 

(πλην Μ. Ανατολής) (7%). Η Ελλάδα σημειώνει χαμηλές εξαγωγές στις λεγόμενες 

«μεγάλες χώρες» του πλανήτη, όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και η 

Ρωσία. Οι χώρες αυτές εισήγαγαν το 2019, ελληνικά προϊόντα αξίας μόλις 3,1 δισ. 

ευρώ, αντιστοιχώντας στο 9% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας. Στις αγορές 

αυτές η Ελλάδα καλείται να ανταγωνιστεί άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα, όμως η 

προώθηση των ελληνικών εξαγωγών λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας ή στρατηγικού 

μάρκετινγκ είναι προβληματική. Χώρες, στις οποίες η Ελλάδα εξάγει μικρότερες 

ποσότητες, αλλά παρουσιάζουν τα πέντε τελευταία χρόνια εξαιρετική δυναμική, είναι οι 

Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία. Σύμφωνα 
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με την Global Greece, στις χώρες αυτές παρουσιάζονται ελπίδες και ευκαιρίες, προς τις 

οποίες πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες.  

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ, στις εξαγωγές αγαθών. Παρά τη δυναμική αύξηση των 

των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο της χώρας μας στο παγκόσμιο εμπόριο 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών και της Ernst & Young, τα κυριότερα εμπόδια 

για τις ελληνικές εξαγωγές είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, το χαμηλό τεχνολογικό 

περιεχόμενο και η σχετικά χαμηλή προστιθέμενη αξία 
7
.  

Οι αυξημένες εισαγωγικές συνήθειες της Ελλάδας αποδίδονται, σύμφωνα με την 

πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στις αδυναμίες της ελληνικής 

βιομηχανίας. Σε αυτές συγκαταλέγεται η έλλειψη εγχώριας παραγωγής διαρκών 

κεφαλαιουχικών αγαθών (π.χ. μηχανήματα) που οδηγεί αναγκαστικά στις εισαγωγές 

τους. Πολλές φορές μάλιστα, η αξία ενός ακριβού εξοπλισμού μπορεί να υπερβαίνει 

την αξία των προϊόντων εξαγωγής. Ένα βασικό πρόβλημα διαρθρωτικής φύσεως είναι 

και το γεγονός ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, 

με περίπου 270 επιχειρήσεις να πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών. Οι 

μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν το 96,9% του συνόλου 

των επιχειρήσεων, υστερούν σημαντικά σε όρους παραγωγικότητας και μεγέθους, 

έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εξαγωγές στις 

συνολικές πωλήσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστοιχεί μόλις στο 42% του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ για τις μεσαίες το ποσοστό φτάνει στο 75%.  

Ίσως ο βασικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, 

καθώς το κλίμα και το έδαφος της Ελλάδας δημιουργούσε ανέκαθεν τις προϋποθέσεις 

για την παραγωγή ποιοτικών και μοναδικών προϊόντων. Ωστόσο, αν και η χώρα μας 

είναι γνωστή για τα μεσογειακά της προϊόντα, εισάγει πολλά από τα προϊόντα που 

διαθέτει. Ένας βασικός λόγος είναι ότι η εγχώρια παραγωγή σε πολλές κατηγορίες 

τροφίμων, όπως στα γαλακτοκομικά, στο κρέας στη ζάχαρη, δεν επαρκεί για να 

καλύψει την εγχώρια ζήτηση, βάσει και των ποσοστώσεων παραγωγής που ισχύουν από 

                                                             
7 https://m.naftemporiki.gr/story/1617159  

 

https://m.naftemporiki.gr/story/1617159
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την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναγκάζεται να 

εισάγει αντίστοιχα προϊόντα από ξένες χώρες και ειδικά από ευρωπαϊκές.  

Υπάρχει επίσης και ένα διαρθρωτικής φύσεως πρόβλημα στην ελληνική αγροτική 

οικονομία, που είναι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεσαζόντων, φαινόμενο το 

οποίο δυσχεραίνει αισθητά το έργο του συντονισμού τους και τελικά οδηγεί στην 

αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος. Αντίθετα με την Ελλάδα, στις υπόλοιπες 

χώρες της Ε.Ε., η παράδοση των αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό 

πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Επίσης, στο εξωτερικό, οι 

μικροκαλλιεργητές οργανώνονται σε δραστηριοποιημένους συνεταιρισμούς και οι 

μεγαλοκαλλιεργητές έχουν ιδρύσει εμπορικές εταιρείες για τη βέλτιστη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων τους. Με τις εταιρείες αυτές συνεργάζονται και 

οι αποκαλούμενοι «πράκτορες αγοράς», οι οποίοι ελέγχουν τις διαδικασίες Logistics 

μέχρι την τελική διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές (Μαλινδρέτος Γ.,2015) 

Έτσι, παρόλο που οι εξαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αυξήθηκαν 

την περίοδο 2010-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,3%, η συμβολή του κλάδου τροφίμων 

είναι σύμφωνα με την Global Greece, σημαντική αλλά όχι ικανοποιητική με βάση τις 

παραγωγικές της δυνατότητες.    

Σύμφωνα με τον καθηγητή Π. Χατζηπαναγιώτου, με ειδικότητα στο διεθνές εμπόριο, το 

ποσοστό διείσδυσης ελληνικών προϊόντων σε μεγάλες αγορές είναι μικρό λόγω 

έλλειψης τεχνογνωσίας και στρατηγικής μάρκετινγκ και αναφέρει ότι: “Στο διεθνές 

εμπόριο δεν αρκεί μόνο να παράγει κανείς ένα καλό προϊόν, αλλά και να το προωθεί 

σωστά”. Τα ελληνικά μεσογειακά προϊόντα, αν και γνήσια ποιοτικά, διατίθενται στις 

διεθνείς αγορές επί το πλείστον χύμα, ενώ υπάρχει ζήτηση για προϊόντα προστιθέμενης 

αξίας, σε καλές συσκευασίες και με θετική σχέση ποιότητας-τιμής. Έτσι, οι χώρες που 

εισάγουν από την Ελλάδα, είτε διαθέτουν τα προϊόντα αυτά παγκοσμίως με δικές τους 

συσκευασίες, είτε τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για τη μεταποιητική τους 

βιομηχανία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κ. Χατζηπαναγιώτου αναφέρει την 

Ιταλία, η οποία έχει αποκομίσει διεθνή αναγνωρισιμότητα για το ελαιόλαδο. ΄΄Στην 

πραγματικότητα, η Ιταλία εισάγει χύμα ελαιόλαδο από την Ελλάδα και την Ισπανία και το 

επανεξάγει τυποποιημένο. Επιπλέον, μέσω της οργάνωσης που διαθέτει στον τομέα του 

μάρκετινγκ, συσκευάζει το ελαιόλαδο με τη δική της ετικέτα και το προωθεί με πολύ 

μεγάλη επιτυχία. Έχει αποκτήσει λοιπόν ένα ισχυρό brand name που τις δίνει πρόσβαση 

στις αγορές και στα δίκτυα διακίνησης’’ . Έτσι η  Ελλάδα και η Ισπανία που αποτελούν 
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το υπόβαθρο αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχουν μικρότερα μερίδια στην 

πώληση ελαιολάδου. Μάλιστα, αν και η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα το 80% του 

ελαιολάδου της να είναι εξαιρετικά παρθένο  - σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

που το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 40% - υστερεί στην επιχειρηματική του 

εκμετάλλευση. 

Στα δύο γραφήματα, βλέπουμε το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδας στις εξαγωγές 

ελαιολάδου το 2019. Σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι η Κίνα, οι εξαγωγές ελαιολάδου 

της χώρας μας είναι μηδαμινές σε σχέση με την παραγωγή του, παρόλο που το 

ελαιόλαδο είναι από τα πιο ανταγωνιστικά της προϊόντα.  

 

Διάγραμμα 1.9. Η παραγωγή Ελαιολάδου των τριών κύριων  
ελαιοπαραγωγικών χωρών της Ε.Ε 

 

 

                           Διάγραμμα 1.10. Εξαγωγές Ελαιολάδου προς Κίνα 
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Κεφάλαιο 2: Διεθνείς Μεταφορές  

Η έννοια της μεταφοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται στην μετακίνηση 

προϊόντων από μία τοποθεσία σε μία άλλη. Με τις μεταφορές επιτυγχάνεται η 

διακίνηση και η παράδοση των προϊόντων από τον αρχικό προμηθευτή στον τελικό 

καταναλωτή. Σε διεθνές επίπεδο, μέσω της μεταφοράς κατευθύνονται τα αγαθά από μια 

χώρα σε μια άλλη, προάγοντας το διεθνές εμπόριο.  

Το μεταφορικό έργο συνδέεται άρρηκτα με το διεθνές εμπόριο και επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την εξαγωγική δραστηριότητα τόσο με το κόστος μεταφοράς, όσο και 

με την ποιότητα, δηλαδή με την κατάσταση αφίξεως των εμπορευμάτων, την τήρηση 

των προθεσμιών κλπ. Γι’αυτό και θεωρείται εύλογα ως ο σημαντικότερος παράγοντας 

για την προώθηση των εξαγωγών (Δασκάλου, 1995). 

Οι μεταφορές διακρίνονται στις θαλάσσιες, στις εναέριες και στις χερσαίες μεταφορές 

(οδικές και σιδηροδρομικές). Συνολικά, στο σύστημα των μεταφορών διακρίνουμε:  

α) Τα μέσα πού μεταφέρουν τα εμπορεύματα 

β) Τα δίκτυα, οδούς ή διαδρόμους, όπου κινούνται τα μεταφορικά μέσα (υποδομές) και 

γ)Τις τερματικές εγκαταστάσεις (π.χ. χώροι σταθμεύσεως, ανεφοδιασμού, 

φορτοεκφορτώσεως αγαθών) (Μαλινδρέτος, 2015) 

Μπορεί σήμερα να είναι εφικτή η μεταφορά πάσης φύσεως αγαθών προς όλες τις 

κατευθύνσεις, όμως τα αγαθά δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. Πριν από 

τη βιομηχανική επανάσταση, η μεταφορά αγαθών και πρώτων υλών σε μεγάλες 

αποστάσεις αποτελούσε ένα δύσκολο και δαπανηρό επίτευγμα, με αποτέλεσμα να 

διακινούνται μόνο εκείνα τα αγαθά με τον υψηλότερο λόγο τιμής προς βάρος, όπως για 

παράδειγμα μπαχαρικά, πολύτιμα μέταλλα, τσάι και καφές (World Trade Report, 2013). 

Σημαντική ώθηση στον όγκο των εμπορικών συναλλαγών, έφερε η μείωση του κόστους 

μεταφοράς κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις 

χερσαίες μεταφορές. Ενδεικτικό είναι ότι το κόστος των εσωτερικών μεταφορών 

μειώθηκε περισσότερο από 90% μεταξύ 1800 και 1910. Το κόστος των διατλαντικών 

μεταφορών μειώθηκε περίπου 60% σε μόλις τρεις δεκαετίες μεταξύ 1870 και 1900 

Έτσι, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το υπερωκεάνιο εμπόριο σιτηρών, μετάλλων, 
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κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και άλλων προϊόντων χύδην γίνονταν όλο και πιο 

συχνό (World Trade Report, 2013). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη 

παρουσιάζει αύξηση κατά 3% ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής έχει 

απορροφηθεί από το οδικό δίκτυο ενώ ταυτόχρονα το σιδηροδρομικό δίκτυο 

παρουσιάζει  σταδιακά μείωση (Σαμπράκος, 2008). Ο τομέας των μεταφορών στην Ε.Ε 

και η στενή σχέση του με το εμπόριο και την οικονομία, φαίνεται άμεσα από το ότι 

στον εν λόγω τομέα και σε συναφείς τομείς απασχολούνται περισσότερα από 10 

εκατομμύρια άτομα. Επίσης, συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομία, καθώς 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 9% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Ε.Ε 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018) Οι εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να αυξηθούν 

κατά 80% μέχρι το 2050 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 σ.18). 

 

2.1. Τα Είδη Μεταφορών  

2.1.1. Θαλάσσια Μεταφορά  

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο μεταφοράς στο διεθνές 

εμπόριο. Η σπουδαιότητα τους οφείλεται στο ότι καθιστούν εφικτό το εμπόριο με 

μακρινές χώρες, διότι συνδέουν περιοχές του πλανήτη που με άλλον τρόπο θα ήταν 

αδύνατον. Οι µεταφορές προϊόντων δια θαλάσσης αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% 

σε όγκο των μεταφορών του παγκόσμιου εμπορίου. Στην Ε.Ε οι θαλάσσιες μεταφορές 

αντιπροσωπεύουν το 47% των εξαγωγών και το 55% των εισαγομένων εμπορευμάτων 

(Eurostat, 2019).  

Το κύριο πλεονέκτημα των θαλάσσιων μεταφορών είναι το χαμηλό και ανταγωνιστικό 

τους κόστος, και επιπλέον, η χρήση των “container ships” παγκοσμίως, τα οποία 

επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου μεταφοράς στο μισό. Εκτός από τη μείωση του 

κόστους, η χρήση των containers προσφέρει πολλά οφέλη, όπως η μείωση της ανάγκης 

προσωπικού και η ελαχιστοποίηση των απωλειών και των καταστροφών (Μαλινδρέτος, 

2015) Ωστόσο, είναι ευάλωτες στις άσχημες καιρικές συνθήκες. Σημαντικά επίσης 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς είναι οι καθυστερήσεις στα λιμάνια, οι 

εκτελωνισμοί και η διαχείριση των containers. 
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2.1.1.α. Χαρακτηριστικά των Πλοίων και Κατηγορίες
8 

Τα πλοία που χρησιμοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, είναι τα 

ονομαζόμενα «Φορτηγά πλοία» (Cargo Ships) ή όπως λέγονται επίσημα, πλοία 

μεταφοράς εμπορευμάτων. Τα πλοία αυτά μεταφέρουν φορτία κάθε είδους και κάθε 

μορφής (στερεά, υγρά, υγροποιημένα, χύμα ή τυποποιημένα κτλ) Ανάλογα με το φορτίο 

που μεταφέρουν, μπορούμε να κατατάξουμε τα φορτηγά πλοία σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: 

1. Φορτηγά ξηρού φορτίου (dry cargo ships) 

2. Φορτηγά υγρού φορτίου ή δεξαμενόπλοια (liquid cargo ships) 

3. Συνδυασμένων Μεταφορών  

 

1. Φορτηγά Ξηρού Φορτίου (Dry Cargo Ships) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πλοία που μεταφέρουν βιομηχανικά ή βιοτεχνικά 

είδη, είδη διατροφής, γεωργικές και ορυκτές πρώτες ύλες. Διακρίνονται ανάλογα με την 

φύση του φορτίου τους σε:  

 Πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου (general cargo) και σε  

 Πλοία μεταφοράς χύμα ομοειδούς φορτίου (bulkers).  

Τα πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου, μεταφέρουν γενικά φορτία, συνήθως 

τυποποιημένης μορφής σε σάκους, δέματα, κιβώτια, βαρέλια, δοχεία κτλ. Είναι σχετικά 

μικρού μεγέθους ώστε να έχουν την δυνατότητα  να προσεγγίζουν και λιμάνια με μικρά 

βάθη νερών. Διαθέτουν επίσης, αποκλειστικά δικά τους μέσα φορτοεκφόρτωσης 

(μπίγες ή κρένια). Πέρα από τη μεταφορά γενικών φορτίων, αυτά τα πλοία έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία και στη μεταφορά χύμα φορτίων, κυρίως 

σιτηρών, λιπασμάτων, ζάχαρης, κάρβουνου κτλ. Έχουν δηλαδή πολλαπλή αξιοποίηση, 

στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και γι' αυτό ακριβώς χαρακτηρίζονται και ως 

πλοία «πολλαπλής χρήσης».  

Τα πλοία μεταφοράς ομοειδούς φορτίου (bulkers), είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 

χύμα ξηρό φορτίο. Ιδιαίτεροι τύποι αυτών των πλοίων είναι το σιταράδικο (grain 

carrier), το οποίο μεταφέρει κατά βάση σιτηρά πχ σιτάρι, καλαμπόκι, βρώμη και 

                                                             
8
 Εκπαιδευτικό Κείμενο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (2010), Ναυτιλιακές Γνώσεις 

https://maredu.gunet.gr/modules/document/file.php/ASP322/e_j00093.pdf  
 

https://maredu.gunet.gr/modules/document/file.php/ASP322/e_j00093.pdf
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διάφορους άλλους σπόρους όπως φασόλια, ρύζι, σόγια κτλ. και το ζαχαράδικο (sugar 

carrier) το οποίο μεταφέρει ζάχαρη χύμα. Ιδιαίτερη κατηγορία bulkers είναι επίσης τα 

μεταλλευματοφόρα (one carriers) τα οποία προορίζονται να μεταφέρουν κυρίως 

μεταλλεύματα και παλιοσίδερα, τα οποία θεωρούνται πρώτη ύλη στη βιομηχανία των 

μετάλλων.  

Μια ακόμη κατηγοριοποίηση των φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου, ανάλογα με τον 

τρόπο εκμεταλλεύσεως τους, είναι σε:  

 Ελεύθερα φορτηγά (tramps) και σε 

 Φορτηγά γραμμής (liners) 

Tα ελεύθερα φορτηγά είναι πλοία απλής κατασκευής, τα οποία δεν έχουν συνήθως δικά 

τους μέσα φορτοεκφόρτωσης και είναι κατάλληλα για τη μεταφορά χύμα φορτίων. Τα 

φορτία είναι συνήθως χαμηλής αξίας και δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση 

αλλά για τη δημιουργία, επεξεργασία και τη συντήρηση αποθεμάτων. Τα πλοία αυτά 

παραλαμβάνουν φορτίο από οποιοδήποτε λιμάνι και το μεταφέρουν σε οποιοδήποτε 

άλλο, χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένο και τακτικό δρομολόγιο. Αντιθέτως, το 

δρομολόγιο του πλοίου και τα λιμάνια που αυτό θα προσεγγίσει, συμφωνείται μεταξύ 

του ναυλωτή και του μεταφορέα βάσει ενός συμβολαίου, του ναυλοσυμφώνου. Οι όροι 

του ναυλοσυμφώνου καθορίζονται ελεύθερα από τα  δυο συμβαλλόμενα μέρη.   

Στα φορτηγά γραμμής (liners), τα δρομολόγια είναι προκαθορισμένα και μέσα σε 

συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Τα φορτία αντίθετα με τα tramps είναι υψηλής αξίας, 

κυρίως βιομηχανικά αγαθά και μέσα παραγωγής, τα οποία προορίζονται για 

κατανάλωση και όχι για αποθήκευση. Το πλοίο αυτό διαθέτει συνήθως δικά του 

φορτοεκφορτωτικά μέσα. Η ταχύτητα στην μεταφορά και η ασφάλεια είναι βασικά 

στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα liners. Ορισμένοι ειδικοί εξελιγμένοι τύποι 

πλοίων τακτικών γραμμών είναι: 

α) Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Containers) 

Οι χώροι αυτών των πλοίων είναι ειδικά διαμορφωμένοι, ώστε τα κιβώτια με τα φορτία 

να μπορούν να φορτώνονται με ευκολία, τάξη και ασφάλεια. Η μεταφορά με 

εμπορευματοκιβώτια αφορά σε γενικά φορτία από βιομηχανικά είδη μέχρι γεωργικά 

προϊόντα και χύδην φορτία. Η μεταφορά τους συνδυάζει περισσότερα από ένα στάδια 

δηλαδή χερσαίο, θαλάσσιο, ποτάμιο και διαφορετικά μέσα όπως σιδηρόδρομο, 

φορτηγό, πλοίο. Η χρήση των containerships για τη μεταφορά φορτίων είναι πολύ 
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διαδεδομένη και αναπτύσσεται ανοδικά. Σύμφωνα με τον UNCTAD, ο μεταφερόμενος 

όγκος αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 8% μεταξύ 1980 και 2018. 

β) Τα πλοία Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) 

Τα πλοία αυτά είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μπορούν να φορτώνουν και να 

μεταφέρουν οχήματα, μέσα στα οποία βρίσκονται εμπορεύματα. Η ονομασία τους 

οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται τα οχήματα που μεταφέρονται, τα 

οποία «κυλίονται» (Roll) μέσα ή έξω από τα πλοία χωρίς να χρησιμοποιούνται άλλα 

μεσα φορτοεκφόρτωσης. 

γ) Τα πλοία μεταφοράς φορτίου σε φορτηγίδες (barge carriers) 

Τα πλοία αυτά είναι κατασκευασμένα ώστε να φορτώνουν και να μεταφέρουν 

εμπορεύματα, τα οποία βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα μέσα σε φορτηγίδες. Αυτός ο 

τρόπος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων του πλοίου στα διάφορα 

λιμάνια, όπου υπάρχει έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα και εξασφαλίζεται η 

παράδοση των φορτίων απευθείας από τον φορτωτή στον παραλήπτη. Το πλοίο αυτό 

δεν χρησιμοποιεί ούτε προβλήτα ούτε λιμάνι, καθώς οι φορτηγίδες οδηγούνται προς και 

από το πλοίο επιπλέοντας στο νερό.  

2. Φορτηγά Υγρού Φορτίου (Liquid Cargo Ships)   

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

 Τα δεξαμενόπλοια (tankers) και  

 Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (liquefied gas carriers). 

Δύο βασικοί τύποι των δεξαμενόπλοιων, είναι τα πετρελαιοφόρα (Crude Oil) και τα 

δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου (Product Carriers). Η διαφορά τους είναι ότι τα 

πετρελαιοφόρα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά του ακατέργαστου, 

αργού, πετρελαίου από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες προς τα διυλιστήρια, ενώ το 

δεύτερο αποτελεί ένα δεξαμενόπλοιο γενικής χρήσης  που  προορίζεται να φορτώνει 

και να μεταφέρει προϊόντα προερχόμενα από τη διύλιση του αργού πετρελαίου, όπως η 

βενζίνη, η κηροζίνη, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, 

κτλ. (Νικολακάκης Σ.2016). Επιπρόσθετα, ένας ακόμη τύπος δεξαμενόπλοιου είναι το 

οινοφόρο δεξαμενόπλοιο, το οποίο μεταφέρει ευαίσθητα χύμα υγρά φορτία, όπως το 

κρασί, το ελαιόλαδο, αρωματικές πρώτες ύλες, οινοπνευματώδη ποτά κοκ.  

Τα υγραεριοφόρα πλοία, με τη σειρά τους μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου 

(Liquefied Petroleum Gas)  ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas) 
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Σημειώνεται πως η μεταφορά των υγραερίων γίνεται είτε σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες, που μπορεί να φθάνει τους - 250 °F, είτε σε υψηλές πιέσεις. Έτσι τα 

πλοία αυτά έχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σε ατυχήματα και για το λόγο αυτό τα 

μέτρα ασφαλείας όπως και οι περιορισμοί που λαμβάνονται είναι ιδιαίτερα 

σχολαστικοί. 

 

3.  Πλοία Συνδυασμένων Μεταφορών  

Τα πλοία αυτά προήλθαν από την ανάγκη καλύτερης και κυρίως αποδοτικότερης 

εκμετάλλευσης των πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίων. Η αρχική ιδέα ήταν να μπορούν 

να μεταφέρουν ταυτόχρονα, δύο τουλάχιστον φορτία διαφορετικά μεταξύ τους, ένα 

υγρό και ένα στερεό. Όμως η ιδέα αυτή φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε γρήγορα, διότι 

προέκυψαν προβληματισμοί γύρω από ενδεχόμενη πρόσμιξη των φορτίων από τυχόν 

διαρροές των υγρών φορτίων και τη δημιουργία εύφλεκτων μιγμάτων, τα οποία θα ήταν 

οπωσδήποτε επικίνδυνα για την ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου. Γι' αυτό, 

επικράτησε τελικά η άποψη της εναλλακτικής χρήσης αυτών των πλοίων, η οποία δεν 

ζημιώνει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό τα συγκεκριμένα πλοία. (Νικολακης Σ., 2016) 

'Έτσι, κατασκευάστηκαν πλοία τα οποία έχουν ειδικά διαμορφωμένο το εσωτερικό των 

αμπαριών τους και το γενικότερο εξοπλισμό τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν, 

εναλλακτικά, ξηρά και υγρά χύμα φορτία.  

2.1.1.β. Μεταφερόμενη Ποσότητα ανά Είδος Θαλάσσιου Μέσου Μεταφοράς  

To 2018 τα εμπορεύματα ξηρού φορτίου - σιδηρομεταλλεύματα, σιτηρά και άνθρακας 

αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% των συνολικών αποστολών ξηρού φορτίου, 

ενώ τα εμπορευματοκιβώτια και τα μικρά φορτία αντιπροσώπευαν το 24% και το 25,8% 

αντίστοιχα. Οι μεταφορές με δεξαμενόπλοια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και χημικά 

προϊόντα) αποτέλεσαν το 29% του συνολικού όγκου του θαλάσσιου εμπορίου. 

Από το 2014, παρατηρείται αυξητική τάση στην κατασκευή νέων πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς αερίου, σε σύγκριση με τον αριθμό των 

πετρελαιοφόρων (oil tankers) και ξηρών χύδην φορτίου (bulk carriers), τα οποία έχουν 

μειωθεί. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μεγαλύτερη ζήτηση για πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων μεγάλης χωρητικότητας (άνω των 15.000 TEU) και λόγω της 

σημαντικής επέκτασης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η τάση αυτή 
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αναμένεται να συνεχιστεί λόγω των αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών και της 

πίεσης που ασκείται στον ναυτιλιακό τομέα να στραφεί σε καθαρότερα καύσιμα.                 

 

 

Διάγραμμα 2.1. Διεθνές θαλάσσιο εμπόριο ανά τύπο πλοίου 

(Million tons loaded), Πηγή: UNCTAD 2019 

 

2.1.1.γ. Σύμβαση Θαλάσσιας Mεταφοράς 
9
 

Οι συμβάσεις θαλάσσιας μεταφοράς είναι δύο: Το ναυλοσύμφωνο και η φορτωτική. Οι 

συμβάσεις ναύλωσης συνάπτονται μεταξύ του εκμεταλλευόμενου του πλοίου 

(εκναυλωτής) και του ναυλωτή και έχουν ως αντικείμενο την παραχώρηση ολόκληρου 

του πλοίου έναντι ανταλλάγματος που ονομάζεται ναύλος. Το περιεχόμενο του 

ναυλοσυμφώνου δεν καθορίζεται από το νόμο, αλλά καθορίζεται ελεύθερα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη.  Οι ναυλώσεις με κριτήριο τη διάρκειά και τη σκοπιμότητά τους 

κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις ναυλώσεις ταξιδιού (voyage 

                                                             
9
  Corres A.J , «Περι Συμβασεων Θαλασσιας Μεταφοράς και Γενικών Αρχών Δικαίου Ναυλώσεων»   
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charterparty), τις χρονοναυλώσεις (time charterparty) και τις ναυλώσεις γυμνού πλοίου 

(bareboat charterparty).  

Η φορτωτική συνάπτεται μεταξύ του μεταφορέα (εκναυλωτή- carrier) και του ιδιοκτήτη 

του φορτίου (φορτωτής - shipper) και αποτυπώνει τους όρους της σύμβασης 

μεταφοράς. Υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα και 

στέλνεται στον φορτωτή. Με την υπογραφή της φορτωτικής βεβαιώνεται, αφενός η 

παραλαβή του φορτίου, αφετέρου η φόρτωση του στο πλοίο στην κατάσταση την οποία 

δηλώνεται. Η φορτωτική έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 

α) Είναι απόδειξη παραλαβής των μεταφερόμενων εμπορευμάτων 

β) Φανερώνει τους όρους του συμβολαίου μεταφοράς 

γ)Είναι τίτλος ιδιοκτησίας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι 

οποιοσδήποτε έχει στα χέρια του τη φορτωτική έχει δικαίωμα να παραλάβει τα 

εμπορεύματα.  

2.1.2. Οδική Μεταφορά  

Η οδική μεταφορά διακρίνεται για την ευελιξία της. Επιλέγεται ελεύθερα η αφετηρία, 

το δρομολόγιο και ο προορισμός και μπορεί να εκτελούνται ενδιάμεσες στάσεις. 

Επίσης, είναι το μόνο μέσο που επιτρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων απευθείας από 

τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης (από πόρτα σε πόρτα). Στις 

συνδυασμένες μεταφορές αποτελεί συνδετικό μέσο, κυρίως στην αρχή και στο τέλος 

της διαδρομής, συμπληρώνοντας τα σιδηροδρομικά και τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς 

(Σαμπράκος, 2008).  

