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Πεξίιεςε 

 

Με ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο λα έρνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ θαη ηελ Κίλα λα έρεη εμειηρζεί ζε κηα νηθνλνκηθή ππεξδύλακε, ηα ηειεπηαία ρξνληα 

ππάξρεη κηα ηάζε ζπγθέληξσζεο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ πξνο ηελ Ώζία. 

Αεδνκέλεο ηεο ππεξβάιινπζαο δήηεζεο από ηελ Κίλα, απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξνζπαζεί λα δηεπξεπλήζεη θαηά πόζν είλαη ζπκθέξνπζα κηα δηαδξνκή πξνο ηελ Κίλα ζε 

ζρέζε κε κηα δηαδξνκή πξνο έλα ιηκάλη ηεο Βπξώπεο. 

Γηα λα εμεηαζηεί απηό αλαιύνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ππνινγίδεηαη ην λεθξό ηνπο ζεκείν ώζηε λα βξεζεί από πνηνλ 

αξηζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη θεξδνθόξν έλα ηαμίδη πξνο απηνύο ηνπο δύν 

πξννξηζκνύο. 

Παξάιιεια, δηεπξελνύληαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ε επηξξνή ηνπο ζην θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό 

ζπγθξίλνληαη πινία δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ αθνύ απμάλνληαο ην κέγεζνο ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκίαο θιίκαθαο πεηπραίλεηαη κείσζε ηνπ θόζηνπο. 

 ην πξώην θεθάιαην αλαιύεηαη ε έλλνηα ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη ε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Παξάιιεια γίλεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ κέρξη θαη ζήκεξα θαη ύζηεξα παξνπζηάδνληαη νη κεγαιύηεξεο 

εηαηξείεο πνπ πξσηνζηαηνύλ ζην θιάδν. 

 Σν δεύηεξν θεθάιαην επηθεληξώλεηαη ζην θιάδν ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Ώξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρσξίδνληαη ηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Μεηά, αλαιύεηαη ην πιαίζην θάησ από ην 

νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ε ηάζε ηόζν 
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ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ όζν θαη ησλ ηεξκαηηθώλ γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. 

 ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην λεθξό ζεκείν, ζην πσο εμειίρζεθε ζε απηό πνπ 

είλαη ζήκεξα θαη ζηε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο νξζνινγηθέο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιύνληαη ηα θόζηε πνπ αθνξνύλ έλα πινίν 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη έπεηηα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηξηώλ πινίσλ 

δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο θαη δηαθνξεηηθνύ πξννξηζκνύ νύησο ώζηε λα εξεπλεζεί θαηά πόζν 

επεξεάδνπλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο πινία αλάινγα κε ηνλ 

πξννξηζκό ηνπο θαη από πνηα πνζόηεηα θνξηίνπ θαη πάλσ κπνξεί λα ζεσξεζεί θεξδνθόξν ην 

ηαμίδη γηα ην θάζε πινίν. 
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A BREAK EVEN APPROACH FOR CONTAINERSHIPS 

Abstract 

 

  

Because of the leading role that seaborne trade has in the development of international trade 

and the economic growth of China, the seaborne trade tends to concentrate towards Asia. 

Given the extreme demand from China for resources etc, this thesis attempts to investigate the 

profitability of a trip to China in comparison to a trip to a port of Europe. 

To examine this, this thesis calculates the operating costs of containerships and then based on 

their break-even-point it tries to explain after which number of containers a trip to these two 

destinations is profitable. 

At the same time, the economies of scale on container ships and their influence on the cost of 

travel are being addressed. In order to achieve this, ships of different sizes are compared since 

increasing their size will result in economies of scale and consequently in a reduction of costs. 

The first chapter analyzes the concept of world trade and the importance of maritime 

transport to its development. In addition a brief historical retrospection is given of the 

maritime transport, and then the largest leading companies in the sector are introduced. 

The second chapter focuses on the container transport sector. Initially, a historical 

retrospection is made and then container ships are divided according to their type. Next, 

follows the framework under which container terminals work and the tendency of both 

container ships and terminals to pursue and achieve economies of scale. 

The third chapter refers to the break-even-point, how it evolved to what it is today and its 

importance to rational business decisions. 

The fourth and final chapter analyzes the costs of a containership and then examines the 

case of three vessels of different size and different destination to investigate the extent to 

which economies of scale affect larger ships according to their destination and the minimum 

quantity of cargo required for the trip to be considered profitable for each ship. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

  

Δ λαπηηιία απνηειεί αλακθίβνια ην ζεκαληηθόηεξν θξίθν ηεο αιπζίδαο ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξώλ. Κύξηό ηεο όπιν απνηεινύλ ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα ηα νπνία έθεξαλ 

επαλάζηαζε ζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη κεηαθνξέο. Αηζεθαηνκκύξηα ηόλνη θνξηίνπ 

κεηαθέξνληαη θάζε ρξόλν πξνο ηελ Ώζία θαη ηελ Κίλα ε νπνία γλσξίδεη ηεξάζηηα αλάπηπμε 

θαη πξνο άιιεο ζαιάζζηεο εκπνξηθέο δηαδξνκέο.  

 θνπόο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί αλ απηή ηε ζηηγκή κε ηελ 

αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ε Κίλα είλαη πην ξηζθνθόξν γηα έλα πινίν κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έλα ηαμίδη πξνο ηελ Βπξώπε ζε ζρέζε κε έλα πξνο ηελ Ώζία, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ θαη θαηά πόζν ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ πινίσλ θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζπκβάιινπλ ζηε θεξδνθνξία ησλ κεγαιύηεξσλ 

πινίσλ ζ’ απηέο ηηο δηαδξνκέο. 

 Γηα λα εξεπλεζεί απηό ζα εμεηαζηνύλ ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε ηξηώλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο γηα δύν ηαμίδηα θαη ζα εμεηαζηεί ζε πνηό 

πνζνζηό θόξησζεο αμίδεη ζην θάζε πινίν λα θάλεη ην ηαμίδη ώζηε λα κελ είλαη δεκηνγόλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΘΑΛΑΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

1.1 Ειςαγωγή 
 

Ώπό ηε δεθαεηία ηνπ 1980 πεξίπνπ ην δηεζλέο εκπόξην, θξαηώληαο πάληα ηελ 

εζλνθεληξηθή ηνπ νξγάλσζε, αξρίδεη λα κεηαηξέπεηαη ζε παγθόζκην. Έηζη, όζνλ αθνξά ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο πςειώλ ππεξεζηώλ νξγάλσζεο ζε ζέκαηα κεηαθίλεζεο, 

πξώησλ πιώλ, ελδηάκεζσλ πξντόλησλ, εμαξηεκάησλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο έξρνληαη λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, αθνύ κε 

ηελ αλάπηπμε πνπ εκθαλίζηεθε ζηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα (Β/Κ) εθείλε ηελ πεξίνδν 

βνήζεζαλ ζηελ επηθξάηεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ. ’ απηό βνήζεζε επίζεο θαη ε 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ θνξηίνπ πνπ μεπεξλάεη θάζε είδνπο άιιε 

κεηαθνξά. 

Λόγσ ηεο θπζηθήο δηακόξθσζεο ηνπ πιαλήηε (ηα ηξία ηέηαξηα ηεο γεο θαιύπηνληαη από 

λεξό) νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ήηαλ πάληα πςίζηεο ζεκαζίαο. Ήηαλ ν πξώηνο νπζηώδεο 

ηξόπνο κεηαθνξάο αγαζώλ θαη αλζξώπσλ αθνύ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηεο μεξάο άλζηζαλ 

αηώλεο κεηά όηαλ εκθαλίζηεθε ε αηκνκεραλή θαη ε κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο θαη νη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο κόλν γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηνλ δεύηεξν Παγθόζκην πόιεκν. 

Ο κεγάινο όγθνο θνξηίνπ πνπ κεηαθεξόηαλ κέζσ ζαιάζζεο θαη ε ππεξνρή ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ έλαληη ησλ άιισλ ηξόπσλ κεηαθνξάο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ απμήζεθε 

δξακαηηθά ε δήηεζή ηνπο γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ όπσο θαύζηκα, πξώηεο ύιεο, δεκεηξηαθά 

θιπ. 

Σέινο, ε αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, καδί κε ηε κεγαιύηεξε εμεηδίθεπζε ησλ 

παξαγσγηθώλ κέζσλ, ηνλ θαηακεξηζκό ησλ έξγσλ θαη ηε κεγαιύηεξε απηνκαηνπνίεζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ώζεζαλ ζηε δεκηνπξγία κεγαιύηεξσλ 

ιηκαληώλ θαη ηεξκαηηθώλ κε ζθνπό ηε κεγαιύηεξε ιηκεληθή παξαγσγή θαη ην κηθξόηεξν 

καθξνρξόλην κέζν θόζηνο. 
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1.2 Θαλάςςιεσ μεταφορέσ και Διεθνέσ Εμπόριο 

 

Χο κεηαθνξά νξίδεηαη θάζε ελέξγεηα πνπ παξάγεη ρξεζηκόηεηα κέζσ ηεο δηαθίλεζεο 

πξνζώπσλ θαη αγαζώλ από κηα ζέζε ζε κηα άιιε.(Γ. Γεσξγαληόπνπινο Β.-ΐιάρνο Γ., 1997, 

«Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή») 

Κάζε ζπλαιιαγή πνπ γίλεηαη κε ηε κεηαθνξά αγαζώλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ θέξλεη 

ζε επηθνηλσλία ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξώλ απηώλ δεκηνπξγώληαο δηεζλείο εκπνξηθέο ζρέζεηο 

δίλνληάο καο ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ.  

Ώπηό πνπ επηηπγράλεηαη κε ην δηεζλέο εκπόξην είλαη όηη κπνξεί ε θάζε ρώξα λα 

επηθεληξσζεί ζηελ παξαγσγή πξντόλησλ ηα νπνία κπνξεί λα παξάμεη κε ην ρακειόηεξν 

δπλαηό θόζηνο, κε απνηέιεζκα, εθηόο από ην κεησκέλν θόζηνο, λα ππάξρεη θαη δηεζλήο 

θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη εμεηδίθεπζε ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο θάζε ρώξαο 

απμάλνληαο έηζη ηελ παξαγσγή (Adam Smith: «Μηα Έξεπλα ζηε Φύζε θαη ηα Ώίηηα ηνπ 

Πινύηνπ ησλ Βζλώλ» (1776)). Βπίζεο, δελ έρνπλ όιεο νη ρώξεο πξόζβαζε ζηνπο ίδηνπο 

θπζηθνύο πόξνπο θάηη ζην νπνίν δίλεη ιύζε ην δηεζλέο εκπόξην αθνύ νη κεηαθνξέο 

εθηείλνληαη πηα θπξηνιεθηηθά παληνύ. 

πσο είλαη πξνθαλέο ην δηεζλέο εκπόξην είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε δηεζλή 

νηθνλνκία θαη απηό νθείιεηαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηόζν ηελ νηθνλνκηθή 

όζν θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε κηαο ρώξαο. 

 Σν ζεκαληηθόηεξν είδνο κεηαθνξάο είλαη απηό ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή ιύζε γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ όγθνπ θνξηίνπ. Σα πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμάλνπλ ην κέγεζόο ηνπο ζπλερώο, ην θόζηνο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη πην θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ από θάζε άιιν είδνο κεηαθνξάο. Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε 

κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαιππηεη πάλσ από ην 80% ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. 
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Η δομή ηης αλσζίδας ηων μεηαθορών ζηο σπερπόνηιο εμπόριο 
 

 

 
 (Πθγι: Παρδάλθ Α., Η Λιμενική Βιομηχανία, Εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα 2001) 

 

1.3 Ιςτορική Αναδρομή  των θαλάςςιων μεταφορών 
 

Δ εμέιημε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε ηξεηο πεξηόδνπο.  

1. 1200 πρ - 15
ν
 αηώλα κρ 

2. 15
ν
 αηώλαο – πξώην ηέηαξην 19

νπ
 αηώλα 

3. 19
νο

 αηώλαο – ζήκεξα 

Ώλ θαη ζηελ πξώηε πεξίνδν νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δελ ήηαλ ηόζν δηαδεδνκέλεο, ε αμία 

ηνπο παξακέλεη κεγάιε αθνύ ζ’ απηέο βαζίζηεθε ε αλάπηπμε πνιηηηζκώλ όπσο ησλ 

Φνηληθώλ, ησλ Βιιήλσλ, ησλ Ρσκαίσλ θαη ηεο ΐπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Βπίζεο, ε 

αλάπηπμε πνπ γλώξηζε ην ζαιάζζην εκπόξην θαηά ηνλ κεζαίσλα έδσζε ηηο βάζεηο, κε ηηο 

δηεζλείο ζπλαιιαγέο, γηα ηελ πξόνδν ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. 

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 

ΘΑΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΣΟΛΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ 

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ 
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Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν, αξρίδνπλ πιένλ νη κεηαθνξέο λα γίλνληαη ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα θαη ν ξόινο ηνπ πινίνπ αιιάδεη δξαζηηθά. Καηαξράο, ράξηλ ζε απηό αλαθαιύθζεθαλ 

πνιιέο λέεο πεξηνρέο θαη έθηαζε ε γε ζηα όξηα πνπ έρεη κέρξη θαη ζήκεξα. Βπίζεο, επέηξεπε 

πηα κεηαθνξέο θαη ζπλαιιαγέο κεηαμύ πην απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη αγνξώλ. 

Δ ηξίηε πεξίνδνο θηάλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Μεηά απν ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

παξνπζηάδεηαη αύμεζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, αθνύ αθνινπζώληαο ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ην πινίν αξρίδεη ζηγά ζηγά λα παίξλεη ηε κνξθή πνπ έρεη θαη ζήκεξα. Παξάιιεια, 

γίλεηαη πην εύθνιε ε κεηαθνξά αλζξώπσλ θαη πξντόλησλ, δειαδή δύν εθ ησλ ηξηώλ 

ζπληειεζηώλ παξαγσγήο. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1849-1914 ν θιάδνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ραξαθηεξίζηεθε από 

πνιιά ζθακπαλεβάζκαηα ζηηο ηηκέο ησλ λαύισλ. Ώπηό νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ζηε ρξήζε ηεο αηκνκεραλήο πνπ κείσζε ην θόζηνο κεηαθνξάο. Έλα άιιν 

απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο απηήο ήηαλ ε αύμεζε ηεο δήηεζεο πξώησλ πιώλ όπσο 

ζηδεξνκεηαιιεύκαηα, άλζξαθαο, μπιεία θιπ. Φπζηθό επαθόινπζν ήηαλ ν πεξηνξηζκόο ηεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαζώο ηα απνζέκαηα πξώησλ πιώλ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ρώξεο 

πνπ εμαξηώληαη από εηζαγσγέο πξώησλ πιώλ έρνπλ αλαγθαζηηθά δηαθνξεηηθνύο θύθινπο 

αλάπηπμεο αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα. 

 

Ο 20όο αηώλαο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ηερλνινγηθή εμέιημε. ηηο αξρέο ηνπ αηώλα ν 

άλζξαθαο απνηεινύζε ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο θαη ε απμεκέλε ηνπ δήηεζε νδήγεζε 

ζηελ αύμεζε ηνπ κεηαθεξόκελνπ όγθνπ ηνπ άλζξαθα παγθνζκίσο. Ώξγόηεξα αθνινύζεζε ε 

ζηξνθή πξνο ην πεηξέιαην θαη ηνλ ειεθηξηζκό. Δ αιιαγή ησλ πεγώλ ελέξγεηαο άιιαμε ξηδηθά 

ην ηνπίν ζηελ παγθόζκηα αγνξά, θαζώο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο αλάγθεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ. Δ ζηξνθή πξνο ην πεηξέιαην σθέιεζε πνιύ θαη ηελ επηβαηεγό λαπηηιία, ε νπνία 

εθείλε ηελ πεξίνδν είρε ηδηαίηεξε άλζηζε, ιόγσ ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ πνπ 

ραξαθηήξηδαλ ηελ επνρή εθείλε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην πόζν απμήζεθε από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη ηα 

κέζα ηνπ 20νύ αηώλα ν όγθνο ηνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ. 
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Πεγή: Υαξιαύηε, Σδ., Θαλνπνύινπ, Β. θαη Θενηνθάο, Ε. (2009), Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

 Οη επηπηώζεηο ζηελ θαηαλνκή ηνπ όγθνπ κεηαθνξάο πξντόλησλ ιόγσ ηεο ζηξνθήο από ηνλ 

άλζξαθα ζην πεηξέιαην από ηνλ 19
ν
 ζηνλ 20

ό
 αηώλα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ γξάθεκα. 

 

  
 Πεγε: Υαξιαύηε, Σδ., Θαλνπνύινπ, Β. θαη Θενηνθάο, Ε. (2009), Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

1840 1887 1967

Εκατομμφρια Σόνοι 50 150 1900

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Εκ
α

το
μ

μ
φ

ρ
ια

 Σ
ό

νο
ι 

Διεκνζσ Θαλάςςιο Εμπόριο 1840-1967 

0

20

40

60

80

100

1887 1967

Κατανομή μεταφερόμενου όγκου (1887 και 1967) 

Άνθρακασ Δημητριακά Πετρζλαιο Άλλα 



- 

7  

 

ην πξώην κηζό ηνπ 20
νύ

 αηώλα παξνπζηάζηεθε κεγάιε αύμεζε ζηνλ όγθν ηνπ 

κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ. Δ ζηξνθή ζην πεηξέιαην, ε απμεκέλε ηνπ δήηεζε, αιιά θαη ε 

απμεκέλε κεηαθνξά επηβαηώλ εθείλε ηελ πεξίνδν, νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηνπ παγθόζκηνπ 

ζηόινπ. Δ αύμεζε απηή νδήγεζε ζε αθόκα κεγαιύηεξε αλάγθε πεηξειαίνπ θαη θάπσο έηζη 

γηγαληώζεθε ε παγθόζκηα λαπηηιία θαη ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ παίδεη ζηελ παγθόζκηα 

νηθνλνκία. 

 

 
Πεγή: Lloyd’s Register 

 

Δ απμεκέλε δήηεζε ζηα κέζα ηνπ 20
νύ 

αηώλα έδεημε πσο ππάξρεη πεξηζώξην γηα ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο ζηε λαπηηιία θαη κάιηζηα κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν ζα ζπλέβαιαλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνύ ηνπο ηζνδπγίνπ. Κάπσο έηζη, απμήζεθε 

θαηά 20% ε ζπκκεηνρή απηώλ ησλ ρσξώλ ζηνλ παγθόζκην ζηόιν θαη παξάιιεια κεηώζεθε 

ην κεξίδην ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ, ζε ζεκείν πνπ μεθίλεζαλ λα αθνινπζνύλ ηηο ίδηεο 

ηαθηηθέο κε ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ηαθηηθέο πνπ νη ίδηεο θαηεγνξνύζαλ ζην παξειζόλ. 

Λίγν κεηά ηνλ Αεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν έγηλε θαη ε αξρή ηεο ρξήζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 μεθίλεζε ε κνλαδνπνίεζε 

ηνπ θνξηίνπ ζε εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Υάξηλ ζε απηή ηελ αιιαγή, άιιαμε ν ηύπνο ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο γεληθνύ θνξηίνπ, κεηώζεθε πνιύ ν ρξόλνο θνξηνεθθόξησζεο ζηα ιηκάληα θαη 

αθνινύζεζε κία πεξίνδνο πνπ λαππεγνύληαλ ζπλερώο λέα πινία. 
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Πεγή: Υαξιαύηε, Σδ., Θαλνπνύινπ, Β. θαη Θενηνθάο, Ε. (2009), Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

 

Μία εηθνζαεηία αξγόηεξα, ε πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο ζηε λαπηηιία είρε νδεγήζεη ζε 

ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ παγθόζκηνπ ζηόινπ. Σν 1981 ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζθνξάο 

πινίσλ θαη ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ππήξμε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθόηεηαο, πξάγκα πνπ 

νδήγεζε ζε θξίζε ηε λαπιαγνξά. Τπήξμαλ πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

ησλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε δεκηνπξγία δεύηεξσλ λενινγίσλ, πξάγκα πνπ δελ 

επέηξεπε ζηα θξάηε λα ηηο ειέγρνπλ. 

Δ λαπηηιηαθή θξίζε νδήγεζε αξθεηέο ηξάπεδεο λα ζηακαηήζνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο 

ζην λαπηηιηαθό ηνκέα, θαζώο θξίζεθε όηη ήηαλ ηδηαίηεξα ξηζθνθόξνο. Παξάιιεια νη 

ηξάπεδεο δελ κπνξνύζαλ λα θαιύςνπλ ηεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ 

ρσξώλ. 
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1.4 Σο Παγκόςμιο Θαλάςςιο Εμπόριο ήμερα 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ην ζαιάζζην εκπόξην παξνπζίαζε κηα ζρεηηθή αύμεζε, παξά ηε 

κεησκέλε δήηεζε θαη ηε ρακειόηεξε αλάπηπμε ηεο Κίλαο ε νπνία είλαη ππεξδύλακε όζνλ 

αθνξα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμή ηεο λα έρεη αληίθηππν θαη ζην 

δηεζλέο εκπόξην. ΐέβαηα, ε ρακειόηεξε αλάπηπμε ηεο Κίλαο έρεη θαη ηα θαιά ηεο αθνύ ζηελ 

πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθώλ, αξρίδεη λα απμάλεηαη ην ζαιάζζην εκπόξην ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. ζνλ αθνξά ζηε ρσξεηηθόηεηα εθηνπίζκαηνο (dead weight tonnage 

- dwt), νη πέληε θνξπθαίεο ρώξεο ζηηο αξρέο ηνπ 2016 ήηαλ ε Βιιάδα, ε Εαπσλία, ε Κίλα, ε 

Γεξκαλία θαη ε ηγθαπνύξε θαη νη πέληε θνξπθαίεο από άπνςε λενιόγεζεο ζεκαίαο ήηαλ ν 

Παλακάο, ε Ληβεξία, ηα λεζηά Μάξζαι, Σν Υνλγθ Κνλγ (Κίλα) θαη ε ηγθαπνύξε. 

 

 

1.4.1 Παγκόςμιο θαλάςςιο εμπόριο κατά όγκο 
 

 Σν 2015, ηα θνξηία πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ πινίσλ μεπέξαζαλ ηνπο δέθα δηζεθαηνκκύξηα 

ηόλνπο κε ηελ αύμεζε ησλ θνξηίσλ θαηά 2.1% πνπ αλ θαη ζεηηθό είλαη ρακειόηεξν από ην 

κέζν ξπζκό αύμεζεο. πσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ 

ζπλνιηθνύ όγθνπ ην είρε θαη πάιη ην μεξό ρύδελ θνξηίν καδί κε ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα, 

αθήλνληαο αξθεηά πίζσ ην πγξό θνξηίν. 

