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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα λέα δεδνκέλα ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηα άικαηα ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αλέηξεςαλ πνιιά απφ ηα δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζηε 

βηνκεραλία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Με ηα αξρηθά δεδνκέλα ηεο ξαγδαία απμαλφκελεο 

δήηεζεο γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά αγαζψλ θαη ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ πινία κε ηεξάζηηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη ρακειή θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ (ππεξ-απνδνηηθά ηφζν γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ εηαηξεηψλ φζν θαη γηα ην 

πεξηβάιινλ). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε φκσο έθεξε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη αληθαλφηεηα 

πιήξσζεο ηνπ – άπιεηνπ πιένλ – ρψξνπ ζηα πινία νδεγψληαο ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο απψιεηέο ηνπο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηε βηνκεραλία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φπνπ νη λαπηηιηαθέο εηαξείεο  πηνζεηνχλ 

ζηξαηεγηθέο νινθιεξψζεσλ δεκηνπξγψληαο κεγάιεο ζπκκαρίεο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο 

απηψλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ. Με ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία αλαζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηε λαπηηιία 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα είδε ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ θαζψο θαη ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε 

απηέο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα είδε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε 

έκθαζε ζε απηά πνπ επηθξαηνχλ ζηελ λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο ζπκκαρίεο ηνπ θιάδνπ θαη ηέινο ζην πέκπην 

θεθάιαην αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηα ηεξκαηηθά δηαρείξεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ε απάληεζε ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξεζεο ζαιάζζησλ 

ηεξκαηηθψλ πνπ ήξζε κε ηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ νινθιήξσζεο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ 

ηεξκαηηθψλ, ηεξκαηηθά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νινθιεξψζεηο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα 
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ABSTRACT 

 

The latest developments in world trade and the huge leaps of technology combined with 

the economic crisis have reversed most of the well-known data in the industry. Taking 

into consideration the initial evidence of rapidly growing demand for maritime transport 

of goods and taking advantage of technology, all shipping lines built vessels with 

enormous capacity and low fuel consumption (super economically and ecologically 

efficient). However, the economic crisis has brought down the prices and inability of the 

shipping lines to fill the space on board, leading companies in the industry to make major 

changes in their structure and operating activities in order to minimize their losses or, in 

some cases, even to ensure their sustainability. 

This current dissertation aims to describe the current trend in the container industry 

where the container shipping lines adopt integration strategies creating big alliances and 

also to report their implications to the port operating companies. Using the bibliographic 

review method, the first chapter includes a review of the economic situation in recent 

years and its impact on container shipping. The second chapter analyzes the different 

types of mergers and acquisitions and the incentives which lead to them. The third 

chapter describes the types of strategic alliances with emphasis on those prevailing in the 

container shipping industry. The fourth chapter presents the largest alliances of the 

industry and finally, the fifth chapter analyzes their impact on container terminals and the 

response of the port operating companies which was the adoption of corresponding 

integration strategies. 

 

Key Words: container shipping lines, port operators, container terminals, containers, 

integrations 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ 

1.1 Οη Γηεζλείο Μεηαθνξέο  

Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ε κεγάιε πνηθηιία 

πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκψλ, θαζηζηνχλ ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο βαζηθφ παξάγνληα 

ζηήξημεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σα δηεζλή ζπζηήκαηα κεηαθνξάο δέρνληαη ζπλερή 

πίεζε γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα ησλ 

κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ηελ απφζηαζε ζηελ νπνία απηά κεηαθέξνληαη. Απηφ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ρσξίο ζεκαληηθέο ηερληθέο βειηηψζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε κεηαθνξά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

Λίγεο άιιεο ηερληθέο βειηηψζεηο έρνπλ ζπκβάιιεη ζε απηφ ην ζθνπφ, δειαδή ηελ αχμεζε 

ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, φζν ε αλάπηπμε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

(container). Γεδνκέλνπ φηη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο 

βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ παγθφζκηαο δηαλνκήο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν δηαθηλνχληαη κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