Ωστόσο, είναι λιγότερο αποδοτικές ενεργειακά λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών 

τους, όπως η επιφανειακή τριβή και η απόδοση των κινητήρων. Ευθύνονται επίσης, για 

τα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συμφόρησης. Επίσης, δεν είναι 

τόσο ασφαλής όσο τα άλλα μέσα, επειδή τα εμπορεύματα βρίσκονται στους δρόμους με 

άλλους οδηγούς. Αυτό συνεπάγεται αφενός τον κίνδυνο ατυχήματος, αφετέρου δίνει 

πάντοτε την πιθανότητα πρόσβασης στο φορτίο κατά τη μεταφορά από κάποιον τρίτο 

(ιδίως όταν ο οδηγός ξεκουράζεται ή κάνει ένα διάλειμμα). 

Στην Ευρώπη το 75,3% όλων των αγαθών μεταφέρονται οδικώς (Εurostat, 2020). Οι 

οδικές μεταφορές αποτελούν ενδεδειγμένο τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων σε μικρές 

και σε μεσαίες αποστάσεις. Σε πολύ μεγάλες αποστάσεις αποφεύγονται, πρώτον επειδή 
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το κόστος είναι υψηλό, δεύτερον λόγω της ταχύτητας τους, η οποία στην περίπτωση 

αυτή παύει να τα καθιστά ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς.  

Οι οδικές μεταφορές πραγματοποιούνται είτε με φορτηγά πλήρες φορτίου (Full Truck 

load-FTL) είτε με φορτηγά μη πλήρες φορτίου (Less Than Truck load-LTL). Οι 

μεταφορές με FTL χρησιμοποιούν ολόκληρη τη χωρητικότητά του φορτηγού και 

μεταφέρουν μεγάλους όγκους. Χρεώνουν ολόκληρο το φορτηγό, ανεξάρτητα από την 

ποσότητα που μεταφέρεται και είναι κατάλληλες για μεταφορές μεταξύ των 

εγκαταστάσεων της παραγωγής και των αποθηκών ή μεταξύ προμηθευτών και 

παραγωγού. Από την άλλη, οι LTL λειτουργίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

μικρών παρτίδων και περιλαμβάνουν συνήθως φορτία που προέρχονται από 

διαφορετικούς πελάτες. Η μεταφορά με LTL είναι κατάλληλη για εμπορεύματα που δεν 

μπορούν να ταχυδρομηθούν με τη μορφή μικρών δεμάτων και ταυτόχρονα καλύπτουν 

λιγότερη από τη μισή χωρητικότητα των φορτηγών. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση 

γίνεται με βάση την ποσότητα που φορτώνεται και την απόσταση που διανύεται  

(Σαράντη Π., 2017). 

Στις περισσότερες χώρες, τα φορτηγά έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς βάρους και 

μήκους που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας. Στις ΗΠΑ το μέγιστο συνολικό βάρος 

των οχημάτων είναι 36 μετρικοί τόνοι, ενώ στην Ευρώπη και την Κίνα είναι 40 (88.000 

λίβρες) και 49 (100.000 λίβρες) μετρικούς τόνους αντίστοιχα. Τα συνήθη οχήματα 

οδικής μεταφοράς κατατάσσονται στις τρεις ακόλουθες ομάδες: 
10

  

 Τα απλά φορτηγά, μέγιστου μήκους 12 μέτρων  

 Τα αρθρωτά φορτηγά (ελκυστήρας + ρυμουλκούμενο), με μέγιστο μήκος 16,5 

μέτρα 

 Τα διπλά φορτηγά ή συρμός (αρθρωτό φορτηγό και ρυμουλκούμενο) μέγιστου 

μήκους 18,75 μέτρων 

2.1.2.α. Νομικό Πλαίσιο  

Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται 
11

:  

                                                             
10 Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (2015), Φορτηγά-Εκπαίδευση Επαγγελματιών Οδηγών 

http://edrive.yme.gov.gr/sites/default/files/ie1.4_trucks.pdf 

11 ΣΕΒΕ (2018), Εγχειρίδιο για διεθνείς μεταφορές, Διεθνείς Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές: 

www.seve.gr/wp-content/uploads/2018/10/Εγχειρίδιο-για-διεθνείς-μεταφορές.pdf 

 

http://edrive.yme.gov.gr/sites/default/files/ie1.4_trucks.pdf
http://www.seve.gr/wp-content/uploads/2018/10/Εγχειρίδιο-για-διεθνείς-μεταφορές.pdf
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1. Εντός Ε.Ε: Ισχύει ο κανονισμός 1072/2009, ο οποίος ρυθμίζει τις διεθνείς 

μεταφορές που διενεργούνται στο έδαφος της Ε.Ε. Οι προϋποθέσεις για την 

διενέργεια των μεταφορών βάσει του νόμου είναι οι παρακάτω: 

 Τα οχήματα θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε 

 Τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν κοινοτική άδεια 

 Ο τόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης θα πρέπει να είναι σε έδαφος της Ε.Ε 

2. Εκτός Ε.Ε:    

α) Με διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.  

Οι μεταφορές αυτές διενεργούνται με έντυπο άδειας διέλευσης (ατελής άδεια ή 

με καταβολή τελών). Η άδεια διέλευσης είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται σε 

τρίτους και ισχύει για ένα πλήρες ταξίδι μετ’ επιστροφής, δηλαδή η χρονική 

διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι τόση, όση χρειάζεται για την 

πραγματοποίηση μιας μεταφοράς. Στην Ελλάδα, για να διενεργήσει ένας 

μεταφορέας μια διεθνή εμπορευματική μεταφορά σε μια άλλη χώρα, 

εφοδιάζεται με την σχετική άδεια από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας. 

Σημειώνεται ότι οι συμφωνίες αυτές ρυθμίζουν την διμερή, transit ή τριγωνική 

μεταφορά:  

 Διμερής μεταφορά από και προς τρίτη χώρα, κατά την οποία ένα φορτηγό 

παραλαμβάνει φορτίο από ένα σημείο της χώρας ταξινόμησής του, με 

προορισμό μια άλλη χώρα, με την οποία υπάρχει σχετική συμφωνία διεθνών 

οδικών εμπορευματικών μεταφορών και το αντίστροφο. 

 Transit μεταφορά/Διέλευση από τρίτες χώρες, κατά την οποία φορτωμένο ή 

μη όχημα διέρχεται από μία ή περισσότερες χώρες, μέχρι να φθάσει στον 

προορισμό του. Αυτή η μεταφορά απαιτεί άδεια transit για τη διέλευση μέσω 

της χώρας. 

 Τριγωνική μεταφορά από τρίτες χώρες, που πραγματοποιείται μεταξύ δύο 

χωρών αλλά από φορτηγό που είναι καταγεγραμμένο σε τρίτη χώρα. Η 

μεταφορά μπορεί να διενεργηθεί είτε με τη χρήση άδειας τρίτων χωρών ή με 

άδεια ΕΔΥΜ, με την προϋπόθεση ότι και οι τρεις χώρες (χώρα φόρτωσης, χώρα 

προορισμού και χώρα ταξινόμησης του οχήματος) είναι κράτη-μέλη της 

ΕΔΥΜ. 

β) Με άδεια από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) 
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Η  Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών διανέμει τις άδειες ΕΔΥΜ στα κράτη-

μέλη που συμμετέχουν στην συμφωνία, προκειμένου να τις χορηγήσουν στους 

μεταφορείς τους. Οι άδειες δεν παρέχουν δικαίωμα για τη διενέργεια οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών στις οποίες τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης 

βρίσκονται μέσα στο ίδιο κράτος-μέλος και είναι προσωπικές (εκδίδονται στο όνομα 

του δικαιούχου μεταφορέα), αμεταβίβαστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα 

τα οχήματα της μεταφορικής επιχείρησης με διαδοχικό τρόπο. 

2.1.2.β. Τα Έγγραφα που Απαιτούνται κατά την Οδική Μεταφορά 

Τα έγγραφα που πρέπει να βρίσκονται σε ένα φορτηγό όχημα κατά την εμπορευματική  

μεταφορά είναι τα εξής: 

 Πιστοποιητικό ADR για το όχημα στην περίπτωση μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων. Η ADR (Accord european relatif au transport international des 

merchandises Dangereuses par Route) είναι η «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη 

Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων». Υπογράφτηκε στις 

30.11.1957 στη Γενεύη και αφορά την ασφαλή διεθνή οδική μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Επικίνδυνα εμπορεύματα 

θεωρούνται  τα εμπορεύματα, τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία και την 

ασφάλεια του κοινού και του περιβάλλοντος. Η πλειονότητα αυτών των 

εμπορευμάτων είναι χημικά. Η συμφωνία ADR έχει υιοθετηθεί από 48 κράτη 

και ανανεώνεται ανά 2 χρόνια. Κάθε όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα 

εμπορεύματα πρέπει να φέρει σήμανση με πινακίδα χρώματος πορτοκαλί και 

τυχόν ετικέτες επικινδυνότητας στις  συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνα 

εμπορεύματα. 

 Πιστοποιητικό ΑΤΡ για το όχημα στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς 

ευπαθών τροφίμων. Η ATP (Agreement on the International Carriage of 

Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such 

Carriage) είναι η «Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και 

ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές». 

Υπογράφτηκε στις 01.09.1970 με συμβαλλόμενα μέρη 50 χώρες και 

εφαρμόζεται στα φορτηγά – ψυγεία και τα βυτιοφόρα υγρών τροφίμων, που 

διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων, εφόσον η εκφόρτωση των 

τροφίμων βρίσκεται σε τόπο του συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας. Ως 

ευπαθή τρόφιμα νοούνται τα βαθιάς κατάψυξης και κατεψυγμένα τρόφιμα, 
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καθώς και τα διατηρημένα σε απλή ψύξη τρόφιμα. Η πιστοποίηση συνίσταται 

στη χορήγηση πιστοποιητικού ATP και πινακίδας πιστοποίησης ATP, η οποία 

πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένη στον εξοπλισμό σε καθαρά ορατή θέση.  

 Άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τις διεθνείς μεταφορές (κοινοτική άδεια, 

άδεια ΕΔΥΜ, CMR κ.λπ.)  Η σύμβαση οδικής μεταφοράς – CMR (Convention 

relative au contrat de transport in international de Merchandises par Route) 

τέθηκε σε ισχύ από 2.7.1961 και αποτελεί το βασικότερο έγγραφο μεταφοράς 

που περιέχει όλες τις σχετικές με το φορτίο πληροφορίες, μαζί με τα στοιχεία 

του οχήματος και του μεταφορέα. Εφαρμόζεται σε οδική μεταφορά, κατά την 

οποία ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης βρίσκεται σε δύο 

διαφορετικές χώρες, όπου τουλάχιστον η μία είναι συμβαλλόμενο μέλος της 

σύμβασης. Ωστόσο, η σύμβαση δεν καλύπτει τις διεθνείς μεταφορές αγαθών 

από τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Χάρη στη 

συνθήκη αυτή, λειτουργεί ενιαία νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις 

και τις πιθανές ευθύνες του μεταφορέα, σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των 

εμπορευμάτων που πρόκειται να μεταφερθούν (Γιωγγαράς Γ., 1998). Ο 

μεταφορέας ευθύνεται για τις απώλειες και καθυστερήσεις αλλά απαλλάσσεται 

των ευθυνών για λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, ζημιές 

μηχανημάτων, καλωδιώσεων, ζημιές από ζώα), ή όταν πρόκειται για κάποιο 

ιδιαίτερο ελάττωμα του προϊόντος (ακατάλληλη συσκευασία κ.α.).  Η σύμβαση 

έχει πλήρη ισχύ και στις συνδυασμένες μεταφορές, για όσο χρονικό διάστημα τα 

εμπορεύματα δεν εκφορτώνονται από το φορτηγό και συνεχίζουν το ταξίδι, με 

θαλάσσιο μέσο ή με άλλους τρόπους μεταφοράς.  

2.1.3. Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

Το κύριο χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του σιδηροδρόμου είναι η αποκλειστική και 

προγραμματισμένη χρήση της οδού, των σιδηρογραμμών, που επιτρέπει την ανάπτυξη 

μεγάλων ταχυτήτων (Σαμπράκος,2008). Οι σιδηροδρομικές μεταφορές συνδέονται 

παραδοσιακά με βαριές βιομηχανίες, ενώ η μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια έχει 

βελτιώσει την ευελιξία τους, συνδέοντάς τες με τις οδικές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Ο σιδηρόδρομος είναι το μέσο χερσαίας μεταφοράς που προσφέρει την υψηλότερη 

χωρητικότητα με 23.000 τόνους πλήρως φορτωμένης αμαξοστοιχίας. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι βαγονιών που χρησιμοποιούνται, ανάλογα με το τύπο του εμπορεύματος 
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που μεταφέρεται. Για παράδειγμα, τα boxcar χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

γενικών προϊόντων που δεν μπορούν να εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Ο πιο κοινός 

τύπος φορτίου είναι χαρτί και ξύλο. Τα refrigerated boxcar είναι βαγόνια-ψυγεία για 

την μεταφορά τροφίμων, κατεψυγμένων προϊόντων κ.ο.κ. Τα hopper car 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ξηρού φορτίου χύδην. Ο πιο κοινός τύπος 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται είναι σιτάρι, καλαμπόκι, ζάχαρη, ρύζι και λιπάσματα. 

Τα flat car χρησιμοποιούνται για την μεταφορά μεγάλου όγκου εμπορευμάτων, όπως 

μηχανήματα τρακτέρ κ.α. (Union Pacific Corporation, 2019). 

Οι πρώιμοι σιδηρόδρομοι έκαναν την εμφάνιση τους σε ευρωπαϊκά ορυχεία τον 16ο 

αιώνα. Ένα εκ των πρώτων ήταν αυτό του Leberthal στην Αλσατία, το 1550. Την εποχή 

εκείνη τα οχήματα των ορυχείων έλκονταν από ανθρώπους ή άλογα.
12

 Η ιστορία του 

σύγχρονου σιδηρόδρομου ξεκινά με την κατασκευή του ατμοκίνητου σιδηρόδρομου 

από τον G. Stephenson, στις αρχές του 19
ου

 αιώνα. Η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε 

πρώτη φορά στην Αγγλία το 1830, προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών 

και εμπορευμάτων. Ο ατμοκίνητος σιδηρόδρομος συνέβαλλε σημαντικά στην εμπορική 

ανάπτυξη, η οποία έως τότε σημειώνονταν μόνο στα παραλιακά κέντρα, εξαιτίας της 

αποκλειστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, οι 

ατμομηχανές αντικαθιστούνταν όλο και περισσότερο από τις ηλεκτρικές ατμομηχανές, 

ενώ από το 1950 αντικαταστάθηκαν πλήρως από εξελιγμένες μηχανές πετρελαίου, που 

χρησιμοποιούνται έως σήμερα. 

                

Εικόνα 2.1. Πρώιμη μορφή σιδηροδρόμου σε ορυχείο        Εικόνα 2.2. Μεταφορά με άλογο σε ξύλινες τροχιές 

 

Η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου ήταν ταχεία κατά τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα και 

αναδεικνύονταν παγκοσμίως ως µείζων δύναµη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 

των εθνών. Ο ρόλος του εξελίχθηκε διαφορετικά στις δυο πλευρές του ατλαντικού. 

                                                             
12 http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/roads/Roads-g_files/Edu-g_files/Edu-72-g_files/1-Intro.pdf  

http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/roads/Roads-g_files/Edu-g_files/Edu-72-g_files/1-Intro.pdf
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Στην Ευρώπη για να συνδέσει πόλεις και χώρες, ώστε να κάνει τη μετακίνηση των 

ανθρώπων ευχερέστερη και να φέρει σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς. Αντίθετα, 

στην Αμερική κύρια αποστολή του ήταν η μεταφορά αγαθών. Από τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και μετά υπήρξε φθίνουσα πορεία των σιδηροδρόμων διεθνώς. Η μειωμένη 

χρήση του ήταν αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγωνισμού από τα υπόλοιπα μέσα 

μεταφοράς, ιδιαίτερα από την ευρεία χρήση των οδικών οχημάτων. Ο ανταγωνισμός 

γίνονταν όλο και οξύτερος, με αποτέλεσμα ο σιδηρόδρομος να παρουσιάσει σοβαρά 

χρηματοοικονομικά ελλείμματα, ιδιαίτερα την περίοδο 1960 – 1990. (Περδικάκη Α, 

2018). 

Στην Ευρώπη, ο σιδηρόδρομος εξακολουθεί να έχει μειωμένη χρήση και σημαντική 

αιτία φαίνεται ότι αποτελεί η αξιοπιστία του σχετικά με τον χρόνο μεταφοράς. Σε 

κάποιες διεθνείς μεταφορές, οι χρόνοι παράδοσης έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 

χρόνια, γεγονός που οφείλεται στις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες στα 

σύνορα, αλλά κυρίως στους μεγάλους χρόνους αναμονής κατά το ταξίδι, καθώς η 

υποδομή είναι κοινή για τα επιβατικά και τα εμπορευματικά τρένα και η προτεραιότητα 

παραχωρείται στα επιβατικά, λόγω των χαμηλών ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα 

δεύτερα (Λευκή Βίβλος, 2011).  

Σε έκθεση της RMΜS για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη, τα 

περισσότερα κράτη-μέλη ανέφεραν, ότι οι εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές με 

σιδηρόδρομο ήταν χρονικά πιο ακριβείς 
13

, από τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές. 

Ενώ από διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η αξιοπιστία των εμπορευματικών 

υπηρεσιών είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη των επιβατικών υπηρεσιών 

και ότι οι διεθνείς υπηρεσίες, κυρίως λόγω της κάλυψης μεγαλύτερων αποστάσεων, 

πλήττονται περισσότερο από τις εγχώριες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019) . 

Πρόσφατες οικονομετρικές μελέτες (Müller et al, 2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

η πλειονότητα της συνολικής (μικρής) αύξησης του όγκου σιδηροδρομικής 

κυκλοφορίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, προήλθε από την εμφάνιση νέων 

αγορών για τις υπηρεσίες μεταφορών. Η υπόλοιπη ανάπτυξη οφείλεται στην συμμετοχή 

του τρένου στις πολυτροπικές μεταφορές για τις διεθνείς μεταφορές σε μεγάλες 

αποστάσεις (π.χ. με τη χρήση λιμένων - σιδηροδρόμων (Έρευνα Ευρωπαϊκού 

Κοινοβούλιου, 2015) Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε ότι το 2009 σημειώθηκε 

                                                             
13 Σύμφωνα με την RMMS, μια εμπορευματική αμαξοστοιχία θεωρείται ότι έχει χρονική ακρίβεια, εάν 

καθυστερήσει 15 λεπτά ή λιγότερο.  
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σημαντική πτώση του εμπορευματικού όγκου των σιδηροδρόμων, όταν η οικονομική 

κρίση βρισκόταν στο απόγειό της. Ωστόσο, υπάρχει μια αργή ανάκαμψη από το 2012. 

 

 
Διάγραμμα 2.2.Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων στην Ευρώπη (2006-2018), 

Πηγή: Eurostat 

Εξαίρεση στις χαμηλές επιδόσεις των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, αποτελούν οι χώρες 

των Άλπεων, όπως η Αυστρία και η Ελβετία. Στις χώρες αυτές ένα μεγάλο μέρος της 

εμπορευματικής κίνησης πραγματοποιείται μέσω σιδηροδρόμου (Σαμπράκος,2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελβετία. Αν και είναι μια σχετικά μικρή και 

ορεινή  χώρα, χωρίς σημαντική βαριά βιομηχανία, έχει καταφέρει να διατηρεί το 

μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από το 2013 σε ποσοστό 

άνω του 48%. Αυτό δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. Ένας συνδυασμός ρυθμιστικών 

μέτρων, όπως επιχορηγήσεις για συνδυασμένες μεταφορές, απαγόρευση της 

κυκλοφορίας τη νύχτα και το σαββατοκύριακο, περιορισμοί στο μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος και τις διαστάσεις των φορτηγών, καθώς και επενδύσεις στην ανακαίνιση των 

σιδηροδρομικών γραμμών και την κατασκευή νέων (ιδίως σήραγγες διά μέσου των 

Άλπεων), συνέβαλλαν στην εμπορευματική κίνηση με σιδηρόδρομο (Ειδική Έκθεση 

Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, 2016). 

Αντίθετα με την Ευρώπη, οι Η.Π.Α σημειώνουν σημαντική αύξηση στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε μια συγκριτική μελέτη, οι Vassallo και Fagan (2007),  

παρατήρησαν ότι η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη διέφερε 

σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ το μερίδιο των σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφορών (σε όρους μεταφερόμενου όγκου) ήταν παρόμοιο για τις 

δύο αγορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, άρχισαν να αποκλίνουν τη 
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δεκαετία του 1960, ώσπου το 2000 το μερίδιο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών 

μεταφορών είχε αυξηθεί σε 38% στις ΗΠΑ αλλά είχε μειωθεί στο 8% στην Ευρώπη. 

Αυτή η διαφορά έχει πολλές αιτίες. Είναι σαφές ότι τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των 

ΗΠΑ τείνουν να ευνοούν τις επενδύσεις στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 

μεταφορές. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αποστάσεις αποστολής σε συνδυασμό με τον 

χαμηλό ανταγωνισμό από τις θαλάσσιες μεταφορές, επιτρέπουν στους σιδηροδρόμους 

να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τις θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, η δημόσια 

πολιτική στις ΗΠΑ ήταν γενικά πιο υποστηρικτική των σιδηροδρομικών μεταφορών 

από ότι στην Ευρώπη. Η μελέτη έδειξε επίσης την έλλειψη ενός λειτουργικού δικτύου 

υποδομών στην Ε.Ε, που μειονεκτεί σημαντικά έναντι του δικτύου των ΗΠΑ (Έρευνα 

Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, 2015) 

Σε άλλα μέρη του κόσμου όπως στην Αυστραλία, την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια 

Αφρική ο σιδηρόδρομος αποτελεί συχνά τον κύριο τρόπο μεταφοράς. Αυτό οφείλεται 

κατά κανόνα στον μεγάλο όγκο πρώτων υλών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς και 

στο γεγονός ότι οι παραπάνω χώρες καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις υπό μία 

ενιαία εθνική νομοθεσία, ενιαίο γλωσσικό καθεστώς και ενιαίο τεχνικό σύστημα για τις 

σιδηροδρομικές υπηρεσίες. 

2.1.3.α Η Διεθνής Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές (CIM) 

Η σύμβαση για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων - CIM υπογράφτηκε στη 

Βέρνη το 1890 και είναι η παλαιότερη όλων των διεθνών συμβάσεων για τις μεταφορές. 

Η CIM ορίζει τους ενιαίους κανόνες της διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς. 

περιλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, την κίνηση των ιδιωτικών 

βαγονιών, τη διακίνηση των container, τη μεταφορά δεμάτων express (Δασκάλου 

Γ.,1995) Αργότερα τροποποιήθηκε στην COTIF, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 

01.05.1985. Η COTIF επικυρώθηκε με το νόμο 1593/1986. Σε ισχύ βρίσκονται επίσης 

και οι Ν. 3891/2010, Π.Δ. 125/2010, Π.Δ. 120/2010.   

2.1.4. Eναέρια Μεταφορά  

Η πρώτη διεθνής αερομεταφορά πραγματοποιήθηκε το 1918, όταν ένας τολμηρός 

Γάλλος βιομήχανος ξεκίνησε την πρώτη υπηρεσία αεροπορικής αποστολής, 

μεταφέροντας μια επιστολή από την νοτιοδυτική γαλλική πόλη Τουλούζ στη 

Βαρκελώνη, στην Ισπανία. Το ταξίδι διήρκησε δύο ώρες και 20 λεπτά.. Από τότε 
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άρχισαν να μεταφέρονται επιστολές παγκοσμίως σε Αφρική Λατινική, Αμερική κ.α. 

Πέντε χρόνια αργότερα είχαν ήδη μεταφερθεί  τρία εκατομμύρια επιστολές 
14

. 

Η ανάπτυξη και η εξάπλωση των αερομεταφορών πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά, μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την τεχνολογική πρόοδο που σημειώθηκε στο σχεδιασμό 

των αεροσκαφών και την μεγαλύτερη κατασκευαστική εξειδίκευση. Στο τέλος της 

δεκαετίας του 1950, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι εμπορικές υπηρεσίες από 

αεριωθούμενα αεροσκάφη, τα οποία διακρίνονταν από αυξημένη εμβέλεια και 

υψηλότερες ταχύτητες. Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο αεροπλάνα με έλικες. Έως 

τα μέσα της δεκαετίας 1960, η εμπορευματική αερομεταφορά αποτελούσε 

«παραπροϊόν» των επιβατικών αερομεταφορών (Σαμπράκος, 2008). Από τότε μέχρι 

σήμερα, ο όγκος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων με αεροπλάνο ακολουθεί ανοδική 

τάση. Στην Ευρώπη, οι αερομεταφορές έχουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,8% ενώ 

αποτελούν το 30% των εξαγωγών και το 21% των εισαγωγών της (Eurostat, 2019).  

Το πλεονέκτημα των αεροπορικών μεταφορών βρίσκεται στην ταχύτητα τους, η όποια 

επιτρέπει τις συχνές παραδόσεις. Τα αεροσκάφη μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες 

ασυγκρίτως μεγαλύτερες από κάθε άλλο μέσο μεταφοράς, χωρίς η κίνηση τους να 

παρεμποδίζεται, καθώς η οδός που χρησιμοποιούν είναι φυσική. Επίσης, τα αεροσκάφη 

παρέχουν μεγάλη ασφάλειά στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους. Ωστόσο, έχουν 

μικρή χωρητικότητα και απαιτούν υψηλό κόστος μεταφοράς (Σαμπράκος, 2008). 

Γι’αυτο με το αεροπλάνο μεταφέρονται κατά βάση, προϊόντα που καταλαμβάνουν 

μικρό όγκο αλλά έχουν μεγάλη αξία, όπως φάρμακα, ιατρικές συσκευές, είδη 

πολυτελείας κ.α. Τα βαριά φορτία, όπως για παράδειγμα τα οχήματα, απαιτούν 

εξειδικευμένα αεροπλάνα φορτίου και χρησιμοποιούνται συνήθως από αεροσκάφη του 

στρατού (Rodrigue J.P, 2013). Σήμερα το 40% της συνολικής αξίας όλων των 

προϊόντων που παράγονται στον πλανήτη (αν και αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του 

συνολικού βάρους) ταξιδεύουν αεροπορικώς. 

Οι τύποι αεροπλάνων που συμμετέχουν στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές είναι 

τρείς:
15

   

 Μικτά αεροπλάνα (Combi Carriers) που μεταφέρουν συγχρόνως επιβάτες και 

αγαθά. Τα εμπορεύματα τοποθετούνται σε παλέτες ή εμπορευματοκιβώτια μέσα 

σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαµο. Αυτά τα αεροπλάνα δεν είναι κατάλληλα για 

                                                             
14 https://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/103235/100-hronia-apo-tin-proti-diethni-aerometafora 
15

 https://www.morethanshipping.com/types-air-transportation/ 

https://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/103235/100-hronia-apo-tin-proti-diethni-aerometafora
https://www.morethanshipping.com/types-air-transportation/
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επικίνδυνα προϊόντα και μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις, επειδή η 

αποστολή έχει γενική θέση προτεραιότητας. Σημειώνεται επίσης, ότι οι 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (π.χ. Ryanair) αποκλείονται συνήθως 

από τις υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου. 

 Αεροπλάνα που μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα (All-Cargo Carriers). Τα φορτία 

έχουν λιγότερους περιορισμούς βάρους και διαστάσεων, καθώς τα αεροσκάφη 

διαθέτουν  μεγάλο χώρο για μεγαλύτερα, βαρύτερα αντικείμενα. 

 Ολοκληρωμένες ταχείες μεταφορές (Integrated Express Carriers) που 

προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς (κυρίως door - to door). 