 

Καηαλνκή όγθνπ θνξηίσλ 

Σύπνο Φνξηίνπ Ξεξό θνξηίν / γεληθό θνξηίν / 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα 

Τγξό θνξηίν 

Πνζνζηό παγθνζκίνπ 

εκπνξίνπ 

70,7% 29,3% 

Πεγή: UNCTAD 
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Ώλάπηπμε δηεζλνύο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ζε επηιεγκέλα ρξόληα (εθαηνκκύξηα ηόλνη) 

 Πεηξέιαην θαη 

αέξην 

Κύξηα θνξηία 

ρύκα 

Ξεξά θνξηία ύλνιν 

1970 1 440 448 717 2 605 

1980 1 871 608 1 225 3 704 

1990 1 755 988 1 265 4 008 

2000 2 163 1 295 2 526 5 984 

2005 2 422 1 709 2 978 7 109 

2006 2 698 1 814 3 188 7 700 

2007 2 747 1 953 3 334 8 034 

2008 2 742 2 065 3 422 8 229 

2009 2 642 2 085 3 131 7 858 

2010 2 772 2 335 3 302 8 409 

2011 2 794 2 486 3 505 8 785 

2012 2 841 2 742 3 614 9 197 

2013 2 829 2 923 3 762 9 514 

2014 2 825 2 985 4 033 9 843 

2015 2 947 2 951 4 150 10 047 

Πεγή: UNCTAD 
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Πεγή: UNCTAD 

 

Πεγή: UNCTAD 

 

ζνλ αθνξά ζηηο κεηαθνξέο μεξνύ θνξηίνπ γηα ην 2015, παξνπζηάζηεθε κελ αύμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 1,2%, αιιά ήηαλ πνιύ ρακειόηεξε από ηελ αύμεζε θαηά 5% ην 2014. Σν 

εκπόξην ησλ μεξώλ ρύδελ θνξηίσλ αλήιζε ζε 4,8 δηζ ηόλνπο, κε ηνλ όγθν ηνπο λα κεηώλεηαη 

θαηά έλα νξηαθό 0,2%, παξνπζηάδνληαο ηελ πξώηε πηώζε από ην 2009. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο 
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ήηαλ πεξηνξηζκέλνο εμαηηίαο ηεο πηώζεο ζηα θνξηία ησλ πέληε κεγάισλ εκπνξεπκάησλ 

μεξνύ ρύδελ (-1.3%), ηδίσο ηνπ άλζξαθα (-6,9%). Δ επηβξάδπλζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπώλ θαη ησλ επελδύζεσλ ππνδνκώλ από ηελ Κίλα θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ράιπβα  επεξέαζαλ ην εκπόξην ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο, ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ην 13,6% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ηνπ 2015. Σν εκπόξην ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο ην 

νπνίν έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ Κίλα, απμήζεθε θαηά 1,9% ην 2015, αξθεηά πην θάησ 

από ην δηςήθην πνζνζηό ηνπ 12,5% ηνπ 2014. 

 

Με πην αξγό ξπζκό θαη ζπγθεθξηκέλα κε 2,6% πνπ αληηζηνηρνύλ ζπλνιηθά ζε 2,53 

δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο απμήζεθε θαη ν όγθνο άιισλ μεξώλ θνξηίσλ (γεληθνύ θνξηίνπ, 

ρύδελ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ)  πνπ αλαινγεί ζην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνύ μεξνύ θνξηίνπ. 

Παξάιιεια, εμαηηίαο ησλ ππνηνληθώλ ελδν-αζηαηηθώλ ζπλαιιαγώλ παξνπζηάζηεθε πηώζε 

ηνπ Ώλαηνιηθνύ  Ώζηαηηθνύ-Βπξσπατθνύ εκπνξίνπ, παξνπζηάζηεθε κείσζε θαη ζηα 

ππόινηπα δύν ηξίηα ηνπ ζπλνιηθνύ μεξνύ θνξηίνπ πέθηνληαο από ην 6,1% ηνπ 2014 ζην 

2,9% ην 2015. Σν ζπλνιηθό εκπόξην εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ εθηηκάηαη ζε 1,69 

δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο, πνπ ηζνδπλακεί κε 175 εθαηνκκύξηα TEUs. 

Ώληίζεηα κε ην εκπόξην μεξνύ θνξηίνπ, ην εκπόξην πεηξειαίνπ ράξηλ ζηελ κεγάιε 

πξνζθνξά πνπ ππήξρε θαη ησλ κεησκέλσλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ είρε κηα από ηηο θαιύηεξεο 

ρξνληέο ηνπ από ην 2008. Σα θνξηία αξγνύ πεηξειαίνπ εθηηκάηαη όηη απμήζεθαλ θαηά 3,8% 

ην 2015. ύκθσλα κε ηελ UNCTAD, γηα ην 2015 ην εκπόξην πξντόλησλ πεηξειαίνπ 

απμήζεθε ηαρύηεξα από ό, ηη ην εκπόξην θπζηθνύ αεξίνπ. 

Οη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζπλέρηζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ κεγαιύηεξα κεξίδηα ζην ζύλνιν 

ησλ όγθσλ ηνπ δηεζλνύο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Δ ζπκβνιή ηνπο ζε θνξηώζεηο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ππόινηπν θόζκν εθηηκάηαη ζε 60% θαη ε δήηεζε γηα εηζαγσγέο έθηαζε ην 62%. 

πλέρηζαλ νη βαζηθνί εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο παγθνζκίσο ην 2015 θαη εδξαίσζαλ ηε ζέζε 

ηνπο σο πξνκεζεπηέο πξώησλ πιώλ, εληζρύνληαο παξάιιεια ηε ζέζε ηνπο σο κεγάιεο πεγέο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη θύξηνη ζπληειεζηέο ζηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο.*
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Πεγή: UNCTAD 

 

ζνλ αθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή επηξξνή, ην 2015, ε Ώζία εμαθνινύζεζε λα θπξηαξρεί σο 

ε θύξηα πεξηνρή θόξησζεο θαη εθθόξησζεο. Δ Ώκεξηθή μεπέξαζε ηελ Βπξώπε, ηελ Ώθξηθή 

θαη ηελ Χθεαλία όζνλ αθνξά ζηα εκπνξεύκαηα πνπ θνξηώζεθαλ, ελώ ε Βπξώπε έιαβε 

κεγαιύηεξνπο όγθνπο εκπνξεπκάησλ ρσξίο θνξηίν, αθνινπζνύκελε από ηελ Ώκεξηθή, ηελ 

Ώθξηθή θαη ηελ Χθεαλία. 
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Πεγή: UNCTAD  

 

Σν 2015, ην πεηξέιαην παξέκεηλε ην θύξην θαύζηκν, αληηπξνζσπεύνληαο ην έλα ηξίην ηεο 

παγθόζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Δ παγθόζκηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ππνζηεξίρζεθε 

από ηε δήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο, 

ηδηαίηεξα ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελ κέξεη από ηελ Κίλα 

θαη ηελ  Ελδία, όπνπ ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά 6,3% θαη 8,1% αληίζηνηρα. 

Σν παγθόζκην εκπόξην πεηξειαίνπ από ηε ζάιαζζα επηηαρύλζεθε ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

από ηελ δήηεζή ηνπ, ππνδειώλνληαο όηη ε δήηεζε πεηξειαίνπ από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο δελ 

ήηαλ ε κόλε παξάκεηξνο απηήο ηεο δηεύξπλζεο. Δ επαξθήο πξνζθνξά πεηξειαίνπ, νη 

ρακειέο ηηκέο, νη πξνζζήθεο ζηηο ηθαλνπνηεηηθέο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη 

βειηησκέλεο πεξηζσξηαθέο δηπιίζεηο θαη νη απμήζεηο ησλ απνζεκαηηθώλ, ζπλεβαιαλ ζηελ 

αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε ζεκεία 

ζπκθόξεζεο ησλ ππνδνκώλ, θαζπζηεξήζεηο θαη κεγαιύηεξε δήηεζε γηα απνζήθεπζε 

πεηξειαίνπ. Υακειόηεξεο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη βειηησκέλα πεξηζώξηα δηύιηζεο ζηήξημαλ ηηο 

εηζαγσγέο ζε Βπξώπε, θαζώο θαη θνξηία εληόο ηεο πεξηνρήο αιια θαη από θαη πξνο ηε 

Απηηθή Ώθξηθή θαη ηε Απηηθή Ώζία. Οη εηζαγσγέο αξγνύ πεηξειαίνπ ζηελ Κίλα 
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αληηπξνζώπεπαλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο αύμεζεο, θαζώο νη όγθνη απμήζεθαλ θαηά 9,3% 

πεξίπνπ. 

Σν παγθόζκην εκπόξην θπζηθνύ αεξίνπ πνπ κεηαθέξεηαη δηα ζαιάζζεο ζε πγξνπνηεκέλε 

κνξθή, ην νπνίν αληηπξνζώπεπε ζρεδόλ ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ ην 2015, απμήζεθε θαηά 1,6%, ζε ζρέζε κε ην 2,5% ηνπ 2014. Οη ζπλνιηθέο 

πνζόηεηεο κεηαθνξάο έθηαζαλ ηα 338,3 δηζεθαηνκκύξηα θπβηθά κέηξα.  

ρεηηθά κε ηηο παγθόζκηεο κεηαθνξέο μεξνύ θνξηίνπ ρύδελ, ην 2015, ζπξξηθλώζεθαλ 

θαηά 0,2% θαη ν όγθνο ηνπο ππνινγίζηεθε ζε 4,8 δηζ. ηόλνπο. ε αληίζεζε κε ηε κέζε εηήζηα 

αύμεζε θαηά 7% ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην εκπόξην μεξνύ ρύδελ ζπξξηθλώζεθε, ιόγσ ηεο 

κείσζεο θαηά 1,3% ηνπ εκπνξίνπ ησλ πέληε κεγάισλ εκπνξεπκάησλ μεξνύ θνξηίνπ 

(ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο, άλζξαθα, ζηηεξώλ, βσμίηε θαη αινπκίλαο θαη θσζθνξηθνύ 

πεηξώκαηνο) . Σν 2015, νη απνζηνιέο ησλ πέληε κεγάισλ ρύδελ εκπνξεπκάησλ αλήιζαλ ζε 

2,95 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο. 

Γηα ηελ ίδηα ρξνληά, ην ζπλνιηθό εκπόξην εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο γξακκέο Ώλαηνιήο-

Αύζεο, ηηο δεπηεξεύνπζεο Ώλαηνιήο-Αύζεο, ηηο ελδνπεξηθεξεηαθέο, Νόηνπ-Νόηνπ θαη 

ΐνξξά-Νόηνπ ζεκείσζε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε, ελώ ν όγθνο απμήζεθε θαηά 2,4%, 

θζάλνληαο ηα 175 εθαηνκκύξηα TEU. Σξεηο θύξηνη παξάγνληεο ζπλδύαζηεθαλ γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηνλ ξπζκό απμεζεο ηνπ εκπνξίνπ κέζσ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαηά θύξην ιόγν, 

ε κείσζε ησλ όγθσλ ζηνλ θεληξηθό άμνλα ηεο εκπνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Ώλαηνιηθήο Ώζίαο-

Βπξώπεο. ε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ΐνξξά-Νόηνπ, ιόγσ ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

ρακειώλ ηηκώλ ησλ βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο όξνπο εκπνξίνπ θαη αγνξαζηηθήο δύλακεο 

ησλ ρσξώλ πνπ εμάγνπλ εκπνξεύκαηα, θαζώο θαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζην ελδναζηαθό 

εκπόξην ιόγσ ηεο επηβξάδπλζεο ζηελ Κίλα. 
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Πεγή: UNCTAD 

 

 

1.4.2 Παγκόςμιοσ τόλοσ 
 

ζνλ αθνξά ζην 2015, ν παγθόζκηνο εκπνξηθόο ζηόινο απμήζεθε θαηά 3,48% πνπ ήηαλ θαη 

ην ρακειόηεξν πνζνζηό ξπζκνύ αλάπηπμεο από ην 2003. Παξάιιεια, ε παγθόζκηα 

ρσξεηηθόηεηα θνξηίνπ απμήζεθε θαηά 2,1%, νδεγώληαο ζε πιενλάδνπζα παξαγσγηθόηεηα 

αθνύ ε δήηεζε απμήζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό.  

 Ώπό ηηο αξρέο ηνπ 2016 ν παγθόζκηνο εκπνξηθόο ζηόινο απνηειείηαη από 90.917 πινία 

πνπ ζπλδπάδνπλ 1,8 δηζεθαηνκκύξηα dwt. Σε κεγαιύηεξε αλάπηπμε παξνπζίαζαλ ηα πινία 

κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ (9,7 %), αθνινύζεζαλ ηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (7 %) θαη ηέινο ηα επηβαηεγά (5,5%). 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Πετρζλαιο και αζριο 1871 1459 1755 2050 2163 2422 2698 2747 2742 2642 2772 2794 2841 2844

Πζντε κφρια χφδην φορτία 608 900 988 1105 1295 1709 1814 1953 2065 2085 2335 2486 2742 2920

Άλλο ξηρό φορτίο 1123 819 1031 1125 1928 2009 2112 2141 2173 2004 2022 2112 2169 2260

Εμπορευματοκιβϊτια 102 152 234 371 598 969 1076 1193 1249 1127 1280 1393 1445 1524
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Σέινο, ζρεηηθά κε ην ζηόιν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, παξόιν πνπ ην 2015 παξαδόζεθαλ κόλν 

211 θαηλνύξγηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δειαδή 225 ιηγόηεξα από ην 2008, 

ιόγσ ηνπ γηγαληηζκνύ ησλ πινίσλ παξαηεξήζεθε ξεθόξ αύμεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ 

πινίσλ.  

 

 

 

1.4.3 Παρουςίαςη των μεγαλύτερων εταιρειών του θαλάςςιου εμπορίου 
  

ιεο απηέο νη εηαηξείεο παίδνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζην ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ 

θαη πνιιέο από απηέο πέξα από ηνλ θιάδν απηό δξαζηεξηνπνηνύληαη επίζεο ζηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο αιιά θαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο κε ηδηόθηεηα θνξηεγά. Παξάιιεια έρνπλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο πνιινύο ηδηόθηεηνπο ζηαζκνύο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε δηάθνξα 

ιηκάληα αλά ηνλ θόζκν. 

 

1.4.3.1 MAERSK LINE   
 

 

Αεκηνπξγήζεθε ην 2005 κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Royal P & O Nedlloyd από ηε δαληθή AP 

Moller – Maersk Group (Maersk). Αηαζέηεη δύν λαππεγεία, δηθνύο ηεο ζηαζκνύο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη δηθά ηεο ηξέλα θαη θνξηεγά ζε πάλσ από 100 ρώξεο. 
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Ο ζηόινο ηεο απνηειείηαη από 616 πινία θαη δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 πινία ρσξεηηθόηεηαο 

18.000 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 

 

1.4.3.2 MEDITERRANEAN SHIPPING Co SA  

 

 

Δ Mediterranean Shipping Co (MSC) έρεη ην κεγαιύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο ζηελ αγνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θόζκν ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα. Με έδξα ηελ Γελεύε θαη ηε 

λαπηηιηαθή γξακκή ηεο λα πιέεη ζε πεξηζζόηεξεο από 200 εκπνξηθέο νδνύο, δηαζέηεη ην 

δεύηεξν κεγαιύηεξν ζηόιν κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παγθνζκίσο. Ο ζηόινο ηεο 

απνηειείηαη θπξίσο από κεηαρεηξηζκέλα πινία αθνύ κόιηο ηα ηειεπηαία ρξόληα μεθίλεζε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ ηεο. 

 

Ο ζηόινο ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη από 465 πινία κε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πάλσ από 

665.000 TEU θαη ζηε θαηνρήο ηεο βξίζθεηαη ην κεγαιύηεξν πινίν κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ην MSC ζθαξ ρσξεηηθόηεηαο 19.244 TEU. 

 

 

1.4.3.3 CMA CGM SA  

 

Έρεη ζηε δηάζεζε ηεο 435 πινία θαη ρξεζηκνπνηεί 170 ζαιάζζηεο γξακκέο θαη 400 ιηκάληα ζε 

150 δηαθνξεηηθέο ρώξεο. 

Βπίζεο, ηεο αλήθεη ε ANL Container Line, ε MacAndrews, ε Feeder Associate Systems θαη 

δηαζέηεη θαη κεηνρέο ζηελ Ybarra.  

 

1.4.3.4 COSCO CONTAINER LINES LTD 
  
 

 

Δ Cosco Container Lines Ltd είλαη κηα από ηηο βαζηθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο COSCO ε 

νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλε ζηελ αγνξά ηαθηηθώλ γξακκώλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιν ηνλ θόζκν κε ζηόιν 268 πινίσλ.  
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1.4.3.5 HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE GMBH  

 

 

Δ Hapag-Lloyd Container Linies GmbH (HLCL) ηδξύζεθε ην 1970 θαη κεηά από 27 ρξόληα 

εμαγνξάζηεθε από ηνλ όκηιν Preussag ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

θαη ζηε βαξηά βηνκεραλία.  

 

Ο ζηόινο ηεο απνηειείηαη από 174 πινία.  

 

1.4.3.6 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD  

 

 

Δ Evergreen Marine Corp (EMC) ηδξύζεθε ην 1968 θαη μεθίλεζε κόλν κε έλα πινίν. 

εκαληηθό βήκα ζηελ εμέιημή ηεο ήηαλ ε δξνκνιόγεζε πινίσλ ησλ 1.200 TEU ζηελ γξακκή 

Ώζία/Βπξώπε.  

 

Μέρξη ην 1987 ε EMC ήηαλ ν κεγαιύηεξνο κεηαθνξέαο παγθνζκίσο, ελώ ζήκεξα θαηέρεη ηελ 

6ε ζέζε. Δ πηώζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη εηαηξείεο όπσο ε Maersk Sealand, ε 

Mediterranean Shipping Co, ε CMA CGM θ.α. είλαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη πξντόληα 

ζπγρσλεύζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνύλ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο. 

 

 

Ώλ θαη ζηελ επνρήο καο είλαη ζύλεζεο κεγάιεο εηαηξείεο λα ζπκκαρνύλ ή λα ζπγρσλεύνληαη, 

ε EMC παξακέλεη αλεμάξηεηε, θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα απνθξίλεηαη κε 

ηαρύηεηα ζηηο απμνκεηώζεηο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

 

Ο ζηόινο ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη από 189 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηα 

νπνία ηαμηδεύνπλ ζε πεξίπνπ 80 ρώξεο. 
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1.4.3.7 HANJIN SHIPPING CO LTD  

 

 

πσο θαη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο έηζη θαη ζηε λαπηηιία νη πεξηζζνόηεξεο εηαηξείεο έρνπλ 

επεξεαζηεί αξλεηηθά από ηελ θξίζε ηνπ 2008 θηάλνληαο πνιιέο θνξέο κέρξη θαη ηελ 

πηώρεπζε. Σξαλό παξάδεηγκα ε Hanjin Shipping Co Ltd ε νπνία κέρξη θαη δύν ρξόληα πξηλ 

θαηείρε ηελ όγδνε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ κεγαιύηεξσλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ 

ηαθηηθώλ γξακκώλ αιιά ιόγσ ηεο θξίζεο, ηεο απμεκέλε πξνζθνξάο ρσξεηηθόηεηαο ζηα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ αλαγθάζηεθε λα θπξήμεη πηώρεπζε.  Δ 

εηαηξεία είρε ηδξπζεί ην 1988 θαη ήηαλ πξντόλ ηεο ζπγρώλεπζεο κεηαμύ ηεο Hanjin Container 

Lines (HJCL) θαη ηεο Korea Shipping Corporation (KSC). Βίρε ζεκαληηθή παξνπζία ζε όιεο 

ηηο βαζηθέο αγνξέο πξνζπαζώληαο παξάιειια λα επεθηείλεη ην παγθόζκην δίθηπό ηεο γηα 

ππεξεζίεο logistics βαζηδόκελε ζηε δηαρείξηζε ζηαζκώλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, απνζεθώλ 

θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ.  

 

Ο ζηόινο ηεο εηαηξείαο απνηεινύηαλ από 101 πινία.  

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζύκθσλα κε ην Bloomberg αλ θαη κε ιηγόηεξνπο πηα αληαγσληζηέο, ε 

γξακκή ησλ ηαθηηθώλ γξακκώλ δελ ζα επεξεαζηεί αηζζεηά.  

 

1.5 Διάκριςη Ναυτιλιακήσ Αγοράσ 
 

Κπξηόηεξν θξηηήξην δηάθξηζεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο είλαη ν ηύπνο ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ν 

νπνίνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ, αιιά θαη κε ηνλ 

όγθν ηνπο.  

 

I. Φνξηεγά (cargo ships): Eμππεξεηνύλ ηελ αγνξά ρύδελ θνξηίσλ θαη ηε λαπηηιία 

ηαθηηθώλ γξακκώλ. Μεηαθέξνπλ ρύδελ, γεληθά ή εηδηθά θνξηία. 

 

Σα θνξηεγά πινία δηαθξίλνληαη ζε: 

 Φνξηεγά πινία μεξώλ θνξηίσλ 

 ρύκα νκνεηδή θνξηία (bulk carrier) 
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 πινία κεηαθνξάο γεληθώλ θνξηίσλ (general cargo) 

 Φνξηεγά πινία πγξώλ θνξηίσλ 

 δεμακελόπινηα (Tanker) 

 Πινία ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ 

 ore/bulk/oil carriers- O.B.O 

 Ore/oil carriers 

 

II. Βπηβαηεγά: Aζρνινύληαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηώλ, νρεκάησλ θαη ελίνηε θαη κηθξώλ 

πνζνηήησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Σα επηβαηεγά πινία δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ώθηνπιντθά 

 Βηδηθώλ κεηαθνξώλ 

 Βπηβαηεγά νρεκαηαγσγά 

 Πεξηεγεηηθώλ Πιόσλ 

 Βπηβαηεγά νρεκαηαγσγά 

 Χθεαλνπόξα 

 

 

III. Πινία Βηδηθνύ Πξννξηζκνύ: Αεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ αλάγθε κεηαθνξάο θνξηίσλ 

πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο. 