 Δπνκέλσο, ε κεηαθνξά αγαζψλ ζπρλά αλαθέξεηαη σο έλαο παξάγνληαο πνπ δελ απνηειεί 

ηελ αηηία ή ηελ αθνξκή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά έλα κέζν ρσξίο ην νπνίν ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί. Έλα θνηλφ πξφβιεκα είλαη ε αδπλακία 

ησλ δηεζλψλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ξνέο, ππνλνκεχνληαο έηζη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην δηεζλέο 

εκπφξην. Σν δηεζλέο εκπφξην πξνυπνζέηεη φηη νη ππνδνκέο δηαλνκήο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ πνιιψλ εηαίξσλ. Σξία είλαη ηα ζηνηρεία ησλ 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην εκπφξην: (Vasilipoulos D., 2013) 

 Ζ ππνδνκή ησλ κεηαθνξψλ. Αθνξά ηε θπζηθή ππνδνκή, φπσο ηα ηεξκαηηθά, ηα 

νρήκαηα θαη ηα δίθηπα κεηαθνξψλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ή κε απνδνηηθφηεηα ηεο 

ππνδνκήο ησλ κεηαθνξψλ κπνξεί είηε λα πξνσζήζεη είηε λα παξεκπνδίζεη ην 

δηεζλέο εκπφξην αληίζηνηρα..  
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 Οη ππεξεζίεο κεηαθνξάο. Αθνξνχλ ην ζχλνιν ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε δηεζλή θπθινθνξία επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηαλνκή, ε δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ν αλεθνδηαζκφο, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέξνο, ηελ αζθάιηζε θαη ην κάξθεηηλγθ. 

 Σν πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ. Πεξηιακβάλεη ην λνκηθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα δηεζλψλ 

κεηαθνξψλ. Πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη 

θαλνληζκνί, νη πνζνζηψζεηο θαη ηα ηηκνιφγηα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Πεξίπνπ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ρψξσλ πνπ 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 3000 ρηιηφκεηξα. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

θιίκαθαο, νη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθηλήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο, ηδίσο φηαλ νη πεγέο πξνέιεπζεο θαη νη πξννξηζκνί 

βξίζθνληαη πνιχ καθξηά. Δπνκέλσο, νη αιπζίδεο κεηαθνξψλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ηνπνζεζίεο. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ ηξφπσλ κεηαθνξάο πνπ ππάξρνπλ, νη εμήο 

δχν ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην δηεζλέο εκπφξην (Asariotis et al, 2013):  

 Σα ιηκάληα θαη ε εκπνξηθή λαπηηιία. Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο ζην παγθφζκην εκπφξην αγαζψλ είλαη εκθαλήο, θαζψο ε εκπνξηθή 

λαπηηιία δηαρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 90% ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη αλά 

ησλ θφζκν. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη ην πεδίν ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, κε ηε κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο. Σν παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο εκπνξηθέο πχιεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Μεηαμχ απηψλ 

είλαη νη κεγάινη εκπνξηθνί θφκβνη πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζεκεία δηαζχλδεζεο 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθφξησζεο θαη δηαλνκήο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 Σα αεξνδξφκηα θαη νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Παξφιν πνπ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ 

φγθνπ ησλ κεηαθνξψλ, ην πνζνζηφ ησλ αεξνπνξηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ (0,2% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο) είλαη ζρεδφλ αλχπαξθην ζε 
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ζρέζε κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ε ζεκαζία ησλ αεξνκεηαθνξψλ γίλεηαη 

εκθαλήο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηαθνξψλ (πεξίπνπ 15%). Οη 

δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο είλαη πεξίπνπ 70 θνξέο πην πνιχηηκεο απφ ηηο 

ζαιάζζηεο θαη πεξίπνπ 30 θνξέο πην πνιχηηκεο απφ ηα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη 

νδηθψο, έλα γεγνλφο ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηχπν ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ειεθηξνληθά). Ζ ηνπνζεζία ησλ εκπνξηθψλ αεξνιηκέλσλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο αηρκήο, ελψ ππάξρνπλ 

θαη νη πεξηνρέο φπνπ γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ή / θαη κεηαθνξά θνξηίσλ.  