Μερικοί από τους δημοφιλείς μεταφορείς express είναι οι UPS, FedEx Express 

και DHL 

Παρατηρώντας την εξέλιξη των εναέριων μεταφορών, έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι 

την δεκαετία του 1950 η απόσταση Λονδίνο-Σύδνευ μπορούσε να διανυθεί από 

ελικοφόρο αεροσκάφος, σε δυόμισι ημέρες με επτά στάσεις ενδιάμεσα. Η εισαγωγή των 

αεροσκαφών 747 την δεκαετία του 1970 μείωσε αυτή τη διαδρομή σε 26 ώρες και δύο 

ενδιάμεσες στάσεις. Το 2006 για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με μια νέα γενιά 

αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, συνεχόμενη πτήση η οποία περιλαμβάνει μόνο μια 

στάση για ανεφοδιασμό. Έτσι σήμερα, η απόσταση αυτή διανύεται σε μόλις 19,5 ώρες, 

καθιστώντας πιο άμεση την μεταφορά εμπορευμάτων (Rodrigue J.P, 2013). Μέσα από 

το γεγονός αυτό, φαίνεται η συμβολή μιας διεθνούς μεταφοράς στην ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου. 

2.1.4.α. Νομικό Πλαίσιο 

Το κανονιστικό πλαίσιο των διεθνών αερομεταφορών διέπεται από τη συνθήκη του 

Σικάγου το 1944. Η συνθήκη αυτή καθόρισε αφενός το νομικό καθεστώς σε ότι αφορά 

τις πτήσεις αεροσκαφών και αφετέρου τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1987 έγιναν οι πρώτες κινήσεις υιοθέτησης μιας Ενιαίας 

Κοινοτικής Πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών. Με τις παραπάνω πρακτικές οι 

αεροπορικές εταιρείες απέκτησαν την ελευθερία να ορίζουν τα πλαίσια λειτουργίας της 

αγοράς που μέχρι τότε ορίζονταν από τον κρατικό προστατευτισμό.  

2.1.4.β. Η Αεροπορική Φορτωτική (Airway Bill –AWB) 

Η σύμβαση αεροπορικών μεταφορών υπογράφεται μεταξύ του μεταφορέα (αεροπορική 

εταιρεία) και του φορτωτή. Περιλαμβάνει το έγγραφο εναέριας μεταφοράς ΑWB, το 
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οποίο εκδίδεται από την αεροπορική εταιρεία ή από τον φορτωτή και δηλώνει ότι τα 

εμπορεύματα έχουν γίνει αποδεκτά για αεροπορική μεταφορά από αυτόν. Αποτελεί 

δηλαδή, απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων προς φόρτωση. Σε αντίθεση με τη 

θαλάσσια φορτωτική, το έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς δεν εγχαρτώνει την 

κυριότητα του εμπορεύματος και δεν μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση και παράδοση. 

Συνεπώς, δεν απαιτείται η κατοχή του από τον παραλήπτη για να του παραδοθούν τα 

εμπορεύματα. 

2.1.5. Συνδυασμένες Μεταφορές 

Περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μεταξύ τοποθεσιών που 

απέχουν περισσότερο από 3.000 χλμ. Λόγω αυτής της απόστασης, οι περισσότερες 

διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων πραγματοποιούνται με έναν συνδυασμό 

διαφορετικών μέσων, αλλιώς είναι αδύνατον να υπάρξει φυσική συνέχεια στις ροές 

εμπορευμάτων (Rodrigue J.P; 2013). Οι Συνδυασμένες Μεταφορές (ΣΔ) αναφέρονται 

στη χρήση δύο τουλάχιστον μεταφορικών μέσων, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο 

αποτέλεσμα κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέχρι τον τελικό τους προορισμό. Οι 

συνδυασμένες μεταφορές λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν δεσμεύονται με 

συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, αντίθετα ο σιδηρόδρομος, οι θαλάσσιες και οι οδικές 

μεταφορές καλούνται να συνδράμουν στη βελτιστοποίηση του συνολικού δικτύου. 

Εξαιτίας της διαφορετικής χωρητικότητας και αποτελεσματικότητας των μέσων, το 

σύστημα των συνδυασμένων μεταφορών παρέχει τα πλεονεκτήματα του κάθε μέσου 

μεταφοράς. Κατά τον Σαμπράκο (2008), οι συνδυασμένες μεταφορές είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος μείωσης του κόστους μεταφοράς. 

Το ρυμουλκούμενο φορτίο και container αναφέρεται σαν υπηρεσία ‘’piggy back‘‘ και 

αφορά την μεταφορά του φορτίου-container οδικώς, με φορτηγό μέχρι ενός σημείου και 

έπειτα την τοποθέτηση του σε βαγόνι τρένου. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται το 

χαμηλό κόστος της σιδηροδρομικής μεταφοράς με την ευελιξία και ευκολία μεταφοράς 

με φορτηγά. Ένας άλλος τύπος ΣΔ είναι οι αυτοκινητάμαξες (Roadrailers). 

Χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνδυάζουν την οδική και τη σιδηροδρομική μεταφορά 

με ένα μόνο μεταφορικό μέσο. Δηλαδή, στον αυτοκινητόδρομο ταξιδεύουν 

χρησιμοποιώντας τροχούς όπως τα αυτοκίνητα, όμως κατά τη μετέπειτα σιδηροδρομική 

μεταφορά, αντικαθίστανται οι τροχοί με άλλους, οι οποίοι επιτρέπουν την κίνηση στις 

σιδηροδρομικές γραμμές (Μαλινδρέτος, 2015). 
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Τη βάση για την εξέλιξη των συνδυασμένων μεταφορών αποτέλεσε η εμφάνιση των 

θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων (containers), όταν χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά για στρατιωτικούς λόγους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο 

αργότερα κατασκευάστηκε το ατσάλινο εμπορευματοκιβώτιο, χάρη στο οποίο 

επιτεύχθηκε συνδυασμένη μεταφορά (οδικό-σιδηροδρομικό-οδικό δίκτυο), γεγονός που 

ωφελούσε την παροχή υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα. Πρώτα οι Η.Π.Α και έπειτα η 

Ευρώπη υιοθέτησαν με επιτυχία τον νέο τρόπο μεταφοράς. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν 

νέες υπηρεσίες πόρτα-πόρτα και οι εταιρείες προέβησαν σε συνεργασίες με άλλα μέσα 

μεταφορών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 που εισήλθαν τα container στον 

ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ιδρύθηκαν οι πρώτοι τερματικοί σταθμοί και 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνεργασίες μεταξύ εταιρειών containers και κρατικών 

σιδηρόδρομων. Η αλυσίδα του θαλάσσιου-σιδηροδρομικόυ δικτύου αποτελούσε 

μονοπώλιο μέχρι την δεκαετία του 1990, ώσπου με την ενοποίηση της ευρωπαϊκής 

αγοράς εισήλθαν και άλλες εταιρείες στον τομέα αυτόν. Κατά τη διάρκεια 1980-1990, η 

συμμετοχή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις συνδυασμένες μεταφορές αυξανόταν 

σταθερά, με πρωτεύουσα θέση να κατέχει μέχρι και σήμερα ο ποταμός Ρήνος. 

 
Διάγραμμα 2.3. Συνδυασμένες Μεταφορές: Ποσοστό Συμμετοχής των Μέσων Μεταφοράς,    
EU 28, (2008-2017)  Πηγή: Εurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_im_umod/default/line?lang=en  

 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ποσοστό συμμετοχής του σιδηρόδρομου στις 

συνδυασμένες μεταφορές είναι αυξημένο. Από τις ευρωπαϊκές χώρες που 

δραστηριοποιούνται στις συνδυασμένες μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου, μόνο η 
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Γερμανία και η Γαλλία μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες εντός των συνόρων τους. 

Στις υπόλοιπες χώρες, οι ΣΜ χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές.   

2.2. Οι Υποδομές των Μέσων Μεταφοράς 

Τα δίκτυα μεταφορών αποτελούν τη βάση της αλυσίδας εφοδιασμού και της οικονομίας 

όλων των χωρών. Το διεθνές εμπόριο απαιτεί υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν 

το εμπόριο μεταξύ διαφόρων χωρών. Χωρίς αυτές δεν θα ήταν εφικτή η 

αποτελεσματική διανομή των αγαθών ούτε η δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Η υποδομή μιας χώρας περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο 

μεταφορών, των σιδηροδρόμων και των πλωτών οδών. 

2.2.1. Οδικά Δίκτυα  

Αρχικά, η κατασκευή των οδών αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει μή μηχανοκίνητες 

μορφές μεταφοράς (π.χ. περπάτημα, μεταφορά ανθρώπων και αγαθών με άμαξα, 

διακίνηση ταχυδρομείου κ.α.) Η οδοποιία σημείωσε σημαντική πρόοδο, το 1819 όταν ο 

Mac Adam εισήγαγε την κατασκευή οδοστρωμάτων με σκυρόστρωση και ακολούθως, 

με την εφεύρεση του ατμοκίνητου οδοστρωτήρα από τον Γάλλο Λεμουάν 

(Μαλινδρέτος,2015). Η οδική ανάπτυξη επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1920, με την 

κατασκευή του πρώτου διηπειρωτικού αυτοκινητόδρομου, Λίνκολν,  ο οποίος διέσχιζε 

5.300 χλμ. μεταξύ Νέας Υόρκης και Σαν Φρανσίσκο. Οι Γερμανοί ήταν ωστόσο, οι 

πρώτοι που δημιούργησαν τη σύγχρονη εθνική οδό (Autobahn) το 1932, με 

προδιαγραφές όπως οι διαβάσεις και ο διαχωρισμός των δρόμων που τελικά θα 

γίνονταν κοινά χαρακτηριστικά των αυτοκινητοδρόμων (Rodrigue J.P., 2013). 

Τα τελευταία χρόνια όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου διαθέτουν 

μεγάλης πυκνότητας και υψηλής ποιότητας οδικά δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν 

σύγχρονους αυτοκινητόδρομους (άρτια υποδομή υποστήριξης, οδοστρώματα παντός 

καιρού και αντοχής, υψηλή ασφάλεια κ.λπ.) (Μαλινδρέτος, 2015). Το μεγαλύτερο 

οδικό δίκτυο του κόσμου είναι το Παναμερικανικό (Panamerican Highway) με μήκος 

περίπου 30.000 χλμ, το οποίο αρχίζει από την Αλάσκα, διατρέχει την ακτή του 

Ειρηνικού από τη Βόρεια – Κεντρική και Νότια Αμερική έως τη Νότια Χιλή. Από το 

δίκτυο αυτό διακλαδίζονται στη Βόρεια Αμερική πολλοί και μεγάλοι 

αυτοκινητόδρομοι. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο κύρια διεθνή οδικά δίκτυα: Το 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οδών (E-Roads Net-Work) και το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 

(ΔΕΔ-Μ). Περίπου το 70% των E-roads και ΔΕΔ-Μ δικτύων είναι κοινό 
16

. 

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο οδών, είναι ένα υψηλών προδιαγραφών οδικό δίκτυο, το οποίο 

αποτελείται από κύριες αρτηρίες, χαρακτηριζόμενες με το γράμμα Ε και μια αρίθμηση 

που αναγράφεται στις σχετικές οδικές πινακίδες. Σε αυτό ανήκει για παράδειγμα, η 

Εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης με αριθμό Ε92 (Μαλινδρέτος, 2015). Το 

Ευρωπαϊκό δίκτυο οδών, μήκους 150.000 χλμ, περιλαμβάνει όλο σχεδόν το οδικό 

δίκτυο της Ευρώπης (εκτός του Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας), το νοτιοδυτικό μέρος της 

Ρωσίας, μέρος της Τουρκίας ενώ εκτείνεται έως τα σύνορα της Κίνας. Διέπεται ακόμη 

από την «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Κύριες Διεθνείς Κυκλοφοριακές Αρτηρίες» 

(European Agreement on Main International Traffic Arteries), την οποία θεμελίωσε το 

1975 η UNECE. Η συμφωνία αυτή θέτει τα πρότυπα σχετικά με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. το πλάτος των λωρίδων, τις διασταυρώσεις κ.λπ.) τα οποία οι E-

Roads πρέπει να τηρούν, όπου είναι εφικτό. Αν και οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες ως 

αποτέλεσμα της διεθνούς συνεργασίας, κάθε χώρα έχει διαφορετικά ορισμένα 

χαρακτηριστικά όσον αφορά π.χ. τα όρια ταχύτητας, τον όγκο κυκλοφορίας κτλ.
 

Γίνεται λοιπόν λόγος, για κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ οδικών οδών διαφορετικών 

χωρών και μπορεί να προκύψει εύλογα το εξής ερώτημα: Γιατί είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ενός διεθνούς οδικού δικτύου; Στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει: «Μακροπρόθεσμα, απαιτείται ένα κοινό σύστημα για 

τον εντοπισμό τμημάτων του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου προκειμένου να καταστούν τα 

πράγματα σαφέστερα και να διασφαλιστεί η συνεχής ποιότητα του δικτύου για τους 

χρήστες (Λευκή Βίβλος, 2001). Καθώς σχεδόν το 75% των εγχώριων εμπορευματικών 

μεταφορών μεταξύ των κρατών-μελών πραγματοποιείται οδικώς, οι κοινοί κανόνες 

διευκολύνουν τους οδηγούς των φορτηγών στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών 

δρομολογίων τους, όπως και  τις αρμόδιες αρχές στον έλεγχο της τήρησης των 

προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Μπορούν έτσι να 

προκύψουν τα παρακάτω 
16 

: 

                                                             
16 CEDR (2009), Future European Road Network  

https://www.cedr.eu/download/Publications/2009/e_Future_road_networks_FERN.pdf 

 

https://www.cedr.eu/download/Publications/2009/e_Future_road_networks_FERN.pdf
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α) Ομοιόμορφη οδική σήμανση και αρίθμηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία 

συμβάλλει στην ενημέρωση και στη καθοδήγηση της κυκλοφορίας, ενώ απλοποιείται 

και ο προσανατολισμός (μέσω της αρίθμησης των πινακίδων E-οδών). 

β) Κίνητρο για τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε αυτές τις 

διαδρομές με διάφορους τρόπους (συντήρηση, οδική εξυπηρέτηση, έξυπνα συστήματα, 

πρότυπα οδών). Επίσης, οι κυβερνήσεις γειτονικών κρατών ωθούνται να υιοθετήσουν 

ομοιόμορφες αρχές σε κοινές διασυνοριακές διαδρομές. 

γ) Διευκόλυνση των εντολών στις διαδρομές αυτές π.χ. παράκαμψη, σήραγγες, χώροι 

ανάπαυσης, αστυνομικός έλεγχος κ.λπ. 

ε) Λήψη στατιστικών στοιχείων για τους ευρωπαϊκούς δρόμους ανά διαδρομή και ανά 

χώρα σε ετήσια βάση ή σχετικά με: 

 τη χρήση δεικτών απόδοσης και εφαρμογή κοινού συστήματος αναφοράς 

τοποθεσίας, 

 την παρακολούθηση και τη συγκριτική αξιολόγηση, και 

 την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές  

 

2.2.1.α. Η Μορφή των Οδικών Δικτύων 
17

 

Η καθημερινή μετακίνηση με στόχο την προμήθεια αγαθών, εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την επάρκεια των συνδέσεων. Συνολικά, μπορούμε να διακρίνουμε τη 

μορφή των οδικών δικτύων σε (Μαλινδρέτος, 2015): 

 Κύριες αρτηρίες, οι οποίες αποτελούν οδούς με υψηλά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν μετακινήσεις μεγάλου μήκους με υψηλές 

ταχύτητες. Περιλαμβάνουν τους αυτοκινητόδρομους και όλες τις οδούς μεγάλης 

κυκλοφοριακής σημασίας.  

 Δευτερεύουσες αρτηρίες, οι οποίες έχουν σκοπό τη σύνδεση μεγάλων ή 

μεσαίων πόλεων εντός του ίδιου ή διαφορετικού νομού. 

 Συλλέκτηριες οδούς (collector streets), οι οποίες συνδέουν μικρές πόλεις μεταξύ 

τους, άμεσα, ή μέσω του δικτύου των αρτηριών. Στην ουσία οι οδοί αυτοί 

΄΄συλλέγουν΄΄ την κυκλοφορία από τις αρτηρίες στον τελικό προορισμό που 

μπορεί να είναι και μια τοπική οδός. 

                                                             
17 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων (2001), Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

(ΟΜΟΕ): Κατηγορίες οδών http://www.ggde.gr/dmdocuments/omoe_1_l.pdf  

http://www.ggde.gr/dmdocuments/omoe_1_l.pdf
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 Τοπικές οδούς (local streets) που εξυπηρετούν τοπικές μετακινήσεις, π.χ. 

αγροκτήματα  

 

 
 

Εικόνα. 2.3 
18

.Η μορφή των οδικών δικτύων και λειτουργίες 

 

Μια οδός πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες λειτουργίες. Όπως φαίνεται στο σχήμα, το 

μεγαλύτερο μέρος της σύνδεσης βρίσκεται επί των αρτηριών (κύριων και 

δευτερεύουσων). Σκοπός της λειτουργίας αυτής, είναι η μεταφορά ανθρώπων και 

αγαθών με μικρές απαιτήσεις για πρόσβαση σε τοπικές οδούς και σχεδόν μηδενικές 

απαιτήσεις για παραμονή εντός του οδικού χώρου.  

Η λειτουργία της πρόσβασης, αναφέρεται στους δρόμους εντός δομημένων περιοχών. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της λειτουργίας αυτής, είναι η δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης προς τις τοπικές οδούς  (π.χ. πρόσβαση σε επιφάνειες με γεωργική 

εκμετάλλευση) και η σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό χρήση του οδικού χώρου 

από όλα τα οδικά οχήματα. Λόγω αυτού, προκύπτει η ανάγκη για μεγαλύτερες 

επιφάνειες για πεζούς και ποδήλατα, όπως και η ανάγκη για την παροχή χώρων 

στάθμευσης οχημάτων. 

Τέλος, όπως φαίνεται και στο σχήμα, είναι σχεδόν ασυμβίβαστη η συνύπαρξη της 

παραμονής με τη σύνδεση (π.χ. περίπτωση αναζήτησης χώρου αναψυχής). Κοινώς, η 

παραμονή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι πολύ περιορισμένη και αντίστοιχα η 

οδική κυκλοφορία σε χώρους παραμονής είναι σχεδόν ανέφικτη. Γι’αυτο και στην 

περιοχή αυτή πρέπει να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας με 

ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. 

                                                             
18 Οι συλλεκτήριες οδοί προσφέρουν περίπου εξ' ίσου εξυπηρέτηση για σύνδεση και πρόσβαση. 
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2.2.2. Σιδηροδρομικά Δίκτυα 

Ο σιδηρόδρομος χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικό του διάδρομο κυκλοφορίας, ο οποίος 

ορίζεται από δύο παράλληλες μεταξύ τους σιδηροτροχιές. Η αρχική κατασκευή της 

σιδηροδρομικής οδού ήταν από ξύλο με επένδυση από χυτοσίδηρο. Τη δεκαετία 1830 

έκαναν την εμφάνιση τους οι σιδηροτροχιές διπλής κεφαλής, ενώ γύρω στο 1850 

χρησιμοποιήθηκαν οι σιδηροτροχιές από χυτοχάλυβα, όπου έλαβαν τελικά την 

σημερινή τους μορφή (Στεργίου Τ., 2009). Η πρώτη σιδηροδρομική οδός συναντάται 

στον ισθμό της Κορίνθου και χρονολογείται κατά τον 6ο αιώνα π.χ. Η Διολκός όπως 

ονομάζονταν, μετέφερε τα πλοία κατά μήκος του Ισθμού της Κορίνθου. Η μεταφορά 

των πλοίων γίνονταν πάνω σε πλατφόρμες, οι οποίες σύρονταν μέσα σε αυλάκια και 

ακολουθούσαν μια διαδρομή ασβεστόλιθων. Η Διολκός λειτουργούσε πάνω από 1500 

χρόνια, μέχρι την διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου (Περδικάκη Α., 2018). 

H σιδηροδρομική υποδομή έχει βέλτιστη διάρκεια ζωής πενήντα χρόνια και η 

κατασκευή της απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ οποιαδήποτε εκ των υστέρων επέμβαση στα 

χαρακτηριστικά της είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αντιοικονομική (Σαμπράκος, 2008). 

Για το λόγο αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να συντηρείται τακτικά, διαφορετικά 

καθίσταται αναγκαία η επιβολή περιορισμών ταχύτητας. Σε χώρες με ανεπαρκείς 

σιδηροδρομικές υποδομές, τα τρένα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην 

Πολωνία, παραδείγματος χάριν, που οι επιδόσεις των σιδηροδρομικών εμπορευματικών 

μεταφορών πάσχουν λόγω της κακής κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, η μέση 

ταχύτητα των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών δεν ξεπερνά τα 23 χλμ./ώρα, την στιγμή 

που σε άλλα μέρη, όπως στον διάδρομο Ρήνου – Άλπεων, η ταχύτητα φτάνει τα 50 

χλμ/ώρα (Ειδική Έκθεση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, 2016). 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιθέσεις, τόσο 

από πλευράς υποδομών, όσο και από πλευράς του τρόπου λειτουργίας του. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται, πως πέντε χώρες διαθέτουν περίπου το 60% του 

συνολικού δικτύου της Ε.Ε με τα μεγαλύτερα δίκτυα να συναντώνται στη Γερμανία 

(38.416 χλμ) και στη Γαλλία (27.594 χλμ). Επιπλέον, μεγάλες διαφορές συναντώνται 

και στο ποσοστό ηλεκτροκίνησης των συρμών στην Ε.Ε, αφού υπάρχουν χώρες όπως 

το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπου η ηλεκτροκίνηση ξεπερνά το 85% τη στιγμή που 

σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Λιθουανία δε ξεπερνά το 10%. 
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Διάγραμμα 2.4. Το συνολικό μήκος των σιδηρογραμμών στην Ευρώπη (2018)  Πηγή: Εurostat 

 

Σημαντικό έργο στην ιστορία του σιδηροδρόμου, αποτελεί η σιδηροδρομική γραμμή 

που ενώνει την δυτική με την ανατολική πλευρά της Βόρειας Αμερικής και κατ’ 

επέκταση τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό Ωκεανό (Transcontinental Railroad). Η 

σύνδεση αυτή μείωσε τον απαιτούμενο χρόνο ταξιδιού από μερικούς μήνες σε λιγότερο 

από μία εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος για να διασχίσει κανείς τη χώρα 

πριν από την κατασκευή του σιδηροδρόμου, υπολογίζονταν στα 1000 δολάρια. Όταν 

ολοκληρώθηκε το έργο, το κόστος μειώθηκε στα 150 δολάρια. Έτσι, η σύνδεση των 

δύο ακτών κατέστησε την εξαγωγή πρώτων υλών της δύσης προς τις ανατολικές αγορές 

ευκολότερη από ποτέ.  

Ο Υπερσιβηρικός (Trans-Siberian Railway), είναι ο μεγαλύτερος σιδηρόδρομος 

παγκοσμίως, με μήκος πάνω από 9.000 χλμ. και συνδέει τη Ρωσία με τη Μογγολία, την 

Κίνα και τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Ο χρόνος ταξιδιού χάρη στον σιδηρόδρομο αυτό, 

μειώθηκε από μερικούς μήνες σε μόλις 8 ημέρες. Επέκταση του Υπερσιβηρικού, είναι η 

σιδηροδρομική γραμμή Eurasian Landbridge, η οποία διασχίζει 7 χώρες (Γερμανία, 

Πολωνία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Ρωσία Μογγολία και Κίνα). Το 2008 ξεκίνησε 

προσπάθεια για απευθείας αποστολή εμπορευμάτων και μέχρι το 2011 ήταν σε 

δοκιμαστικό στάδιο. Όταν το 2011, η Ρωσία με το Καζακστάν και την Λευκορωσία 

έγιναν μέλη της Τελωνιακής Ένωσης, τα εμπορεύματα μπορούσαν πλέον να 

μεταφέρονται ελεύθερα, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες και ελέγχους. Αυτό οδήγησε 
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στις τακτικές απευθείας αποστολές των εμπορευμάτων από την Ευρώπη στην Κίνα και 

αντίστροφα.  

Σημαντική είναι η συμβολή των σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων. Οι πρώτες γραμμές 

του σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη, κατασκευάστηκαν περίπου το 

1976 στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις. Σήμερα, 

οι νέες γραμμές είναι σχεδιασμένες για υψηλές ταχύτητες πάνω από 250 χλμ/ώρα, ενώ 

οι σιδηρόδρομοι με παλιές υποδομές, στους οποίους γίνονται βελτιώσεις, με σκοπό να 

μπορούν να κυκλοφορούν τρένα υψηλών ταχυτήτων μπορούν να φτάνουν ταχύτητες 

έως 200 ή ακόμη και 220 χλμ/ώρα. (Στεργίου T., 2009)  

Συγκριτικά, η Κίνα έχει το πιο εκτεταµένο σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας 

στον κόσµο με μήκος 20.000 χλμ. Στην Ευρώπη, ο σιδηρόδρομος υψηλών ταχυτήτων 

αποτελεί όλοένα και περισσότερο ένα δημοφιλές και αποδοτικό μέσο μεταφοράς. H 

Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας. 

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία. Προς το παρόν, δεν 

υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, αλλά υπάρχουν 

διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας στα διάφορα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, μικτά 

συστήματα υψηλής ταχύτητας (στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία) και πλήρως 

μικτές γραμμές υψηλής ταχύτητας (στη Γερμανία, την Αυστρία και δύο τμήματα στην 

Ιταλία). Μέχρι το 2030 η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο τον τριπλασιασμό του μήκους 

του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας (Ειδική Έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, 2018). 

 

Διάγραμμα 2.5. Η εξέλιξη των τρένων υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη, EU28, (1985-2017) 

Πηγή: Eurostat 
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2.2.3. Θαλάσσια Δίκτυα 

Βασικό στοιχείο των θαλάσσιων μεταφορών είναι οι λιμένες. Οι λιμενικές υποδομές 

απαρτίζουν τοποθεσίες όπου εξελίσσονται οι μεταφορές και θεωρούνται ένας 

δυναμικός κόμβος στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών. Οι λιμένες διακρίνονται από 

άποψη:  

α) Θέσης, σε ανοικτούς (π.χ. Αμβούργο, Βρέμη και Ρότερνταμ) και κλειστούς (π.χ. 

Λονδίνο, Λίβερπουλ, Άμστερνταμ), οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την κατάσταση των 

υδάτων  

β) Λειτουργίας, σε επιβατικούς, εμπορικούς κ.α. 

γ) Σημασίας κυκλοφορίας, σε τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς. Ο αριθμός αυτών 

παγκοσμίως ανέρχεται σε 7000, από τους οποίους οι 1700 είναι διεθνείς. 

Στο παρελθόν, τα λιμάνια αποτελούσαν απλά σημεία πρόσβασης από τη θάλασσα στην 

ξηρά. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν εντός των πόλεων και οι κύριες 

δραστηριότητες που εκτελούνταν ήταν η φόρτωση-εκφόρτωση των φορτίων και ο 

χειρισμός τους στο λιμάνι. Προκειμένου να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο, τα 

λιμάνια καλούνταν με τα χρόνια να μετεξελιχθούν. Οι απαιτήσεις σε χωρητικότητα και 

σε κίνηση φορτίου, οδήγησαν στην επέκταση των λιμένων και στην μετεγκατάσταση 

τους μακριά από τα αστικά κέντρα. Επίσης, γίνονταν όλο και πιο απαραίτητη η 

κατασκευή ειδικών προβλητών για τη φορτοεκφόρτωση διαφορετικών εμπορευμάτων, 

όπως και η δημιουργία πληθώρας αποθηκευτικών χώρων. 