 

 Σα πινία εηδηθνύ πξννξηζκνύ δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ώιηεπηηθά 

 Ώλαςπρήο 

 Βθπαηδεπηηθά 

 Καισδηαθά 

 Μεηεσξνινγηθά 

 Φαιαηλνζεξηθά 

 Φαξόπινηα 

 Χθεαλνγξαθηθά 
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IV. Πινία ΐνεζεηηθήο Ναπηηιίαο: θνπόο απηώλ ησλ πινίσλ είλαη ε εμππεξέηεζε άιισλ 

πινίσλ ή ιηκέλσλ ώζηε λα γίλεηαη πην νκαιά ε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Σα πινία βνεζεηηθήο λαπηηιίαο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Βζσηεξηθήο λαπζηπινΎαο ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ληκλόπινηα 

 Πνηακόπινηα 

 

  Πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε: 

 ΐπζνθόξνπο 

 Πισηέο δεμακελέο 

 Πισηνύο γεξαλνύο 

 Φνξηεγίδεο 

 

 Βηδηθνύ ηύπνπ ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε: 

 Ρπκνπιθά 

 Παγνζξαπζηηθά 

 Ναπαγνζσζηηθά 

 Πινεγίδεο 

 

1.6 Ανακεφαλαίωςη 
 

ην θεθάιαην απηό αλαιύεηαη ε έλλνηα ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξώλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αλαιύεηαη ε πνξεία ηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ θαη εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ θνξηίνπ θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ 

 

2.1 Ειςαγωγή 
 

Σν γεγνλόο όηη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηε ρξήζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηα νπνία ηηο έθεξαλ 

εδώ πνπ βξζίζθνληαη ζήκεξα. Λόγσ ησλ πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ θνξηίσλ. 

  

 Βηδηθά όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ πινίσλ παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πσο  

ππάξρεη κηα ηάζε γηγαληηζκνύ αθνύ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απμάλνληαο ην κέγεζνο ησλ πινίσλ ηνπο θαη παξάιιεια κεηώλνληαο 

ηα θόζηε ηνπο. 

  

 Ώπηή ε ηάζε βέβαηα δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη δεκηνπξγεζεί ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ  

εηαηξεηώλ δηαρείξηζεο ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αθνύ ρσξίο ηελ έγθαηξε 

θνξηνεθθόξησζε ησλ Β/Κ ν ρξόλνο αλακνλήο ζηα ιηκάληα ζα ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξνο, 

γεγνλόο πνπ ήδε νθείιεηαη θαη ζηελ ίδηα ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγνύληαλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

2.2 Ιςτορική Αναδρομή εμπορευματοκιβωτίων 
 

ια μεθίλεζαλ ην 1937 όηαλ ν Μάιθνκ Μαθ Ληλ πεξίκελε κε ηηο ώξεο λα θνξησζνύλ ζηα 

θνξηεγά ηνπ κεγάιεο πνζόηεηεο βακβαθηνύ ζε κηα απνβάζξα ζην New Jersey. Ο Μάιθνκ 

Μαθ Ληλ, ήηαλ ηδηνθηήηεο κηαο εηαηξείαο θνξηεγώλ κε έδξα ηε Νόηηα Καξνιίλα θαη έπξεπε 

ζπρλά λα πεξηκέλεη αηειείσηεο ώξεο ζην εθάζηνηε ιηκάλη κέρξη λα θνξησζεί ην θνξηίν ηνπ 

από ηνπο ιηκελεξγάηεο, ρξόλνο πνπ πνιιέο θνξέο αληηζηνηρνύζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 
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ηνπ πινίνπ πνπ κεηέθεξε απηό ην θνξηίν. Έηζη, ην 1937, απειπηζκέλνο γηα αθόκα κηα θνξά 

από ηνλ ρξόλν αλακνλήο ηεο θνξηνεθθόξησζεο πξνζπάζεζε λα ζθεθηεί έλα ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν δελ ζα ρξεηαδόηαλ πηα ε ζηνίβαμε ησλ πξντόλησλ κεκνλσκέλα γηα ην θαζέλα αιιά 

καδηθά θαη ρσξίο θπζηθά ηελ πξόθιεζε θαηαζηξνθώλ ζηα πξντόληα. Ώπηό νδήγεζε ζηελ ηδέα 

ησλ Βκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Β/Κ) πνπ αλ θαη είραλ ήδε μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

θάπνην κηθξό βαζκό ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, θαηάθεξαλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 

πιήξσο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαλ κέρξη ηόηε νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Κάπνηα ρξόληα κεηά θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1956, ν Μαθ Ληλ κεηέηξεςε ην πεηξειαηνθόξν 

ηνπ ΄ΐ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ «Potrero Hills» ζε έλα πινίν ηθαλό λα κεηαθέξεη 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα, ην νπνίν κεηνλόκαζε ζε «Ideal X». ην πξώην ηνπ ηαμίδη ην πινίν 

κεηέθεξε 58 κεηαιιηθά εκπνξεπκαηνθηβώηηα κε αθεηεξία ην New Jersey θαη πξννξηζκό ην 

Υηνύζηνλ ηνπ Σέμαο. Σν ηαμίδη δηήξθεζε έμη κέξεο θαη κέρξη λα εθθνξησζνύλ ηα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα είρε ήδε παξαγγειίεο γηα κειινληηθέο κεηαθνξέο κέζσ ησλ Β/Κ. 

Ώμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη κέρξη ηόηε ην θόζηνο θνξηνεθθόξησζεο ζε έλα κεζαίνπ 

κεγέζνπο πινίνπ ήηαλ 5,83 δνιάξηα αλά ηόλν θαη ην θόζηνο θνξηνεθθόξησζεο Β/Κ κε ην 

Ideal X ήηαλ κόιηο 15.7 ζεληο αλά ηόλν. 

Έηζη, ε εηαηξεία ηνπ Μάιθνκ Μαθ Ληλ «Pan-Atlantic Steamship Company» ε νπνία 

κεηνλνκάζηεθε αξγόηεξα ζε SeaLand έθεξε ηελ επαλάζηαζε κεηώλνληαο δξακαηηθά ην 

ρξόλν θαη ην θόζηνο θνξηνεθθόξησζεο δηεπθνιύλνληαο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη 

δηεπξύλνληαο ην δηεζλέο εκπόξην. 

 Σα επόκελα ρξόληα νη κεηαθνξέο κέζσ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γίλνληαη όιν θαη πην 

δηαδεδνκέλεο θαη γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε άλζηζε  θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2005. Ώλαθνξηθά, ν 

ζηόινο ησλ πινίσλ Β/Κ από ηα 615.000 TEU ρσξεηηθόηεηαο ην 1980 έθηαζε ζηα 7.164.400 

TEU ην 2005 ελώ από 750 πινία ην 1980 ν ζηόινο είρε θηάζεη ζηα 2.094 κέζα ζε δεθαπέληε 

ρξόληα. 

 

ηελ αλάπηπμε απηή ζπλέβαιιαλ ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ησλ Β/Κ έλαληη ησλ άιισλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Καηαξράο, πνιύ ζεκαληηθό ξόιν έπαημαλ νη δηαζηάζεηο ησλ Β/Κ αθνύ απνηεινύλ 

πξόηππν ISO θαη θαζηζηνύλ εύθνιε ηε δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ηνπο. ’ απηό , βνήζεζε θαη ην 

γεγνλόο όηη ν Μαθ Ληλ δελ παηέληαξε ηελ εθεύξεζή ηνπο. Παξάιιεια, ην 

εκπνξεπκαηνθηβώηην κπνξεί λα κεηαθέξεη πιεζώξα θνξηίσλ θαη κε ηνλ κνλαδηθό 
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αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπο βνεζάλε ζηε απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ. Έλα άιιν ζεκαληηθό 

ηνπο πιενλέθηεκα είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επεηεύρζεζαλ ράξηλ ζε απηά αθνύ 

κείσζαλ ηα κεηαθνξηθά θόζηε θαηά είθνζη θνξέο. Σέινο, εθηόο από ηε ηαρύηεηα κε ηελ 

νπνία κπνξνύλ λα θνξησζνύλ θαη λα εθθνξησζνύλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ επηηξέπνπλ 

ηελ θαιύηεξε απνζήθεπζή ηνπο θαη επεηδή αλνίγνληαη κόλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, 

βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή θινπώλ αθνύ ηα πεξηερόκελα ηνπο παξακέλνπλ άγλσζηα 

ζε ηξίηνπο. 

 

Πεγή: Γθηδηάθεο, Κ., Παπαδόπνπινο, Ώ. θαη Πισκαξίνηπ, Δ. Π. (2010), Ναπιώζεηο 
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Πεγή: Statista.com 

 

2.3 Είδη Εμπορευματοκιβωτίων 
 

Μέρξη λα θηάζνπλ ζηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα πέξαζαλ από 

πνιιά ζηάδηα. Ώξρηθά ην 1937, όηαλ θαη ήξζε γηα πξώηε θνξά ε ηδέα ζην κπαιό ηνπ Μάιθνκ 

Μαθ Ληλ, ηα πξώηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα είραλ κόλν έλα κέγεζνο, 35 πόδηα. Βπίζεο, ζαλ 

πξώηε ζθέςε ν Μαθ Ληλ ήζειε ηα Β/Κ αθνύ κεηαθεξζνύλ ζην ιηκάλη κε ηα θνξηεγά λα 

θνξησζνύλ κε όιν ην ζαζί αιιά ηειηθά ε ηδέα απηή απνξξίθζεθε αθνύ πεξηνξηδόηαλ έηζη ε 

πνζόηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα ρσξνύζε ζην πινίν. Μεηά από ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κνξθή 

ησλ Β/Κ θηάζακε ζηε ζεκεξηλή, δειαδή ζε εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαηεγνξίαο 20 θαη 40 

πνδώλ ησλ νπνίσλ ην κάθξνο δηαθέξεη ζπλήζσο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

θνξηίνπ. 

 Σα εκπνξεπκαηνθηβώηηα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
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 20 πνδώλ θιεηζηνύ ηύπνπ (20ft dry van ή box) 

 

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα βαξηά θνξηία, αιιά θαη γηα κηθξέο πνζόηεηεο θνξηίσλ. 

Μπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ θνξηία ζπλνιηθνύ βάξνπο θνληά ζηνπο 30 ηόλνπο. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα ειαθξύηεξα, κε ηε ρξήζε ειαθξύηεξνπ 

ζθειεηνύ γηα ρώξεο ζηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ηόζν κεγάιν βάξνο. 

 

 40 πνδώλ θιεηζηνύ ηύπνπ (40ft dry van ή box) 
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Αηπιάζηα από απηά ησλ 20 πνδώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πην νγθώδε θνξηία θαη 

κπνξνύλ λα ρσξέζνπλ ηνλ δηπιάζην όγθν θνξηίνπ ρσξίο λα ζεκαίλεη όηη είλαη θαη 2 

θνξέο πην βαξηά αθνύ δελ ππάξρεη αλαινγία κεηαμύ όγθνπ θαη βάξνπο. 

 

 20 πνδώλ αλνηρηήο νξνθήο (20ft open top) 

 

 

 

Ώπηά ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα θνξηώλνπλ ηα εκπνξεύκαηα κε ηε βνήζεηα γεξαλώλ 

κέζα από ηελ αλνηρηή νξνθή πνπ δηαζέηνπλ. Δ αλάγθε απηνύ ηνπ ηύπνπ Β/Κ 

πξνέθπςε επεηδή πνιιέο θνξέο ην θνξηίν κπνξεί λα είλαη ςειόηεξν από ην ύςνο ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαζώο επίζεο επεηδή πνιιά εκπνξεύκαηα δελ κπνξνύλ λα 

θνξησζνύλ από ηελ πόξηα γηα δηάθνξνπο ηερληθνύο ιόγνπο.  

 

 40 πνδώλ αλνηρηήο νξνθήο 
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Ίδηα κε εθείλα ησλ 20 πνδώλ, κε ζθνπό ηε θόξησζε κεγαιύηεξσλ ζε κήθνο 

θνξηίσλ. 

 

 20 πνδώλ ςπγείν (20ft reefer) 

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο, όπσο είλαη ηα εππαζή πξντόληα. Σα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα απηά έρνπλ ςπθηηθνύο κεραληζκνύο νη νπνίνη παίξλνπλ 

ελέξγεηα είηε από ην πινίν, κέζσ ζηαζεξώλ βάζεσλ παξνρήο ειεθηξηζκνύ, είηε κε 

γελλήηξηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ηξέλνπ ή θνξηεγνύ. Οη 

ζεξκνθξαζίεο ζηηο νπνίεο δηαηεξεί ην θνξηίν ην ζπγθεθξηκέλν είδνο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 4 C
o
  θαη -18 C

o.
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 40 πνδώλ ςπγείν (40ft reefer) 

 

 

 

 

Αηπιάζην ζε κέγεζνο εκπνξεπκαηνθηβώηην από απηό ησλ 20 πνδώλ, κε δπλαηόηεηα 

κεηαθνξάο δηπιάζηνπ όγθνπ θνξηίν.  

 

 40 πνδώλ ςειά (40ft high cube reefer) 

 

 

 

 

Σα εκπνξεπκαηνθηβώηηα θιεηζηνύ ηύπνπ, αιιά θαη ηα ςπγεία, δηαθξίλνληαη θαη ζε 

απηά πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα θνξηία πνπ είλαη αθόκε πην ειαθξηά ζε ζρέζε κε ην 
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βάξνο ηνπο. Ώπηά ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα είλαη κόλν 40 πνδώλ θαη είλαη ιίγν 

κεγαιύηεξα ζε δηαζηάζεηο. 

 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ηύπσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 20’ Β/Κ Κιεηζηνύ Σύπνπ 40’ Β/Κ Κιεηζηνύ Σύπνπ 40’ Β/Κ Κιεηζηνύ Σύπνπ 

Αηαζηάζεηο Βζσηεξηθνύ 

Μάθξνο 5.897 mm 19 ft & 4,17 in 12.031 mm 39 ft & 5,66 in 12.031 mm 39 ft & 5,66 in 

Πιάηνο 2.348 mm 7 ft & 8,44 in 2.348 mm 7 ft & 8,4 in 2.348 mm 7 ft & 8,44 in 

Όςνο 2.385 mm 7 ft & 9,9 in 2.385 mm 7 ft & 9,9 in 2.690 mm 8 ft & 9,91 in 

Άλνηγκα πόξηαο 

Πιάηνο 2.337 mm 7 ft θαη 8,01 in 2,337 mm 7 ft & 8,01 in 2,337 mm 7 ft & 8,01 in 

Όςνο 2.272 mm 7 ft θαη 5,45 in 2,272 mm 7 ft & 5,45 in 2,577 mm 8 ft & 5,46 in 

ΐάξνο 

πλνιηθό 30.480 kg 67.200 lb 30.480 kg 67.200 lb 30.480 kg 67.200 lb 

Ώπόβαξν 2.290 kg 5.050 lb 3.770 kg 8.310 lb 3.990 kg 8.800 lb 

Χθέιηκν θνξηίν 28.190 kg 62.150 lb 26.710 kg 58.890 lb 26.490 kg 58.400 lb 

Υσξεηηθόηεηα 33 m
2
 1.166 ft

2
 67,4 m

2 
2.379 m

2 
76,0 m

2 
2.684 m

2 

 

 

 

 20’ Β/Κ Φπγείν 40’ Β/Κ Φπγείν 40’ Β/Κ Φπγείν 

Αηαζηάζεηο Βζσηεξηθνύ 

Μάθξνο 5.455 mm 17 ft & 10,76 in 11.554 mm 39 ft & 10,88 in 11.585 mm 39 ft & 0,00 in 

Πιάηνο 2.290 mm 7 ft & 6,16 in 2.286 mm 7 ft & 6,00 in 2.290 mm 7 ft & 6,16 in 

Όςνο 2.262 mm 7 ft & 5,06 in 2.216 mm 7 ft & 3,24 in 2.527 mm 8 ft & 3,49 in 

Άλνηγκα πόξηαο 

Πιάηνο 2.290 mm 7 ft θαη 6,16 in 2,286 mm 7 ft & 6,00 in 2,290 mm 7 ft & 6,16 in 

Όςνο 2.227 mm 7 ft θαη 3,68 in 2,182 mm 7 ft & 1,91 in 2,491 mm 8 ft & 2,10 in 

ΐάξνο 

πλνιηθό 24.0000 kg 52.910 lb 30.480 kg 67.200 lb 30.480 kg 67.200 lb 

Ώπόβαξν 2.960 kg 6.530 lb 4.240 kg 9.350 lb 4.110 kg 9.060 lb 

Χθέιηκν θνξηίν 21.040 kg 46.380 lb 26.240 kg 57.850 lb 26.370 kg 58.140 lb 

Υσξεηηθόηεηα 28,3 m
2
 998 ft

2
 58,5 m

2 
2.066 m

2 
67,0 m

2 
2.36 m

2 

 

 20’ Β/Κ Ώλνηρηήο Οξνθήο 40’ Β/Κ Ώλνηρηήο Οξνθήο 

                               Αηαζηάζεηο Βζσηεξηθνύ 

Μάθξνο 5.898 mm 19 ft & 4,21 in 12.022 mm 39 ft & 5,31 in 

Πιάηνο 2.346 mm 7 ft & 8,05 in 2.346 mm 7 ft & 8,36 in 

Όςνο 2.381 mm 7 ft & 9,74 in 2.381 mm 7 ft & 9,74 in 

                              Άλνηγκα πόξηαο 

Πιάηνο 2.338 mm 7 ft θαη 8,05 in 2,338 mm 7 ft & 8,05 in 

Όςνο 2.244 mm 7 ft θαη 4,35 in 2,244 mm 7 ft & 4,35 in 

                              ΐάξνο 

πλνιηθό 24.000 kg 52.910 lb 30.480 kg 67.200 lb 

Ώπόβαξν 2.450 kg 5.400 lb 4.020 kg 8.860 lb 

Χθέιηκν θνξηίν 21.550 kg 47.510 lb 26.460 kg 58.340 lb 
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Υσξεηηθόηεηα 32,6 m
2
 1.150 ft

2
 66,4 m

2 
2.345 m

2 

 

 20’ Βπίπεδν Β/Κ 40’ Βπίπεδν Β/Κ  

                               Αηαζηάζεηο Βζσηεξηθνύ 

Μάθξνο 5.897 mm 19 ft & 4,17 in 11.986 mm 39 ft & 3,89 in 

Πιάηνο 2.018 mm 6 ft & 7,45 in 2.236 mm 7 ft & 4,03 in 

Όςνο 2.097 mm 6 ft & 9,77 in 1.968 mm 7 ft & 5,48 in 

                              ΐάξνο 

πλνιηθό 30.480 kg 67.200 lb 45.000 kg 99.210 lb 

Ώπόβαξν 2.720 kg 6.000 lb 5.850 kg 12.900 lb 

Χθέιηκν θνξηίν 27.760 kg 61.200 lb 39.150 kg 86.310 lb 

Υσξεηηθόηεηα 25,0 m
2
 882 ft

2
 52,7 m

2 
1.860 m

2 

 

2.4 Αγορά πλοίων μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων 
 

Σα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αθνινπζνύλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή είηε 

από ιηκάλη ζε ιηκάλη είηε από ζεηξά ιηκαληώλ. Έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη θηάλνπλ 

ζην πξννξηζκό ηνπο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία αλεμαξηήησο πιεξόηεηαο θνξηίνπ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απαηηνύληαη κεγάια πνζά 

επελδύζεσλ από ηε κεξηά ησλ πινίσλ αιιά θαη από ηα ηεξκαηηθά. 

 

 

Οη ηξεηο βαζηθνί ηύπνη πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη νη εμήο: 

 “Fully cellular container ships”: θνπόο ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά ε κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβώηησλ. Φνξηώλνπλ ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα κε ηε βνήζεηα θάζεησλ 

νδεγώλ ζρεκαηίδνληαο θειηά (cells) γηα ηελ θαιύηεξε ηνπνζέηεζε ηνπο. 

  

 “Cellular ships with Ro/Ro capability”: Ώπηά ηα πινία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο 

ηξνρνθόξσλ θνξηίσλ ρξεζηκνπνηώληαο εμνπιηζκό “Roll-on, Roll off” θαη ηε 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ρξεζηκνπνηώληαο εμνπιηζκό “Lift-on, 

Lift-off”. 

 

  “Multi-purpose container ships”: Ώπνηεινύλ πινία πνπ κεηαθέξνπλ 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα, γεληθό θνξηίν, ή break bulk θαη άιιεο κνξθέο θνξηίνπ ζην πξώην 

κέξνο ηεο δηαδξνκήο θαη θύξηα ρύδελ θαη ηξνρνθόξα ζην δεύηεξν. 
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 ζνλ αθνξά ζην ηξόπν αλαθνξάο ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρεη 

επηθξαηήζεη λα αλαθεξόκαζηε ζε απηά βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηνπο ζε δηεζλείο κνλάδεο. Σα πην 

δηαδεδνκέλα εκπνξεπκαηνθηβώηηα είλαη απηά ησλ 20 πνδηώλ κήθνο (24 ηόλνη πεξίπνπ) θαη 

απηά ησλ 40 πνδηώλ κήθνο (πεξίπνπ 34 ηόλνη). Γηα ηε ρσξεηηθόηεηα ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο Twenty-Foot Equivalent Units (TEU) πνπ εθθξάδεη πόζεο 

κνλάδεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ησλ 20 πνδώλ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ. Βπίζεο, 

θαηεγνξηνπνηνύληαη βάζεη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ρσξίδνληαη ζε γεληέο. 

ηελ πξώηε γεληά αλήθνπλ ηα πινία πνπ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ κέρξη θαη 1000 TEU θαη 

νλνκάδνληαη “feedermax”. Σα πινία δεύηεξεο γεληάο θηάλνπλ κέρξη θαη ηα 1800 TEU. Σα 

πινία ηξίηεο γεληάο νλνκάδνληαη “Sub-Panamax” θαη θηάλνπλ κέρξη ηα 3000 TEU. Μεηά 

αθνινπζνύλ ηα πινία ηέηαξηεο γεληάο ηα νπνία κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηα 4500 TEU . 

’ απηή ηε γεληά αλήθνπλ ηα  “Panamax” (3.000-3.999 TEU). Σέινο ηα πινία πέκπηεο γεληάο 

κπνξνύλ λα είλαη πάλσ από 6,500 TEU θαη δηαθξίλνληαη ζε  “Post-Panamax” (4.000-7.999 

TEU), “Super-post-panamax” (8.000-11.999 TEU), “Suezmax” (12.000-14.999) θαη 

“Malacca max” (15.000-18.000 TEU). 

 

Καηεγνξίεο πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Σύπνο Υσξεηηθόηεηα 

TEU 

Μήθνο (m) Πιάηνο (m) ΐύζηζκα (m) Βιάρηζην 

βάζνο (m) 

Panamax 4.300-4.500 290-300 32,3 12 13 

Post 

Panamax 

4.300-4.600 270-300 38-40 12 13 

6.000-7.000 320-350 43 14,5 15,5 

Super-post-

panamax 

8.000-12.000 350-400 50- 54 14-15 16,5 

Suezmax 12.000-15.000 400 50 17,4 19 

Malacca max 15.000-18.000 400 60 18-21 23 

Πεγή: Drewry Shipping Consultants Ltd 
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Panamax  

πσο θαίλεηαη θη από ην όλνκα ηνπο ηα Panamax 

δηέξρνληαη από ηε δηώξπγα ηνπ Παλακά. Γηα λα κπνξνύλ λα 

πεξάζνπλ κέζα από ηε δηώξπγα πξέπεη λα έρνπλ πεξίπνπ 

290 κέηξα κήθνο, 13 κέηξα βύζηζκα θαη 32,2 πιάηνο. 