Οη νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο έρνπλ πεξηζσξηαθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο 

κεηαθνξέο, δεδνκέλνπ φηη είλαη θπξίσο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο εζληθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ 

κεηαθνξψλ. Ζ ρξήζε ηνπο ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηηο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ κέρξη ην ηεξκαηηθφ ιηκάλη ή ην αεξνδξφκην κε θνξηεγφ ή κε ηξέλν. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ ηεο NAFTA κεηαμχ ηνπ Καλαδά, ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Μεμηθνχ, θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 

γίλεηαη κε θνξηεγά. (Asariotis et al, 2013) 

Παξ 'φια απηά, νη αληαιιαγέο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλ θαη νη 

κεηαθνξέο παξέρνπλ κηα πην ζχλζεηε δηακφξθσζε γηα ηελ εξκελεία ηέηνησλ ξνψλ 

(Asariotis et al, 2013). 

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ, ηδηαίηεξα ζηελ Κίλα, ν 

θπξίαξρνο παξάγνληαο ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Καζψο ην εχξνο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ζπρλά κεγάιν, ππάξρνπλ απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ιηκέλσλ. ε ζρέζε κε ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

Κίλα εηζάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο θαη εμάγεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε απφηνκε αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα δηεζλείο κεηαθνξέο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σα ιηκάληα ζην δέιηα ηνπ 

πνηακνχ Πεξι ζηελ επαξρία Γθνπαλγθληφλγθ δηαρεηξίδνληαη πιένλ ηνλ ίδην φγθν 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φζν φια ηα ιηκάληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ καδί (Asariotis et 

al, 2013). 
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1.2 Σν Γηεζλέο Θαιάζζην Δκπόξην θαη νη Δμαγωγέο Αγαζώλ, 1955-2015  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δλψ ην 1955 πεξίπνπ 800 εθαηνκκχξηα ηφλσλ κεηαθέξζεθαλ κέζσ 

ηεο ζάιαζζαο, ε ζαιάζζηα θπθινθνξία μεπέξαζε ηα 8,0 δηζ. ηφλνπο γηα ην 2007. 

Πξάγκαηη, 25.000 δηζ. Σφλνη-ρηιηφκεηξα θνξηίνπ κεηαθέξνληαη θαηά κέζν φξν εηεζίσο 

κέζσ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 7000 ηφλνπο ζηδεξνδξνκηθήο θαη 

3000 ηφλνπο νδηθήο κεηαθνξάο. Οη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Πην 

πξφζθαηα, ε αχμεζε ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζπλδέζεθε κε ηελ αχμεζε 

ηεο αγνξάο πξντφλησλ κε πξνζηηζέκελε αμία. Γηα θάζε $ 1000 εμαγσγψλ, ππάξρεη έλαο 

ηφλνο θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 παξαηεξήζεθε κηα απεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ φγθνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ εκπνξίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Αζία, ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο 

(πεηξειαίνπ) θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο (UNCTAD, Review of maritime 

transport, 2007). 

Οη πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή 

θαηαδεηθλχνπλ κία αλάθακςε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Δπξψπε ζηηο αξρέο ηνπ 

2014. Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ ακεξηθαληθψλ δεδνκέλσλ ζηελ απαζρφιεζε επέηξεςε 

ζηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ λα πξνρσξήζεη κε ην πξνγξακκαηηζκέλν 

"tapering" ηνπ ηξίηνπ γχξνπ πνζνηηθήο ραιάξσζεο. Οη πξννπηηθέο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε έρνπλ επίζεο βειηησζεί, αλ θαη ε αλάπηπμε ζα παξακείλεη άληζε, φζν νη 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ ζα ζπλερίζνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηηο βαζηθέο 

νηθνλνκίεο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Ηαπσλία ζα πξέπεη λα είλαη ειαθξψο 

ρακειφηεξε θέηνο, θαζψο εθαξκφδεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. 