Η ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση οδήγησε στη δημιουργία των τερματικών 

σταθμών (terminals). Ο τερματικός σταθμός είναι ένα τμήμα του λιμανιού που 

διαχειρίζεται έναν συγκεκριμένο τύπο φορτίου π.χ. container terminal, bulk terminal 

κ.α. Ένα λιμάνι μπορεί να αποτελείται από πολλά terminals για την διαχείριση των 

διάφορων φορτίων. Η χρήση τερματικών σταθμών κατά τύπο φορτίου χρησιμοποιείται 

ολοένα και περισσότερο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στο χειρισμό 

φορτίου (UNCTAD 2019). Οι λιμένες γνώρισαν παγκοσμίως μεγάλη ανάπτυξη με την 

χρήση των εμπορευματοκιβωτίων στις αρχές της δεκαετίας 1960 και με την συμμετοχή 

τους στις συνδυασμένες μεταφορές. Ιδιαίτερα η σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών 

με την ενδοχώρα οδήγησε στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου κατά τη μεταφορά 

εμπορευμάτων.  
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Η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους θαλάσσιους λιμένες της, καθώς μέσω 

αυτών διεκπεραιώνεται σχεδόν το 75% του εμπορίου αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Τα μεγαλύτερα λιμάνια είναι στο Ρότερνταμ και στο Αμβούργο. Μεγάλη ανάπτυξη έχει 

γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και το λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση φορτίων στο λιμάνι, 

μετά την δραστηριοποίηση της COSCO έχει αυξηθεί σημαντικά και μάλιστα σύμφωνα 

με την ετήσια λίστα Loyd List, είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος λιμένας της Ευρώπης, 

καταλαμβάνοντας την 26η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών λιμανιών 

(One Hundred Ports, 2020). Μια νέα γενιά λιμανιών στην Ευρώπη είναι αυτά που 

αναπτύσσουν συνεργασίες με άλλα λιμάνια για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συγχώνευση των τερματικών σταθμών του λιμένα της 

Κοπεγχάγης με τον λιμένα του Μάλμε στη Σουηδία. Με την συγχώνευση αυτή τα δύο 

λιμάνια μπορούν να παραμένουν εξίσου ανταγωνιστικά παρέχοντας κοινές υπηρεσίες 

που επιτρέπουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη μείωση των τιμών των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2014). 

Εκτός από τους λιμένες, οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εξυπηρετούνται με 20 

θαλάσσιες διώρυγες και 120 πορθμούς. Από τα σημαντικότερα έργα είναι η διάνοιξη 

της διώρυγας του Σουέζ, η οποία συνδέει την Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα, 

λειτουργώντας ως «πέρασμα» από την Ευρώπη προς την Ασία. Η ολοκλήρωση της 

διώρυγας το 1869, άλλαξε ριζικά το εμπόριο και τις μετακινήσεις, καθώς για να φτάσει 

κανείς πλέον από την Ευρώπη στην Ασία ακτοπλοϊκώς, δεν χρειάζεται να κάνει τον 

περίπλου της Αφρικής. Η διάνοιξη της διώρυγας έδωσε σημαντική δυνατότητα στις 

θαλάσσιες μεταφορές καθώς συνετέλεσε στο να αυξηθούν οι εισαγωγές διάφορων 

ειδών από την Ινδία και την Αυστραλία προς την Ευρώπη (ρύζι, τσάι, σιτάρι, κ.α.). 

Επίσης, είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση των τιμών των προϊόντων της Άπω 

Ανατολής στην Ευρώπη, την αύξηση των εμπορικών πλοίων και την ανάπτυξη των 

λιμανιών της Μεσογείου. Σε μία προσπάθεια να διπλασιαστεί η δυνατότητα διέλευσης 

των πλοίων και η μείωση του χρόνου αναμονής τους, το 2015 ολοκληρώθηκε η 

επέκταση της κατά 37 χιλιόμετρα, ενώ κατασκευάστηκε και μια νέα, παράλληλη 

διαδρομή, μήκους 35 χιλιομέτρων, ώστε να πραγματοποιείται διπλή διέλευση των 

πλοίων.  
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2.2.4. Αεροπορικά Δίκτυα 

Η βασική υποδομή που χρησιμοποιεί το αεροπλάνο, αποτελείται από  τη  χερσαία 

υποδομή (το αεροδρόμιο) και από τη φυσική οδό, δηλαδή τον εναέριο χώρο. Ο εναέριος 

χώρος δίνει θεωρητικά μεγάλη ελευθερία στην επιλογή διαδρομής, είναι όμως στην 

πραγματικότητα πολύ πιο περιορισμένος. Εν μέρει αυτό οφείλεται στις φυσικές 

συνθήκες, τις οποίες τα αεροσκάφη επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν ή να αποφύγουν 

όπως τους ανώτερους ατμοσφαιρικούς ανέμους, και κυρίως τα ρεύματα αέρα (jet 

stream). Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί ειδικές διαδρομές για τη διευκόλυνση 

της ασφάλειας και της πλοήγησης, ώστε αφενός να αποφεύγονται οι αναταράξεις και 

αφετέρου να μπορούν τα αεροσκάφη να αυξάνουν την ταχύτητα τους καταναλώνοντας 

όσο γίνεται λιγότερα καύσιμα  (Rodrigue J.P, 2013). 

Η χερσαία υποδομή το, αεροδρόμιο χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμος του 

όρου αερολιμένας (airlines). Ο αερολιμένας είναι ευρύτερος όρος και περιλαμβάνει το 

σύνολο των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις αεροπορικές μεταφορές ατόμων και 

εμπορευμάτων. Αντίθετα, το αεροδρόμιο αναφέρεται στις εγκαταστάσεις που 

εξυπηρετούν την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών, όχι όμως απαραίτητα και 

στη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων (Μαλινδρέτος Γ.,2015). Ιστορικά, οι 

πρώτοι ειδικοί διάδρομοι προσγείωσης άρχισαν να κατασκευάζονται προς το τέλος του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το μικρό βάρος των πρώτων αεροσκαφών τα έκανε να 

επηρεάζονται κατά την απογείωση και την προσγείωση από τους ισχυρούς ανέμους. Για 

τον λόγο αυτό, υπήρχε ένας διαφορετικός διάδρομος για κάθε διεύθυνση του αέρα, 

ώστε ο πιλότος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνον με τον ασθενέστερο άνεμο. Η 

ευαισθησία των αεροσκαφών στους πλάγιους ανέμους άρχισε να εξαφανίζεται, καθώς 

αυτά γίνονταν ταχύτερα και βαρύτερα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των 

διαδρόμων, αλλά να αυξάνεται το μήκος τους. Σήμερα, ένα αεροπλάνο χρειάζεται 

περίπου 3,3 χλμ. μήκος διαδρόμου για την απογείωση και την προσγείωση του 

(Rodrigue J.P, 2013).  

Εκτός από τους διαδρόμους, οι υποδομές του συστήματος των εναέριων μεταφορών 

περιλαμβάνουν τους τερματικούς χώρους (terminals), καθώς και τις εγκαταστάσεις 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του 

αεροδρομίου. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας παρέχει καθοδήγηση στα αεροσκάφη 

κατά την διάρκεια της πτήσης και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Αντίστοιχα, τα 
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terminals αποτελούν τον χώρο όπου γίνεται η φόρτωση-εκφόρτωση των εμπορευμάτων 

(Teodorovic D., Janic M., 2017). 

Οι προβλέψεις για συνεχή αύξηση της μεταφοράς εμπορευμάτων οδηγεί στην επέκταση 

των αεροδρομίων και της εμπορικής δραστηριότητας γύρω απ’ αυτά. Τα μεγάλα 

αεροδρόμια προσελκύουν συναφείς δραστηριότητες, όπως κέντρα διανομής, γραφεία, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα συνεδρίων (Rodrigue J.P, 2013). Επίσης, οι 

εταιρείες ολοκληρωμένων υπηρεσιών εμπορευμάτων όπως οι DHL, FedEx, UPS 

διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους και εμπορευματικά κέντρα 

σε διάφορα αεροδρόμια, τα οποία χρησιμοποιούν ως κόμβους στο δίκτυό τους. Κατά 

βάση επιλέγουν τις εγκαταστάσεις τους σε αεροδρόμια τα οποία παρουσιάζουν μικρή 

κίνηση επιβατών, διότι σκοπός τους είναι να συνδέονται με τον βέλτιστο και τον 

ταχύτερο τρόπο με τα αεροσκάφη. Επειδή για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις απαιτείται 

μεγάλη έκταση, τα αεροδρόμια χτίζονται περιφερειακά των πόλεων. Το μέγεθος των 

αεροδρομίων είναι επί το πλείστον ανάλογο με την κίνηση ατόμων και φορτίων κατά τη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου π.χ. ένα έτος. Αντίστοιχα, ο αριθμός 

των διαδρόμων κυμαίνεται από έναν (μικρά αεροδρόμια) έως έξι (για πολύ μεγάλα 

αεροδρόμια) (Teodorovic D., Janic M., 2017). 

Στους αερολιμένες συμβαίνει συχνά η κίνηση να υπερβαίνει τη χωρητικότητα. Εκτός 

από την προσθήκη επιπλέον υποδοµών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ότι, 

κάποια προβλήµατα συµφόρησης µπορούν να επιλυθούν µε καλύτερο σύστηµα 

κατανοµής των χρονοθυρίδων (slot). Η χρονοθυρίδα είναι η άδεια που δίνεται από τον 

αρμόδιο συντονιστή εναέριας κυκλοφορίας για τη χρήση ενός συγκεκριμένου 

αερολιµένα σε µια συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα, για προσγείωση ή απογείωση. 

Υπάρχει η τάση να υπάρχουν διαθέσιµες χρονοθυρίδες µόνο σε µη ελκυστικές ώρες ή 

να µην διατίθενται ως σειρά χρονοθυρίδων. Αυτό δυσχεραίνει τη βέλτιστη χρήση της 

χωρητικότητας των αερολιμένων και δημιουργεί προβλήματα συμφόρησης. Εκτός 

αυτού, η έλλειψη διαθέσιµων χρονοθυρίδων παρεµποδίζει την ικανότητα των 

νεοεισερχόμενων αερομεταφορέων να ανταγωνισθούν τους εγκατεστημένους 

αερομεταφορείς (Λευκή Βίβλος, 2011). Το διεθνές αεροπορικό δίκτυο απαρτίζεται από 

πληθώρα αξόνων σύνδεσης των διαφόρων αεροδρομίων. Ιδιαίτερα πυκνό είναι το 

αεροπορικό δίκτυο στο βόρειο ημισφαίριο. Οι μεγάλοι αεροδιάδρομοι διατρέχουν 

σχεδόν κυκλικά τον Βόρειο Πόλο και συνδέουν τα μεγάλα βιομηχανικά κράτη μεταξύ 

τους. Τα κύρια αεροπορικά δρομολόγια είναι: 
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 Μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής.  

 Μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής 

 Μεταξύ δυτικής ακτής των ΗΠΑ και Άπω Ανατολής/Αυστραλίας.  

Η μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση συγκεντρώνεται στα αεροδρόμια της Βόρειας 

Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και Ιαπωνίας. Η σημασία των Ασιατικών αερολιμένων 

του Ειρηνικού συνδέεται με την αυξημένη συμμετοχή τους στην παγκόσμια οικονομία, 

ειδικά για τα ηλεκτρονικά (κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ κοκ). Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο 

στον κόσμο βρίσκεται στο Πεκίνο και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2019. Πολύ 

σημαντικό είναι το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο αποτελεί κόμβο αεροπορικών 

μεταφορών. Παράγοντας που ευνοεί σε αυτό, είναι το γεγονός ότι με αεροσκάφη 

μεγάλης εμβέλειας, όπως το A340–500, δύο οποιεσδήποτε τοποθεσίες στη γη μπορούν 

να συνδεθούν με μια ενδιάμεση στάση στο Ντουμπάι (Rodrigue J.P,2013). 

2.2.5. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)  

Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη θεωρείται γενικά ότι είναι άνιση, 

όσον αφορά την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα τους. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη των 

εθνικών δικτύων αυτοκινητοδρόμων των χωρών που απέκτησαν πρόσφατα την ιδιότητα 

κράτους-μέλους της Ε.Ε υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου ανάπτυξης των 

παλαιότερων κρατών μελών. Επίσης, αυτά τα νέα κράτη-µέλη δεν έχουν 

σιδηροδροµικές γραµµές υψηλής ταχύτητας και – το σηµαντικότερο – οι συµβατικές 

σιδηροδροµικές γραµµές τους είναι συχνά σε κακή κατάσταση (Λευκή Βίβλος, 2011). 

Επίσης, οι συνδέσεις Ανατολής-Δύσης, χρειάζονται βελτίωση με τη δημιουργία νέων 

υποδομών και τη συντήρηση, την αποκατάσταση ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων. 

Πολλοί τερματικοί σταθμοί εμπορευμάτων, θαλάσσιοι λιμένες και αερολιμένες, δεν 

διευκολύνουν τις πολυτροπικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται επαρκώς 

το δυναμικό των συνδυασμένων μεταφορών. Μέσω του ΔΕΔ-Μ η Ευρώπη σχεδιάζει να 

δημιουργήσει ένα βασικό δίκτυο, καλύπτοντας τις ανεπαρκείς διασυνοριακές συνδέσεις 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη των υποδομών της 

Ε.Ε, τη σύνδεση νησιωτικών και απόκεντρων περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της 

Ε.Ε και την διευκόλυνση της πρόσβασης στο ευρωπαϊκό έδαφος για τις γειτονικές 

χώρες.  

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το ΔΕΔ-Μ στηρίζεται στη δημιουργία 9 διαδρόμων, οι 

οποίοι θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Οι διάδρομοι αυτοί θα είναι έτσι σχεδιασμένοι, 
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ώστε να συνδέουν οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και 

αεροπορικές μεταφορές, καλύπτοντας όλα τα κράτη μέλη. Ο στόχος είναι, να 

συνδέσουν με όλους τους τρόπους μεταφοράς περισσότερα από 80 κύρια ευρωπαϊκά 

λιμάνια και σχεδόν 40 αεροδρόμια μεγάλων πόλεων. Κάθε διάδρομος πρέπει να 

περιλαμβάνει τρείς τρόπους μεταφοράς, τρία κράτη-μέλη και δύο διασυνοριακά 

τμήματα. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο (2011), απαιτείται μέχρι το 2050, η 

σύνδεση όλων των αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, 

κατά προτίμηση υψηλής ταχύτητας, ενώ όλοι οι κεντρικοί θαλάσσιοι λιμένες θα πρέπει 

να συνδέονται επαρκώς με το σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών 

και, όπου είναι δυνατόν, με το σύστημα εσωτερικών πλωτών οδών. 

 

    Εικόνα 2.4. Οι 9 διάδρομοι του ΔΕΔ-Μ,  

    Πηγή:https://www.portnews.it/en/european-observatory/radar/trans-european-transport-

network/  

 

 

https://www.portnews.it/en/european-observatory/radar/trans-european-transport-network/
https://www.portnews.it/en/european-observatory/radar/trans-european-transport-network/
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Οι 9 διάδρομοι περιγράφονται ως εξής:
19

  

 Διάδρομος Βαλτικής-Αδριατικής που διασχίζει την Πολωνία, την Τσεχική 

Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, ο οποίος 

είναι ένας από τους σημαντικότερους διευρωπαϊκούς οδικούς και 

σιδηροδρομικούς άξονες. 

 Διάδρομος Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής, που διασχίζει τη Γερμανία, τις Κάτω 

Χώρες, το Βέλγιο, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Ο διάδρομος αυτός θα 

συνδέει τους λιμένες της ανατολικής ακτής της Βαλτικής Θάλασσας με τους 

λιμένες της Βόρειας Θάλασσας. Το πιο σημαντικό έργο είναι το «Rail Baltic», 

ένας ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος κανονικού εύρους που συνδέει τις πόλεις Ταλίν, 

Ρίγα και Κάουνας με τη βορειοανατολική Πολωνία. 

 Διάδρομος Μεσογείου, που διασχίζει την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη 

Σλοβενία και την Ουγγαρία. Τα κυριότερα σιδηροδρομικά έργα κατά μήκος του 

διαδρόμου αυτού είναι η σύνδεση Λυών - Τορίνο και το τμήμα Βενετία - 

Λιουμπλιάνα. 

 Διάδρομος Ανατολής-Μεσογείου, που διασχίζει την Τσεχική Δημοκρατία, την 

Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 

Ελλάδα. Ο διάδρομος αυτός αναμένεται ότι θα βελτιώσει τις πολυτροπικές 

συνδέσεις μεταξύ Βόρειας Γερμανίας, Τσεχικής Δημοκρατίας και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη συμμετοχή των εσωτερικών πλωτών οδών, του 

ποταμού Έλβα. Επίσης, θα συνδέσει τους λιμένες της Γερμανίας με τις χώρες 

της κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, 

Βουλγαρία, Ρουμανία).  

 Διάδρομος Σκανδιναβικών Χωρών-Μεσογείου που διασχίζει τη Σουηδία, τη 

Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. Περιλαμβάνει τη γέφυρα 

Όρεσουντ, την μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης με σιδηρόδρομο και 

αυτοκινητόδρομο, η οποία συνδέει το Μάλμε της Σουηδίας με την Κοπεγχάγη. 

Η σύνδεση αυτή συνέβαλε στην αύξηση της εμπορικής κυκλοφορίας και στις 

δυο πλευρές και ενίσχυσε σημαντικά την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη. Από 

τότε που δόθηκε στην κυκλοφορία, πριν από δέκα περίπου χρόνια, η 

                                                             
19 Το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών, διαθέσιμο 

εδώ:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_13_897  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_13_897
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σιδηροδρομική κυκλοφορία αυξήθηκε περισσότερο από 200%. Γι΄αυτό και 

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΔΕΔ-Μ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2014). 

 Διάδρομος Ρήνου-Άλπεων που διασχίζει τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, τη 

Γερμανία και την Ιταλία. Ο πολυτροπικός αυτός διάδρομος περιλαμβάνει τον 

Ρήνο, ως εσωτερική πλωτή οδό. Σημαντικότερα έργα είναι οι βασικές σήραγγες, 

που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Ελβετία και οι οδοί πρόσβασης  σ’ αυτές στη 

Γερμανία και την Ιταλία.  

 Διάδρομος Ατλαντικού που διασχίζει την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη 

Γαλλία. Χαρακτηριστικά του διάδρομου αυτού είναι οι σιδηροδρομικές γραμμές 

υψηλής ταχύτητας και η αξιοποίηση του Σηκουάνα ως εσωτερική πλωτή οδό.  

 Διάδρομος Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου, που διασχίζει τις Κάτω Χώρες, το 

Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία και έχει στόχο να προσφέρει καλύτερες 

πολυτροπικές υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ των λιμένων της Βόρειας 

Θάλασσας, των ποταμών Ρήνου, Σηκουάνα και των λιμένων Μασσαλίας και την 

καλύτερη διασύνδεση των βρετανικών νήσων με την ηπειρωτική Ευρώπη. 

 Διάδρομος Ρήνου-Δούναβη που διασχίζει την Τσεχική Δημοκρατία και τη 

Σλοβακία. Ο Δούναβης αποτελούσε έργο προτεραιότητας, που όμως 

περιοριζόταν στο εσωτερικό πλωτό δίκτυο. Τώρα πλέον, ο διάδρομος Ρήνου-

Δούναβη δεν θα καλύπτει μόνο τον Δούναβη  

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των 9 πολυτροπικών διαδρόμων  

Διάδρομος Συνολικό μήκος (σε χλμ.) 

 

Πορεία ολοκλήρωσης 

 

Βαλτικής- Αδριατικής 3600 84% 

Β.Θάλασσας-Αδριατικής 4092 70% 

Μεσογείου 5500 98% 

Ανατολής-Ανατολ.Μεσογείου 5400 88,2% 

Ατλαντικού 4535 99,8% 

Ρήνου-Δούναβη 4488 78% 

Ρήνου-Αλπεων 1721 
Πληροί τις προδιαγραφές 

σε μεγάλο βαθμό 

Σκανδιναβίας-Μεσογείου 6300 99% 

Β.Θάλασσας-Μεσογείου 4538 Πληροί τις προδιαγραφές 
πλην ορισμένων συνδέσεων 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των πλέον πρόσφατων προγραμμάτων εργασιών για τους διαδρόμους. 
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2.3. Πολιτική Μεταφορών της Ε.Ε 
20

   

Η πορεία προς μια κοινή νομοθεσία στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

υπήρξε πολύ αργή τουλάχιστον έως τη δεκαετία του 1980, καθώς τα κράτη είχαν στην 

ευχέρεια τους τη διαμόρφωση της εκάστοτε πολιτικής τους και τον έλεγχο των 

μεταφορικών τους δικτύων. Χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια, από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να  «ανοίξει» η ευρωπαϊκή 

αγορά διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και να εξαλείψει τους φραγμούς στον 

ανταγωνισμό, όπως ήταν οι άδειες που έπρεπε να εξασφαλίζουν οι μεταφορείς για να 

έχουν πρόσβαση σε αγορά τρίτης χώρας, οι ποσοστώσεις για τον περιορισμό της 

χωρητικότητας της οδικής κυκλοφορίας και οι δασμοί.  

Σήμερα η Ε.Ε εφαρμόζει κοινούς κανόνες σχετικά με τους μέγιστους χρόνους οδήγησης 

και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για όλους τους οδηγούς στον τομέα των οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών. Με την οδηγία το 1999 για την «ευρωβινιέττα» - 

ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης διοδίων - καθιερώθηκε η επιβολή τελών στα βαρέα 

φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν έργα υποδομής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι και 

οδοί με περισσότερες από μία λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, γέφυρες, 

σήραγγες κ.α.  

Για πολλά χρόνια, δεν υπήρχε πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές σε κοινοτικό 

επίπεδο. Μόλις το 1986 η Ευρώπη ενέκρινε την πρώτη νομοθετική δέσμη κανονιστικών 

ρυθμίσεων, η οποία στόχευε στον άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών των θαλάσσιων 

μεταφορών και υπηρεσιών. Το 1989 ακολούθησε η δεύτερη δέσμη μέτρων, η οποία 

επέτρεπε την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών εντός μιας χώρας της Ε.Ε από 

επιχειρήσεις με έδρα σε άλλη χώρα της Ε.Ε (ενδομεταφορές-καμποτάζ). Αυτό 

συνέβαλλε στη διατήρηση επαρκών συνδέσεων μεταξύ των νησιών και των πλέον 

απομακρυσμένων θαλάσσιων περιοχών και της ευρωπαϊκής ενδοχώρας.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών συνέβαλαν 

στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε μέσω της απελευθέρωσης εθνικών 

αγορών, στις οποίες παλαιότερα δέσποζαν μονοπώλια, όπως οι αεροπορικές και οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές. Χάρη στη νομοθεσία της Ε.Ε, η αγορά σιδηροδρομικών 

                                                             
20 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELLAR:b172dcb1-744b-4530-8630-

b1046c144d21&from=HR        

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELLAR:b172dcb1-744b-4530-8630-b1046c144d21&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELLAR:b172dcb1-744b-4530-8630-b1046c144d21&from=HR
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εμπορευματικών μεταφορών «άνοιξε» πλήρως στον ανταγωνισμό το 2007. Όμως ήδη 

το 1996 στην Λεύκη Βίβλο που εξέδωσε η Ε.Ε, υποστηρίχθηκε ο διαχωρισμός του 

κράτους και του σιδηρόδρομου και τέθηκε η λειτουργία εμπορευματικών 

σιδηροδρομικών οδών (rail freight freeways) όπου η μεταφορά των προϊόντων θα 

πρέπει να ακολουθεί τις συνθήκες της αγοράς και οι σιδηροδρομικοί άξονες να 

χρησιμοποιούνται δίκαια από όλους τους μεταφορείς σύμφωνα με την οδηγία 

95/19/Ε.Ε. Στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους σήμερα, επιτρέπεται η 

ελεύθερη διακίνηση, δηλαδή το φορτίο μπορεί να φορτώνεται και να παραδίδεται σε 

οποιαδήποτε σημείο του διαδρόμου, σε οποιαδήποτε χώρα. Για παράδειγμα μια ιταλική 

εταιρεία μπορεί να φορτώσει εμπορεύματα στο Μόναχο και να το παραδώσει στο 

Αμβούργο (Σαμπράκος, 2008 σελ.55). 

Οι αεροπορικές μεταφορές απελευθερώθηκαν σταδιακά μέσω τριών διαδοχικών 

μέτρων, τα οποία αφορούσαν την αδειοδότηση των αερομεταφορέων, την πρόσβαση 

στην αγορά και τους ναύλους. Τα μέτρα αυτά κατήργησαν τους περιορισμούς των 

αγορών αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη που εμπόδιζαν την πραγματοποίηση 

διασυνοριακών επενδύσεων από τους ευρωπαίους αερομεταφορείς. Καταργήθηκε το 

σύστημα των διμερών συμφωνιών και οι αεροπορικές εταιρείες απέκτησαν τη 

δυνατότητα να ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα στο νέο ανταγωνιστικό 

πλαίσιο που δημιουργήθηκε. Από το 1997 οι αερομεταφορείς των 17 κρατών μελών της 

Ε.Ε απολαμβάνουν απεριόριστη είσοδο σε κάθε αερομεταφορά σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο (Σαμπράκος,2008). Στα ορόσημα της νομοθεσίας της Ε.Ε για τις εναέριες 

μεταφορές, συγκαταλέγονται οι δύο δέσμες μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, 

οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου που θα 

διέπεται από κοινούς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.  

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα προτάθηκαν για πρώτη φορά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

γεγονός που είχε ως προοπτική την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Σε αυτές τις βάσεις, δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1992 η πρώτη Λευκή 

Βίβλος της Επιτροπής, µε αντικείμενο τη «Μελλοντική ανάπτυξη της κοινής πολιτικής 

των µεταφορών». Η Λευκή Βίβλος έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της βιώσιμης 

κινητικότητας, καθώς και τον στόχο του ανοίγματος των αγορών μεταφορών στον 

ανταγωνισμό. Ακολούθησε η Λευκή Βίβλος το 2001, στην οποία Επιτροπή ανέλυε τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις της ακολουθούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής 

μεταφορών. Για τον λόγο αυτό υπέβαλε μια δέσμη μέτρων για την αναζωογόνηση των 
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σιδηροδρομικών μεταφορών, την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών και των 

εσωτερικών πλωτών οδών. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην εξάλειψη των 

διασυνοριακών κυκλοφοριακών συμφορήσεων.  

Οι κύριες πτυχές της κοινής πολιτικής μεταφορών της Ε.Ε καθορίζονται στη Λευκή 

Βίβλο του 2011 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» που 

παρουσίαζει το όραμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών έως το 2050. 

Εστιάζει στη βελτίωση της υποδομής των χωρών που προσχώρησαν στην Ε.Ε μετά το 

2004, στη μετάβαση των μεταφορών από τις παλιές στις νέες προκλήσεις, με έμφαση 

στην έρευνα, στην καινοτομία, στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο και στην μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της 

κινητικότητας.  

Βασική παράμετρος της πολιτικής της Ε.Ε για τον στόχο της μείωσης των εκπομπών 

που προκαλεί ο κλάδος των μεταφορών, είναι η ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων 

μέσων μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, καθώς και η 

χρήση καυσίμων που δεν βασίζονται στο πετρέλαιο. Στα πλαίσια αυτά, οι χώρες της 

Ε.Ε έλαβαν το 2010 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία αυτή 

αποσκοπούσε στο να επιτευχθεί έως το 2020, ο στόχος για μερίδιο 20% τουλάχιστον 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για μερίδιο 10% της ενέργειας (καυσίμων 

κίνησης) από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, αναγκαία είναι η 

μείωση κατά 20% των εκπομπών μεταφορών (εξαιρώντας τον τομέα της διεθνούς 

ναυτιλίας) έως το 2030, όπως και η μείωση των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία κατά 

40% από το 2005 έως το 2050. Τέλος, τα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

άνθρακα θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 40% της κατανάλωσης στην αεροπορία έως το 

2050. 

Σχετικά με τους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, έχουν 

αναπτυχθεί ανεξάρτητα για κάθε τρόπο μεταφοράς. Οι κανόνες για τις θαλάσσιες 

μεταφορές προέρχονται από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Οι κανόνες για τις  

σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν θεσπισθεί από τον OTIF. Οι κανόνες για τις οδικές 

μεταφορές και την εσωτερική ναυσιπλοΐα απορρέουν από τις εργασίες της UNECE, της 

Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΗΕ (Λευκή Βίβλος,2011) 
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2.4. Η Σημασία της Καινοτομίας - Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 

(Intelligent Transport Systems - ITS) 

Η καινοτομία και η πρόοδος συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

μέσων μεταφοράς και βοηθούν, ώστε οι μεταφορές να γίνουν ασφαλέστερες και 

αποδοτικότερες. Για παράδειγμα, η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας στις οδικές 

μεταφορές μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, 

να εντοπίζουν διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και να αποφεύγουν κυκλοφοριακές 

συμφορήσεις και ατυχήματα 
16. 