 

 

 

Post-Panamax  

Έρνπλ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο κέρξη θαη 7000 TEU. Έρνπλ 

βύζηζκα 14 κέηξα θαη ιόγσ ηνπ πιάηνπο ηνπο (43 κέηξα) 

αδπλαηνύλ λα πεξάζνπλ από ηε δηώξπγα ηνπ Παλακά. 

 

 

 

Super-post-Panamax  

Ώθνξά πινία ρσξεηηθόηεηαο 8.000 έσο 12.000 ΣΒU. Με 

κέγηζην πιάηνο ηα 50 κέηξα θαη βύζηζκα κεηαμύ 14 θαη 16 

κέηξα ηα πινία απηά αλήθνπλ ζηα πην δεκνθηιή πινία 
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κεηαθνξάο Β/Κ. Γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο, ν γεξαλόο 

πξέπεη λα θηάλεη ηηο 18 έσο θαη ηηο 22 ζεηξέο Β/Κ. 

 

Malacca max / mega-containership  

Σν όλνκά ηνπο νθείιεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπο γηα λα 

πεξάζνπλ από ην ζηελό Malacca ζηε ηγθαπνύξε. Σν 

κέγηζην κήθνο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ηα 400 κ., ην πιάηνο 

59,0 κ. θαη ην βύζηζκα ηα 14,5 κ. Μπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ 

15.000 έσο 18.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

 

  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε αγνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γλώξηζε ηε κεγαιύηεξά ηεο 

άλζηζε από ην 1980 κέρξη ην 2005 θηάλνληαο ζε κέζν ξπζκό αλάπηπμεο ζην 10%. Παξόια 

απηά, νη κεηαθνξέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ επεξεάδνληαη θη από ηε δηεζλή νηθνλνκία κε 

απνηέιεζκα αλά πεξηόδνπο λα γλσξίδνπλ θη απηέο πησηηθέο ηάζεηο. 

 

 

Πεγή: Drewry Shipping Consultants Ltd 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νύ 

αηώλα ππήξμε κεγάιε αύμεζε ζηνλ κεηαθεξόκελν όγθν, 

ιόγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο ζηελ Ώζία. ηελ θεληξηθή Ώκεξηθή ν ξπζκόο αύμεζεο έθηαζε 
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ην 15%, ζηε λόηην Ώκεξηθή ην 12%, ελώ ζηε Μεζόγεην ην 11%. Πεξηνρέο κε ήδε πςειή 

θίλεζε (βόξεηνο Ώκεξηθή, βόξεηα Βπξώπε) ε αύμεζε πεξηνξίζηεθε ζην 6 κε 8 ηνηο εθαηό. 

Ο ιόγνο πνπ ππήξμε ηόζν ζεκαληηθή αύμεζε ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ε απηή ζπλέβαιε ε παγθνζκηνπνηεκέλε παξαγσγή θαη αγνξά, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζπληεινύλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο κεηαθνξάο, αιιά 

θαη ε αύμεζε ηνπ ΏΒΠ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκπόξην. 

 

 

Πεγή: Drewry Shipping Consultants Ltd 

 

Δ ύπαξμε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ζρεδόλ 70 ρξόληα έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο αιιαγέο 

θαη ζηα πινία, αιιά θαη ζηνλ αληαγσληζκό. Παξαηεξείηαη έλαο γηγαληηζκόο ησλ πινίσλ, γηα 

λα εθκεηαιιεύνληαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην έπαθξν θαη λα κεηώλεηαη ην θόζηνο, ελώ ν 

ζθιεξόο αληαγσληζκόο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θνηλνπξαμηώλ δηαθόξσλ κνξθώλ (joint 

ventures, consortia, pools, trusts, conferences) κε ζθνπό λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε, 

ρσξίο λα είλαη ηόζν ξηζθνθόξν ην θόζηνο επέλδπζεο, αιιά θαη λα παξέρνληαη πην πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη θαλεί κηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε ηνπ ζηόινπ ζε ιίγεο, αιιά πνιύ 

κεγάιεο εηαηξείεο.. Σξαληαρηή απόδεημε απνηεινύλ νη δέθα κεγαιύηεξεο εηαηξείεο,  νη νπνίεο, 

ην 2006, είραλ ην 47% ηνπ ζπλνιηθνύ παγθόζκηνπ ζηόινπ, εμππεξεηώληαο ην 60% ηεο 

παγθόζκηαο αγνξάο ιίγα ρξόληα αξγόηεξα.  
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20 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ε/θ (2006) 

Καηάηαμε Βηαηξεία Πινία TEU 

1 Maersk Line 484 1.573.551 

2 MSC 320 1.019.725 

3 CMA-CGM 

Group 

167 517.213 

4 Hapag Lloyd 136 454.526 

5 COSCO 134 390.354 

6 CSCL 122 387.168 

7 Evergreen 127 377.334 

8 APL 105 342.461 

9 Hanjin 78 337.378 

10 NYK 85 283.109 

ύλνιν ησλ 

10 

 1.758 5.682.819 

11 MOL 91 281.967 

12 OOCL 71 275.057 

13 K Line 86 267.988 

14 Yang Ming 82 240.433 

15 Zim 74 203.228 

16 Hamburg Sud 73 159.039 

17 HMM 36 157.208 

18 PIL 67 123.084 

19 CSAV 29 117.873 

20 Wan Hai 69 113.532 

ύλνιν ησλ 

20 

 2.436 7.622.228 

Παγθόζκηνο 

ηόινο 

 8.331 11.720.228 

Πεγή: UNCTAD secretariat, Containerisation International Online, Fleet Statistics, www.ci-

online.co.uk 

http://www.ci-online.co.uk/
http://www.ci-online.co.uk/
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Σα ηειεπηαία δέθα ρξόληα, ε θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη θαζόινπ. Οη κεγάιεο εηαηξείεο 

ζπλερίδνπλ θη εμππεξεηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο, έρνληαο ππό ηε 

δηαρείξηζή ηνπο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ παγθόζκηνπ ζηόινπ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πόζν ιίγν έρεη αιιάμεη απηή ε κεγάιε ζπγθέληξσζε.   

20 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ε/θ ζήκεξα 

Καηάηαμε Βηαηξεία Ώξηζκόο 

Πινίσλ 

Υσξεηηθόηεηα 

ζε ΣΒU 

1 MSC 461 2.609.181 

2 Maersk  456 2.505.935 

3 CMA-CGM Group 348 1.508.007 

4 Evergreen 229 1.102.245 

5 COSCO 163 879.696 

6 Hapag Lloyd 159 762.613 

7 CSCL 134 750.644 

8 Hanjin 115 671.210 

9 APL 121 629.479 

10 United Arab 

Shipping Company 

73 61.0294 

ύλνιν ησλ 

10 

 2.259 12.029.304 

11 MOL 119 607.562 

12 Yang Ming 107 561.172 

13 Hamburg Sud 112 539.793 

14 OOCL 98 510.115 

15 NYK 104 488.848 

16 HMM  64 392.874 

17 K Line 72 368.746 

18 PIL 137 365.693 

19 CSAV 58 320.273 

20  Zim 71 305.192 
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ύλνιν ησλ 

20 

 3.201 16.489.572 

Παγθόζκηνο 

ηόινο 

 6.175 19.914.374 

     Πεγή: UNCTAD 

  

Οη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο ζπλεζίδνπλ λα λαπιώλνπλ μέλα πινία θαη δε δηαρεηξίδνληαη 

κόλν ηα δηθά ηνπο. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 40% ηνπ ζπλόινπ ησλ λεόηεπθησλ πινίσλ 

αγνξάδεηαη από απηέο ηηο εηαηξείεο, ελώ ππάξρεη ε ηάζε όζν πεξλάλε ηα ρξόληα, ην 

πνζνζηό απηό λα κεηώλεηαη. 

Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη απηέο νη εηαηξείεο. 

ζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην κέγεζνο ησλ 

πινίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Ώπηό είλαη απνιύησο ινγηθό αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ππέξνγθν 

πνζό πνπ απαηηεί έλα κεγάιν πινίν κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα λα λαππεγεζεί. 

Ο κόλνο ηξόπνο γηα ηηο κηθξέο εηαηξείεο λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηηο 

νπνίεο απνιακβάλνπλ νη κεγαιύηεξεο εηαηξείεο κε ηε ρξήζε κεγάισλ πινίσλ είλαη λα 

πεξηνξηζηνύλ ζε αγνξέο niche ή λα ζπλάςνπλ ζπκκαρίεο.  
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     Πεγή: UNCTAD 

 

Ώλ θαη ππάξρεη αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πξνθύπηνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε Κίλα, ε νπνία 

έρεη ηόζν κεγάιν όγθν εηζαγσγώλ θη εμαγσγώλ πνπ πξνθαιεί ζπκθόξεζε ζηα ιηκάληα ηεο, 

επνκέλσο θαη θαζπζηεξήζεηο. Ώπηό ην θαηλόκελν νδεγεί ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

επέλδπζεο γηα επεθηάζεηο ησλ ιηκέλσλ, όπσο θαη ησλ ηεξκαηηθώλ θνξηνεθθόξησζεο. 

 

2.5 Σερματικοί ταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων 
 

2.5.1 Ιδιοκτηςιακό Καθεςτόσ ταθμών Εμπορευματοκιβωτίων 
 

Μέρξη θαη ην 1980, όηαλ μεθίλεζε ε άλζηζε ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη 

πεξηζζόηεξνη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί δηνηθνύληαλ από ηηο Αεκνηηθέο Ώξρέο θαη από ην θξάηνο. 

 Γύξσ ζην 1980 όκσο θη ελώ ην δηεζλέο εκπόξην αξρίδεη θαη γίλεηαη παγθόζκην, γίλεηαη 

εκθαλέο όηη γηα λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνύλ απνηειεζκαηηθά ηα ιηκάληα ζηηο ζπλδπαζκέλεο 

κεηαθνξέο ζα έπξεπε λα εθζπγρξνληζηνύλ, θάηη πνπ ζα ήηαλ όκσο δύζθνιν αλ βξηζθόηαλ 

θάησ από δεκόζην θαζεζηώο ιόγσ ησλ θξαηηθώλ παξεκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνύ πνπ επηθξαηνύζε εθείλε ηελ επνρή ζην θόζκν. 
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Σν πξώην θξάηνο πνπ είδε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη πξνρώξεζε 

έληνλα ζε απηέο ήηαλ ην Δλσκέλν ΐαζίιεην όπνπ κέρξη ην 1990 ε πιεηνςεθία ησλ ιηκαληώλ 

είρε κεηαβεί ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 Οη θπξηόηεξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ΐξεηαλνί απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη θαηόπηλ θαη νη ππόινηπεο ρώξεο αιιά κε πην αξγό ξπζκό ήηαλ νη εμήο: 

 Υσξίο θξαηηθνύο πεξηνξηζκνύο ήηαλ δπλαηή ε πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξσλ θαη πην 

αμηόινγσλ επελδύζεσλ 

 Σν εξγαζηαθό θόζηνο κεηώζεθε δξακαηηθά κε ηελ παξαγσγηθόηεηα σζηόζν λα 

απμάλεηαη. 

 ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο κνξθέο ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 

ησλ ιηκαληώλ. 

 

ΐαζκόο ηδσηηθνπνίεζεο ησλ ιηκαλίσλ 

 Ρπζκίζεηο Κπξηόηεηα 

Τπνδνκώλ 

Αηαρείξηζε 

Κξαηηθό Αεκόζηα Αεκόζηα Αεκόζηα 

Ιδησηηθό Ι Αεκόζηα Αεκόζηα Εδησηηθή 

Ιδησηηθό ΙΙ Αεκόζηα Εδησηηθή Εδησηηθή 

Ιδησηηθό ΙΙΙ Εδησηηθή Εδησηηθή Εδησηηθή 

Πεγή: Bair, A.J., (1997) «Port Privatization: An analytical Frame 

Work», IAME Annual Conference, Septembert 22-24, London. 

 

 Οη πιεηνςεθία ησλ ιηκαληώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα αλήθνπλ ζηε 

δεύηεξε κνξθή θαη απνθαινύληαη ιηκάληα “landlord” όπνπ ε Ληκεληθή Ώξρή εμαθνινπζεί λα  

έρεη ύπν ηελ ηδηνθηεζία ηεο ηε γε θαη ηηο ππνδνκέο θαη παξαρσξεί ηα δηθαηώκαηα δηαρείξηζεο 

ησλ ηεξκαηηθώλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ.  

 

2.5.2 Διαχειριςτέσ Σερματικών ταθμών Εμπορευματοκιβωτίων 
 

Μεηά ηε ηάζε γηα παγθνζκηνπνίεζε θαη κεηέπεηηα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ζηαζκώλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη δηεζλείο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαηάιαβαλ γξήγνξα πσο 

ράξηλ ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζα κπνξνύζαλ λα κεηώζνπλ δξακαηηθό ην ιεηηνπξγηθό ηνπο 
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θόζηνο κε ζπλέπεηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή 

θξόληηζαλ λα απνθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ. 

 

 

Πεγή: UNCTAD 

 

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο ηδησηηθέο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ από ην 1991 κέρξη ην 2003 ππεξδηπιαζίαζαλ ην πνζνζηό θαηνρήο 

ηνπο θηάλνληαο από ην 15% ζην 35%. Σν πνζνζηό ησλ ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ δηαρείξηζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα 100 κεγαιύηεξα ιηκάληα έρεη θηάζεη ζήκεξα ζρεδόλ ζην 60% κε 

ηηο ιηκεληθέο αξρέο λα αθνινπζνύλ κ’ έλα 30% θαη ηηο λαπηηιηαθέο κε έλα πνζνζηό ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10%.  

ύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε «Global Container Terminal Operators Annual Report 

2017» ηεο Drewry, ε δήηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ην έηνο 2021 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 125 εθαηνκκύξηα TEU παξά ηηο παγθόζκηεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά όπσο ηα επεηζόδηα ζηε Μέζε Ώλαηνιή, ην BREXIT θ.α.  

’ απηό νθείινληαη θπξίσο θηλεδηθέο εηαηξείεο όπσο ε Cosco νη νπνίεο ην 2017 μόδεςαλ 

πάλσ από ηξία δηζεθαηνκκύξηα ζε ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο ζηνλ θιάδν ησλ ιηκέλσλ. 
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Καηαλνκή βηνκεραλίαο ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ Β/Κ 

 Πεγή: UNCTAD 

 

 

 

Κνξπθαίνη δέθα παγθόζκηνη δηαρεηξηζηέο ηεξκαηηθώλ, 2012 (TEU θαη κεξίδην αγνξάο) 

Καηάηαμε Αηαρεηξηζηήο Βθαηνκκύξηα TEU % κεξίδην αγνξάο 

1 PSA 50,9 8.2 

2 HPH 44,8 7.2 

3 APMT 33.7 5.4 

4 DPW 33,4 5.4 

5 COSCO 17 2.7 

6 Terminal Investment 

Ltd. 

13.5 2.2 

7 China Shipping 

Terminal 

Development 

8.6 1.4 

8 Hanjin 7.8 1.3 

9 Evergreen 7.5 1.2 

10 Eurogate 6.5 1 

29% 

11% 60% 

Λιμενικζσ Αρχζσ Ναυτιλιακζσ Εταιρείεσ Port Operators
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Πεγή Drewry Maritime Research 

 

Κνξπθαία ηεξκαηηθά βάζεη απνδνηηθόηεηαο, 2013 

Σεξκαηηθό Ληκάλη Υώξα Παξαγσγηθόηεηα 

ζέζεσλ 

παξαβνιήο 

Καηάηαμε 

ιηκαληνύ 

(δηεθπεξαησηηθή 

ηθαλόηεηα) 

Βγρώξηα 

Καηάηαμε 

(δηεθπεξαησηηθή 

ηθαλόηεηα) 

APM Terminals Yokohama Yokohama Εαπσλία 163 41 7 

Tianjin Xingang Sinor 

Terminal 

Tianjin Κίλα 163 10 1 

Ningbo Beilun Second 

Container Terminal 

Ningbo Κίλα 141 6 1 

Tianjin Port Eurasia 

International Container 

Terminal 

Tianjin Κίλα 139 10 1 

Qingdao Qianwan Container 

Terminal 

Qingdao Κίλα 132 7 1 

Xiamen Songyu Container 

Terminal 

Xiamen Κίλα 132 18 1 

Tianjin Five Continents 

International Container 

Terminal 

Tianjin Κίλα 130 10 1 

Ningbo Gangji (Yining) 

Terminal 

Ningbo Κίλα 127 6 1 

Tianjin Port Alliance 

International Container 

Terminal 

Tianjin Κίλα 126 10 1 

DP World-Jebel Ali Terminal Jebel Ali Δλσκέλα 

Ώξαβηθά 

Βκηξάηα 

119 9 9 

Khorfakkan Container 

Terminal 

Khor al 

Fakkan 

Δλσκέλα 

Ώξαβηθά 

Βκηξάηα 

119 34 9 

Πεγή: UNCTAD 
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 πσο θαίλεηαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ε Κίλα, ε Εαπσλία θαη ηα Δλσκέλα Ώξαβηθά 

Βκηξάηα θπξηαξρνύλ ζην πιήζνο ησλ ηεξκαηηθώλ δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αιιά 

θαη ζηελ πνηόηεηά ηνπο. αθήο ληθεηήο ζηελ θνύξζα γηα ηνλ εγέηε ζηε δηαρείξηζε κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη ε Κίλα ε νπνία δηαζέηεη 7 ηεξκαηηθά ζηα δέθα θαιύηεξα ζηνλ 

θόζκν θαη θάζε ρξόλν μνδεύεη δηζεθαηνκκύξηα ζε ππνδνκέο ηεξκαηηθώλ. 

 Σν πην απνδνηηθό ιηκάλη παγθνζκίσο είλαη ην Tianjin ηεο Κίλαο ελώ ζηε Βπξώπε ην 

ηεξκαηηθό Euromax ηνπ Ρόηεξληακ.  

  

2.6 Λιμάνια 
 

2.6.1 Τποδομέσ Λιμανιών 
 

Λόγσ ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ θαη εμαηηίαο ηεο ηάζεο 

ρξεζηκνπνίεζεο όιν θαη κεγαιύηεξσλ πινίσλ πνπ δελ κπνξνύζαλ πηα λα εμππεξεηεζνύλ ζε 

νπνηνδήπνηε ιηκάλη εμαηηίαο ηεο ειιείςεο ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκώλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε 

πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζηα ιηκάληα, ηα νπνία μεθίλεζαλ από ην 1980 θαη κεηά πεξίπνπ λα 

εθζπγρξνλίδνπλ ηε ιηκεληθή ηνπο παξαγσγή θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ηξόπνπο εθζπγρξνληζκνύ ηνπο ήηαλ θαη ε παξαρώξεζε ησλ 

δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ ζε ηδηώηεο πνπ ώζεζε ζηα εμήο: 

 Μεγηζηνπνίεζε δπλακηθόηεηαο ιηκαληνύ κε ηε θαηαζθεπή λέσλ ηεξκαηηθώλ 

 Ώύμεζε αληαγσληζηηθόηεηαο ιηκαληνύ 

 Έιεγρνο αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηεξκαηηθά 

 Βπίηεπμε θαηάιιεισλ όξσλ αζθαιείαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο λαπζηπινΎαο θαη 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο θνξηίνπ θαη επηβαηώλ 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αληαγσληζηεθόηεηαο όισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηκεληθνύ πιέγκαην 

(πεγή: Παξδάιε Ώ.,1997, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Ληκέλσλ») 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ γηγαληηζκό ηνλ πινίσλ εμαηηίαο ηεο ηάζεο απηήο ηα ιηκεληθά ηεξκαηηθά 

έπξεπε λα επελδύζνπλ επίζεο ζηελ αύμεζε ηνπ βάζνπο θαη ηνπ κήθνπο ησλ θξεπηδσκάησλ, 

ζηελ αύμεζε ηνπ απνζεθεπηηθνύ ηνπο ρώξνπ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ εμνπιηζκνύ 

δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ. 
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 Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ δαπαλεζεί ηεξάζηηα πνζά γηα ηελ αύμεζε ηνπ βάζνπο ησλ 

ιηκέλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ιηκεληθώλ ηεξκαηηθώλ ζε πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα 

ηελ απνθπγή ζπκθόξεζεο θαη ηέινο γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα 

κπνξνύζε λα ρεηξηζηεί άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα θνξηία αθόκα θαη ησλ κεγαιύηεξσλ πηα 

πινίσλ. 

 

 
 

2.6.2 Βάθοσ Τδάτων Λιμένα  
 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ηάζε γηα αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ επηβάιιεη 

ηέηνηεο αιιαγέο ώζηε λα κπνξνύλ λα ππνδερηνύλ ηα πην ζύγρξνλα θαη κεγαιύηεξα πινία. 

Έηζη, ηα ιηκάληα πνπ δελ έρνπλ ήδε αξθεηό βάζνο ηθαλό λα ηθαλνπνηήζεη έλα πιήξσο 
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θνξησκέλν πινίν ζα πξέπεη λα πξνβνύλ ζε βπζνθόξεζε, κηα δηαδηθαζία πνπ αλ θαη ζα 

επηηξέςεη ηειηθά θαη ζηα κεγάια πινία λα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζην ιηκάλη, έρεη θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηεο, αθνύ εθηόο από ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζην πεξηβάιινλ είλαη 

θαη αξθεηά θνζηνβόξα. Βηδηθά ην ζέκα ηνπ θόζηνπο εηλαη αξθεηά ζνβαξό αθνύ έρεη ην 

αληίζεην απνηέιεζκα από απηό πνπ επηζπκνύζε εμαξρήο λα θέξεη ν γηγαληηζκόο ησλ πινίσλ 

κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Σν ειάρηζην βάζνο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα δηεζλή ιηκάληα 

είλαη ζηα 15 κέηξα. 

 

Τα κσριότερα λιμάνια και το βάθος των σδάτων τοσς 
 

ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ ΜΕΓΙΣΟ ΒΑΘΟ 
(m) 

Algeciras Spain 16 

Freeport Malta Malta 17 

Gioia Tauro Italy 16 

Salalah Oman 16,5 

Taranto Italy 14,3 

Port Said Egypt 14 

Aden Yemen 16 

Manzanillo Panama 14 

Freeport Bahamas Bahamas 16 

Sebetiba Brazil 14,5 

Colombo Sri Lanka 16 

Tanjun Pelepas Malaysia 15 

Kitakyushu Japan 15 

Kawang Yang South Korea 15 

Πηγή: Containerization International of London, U., 2012. Containerization 
International Yearbook 2012. London: Fergus Gregory. 