Σέινο, νη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κίλαο), παξφηη έρνπλ 

παξνπζηάζεη κία επηβξάδπλζε πξφζθαηα, ινγηθά ζα ζπλερίζνπλ λα μεπεξλνχλ ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζε επίπεδν ΑΔΠ θαη εκπνξηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ην επφκελν 

έηνο, αλ θαη νξηζκέλεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο, ηδίσο 

εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαξξχζκηζε ηεο 
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λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (UNCTAD, Review of maritime 

transport, 2007). 

Σν 2013, ε αμία ζε δνιάξηα ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ απμήζεθε θαηά 

2,1%, ζηα 18,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απηφο ν ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ ειαθξψο 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ εθηηκψκελν φγθν εμαγσγψλ ηνπ ΠΟΔ γηα ην έηνο (+ 2,4%), γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο εμαγσγήο κεηψζεθαλ ειαθξά απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Δλ ησ 

κεηαμχ, ε αμία ησλ παγθφζκησλ εκπνξηθψλ εμαγσγηθψλ ππεξεζηψλ απμήζεθε θαηά 5,5% 

ζηα 4,6 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη εθηηκήζεηο γηα ηα επφκελα έηε, 2014 θαη 2015 ήηαλ 

φηη ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο παξαγσγήο θαηά 3% παγθνζκίσο κε ηα 

πνζνζηά θηλδχλνπ λα είλαη θπξίσο αξλεηηθά κε κφλε ειπίδα γηα αλνδηθέο ηάζεηο ηε 

ρακειή βάζε απφ ηελ νπνία μεθηλά ην εκπφξην ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Χζηφζν ε 

κεηαβιεηφηεηα είλαη ην ζηνηρείν πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ιφγν ηεο δπζκελνχο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (UNCTAD, Review of maritime 

transport, 2007). 

Μεξηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ππνρψξεζαλ 

ζεκαληηθά απφ ην πεξαζκέλν έηνο, φπσο ε θξίζε θξαηηθνχ ρξένπο ζηελ Δπξψπε θαη νη 

αθξαίνη πνιηηηθνί ειηγκνί κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ θιάδσλ ηεο 

θπβέξλεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο απνηεινχλ 

ζήκεξα ην επίθεληξν πνιιψλ ζπλαζξνηζκέλσλ θηλδχλσλ, φπσο είλαη ηα κεγάια 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα (π.ρ. Ηλδία, Σνπξθία), νη λνκηζκαηηθέο θξίζεηο (Αξγεληηλή), ε 

ππεξεπέλδπζε ζηελ παξαγσγή θαη ε αλαξξχζκηζε ησλ νηθνλνκηψλ πξνο ην λα 

βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ιηγφηεξν ζηελ εμσηεξηθή 

δήηεζε. 

 Οη γεσπνιηηηθνί θίλδπλνη απνηεινχλ έλα πξφζζεην ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο γηα ηελ 

πξφβιεςε. Οη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη εδαθηθέο δηακάρεο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ 

Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ζηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο θαη λα δηαηαξάμνπλ ηηο ξνέο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εάλ θιηκαθσζνχλ. 

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ν αληίθηππνο απηψλ ησλ θηλδχλσλ είλαη 

εγγελψο απξφβιεπηνη παξάγνληεο, δελ εμεηάδνληαη άκεζα ζηηο πξνβιέςεηο καο 

(UNCTAD, Review of maritime transport, 2007).                                                                                                                                                                                                        
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1.3 Η Αλάπηπμε ηνπ Δκπνξίνπ 

Ζ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ εζλψλ θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην 

ηεο παξαγσγήο πινχηνπ, θπξίσο κεηά ηηο επθαηξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ δφζεθαλ 

ζε λέεο πεξηνρέο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζε έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ. 