Σε πρόσφατες μελέτες επισημαίνεται ότι οι νέες 

τεχνολογίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

καυσίμων σε σύγκριση με τη σημερινή τους ενεργειακή απόδοσή κατά 35-45% έως το 

2025 και κατά 60% έως το 2050 (Λευκή Βίβλος, 2011). Τα ευφυή συστήματα 

μεταφορών (ΙΤS) αναφέρονται στην χρήση τεχνολογιών πληροφoρικής και 

επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών, με στόχο να κάνουν την κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη. Τα ITS έχουν ευρεία 

χρήση στις οδικές μεταφορές, περιλαμβάνοντας θέματα, όπως την επιλογή της 

κατάλληλης διαδρομής για την ομαλή κυκλοφοριακή ροή, την αποφυγή και πρόληψη 

συγκρούσεων (σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης e-Call) κ.α.  

Ίσως, η βασικότερη προσθήκη τεχνολογίας στις μεταφορές είναι τα τα Δορυφορικά 

Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS), τα οποία χρησιμοποιούνται ως τρόπος 

πλοήγησης από όλα τα μέσα μεταφοράς. Η χρήση τους έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ σε 

αυτά, που μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησε το Ην. Βασίλειο υπολόγισε ότι ο 

οικονομικός αντίκτυπος μιας διακοπής GPS για 5 ημέρες στο σύστημα του συνόλου 

μεταφορών στο Ην. Βασίλειο, θα αντιστοιχούσε σε 500 εκατ. δολάρια την ημέρα. 

(Transportation Statistics Annual Report, 2018) H ενσωμάτωση των συστημάτων GPS 

στα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα δίνει την δυνατότητα, τόσο στον παραγωγό όσο 

και στον τελικό καταναλωτή, αλλά κυρίως στις εταιρίες logistics, να μπορούν να 

ελέγχουν τα προϊόντα που μεταφέρονται και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της 

μεταφοράς, από την αρχή της παραλαβής τους έως και την παράδοση τους στους 

τελικούς καταναλωτές.  

Στις πλωτές οδούς και ειδικά στα λιμάνια, το GPS προειδοποιεί τα πλοία να κάνουν 

ελιγμούς όταν προκύψει κάποιο εμπόδιο ή για λόγους κυκλοφορίας. Επίσης, τα 

σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα λειτουργούν σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες  

GPS. Στα τρένα, το σύστημα Positive Train Control (PTC) χρησιμοποιεί το GPS για την 
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παρακολούθηση της θέσης και της ταχύτητας του τρένου, ώστε να εξασφαλίζει την 

αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ αμαξοστοιχιών ή εκτροχιασμούς. Στα αεροπλάνα, με 

το σύστημα WAAS παρέχονται πληροφορίες, με την βοήθεια του GPS, για την 

εκτίμηση της θέσης του αεροπλάνου σε περίπτωση χαμηλής ορατότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο τα αεροσκάφη μπορούν με ακρίβεια και αξιοπιστία να χρησιμοποιήσουν τους 

διαδρόμους σε άσχημες καιρικές συνθήκες, χωρίς ορατότητα από τα 200 πόδια 

(Transportation Statistics Annual Report, 2018). 

 Η τεχνολογική πρόοδος και η άνθιση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει 

σκέψεις για εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης εμπορευμάτων. Η χρήση των drones 

λέγεται ότι θα έχει στο μέλλον ενεργό ρόλο στις μεταφορές. Στην Κίνα έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε τομείς, όπως στις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ 

στην Αφρική υποστηρίζεται η χρήση τους για την παράδοση φαρμάκων και άλλων 

σημαντικών προμηθειών, ιδιαίτερα στα απομονωμένα χωριά (WTR, 2020). Στην Κίνα 

έχει κατασκευαστεί επίσης, το Volo Drone, ένα μη επανδρωμένο, πλήρως ηλεκτρικό 

αεροσκάφος drone, για τη μεταφορά φορτίων. Σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής 

του, το drone είναι σε θέση να μεταφέρει ένα μεγάλο εύρος φορτίων- από κουτιά μέχρι 

υγρά φορτία, εξοπλισμό κ.α. Το βάρος των φορτίων μπορεί να φτάνει μέχρι και 200 

κιλά, διανύοντας απόσταση έως και 40 χλμ.  

Παρόμοια, στην Αμερική εταιρείες συστήνουν μικρά ρομπότ που αναλαμβάνουν τις 

παραδόσεις βιβλίων και μικρών αντικειμένων σε μερικές πόλεις. Η λειτουργία τους 

ωστόσο προς το παρόν είναι νόμιμη μονό σε έξι πολιτείες. Καθώς τίθενται θέματα 

σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, είναι πιθανό η 

παράδοση των πακέτων μέσω drone να καθυστερήσει να γίνει ευρέως διαδεδομένη. 

Επίσης, είναι γεγονός ότι όσο αναπτύσσονται οι τεχνολογίες αυτές, θα απαιτούνται 

περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις τους στον παγκόσμιο τομέα μεταφοράς 

εμπορευμάτων (Transportation Statistics Annual Report, 2018). 

Ένα ακόμη ζήτημα στον τομέα των μεταφορών, είναι η αυτοματοποίηση των μέσων 

μεταφοράς. Ένα καινοτόμο σχέδιο που αναπτύσσεται στην Ιαπωνία αφορά τη 

χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε εμπορικά πλοία που θα ταξιδεύουν μόνα τους, χωρίς 

καπετάνιο. Τα πλοία αυτά, που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025, θα 

χρησιμοποιούν το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (τη διασύνδεση των διαφόρων άψυχων 

αντικειμένων μεταξύ τους μέσω Ίντερνετ) για να συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα 

σχετικά με τον καιρό, τις θαλάσσιες διαδρομές, τα εμπόδια, άλλα πλοία, βράχια κ.α. 
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Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν αναμφίβολα σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

πληροφοριών στον τομέα των μεταφορών. Στις οδικές μεταφορές το ηλεκτρονικό 

δελτίο αποστολής, e-CMR δίνει τη δυνατότητα στους μεταφορείς να εισάγουν και να 

αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες διακίνησης και να ανταλλάσσουν δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο με την χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet. Το e-CMR εστιάζει 

στη μείωση του κόστους και στην ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου. Από το 2017 το 

e-CMR τέθηκε επίσημα σε λειτουργία για την πρώτη διέλευση συνόρων και σήμερα 20 

χώρες έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολλο του e-CMR (Γιωγγαράς Γ.,1998)  Επίσης, 

μια νέα γενιά του έξυπνου ταχογράφου θα εισαχθεί το 2023, που είναι πιο αδιάβροχος 

και θα καταγράφει επιπλέον πληροφορίες, όπως παραδείγματος χάριν πότε και πού το 

φορτηγό διέσχισε ένα σύνορο και θα εντοπίζονται δραστηριότητες φόρτωσης και 

εκφόρτωσης. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων.  

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η έλλειψη διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

συστημάτων πληροφόρησης, οδηγούσε πολλές φορές στο να διαβιβάζονται τα ίδια 

δεδοµένα (χειρόγραφα) σε κάθε ενδιάµεσο λιµένα, µε αποτέλεσµα να χάνεται χρόνος 

και να δηµιουργούνται σφάλµατα στα δεδοµένα. Πλέον, με την πρωτοβουλία της 

ηλεκτρονικής ναυτιλίας (e-Maritime), σχεδίου δράσης της Ε.Ε, διευκολύνεται η 

επικοινωνία μεταξύ των διάφορων παραγόντων που εμπλέκονται στις θαλάσσιες 

μεταφορές, όπως οι μεταφορείς, οι εταιρείες εφοδιαστικής και οι διοικητικές αρχές 

λιμένων. Η ηλεκτρονική ναυτιλία περιλαμβάνει την δημιουργία συστήματος 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης της Ε.Ε (SafeSeaNet) 

που ευθυγραμμίζεται με προηγμένα ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης και ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικών με τις μεταφορές, όπως τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-Customs) 

και οι  ηλ-εμπορευματικές μεταφορές (e-Freight) (Λευκή Βίβλος, 2011).  

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η Ε.Ε έχει θέσει σε εφαρμογή ορισμένα φιλόδοξα 

τεχνολογικά προγράμματα, όπως το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης 

Galileo, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 

(ERTMS), το οποίο αποτελεί βασικό «ευφυές» σύστημα μεταφορών για τον έλεγχο των 

τρένων κ.α. Η διείσδυση στην αγορά νέων ευφυών συστημάτων μεταφορών αυξάνεται 

σταδιακά, αλλά η περαιτέρω εκτεταμένη ανάπτυξή τους απαιτεί επενδύσεις στην 

τεχνολογία, τόσο σε επίπεδο στόλου οχημάτων όσο και στις υποδομές που 

χρησιμοποιούν.  
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2.5. Οι Προοπτικές στις Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές  

Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι 

η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο, καθώς και η ανάγκη μείωσης των 

επιπέδων της ρύπανσης θα απαιτήσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τα μέσα 

μεταφοράς που χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι οδικές 

μεταφορές ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης που παράγει ο κλάδος 

μεταφορών, δηλαδή σχεδόν το 71% των συνολικών εκπομπών CO2. Αντίθετα, ο 

σιδηρόδρομος ρυπαίνει λιγότερο από κάθε άλλο μέσο μεταφοράς, καθώς ευθύνεται για 

ποσοστό μικρότερο του 1% των παραγόμενων ρύπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

Καθώς ο κλάδος των μεταφορών θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά 60 % έως 

το 2050, αναμένεται ότι ο σιδηρόδρομος θα αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στον τομέα 

των μεταφορών.  

Ήδη στα τέλη του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την “Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία’’, ένα πρόγραμμα για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου, έως το 2050. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, προτείνεται 

στροφή του 75% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται 

σε οδικά δίκτυα, στα σιδηροδρομικά δίκτυα και στις εσωτερικές πλωτές οδούς.     

Επιπρόσθετα, το 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διανύουν απόσταση 

άνω των 300 χλμ πρέπει να μετατοπισθεί σε σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες μεταφορές 

έως το 2030. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα απαιτηθεί η ανάπτυξη κατάλληλων 

υποδομών (Λευκή Βίβλος, 2011). 

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση αλλά και οι εξελίξεις του κορονοϊού, οδηγούν τις 

χώρες να λαμβάνουν μέτρα προστατευτισμού, τα οποία εμπεριέχουν κινδύνους για την 

παγκόσμια οικονομία. Με τον προστατευτισμό, η ισχυρότερή επίπτωση θα είναι η 

αλματώδης αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών.  Αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του όγκου των μεταφορών και των εμπορικών συναλλαγών στις 

υπό ανάπτυξη χώρες, ιδιαίτερα σε αυτές που πασχίζουν να αποκτήσουν κάποιο μερίδιο 

από την παγκόσμια εμπορική αγορά, ενώ βρίσκονται σε απομακρυσμένες γεωγραφικά 

περιοχές από τις κύριες αγορές ζήτησης των προϊόντων που εξάγουν. 
21

  

                                                             
21 https://www.capital.gr/epixeiriseis/479708/eurobank-imerida-gia-tis-taseis-sto-diethnes-emporio-kai-

tis-metafores 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/479708/eurobank-imerida-gia-tis-taseis-sto-diethnes-emporio-kai-tis-metafores
https://www.capital.gr/epixeiriseis/479708/eurobank-imerida-gia-tis-taseis-sto-diethnes-emporio-kai-tis-metafores
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Στις διηπειρωτικές μεταφορές εμπορευμάτων, η συντριπτική πλειονότητα των 

εμπορευμάτων σε  όγκο μεταφέρεται δια θαλάσσης. Αυτό μάλλον δεν  θα αλλάξει στις 

επόμενες δεκαετίες. Το διηπειρωτικό εμπόριο θα συνεχίσει να στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες θα είναι πάντοτε μια διεθνής 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, η πιθανή τήξη των πάγων σε ορισμένα 

μέρη της Αρκτικής Θάλασσας θα ανοίξει ίσως νέες διόδους προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Έτσι, οι λιμένες της Νορβηγίας και της Ρωσίας στην Αρκτική θα καταστούν πιθανόν 

νέες πύλες στην ηπειρωτική Ευρώπη. Σύμφωνα μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

τα σημεία εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές έως το 2050 αναμένεται ότι θα 

πολλαπλασιασθούν (Λευκή Βίβλος,2011). 

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς, η θαλάσσια μεταφορά μεταξύ 

λιμένων της Ε.Ε εκλαμβάνεται συχνά ως διέλευση εξωτερικών συνόρων της 

εσωτερικής αγοράς, με αποτέλεσμα να χρειάζονται εκτεταμένες διοικητικές διαδικασίες 

(π.χ. τελωνείο, κτηνιατρικοί έλεγχοι και έλεγχοι φυτοπροστασίας, λιμενικές 

διατυπώσεις). Από το 2012 έχουν γίνει βελτιώσεις στις τελωνιακές και λιμενικές 

διατυπώσεις, χάρη στη «γαλάζια ζώνη», ένα σχέδιο δράσης με στόχο την διευκόλυνση 

της ναυτιλίας εντός της Ε.Ε. Στη «γαλάζια ζώνη», οι θαλάσσιες μεταφορές εντός της 

Ε.Ε θα μπορούν μελλοντικά να εκτελούνται με τον μικρότερο δυνατό διοικητικό φόρτο, 

με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαμετακόμιση κοινοτικών προϊόντων στους λιμένες. 

Έτσι, ο όγκος των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω λιμένων, αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, γεγονός που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει 

συμφόρηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).  

Όσον αφορά τις  αερομεταφορές αναμένεται ότι θα έχουν αυξητική πορεία. Το μερίδιο 

των εναέριων μεταφορών συγκριτικά με τις συνολικές μεταφορές το 2000 ήταν 5,4% 

και εκτιμήσεις δείχνουν πως το 2030 θα είναι 10,8%. 
22

 Αναμένεται ότι έως το 2050 για 

μετακινήσεις σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων θα υπάρξει αύξηση της 

εμπορευματικής κίνησης με αεροπλάνο έως και 90%. Ωστόσο, στις μετακινήσεις 

μεσαίων αποστάσεων (κάτω των 1.000 χλμ) οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας θα 

ανταγωνίζονται τις αερομεταφορές. 

                                                             
22 ΓΓΕΤ: Μεταφορές και  Logistics (2014) 

http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles130/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf 

http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles130/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles130/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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Κεφάλαιο 3: Η Διαχείριση του Συστήματος Μεταφορών 

3.1. Σχεδιασμός Δικτύου Φυσικής Διανομής   

Η φυσική διανομή αφορά γενικά στην αποθήκευση και στη μεταφορά εμπορευμάτων 

από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Η διεθνής φυσική διανομή είναι περισσότερο 

πολύπλοκη, επειδή παρεμβαίνουν στη ροή των προϊόντων πολλοί εξωτερικοί 

παράγοντες. Όσο αυξάνονται οι αποστάσεις από τις διεθνείς αγορές, στις οποίες 

στοχεύει η επιχείρηση, τόσο περισσότερο μια αποτελεσματική δομή της φυσικής 

διανομής και του συστήματος logistics αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς 

μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την αξιοπιστία 

της επιχείρησης. Τελικός στόχος είναι να διακινηθεί το σωστό προϊόν, στο σωστό 

πελάτη, στο σωστό χώρο και χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος (Μαλινδρέτος, 

2015).  

Η φυσική ροή προϊόντων στο διεθνές εμπόριο απαιτεί μια αλυσίδα μεταφορών, η 

οποία περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων 
23

.  

 Το πρώτο στάδιο της αλυσίδας μεταφοράς, είναι η σύνθεση (composition), όπου 

τα φορτία συναρμολογούνται στον τόπο προέλευσης, συχνά σε παλέτες ή και σε 

εμπορευματοκιβώτια. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική καθώς προσπαθεί να 

επιτύχει οικονομίες κλίμακας,παρέχοντας μεγαλύτερες και εύκολα διαχειρίσιμες 

μονάδες φόρτωσης. 

 Έπειτα, το φορτίο που μεταφέρεται - οδικώς ή με σιδηρόδρομο - κινείται κατά 

μήκος της αλυσίδας μεταφοράς για να φτάσει σε έναν τερματικό σταθμό όπου 

μεταφορτώνεται σε άλλο μέσο διεθνούς μεταφοράς (π.χ. πλοίο, τρένο, 

αεροπλάνο ανάλογα με τη φύση των εμπορευμάτων). Επιπρόσθετες οικονομίες 

κλίμακας είναι δυνατές, καθώς πολλές μονάδες φόρτωσης μπορούν να 

ενσωματωθούν σε ένα μεγάλο φορτίο, όπως ένα φορτωμένο container. 

 Μόλις το φορτίο εισέλθει σε άλλη χώρα, πραγματοποιείται τελωνειακός 

έλεγχος. Οι τελωνειακές διαδικασίες και οι καθυστερήσεις συγκαταλέγονται 

στους πιο περιοριστικούς παράγοντες της παγκόσμιας διανομής εμπορευμάτων. 

                                                             

23 Rodrigue J.P , (2013) https://transportgeography.org/?page_id=3942  

 

https://transportgeography.org/?page_id=3942
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 Το τελικό στάδιο της αλυσίδας μεταφοράς, η αποσύνθεση (decomposition) ή 

αλλιώς το τελευταίο μίλι, λαμβάνει χώρα κοντά στον τελικό προορισμό. Τα 

φορτία κατανέμονται σε μονάδες που αντιστοιχούν στη πραγματική ζήτηση 

(δηλ. παραγγελίες καταστήματος). Εάν η ζήτηση αφορά εμπορεύματα λιανικής, 

ενδέχεται να απαιτούνται στρατηγικές διανομής αστικών εμπορευματικών 

μεταφορών. 

 

Εικόνα 3.1. Η αλυσίδα  μεταφορών 

Στην αλυσίδα μεταφορών η φυσική ροή μπορεί να μην χρησιμοποιεί απαραίτητα την 

πιο σύντομη διαδρομή, αλλά τη διαδρομή του χαμηλότερου κόστους. Οι εσωτερικοί 

διάδρομοι στους οποίους οι οικονομίες κλίμακας είναι πιο αποτελεσματικές, 

διαμορφώνουν τις εμπορευματικές ροές και την επιλογή τρόπου μεταφόρτωσης. Από 

την πλευρά της ναυτιλίας, οι κόμβοι μεταφόρτωσης έχουν καταστεί στρατηγικές 

ενδιάμεσες τοποθεσίες που βοηθούν στη σύνδεση διαφορετικών θαλάσσιων 

συστημάτων κυκλοφορίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το εμπορευματοκιβώτιο έχει γίνει 

το θεμελιώδες στοιχείο που διευκολύνει τις μεταφορές μεταξύ των μέσων και 

κατ’επέκταση τις διεθνείς εμπορικές ροές. Τα κέντρα διανομής που θα δούμε 

παρακάτω, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις φυσικές ροές, δεδομένου ότι μπορούν 

να λειτουργήσουν ως προσωρινή αποθήκευση και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 

στις απαιτήσεις της ζήτησης.  

Η σχεδίαση ενός δικτύου διανομής επηρεάζει την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

επειδή οι αποφάσεις για τη λειτουργία των μεταφορικών υπηρεσιών και τον 

προγραμματισμό των δρομολογίων επηρεάζονται άμεσα από τις εγκαταστάσεις και τις 

υποδομές. Ένα σωστά σχεδιασμένο δίκτυο διανομής επιτρέπει στην εφοδιαστική 
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αλυσίδα να πετύχει τον επιθυμητό βαθμό ανταποκρισιμότητας με σχετικά χαμηλό 

κόστος. Παρακάτω, δίνονται οι διάφορες επιλογές σχεδιασμού για τα δίκτυα 

διανομής:
24

 

3.1.1. Απευθείας Αποστολές (Direct Shipping) 

Σε ένα δίκτυο μεταφορών με απευθείας αποστολή των εμπορευμάτων, η εφοδιαστική 

αλυσίδα είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όλες οι αποστολές από τους 

προμηθευτές να μεταφέρονται κατευθείαν στα καταστήματα λιανικής. Το κύριο 

πλεονέκτημα του δικτύου με απευθείας αποστολές, είναι η εξάλειψη των ενδιάμεσων 

αποθηκών και η ευκολία λειτουργίας και συντονισμού τους. Επίσης, η απόφαση για την 

αποστολή ενός φορτίου δεν επηρεάζει αποφάσεις για άλλες αποστολές. Ο χρόνος 

μεταφοράς των εμπορευμάτων στα καταστήματα λιανικής είναι μικρός εξαιτίας της 

αποφυγής των ενδιάμεσων στάσεων. Μειονέκτημα των απευθείας αποστολών για τα 

καταστήματα, είναι οι πολλές παραλαβές που πρέπει να διαχειριστούν από κάθε 

προμηθευτή ξεχωριστά, οι οποίες αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων.  

3.1.2. Απευθείας Αποστολές με Πολλαπλούς Προμηθευτές ή Παραλήπτες 

(Milk runs) 

Με την τεχνική αυτή ένα φορτηγό συλλέγει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές 

και τα μεταφέρει σε ένα κατάστημα λιανικής ή μεταφέρει προϊόντα από έναν 

προμηθευτή σε πολλούς λιανοπωλητές. Με την απευθείας αποστολή αποφεύγονται οι 

ενδιάμεσες αποθηκεύσεις, ενώ με τους πολλαπλούς αποστολείς ή παραλήπτες και το 

συνδυασμό των δρομολογίων, μειώνεται το μεταφορικό κόστος για κάθε φορτηγό.  

Η χρήση των milk runs επιτρέπει τη συγκέντρωση των εμπορευμάτων σε ένα μόνο 

φορτηγό, με αποτέλεσμα την αύξηση της εκμετάλλευσης της χωρητικότητάς του και τη 

μείωση του μεταφορικού κόστους. Επιλέγεται συνήθως όταν απαιτούνται σε τακτική 

βάση παραδόσεις μικρών σχετικά ποσοτήτων και είτε κάποιοι προμηθευτές είτε κάποιοι 

πωλητές λιανικής βρίσκονται στην ίδια περιοχή. 

                                                             
24 Ανοιχτά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2016), Οι Μεταφορές στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα http://ocw.aoc.ntua.gr/courses/MECH127 

http://ocw.aoc.ntua.gr/courses/MECH127
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3.1.3. Διανομή μέσω Κεντρικής Αποθήκης (Logistics Centers)   

Η ύπαρξη αποθηκευτικών κέντρων εξασφαλίζει την ομαλή ροή και διαχείριση των 

προϊόντων ώστε να φτάσουν με αξιοπιστία και συνέπεια από τον παραγωγό στον τελικό 

καταναλωτή. Tα τελευταία χρόνια στα κέντρα αποθήκευσης εκτελούνται πιο σύνθετες 

δραστηριότητες πέρα από την παραλαβή και την αποθήκευση, όπως η διαχείριση των 

αποθεμάτων, η πακετοποιήση και σήμανση των προϊόντων, το Cross Docking, η 

ηλεκτρονική σύνδεση με άλλα τμήματα της επιχείρησης ή πελάτες για ανταλλαγή 

δεδομένων και πληροφοριών (EDI- Electronic Data Interchange) ή ακόμα και η 

«εκπλήρωση» ηλεκτρονικών παραγγελιών (e-fulfillment centers- e-FC). Η 

παραδοσιακή αποθήκη έχει λοιπόν μετεξελιχθεί σε κέντρο διανομής (Distribution 

Center) ή αλλιώς σε Logistic Center (Μαλινδρέτος, 2015). Σε αντίθεση με την 

αποθήκη, τα logistic centers δίνουν έμφαση στη ροή προϊόντων και όχι τόσο στην 

αποθήκευση τους. Σκοπός είναι να δέχονται τα προϊόντα από τις εταιρίες-προμηθευτές 

(παραγωγούς, διαμεταφορείς) και στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στα τελικά σημεία 

πώλησης και κατανάλωσης, κυρίως εντός των αστικών κέντρων, ανάλογα με την 

υπάρχουσα ζήτηση (Μαλινδρέτος,2015). Γι’αυτό η αποθήκευση των προϊόντων θα 

πρέπει να είναι προσωρινή, για σχετικά σύντομη χρονική περίοδο (ημέρες ή εβδομάδες) 

(Rodrigue J.P , 2013). 

 

Εικόνα 3.2. Η Λειτουργία του Κέντρου Διανομής 

Η ανάγκη δημιουργίας των εμπορευματικών κέντρων προέκυψε με την δημιουργία 

μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων. Το πλήθος των παραγγελιών που λαμβάνονται από 

τα καταστήματα σε συνδυασμό με την σύγχρονη τάση για τη διατήρηση χαμηλότερων 

αποθεμάτων σε αυτά, οδηγεί σε μικρές και συχνές παραγγελίες. Για τον λόγο αυτό ένα 

κέντρο διανομής πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια τοποθεσία, ώστε να εξυπηρετεί με τον 
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βέλτιστο τρόπο τα καταστήματα. Τα σύγχρονα κέντρα διανομής βρίσκονται σε 

προαστιακές τοποθεσίες  με καλή οδική προσβασιμότητα, καθώς εξυπηρετούν κυρίως 

με φορτηγά. Η τοποθεσία εγκατάστασης τους είναι α) πλησίον της αγοράς (πελατών) ή 

β) πλησίον των μονάδων παραγωγής. Η πρώτη περίπτωση επιλέγεται από εταιρείες που 

έχουν ως γνώμονα τους μικρούς χρόνους ανταπόκρισης των παραγγελιών, την ταχύτερη 

μεταφορά προϊόντων ευαίσθητα στο χρόνο και τη μείωση του μεταφορικού κόστους, 

λόγω της μεταφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις μονάδες παραγωγής. 

Βιομηχανίες που επιλέγουν να εγκατασταθούν κοντά στην αγορά, προέρχονται συχνά 

από τους κλάδους των προϊόντων διατροφής, των χαρτικών, των γυαλικών, των 

επίπλων και των χημικών. Στις περιπτώσεις ύπαρξης κέντρου διανομής κοντά στην 

μονάδα παραγωγής, δεν παρέχεται το ίδιο υψηλή εξυπηρέτηση πελατών. Συνήθως, τα 

κέντρα αυτά έχουν συγκεκριμένη μικρή γκάμα προϊόντων, τα οποία ζητούνται από 

σημαντικούς πελάτες ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και είναι ταχέως κινούμενα. 

Τέτοιες βιομηχανίες προέρχονται από τους κλάδους των ηλεκτρονικών, των οικιακών 

συσκευών και της ενδυμασίας (Μαλινδρέτος,2015). 

Ένα κέντρο διανομής εξυπηρετεί τις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης γεωγραφικής 

περιοχής, επομένως, αναφέρεται σε σύντομους χρόνους παράδοσης (lead time) και 

εξυπηρετεί αγορές μέσα σε 48 ώρες κατά μέσο όρο (Rodrigue J.P, 2013). Μια 

επιχείρηση μπορεί να διαθέτει περισσότερα από ένα κέντρα διανομής. Στην περίπτωση 

αυτή, επιτυγχάνεται μείωση των χρόνων παράδοσης, αφού οι αποθήκες απέχουν μικρές 

αποστάσεις από τους πελάτες.  

Ένα κέντρο διανομής συμβάλλει στη μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

όταν ο παραγωγός βρίσκεται μακριά από τα καταστήματα λιανικής. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους του τελικού προϊόντος από τον προμηθευτή στον 

τελικό αποδέκτη. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η 

Amazon έχουν αναπτύξει εκτενώς κέντρα διανομής για να υποστηρίξουν τις 

δραστηριότητές τους. Λόγω της αποτελεσματικότερης δομής κόστους μέσα από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να προσφέρονται τα προϊόντα 10% έως 15% φθηνότερα 

από το λιανικό εμπόριο (Rodrigue J.P , 2013). 

Με σύγχρονους τρόπους διανομής όπως το cross docking - χαρακτηριστικό του οποίου 

είναι η άμεση μεταφόρτωση αντί της αποθήκευσης - επιτυγχάνεται χαμηλό ύψος 

αποθεμάτων και ταχύτερη παράδοση των προϊόντων στον τελικό αποδέκτη. Η 

μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικών πωλήσεων στο κόσμο, η Walmart, χρησιμοποιεί 
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αποτελεσματικά το cross-docking, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους. 

Στα κέντρα διανομής της εταιρείας, τα προϊόντα που προέρχονται από τους 

προμηθευτές εκφορτώνονται, ξεχωρίζονται και μεταφορτώνονται, έτσι ώστε κάθε 

φορτηγό που τροφοδοτεί ένα κατάστημα να έχει προϊόντα από πολλούς προμηθευτές. 

Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία επιτυγχάνει σημαντική μείωση των αποθεμάτων, άρα 

μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών. 

3.1.3.α. Τα Εμπορευματικά Κέντρα  

Μία προέκταση των κέντρων διανομής αποτελούν τα εμπορευματικά κέντρα ή χωριά 

(freight villages). Σύμφωνα με την Euro-Platforms (2004), τον κύριο φορέα 

διαφύλαξης και προώθησης του θεσμού στην Ευρώπη, το εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ) 

αναφέρεται σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, εντός της οποίας αναπτύσσονται 

όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταφορά, την διαχείριση και τη διανομή 

αγαθών, για εθνικές και για διεθνείς μεταφορές. Η διαφορά του με τα logistics centers, 

βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέγεθος του και στο ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώρα σε αυτό. 

Τα πρώτα ΕΚ δημιουργήθηκαν, έχοντας ως σκοπό την μείωση της κυκλοφορίας των 

βαρέων οχημάτων μέσα στις πόλεις. Από τότε άρχισαν να επεκτείνονται σταδιακά σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ πολλά από αυτά μετεξελίχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν 

και τις συνδυασμένες μεταφορές. Σήμερα, τα εμπορευματικά κέντρα διαθέτουν τις 

κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση συνδυασμένων μεταφορών και χωροθετούνται 

σε περιοχές με καλές συνδέσεις με τα μέσα μεταφορών. Η μεταφορά αγαθών από τους 

παραγωγούς προς τα ΕΚ γίνεται μερικώς ή ολικώς μέσω σιδηροδρόμου, ο οποίος 

εκμεταλλεύεται τις οικονομίες κλίμακας στις μεταφορές με τη μετακίνηση 

μεγαλύτερων ποσοτήτων σε μία διαδρομή, συγκριτικά  με τα φορτηγά οχήματα. Για τον 

σκοπό αυτό μάλιστα, τα εμπορευματικά λιμάνια που υποδέχονται μεγάλες ποσότητες 

αγαθών (κυρίως μέσω containers), συνδέονται με τις σιδηροδρομικές υποδομές για την 

ταχεία μετακίνηση των φορτίων στους επόμενους σταθμούς της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Ένα εμπορευματικό κέντρο πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες που 

εμπλέκονται στις δραστηριότητες logistics. Στην έκταση που καταλαμβάνει, 

επιτρέπεται η εγκατάσταση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις μεταφορές, εταιρείες 

φορτοεκφορτώσεων, τελωνεία κ.α. Η τοποθεσία εγκατάστασης είναι πολύ σημαντική. 

Ένα ΕΚ που απέχει ελάχιστα από ένα αστικό κέντρο - τελικό σημείο κατανάλωσης, 
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αποτελεί επιλογή για πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν τα εμπορεύματα τους να 

αποθηκεύονται και έπειτα να διανέμονται στα καταστήματα, ανάλογα με την 

υπάρχουσα ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, κοντά σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής 

βρίσκονται διεθνή ΕΚ, τα οποία διαθέτουν λιμάνια που υποστηρίζουν την διανομή 

εμπορευμάτων προς διεθνείς προορισμούς. Η επιλογή της τοποθεσίας εξαρτάται από 

την φύση των προϊόντων που διανέμονται. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία τροφίμων 

δεν μπορεί να χρησιμοποιεί διεθνή ΕΚ λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα των προϊόντων 

της, με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί τις διανομές της μέσω εγχώριων ΕΚ. 

Στην Ευρώπη, υπάρχουν περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά εμπορευματικά κέντρα σε 9 

χώρες που εκπροσωπούνται από την Euro-platforms. Τα σημαντικότερα είναι το 

Bremen και το GVZ Nuremberg, στη Γερμανία και το Interporto Verona, στην Ιταλία 

25
. Η Γερμανία, θεωρείται ως η κυριότερη πύλη του διαμετακομιστικού εμπορίου της 

Ε.Ε. για την Ασία και την Αμερική. Στον ίδιο βαθμό και η Ολλανδία, όπου οι 

κυριότεροι λιμένες της (Ρότερνταμ, Αμβέρσα) έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα δίκτυα 

συνδυασμένων μεταφορών, που εφάπτονται του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου 

και κοντά τους έχουν ανεγερθεί σύγχρονα εμπορευματικά χωριά (Μαλινδρέτος, 2015). 

Τα εμπορευματικά κέντρα παρέχουν καλύτερη οργάνωση των μεταφορικών 

συστημάτων, που συνεπάγεται μικρότερο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων από 

τον προμηθευτή στον τελικό αποδέκτη. Βελτιστοποιούν τη μεταφορική αλυσίδα, 

προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα και προωθούν τη χρήση συνδυασμένων 

μεταφορών στις μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη 

συνδεσιμότητα με τα κύρια τοπικά, εθνικά και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 

Κατ’επέκταση, προωθείται η χρήση του φορτηγού μόνο για διανομή «στο πρώτο και 

στο τελευταίο μίλι» δηλαδή, κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων στα τερματικά 

(σιδηρόδρομος, λιμάνι) και την παράδοση τους από τα τερματικά στον τελικό 

αποδέκτη.  

Σύμφωνα με την έρευνα Freight Village (2000), που πραγματοποιήθηκε σε 140 

επιχειρήσεις εντός εμπορευματικών κέντρων, οι εταιρείες μεταφορών που βρίσκονται 

εντός των EK, έχουν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από συνδυασμένες μεταφορές, 

συγκριτικά με εταιρείες που λειτουργούν εκτός των ΕΚ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η 

λειτουργία εντός ενός ΕΚ συνεπάγεται την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 

παραγωγικότητας για τη συνολική ροή αγαθών, ενώ η παραγωγικότητα ανά 

                                                             
25 European Freight Village Ranking (2020)  
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τετραγωνικό μέτρο κάθε αποθήκης εντός ενός ολοκληρωμένου ΕΚ είναι υψηλότερη 

από την παραγωγικότητα ανά τετραγωνικό μέτρο κάθε αποθήκης εκτός ενός ΕΚ (Euro-

platforms, 2004).  

Επιπλέον, ευνοούν την τοπική κοινότητα με την βελτιστοποίηση των χρήσεων γης και 

με την μακροοικονομική επίδραση στους τομείς της απασχόλησης και του κατά 

κεφαλήν τοπικού εισοδήματος. Η παροχή υποδομών κοινής χρήσης και η συγκέντρωση 

πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα εμπορευματικά 

κέντρα, δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εγκατάσταση επιχειρήσεων 

μεταφορών. Πιο εμπεριστατωμένα, με την συνεισφορά των εμπορευματικών κέντρων 

έχει διαπιστωθεί ότι: (Μαλινδρέτος, 2015) 

 Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μείωση του κόστους της τελικής διανομής 

κατά 20%-30%.  

  Επιτεύχθηκε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της τάξης του 9%. 

  Επιτεύχθηκε μείωση της συνολικής κυκλοφορίας στην πόλη κατά 10%. 

  Μειώθηκαν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι του κέντρου της πόλης κατά 5%-8%. 

 

3.1.4. Προσαρμοσμένο Δίκτυο Μεταφορών 

Το προσαρμοσμένο δίκτυο μεταφορών αναφέρεται σε κάθε κατάλληλο συνδυασμό 

όλων των παραπάνω τεχνικών που μπορεί να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την 

ικανότητα ανταπόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στα προσαρμοσμένα δίκτυα 

χρησιμοποιούνται κυρίως συνδυασμοί τεχνικών διαμεταφοράς και πολλαπλών 

αποστολέων ή παραληπτών σε συνεργασία με FTL ή LTL φορτηγά ή μεταφορείς 

δεμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Προϊόντα με μεγάλο όγκο και γρήγορη 

κατανάλωση ενδείκνυται να στέλνονται απευθείας προς τα καταστήματα λιανικής, ενώ 

όταν τα προϊόντα κινούνται σε μικρές ποσότητες σε καταστήματα με μικρή 

κατανάλωση, προτιμάται η μεταφορά τους να γίνει αφού πρώτα συγκεντρωθούν σε 

κέντρα διανομής και συνδυαστούν κατάλληλα οι αποστολές των φορτίων. Η 

πολυπλοκότητα αυτού του δικτύου μεταφοράς είναι μεγάλη, διότι χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές διεργασίες διανομής για κάθε προϊόν και λιανική αγορά. 
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3.2. Η Επιλογή του Μέσου Μεταφοράς 

Συγκρίνοντας τα μέσα μεταφοράς προκύπτει ο πίνακας 3.1. Οι μεταβλητές στον πίνακα 

διακρίνονται σε ποσοτικές (quantitive attributes) και ποιοτικές (quality attributes). Οι 

ποσοτικές αφορούν το κόστος μεταφοράς και τον χρόνο διαμετακόμισης (transit time). 

Οι ποιοτικές μεταβλητές αναφέρονται στην ασφάλεια, στην ευελιξία και στην 

αξιοπιστία του μέσου μεταφοράς.   

Πίνακας 3.1. Εκτίμηση των διάφορων μέσων μεταφοράς, Πηγή: Reis V., Macario R. (2019) 

Mode Cost 

Attribute    

Reliability Flexibility Safety Transit time 

Air ++++ ++++ + ++++ + 

Road +++ +++ ++++ ++ ++ 

Rail ++ + ++ +++ +++ 

Sea + ++ + +++ ++++ 

 
+ low, ++ medium low, +++ medium high, ++++ high. 

Το βασικότερο πλεονέκτημα των μέσων μεταφοράς εντοπίζεται σύμφωνα με τον 

πίνακα αυτό, στα εξής σημεία: 

 Θαλάσσιες μεταφορές: Πολύ χαμηλό κόστος. Ενδεικτικά, για τη μεταφορά ενός 

container από την Πράγα στο Αμβούργο οδικώς και στη συνέχεια στο Χονγκ Κονγκ 

με πλοίο, το 80% του κόστους αφορά τα έξοδα φόρτωσης και οδικής μεταφοράς του 

από την Πράγα προς το Αμβούργο (Μαλινδρέτος, 2015) 

 Οδικές μεταφορές: Ευελιξία μεταφοράς προϊόντων, βασικό κυρίαρχο μέσο στις 

κοντινές αποστάσεις. 

 Σιδηρόδρομος: Το φθηνότερο μέσο για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με 

μετρήσεις που έχουν γίνει, η κατανάλωση καυσίμων σιδηροδρομικής μεταφοράς 

είναι τέσσερις φορές μικρότερη της αντίστοιχης οδικής μεταφοράς (Σαμπράκος, 

2008) 

 Αεροπορικές μεταφορές: Το ταχύτερο μέσο μεταφοράς.  

 

Η διαδικασία της επιλογής του μέσου μεταφοράς βασίζεται στις μεταβλητές του 

πίνακα, οι οποίες επιδρούν με διαφορετική βαρύτητα στην τελική απόφαση. Κάποιες 

επηρεάζουν περισσότερο και άλλες λιγότερο την επιλογή του μεταφορικού μέσου. 

Είναι όμως σχετικά άγνωστος ο βαθμός επιρροής τους. Στην προσπάθεια να 
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ταξινομηθούν οι μεταβλητές, πλήθος μελετητών (Jeffs and Hills, 1990; Murphy and 

Hall,1995 κ.α) κατατάσσουν την αξιοπιστία στη μεταβλητή που επηρεάζει πιο πολύ 

την επιλογή του μέσου μεταφοράς (Reis V., Macario R., 2019, σ. 22-23). Σε άλλες 

έρευνες το κόστος μεταφοράς και ο χρόνος διαμετακόμισης είναι τα πιο σημαντικά 

κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, επιλέγεται το μέσο εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις απαιτήσεις του πελάτη, με χαμηλό κόστος και στον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. 

Ο πελάτης μπορεί να είναι ένα άτομο που στέλνει προϊόντα ή μια μεγάλη εταιρεία που 

βασίζεται στις υπηρεσίες μεταφοράς. Σπάνια λαμβάνεται μια απόφαση με ένα μόνο 

κριτήριο, αλλά υπάρχουν επιπλέον παράμετροι.  

Έτσι, για το κόστος μεταφοράς παράμετρο μπορεί να αποτελεί η αξία του 

εμπορεύματος. Οι García-Menéndez et al. (2006), σε μια μελέτη για τις εξαγωγές της 

Ισπανίας στην Ευρώπη, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα σχετικά χαμηλής 

αξίας (π.χ. αγροβιομηχανικά και κεραμικά προϊόντα στη μελέτη τους) επηρεάζονται 

πολύ από το κόστος μεταφοράς, διότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο μερίδιο στο συνολικό 

κόστος logistics, άρα για τα προϊόντα αυτά βασικό κριτήριο για την επιλογή του μέσου  

είναι το μικρότερο κόστος μεταφοράς. Αντίθετα, όταν πρόκειται για τη μεταφορά 

προϊόντων σχετικά υψηλής αξίας (π.χ. οχήματα, εξαρτήματα και οικιακές συσκευές) 

δίνεται μικρότερη βαρύτητα στο κόστος μεταφοράς, καθώς αποτελεί ένα μικρό μόνο 

ποσοστό του συνολικού κόστους. Στην περίπτωση αυτή, χαρακτηριστικά ποιότητας, 

όπως η ασφάλεια, τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σημασία για την επιλογή του 

μεταφορικού μέσου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015). 

Ο χρόνος διαμετακόμισης (transit time), συνδέεται άμεσα με την φύση των προϊόντων 

που θα μεταφερθούν και τη διάρκεια ζωής τους. Για παράδειγμα, προϊόντα όπως, το 

μάρμαρο ή το πετρέλαιο, διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά τους για χρόνια. 

Επομένως, ο  σύντομος χρόνος παράδοσης δεν κρίνεται σημαντικός. Αντίθετα, για τα 

τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης που είναι ευαίσθητα στο χρόνο, το κριτήριο αυτό 

αποκτά μεγάλη σημασία.  

Ο Combes (2012) διαπίστωσε, ότι η επιλογή μέσου μεταφοράς εξαρτάται σημαντικά 

από το μέγεθος αποστολής, αλλά και επίσης ότι το μέγεθος αποστολής εξαρτάται από 

τον τρόπο μεταφοράς που θα επιλεγεί. Κατά τους Samimi et al. (2010), το βάρος  και το 

μέγεθος αποστολής προέκυψε ως σημαντική μεταβλητή, υποδεικνύοντας ότι οι 

μεγαλύτερες αποστολές είναι πιο πιθανό να μεταφερθούν σιδηροδρομικώς. Στο σημείο 
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αυτό μπορεί να γίνει μια ενδεικτική επιλογή μέσου μεταφοράς, ανάλογα με τη φύση 

των προϊόντων που μεταφέρονται και τα χαρακτηριστικά τους: 

 Τα προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, για τα οποία ο σύντομος χρόνος 

παράδοσης δεν κρίνεται σημαντικός, μεταφέρονται κυρίως με σιδηρόδρομο. 

Τέτοια προϊόντα είναι πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα η βαρέα φορτία χύδην 

(π.χ άνθρακας). Σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, οι σιδηρόδρομοι από 

κοινού με τις εσωτερικές πλωτές οδούς, αποτελούν  τον οικονομικότερο τρόπο 

μεταφοράς για συγκεκριμένα είδη εμπορευμάτων, όπως τα στερεά ορυκτά 

καύσιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά προϊόντα (Ειδική Έκθεση Ευρωπαϊκού 

Συνεδρίου, 2016). 

 Τρόφιμα για άμεση κατανάλωση που είναι ευαίσθητα στο χρόνο, τείνουν να 

μεταφέρονται σε κοντινές αποστάσεις οδικώς.  

 Για την διακίνηση μεγάλης μάζας φορτίων σε μεγάλες αποστάσεις εξυπηρετεί 

το πλοίο, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς που εξασφαλίζει με τον 

πιο συμφέροντα τρόπο κάτι τέτοιο (Σαμπράκος,2008). Αυτό οφείλεται στο 

μέγεθος του που επιτρέπει την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων με το χαμηλότερο 

κόστος ανά μονάδα αγαθού σε σύγκριση με τα αλλά μέσα μεταφοράς, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση οικονομιών κλίμακας. Επειδή η ταχύτητα του πλοίου 

είναι μικρή, μπορούν να μεταφέρονται μόνο προϊόντα με σχετικά μεγάλη 

διάρκεια ζωής. Ωστόσο, η μεταφορά τροφίμων είναι εφικτή σε ειδικά ψυγεία 

container που παρατείνουν την διάρκεια ζωής τους. Αντίστοιχα, για μεγάλες 

αποστολές φορτίου στις χερσαίες μεταφορές, το τρένο αποτελεί την πιο συνήθης 

επιλογή.  

 Με αεροπλάνο μεταφέρονται υψηλής αξίας προϊόντα ή ευπαθή προϊόντα τα 

οποία απαιτούν γρήγορους χρόνους παράδοσης. Δύο κατηγορίες προϊόντων που 

μεταφέρονται πάντα με αεροπλάνο είναι: α) Τα προϊόντα εξαιρετικά υψηλής 

αξίας, όπως ο χρυσός, κοσμήματα, διαμάντια, σπάνια έπιπλα κ.α. β) Προϊόντα 

έκτακτης ανάγκης, όπως φάρμακα (εμβόλια κ.α.) εξαρτήματα μηχανών, αρχεία 

(συμβόλαια, αναφορές, οικονομικές επιστολές κ.α.) τέχνη (πίνακες) και high-

tech προϊόντα (Softwaree, Hardwaree). 

Αν το βασικό κριτήριο για την επιλογή είναι το χαμηλό κόστος μεταφοράς, μπορούμε 

με σχετική ευκολία να καθορίσουμε ποιο μεταφορικό μέσο είναι πιο συμφέρον, 
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ανάλογα με την απόσταση. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

θεωρείται ότι η χρήση του φορτηγού στις οδικές διαδρομές είναι φθηνότερη για μικρές 

αποστάσεις, ενώ το τρένο είναι πιο συμφέρον μέσο για μακρινές αποστάσεις. Πράγματι, 

οι Danielis et al. (2004) διαπίστωσαν ότι ο δρόμος χαρακτηρίζεται από ένα 

πλεονέκτημα που σχετίζεται με το χρόνο (time - related advantage) και ότι όσο 

μικρότερος είναι ο χρόνος ταξιδιού (άρα και μικρότερη απόσταση) τόσο πιο αποδοτική 

θα είναι η μεταφορά. Έρευνα από τους Samimi et al. (2010), που βασίζεται σε περίπου 

900 αποστολές φορτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε αυτά τα αποτελέσματα 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η χρήση του δρόμου είναι πιο ευαίσθητη στο χρόνο μεταφοράς 

από τη χρήση του σιδηροδρόμου. Αυτό φαίνεται και στο διάγραμμα 3.1. από την κλίση 

της ευθείας C1, η οποία δείχνει ότι το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται 

ταχύτερα από το σιδηροδρομικό αλλά και από το θαλάσσιο κόστος. 

 

 

Διάγραμμα 3.1.Το κόστος μεταφοράς των διαφόρων μέσων σε συνάρτηση με την      

απόσταση, Πηγή: The Geography of Τransport Systems 

 

Επομένως, για αποστάσεις μέχρι το σημείο D1, η επιλογή της οδικής μεταφοράς είναι η 

πιο συμφέρουσα. Το σημείο αυτό βρίσκεται γενικά μεταξύ 500 και 750 χλμ από το 

σημείο αναχώρησης. Εάν η απόσταση αυξηθεί (D1 έως D2) ο σιδηρόδρομος είναι πιο 

ανταγωνιστικός, επειδή σε μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού η επίδραση του κόστους 

μειώνεται. Εξαίρεση όμως αποτελούν οι μικρές αποστολές σε όγκο φορτίου. Για αυτές 

ο δρόμος προτιμάται συνήθως από τον σιδηρόδρομο, ακόμη και για μεγάλες 
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αποστάσεις. Για αποστάσεις μεγαλύτερες του D2, δηλαδή άνω των 1500 χιλιόμετρων 

επιλέγεται το πλοίο 
26

. 

Η απόσταση μιας επιχείρησης από τις αγορές των προϊόντων και από τις πηγές των 

πρώτων υλών, είναι ένα ακόμα κριτήριο που επηρεάζει την επιλογή μεταφορικού μέσου 

για τις εμπορευματικές μεταφορές. Αλλά και γενικώς η ευρύτερη τοποθεσία και τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιλογή αυτή. 

Στην Ευρώπη, ο μεγαλύτερος όγκος των μεταφορών πραγματοποιείται σε αποστάσεις 

που κυμαίνονται από 200 έως 500 χιλιόμετρα και μάλιστα τα 2/3 περίπου των φορτίων 

που μεταφέρονται περιλαμβάνουν αποστάσεις κάτω των 50 χιλιομέτρων (Reis V., 

Macario R.,2019). Στο προηγούμενο κεφάλαιο επίσης, είδαμε ότι το οδικό δίκτυο στην 

Ευρώπη υπερέχει έναντι της σιδηροδρομικής υποδομής. Επομένως, στις εσωτερικές 

μεταφορές στην Ευρώπη (intra-European transport), οι οδικές μεταφορές τείνουν να 

είναι πιο ανταγωνιστικές από τα υπόλοιπα μέσα. Το 2018, οι οδικές μεταφορές 

αντιπροσώπευαν τα τρία τέταρτα (75,3%) του συνόλου των χερσαίων εμπορευματικών 

μεταφορών σε τονοχιλιόμετρα. Η απόδοση των οδικών μεταφορών σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέσα απεικονίζεται ακολούθως 

 

 
 

Διάγραμμα 3.2. Η Επίδοση των Μέσων Μεταφοράς (1995-2018) 

 

Σήμερα, η εφοδιαστική αλυσίδα βασίζεται όλο και περισσότερο στη μείωση των 

αποθεμάτων και στις just-in-time υπηρεσίες, που σημαίνει αυστηρές απαιτήσεις στην 
                                                             
26  https://transportgeography.org/?page_id=1801 
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ροή αγαθών και στις έγκαιρες παραδόσεις. Εξαιτίας των διαδικασιών μεταφόρτωσης, τα 

άλλα μέσα μεταφοράς πάντοτε περιλαμβάνουν καθυστερήσεις. Αντίθετα, ο χαρακτήρας 

της οδικής εμπορευματικής μεταφοράς, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των περισσότερων 

παραγωγών και βιομηχανιών της Ευρώπης (Reis V.,Macario R.,2019). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η άνθιση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει νέα 

ζήτηση που ικανοποιείται από τα οδικά οχήματα. Επιπλέον, η τάση που επικρατεί είναι 

η μεταφορά μικρότερου όγκου εμπορευμάτων, αλλά πιο συχνά. Συνεπώς, τα φορτηγά 

επειδή είναι σαφώς πιο ευέλικτα από το τρένο, μπορούν να μεταφέρουν διαφορετικές 

παραγγελίες, οι οποίες παραδίδονται σε πολλούς, διαφορετικούς προορισμούς 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015). 

To παραπάνω σχήμα δείχνει την κατανομή των μέσων μεταφοράς βάσει της επίδοσης 

τους, που μετράται σε τονοχιλιόμετρα, πέντε μέσων μεταφοράς: οδικές, 

σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές οδούς, αεροπορικές και θαλάσσιες. Οι οδικές 

μεταφορές εξακολουθούν να διατηρούν την ηγετική τους θέση. Το 2018, ο δρόμος 

αντιπροσώπευε πάνω από το ήμισυ όλων των τονοχιλιομέτρων που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ε.Ε. Ακολούθησαν οι θαλάσσιες μεταφορές, με σχεδόν το 

ένα τρίτο της συνολικής απόδοσης των μεταφορών (30%), και έπειτα οι 

σιδηροδρομικές (13,0%). Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, διαδραματίζουν 

οριακό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές της Ε.Ε, με μερίδιο 0,4%. 

 
 
Διάγραμμα 3.3. Μερίδιο των Μέσων Μεταφοράς στην Ε.Ε. Πηγή: Eurostat  

 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές φορές η επιλογή του μέσου μεταφοράς 

είναι αποτέλεσμα των γνώσεων και της εμπειρίας των αρμόδιων στελεχών, αντί να 
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υπάρχει μια λεπτομερής ανάλυση όλων των ανωτέρω. Ο ρόλος των ατόμων που είναι 

υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων, ιδίως η προηγούμενη εμπειρία σε κάθε λειτουργία, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων για την επιλογή 

αυτή λαμβάνονται από τα μεσαία προς τα κατώτερα στρώματα μάνατζμεντ. Οι 

υπάλληλοι χρειάζεται να αναγνωρίζουν τα μέσα εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες των πελατών (Reis V.,Macario R.,2019). 

3.3. Διαδικασία Σχεδιασμού των Μεταφορών (Transportation 

Planning Process) 

Ο σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί στην εφαρμογή ενεργειών για 

την αλλαγή της μορφής του συστήματος των μεταφορών ή και τμημάτων του σε σχέση 

με την υφιστάμενη μορφή, με βάση συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια (Κατσούλης 

Γ.,et al., 2010). Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά 

με την ανάπτυξη των υποδομών (κατασκευή νέου δρόμου, επέκταση τερματικού 

λιμανιού κ.α.) και αποφάσεις που βασίζονται σε όσο το δυνατόν μικρότερα επίπεδα 

κυκλοφοριακής συμφόρησης (Teodorovic D., Janic M., 2017). 

Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό μεταφορών προϋποθέτει την αναλυτική περιγραφή 

της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να γίνει δυνατή η μελέτη και η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων από τις προτεινόμενες αλλαγές. Επίσης, πρέπει να οριστεί η περιοχή 

μελέτης, δηλαδή ο σχεδιασμός των μεταφορών να αναφέρεται σε τοπικό, περιφερειακό 

ή σε εθνικό επίπεδο. Πάντως, όσο η περιοχή μελέτης περιορίζεται, τόσο πιο λεπτομερής 

γίνεται ο σχεδιασμός και μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης (Παπαϊωάνου 

Π.,Γεωργίου Γ.,2004) Υπάρχουν τρία επίπεδα λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό 
27

: 

1. Μακροχρόνιο Επίπεδο (Στρατηγικός σχεδιασμός): Καθορίζονται οι 

στρατηγικές και οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού των μεταφορών, 

σχετικά με αποφάσεις που αφορούν τη μακρόχρονη και σωστή λειτουργία 

συστημάτων μεταφορών, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους που έχουν τεθεί 

και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις 

υπάρχει ένα ανώτατο όριο στα χρηματικά κεφάλαια που διατίθενται για την 

κατασκευή μιας νέας υποδομής ή απαιτήσεις σχετιζόμενες με την ρύπανση του 

φυσικού περιβάλλοντος (π.χ μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο θορύβου). Ο 

                                                             
27 Ναθαναήλ Ε., Σχεδιασμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών, Open eclass 

http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXC165/ 

http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXC165/
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στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει χώρα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει ενέργειες «κορμού» όπως:  

 Σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναβάθμιση δικτύου υποδομών  

 Σχεδιασμό συστήματος συνδυασμένων μεταφορών π.χ κατασκευή νέων 

υποδομών ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, καταμερισμό των ροών των 

εμπορευματικών μεταφορών σε διαφορετικά μεταφορικά μέσα κ.α. 

 Χωροθέτηση εγκαταστάσεων  

 Έρευνα και αναζήτηση πόρων και πλουτοπαραγωγικών πηγών 

 Προσδιορισμό υπηρεσιών και καθορισμό του αντίστοιχου κόστους. 