 

 

2.7 Κέντρα Μεταφόρτωςησ (Transshipment Ports) 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα γηγαληηζκό ησλ πινίσλ ε νπνία είρε ζαλ 

ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε θέληξσλ κεηαθόξησζεο γηα ηε ζπιινγή θαη δηαλνκή 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Αεδνκέλνπ ηνπ απμεκέλνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο ησλ TEU, ηελ αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο 
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ηνπο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο, ηα ιηκάληα έπξεπε λα 

επελδύζνπλ κεγάια πνζά ζε ππνδνκέο ώζηε λα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζ’ απηό ην 

πεξηβάιινλ αληαγσληζκνύ. πσο είλαη ινγηθό, δελ είραλ όια ηα ιηκάληα απηή ηε δπλαηόηεηα 

αθνύ πέξα από ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο, πνιιά έβξηζθαλ εκπόδην ηνπο πεξηνζκέλνπο 

θπζηθνύο πόξνπο ηνπο όπσο βάζνο, έθηαζε θιπ. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα θέληξα 

κεηαθόξησζεο ηα νπνία επέηξεπαλ ζηα ιηκάληα λα επηθεληξσζνύλ ζε ππεξεζίεο εληόο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη παξάιιεια ζηα πινία λα απνθύγνπλ ηεξκαηηθά πνπ δελ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Σα θπξηόηεξα είδε κεηαθνξηώζεσλ είλαη ηα “HUB AND SPOKE” θαη ην 

“INTERLINE” θαη άιιν έλα κηθξόηεξεο όκσο ζεκαζίαο είλαη ην “RELAYED ΚΟΜΐΧΝ 

TRANSSHIPMENT”. 

 

2.7.1 ύςτημα HUB AND SPOKE 
 

Λόγσ ηνπ γηγαληηζκνύ ησλ πινίσλ ηα κεγάια θεληξηθά ιηκάληα επηθεληξώζεθαλ ζηελ 

αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηθαλώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηά ηα πινία. Σα πην 

απόκαθξα ηξηγύξσ ιηκάληα όκσο δελ είραλ ην θαηάιιειν βάζνο θαη ηηο ππνδνκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε κεγάισλ πινίσλ, νπόηε εζηίαζαλ ζηελ εμππεξέηεζε κηθξόηεξσλ ζθαθώλ θαη 

θνξηεγίδσλ. 

 Ώπηή ήηαλ νπζηαζηηθά ε αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο “HUB AND SPOKE” ζύκθσλα κε ην 

νπνίν, νη εμαγσγείο ζηέιλνπλ κε κηθξόηεξα πινία ηα θνξηία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπο ζηα 

κεγάια ιηκάληα (θόκβνπο), αμηνπνηώληαο κηθξά πινία ηα νπνία ζε άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα 

είραλ παξνπιηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θνξηία κεηαθνξηώλνληαη ζε κεγάια πινία ηα νπνία 

γιπηώλνπλ επηπιένλ δηαδξνκέο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ κεησκέλν θόζηνο. 
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Σο φςτθμα Hub & Spoke 

 

Πηγή: Rodrigue, D. J.-. P., 2014. THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS. 

 

 

 

2.7.2 ύςτημα INTERLINE 
 

ην ζύζηεκα απηό, δύν κεγάιεο γξακκέο ζπλαληώληαη ζε έλα  θεληξηθό ιηκάλη κε ζθνπό ηελ 

αληαιιαγή θνξηίσλ. Σν ιηκάλη απηό ιεηηνπξγώληαο ζαλ ελδηάκεζνο θόκβνο πξέπεη λα 

βξίζθεηαη πάλσ ζηνπο κεγάινπο ζαιάζζηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο ώζηε λα εμππεξεηεί 

ιηκάληα πνπ ηα ρσξίδνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο  ε 

απηά ηα ιηκάληα, ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα κεηαθνξηώλνληαη κεηαμύ πινίσλ κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ ζε αληίζεζε κε ην ζύζηεκα HUB AND SPOKE όπνπ ε κεηαθόξησζε γίλεηαη 

κεηαμύ κηθξώλ κε κεγάισλ πινίσλ. Υαξαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνηνπ ιηκαληνύ είλαη ε 

ηγθαπνύξε.  
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Σο ςφςτθμα Interline 

 

Πηγή: Rodrigue, D. J.-. P., 2014. THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS. 

 

2.7.3 ύςτημα των RELAYED ΚΟΜΒΩΝ TRANSSHIPMENT 
 

ην ζύζηεκα απηό ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα κεηαθέξνληαη κε κεγάινπ κεγέζνπο πινία ζηα 

θέληξα κεηαθόξησζεο απ’ όπνπ κεηαθνξηώλνληαη ζε άιια κεγάια πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεγάινπ κεγέζνπο κε πξννξηζκό άιιεο παγθόζκηεο αγνξέο. 

 

Σο ςφςτθμα των κόμβων transshipment  

 

Πηγή: Rodrigue, D. J.-. P., 2014. THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS. 
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2.8 Οικονομίεσ κλίμακασ και Λιμάνια 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ξαγδαία αλάπηπμε ζηνλ ρώξν ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξώλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο παγθόζκηαο θαηαλάισζεο θαη ελ ζπλερεία 

ηεο δήηεζεο ησλ TEU πνπ γηα λα επηηεπρζνύλ θξίζεθε αλαγθαίν λα απμεζεί ην κέγεζνο ησλ 

πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Δ αύμεζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο έηζη ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο. Φπζηθό επαθόινπζν ηνπ γηγαληηζκνύ 

ησλ πινίσλ ήηαλ ε αλάγθε γηα εμέιημε ησλ ηεξκαηηθώλ δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίαλ 

θαζώο γηα λα κπνξνύλ λα ππνδερηνύλ ηα πην ζύγρξνλα θαη κεγάια πινία ζα έπξεπε λα 

επελδύζνπλ ζε λέεο ηερλνινγίεο, ζε αύμεζε ηνπ βάζνπο ηνπο θιπ. 

 

 1990 1994 1998 2002 2003 

Μεξίδην 

ησλ 100 

ιηκέλσλ 

85,41 86,31 88,92 85,65 83,83 

Μεξίδην 

ησλ δέθα 

ιηκαληώλ 

35,31 37,73 38,05 34,87 34,80 

   Πεγή: UNCTAD 

 

2.9 Οικονομίεσ Κλίμακασ και Πλοία Μεταφοράσ Εμπορευματοκιβωτίων 
 

Με ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα θαηαζθεπάδνληαη όιν θαη κεγαιύηεξα 

πιεζηάδνληαο πνιιέο θνξέο ηα 18.000 TEU, ην πξώην πινίν άλσ ηνλ 20.000 TEU έπιεπζε 

επίζεκα γηα πξώηε θνξά ην Μάξηην ηνπ 2017 γηα ηελ ηαπσληθή OSK Lines. Βίλαη πξνθαλέο 

όηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζα ζπλερίζνπλ λα παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κείσζε ηνπ 

θόζηνπο ζηνλ θιάδν ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη νηθνλνκηθόηεξν αλά ηόλν λα λαππεγεζεί έλα κεγαιύηεξν πινίν 

θαζώο επίζεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θόζηε αλά ηόλν είλαη κηθξόηεξα. Βλδεηθηηθά, ε 

κεηάβαζε από ηα 4.000 TEU ζηα 12.000 TEU κεηώλεη ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε αλά 

εκπνξεπκαηνθηβώηην θαηά πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 20%. 
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Σα κεγαιύηεξα ζύγρξνλα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 
  

ΕΣΟ 
ΚΑΣΑ- 
ΚΕΤΗ 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 

 

ΜΗΚΟ 
(m) 

 

ΠΛΑΣΟ
 
(m) 

ΥΩΡΗΣΙ- 
ΚΟΣΗΣΑ 
(TEUs) 

 
 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 

2014 Magleby- Maersk 398 58 18270 Maersk (Δανία) 

 
2013 

Maersk Kinney 
Moller 

 
398 

 
58 

 
18270 

 
Maersk (Δανία) 

2013 Majestic Maersk 398 58 18270 Maersk (Δανία) 

2013 Mary Maersk 398 58 18270 Maersk (Δανία) 

2013 Marie Maersk 398 58 18270 Maersk (Δανία) 

 
2013 

CMA CGM Marco 
Polo 

 
396 

 
54 

 
16020 

CMA CGM 
(Γαλλία) 

 
 

2013 

CMA CGM 
Alexander 
von Humboldt 

 
 

396 

 
 

54 

 
 

16020 

 

CMA CGM 
(Γαλλία) 

2006 Emma Maersk 397,7 56,4 15500 Maersk (Δανία) 

2006 Eleonora Maersk 397,7 56,4 15500 Maersk (Δανία) 

2007 Evelyn Maersk 397,7 56,4 15500 Maersk (Δανία) 

2007 Ebba Maersk 397,7 56,4 15500 Maersk (Δανία) 

2007 Elly Maersk 397,7 56,4 15550 Maersk (Δανία) 

2007 Edith Maersk 397,7 56,4 15500 Maersk (Δανία) 

Πηγή: Wikipedia, March 29th, 2014. List of Largest Containerships.  

Δ πξώηε πξνζπάζεηα γηα εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έγηλε ην 1984 όηαλ θαη λαππεγήζεθε ην πξώην πινίν 4.500 TEU. ηε 

ζπλέρεηα, ζεσξώληαο απηό ην κέγεζνο ηθαλνπνηεηηθό γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο νη 

ζαιάζζηνη κεηαθνξείο απνθάζηζαλ λα επηθεληξσζνύλ ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Οη θύξηνη 

ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο πξνέβεζαλ ζ’ απηέο ηηο θηλήζεηο είλαη νη 

εμήο. 

 Mέζσ ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ 

απνθηνύλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηνπο. 

 Με ηε δεκηνπξγία ζπκκαρηώλ θαη ζπγρσλεύεζεσλ, κηα ηάζε πνπ έρεη επαλέιζεη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ηέηνηα πινία είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθά βηώζηκα. 

 Βπεηδή ήηαλ επνρή όπνπ παιαηόηεξα πινία ζα έπξεπε λα απνζπξζνύλ, θξίζεθε 

ζθόπηκν λα αλαζεσξεζνύλ ηα κεγέζε ησλ πινίσλ ηεο επνρήο θαη λα εμεηαζηνύλ 

κεγαιύηεξα κεγέζε. 
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  Με ηε δήηεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ λα απμάλεηαη ζπλερώο, νη κεηαθνξείο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνέβιεςαλ όηη ζα ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε θαη γηα ηα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 Σα ιηκάληα εθείλε ηελ επνρή είραλ ήδε αξρίζεη λα έρνπλ θαιύηεξεο ππνδνκέο θαη 

ζα κπνξνύζαλ πιέσλ λα ππνδερηνύλ κεγαιύηεξα πινία. 

 

 ινη νη παξαπάλσ ιόγνη ζπλεηέιεζαλ ζεηηθά ζηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζπλεπώο ζηε δεκηνπξγία ζεηηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο 

ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπ θαπζίκσλ θαη πξνζσπηθνύ. Σν ίδην 

δελ ηζρύεη όκσο θαη γηα ηα ιηκάληα. ηαλ άξρηζε ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ δελ 

ππήξραλ αξθεηά ιηκάληα κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα ηα εμππεξεηήζνπλ. Ώπηό είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αξλεηηθώλ νηθνλνκηθώλ θιίκαθαο γηα ηα ιηκάληα εθείλεο ηεο 

πεξηόδνπ αθνύ ηα κεγαιύηεξα πινία ζήκαηλαλ παξαπάλσ ρξόλν θόξησζεο-εθθόξησζεο θάηη 

ην νπνίν είρε αξλεηηθό αληίθηππν θαη ζηνπο πινηνθηήηεο, ιόγσ κεγαιύηεξεο αλακνλήο ζην 

ιηκάλη, κεγαιύηεξεο ζπκθνξήζεηο ζηα ιηκάληα κε ό,ηη ζπλέπεηεο απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην 

θνηλσληθό ζύλνιν ηεο γύξσ πεξηνρήο, πεξηζζόηεξεο δεκηέο ησλ θνξηίσλ εμαηηίαο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ κεηαθνξηώζεσλ, αλάγθε κεγάινπ θεθαιαίνπ ώζηε λα απνθηεζνύλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο όπσο κεγαιύηεξνη γεξαλνί, αύμεζε ηεο έθηαζεο ηεο γεο θ.α. 
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Θεηηθέο θαη Ώξλεηηθέο Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο ζην Κιάδν ηεο Θαιάζζηαο Μεηαθνξάο 

Βκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

  

 

Σέινο, έλα αθόκα αξλεηηθό ηεο πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο είλαη ε 

κείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ. Με ηηο κεγάιεο εηαηξείεο λα ζπγρσλεύνληαη θαη λα θηηάρλνπλ 

ζπκκαρίεο, νη κηθξόηεξνη παίθηεο ληώζνπλ κεγάιε πίεζε θαη δελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ θαη ζ’ απηήλ ηελ ηάζε γηα ζπγθεληξνπνίεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Ώπηό ζπκβαίλεη γηαηί πέξα από ηελ απμεκέλε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πνπ έρνπλ, ηα κεγάια 

πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαηαλαιώλνπλ κέρξη θαη 50% ιηγόηεξα θαύζηκα, 

λνύκεξν πνπ νη κηθξέο εηαηξείεο δύζθνια κπνξνύλ λα αληαγσληζηνύλ νδεγώληαο ζε κηα 

αγνξά νιηγνπσιηαθνύ ραξαθηήξα.  

 

2.10 Ανακεφαλαίωςη 
 

Λόγσ ηεο πςειήο αλάπηπμεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ήηαλ θπζηθό επαθόινπζν νη 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ηνπο. 

Γηα λα ην επηηύρνπλ απηό θαηέθπγαλ ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απμάλνληαο κε ηαρείο ξπζκνύο 

ην κέγεζνο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Δ γηγάλησζε όκσο ησλ πινίσλ 

είρα ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αξλεηηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζηνπο ηεξκαηηθνύο 
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ζηαζκνύο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αθνύ δελ κπόξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

πινίσλ θαηαιήγνληαο κε πξνβιεκαηα ζπκθνξήζεσλ, θαζπζηεξήζεηο ζηνπο ρξόλνπο 

θνξηνεθθόξησζεο θ.α. Ώπηό όκσο δε θξάηεζε γηα πνιύ αθνύ θαη ηα ηεξκαηηθά θάλνληαο 

κεγάιεο επελδύζεηο ζε ππνδνκέο θαηάθεξαλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

λα θάλνπλ εθηθηή ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγαιύηεξσλ πινίσλ. ε απηό βνήζεζαλ επίζεο θαη 

ηα θέληξα κεηαθόξησζεο πνπ θαηάθεξαλ λα απνξξνθήζνπλ κεγάιν κέξνο ησλ ζπκθνξήζεσλ 

πνπ δεκηνπξγνύληαλ ζηα ιηκάληα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 
 

 

3.1 Ειςαγωγή 
 

Οη πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο κηαο επηρείξεζεο αθνξνύλ ηα θόζηε θαη ηα έζνδα ηεο. Ο πην 

δηαδεδνκέλνο ηξόπνο γηα λα βξεη κηα επηρείξεζε πόηε ηα έζνδα ηεο μεπεξλνύλ ηα θόζηε ηεο 

θαη έρεη ζπλεπώο θέξδε είλαη κε ηελ αλάιπζε λεθξνύ ζεκείνπ όπνπ αθνύ ππνινγηζηνύλ ηα 

ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θόζηε ηεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζπλήζσο έλα έηνο, 

ζπγθξίλνληαη κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη ην πνζό (ζεκείν) απηό όπνπ ηα 

ζπλνιηθά θόζηε ηζνύληαη κε ηα ζπλνιηθά έζνδα (θέξδνο=0) είλαη ην λεθξό ζεκείν. ια ηα 

έζνδα πάλσ από απηό ην ζεκείν είλαη θέξδνο.  

   

3.2 Ιςτορική Αναδρομή 
 

Δ έλλνηα ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ θαζεγεηή Walter 

Rautenstrauch ηνπ παλεπηζηεκίνπ Columbia ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Charles Edward 

Knoeppel αλέπηπμαλ θαη ην δηάγξακκα ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ. ΐέβαηα, κε ηελ ηδέα ηεο 

ζπζρέηηζεο δηαθνξεηηθώλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο κε ηνλ όγθν παξαγσγήο αζρνιήζεθαλ 

πξώηα δύν Γεξκαλνί. Σν 1910 ν J.F.Shar θαηάθεξε λα απεηθνλίζεη αξηζκεηηθά ην λεθξό 

ζεκείν θαη πεξίπνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ν Γεξκαλόο Karl Bucher πξνζπάζεζε λα βξεη πόηε 

κηα επηρείξεζε είλαη επηθεξδήο ζπλδένληαο ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία κε όια ηεο ηα 

θόζηε κε ηνλ όγθν πξντόλησλ πνπ παξαγόηαλ. 
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3.3 Ανάλυςη Νεκρού ημείου 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην λεθξό ζεκείν ππνινγίδεηαη ςάρλνληαο ηελ ηζόηεηα 

κεηαμύ ζπλνιηθώλ εμόδσλ θαη εζόδσλ. ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνζηνιόγεζεο ε θάζε 

επηρείξεζε πξέπεη λα δηαρσξίζεη ηα ζπλνιηθά ηεο θόζηε ζε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά. 

 ηαζεξό Κόζηνο (Fixed Cost) 

ηαζεξά θόζηε θόζηε είλαη απηά ηα νπνία παξακέλνπλ ζηαζεξά αλεμαξηήησο από 

πσιήζεηο θαη παξαγσγή.  ε απηά αλήθνπλ έμνδα όπσο ελνίθηα, εξγαηηθά, πξώηεο ύιεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (δάλεηα θ.α) θιπ. 

 Μεηαβιεηό Κόζηνο (Variable Cost) 

Σν θόζηνο πνπ εμαξηάηαη από ηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο θαη κεηαβάιιεηαη ύζηεξα από 

απμνκεηώζεηο ηεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη ινγαξηαζκνί λεξνύ, ξεύκαηνο, νη 

πξνκήζεηεο θιπ. 

 πλνιηθό Κόζηνο (Total Cost) 

Χο ζπλνιηθό θόζηνο θαιείηαη ην άζξνηζκα ηνπ ζηαζεξνύ θαη ηνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο. 

Δ αλάιπζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ βνεζά ζηε ιήςε 

νξζνινγηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ. Μαο δείρλεη κεηά από ηη αξηζκό πσιήζεσλ κηα 

επηρείξεζε παξνπζηάδεη θέξδνο θαη δηακνξθώλεη θαιύηεξα ην επηρεηξεκαηηθό ηεο πιάλν.  
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3.4 Νεκρό ημείο ςε Λιμενικέσ Επιχειρήςεισ 

Οκνίσο κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο έηζη θαη νη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο επσθεινύληαη κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπο πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηηο 

επηδξάζεηο πνπ έρεη ε κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηεο ιηκεληθήο παξαγσγήο ζηα θόζηε θαη ζηα 

θέξδε ηνπο. Κύξηνη παξάγνληεο θόζηνπο γηα κηα ιηκεληθή επηρείξεζε είλαη νη εμήο¨ 

 Σν κέγεζνο ηνπ ηεξκαηηθνύ 

 Ο όγθνο ηεο παξαγσγήο 

 Δ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Δ πξνζπάζεηα ηνπ ηεξκαηηθνύ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο λέεο ηάζεηο θαη ηερλνινγίεο 

 Δ ηππνπνίεζε ηεο ιηκεληθήο παξαγσγήο 

 Δ πνιηηηθή κηζζώλ 

(πεγή: Παξδάιε Ώ.,1997, «Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Ληκέλσλ») 

 

Βπεηδή ην θάζε πινίν ζεσξείηαη από κόλν ηνπ έλα θέληξν θόζηνπο θαη εζόδσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε εμέηαζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ θαη γη’ απηό. ζνλ αθνξά ζηα θόζηε θαη ην λεθξό 

ζεκείν ησλ πινίσλ ζα γίλεη πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 
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Αηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ κηαο ιηκεληθήο επηρείξεζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ/Κ 
 

4.1 Ειςαγωγή 
 

ην θεθάιαην απηό ζα εμεηαζηνύλ ηα δηάθνξα θόζηε πνπ αθνξνύλ έλα πινίν όζν απηό 

βξίζθεηαη ζε ηαμίδη. Καηόπηλ, ζα εξεπλεζνύλ νη πεξηπηώζεηο ηξηώλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο γηα έλα ηαμίδη κε πξννξηζκό ην Ρόηεξληακ θαη 

ύζηεξα ησλ ίδησλ ηξηώλ πινίσλ γηα έλα ηαμίδη κε πξννξηζκό ηε αγθάε. θνπόο απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα βξεζεί, ππνζέηνληαο ζπλζήθεο πιήξνπο θόξησζεο, ε πην θεξδνθόξα 

δηαδξνκή θαη ην πην ζπκθέξνλ κέγεζνο πινίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνύ 

ζεκείνπ. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη επίζεο ζε ηί βαζκό επεξεάδνπλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηε 

θεξδνθνξία ησλ κεγαιύηεξσλ πινίσλ γη’ απηέο ηηο δύν δηαδξνκέο. 

4.2 Είδη Κόςτουσ 
 

πσο θαη κηα επηρείξεζε έηζη θαη ην πινίν έρεη πνιιώλ εηδώλ θόζηε. Σα θόζηε πνπ καο 

αθνξνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  θαη νη δαπάλεο ηαμηδίνπ.  

 Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη έμνδα κε ηα νπνία ζα επηβαξπλζεί ην πινίν είηε βξίζθεηαη 

ζε θάπνην ηαμίδη είηε αγθπξνβνιεκέλν ζε ιηκάλη. Αηαθξίλνληαη ζε:  

 

 Μηζζνδνζία θαη έμνδα πιεξώκαηνο 

 Πξνκήζεηεο θαη αληαιιαθηηθά 

 πληήξεζε, επηζθεπέο 

 Ώζθαιηζηηθή θάιπςε 

 Αηνηθεηηθέο δαπάλεο 
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Πεγή: Moore Stephens 

 

Οη δαπάλεο ηαμηδίνπ εμαξηώληαη από ην ηαμίδη πνπ ζα θάλεη ην πινίν θαη αθνξνύλ κόλν ηα 

έμνδα πνπ έρεη ην πινίν όηαλ είλαη “ελ πισ”. Αηαθξίλνληαη ζε: 

 

 Κόζηνο θαπζίκσλ 

 Dispatch (γηα ηελ πεξίπησζε λαύισζεο θαηά ηαμίδη) 

 Ληκεληθά ηέιε, ηέιε δηέιεπζεο από δηώξπγεο θηι 

 

ύκθσλα κε ην δηεζλή νίθν Moore Stephens νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηα έηε 2017 θαη 

2018 αλακέλνληαη λα απμεζνύλ θαηά 2,3% πεξίπνπ. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη αληίζεηεο κε 

ό,ηη ζπλέβε ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα όπνπ είρακε πηώζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ θάζε 

ρξόλν. Ώλαιπηηθόηεξα, νη δαπάλεο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο αλακέλνληαη λα απμεζνύλ 

Container Feedermax

Container Ship
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Container Average

0 20 40 60 80 100 120
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θαηά 2%, νη δαπάλεο δεμακεληζκνύ θαηά 1,7% θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη εμόδσλ 

πιεξώκαηνο θαηά 3,4%. πσο ηζρπξίδνληαη εθπξόζσπνη ηνπ λαπηηιηαθνύ θιάδνπ, νη 

απμήζεηο απηέο νθείινληαη ζηε ζπκκόξθσζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπο θαη ζηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο. 

 

4.2.1 Λειτουργικέσ δαπάνεσ 
 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο δαπαλώλ ελόο πινίνπ. 

 

Μηζζνδνζία θαη έμνδα πιεξώκαηνο 

 Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ελόο πινίνπ είλαη ηα έμνδα ηνπ 

πιεξώκαηόο ηνπ. Σέηνηα έμνδα είλαη νη κηζζνί, ε δηαηξνθή ηνπ πιεξώκαηνο, ε αζθάιηζή 

ηνπο θ.α. Ώλάινγα κε ην πόζν παιηό είλαη έλα πινίν, ην πιήξσκά ηνπ απνηειείηαη ζπλήζσο 

από 15 κέρξη 25 άηνκα. Οη κηζζνί εμαξηώληαη θπξίσο από ηελ εζληθόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο, 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ηελ παιαηόηεηα ηνπ πινίνπ θαη από επίπεδα ηεο αγνξάο. 

 

 

Πξνκήζεηεο θαη αληαιιαθηηθά 

 ηηο πξνκήζεηεο αλήθνπλ ηα αλαιώζηκα θαη ηα δηάθνξα έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Σα αληαιιαθηηθά θόζηε αθνξνύλ ηα αληαιιαθηηθά ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηζθεπή ηνπο. 

ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 
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πληήξεζε θαη επηζθεπέο πινίνπ 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα έμνδα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ 

πινίνπ γηα ηελ απνθπγή θζνξώλ, ηελ επηζθεπή ηπρόλ θζνξώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη 

ζηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ ώζηε λα είλαη ζπλερώο ζε θαηάζηαζε πιεπζηκόηεηαο. 
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Αζθάιηζηξα 

 Λόγσ ησλ πνιιώλ θηλδύλσλ ελόο πινίνπ, ηα αζθάιηζηξα απνηεινύλ έλα από ηα 

κεγαιύηεξα έμνδά ηνπ, εηδηθά όζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ. Βμαξηώληαη από 

παξάγνληεο όπσο ην κέγεζνο, ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ηελ ειηθία, ην είδνο ηεο 

κεηαθνξάο, ηνπο θηλδύλνπο ηεο δηαδξνκήο θιπ. Βπίζεο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αμίαο ηνπ 

θνξηίνπ ζηηο αγνξέο γξακκώλ ηα αζθάιηζηξα είλαη κεγαιύηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. 

 

 

 

 

 Γηνηθεηηθέο δαπάλεο 

 ε απηήλ ηελ θαηεγνξία εμόδσλ αλήθνπλ ηα έμνδα πνπ αθνξνύλ ηε δηνίθεζε ηνπ πινίνπ 

θαη ηα αλαιακβάλεη ε εηαηξεία από ηε μεξά. ην θόζηνο απηό πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα 

ηε δηνίθεζε ηνπ πινίνπ από ηελ μεξά θαη είλαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο. 

 

 

4.3 Λιμάνια Υόρτωςησ και Εκφόρτωςησ 

4.3.1 Σο Λιμάνι του Πειραιά 

4.3.1.1 Η πόλη του Πειραιά 
 

Ο Πεηξαηάο είλαη ζεκαληηθό βηνκεραληθό θαη εκπνξηθό θνκκάηη ηεο Βιιάδαο θαη θηινμελεί ην 

κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο ρώξαο. Με ζπλνιηθό πιεζπζκό ηνπο 163.688 θαηνίθνπο θαη 
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θηάλνληαο ζε έθηαζε ηα 10,9 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, απνηειεί έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

δήκνπο ηεο Ώηηηθήο. 

Σν 1835 ηδξύζεθε από ηνλ Κ. εξθηώηε ν Αήκνο Πεηξαηά. Σελ ίδηα ρξνληά κεηαθέξνληαη 

έκπνξνη από ηε Υίν θαη ηελ Όδξα ζηελ πεξηνρή, νη νπνίνη, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεηαθνξά ηεο 

πξσηεύνπζαο από ην Ναύπιην ζηελ Ώζήλα θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξόκνπ Ώζελώλ-Πεηξαηώο 

νδεγνύλ ζε κεγάιε αύμεζε ζηελ θίλεζε ηνπ ιηκαληνύ ηεο πεξηνρήο. 

Πεξίπνπ ην 1850, ε θίλεζε ζην ιηκάλη ήηαλ ηόζν κεγάιε πνπ ν Πεηξαηάο έθηαζε λα είλαη ν 

θύξηνο ζηαζκόο ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληώλ, πξάγκα πνπ θπζηθά βνήζεζε θαη ε ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. 

 Σν 1922 εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Πεηξαηά ρηιηάδεο πξόζθπγεο, ιόγσ ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο. Δ εηζξνή ηόζσλ θαηαπνλεκέλσλ αλζξώπσλ εθείλε ηελ πεξίνδν νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία θησρνγεηηνληώλ, αιιά θαη ζηελ πιεζώξα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ε νπνία 

σθέιεζε ηδηαίηεξα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

ηνλ Αεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν πξνθιήζεθαλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ πόιε, αιιά 

κέρξη ην 1954 νη δεκηέο απνθαηαζηάζεθαλ πιήξσο, αιιά έγηλαλ θη επηπιένλ έξγα, κε 

επίθεληξν ην ιηκάλη. 

Δ πεξίνδνο κεηά ηνλ Αεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν ραξαθηεξίδεηαη από ύθεζε γηα ηνλ 

Πεηξαηά. Τπήξρε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο, ε νπνία θξάηεζε πνιύ 

κεγάιν δηάζηεκα. Τπήξμε κεγάιε κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ν θιάδνο πνπ επιήγε 

πεξηζζόηεξν ήηαλ απηόο ηεο βηνηερλίαο. Δ ύθεζε απηή έρεη αθήζεη ηα ζεκάδηα ηεο αθόκα θαη 

ζηα λεόηεξα ρξόληα. Σν 1997 ν Πεηξαηάο ραξαθηεξηδόηαλ από 56,1% κε-ελεξγνύ νηθνλνκηθά 

πιεζπζκνύ. 

 

4.3.1.2 τοιχεία για το Λιμάνι του Πειραιά  

 

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Βιιάδαο. πλδέεη ηελ επεηξσηηθή 

Βιιάδα κε ηα λεζηά, ηελ Ώζία θαη ηελ Ώθξηθή. Βπίζεο, απνηειεί ηνλ θύξην παξάγνληα 

αλάπηπμεο ηεο πόιεο, ζπληειώληαο ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ελώ 

ηα ηειεπηαία ρξόληα δείρλεη όηη έρεη ζεκάδηα αλάπηπμεο θη εθζπγρξνληζκνύ. Παξά ηηο 
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πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο θαιήο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ, ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

απνδπλακώλεηαη. Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ ιηκαληνύ, αιιά θπξίσο ιόγσ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ απνδίδνπλ όπσο ζα έπξεπε. 

Δ ειιεληθή λαπηηιία ζηεξηδόηαλ πάληα ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. εκαληηθόο ιόγνο πνπ ην 

ιηκάλη πξνζέιθπε λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε πιεζώξα λαπηεξγαηώλ. Παξάιιεια κε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνύ αλαπηύρζεθαλ θαη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, πνιιέο απ’ ηηο 

νπνίεο έρνπλ θηάζεη αθόκα θαη ηώξα λα παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παγθόζκηα 

αγνξά. 

 

4.3.1.2.1 ηαζκόο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  

 
Ο ζεκαληηθόηεξνο εκπνξηθόο ηνκέαο ηνπ ιηκαληνύ αθνξά ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη ηε 

δηαρείξηζή ηνπο. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 84% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο ηνπ ιηκαληνύ 

αθνξά ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Σν ιηκάλη απνηειεί ην κεγαιύηεξν θέληξν δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε όιε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

 

Καηαλνκή εζόδσλ ιηκέλνο Πεηξαηώο 

 
Πεγή: Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο 
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Καηαλνκή εζόδσλ ιηκέλνο Πεηξαηώο 

 

Πεγή: Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηώο 

 

Οη ζπκκαρίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ησλ δηακεηαθνξώλ, παγθνζκίσο, έρνπλ κεηώζεη 

αξθεηά ηελ θίλεζε ζην ιηκάλη, ε νπνία έρεη ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνύο, αθνινπζώληαο ηελ 

ύθεζε πνπ επηθξαηεί ζηε Μεζόγεην. 

ηαζκόο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ζε TEU) 

 
2011 2012 Ετήςια 

Μεταβολή 

(%) 

2013 Ετήςια 

Μεταβολή 

(%) 

2014 Ετήςια 

Μεταβολή 

(%) 

2015 Ετήςια 

Μεταβολή 

(%) 

Ειςαγωγή και 

Εξαγωγή 

 

52.797 42.555 

 

-19,40% 48.884 14,87% 34.919 -28,57% 34.194 -2,08% 

Μεταφόρτωςη 378.196 483.972 27.97% 520.722 7,59% 427.214 -17,96% 229.084 -46,38% 

Κενά 59.911 99.387 65,89% 74.449 -25,09% 136.122 82,84% 30.075 -77,91% 

φνολο 490.904 625.914 27,50% 644.055 2,90% 598.255 -7,11% 293.353 -50,97% 

 
πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε θίλεζε ζην ιηκάλη είρε αξθεηέο απμνκεηώζεηο. 

Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2017, όκσο, ην ιηκάλη έρεη ζεκεηώζεη ζεκαληηθή αύμεζε ζην 

δηαθηλεζέλ εκπνξεπκαηηθό ηνπ έξγν, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε εμππεξέηεζε 

Ζςοδα Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ 

Διακίνηςη Εμπορευματοκιβωτίων Διακίνηςη Αυτοκινήτων Γενικό Φορτίο 
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πινίσλ ηεο εηαηξείαο Mediterranean Shipping Company (MSC), θαζώο θαη ησλ απεξγηαθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ αληαγσληζηηθνύ ιηκαληνύ Gioia Tauro. Δ αύμεζε απηή έθηαζε ην 121% 

ζε ζρέζε κε ην ίδην εμάκελν ηνπ 2016, αιιά δελ νθείιεηαη κόλν ζηνπο δύν ιόγνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη ηελ ίδηα πεξίνδν, ην 2016, είρε απεξγήζεη ην 

πξνζσπηθό ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Πεηξαηώο. 

 

Κίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ην Ώ’ εμάκελν ηνπ 2016 θαη 2017 

 

 

4.3.2 Σο Λιμάνι του Ρότερνταμ 

4.3.2.1 Η πόλη του Ρότερνταμ 
 

Δ ηζηνξία ηνπ Ρόηεξληακ μεθηλάεη ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ηώξα ν δξόκνο Binnenrotte. 

ην ζεκείν εθείλν είρε ρηηζηεί έλα θξάγκα ζηνλ πνηακό Ρόηε πεξίπνπ ην 1270 θαη κε ηνλ 

θαηξό αλαπηύρζεθε ζε ρσξηό ςαξάδσλ.  

Δ αλάπηπμε ήξζε γξήγνξα θαη κεηαμύ ηνπ 1866 θαη ηνπ 1872 ρηίζηεθε ην θαλάιη Νίνπε 

ΐάηεξβερ, ην νπνίν βειηίσζε πνιύ ηελ πξνζβαζηκόηεηα από ηε ζάιαζζα. 
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Αύν εβδνκάδεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο πόιεο ζηνλ Αεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, μεθίλεζε 

ην ρηίζηκν ηεο πόιεο από ην κεδέλ θαη κάιηζηα κε κνληέξλα αξρηηεθηνληθή θαη κε θεληξηθή 

ηδέα ηνλ κεγάιν ρώξν, ην θσο θαη ηνλ αέξα. 

ήκεξα, ην Ρόηεξληακ είλαη κηα λέα θαη δπλακηθή πόιε, 616.528 θαηνίθσλ, ε νπνία βξίζεη 

θαηλνηνκηώλ θαη απηό νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ πνιηηώλ ηεο. Ο δήκνο ηνπ 

Ρόηεξληακ είλαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ Οιιαλδία θαη ν δεύηεξνο, κεηά ην Άκζηεξληακ, ζε 

πιεζπζκό. Σν ιηκάλη ηεο πόιεο ήηαλ έσο ην 2004 ην κεγαιύηεξν ιηκάλη παγθνζκίσο, ελώ 

ηώξα έρεη ηε 9ε ζέζε, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ κεηαθεξόκελνπ όγθνπ θνξηίσλ ζε αζηαηηθά 

ιηκάληα, όπσο απηά ηεο ηγθαπνύξεο, ηεο αγθάεο θαη ηνπ Νηλγθκπό. Παξόι’ απηά, είλαη ην 

κεγαιύηεξν ιηκάλη ζηελ Βπξώπε. 

 

4.3.2.2 τοιχεία για το Λιμάνι του Ρότερνταμ 

 

ηηο 3 ΜαΎνπ ηνπ 1966, έθηαζε ζην ιηκάλη ηνπ Ρόηεξληακ γηα πξώηε θνξά έλα πινίν 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ην «Fairland» ηεο εηαηξείαο Sea-Land. Σν πινίν απηό 

κεηέθεξε εκπνξεπκαηνθηβώηηα 35 πνδώλ θαη ηα μεθόξησζε κε ηνπο γεξαλνύο κε ηνπο 

νπνίνπο ήηαλ εμνπιηζκέλν. Σν πινίν απηό, κε ηε βνήζεηα ηξηώλ «αδεξθώλ» πινίσλ, 

ρσξεηηθόηεηαο 226 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εμππεξεηνύζε ηε γξακκή ΐόξεηαο Ώκεξηθήο θαη 

βνξεηνδπηηθήο Βπξώπεο. 

Δ εμππεξέηεζε πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ήξζε ζην Ρόηεξληακ δέθα ρξόληα 

αθνύ μεθίλεζε ζηελ Ώκεξηθή θαη από ηελ πξώηε ζηηγκή ην ιηκάλη ζεσξήζεθε ην κεγαιύηεξν 

ζηελ Βπξώπε ζηνλ ηνκέα απηό. 

Ο F. Posthuma, ν επηθεθαιήο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιηκαληνύ είδε γηα πξώηε θνξά ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ ιηκαληνύ όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη από ην 1963 

θαη κεηά θξόληηζε νη ππνδνκέο ηνπ ιηκαληνύ λα κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηα 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

Ώπό ην 1966 θαη κεηά, ε ζηελή ζρέζε ηνπ ιηκαληνύ κε ηελ εηαηξεία Sea-Land νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Ρόηεξληακ ζην πξώην ιηκάλη κε απηνκαηνπνηεκέλα ηεξκαηηθά.  
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Σν 1999, ε εηαηξεία Sea-Land εμαγνξάζηεθε από ηε Maersk, ε νπνία αύμεζε πνιύ ηελ 

θίλεζε ζην ιηκάλη κε εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη από 4.500 TEU αλά πινίν νδήγεζε ζε αύμεζε 

έσο θαη 10.000 TEU αλά πινίν. 

Τπνινγίδεηαη όηη έρνπλ κεηαθεξζεί 85 εθαηνκκύξηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα ζην ιηκάλη, από ην 

1966 έσο ην 2006, ελώ ην 2014 εμππεξέηεζε 12.304.876 TEU. Ώπό ην ζπλνιηθό όγθν 

θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ Βπξώπε, ην ιηκάλη εμππεξεηεί ην 28%, ελώ αθνινπζεί ην 

ιηκάλη ηεο Ώκβέξζαο κε 24.2% θαη ηνπ Ώκβνύξγνπ κε 22.5%.  

 

Δηζεξρόκελα θαη Δμεξρόκελα Δκπνξεπκαηνθηβώηηα Μέζσ Ληκαληνύ ηνπ Ρόξεξληακ 

(2015-2016) 

2015 `   

Δηζεξρόκελα Άδεηα Γεκάηα ύλνιν 

πλνιηθά Β/Κ 707.132  3.100.486  3,807,618  

πλνιηθά TEU 1.197.485 5.154.109 6.351.594 

    

Δμεξρόκελα Άδεηα Γεκάηα ύλνιν 

πλνιηθά Β/Κ 721.549 2.800.484 3.522.033 

πλνιηθά TEU 1.226.183 4.656.758 5.882.941 

πλνιηθά Δ/Κ 1.428.681 5.900.970 7.329.651 

πλνιηθά TEU 2.423.668 9.810.867 12.234.535 

    

2016    

Δηζεξρόκελα Άδεηα Γεκάηα ύλνιν 

πλνιηθά Β/Κ 674.388 3.192.111 3.866.499 

πλνιηθά TEU 1.143.472 5.304.247 6.447.720 
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Δμεξρόκελα Άδεηα Γεκάηα ύλνιν 

πλνιηθά Β/Κ 764.300 2.782.749 3.807.618 

πλνιηθά TEU 1.197.485 5.154.109 6.351.594 

πλνιηθά Δ/Κ 1.438.688 5.974.860 7.413.548 

πλνιηθά TEU 2.425.585 9.959.583 12.385.168 

Πεγή: Ληκάλη ηνπ Ρόηεξληακ 

 

 
 

Ώλ θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ζηελ Βπξώπε, ε παγθόζκηα θαηάηαμή ηνπ γίλεηαη όιν θαη 

ρακειόηεξε, θπξίσο ιόγσ ησλ ιηκαληώλ ζηελ Ώζία. Ώιιά αθόκα θαη ε επξσπατθή ηνπ 

πξσηηά θηλδπλεύεη από ηα ιηκάληα ηνπ Ώκβνύξγνπ θαη ηεο Ώκβέξζαο ηα νπνία 

αλαπηύζζνληαη ζπλερώο.  

Μεγαιύηεξα Δπξσπατθά Ληκάληα  

ζε πλνιηθό Μεηαθεξόκελν Όγθν Φνξηίνπ (2016) 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΛΙΜΑΝΙ ΥΩΡΑ 

1 Ρόηεξληακ Οιιαλδία 

2 Ώκβέξζα ΐέιγην 

3 Ώκβνύξγν Γεξκαλία 

4 Ννβνξσζίζθ Ρσζία 
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5 Άκζηεξληακ Οιιαλδία 

6 Ώιρεζίξαο Εζπαλία 

7 Οπζη-Λνύγθα Ρσζία 

8 Μαζζαιία Γαιιία 

9 Μπξεκεξράθελ Γεξκαλία 

10 ΐαιέλζηα Εζπαλία 

Πεγή: Ληκάλη ηνπ Ρόηεξληακ 

 

Μεγαιύηεξα Ληκάληα  

ζε πλνιηθό Μεηαθεξόκελν Όγθν Φνξηίνπ (2016) 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΛΙΜΑΝΙ ΥΩΡΑ 

1 Νίλγθκπν & Γνπζάλ Κίλα 

2 αγθάε Κίλα 

3 ηγθαπνύξε ηγθαπνύξε 

4 νύδνπ Κίλα 

5 Σηαληδίλ Κίλα 

6 Κνπαλγθηζόνπ Κίλα 

7 Σαλγθζάλ Κίλα 

8 Σζηλγθηάν Κίλα 

9 Ρόηεξληακ Οιιαλδία 

10 Πνξη Υέληιαλη Ώπζηξαιία 

Πεγή: Ληκάλη ηνπ Ρόηεξληακ 

 

Σν γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξόληα αλάινγε αύμεζε ηνπ κεηαθεξόκελνπ όγθνπ 

θνξηίνπ κε ηελ αύμεζε ηνπ παγθόζκηνπ κεηαθεξόκελνπ όγθνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 
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νιιαλδηθή νηθνλνκία, θαζώο ηα έζνδα ηνπ ιηκαληνύ απνηεινύλ ην 3.5% ηνπ νιιαλδηθνύ 

Ώθαζάξηζηνπ Βγρώξηνπ Πξντόληνο. 

 

4.3.3 Σο Λιμάνι τησ αγκάησ 
 

4.3.3.1 Η πόλη τησ αγκάησ 
 

Ώπό ην 1840 θαη κεηά ν θόζκνο είρε δηάθνξεο απόςεηο γηα ηε αγθάε. Μεξηθνί ζεσξνύζαλ 

όηη είρε αξλεηηθό κνληέιν αλάπηπμεο, ιόγσ ηεο «κε-ζρεδηαζκέλεο» αλάπηπμεο ππό ηελ 

επήξεηα μέλσλ θξαηώλ ην 1843 έσο ην 1945. Ώπ’ ηελ άιιε, κεηά ην 1949 απέθηεζε κηα 

εηθόλα ζνζηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ηελ νπνία πξνζπάζεζαλ λα κηκεζνύλ θαη άιιεο θηλεδηθέο 

πόιεηο. 

Δ αγθάε αλέπηπμε ην εκπόξηό ηεο κε ηνπο μέλνπο κεηά ηνπο Πνιέκνπο ηνπ Οπίνπ ην 1843. 

ζν πεξλνύζαλ ηα ρξόληα ε πόιε κεγάισλε θαη ζε κέγεζνο, αιιά θαη ζε επηξξνή  θαη έθηαζε 

ζε ζεκείν λα θνληαξνρηππηέηαη κε κεγάιεο πόιεηο όπσο ην Λνλδίλν, ην Παξίζη θαη ηε Νέα 

Τόξθε. 

Ώπηή ηε ζηηγκή ε αγθάε έρεη θηάζεη ηνπο 24 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Βίλαη έλα παγθόζκην 

νηθνλνκηθό θαη κεηαθνξηθό θέληξν θαη ην ιηκάλη ηεο είλαη ην πην απαζρνιεκέλν παγθνζκίσο. 

Δ αγθάε πεξηγξάθεηαη σο ην «έθζεκα» ηεο ξαγδαίσο αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίαο ηεο 

Κίλαο θαη ην ιηκάλη ηεο έρεη παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζ’ απηό. 