2. Μεσοπρόθεσμο Επίπεδο (Προγραμματισμένες δράσεις): Περιλαμβάνει 

ενέργειες που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων 

μέσων για την καλύτερη απόδοση του συστήματος μεταφορών. Συλλέγονται 

στοιχεία που αφορούν μεταβολές στα χαρακτηριστικά του δικτύου ή στη 

γενικότερη πολιτική των μεταφορών και παράμετροι που ενδέχεται να 

διαμορφωθούν στο εγγύς μέλλον (π.χ. αλλαγή του τρόπου δρομολόγησης 

μεταφορικών μέσων). Σε μεσοπρόθεσμη βάση πρέπει να απαντηθούν 

ερωτήματα για το «πού και το πώς» και περιλαμβάνονται προγραμματισμένες 

δράσεις όπως: 

 Σχεδιασμό υπηρεσιών μεταφορικού δικτύου, όπου εξετάζεται η επιλογή 

διαδρομών (π.χ τερματικά άφιξης και προορισμού, διαδρομή και 

ενδιάμεσες στάσεις) και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς  

 Δρομολόγηση οχημάτων και προγραμματισμός δρομολογίων, που αφορά 

τη  διενέργεια διάφορων υπηρεσιών διανομής  και  περισυλλογής 

εμπορευμάτων (οδικώς) σε κοντινές αποστάσεις (τοπικά ή 

περιφερειακά). Ο προγραμματισμός των δρομολογίων αποσκοπεί στη 

βέλτιστη εκμετάλλευση των οχημάτων και στην επιλογή της βέλτιστης 

χρονικά διαδρομής (συγκεκριμένος χρόνος ανταπόκρισης των 

παραγγελιών 

3. Βραχυχρόνιο Επίπεδο (Δυναμικός προγραμματισμός): Εκτελείται σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνει άμεσες δράσεις στις οποίες ο 

παράγοντας “χρόνος’’ είναι πολύ σημαντικός. Λαμβάνονται υπόψη έκτακτα 
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συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες και παραμέτρους του 

προβλήματος (π.χ. σχεδιασμός δρομολογίων οχημάτων). Οι ενέργειες εδώ 

περιλαμβάνουν:  

 Προγραμματισμό υπηρεσιών βάσει προγράμματος π.χ. ώρα αναχώρησης  

 Διανομή και επανατοποθέτηση κενών ή μη χρησιμοποιούμενων 

οχημάτων από το σημείο που βρίσκονται τοποθετημένα προς το σημείο 

όπου απαιτούνται οι υπηρεσίες τους. Λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 

της ζήτησης (χρόνος) 

 Προγραμματισμό και διαχείριση πληρώματος, με ανάθεση προσωπικού 

σε οχήματα ή στόλο οχημάτων προς υποστήριξη δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών όπως δημιουργία πληρώματος εφεδρείας, τερματικών,  

επισκευών και επιδιορθώσεων, άμεσης επέμβασης κτλ. 

 Ανάθεση και αξιοποίηση πόρων, δηλαδή δυναμική ανάθεση πόρων σε 

υπηρεσίες και δραστηριότητες (π.χ. διαθέσιμα οχήματα σε τερματικά, 

φορτία σε κατάλληλα μεταφορικά μέσα κ.α. ) 

Αφού διαμορφωθούν οι προτεινόμενες ενέργειες για τους στόχους που έχουν τεθεί, σε 

στρατηγικό, μεσοπρόθεσμό η βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ακολουθεί η αξιολόγηση τους 

και η επιλογή εκείνων που αποτελούν την καλύτερη πρόταση στην διαδικασία 

σχεδιασμού.  

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά σε μεθόδους αξιολόγησης των 

παραπάνω ενεργειών. Ένας  πρώτος τρόπος για να γίνει η αξιολόγηση είναι η γνώμη 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα των μεταφορών, με βάση την εμπειρία και τη γνώση που 

υπάρχει από ανάλογα έργα. Αυτή η μεθόδευση ωστόσο χρησιμοποιείται σήμερα 

σπάνια, εάν όχι καθόλου στον σχεδιασμό μεταφορών. Ένας άλλος τρόπος είναι η 

εφαρμογή του σχεδίου δοκιμαστικά, σε πειραματικό στάδιο. Παραδείγματος χάριν, η 

δημιουργία νέων διαδρομών στο δίκτυο μεταφορών, οι οποίοι μπορούν να 

εφαρμοστούν πειραματικά και στη συνέχεια να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν, 

εφόσον δεν επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα οφέλη. Ο τρόπος αυτός μπορεί ωστόσο να 

εφαρμοστεί μόνο για εναλλακτικές που μπορούν εκ των υστέρων να τροποποιηθούν. 

Διαφορετικά, εάν οι προτάσεις βελτιώσεως αποδειχτούν ανεπαρκείς και δεν μπορούν 

να επανέλθουν, προκύπτει μεγάλο κόστος.   
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Η προσέγγιση που θα καθιστούσε ακόμη πιο αποτελεσματικό τον σχεδιασμό, είναι η 

προσομοίωση του υπό κατασκευή έργου (στον υπολογιστή), η οποία απεικονίζει 

παρόμοιες σχέσεις στο αληθινό υπό μελέτη σύστημα. Οι εταιρείες εφοδιαστικής και 

μεταφορών συχνά προσομοιώνουν τα δίκτυα διανομής τους, ώστε να βελτιστοποιούν 

την αποθήκευση και τη διανομή των αγαθών. Για παράδειγμα, προσομοίωση κίνησης 

οχημάτων στο δίκτυο, δεδομένων των πολιτικών δρομολόγησής και του 

προγραμματισμού των δρομολογίων που έχει τεθεί.  

Τέλος, μια παρόμοια προσέγγιση είναι αυτή με τα λεγόμενα μαθηματικά μοντέλα, τα 

οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα στον σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων. Τα 

μαθηματικά μοντέλα αποτελούν, όπως έχει διαπιστωθεί, τη μοναδική αποτελεσματική 

προσέγγιση για την πρόβλεψη των επιπτώσεων (και επομένως την αξιολόγηση) των 

διάφορων εναλλακτικών μεταφορικών συστημάτων. Η μελέτη συστημάτων με τη 

χρήση μαθηματικών μοντέλων προϋποθέτει την κατανόηση των βασικών λειτουργιών 

του υπό μελέτη συστήματος, καθώς και τη δυνατότητα αναπαράστασής του με 

μαθηματικές εκφράσεις και σχέσεις. Ένα σημαντικό μειονέκτημα που υπάρχει στα 

μαθηματικά μοντέλα των μεταφορών, είναι ότι πολλοί από τους υπεισερχόμενους 

παράγοντες δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και επομένως τελικά δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Η αγνόησή τους μπορεί να οδηγήσει ίσως σε εσφαλμένη αξιολόγηση (Γεωργίου 

Α.,2015) Πάντως, ανάλογα με την κλίμακα της μελέτης, τείνουν να ακολουθούνται 

συγκεκριμένοι μέθοδοι αξιολόγησης. Παραδείγματος χάριν, τα στρατηγικής σημασίας 

έργα αποτιμούνται βάσει αναλύσεων κόστους- ωφέλειας, οι οποίες έχουν στόχο να 

συγκρίνουν τα κόστη και τα οφέλη που σχετίζονται με κάθε εναλλακτική πρόταση. 

 

Κεφάλαιο 4: Ο Συσχετισμός των Μεταφορών με το Διεθνές Εμπόριο  

4.1. Οι Επιπτώσεις του Κόστους Μεταφοράς στο Διεθνές Εμπόριο 

Το κόστος μεταφοράς έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και στο διεθνές εμπόριο. Ο Feenstra (1998) προτείνοντας πιθανούς 

παράγοντες για να εξηγήσει την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, υποστήριξε ότι 

δύο είναι εκείνοι που έρχονται αμέσως στο μυαλό: Η απελευθέρωση του εμπορίου και 

η μείωση του κόστους μεταφοράς.
28

  Οι Baier και Bergstrand (2001) διαπίστωσαν ότι 

                                                             
28 Baier S., Bergstrand J.,(2001), σελ 2   
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περίπου το 8% της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου μπορεί να εξηγηθεί από τη 

μείωση του κόστους μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι 

η αύξηση του κόστους μεταφοράς κατά 10% μειώνει τον όγκο των εμπορικών 

συναλλαγών κατά περισσότερο από 20% (Limao & Venables, 2001, Rodrigue J., 2013). 

Οι Rubin και Tal (2008) υποστήριξαν ότι το κόστος μεταφοράς αντιπροσωπεύει ένα 

μεγαλύτερο εμπόδιο στο διεθνές εμπόριο, συγκριτικά με εμπόδια που προκαλούνται 

από την πολιτική, όπως οι δασμοί. Ένα από αυτά είναι, ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς 

αυξάνει την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων, περιορίζοντας τις εξαγωγές. Ωστόσο, 

η μεταφορά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα κόστος, καθώς η μεταφορά 

και η διανομή μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος1 

(Meixell M., Norbis M, 2008, σελ.184). Οι αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές 

υπηρεσίες εφοδιαστικής και η ενσωμάτωση τους από όλους τους τρόπους μεταφοράς 

(διακίνηση φορτίου, αποθήκευση κ.λπ.) συμβάλλουν στη μείωση του κόστους 

μεταφοράς. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η απελευθέρωση τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να 

αποφέρει σημαντικά κέρδη στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος εισόδου στην αγορά 

εξαγωγής.   

Οι επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων διεθνώς, κατά τον 19ο αιώνα, λόγω της 

μείωσης του κόστους μεταφοράς, αναδεικνύουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα του 

διεθνούς εμπορίου: Τη σύγκλιση των τιμών των προϊόντων διεθνώς, κάτι που αποφέρει 

σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές στις διάφορες χώρες. Παραδείγματος χάριν, 

ενώ η τιμή του σιταριού στο Λίβερπουλ ξεπερνούσε την αντίστοιχη τιμή στο Σικάγο 

κατά 58% το 1870, η διαφορά αυτή μειώθηκε σημαντικά στο 18% το 1895 και στο 16% 

το 1912 (O’Rourke K.,Williamson J.,2000). 

Επίσης, οι διαφορές των τιμών μεταξύ Βρετανίας και Ασίας μειώθηκαν, έπειτα από την 

ολοκλήρωση της διώρυγας του Σουέζ το 1869, από τη μετάβαση του ιστιοφόρου σε 

ατμόπλοιο και από άλλες προόδους στις θαλάσσιες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, 

επιτεύγματα που  μείωσαν το κόστος μεταφοράς. Ως αποτέλεσμα, η απόκλιση στις 

τιμές του βαμβακιού μεταξύ Λίβερπουλ και Βομβάης μειώθηκε από 57% το 1873 σε 

20% το 1913. Επιπλέον, η τιμή του ρυζιού μεταξύ Λονδίνου και Βιρμανίας, μειώθηκε 

από 93% σε 26% μέσα σε τέσσερις δεκαετίες. Το τελευταίο γεγονός αυτό είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στη δημιουργία μιας ασιατικής αγοράς για το ρύζι και αύξησε τις εξαγωγές 

της σε όλο τον κόσμο. Οι μειώσεις στις τιμές κατέστησαν τα προϊόντα πιο προσιτά σε 
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περισσότερους καταναλωτές και  οδήγησαν στη μείωση του κόστους πρώτων υλών και 

κόστους παραγωγής (O’Rourke K.,Williamson J.,2000). 

Ενώ τον 19ο και τον 20ο αιώνα η μείωση του κόστους μεταφοράς προέκυψε κυρίως 

από τεχνολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν σε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, τις 

τελευταίες δεκαετίες η μεγαλύτερη μείωση του μεταφορικού κόστους οφείλεται στην 

ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και στην ευρεία χρήση των containers, τα 

οποία μπορούν εύκολα να μεταφέρονται μεταξύ ωκεανών, σιδηροδρομικών και οδικών 

μεταφορών, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Έχει 

διαπιστωθεί ότι, η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μειώνει σημαντικά το κόστος 

μεταφοράς, γεγονός που οφείλεται στις οικονομίες κλίμακας. Οι Hummels και Skiba 

(2004) χρησιμοποιώντας δεδομένα από πολλά ζεύγη εισαγωγέων – εξαγωγέων, 

διαπίστωσαν ότι ο διπλασιασμός του όγκου μεταφοράς φορτίου είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του κόστους μεταφοράς (shipping costs) κατά 12% (OECD, 2006).  Ενώ πριν 

από τα containers, το κόστος θαλάσσιων μεταφορών επιδρούσε σε ποσοστό 5 - 10 %  

στην τελική τιμή πώλησης, σήμερα αποτελεί περίπου το 1,5 %, ανάλογα με τα 

εμπορεύματα που μεταφέρονται. Πάντως, τα χύδην εμπορεύματα όπως o άνθρακας, το 

πετρέλαιο, τα ορυκτά και τα σιτηρά είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για να επιτύχουν 

χαμηλότερο κόστος μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντος, εάν μεταφέρονται σε μεγάλες 

ποσότητες (Rodrigue J., 2013). 

Η απόσταση από μεγάλες αγορές και γεωγραφικά χαρακτηριστικά είναι δύο βασικοί 

παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος μεταφοράς μεταξύ των χωρών. Ο Frankel 

(1997) διαπίστωσε ότι η αύξηση της απόστασης κατά 10% θα οδηγούσε σε περίπου 4% 

λιγότερο εμπόριο στη δεκαετία του 1960 και περίπου σε 7% λιγότερες συναλλαγές στη 

δεκαετία του 1990. Θεωρείται ακόμη, ότι οι χώρες που συνορεύουν έχουν χαμηλότερα 

κόστη μεταφοράς στο μεταξύ τους εμπόριο για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον, οι 

γειτονικές χώρες έχουν συνήθως πιο ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών που μειώνουν 

τον αριθμό των μεταφορτώσεων, π.χ. από τρένο σε φορτηγό. Δεύτερον, οι γειτονικές 

χώρες είναι πιο πιθανό να έχουν συνάψει συμφωνίες διέλευσης και τελωνείου, που 

μειώνουν τους χρόνους διέλευσης και μεταφράζονται σε χαμηλότερα έξοδα αποστολής 

και ασφάλισης (Limao Ν.,Veneables A., 2001). Περισσότερο από το 1/5 των χωρών 

του κόσμου περιβάλλεται μόνο από ξηρά. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, καθώς 

σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα δέκα υψηλότερα κόστη ανά 
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μονάδα φορτίου στον κόσμο υπάρχουν σε χερσαίες χώρες και ακόμη και η Ελβετία 

κατατάσσεται μεταξύ των χωρών αυτών (Behar A, Veneables A., 2010 σελ 11). 

Oι Limao & Venables  (2001) εκτίμησαν ότι το κόστος μεταφοράς που συνδέεται με το 

εμπόριο για τις χερσαίες χώρες (landlocked countries) είναι περίπου 50% υψηλότερο 

από ότι στις παράκτιες χώρες (coastal countries). Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός 

ότι οι χώρες που περιβάλλονται μόνο από ξηρά, πραγματοποιούν 60% λιγότερες 

εμπορικές συναλλαγές από τις παράκτιες χώρες. Οι Clarke, Dollar & Micco (2004) 

εντοπίζουν τη διαφορά αυτή περίπου στο 1/3.  

Οι Limao & Venables (2001) έδειξαν ακόμη, ότι μια επιπλέον απόσταση 1000 

χιλιομέτρων αυξάνει το κόστος κατά επτά φορές περισσότερο, εάν η απόσταση είναι 

χερσαία από ότι εάν είναι θαλάσσια. Εξετάζοντας το κόστος μεταφοράς ενός 

τυποποιημένου εμπορευματοκιβωτίου από τη Βαλτιμόρη σε 64 διαφορετικούς 

προορισμούς στον κόσμο, βρήκαν ότι στις χερσαίες χώρες το κόστος αυξήθηκε κατά 

4620 δολάρια, ενώ στις παράκτιες χώρες 3450 δολάρια. Επίσης, 1.000 χιλιόμετρα 

επιπλέον δια θαλάσσης πρόσθεταν μόλις 190 δολάρια στο κόστος μεταφοράς, ενώ μια 

παρόμοια αύξηση στην απόσταση από την ξηρά, 1380 δολάρια. Διαπίστωσαν επίσης, 

ότι το αυξημένο κόστος μεταφοράς των χερσαίων χωρών δεν οφείλεται αποκλειστικά 

στην απόσταση, αλλά και στο γεγονός ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

καθυστερήσεις στα σύνορα και προβλήματα συντονισμού των μεταφορών, καθώς και 

υψηλότερο κόστος ασφάλισης και άμεσες χρεώσεις από τη χώρα διέλευσης (OECD, 

2007). Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, το κόστος μεταφοράς στην Αφρική 

είναι συνήθως τρεις έως πέντε φορές υψηλότερο από αυτό των ανεπτυγμένων χωρών. Η 

μικρή ροη σε αγαθά και οι κακής ποιότητας υποδομές έχουν οδηγήσει σε αυτό. 

Οι Combes και Lafourcade (2005) υποστήριξαν ότι το κόστος μεταφοράς ποικίλλει 

ανάλογα με τα διαφορετικά μέσα μεταφοράς και τις υποδομές που χρησιμοποιούνται. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, λειτουργικά 

κόστη, φορολογία κ.α. (Wessel J., 2019, σελ. 4)  Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνονται 

στοιχεία κόστους υπηρεσίας ανά μέσο μεταφοράς, που έχουν προκύψει από τη διαίρεση 

του συνολικού τζίρου των φορτώσεων προς το συνολικό tone-milage για το μέσο αυτό. 

 

 

 



91 
 

Πίνακας 4.1. Το κόστος μεταφοράς ανά μέσο 

 

*Το κόστος μεταφοράς ενός τόνου σε απόσταση ενός μιλίου. 

 Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οι Μεταφορές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σελ 13 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μεταφορικό μέσο με το χαμηλότερο κόστος, δεν επιφέρει 

απαραίτητα το χαμηλότερο συνολικό κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η 

βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη ένα συνολικό 

κόστος, το οποίο λαμβάνει υπόψη το κόστος αποθέματος, κόστος παραγγελιών, ιδίως 

στο πλαίσιο των σημερινών πρακτικών διαχείρισης  just in time. Αυτό σημαίνει ότι μια 

ακριβότερη λύση μεταφοράς μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο όγκο αποθέματος και 

συνεπώς μια συνολικά φθηνότερη λύση εφοδιαστικής
29

. Πάντως, οι συνδυασμένες 

μεταφορές μειώνουν το κόστος μεταφοράς και εμπειρικά στοιχεία υπογραμμίζουν ότι 

το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι υψηλότερο στο πρώτο και στο τελικό στάδιο μιας 

μεταφοράς (στο πρώτο και το τελευταίο μίλι)  (Rodrigue J.P, 2013).   

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς, είναι η έκταση 

των εμπορικών ανισορροπιών μιας χώρας (trade imbalances), το είδος των προϊόντων 

που εξάγει ή εισάγει μια χώρα - τα γεωργικά και μεταλλευτικά προϊόντα έχουν πιο 

μεγάλο κόστος μεταφοράς από τα μεταποιημένα προϊόντα - η πολιτική εμπορίου κ.α. Η 

πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα προς το διεθνές εμπόριο, επηρεάζει την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων σχετικών με την μεταφορά και τις υποδομές της. 

Υπάρχει θετική σχέση στην εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και του κόστους μεταφοράς 

με τέτοιου είδους επενδύσεις. 

                                                             
29 Freight transport modes: Competition, cooperation or areas of advantage? (2009) 14th ACEA Scientific 

Advisory Group Meeting 2009 
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Το κόστος μεταφοράς αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος του συνολικού λειτουργικού 

κόστους των επιχειρήσεων. Στην εφοδιαστική αλυσίδα η μεταφορά εμπορευμάτων 

κυμαίνεται από  20% - 50% του συνολικού κόστους logistics (Rodrigue J.P, 2013). Για 

παράδειγμα στις εταιρείες μεταποίησης, η μεταφορά κοστίζει κατά μέσο όρο 20% του 

συνολικού κόστους παραγωγής (Russell και Taylor, 2003). Ενώ οι Pedersen and Gray 

(1998), πραγματοποιώντας έρευνα σε νορβηγικές εταιρείες, βρήκαν ότι περισσότερο 

από το 50% του συνολικού κόστους logistics ενός προϊόντος αφορά το κόστος 

μεταφοράς (Meixell M., Norbis M, 2008, σελ.183). 

 Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορές αποτελούν αν όχι τη μεγαλύτερη συνιστώσα 

κόστους, σίγουρα από τα μεγαλύτερα κόστη logistics,  άρα και κρίσιμο παράγοντα 

επηρεασμού των εξαγωγών. Τα κόστη που συνθέτουν το συνολικό κόστος logistics 

είναι: το κόστος μεταφοράς, τo κόστος αποθήκευσης, το κόστος παραγγελιών - 

εξυπηρέτησης πελατών, το διοικητικό κόστος  και το κόστος διαχείρισης αποθέματος.   

 
            Διάγραμμα 4.1. Μερίδιο του μεταφορικού κόστους στο συνολικό κόστος logistics  

   Πηγή: Tatineni V.C., Demetsky Μ. (2005) σελ.10 

4.2. Η Επίδραση των Υποδομών Μεταφορών στο Διεθνές Εμπόριο  

Πολυάριθμες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι  υπάρχει θετική και σημαντική επίδραση των 

υποδομών στο εμπόριο. Οι Dee και Findlay (2006) στην έρευνά τους σχετικά με τους 

παράγοντες που διευκολύνουν το εμπόριο, έδειξαν ότι η ποιότητα των υποδομών 

συνδέεται με αυξημένες εξαγωγικές επιδόσεις. Αντίθετα οι ανεπαρκείς υποδομές 

μεταφορών και οι ελλιπείς λειτουργικές διαδικασίες σε αυτές,  μπορούν να 

αποτελέσουν βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου (Gani A., 2017). 
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Ο Lakshmanan (2011) παρέχει μια θεωρητική βάση για τα θετικά αποτελέσματα των 

επενδύσεων σε υποδομές στις διεθνείς εμπορικές ροές. Υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις 

αυτές μπορούν να βελτιώσουν τις αγορές εμπορευματικών μεταφορών και υπηρεσιών, 

για παράδειγμα μέσω του χαμηλότερου κόστους και του χρόνου μεταφοράς, ή μέσω της 

αύξησης της αξιοπιστίας και της παροχής υπηρεσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

ακολουθούν διάφοροι μηχανισμοί και δυναμικές επιδράσεις ανάπτυξης, που τελικά 

αυξάνουν την συνολική παραγωγικότητα και την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ). 

Οι Limao και Venables (2001) εξέτασαν την εμπειρική σχέση μεταξύ υποδομής, 

κόστους μεταφοράς και εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς παράγοντες. 

Αντλώντας δεδομένα από αφρικανικές χώρες, συμπέραναν πως όσο πιο χαμηλό είναι το 

επίπεδο των υποδομών, τόσο περισσότερο αυξάνεται το μεταφορικό κόστος και 

περιορίζεται η ποσότητα του διεθνούς εμπορίου. Με εμπειρικά ευρήματα διαπίστωσαν 

ότι η χαμηλή απόδοση των χωρών αυτών στο διεθνές εμπόριο, εξηγείται από την κακή 

υποδομή και από την επιβολή κυρώσεων στο διακρατικό εμπόριο στην Αφρική. Επίσης, 

εκτίμησαν ότι η κακή υποδομή αντιπροσωπεύει το 40% του κόστους μεταφοράς στις 

παράκτιες χώρες και το 60% στις χερσαίες χώρες (Limao και Venables, 2001). Αυτό 

σημαίνει ότι η γεωγραφική θέση μιας χώρας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον όγκο 

των εμπορικών της συναλλαγών, σε περίπτωση που περιβάλλεται μόνο από ξηρά. 

Η ποιότητα των υποδομών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την παραγωγική ικανότητα 

των επιχειρήσεων και τις εξαγωγές τους. Οι Bougheas et al. (1999) απέδειξαν ότι το 

κόστος παραγωγής καθορίζεται από την διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υποδομών 

και των τηλεπικοινωνιών. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα της υποδομής μπορεί να 

επηρεάσει αποφάσεις για μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής (OECD, 2007). Ο Granato 

(2008) εξέτασε την εξαγωγική επίδοση διαφόρων πόλεων της Αργεντινής σε 23 χώρες 

και συμπέρανε ότι το κόστος μεταφοράς και η τοπική υποδομή είναι σημαντικοί 

παράγοντες  για την απόδοση των  εξαγωγών. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα σχετικά με την παραπάνω βιβλιογραφία, είναι η 

περίπτωση της μπύρας Guinness στο Καμερούν της Αφρικής, όπου η εταιρεία διαθέτει 

υποκατάστημα. Η κακή υποδομή στην χώρα εκτιμάται ότι προσθέτει κατά μέσο όρο 

15% στο κόστος παραγωγής μπύρας, ενώ επίσης καθιστά αδύνατη την έγκαιρη 

παράδοση της (just in time). Τα εργοστάσια και οι χονδρέμποροι πρέπει να διατηρούν 
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μεγάλα αποθέματα και αυτό αυξάνει το κόστος. Η Guinness Cameroon διατηρεί 

απόθεμα 40 ημερών στο εργοστάσιο, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά εργοστάσια της, τα 

οποία διατηρούν απόθεμα μόνο για λίγες ώρες. Μάλιστα σε περιόδους κακοκαιρίας, 

ένας χονδρέμπορος μπορεί να χρειαστεί έως και πέντε μήνες αποθέματος, επειδή η 

βροχή καθιστά τον δρόμο αδύνατο για να ταξιδέψει (WTR, 2004). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αποδοτικότερες υποδομές για θαλάσσιες, χερσαίες και 

αεροπορικές μεταφορές συνδέονται με υψηλότερους όγκους συναλλαγών. Όπως έχει 

διαπιστωθεί η ποιότητα των λιμένων έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο εμπόριο 

(Nordas and Piermartini, 2004, Clark, 2004 et al)  Η βελτίωση των λιμενικών υποδομών 

οδηγεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση φορτίου στο λιμάνι, την αποθήκευση κ.α. 

(WTR 2004) Σύμφωνα με έρευνα του OECD (2011) η παραμονή του φορτίου στο 

λιμάνι κατά μια ημέρα λιγότερο, θα μπορούσε να αυξήσει το εμπόριο κατά 4,5 % (Gani 

A. 2017). Οι Clark et al. (2004) εκτιμούν ότι αν μια χώρα όπως το Περού ή η Τουρκία 

βελτίωνε την απόδοση των θαλάσσιων λιμένων, σε επίπεδο παρόμοιο με την Ισλανδία ή 

την Αυστραλία, θα μπορούσε να αυξήσει το εμπόριο κατά περίπου 25% (Nordas H., 

and Piermartini R., 2004) Όσον αφορά την υποδομή αεροπορικών μεταφορών, ο 

διπλασιασμός του αριθμού των αεροδιαδρόμων ανά τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους 

σε μια χώρα, αυξάνει τις εισαγωγές κατά 14%. Η καλή ποιότητα των χερσαίων 

υποδομών έχει επίσης θετική επίδραση στο εμπόριο. Ο διπλασιασμός του μήκους 

ασφαλτοστρωμένων δρόμων ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτιμάται ότι αυξάνει το 

εμπόριο κατά 13% (WTR, 2004). 

Τα οφέλη είναι εμφανή και σύμφωνα με τους Memedovic et al, (2008) οι ανεπτυγμένες 

χώρες έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες να επεκτείνουν την υποδομή τους προκειμένου να 

επιτύχουν ανάπτυξη. Από την άλλη, οι αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν μάλλον 

ανεπαρκή συστήματα μεταφορών, όπου είναι κυρίως προσβάσιμοι οι δρόμοι. Λόγω των 

φτωχών υποδομών υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυτές οι χώρες να απομονωθούν από τις 

παγκόσμιες αγορές. Οι Bougheas et al. (1999) διερεύνησαν τον αναπτυξιακό ρόλο των 

υποδομών, ιδίως για τις φτωχές χώρες. Υποστήριξαν ότι, αφενός η υποδομή βελτιώνει 

τις συνθήκες μεταφοράς και αντιμετωπίζεται ως μια τεχνολογία μείωσης του κόστους, 

αφετέρου όμως, μια υποδομή προϋποθέτει υψηλό κόστος επένδυσης και οι χώρες αυτές 

θα πρέπει να θυσιάσουν πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 

παραγωγή (trade-off). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εξετάζονται τα μακροπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη μιας νέας επένδυσης στις χώρες αυτές και να πραγματοποιείται 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300688?via%3Dihub#bib0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300688?via%3Dihub#bib0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300688?via%3Dihub#bib0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300688?via%3Dihub#bib0195
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ανάλυση κόστους – ωφέλειας. Έτσι, εξέτασαν τον ρόλο της υποδομής σε ένα απλό 

Ρικαρντιανό μοντέλο, με το κόστος μεταφοράς 
30

.  

Συγκεκριμένα, το Λ δηλώνει το συνολικό ποσό που επενδύουν δύο χώρες σε υποδομές. 