Oη Άκεζεο Ξέλεο Βπελδύζεηο (FDI) έρνπλ αλνδηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σν 2015 ε 

αγθάε είρε ην 14,6% ησλ ζπλνιηθώλ μέλσλ επελδύζεσλ ηεο Κίλαο, θηάλνληαο ηα 187,6 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. Σειεπηαία, ράξηλ ζηελ απειεπζέξσζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, 

νη μέλεο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηνκέα απηό έρνπλ απμεζεί πην πνιύ απ’ όηη ζηνλ 

δεπηεξνγελή. 
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Πηγή: ANNUAL REPORT 2016. China Merchants Port Holdings Company Limited 

 

4.3.3.2 τοιχεία για το Λιμάνι τησ αγκάησ 
 

Σν ιηκάλη ηεο αγθάεο βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθή ζέζε, ζηε κέζε ηεο θηλεδηθήο αθηήο θαη ζηηο 

εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Yangtze. Σεο έρεη δνζεί ην ςεπδώλπκν «Κεθάιη ηνπ Αξάθνπ». Πξηλ 

ιίγα ρξόληα ην ιηκάλη ηεο αγθάεο είρε ην κεγαιύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο θαη έθηαζε ηειηθά 

ζηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίσο. Βίλαη, παξαδνζηαθά, ε πύιε ηεο Κίλαο πξνο ηηο άιιεο ρώξεο. 

Σα πξώηα ηεξκαηηθά δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θηηάρηεθαλ θνληά ζηελ θεληξηθή 

αγθάε, πάλσ ζηνλ πνηακό Huangpu. ηε ζπλέρεηα θηηάρηεθαλ κεγαιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

πάλσ ζηνλ πνηακό Yangtze.  

ύκθσλα κε ηα γξαθεία ηνπ ιηκαληνύ ηεο αγθάεο, ην 2005 ην ιηκάλη δηαρεηξίζηεθε 1,8 

εθαηνκκύξηα TEU θαη πξνβιέπεηαη ην 2020 λα θηάζεη ηα 36 έσο 38 εθαηνκκύξηα TEU. 

Βθηηκάηαη όηη ην 2030 ε αγθάε ζα παξακείλεη ην πξώην ιηκάλη ζηνλ θόζκν όζνλ αθνξά 

ζηνλ αξηζκό ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη κε 52,68 εθαηνκκύξηα TEU θαη κε 

κηα δηαθνξά πεξίπνπ 10 εθαηνκκπξίσλ TEU από ην δεύηεξν ιηκάλη. 

Σν 2014 ην ιηκάλη έθηαζε λα έρεη έζνδα 4,6 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα κε θέξδε πνπ έθηαζαλ 

ην 1,07 δηζεθαηνκκύξην δνιάξηα. 
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Σα δζκα μεγαλφτερα λιμάνια διαχείριςθσ Ε/Κ ςτθν Κίνα (2016) 

Κατάταξθ Λιμάνι 2016 

(εκατομμφρια 

TEU) 

Ανάπτυξθ ςυγκριτικά με το 

2015 

1 Shanghai 37,13 1,6% 

2 Shenzhen 23,99 -1,0% 

3 Ningbo-

Zhoushan 

21,57 4,6% 

4 Hong Kong 19,81 -1,3% 

5 Guangzhou 18,58 6,8% 

6 Qingdao 18,01 3,3% 

7 Tianjin 14,50 2,8% 

8 Xiamen 9,60 4,6% 

9 Dalian 9,59 1,5% 

10 Yingkou 6,01 1,6% 

Πηγή: ANNUAL REPORT 2016. China Merchants Port Holdings Company Limited 

 

4.4 υγκριτική μελέτη κόςτουσ μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων  
 

ηε κειέηε απηή ζα εμεηαζηνύλ νη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο Πεηξαηάο – Ρόηεξληακ θαη Πεηξαηάο 

– αγθάε. Δ πξώηε εμεηάδεη ηε δηαδξνκή ηξηώλ κεγεζώλ πινίσλ (5.000 TEU, 7.000 TEU, 

12.000 TEU) από ην Πεηξαηά ζην πξώην ιηκάλη ηεο Βπξώπεο από άπνςε απαζρόιεζεο ελώ ε 

δεύηεξε ηε δηαδξνκή ησλ ίδησλ πινίσλ από ην Πεηξαηά ζην κεγαιύηεξν αζηαηηθό ιηκάλη από 

άπνςε απαζρόιεζεο.  
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θνπόο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ πινίσλ δηαθνξεηηθώλ 

κεγεζώλ ζηελ πξνζπάζεηα αλεύξεζεο ηεο πην νηθνλνκηθήο δηαδξνκήο θαη ηνπ πην θεξδνθόξνπ 

κεγέζνπο πινίνπ αλάινγα κε ην ηαμίδη θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα πνπ κεηαθέξεη. 

 

4.4.1 Διαδρομή Πειραιάσ-Ρότερνταμ 

4.4.1.1 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 5.000 TEU 

4.4.1.1.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

Ώλ θαη ηα πινία απηνύ ηνπ κεγέζνπο εμππεξεηνύλ θπξίσο ηελ επξαζηαηηθή αγνξά, εδώ ζα 

εμεηαζηνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο θόζηε γηα ηαμίδη από ηνλ Πεηξαηά ζην Ρόηεξληακ. Σα πινία 

απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Panamax. Βίλαη πινία, δειαδή, πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο 

ρσξεηηθόηεηα θηάλεη έσο ηα 5.000 TEU γηα λα ρσξέζνπλ από ηε Αηώξπγα ηνπ Παλακά. Οη 

δηαζηάζεηο απηώλ ησλ πινίσλ θηάλνπλ ηα 294,13 κέηξα κήθνο, ηα 32,31 κέηξα πιάηνο θαη ηα 

12,04 κέηξα βάζνο. 

Έλα πινίν ηέηνηνπ κεγέζνπο έρεη ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο-

Ρόηεξληακ, κία δηαδξνκή πνπ δελ επεξεάδεηαη από επηπιένλ θόζηε αζθάιηζεο ιόγσ 

θηλδύλνπ πεηξαηείαο, όπσο είλαη ε δηαδξνκή Πεηξαηάο-αγθάε πνπ ζα εμεηαζηεί αξγόηεξα. 
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Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

5.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

2.229 1.025 399 454 586 383 

 
 

 

 
 

Ώπό ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πόζν κεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο θαηαιακβάλεη ην 

θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο (44%). Με κεγάιε δηαθνξά από ην θόζηνο πιεξώκαηνο αθνινπζνύλ 

ηα θόζηε ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο πνπ είλαη ζην 20% θαη 11% αληίζηνηρα.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (8%, 9% θαη 8% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 5.076 

δνιάξηα.  

Γηα λα θηάζεη έλα πινίν από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζε απηό ηνπ Ρόηεξληακ πξέπεη λα 

δηαλύζεη 3.299 λαπηηθά κίιηα. Με δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 23 κίιηα αλά ώξα (20 

knot) εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ην ηαμίδη ζα δηαξθέζεη 6,9 εκέξεο. Γηα ιόγνπο ζπλνρήο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνπο παξαθάησ ππνινγηζκνύο ηα λαπηηθά κίιηα αλά ώξα. 

 

44% 

20% 

8% 

9% 

11% 

8% 

Λειτουργικό Κόςτοσ Πλοίου 5.000 TEU 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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1 λαπηηθό κίιη = 1 knot 

 

Βπνκέλσο ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα πιέεη ην πινίν ζα είλαη ζηα 20 λαπηηθά κίιηα αλά ώξα. 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = Ώπόζηαζε /((Ναπηηθά κίιηα αλά ώξα) * (ξεο εκέξαο)) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 3.299 / (20*24) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 6,9 εκέξεο 

 

Έρνληαο, πιένλ, σο δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ, αιιά θαη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο, κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 

TEU γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηαμηδηνύ θηάλεη 

ηα 35.024,4 δνιάξηα. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα. 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 5.076 * 6,9 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 35.024,4 δνιάξηα 

 

4.4.1.1.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Σν θόζηνο ησλ θαπζίκσλ είλαη βαξπζήκαληεο ζεκαζίαο γηα έλα πινίν. Δ θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ ελόο πινίν εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ, ηελ 

ηερλνινγία ησλ κεραλώλ ηνπ, ην πόζν θνξησκέλν είλαη θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Με ηνλ 

γηγαληηζκό ησλ πινίσλ ζπλήζσο ππάξρνπλ θαη πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κεραλέο, νπόηε 

είλαη πνιύ πηζαλό ε θαηαλάισζε ζηα κηθξόηεξα πινία απηήο ηεο κειέηεο λα είλαη απμεκέλε 

ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ κεγαιύηεξσλ. 

Γηα έλα πινίν 5.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 75 ηόλνπο ηελ εκέξα.  Γηα 

ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 6,9 

εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 517,5 ηόλνπο. 
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πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = 75 * 6,9 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = 517,5 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Σε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη απηή ε κειέηε, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζηα 830,44 δνιάξηα ν 

ηόλνο. Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή 

πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη εύθνια ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-

Ρόηεξληακ πνπ θηάλεη ηα 429.752,7 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 517,5 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 429.752,7  δνιάξηα 

 

 

4.4.1.1.3 Ληκεληθά έμνδα 

 

ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ηα ιηκεληθά έμνδα. Σα 

έμνδα απηά αθνξνύλ ην θόζηνο ιηκεληζκνύ, όπσο θαη ηα θόζηε θνξηνεθθόξησζεο. Έρεη 

ππνινγηζηεί όηη γηα πινία κεγέζνπο 4.000 έσο 12.000 TEU ηα ιηκεληθά έμνδα είλαη πεξίπνπ 

ζην 20 κε 21%. 

Βπνκέλσο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 5.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, 

κε ην 80% ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ 

ζπλνιηθώλ ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 116.194,27 δνιάξηα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 
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Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (429.752,7 + 35.024,4 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 92.955,42 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 92.955,42 

 

Ληκεληθά έμνδα = 116.194,27 

 

 

4.4.1.1.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 580.971,37 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 35.024,4 + 429.752,7 + 116.194,27 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 580.971,37 δνιάξηα  
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Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 5.000 TEU 

 
 

 

4.4.1.1.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

Ο λαύινο είλαη εθείλν ην πνζό πνπ πιεξώλεηαη ν θνξησηήο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζε 

έλα θαζνξηζκέλν ηαμίδη. πλήζσο ην πινίν θαη ηα ηαμίδηα ηνπ δελ ηα δηαρεηξίδεηαη ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία, αιιά ε λαπιώηξηα, ε νπνία ην κηζζώλεη γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ώπηό, επεηδή επεξεάδεη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, αθνύ ζηελ όιε ζπλάξηεζε 

κπαίλεη ε λαπιώηξηα εηαηξεία, δε ζα ιεθζεί ππόςε θαη ζα ζεσξεζεί όηη ν πινηνθηήηεο 

δηαρεηξίδεηαη κόλνο ηνπ ην πινίν θαη βξίζθεη πειάηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηε spot αγνξά.  

Βπίζεο, ιακβάλεηαη ππόςε όηη ν θάζε κεηαθνξέαο θαιύπηεη κε ηα πξντόληα ηνπ νιόθιεξν ην 

εκπνξεπκαηνθηβώηην. Δ ρξέσζε δειαδή ζα γίλεη γηα έλα γεκάην εκπνξεπκαηνθηβώηην, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ν λαύινο ζα είλαη κηθξόηεξνο. Ώπηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Full 

Container Load (FCL). ηελ πεξίπησζε πνπ ηα εκπνξεύκαηα ήηαλ δηαθόξσλ κεηαθνξέσλ θαη 

έθαλαλ ρξήζε ηνπ ίδηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ηόηε ν λαύινο ζα ήηαλ αξθεηά κεγαιύηεξνο. 

Ώπηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Less than Container Load (LCL). Ο ιόγνο πνπ ην LCL θνζηίδεη 

πεξηζζόηεξν από ην FCL είλαη θπξίσο ην γεγνλόο όηη θαηά ην άλνηγκα ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πξέπεη λα μερσξηζηνύλ ηα πξντόληα ηνπ κεηαθνξέα (κε ό,ηη θηλδύλνπο 
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ζπλεπάγεηαη απηό γηα ην πξντόλ) ζπλ ην όηη ε όιε δηαδηθαζία θαζπζηεξεί πεξηζζόηεξν ηελ 

παξάδνζε ηνπ εκπνξεύκαηνο. 

Βπνκέλσο, ηα έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο πξνθύπηνπλ από ην αληίηηκν πνπ ιακβάλεη 

γηα ηε κεηαθνξά θαζελόο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ. ύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία ν 

λαύινο αλά TEU, γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ, είλαη ζηα 591 δνιάξηα. 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 5.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 591 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 2.955.000 δνιάξηα. 

 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 591 * 5.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 2.955.000 δνιάξηα 

 

 

4.4.1.1.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Χο θέξδε ή δεκίεο ελόο ηαμηδηνύ νξίδεηαη ην απνηέιεζκα από ηελ αθαίξεζε ηνπ θόζηνπο 

ηαμηδηνύ από ην ζπλνιηθό λαύιν. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ εμάγνληαη 

εύθνια από ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ πξνεγνύκελα. 

  

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 2.955.000 – 580.971,37 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 2.374.028,63 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 2.374.028,63 

δνιάξηα, κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 
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4.4.1.1.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 5.000 TEU 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη 

έλα πινίν ησλ 5.000 TEU ώζηε λα θαιύςεη ηα έμνδά ηνπ, αιιά λα κελ έρεη θέξδνο. Δ 

ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ απηνύ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηόηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα πινία 

δελ είλαη πιήξσο θνξησκέλα ζηα ηαμίδηα ηνπο. Εδηαίηεξα γηα ηε spot αγνξά, ζηελ νπνία ν 

πινηνθηήηεο αλαδεηεί θνξησηέο ζην ιηκάλη όπνπ βξίζθεηαη ην πινίν ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό λα γλσξίδεη από πνην πνζνζηό θόξησζεο θαη πάλσ αμίδεη λα εθηειέζεη ηαμίδη, αλ 

θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην πινίν ηαμηδεύεη θαη ρσξίο λα βγάδεη θέξδνο. 

Σν λεθξό ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 5.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 3.299 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ είλαη ζηα 983 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 580.971,37/ 591 

 

Νεθξό ζεκείν =983  

 

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 983 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν ζηα 

591 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 5000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

Ρόηεξληακ, θαίλεηαη σο εμήο: 
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4.4.1.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ζε ηη πνζνζό επί ηνπ ζπλνιηθνύ αληηζηνηρεί ην λεθξό ζεκείν 

ελόο πινίνπ 5.000 TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 983/ 5.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 19,7% 

 

Παξαηεξείηαη όηη ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 5.000 TEU 

γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο - Ρόηεξληακ ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 19,7%. 

 

4.4.1.2 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 7.000 TEU 

 

4.4.1.2.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

Έλα πινίν κεγέζνπο 7000 TEU έρεη ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή 

Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000

υνολικό Κόςτοσ 580.971,3 580.971,3 580.971,3 580.971,3 580.971,3 580.971,3

υνολικόσ ναφλοσ 0 591000 1182000 1773000 2364000 2955000
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500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

983 

ΣΕU 
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Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

7.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

2.270 676 408 482 750 313 

 
 

 

 
 

Ώπό ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πόζν κεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο θαηαιακβάλεη ην 

θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο (46%). Με κεγάιε δηαθνξά από ην θόζηνο πιεξώκαηνο αθνινπζνύλ 

ηα θόζηε ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο πνπ είλαη ζην 14% θαη 15% αληίζηνηρα.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (8%, 10% θαη 7% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 7.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 4.899 

δνιάξηα.  

Έρνληαο, πιένλ, σο δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 6,9 κέξεο, αιιά θαη ην εκεξήζην 

ιεηηνπξγηθό θόζηνο, κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο 

πινίνπ 7.000 TEU γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

ηαμηδηνύ θηάλεη ηα 33.803,1 δνιάξηα. 

 

 

 

46% 

14% 

8% 

10% 

15% 

7% 

Λειτουργικό Κόςτοσ Πλοίου 7.000 TEU 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα 

 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 4.899 * 6,9 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 33.803,1 δνιάξηα 

 

4.4.1.2.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Γηα έλα πινίν 7.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 110 ηόλνπο ηελ εκέξα.  Γηα 

ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 6,9 

εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 759 ηόλνπο. 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = 110 * 6,9 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = 759 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή 

πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-

Ρόηεξληακ πνπ θηάλεη ηα 630.303,96 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 759 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 630.303,96 δνιάξηα 
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4.4.1.2.3 Ληκεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 7.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ην 80% 

ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 166.026,765 δνιάξηα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (630.303,96 + 33.803,1 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 132821,4 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 132821,4 

 

Ληκεληθά έμνδα = 166.026,765 

 

4.4.1.2.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 7.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 830.133,83 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 33.803,1 + 630.303,9 + 166.026,765 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 830.133,83 δνιάξηα  



- 

88  

 

 

 

 

 

Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 7.000 TEU 

 
 

 

4.4.1.2.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 7.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 591 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 4.137.000 δνιάξηα. 

 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 591 * 7.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 4.137.000 δνιάξηα 

 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Κόςτη πλοίου 7.000 TEU 

Λιμενικά Ζξοδα 

Καφςιμα 

Λειτουργικό Κόςτοσ Σαξιδιοφ 



- 

89  

4.4.1.2.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ εμάγνληαη σο 

εμήο. 

  

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 4.137.000 – 830.133,83 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 3.306.866,175 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 3.306.866,175 

δνιάξηα, κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 

 

 

4.4.1.2.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 7.000 TEU 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη 

έλα πινίν ησλ 7.000 TEU ώζηε λα θαιύςεη ηα έμνδά ηνπ, αιιά λα κελ έρεη θέξδνο. Σν λεθξό 

ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 7.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 3.299 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ είλαη ζηα 1.405 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 830.133,83/ 591 

 

Νεθξό ζεκείν =1.405  

 

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 1.405 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν 

ζηα 591 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 7000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

Ρόηεξληακ, θαίλεηαη σο εμήο: 
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4.4.1.2.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

Γηα έλα πινίν 7.000 TEU ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο ηνπ ώζηε λα κελ έρεη δεκία 

ππνινγίδεηαη σο εμήο. 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 1.405/ 7.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 20,1% 

 

Σν ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 7.000 TEU γηα ηε δηαδξνκή 

Πεηξαηάο - Ρόηεξληακ ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 20,1%. 
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4.4.1.3 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 12.000 TEU 

 

4.4.1.3.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

Γηα ηα 12.000 TEU παξακέλνπλ ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο-

Ρόηεξληακ. 

 

Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

7.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

3.463 690 444 879 837 1498 

 
 

 

 
 

 

Ώπό ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πόζν κεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο θαηαιακβάλεη ην 

θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο (44%). Με κεγάιε δηαθνξά από ην θόζηνο πιεξώκαηνο αθνινπζνύλ 

ηα θόζηε ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο πνπ είλαη ζην 9% θαη 11% αληίζηνηρα.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (6%, 11% θαη 19% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 7.811 

δνιάξηα.  

44% 

9% 6% 

11% 

11% 

19% 

Λειτουργικό Κόςτοσ Πλοίου 12.000 TEU 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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Γηα ηελ ίδηα απόζηαζε κε ηηο δύν πάλσ πεξηπηώζεηο θαη ηελ ίδηα ηαρύηεηα βγαίλεη ην 

παξαθάησ απνηέιεζκα.  

 

1 λαπηηθό κίιη = 1 knot 

 

Βπνκέλσο ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα πιέεη ην πινίν ζα είλαη ζηα 20 λαπηηθά κίιηα αλά ώξα. 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = Ώπόζηαζε /((Ναπηηθά κίιηα αλά ώξα) * (ξεο εκέξαο)) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 3.299 / (20*24) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 6,9 εκέξεο 

 

Έρνληαο, πιένλ, σο δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ, αιιά θαη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 TEU γηα 

ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηαμηδηνύ θηάλεη ηα 

53.895,9 δνιάξηα. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 7.811 * 6,9 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 53.895,9 δνιάξηα 

 

4.4.1.3.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Γηα έλα πινίν 12.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 175 ηόλνπο ηελ εκέξα.  

Γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ 

ζηηο 6,9 εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ πνπ θηάλεη ηνπο 1207,5 ηόλνπο. 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = 175 * 6,9 
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πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = 1.207,5 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή 

πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-

Ρόηεξληακ θηάλεη ηα 1.002.756,3 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 1207,5 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 1.002.756,3 δνιάξηα 

 

 

4.4.1.3.3  Ληκεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 12.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ην 80% 

ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 264.163,05 δνιάξηα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 

 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (1.002.756,3 + 53.895,9 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 211.330,44 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 211.330,44 

 

Ληκεληθά έμνδα = 264.163,05 
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4.4.1.3.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 1.320.825,3 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 53.895,9 + 1.002.756,3 + 264.163,05 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 1.320.825,3 δνιάξηα  

 

 

Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 12.000 TEU 

 
 

 

4.4.1.3.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 12.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 591 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 7.092.000 δνιάξηα. 
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Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 591 * 12.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 7.092.000 δνιάξηα 

 

 

4.4.1.3.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ εμάγνληαη κε 

ηνλ εμήο ηξόπν. 

  

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ =7.092.000 –1.320.815,3 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 5.771.184,75 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 5.771.184,75 

δνιάξηα, κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 

 

 

4.4.1.3.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 12.000 TEU 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη 

έλα πινίν ησλ 12.000 TEU ώζηε λα θαιύςεη ηα έμνδά ηνπ, αιιά λα κελ έρεη θέξδνο. Σν 

λεθξό ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 12.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 3.299 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ είλαη ζηα 2.235 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 1.320.815,3/ 591 

 

Νεθξό ζεκείν =2.235  
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Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 2.235 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν 

ζηα 591 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 12.000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

Ρόηεξληακ, θαίλεηαη σο εμήο: 

 

 
 

 

4.4.1.3.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

Οκνίσο κε παξαπάλσ, ην ειάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο ππνινγίδεηαη κε ηνλ 

αθόινπζν ηξόπν. 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 2235/ 12.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 18,6% 
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Παξαηεξείηαη όηη ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 12.000 TEU 

γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο - Ρόηεξληακ ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 18,6%. 

 

4.4.2 Διαδρομή Πειραιάσ-αγκάη 

4.4.2.1 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 5.000 TEU 

4.4.2.1.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

ζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα έλα πινίν 5.000 TEU κε πξννξηζκό ηε αγθάε είλαη 

αθξηβώο ηα ίδηα κε ηελ εμαίξεζε όηη ζηα θόζηε αζθαιείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη 274 δνιάξηα 

ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ πεηξαηείαο ζ’ εθείλεο ηηο πεξηνρέο. 

Σα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο-αγθάε είλαη ηα εμήο.  

 

Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

5.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

2.229 1.025 399 454 860 383 

 
 

 

 
 

Ώπό ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη όηη θαη γηα ηέηνηεο απνζηάζεηο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

θόζηνπο θαηαιακβάλεη ην θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο (42%). Ώθνινπζνύλ ηα θόζηε 

42% 

19% 

7% 

9% 

16% 

7% 

Λειτουργικό Κόςτοσ Πλοίου 5.000 TEU 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο πνπ είλαη ζην 19% θαη 16% αληίζηνηρα ηα νπνία είλαη απμεκέλα 

ζε ζρέζε κε ηε δηαδξνκή πξνο Ρόηεξληακ.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (7%, 9% θαη 7% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 5.350 

δνιάξηα.  

Γηα λα θηάζεη έλα πινίν από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζε απηό ηεο αγθάεο πξέπεη λα δηαλύζεη 

8.949 λαπηηθά κίιηα. Με δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 23 κίιηα αλά ώξα (20 knot) 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ην ηαμίδη ζα δηαξθέζεη 18,6 εκέξεο. Γηα ιόγνπο ζπλνρήο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνπο παξαθάησ ππνινγηζκνύο ηα λαπηηθά κίιηα αλά ώξα. 

 

1 λαπηηθό κίιη = 1 knot 

 

Βπνκέλσο ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα πιέεη ην πινίν ζα είλαη ζηα 20 λαπηηθά κίιηα αλά ώξα. 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = Ώπόζηαζε /((Ναπηηθά κίιηα αλά ώξα) * (ξεο εκέξαο)) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 8.949 / (20*24) 

 

πλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ = 18,6 εκέξεο 

 

Έρνληαο, πιένλ, σο δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ, αιιά θαη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο, κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 

TEU γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηαμηδηνύ θηάλεη ηα 

99.510 δνιάξηα. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 5.350 * 18,6 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 99.510 δνιάξηα 
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4.4.2.1.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Γηα έλα πινίν 5.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 75 ηόλνπο ηελ εκέξα.  Γηα 

ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 18,6 

εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 1.207,5 ηόλνπο. 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = 75 * 18,6 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 5.000 TEU = 1207,5 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Σε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη απηή ε κειέηε, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζηα 830,44 δνιάξηα ν 

ηόλνο. Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή 

πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη εύθνια ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-

αγθάε πνπ θηάλεη ηα 1.158.463,8 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 1207,5 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 1.158.463,8  δνιάξηα 

 

 

4.4.2.1.3 Ληκεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 5.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ην 80% 

ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 314.493,45 δνιάξηα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 



- 

100  

 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (1.158.463,8 + 99.510 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 251.594,76 

 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 251.594,76 

 

Ληκεληθά έμνδα = 314.493,45 

 

 

4.4.2.1.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-αγθάε 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 5.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 1.572.467,3 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 99.510 + 1.158.463,8 + 314.493,45 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 1.572.467,3 δνιάξηα  
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Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 5.000 TEU 

 
 

 

4.4.2.1.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

ύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία ν λαύινο αλά TEU, γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε, 

είλαη ζηα 459 δνιάξηα. 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 5.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 459 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 2.295.000 δνιάξηα. 

 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 459 * 5.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 2.295.000 δνιάξηα 
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4.4.2.1.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Χο θέξδε ή δεκίεο ελόο ηαμηδηνύ νξίδεηαη ην απνηέιεζκα από ηελ αθαίξεζε ηνπ θόζηνπο 

ηαμηδηνύ από ην ζπλνιηθό λαύιν. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε εμάγνληαη 

εύθνια από ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ πξνεγνύκελα. 

  

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 2.295.000 – 1.572.467.3 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 722.532,75 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 722.532,75 

δνιάξηα, κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 

 

 

4.4.2.1.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 5.000 TEU 

 

Σν λεθξό ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 5.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 8.949 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε είλαη ζηα 3.426 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 1.572.467,3/ 459 

 

Νεθξό ζεκείν =3.426  

 

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 3.426 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν 

ζηα 459 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 5000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

αγθάε, θαίλεηαη σο εμήο: 
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4.4.2.1.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

Σν ειάρηζην πνζηνζηό θόξησζεο ππνινγίδεηαη θαη εδώ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ππνινγίζηεθε 

γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο – Ρόηεξληακ. 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 3.426/ 5.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 68,5% 

 

Παξαηεξείηαη όηη ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 5.000 TEU 

γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο - αγθάε ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 68,5%. 

 

4.4.2.2 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 7.000 TEU 

 

4.4.2.2.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

Έλα πινίν κεγέζνπο 7.000 TEU έρεη ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή 

Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. 

0 1000 2000 3000 4000 5000

υνολικό Κόςτοσ 1.572.467 1.572.467 1.572.467 1.572.467 1.572.467 1.572.467

υνολικόσ ναφλοσ 0 459000 918000 1377000 1836000 2295000
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Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

7.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

2.270 676 408 482 1024 313 

 
 

 

 
 

Ώπό ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη όηη ην θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο θαηαιακβάλεη θαη πάιη 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (44%). Ώθνινπζνύλ ηα θόζηε ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο πνπ είλαη 

ζην 13% θαη 20% αληίζηνηρα.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (8%, 9% θαη 6% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 7.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 5173 

δνιάξηα.  

 

Έρνληαο, πιένλ, σο δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ, αιιά θαη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο, κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 7.000 

TEU γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηαμηδηνύ θηάλεη ηα 

96.217,8 δνιάξηα. 
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6% 

Λειτουργικό Κόςτοσ Πλοίου 7.000 TEU 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 5.173 * 18,6 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 96.217,8 δνιάξηα 

 

4.4.2.2.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Γηα έλα πινίν 7.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 110 ηόλνπο ηελ εκέξα.  Γηα 

ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 18,6 

εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 2.046 ηόλνπο. 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = 110 * 18,6 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 7.000 TEU = 2.046 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Δ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζηα 830,44 δνιάξηα ν ηόλνο. Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό 

θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε πνπ θηάλεη ηα 1.699.080,24 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 2.046 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 1.699.080,24 δνιάξηα 

 

 

4.4.2.2.3 Ληκεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 7.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ην 80% 

ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 448.824,51 δνιάξηα. 
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Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 

 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (1.699.080,24 + 96.217,8 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 359.059,608 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 359.059,608 

 

Ληκεληθά έμνδα = 448.824,51 

 

 

4.4.2.2.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-αγθάε 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 7.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 2.244.122,6 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 96.217,8+ 1.699.080,24 + 448.824,51 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 2.244.122,6 δνιάξηα  
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Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 7.000 TEU 

 
 

 

4.4.2.2.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 7.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 459 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 968.877,45 δνιάξηα. 

 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 459 * 7.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 3.213.000 δνιάξηα 

 

 

4.4.2.2.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε εμάγνληαη 

εύθνια από ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ πξνεγνύκελα. 
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Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 3.213.000 – 2.244.122,6 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 968.877,45 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 968.877,45 

δνιάξηα κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 

 

 

4.4.2.2.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 7.000 TEU 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη 

έλα πινίν ησλ 7.000 TEU ώζηε λα θαιύςεη ηα έμνδά ηνπ, αιιά λα κελ έρεη θέξδνο. Σν λεθξό 

ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 7.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 8.949 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε είλαη ζηα 4.889 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 2.244.122,6/ 459 

 

Νεθξό ζεκείν =4.889  

 

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 4.889 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν 

ζηα 459 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 7000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

αγθάε, θαίλεηαη σο εμήο: 
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4.4.2.2.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

Ώθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπηνύ πνζνζηνύ θόξησζεο. 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 4.889/ 7.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 69.8% 

 

Παξαηεξείηαη όηη ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 7.000 TEU 

γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο - αγθάε ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 69,8%. 
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4.4.2.3 Πλοίο μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων μεγέθουσ 12.000 TEU 

 

4.4.2.3.1 Λεηηνπξγηθά Κόζηε 

 

Έλα πινίν κεγέζνπο 12.000 TEU έρεη ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά θόζηε γηα ηε δηαδξνκή 

Πεηξαηάο-αγθά. 

 

Υσξεηηθόηεηα 

ζε TEU 

7.000 

Πιήξσκα πληήξεζε Ώλαιώζηκα Ληπαληηθά Ώζθάιεηα Έμηξα 

3.463 690 444 879 1111 1498 

 
 

 

 
 

ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη πόζν κεγάιν κέξνο ηνπ θόζηνπο θαηαιακβάλεη ην θόζηνο 

ηνπ πιεξώκαηνο (49%). Σν θόζηνο ζπληήξεζεο 9% ελώ ην θόζηνο αζθάιεηαο έρεη πέζεη 

κόιηο ζην 11%.  

Σα θόζηε ησλ αλαισζίκσλ, ησλ ιηπαληηθώλ θαη ηα επηπιένλ ιεηηνπξγηθά θόζηε πνπ κπνξεί 

λα έρεη έλα ηέηνην πινίν, είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα (6%, 12% θαη 21% αληίζηνηρα). 

Ώζξνίδνληαο ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε απ’ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπλνιηθό 

εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 TEU. Σν θόζηνο απηό θηάλεη ηα 8085 

δνιάξηα.  
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Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 
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Με δεδνκέλε ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ, αιιά θαη ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 TEU γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-

αγθάε. Σν πνζό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηαμηδηνύ θηάλεη ηα 150.381 δνιάξηα. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βγήθε απηό ην απνηέιεζκα 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = Δκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο * εκέξεο ηαμηδηνύ 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 8085 * 18,6 

 

πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 150.381 δνιάξηα 

 

4.4.2.3.2 Κόζηνο Καπζίκσλ 

 

Γηα έλα πινίν 12.000 TEU ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 175 ηόλνπο ηελ εκέξα.  

Γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε πνπ έρεη ήδε ππνινγηζηεί ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζηηο 

18,6 εκέξεο κε δεδνκέλε ηελ ηαρύηεηα πιεύζεο ζηα 20 λαπηηθά κίιηα ηελ ώξα, ε 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θηάλεη ηνπο 3.255 ηόλνπο. 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = εκεξήζηα θαηαλάισζε * δηάξθεηα ηαμηδηνύ ζε 

εκέξεο 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = 175 * 18,6 

 

πλνιηθή θαηαλάισζε πινίνπ 12.000 TEU = 3.255 ηόλνη πεηξειαίνπ 

 

Με δεδνκέλε ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα ην εμεηαδόκελν ηαμίδη θαη ηελ ηηκή 

πεηξειαίνπ, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαπζίκσλ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε 

θηάλεη ηα 2.703.082,2 δνιάξηα. 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = Σηκή ηόλνπ πεηξειαίνπ * πλνιηθή θαηαλάισζε 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 830,44 * 3.255 

 

πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ = 2.703.082,2 δνιάξηα 
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4.4.2.3.3 Ληκεληθά έμνδα 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 12.000 TEU πνπ εμεηάδεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε, κε ην 80% 

ηνπ θόζηνπο λα είλαη ην θόζηνο θαπζίκσλ θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο, ην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ 

ιηκεληθώλ εμόδσλ θηάλεη ηα 713.365,8 δνιάξηα. 

 

Ληκεληθά έμνδα = πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ – 0,8 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ) 

 

πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο θαπζίκσλ, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζηα ιηκάληα. 

 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (πλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ+ πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηαμηδηνύ 

+Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (2.703.082,2 + 150.381 + Ληκεληθά έμνδα) 

 

Ληκεληθά έμνδα = 0,2 (Ληκεληθά έμνδα) + 570.692,64 

 

0,8 * Ληκεληθά έμνδα = 570.692,64 

 

 

Ληκεληθά έμνδα = 713.365,8 

 

 

4.4.2.3.4 πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ Πεηξαηάο-αγθάε 

 

Ώζξνίδνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο θαπζίκσλ κε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο πινίνπ 12.000 

TEU, εμάγεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο θηάλεη ηα 3.566.829 δνιάξηα.  

 

πλνιηθό θόζηνο = πλνιηθό ιεηηνπξγηθό θόζηνο + Κόζηνο Καπζίκσλ + Ληκεληθά έμνδα 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 150.381 + 2.703.082,2 + 713.365,8 

 

πλνιηθό θόζηνο ηαμηδηνύ = 3.566.829 δνιάξηα  
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Καηαλνκή θόζηνπο πινίνπ 12.000 TEU 

 
 

 

4.4.2.3.5 Δπίπεδν λαύινπ 

 

Με ηελ ππόζεζε όηη ην πινίν κεηαθέξεη θαη ηα 12.000 εκπνξεπκαηνθηβώηηα 20 πνδώλ, ζηελ 

ηηκή ησλ 459 δνιαξίσλ αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πινηνθηήηξηαο 

εηαηξείαο είλαη ζηα 5.508.000 δνιάξηα. 

 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην * πλνιηθό αξηζκό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 459 * 12.000 

 

Ναύινο ηαμηδηνύ = 5.508.000 δνιάξηα 

 

 

4.4.2.3.6 Κέξδε θαη δεκίεο ηαμηδηνύ 

 

Χο θέξδε ή δεκίεο ελόο ηαμηδηνύ νξίδεηαη ην απνηέιεζκα από ηελ αθαίξεζε ηνπ θόζηνπο 

ηαμηδηνύ από ην ζπλνιηθό λαύιν. 
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Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε εμάγνληαη 

εύθνια από ηα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ πξνεγνύκελα. 

  

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = ύλνιν λαύινπ – πλνιηθό θόζηνο  

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ =5.508.000 –1.320.815,3 

 

Κέξδε/Γεκίεο ηαμηδηνύ = 1.941.171 δνιάξηα 

 

Σα θέξδε πνπ ζα έρεη ν πινηνθηήηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θηάλνπλ ηα 1.941.171 

δνιάξηα, κε ηελ ππόζεζε όηη πιέεη πιήξσο θνξησκέλν θαη ην ηαμίδη δελ έρεη θαζπζηεξήζεηο. 

 

 

4.4.2.3.7 Νεθξό ζεκείν πινίνπ 12.000 TEU 

 

ην ζεκείν απηό ζα εμεηαζηεί ν αξηζκόο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη 

έλα πινίν ησλ 12.000 TEU ώζηε λα θαιύςεη ηα έμνδά ηνπ, αιιά λα κελ έρεη θέξδνο. Σν 

λεθξό ζεκείν γηα έλα πινίν ησλ 12.000 TEU γηα κία δηαδξνκή 8.949 λαπηηθώλ κηιίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε είλαη ζηα 7.771 εκπνξεπκαηνθηβώηηα. 

 

Νεθξό ζεκείν = πλνιηθό θόζηνο/ Ναύινο αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην 

 

Νεθξό ζεκείν = 3.566.829/ 459 

 

Νεθξό ζεκείν =7.771  

 

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα δείρλεη όηη απαηηνύληαη 7.771 εκπνξεπκαηνθηβώηηα, κε λαύιν 

ζηα 459 δνιάξηα αλά εκπνξεπκαηνθηβώηην, γηα λα θαιύςνπλ ην θόζηνο ηαμηδηνύ.  

 

 

Αηαγξακκαηηθά ην λεθξό ζεκείν ελόο πινίνπ 12.000 TEU πνπ θάλεη ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο- 

αγθάε, θαίλεηαη σο εμήο: 
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4.4.2.3.8 Διάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο 

 

Σν πνζνζηό θνξηίνπ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη ην πινίν ώζηε λα κελ έρεη δεκίεο 

παξνπζηάδεηαη σο εμήο. 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = Νεθξό ζεκείν/ TEU 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 7.771/ 12.000 

 

Βιάρηζην επηηξεπηό πνζνζηό θόξησζεο = 64,8% 

 

Παξαηεξείηαη όηη ην ειάρηζην πνζνζηό θόξησζεο πνπ απαηηείηαη από έλα πινίν 12.000 TEU 

γηα ηε δηαδξνκή Πεηξαηάο - αγθάε ώζηε λα κε παξνπζηάδεη δεκίεο είλαη 64,8%. 
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4.4.3 ύγκριςη αποτελεςμάτων πλοίων διαφορετικήσ χωρητικότητασ 
 

 

4.4.3.1 Λειτουργικά κόςτη 

 

 
 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε ησλ ηξηώλ πινίσλ πνπ θάλνπλ ηε 

δηαδξνκή Πεηξαηάο – Ρόηεξληακ. πσο ήηαλ αλακελόκελν όζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ 

απμάλνληαη θαη ηα θόζηε. Ώμηνζεκείσην είλαη ην θόζηνο ηεο ζπληήξεζεο ην νπνίν είλαη κεγαιύηεξν γηα 

ην κηθξόηεξν πινίν. Ώπηό κάιινλ επζύλεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ηάζε γηα αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

πινίσλ είλαη ζρεηηθά πξόζθαηε νπόηε έλα πινίν κηθξνύ κεγέζνπο είλαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα 

παιαηόηεξν θαη ζπλεπσο ηα θόζηε ζπληήξεζήο ηνπ κεγαιύηεξα. Ώξθεηά απμεκέλν παξαηεξείηαη ην 

θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο γηα ην πινίν ησλ 12.000 TEU. Ώπηό ζπκβαίλεη γηαηί εθηόο ηνπ όηη έρεη ζρεδόλ 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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υντήρηςη 

Αναλϊςιμα 

Λιπαντικά 

Αςφάλεια 

Ζξτρα 

Πλήρωμα υντήρηςη Αναλϊςιμα Λιπαντικά Αςφάλεια Ζξτρα 

5.000 TEU 2229 1025 399 454 586 383

7.000 TEU 2270 676 408 482 750 313

12.000 TEU 3463 690 444 879 837 1498

Λειτουργικά κόςτθ πλοίων 5.000, 7.000 και 12.000 TEU για τθ 
διαδρομι Πειραιάσ - Ρότερνταμ 

5.000 TEU 7.000 TEU 12.000 TEU
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ην δηπιάζην κέγεζνο από ηα άιια πινία είλαη θαη ζρεηηθά ζύγρξνλν πινίν νπόηε ελδέρεηαη ην πιήξσκα 

λα απαηηείηαη λα έρεη θαιύηεξε ηερληθή θαηάξηηζε θαη λα ακνίβεηαη θαη αλάινγα. ζνλ αθνξά ζηα 

επηπιένλ έμνδα, παξαηεξνύληαη αξθεηά κεγαιύηεξα γηα ην κεγάιν πινίν. Ώπηό ζπκβαίλεη ιόγσ ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ έρνπλ ηα θαηλνύξγηα πινία αιιά θαη ιόγσ ησλ πεξηζζνηέξσλ εμόδσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ. ια ηα ππόινηπα θόζηε θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα. 

 
 

Παξόκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα γηα ην ηαμίδη πξνο ηε αγθάε. Σν κεγάιν πινίν 

παξνπζηάδεη αξθεηά κεγαιύηεξα θόζηε ζε πιήξσκα θαη επηπιένλ έμνδα πνπ δηθαηνινγνύληαη ιόγσ ηνπ 

απμεκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σν κηθξόηεξν πινίν εμαθνινπζεί 

λα έρεη ηα κεγαιύηεξα θόζηε ζε ζέκαηα ζύληεξεζεο εμαηηίαο ηεο παιαηόηεηάο ηνπ. 

 

 
 

4.4.3.2 Κόςτοσ καυςίμων 
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Σν εκεξήζην θόζηνο θαπζίκσλ είλαη ην ίδην θαη γηα ηηο δύν δηαδξνκέο νπόηε ζα εμεηαζηεί 

κόλν από άπνςε κεγέζνπο πινίνπ. Παξαηεξώληαο ηα πνζά ηνπ πίλαθα θαίλεηαη πσο ην 

θόζηνο ησλ θαπζίκσλ αιιάδεη ζρεδόλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ ρσξίο λα έρνπκε 

θακία επηξξνή από νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην θόζηνο ηνπο όζν ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ 

απμάλεηαη. 

4.5 Ανακεφαλαίωςη 
 

ην θεθάιαην απηό εξεπλήζεθε πνην είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν, ζηα πινία πνπ εμεηάζηεθαλ 

γηα ηηο δύν δηαδξνκέο, ηα έζνδα από ηνπο λαύινπο ηζνδπλακνύλ κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ 

πινίσλ. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο δε θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πινίνπ ησλ 7.000 TEU, αιιά είλαη εκθαλήο ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην πινίν ησλ 12.000 

TEU. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαίλεηαη πσο ην κέγεζνο ησλ πινίσλ δελ έρεη ηδηαίηεξε 

επίπησζε ζην πνζνζηηαίν θόζηνο ησλ θαπζίκσλ.  

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Ημερήςια κατανάλωςη ςε κιλά 

Ημερήςιο κόςτοσ 

Ημερήςια κατανάλωςη ςε κιλά Ημερήςιο κόςτοσ 

5.000 ΣΕU 75.000 62.283

7.000 TEU 110.000 91.348,40

12.000 TEU 175.000 145.327

φγκριςθ κατανάλωςθσ πετρελαίου  
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πγθξίλνληαο ηηο δύν δηαδξνκέο, έγηλε ζαθέο όηη ε δηαδξνκή Πεηξαηάο-αγθάε απαηηεί 

κεγαιύηεξν πνζνζηό θόξησζεο γηα λα θαιύςνπλ ηα πινία ηα έμνδά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε 

δηαδξνκή Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Δ κειέηε απηή πξαγκαηεύηεθε ην δήηεκα ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ ηεο θόξησζεο ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζην νπνίν ηα πινία θαιύπηνπλ ηα έμνδά ηνπο. Σν ζεκείν 

απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, θαζώο νξίδεη ηε βησζηκόηεηα ελόο ηαμηδηνύ γηα θάζε 

πεξίπησζε πινίνπ. Βίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν πινηνθηήηεο θαη ν λαπισηήο, ην πνζνζηό 

θόξησζεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα πινίν ώζηε λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ ην ηαμίδη ηνπ. 

ην εγρείξεκα απηό εμεηάζηεθαλ νη πεξηπηώζεηο ηξηώλ πινίσλ (5.000 TEU, 7.000 TEU, 

12.000 TEU) ζε δύν δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο (Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ, Πεηξαηάο-αγθάε).  

Ώπό ηε κειέηε απηή βγήθαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα επξήκαηα, όπσο ην όηη νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ππήξμαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ησλ 12.000 

TEU, ελώ δε θάλεθε λα ηζρύεη ην ίδην γηα ην πινίν ησλ 7.000 TEU.  Ώμίδεη λα αλαθεξζεί όηη 

ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ παξακέλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ, αλαινγηθά, επίπεδα γηα θάζε 

πεξίπησζε πινίνπ. 

Εδηαίηεξα ζεκαληηθό εύξεκα ήηαλ ην γεγνλόο όηη ην λεθξό ζεκείν γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαη ησλ 

ηξηώλ πινίσλ ήηαλ αξθεηά πην ρακειό γηα ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Ρόηεξληακ, ζε ζρέζε κε ην 

ηαμίδη Πεηξαηάο-αγθάε. Ο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην είλαη θαζαξά έλα πνηνηηθόο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο είλαη ν αξθεηά πςειόηεξνο λαύινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, 

επεηδή ε δηαδξνκή απηή έρεη αξθεηά ρακειόηεξε δήηεζε θαη δελ ππάξρεη ππεξπξνζθνξά 

πινίσλ, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδξνκήο Πεηξαηάο-αγθάε. 
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