Το D δηλώσει την μεταξύ τους απόσταση. Χώρες με υψηλό D πρέπει να επενδύσουν 

μεγαλύτερα κεφάλαια για μια υποδομή, ώστε να μειώσουν το κόστος μεταφοράς, σε 

σχέση με ζευγάρια χωρών με χαμηλό D. Το g είναι το κλάσμα που εκφράζει την 

μεταφερόμενη ποσότητα που φτάνει στον τελικό προορισμό:  

G (Λ / D) =    
                                     
                                

  

όπου k είναι μια παράμετρος που εκφράζει τον βαθμό ανεπάρκειας των επενδυτικών 

έργων υποδομής. Για παράδειγμα, η σύνδεση δύο παράκτιων οικονομιών, όπως η 

Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω μιας σήραγγας ή μιας γέφυρας, θα σήμαινε μια 

μεγάλη αρχική δαπάνη (έως ότου ολοκληρωθεί η σήραγγα ή η γέφυρα οι τιμές Λ / D  

είναι κάτω από k). Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, δηλαδή για τιμές Λ / D πάνω από 

k, μπορεί να υπάρξουν  βελτιώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 

μεταφοράς, ωστόσο με φθίνουσες αποδόσεις. 

Εάν εξετάσουμε δύο γεωγραφικά απομακρυσμένες χώρες ή δύο φτωχές χώρες, και στις 

δύο περιπτώσεις, το κόστος από επενδύσεις σε υποδομές, είναι πολύ υψηλό. Το κόστος 

ευκαιρίας της επένδυσης σε υποδομές, μετρήσιμο με αυτά που θα πρέπει να θυσιάσουν 

οι χώρες για την επένδυση, είναι πολύ υψηλό. Αυτές οι χώρες για να είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν την ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση, ώστε να επιτύχουν μείωση 

του κόστους μεταφοράς, θα πρέπει να εγκαταλείψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της 

τελικής κατανάλωσης. Η κατάσταση που απεικονίζεται στο διάγραμμα 4.2. θα 

μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτική και για την κάλυψη μεγάλης απόστασης, δηλ. 

πολύ υψηλή τιμή του D. Έτσι, οι γεωγραφικά απομακρυσμένες και / ή φτωχές χώρες 

επιλέγουν συχνά, να μην αναπτύσσουν πλήρως την υποδομή τους και αυτό μπορεί να 

έχει ως συνέπεια, να υπάρχουν ελάχιστες εμπορικές συναλλαγές. 

                                                             
30  OECD (2007), σελ. 130-133 
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    Διάγραμμα 4.2.Υποδομές και οφέλη φτωχών ή απομακρυσμένων χωρών  

Λόγω του μεγάλου σταθερού κόστους, η ευημερία αρχικά μειώνεται με επενδύσεις σε 

υποδομές. Μόνο όταν ξεπεραστεί ένα ορισμένο ελάχιστο επίπεδο επενδύσεων σε 

υποδομές (kD), η ευημερία αρχίζει να αυξάνεται με το επίπεδο των πρόσθετων 

επενδύσεων (μέχρι το τοπικό μέγιστο) παραμένοντας όμως και πάλι, κάτω από τα 

αρχικά επίπεδα ευημερίας. 

Από την άλλη πλευρά, για ζεύγη ανεπτυγμένων χωρών με ευνοϊκή γεωγραφική 

απόσταση  (χαμηλές τιμές D), τα θετικά αποτελέσματα από την  επένδυση σε υποδομές 

είναι άμεσα. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, το οποίο δείχνει ότι η σχέση 

μεταξύ ευημερίας και επενδύσεων σε υποδομές επιτυγχάνει ένα παγκόσμιο μέγιστο σε 

ένα επίπεδο επενδύσεων που υπερβαίνει το kD. Για αυτά τα ζεύγη χωρών, το μοντέλο 

προβλέπει επίσης μια θετική σχέση μεταξύ των επενδύσεων σε υποδομές και του όγκου 

του εμπορίου (volume of trade).  

 
Διάγραμμα 4.3. Υποδομές και ανάπτυξη σε ανεπτυγμένες ή κοντινές χώρες 
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Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε και εμπειρική έρευνα σε ευρωπαϊκές χώρες, που 

επιβεβαιώνουν τις παραπάνω εκτιμήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μεταβλητές 

υποδομής, δηλαδή, το ύψος της δαπάνης προς επένδυση (Λ) και το μήκος του δικτύου 

αυτοκινητοδρόμων (D). Διαπιστώθηκε ότι οι εκτιμώμενες ελαστικότητες στους δείκτες 

υποδομής δεν ήταν μόνο θετικές, αλλά και αρκετά μεγάλες. Για παράδειγμα, μια 

αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές κατά 10% (σε μία από τις δύο χώρες) έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το διμερές εμπόριο από 1,8% έως 4,6%. 

4.3. Η Συμβολή των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου στην  

Οικονομική Ανάπτυξη  

Η σημασία του διεθνούς εμπορίου για την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη ενός 

έθνους έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό από ερευνητές και οικονομολόγους. Ο Adam 

Smith μέσα από το έργο του, για τη φύση και τα αίτια του πλούτου των εθνών, 

αναγνώρισε πρώτος ότι το εμπόριο βασιζόμενο στους μηχανισμούς της ελεύθερης 

αγοράς, μπορεί να αυξήσει την ευημερία όλων των χωρών. Οι ελεύθερες αγορές ήταν 

ο πιο αποδοτικός τρόπος για την οργάνωση της παραγωγής, αφού ένα «αόρατο χέρι» θα 

μπορούσε να οργανώσει και να συντονίσει την οικονομική δραστηριότητα άριστα. 

Ιδιαίτερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το διεθνές εμπόριο έγινε ένα από τα 

κύρια θέματα μελέτης για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης, είτε μέσω της 

απελευθέρωσης του εμπορίου και του ανοίγματος της αγοράς, είτε μέσω των θετικών 

επιπτώσεων των εξαγωγών (Soares Α., Antunes J., 2012). 

Η μείωση των εμπορικών φραγμών είναι ένας από τους πιο προφανείς τρόπους για την 

ενθάρρυνση του εμπορίου. Οι Warner και Sachs (1995), απέδειξαν ότι, οι χώρες που 

προσπάθησαν να προστατέψουν την οικονομία τους από τις εισαγωγές, θέτοντας 

δηλαδή εμπόδια στο εμπόριο, αναπτύχθηκαν λιγότερο γρήγορα από τις πιο ανοιχτές 

οικονομίες που είχαν προσανατολισμό στις εξαγωγές. Αντίστοιχα, οι Dollar και Kraay 

(2004) έδειξαν ότι τα ΄΄ανοιχτά΄΄ εμπορικά καθεστώτα μπορούν να οδηγήσουν σε 

ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης καθώς επίσης και σε μείωση της απόλυτης φτώχειας 

στις φτωχότερες χώρες (Wessel J.,2019). 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μεμονωμένες μελέτες ανά χώρα, η Krueger (1978) 

διερεύνησε δύο υποθέσεις: (1) Τα πιο φιλελεύθερα καθεστώτα έχουν ως αποτέλεσμα 

υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών και (2) ένας πιο απελευθερωμένος 

τομέας στο εμπόριο έχει θετική επίδραση στη συνολική ανάπτυξη. Στην τελευταία 
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περίπτωση έκρινε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες μέσω των οποίων το εμπόριο 

επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη. Πρώτον, υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις που δρουν 

δυναμικά και αφορούν στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και των πιο 

αποδοτικών επενδυτικών έργων  και έμμεσες επιπτώσεις που λειτουργούν μέσω των 

εξαγωγών: περισσότερες φιλελεύθερες οικονομίες έχουν ταχύτερη αύξηση στις 

εξαγωγές, οι οποίες με τη σειρά τους, οδηγούν σε ταχύτερα αναπτυσσόμενο ΑΕΠ 

(Edwards S., 1993, σελ. 1371). 

Η σημασία που έχει το εξωτερικό εμπόριο στην ανάπτυξη μιας χώρας, μπορεί να 

εννοηθεί από την σχέση που προσδιορίζει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Το 

ΑΕΠ μετρά τη συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 

οικονομία. Υπάρχει μια ισχυρή εμπειρικά σχέση ανάμεσα στο μέγεθος μιας οικονομίας 

και στο ύψος των εισαγωγών και εξαγωγών της. Ο βαθμός εξωστρέφειας μιας 

οικονομίας εκφράζεται από το πηλίκο του όγκου του διεθνούς εμπορίου της ως προς το 

ΑΕΠ της. Επομένως, όταν οι εξαγωγικές πωλήσεις μιας χώρας αυξάνονται, το ΑΕΠ θα 

αυξηθεί και θα αποτελέσει έναυσμα για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής 

ευημερίας (Χατζηδημητρίου, 2019) Το μερίδιο των μεταφορών στο ΑΕΠ των 

ανεπτυγμένων χωρών αντιπροσωπεύει περίπου το  6-12%. Θεωρείται ότι σήμερα, στην 

εποχή της παγκοσμιοποίησης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε οικονομίας 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό  από τη βελτίωση των συστημάτων μεταφορών, ενώ το 

βασικό εμπόδιο μπορεί να είναι η έλλειψη αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας 

υποδομών μεταφορών. Η σχέση μεταξύ των μεταφορών και της οικονομικής ανάπτυξης 

έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στους ερευνητές για δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Rostow 

(1960), η εισαγωγή των σιδηροδρόμων ήταν ένας παράγοντας ευημερίας και ανάπτυξης 

στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά και τη Ρωσία. Ο Krugman (1991) 

υποστηρίζει ότι η προσβασιμότητα στις μεταφορές επηρεάζει την παγκόσμια 

αναπτυξιακή πορεία και μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης να 

δημιουργήσει εμπόδιο σε αυτήν (Lenz N. et al., 2019). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το διεθνές εμπόριο συμβάλλει στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται 

με αποτελεσματικές δραστηριότητες μεταφοράς και εφοδιαστικής, καθώς τα αγαθά 

μπορούν να μετακινούνται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Οι βελτιώσεις στον 

τομέα των μεταφορών (μειώνοντας το κόστος μεταφοράς) επιτρέπουν την προμήθεια 

αγαθών για όλες τις κοινωνικές τάξεις, βελτιώνοντας έτσι τον πλούτο των εθνών (WTR, 
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2013). Κατά τους Tyler (1981) και Attri (1996) οι χώρες που αύξησαν τις εξαγωγές 

τους, έχουν επιτύχει μια σχετικά ταχεία αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. 

Πράγματι, όταν αυξάνεται η εξωτερική ζήτηση προϊόντων μιας χώρας προκύπτει 

πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 

έσοδα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Το 

αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η αγοραστική δύναμη, της οποίας ένα μέρος 

κατευθύνεται στις εισαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται δαπάνη, η όποια έχει 

πολλαπλασιαστική επίδραση στο εθνικό εισόδημα της χώρας (Χολέβας, 1997).  

Εκτός από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και τα υψηλότερα εισοδήματα, το 

διεθνές εμπόριο μπορεί να αυξήσει τη μέση παραγωγικότητα και να μειώσει τις ζημίες 

των εταιρειών (Wessel J.,2019). Ο Adam Smith υποστήριζε ότι ο καταμερισμός της 

εργασίας, είναι αυτός που οδηγεί σε ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις στην 

παραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγή (output) και να ενισχύονται οι 

δεξιότητες και η αποδοτικότητα των εργαζομένων. Κατ’αυτόν τον τρόπο, η οικονομική 

ανάπτυξη προωθείται και ο εθνικός πλούτος αυξάνεται (Schumacher R.,2012). Στη 

σύγχρονη εποχή, οι εισαγωγές μπορούν να δημιουργήσουν τεχνολογικές διαρροές, οι 

οποίες με τη σειρά τους βελτιώνουν τη συνολική παραγωγικότητα (Wessel  J., 2019, 

σελ. 2).  Οι Bloom, Draca και Van Reenen (2016) εξέτασαν τον αντίκτυπο των 

αυξανόμενων εισαγωγών κινέζικων προϊόντων στις ευρωπαϊκές εταιρείες κατά την 

περίοδο 1996-2007. Διαπίστωσαν ότι η καινοτομία αυξήθηκε περισσότερο στις 

επιχειρήσεις που επηρεάζονται περισσότερο από τις κινεζικές εισαγωγές, ενώ η 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών εντός των επιχειρήσεων αύξησε την συνολική τους 

παραγωγικότητα 
31

. 

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση των εισαγωγών αυξάνει τον ανταγωνισμό και 

ασκεί πιέσεις στις τιμές προϊόντων μιας χώρας, αποδυναμώνοντας τα μονοπώλια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη των Broda και Weinstein, (2004), οι οποίοι 

παρατήρησαν τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 1972-2001 στις 

ΗΠΑ, με την αύξηση των εισαγωγών σε προϊόντα μεγαλύτερης ποικιλίας. 

Διαπιστώθηκε ότι η διάθεση μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων στην αγορά, προερχόμενα 

από διάφορες χώρες του κόσμου, οδήγησε σε (OECD 2007, σελ 52): 

                                                             

31 Our World in Data (2014), available at: https://ourworldindata.org/trade-and-globalization   

https://www.researchgate.net/profile/Reinhard_Schumacher2
https://ourworldindata.org/trade-and-globalization
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 μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών στις ΗΠΑ καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, κατά 28,1%  

 υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, αυξάνοντας το πραγματικό εισόδημα των ΗΠΑ 

κατά περίπου 3%.  

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι 

αναπτυσσόμενες χώρες αύξησαν το άνοιγμα τους στο εμπόριο, αλλά μπορεί να μην 

επωφελήθηκαν εξίσου. Οι Gries & Redlin (2012) μελέτησαν τη βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη δυναμική για 158 αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και 

βρήκαν ότι μακροπρόθεσμα υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της εξωστρέφειας στο 

εμπόριο και της οικονομικής ανάπτυξης, που σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα το άνοιγμα 

μιας οικονομίας είναι μια ευνοϊκή στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης. 

Βραχυπρόθεσμα, μια τέτοια σχέση είναι αρνητική στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και 

θετική στις χώρες υψηλού εισοδήματος, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι 

χώρες χαμηλού εισοδήματος ενδέχεται να μην αποκομίσουν οφέλη από τη διεθνή 

ολοκλήρωση (Soares Α., Antunes J., 2012). 

Γενικώς, παρατηρείται άνιση κατανομή της οικονομικής ισχύος μεταξύ των 

αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Κύριο χαρακτηριστικό των 

αναπτυγμένων χωρών είναι ο υψηλότερος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση 

με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη συμμετοχή τους στο 

παγκόσμιο εμπόριο και στην αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) τα 

τελευταία χρόνια  (Luttermann, S. et al., 2017). Δηλαδή, οι μεγαλύτερες οικονομίες 

παράγουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες 

εξαγωγές. Καθώς παράγουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων, προσελκύουν μεγάλο μέρος 

των δαπανών των υπόλοιπων χωρών. Κατ’ επέκταση τείνουν να δαπανούν μεγάλα ποσά 

για εισαγωγές, διότι έχουν υψηλά εισοδήματα (Krugman P., Obstfeld M.,2016). 

Οι αναφορές αυτές έχουν βρει ισχυρή εμπειρική επιβεβαίωση τα τελευταία χρόνια. Οι 

Baier και Bergstrand, (2001) έδειξαν ότι η αύξηση του εισοδήματος συμβάλλει σε 

σημαντικό βαθμό στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και συγκεκριμένα κατά 67%.  

Ο Beck (2002) διερεύνησε από θεωρητική και εμπειρική άποψη, τη σχέση μεταξύ του 

επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης και της δομής του διεθνούς εμπορίου. Η εμπειρική 

εκτίμηση με δείγμα από 65 χώρες, έδειξε ότι οι χώρες με υψηλότερο επίπεδο 
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οικονομικής ανάπτυξης, έχουν υψηλότερα μερίδια στις εξαγωγές μεταποιημένων 

προϊόντων και συνολικά στις εξαγωγές εμπορευμάτων, ως ποσοστό του ΑΕΠ.   

Οι μελέτες των Tyler et al. (1987) διαπίστωσαν ότι η σχέση εξαγωγών - ανάπτυξης 

τείνει να είναι ισχυρότερη στις οικονομίες υψηλότερου εισοδήματος από ότι στις 

οικονομίες χαμηλού εισοδήματος. Τα εμπειρικά ευρήματα των Feder (1983) και Vohra 

(2001) δείχνουν επίσης, ότι οι εξαγωγές έχουν θετικό και σημαντικό αντίκτυπο στην 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, εφόσον η χώρα αυτή έχει ήδη επιτύχει ένα ελάχιστο 

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης (Priyanka S., Attri J., 2012 σελ. 285) Σε μια πιο 

θεωρητική προσέγγιση ο Thirlwall (2000) υποστήριξε ότι οι εξαγωγές λειτουργούν ως 

καταλύτης της οικονομικής ανάπτυξης. Επισημαίνει, ότι όσο υψηλότερη είναι η 

τεχνολογική ένταση των προϊόντων που παράγονται σε μια χώρα, τόσο πιο ισχυρός θα 

είναι ο καταλύτης αυτός. Με άλλα λόγια, οι χώρες που παράγουν και εξάγουν 

πρωτογενή αγαθά αναπτύσσονται με μικρότερους ρυθμούς από εκείνες που παράγουν 

και εμπορεύονται βιομηχανικά προϊόντα (Soares Α., Antunes J., 2012). 

Τα παραπάνω θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ανεπτυγμένες 

οικονομίες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Γενικώς, το μέγεθος 

μιας οικονομίας επηρεάζει το διεθνές εμπόριο. Η απόσταση ανάμεσα στις αγορές 

επηρεάζει το κόστος μεταφορών και επομένως το κόστος των εισαγωγών και των 

εξαγωγών. Η σχέση αυτή συνθέτει το υπόδειγμα της βαρύτητας του διεθνούς 

εμπορίου. Στο υπόδειγμα αυτό, το μέγεθος δυο οικονομιών και η μεταξύ τους 

απόσταση επηρεάζει το διμερές εμπόριο ως εξής (Krugman P.,Obstfeld M., 2016): 

Tij = A × Yi × Yj / Dij  

όπου A μια σταθερά, Tij η αξία του εμπορίου ανάμεσα στη χώρα i και τη χώρα j, Yi το 

ΑΕΠ της χώρας i, Yj το ΑΕΠ της χώρας j και Di j η απόσταση των δύο χωρών. Το 

εμπόριο ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε χώρες, με σταθερούς όλους τους άλλους 

παράγοντες, είναι ανάλογο με το γινόμενο των ΑΕΠ τους και μειώνεται με τη μεταξύ 

τους απόσταση. Το υπόδειγμα της βαρύτητας εξηγεί τον λόγο για τον οποίο ένα τόσο 

μεγάλο ποσοστό του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται μεταξύ αναπτυγμένων 

οικονομιών. Παραδείγματος χάριν, δύο από τους δέκα κυριότερους εμπορικούς 

εταίρους των  ΗΠΑ είναι ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα η Γερμανία και η Γαλλία. 

Γιατί οι ΗΠΑ έχουν εκτεταμένες εμπορικές σχέσεις με αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες; Η 

απάντηση είναι ότι αυτές είναι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δηλαδή, έχουν 
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το υψηλότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η Γερμανία έχει μια μεγάλη οικονομία, που 

το 2019 αντιπροσώπευε το υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ της Ε.Ε (24,7 %)  και 

ακολουθεί η Γαλλία (17,4%) 
32

 . 

Επίσης, η απόσταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 

ανεπτυγμένων οικονομιών είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη και στη Βόρειο 

Αμερική, με αποτέλεσμα πολλές χώρες να βρίσκονται σε μικρή γεωγραφική απόσταση 

μεταξύ τους και να αντιμετωπίζουν χαμηλό κόστος μεταφοράς. Εκτιμήσεις με βάση το 

υπόδειγμα της βαρύτητας για την επίδραση της απόστασης, δείχνουν ότι μια αύξηση 

της απόστασης που χωρίζει δύο χώρες κατά 1% περιορίζει το μεταξύ τους εμπόριο από 

0,7% μέχρι 1% (Krugman P., Obstfeld M., 2016). 

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα 

Στην εποχή μας, το διεθνές εμπόριο αποτελεί μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και 

εξελίσσεται με θετικές προοπτικές, επομένως θα απαιτεί όλο και πιο αποτελεσματικά 

συστήματα μεταφορών που να το υποστηρίζουν. Αν κοιτάξουμε τις επιδόσεις του 

διεθνούς εμπορίου στο παρελθόν, μπορούμε να κατανοήσουμε πώς η πρόοδος στα 

συστήματα μεταφορών έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπόριου. 

Παλαιότερα, δεν υπήρχαν σύγχρονα μέσα μεταφοράς και υπηρεσίες, όπως και οι 

κατάλληλες υποδομές που να διευκολύνουν το εμπόριο (π.χ. εξειδίκευση στα είδη 

πλοίων, εμπορευματοκιβώτια, η δυνατότητα σύνδεσης μακρινών λιμένων, αεροσκάφη 

μεγάλης εμβέλειας, τρένα υψηλών ταχυτήτων, συνδυασμένες μεταφορές κ.α.) γι’αυτό 

και η διεθνής ροή αγαθών ήταν πιο περιορισμένη. Σήμερα, ο κόσμος έχει 

«συρρικνωθεί» και η τεχνολογική πρόοδος έχει καταστήσει τα μέσα μεταφοράς 

χρονικά, ενεργειακά, άρα και οικονομικά, πιο αποδοτικά. 

Στην εργασία δείξαμε ότι ανάμεσα στους παράγοντες των μεταφορών που 

διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο είναι: Οι υποδομές, η διανομή μέσα σε μια 

αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα και το θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

λειτουργούν τα διεθνή συστήματα μεταφορών. Συγκεκριμένα, οι συνδέσεις 

γεωγραφικών περιοχών, μέσω αποτελεσματικών έργων υποδομής, μειώνουν τον 

απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς και τονώνουν το εμπόριο μεταξύ των χωρών (βλ. 

διώρυγα του Σουέζ, διηπειρωτικός σιδηρόδρομος και υπερσιβηρικός, γέφυρα 

                                                             
32 https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/23613_sto-02-pososto-tis-kyproy-sto-aep-tis-

ee-2019 

https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/23613_sto-02-pososto-tis-kyproy-sto-aep-tis-ee-2019
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kypros/23613_sto-02-pososto-tis-kyproy-sto-aep-tis-ee-2019
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Όρεσουντ). Επίσης, η παροχή υποδομών καλύτερης ποιότητας καθώς και η τεχνική 

υποδομή π.χ., των ευφυών συστημάτων μεταφορών, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 

της ζήτησης για συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν τα εμπορευματικά χωριά. Η τεχνολογική εξειδίκευση και η κατασκευή των 

εμπορευματικών χωριών, προωθεί τις συνδυασμένες μεταφορές, ενισχύοντας τη χρήση 

σιδηροδρόμων. 

Η δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής του κατάλληλου μέσου μεταφοράς, επιτρέπει 

την έγκαιρη παράδοση. Ως το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής, παρουσιάστηκε εδώ η 

αξιοπιστία του μέσου μεταφοράς. Ίσως αυτός να είναι και ένας λόγος για τις χαμηλές 

αποδόσεις του σιδηροδρόμου στις μεταφορές. Η διαδικασία επιλογής θεωρείται γενικά 

μια σύνθετη διαδικασία. Ωστόσο, ως πρόσθετο σχόλιο, θα πρέπει να πούμε, ότι η 

επιλογή μέσου μεταφοράς αποτελεί στην πραγματικότητα μια μακροπρόθεσμη 

απόφαση, καθώς οι συμβάσεις μεταξύ φορτωτών και μεταφορέων διαρκούν από τρία 

έως πέντε έτη (Tatineni V.C., Demetsky Μ.,2005). 

Τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες για τις μεταφορές, θεωρείται ότι διευκολύνουν το 

εμπόριο και προωθούν την διεθνή συνεργασία. Καθώς το διεθνές εμπόριο εξελίσσεται 

με βάση κανονισμούς, το θεσμικό πλαίσιο αξιολογείται σημαντικό. Οι διεθνείς 

συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο και τις μεταφορές, μπορούν να αυξήσουν τις ροές 

κυκλοφορίας, να μειώσουν τις καθυστερήσεις και να αυξήσουν τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης μέσω απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η εφαρμογή κοινών κανόνων κυκλοφορίας από τα μέσα μεταφοράς μειώνει τις 

χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να προωθείται το εμπόριο μεταξύ των μελών 

της.  

Ο Adam Smith και ο David Ricardo, ανέπτυξαν την ιδέα του εμπορίου ως πηγής 

ευημερίας. Στο τέλος της εργασίας, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η σημασία του 

διεθνούς εμπορίου για την οικονομική ανάπτυξη και διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα οι 

παραδοχές τους περί της σημασίας του ελεύθερου εμπορίου για την ανάπτυξη μιας 

χώρας εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές και να έχουν απήχηση. Στην προσπάθεια 

να εξηγηθεί, ποιες χώρες συναλλάσσονται μεταξύ τους, η μικρή γεωγραφική απόσταση, 

η ανεπτυγμένη οικονομία με υψηλό ΑΕΠ, η ποιότητα στις υποδομές και κατ’επέκταση 

το μειωμένο κόστος μεταφοράς, αξιολογούνται στην παρούσα εργασία, ως σημαντικοί 

παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε αύξηση του διμερούς εμπορίου.  
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Ένα συμπέρασμα μέσα από αυτό, είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν αποκομίζουν 

τα ίδια οφέλη με τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Σύμφωνα με την εργασία, για τους εξής  

λόγους: α) λόγω των ανεπαρκών υποδομών, β) των μέτρων πολιτικής και γ) επειδή οι 

χώρες αυτές εξάγουν κατά βάση πρωτογενή αγαθά, και όχι αγαθά εντάσεως 

τεχνολογίας όπως οι ανεπτυγμένες οικονομίες. Επίσης, είδαμε ότι το διεθνές εμπόριο 

οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, υπό τον όρο ότι τα μέτρα πολιτικής και οι υποδομές 

είναι αρκετά κατάλληλα. 

Παρόλα αυτά, το διεθνές εμπόριο οδηγεί σε μείωση του επιπέδου φτώχειας. Μέσα από 

ένα παράδειγμα γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό: Η Ινδία ήταν μια κλειστή οικονομία τη 

δεκαετία του 1960 και του '70. Δεν υπήρχε ούτε 1% ανάπτυξη στη χώρα, ώσπου η 

παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο άλλαξαν την κατάσταση αυτή, μειώνοντας τα 

επίπεδα φτώχειας. Αυτό συμβαίνει διότι η οικονομική ανάπτυξη που προκαλείται από 

το διεθνές εμπόριο δημιουργεί οικονομικούς πόρους. Τέτοιοι πόροι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προγραμμάτων κατά της φτώχειας, με καλύτερες 

εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγείας (Vijayasri G. V.,2013).  

Η εποχή που διανύουμε είναι κρίσιμη. Από την μία πλευρά η οικονομική κρίση, από 

την άλλη πλευρά η εξάπλωση του κορονοϊού, έχουν οδηγήσει τις χώρες του κόσμου 

στη λήψη προστατευτικών μέτρων. Όμως το  ελεύθερο εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: “Στην Ε.Ε τα 2/3 των εισαγωγών της είναι 

πρώτες ύλες και εξαρτήματα τα οποία χρειάζονται οι κατασκευαστές της ΕΕ. Η αγορά της 

Ευρώπης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για τα εμπορεύματα αυτά. Η παρεμπόδιση της 

εισόδου τους ή η αύξηση του κόστους εισαγωγής με τη μορφή δασμών, τους συνεπιφέρει 

διόγκωση των εξόδων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μείωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους στο εξωτερικό, άρα και λιγότερες εξαγωγές” (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2016, σελ 5). 

Συνοψίζοντας, η βελτίωση των μεταφορών προωθεί σε μεγάλο βαθμό το διεθνές 

εμπόριο. Επιπλέον, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί φυσική συνέπεια 

της αύξησης του διεθνούς εμπορίου, το οποίο πραγματοποιείται με την ουσιαστική 

συμβολή των διεθνών μεταφορών. Θα μπορούσαμε χωρίς υπερβολή, να φανταστούμε 

μια μαθηματική εξίσωση, όπου το ελεύθερο εμπόριο και οι μεταφορές οδηγούν στο 

αποτέλεσμα αυτό, ή αλλιώς - όπως λέγεται στη βιβλιογραφία- σε έναν «ενάρετο κύκλο» 

(virtuous cycle): Οι μειώσεις των δασμών ωθούν την αύξηση του εμπορίου, η οποία 

μειώνει το κόστος μεταφοράς, οδηγώντας σε περαιτέρω ανάπτυξη (OECD 2006, σ. 21). 
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