Μέρξη ην 2007, ην δηεζλέο εκπφξην μεπέξαζε γηα πξψηε θνξά ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ 

ΑΔΠ, θαη είρε ηε δηπιάζηα αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 1950. (Goulielmos A., Psifia M., 

2006). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ βειηίσζε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ησλ 

αγαζψλ, ζε ζρέζε κε ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο: 

 Ζ απνπεξάησζε ησλ δξνκνινγίσλ, ε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζπλαζπηζκψλ θαη ε 

κείσζε ησλ ηηκψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, κέζσ ζπκθσληψλ πνπ πξνψζεζαλ ην 

εκπφξην, θαζψο θαη έλα ελαξκνληζκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Έλα απιφ κέηξν 

είλαη ε ελζσκάησζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην 

ζην πξφγξακκα. Ζ ελζσκάησζε ηνπο ζην πξφγξακκα δηεπθνιχλεη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο, νπφηε πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ. Αθφκα, έγηλε ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία δσλψλ ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο εηδηθήο δνκήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηνπ εκπνξίνπ, θπξίσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εμαγσγέο. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δηαδξακάηηζε επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, κε ηελ παξνρή πίζησζεο ζην δηεζλέο 

εκπφξην. Γηα παξάδεηγκα, κηα πηζησηηθή επηζηνιή κπνξεί λα εθδνζεί κε βάζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ν εμαγσγέαο κπνξεί λα ιάβεη κηα εγγχεζε 

απφ ηνλ πειάηε ηεο ηξάπεδαο γηα λα νινθιεξψζεη ηε ζπλαιιαγή κε ηελ 

παξάδνζε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε παξάδνζε ζην 

δηεζλέο εκπφξην κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηέο εβδνκάδεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

 Σα ζπζηήκαηα παξαγσγήο είλαη πην επέιηθηα θαη νινθιεξσκέλα θαη επλννχλ ηηο 

αληαιιαγέο αγαζψλ, εμαξηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ζηε δηαρείξηζε ζχλζεησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα, απμήζεθαλ 
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νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο, φπσο νη εηαηξείεο πνπ επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ ζε αλαδήηεζε 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη λέσλ αγνξψλ, κε ηελ Κίλα λα απνηειεί ην θνξπθαίν 

παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη κηα απμαλφκελε 

δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ πνπ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ. Σα ιηκάληα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ πχιεο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Λφγσ ηεο αλάπηπμεο απηήο, βειηηψλεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο απμάλεη ην εκπφξην 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ κεηαηφπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, νη 

δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ δηαθχιαμε ησλ πξντφλησλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ εμαξηάηαη απφ ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν είλαη ζπλάξηεζε ηνπ εκπνξίνπ, ησλ δηαηηκήζεσλ, θαη ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. Έηζη, ε ηθαλφηεηα αληαγσληζκνχ ζε κηα 

παγθφζκηα νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη απφ έλα 

ηεξάζηην δίθηπν ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. 

Ζ πνηφηεηα, ην θφζηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ην 

εκπνξηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηεζλέο εκπφξην 

αγαζψλ. (Παπαγηαλλνύιεο Κ. Ν., 2002) 

 

1.4 Η Παγθόζκηα εμέιημε ηεο λαπηηιίαο θαη ε θξίζε 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Δ (Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ) ην παγθφζκην 

εκπφξην δηα ζαιάζζεο αλήιζε ζε 5,9 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο θνξησκέλσλ αγαζψλ κέζα 

ζην 2012, επάλσ θαηά 0,8 ηνηο εθαηφ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Σν 2012, ην κεξίδην ησλ κεηαθεξφκελσλ δηά ηεο ζαιάζζεο εμαγσγψλ ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ήηαλ ίζν κε 49,4%, ελψ απηφ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ήηαλ 
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40,4%
1
.Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αληηπξνζσπεχνπλ γηα πνιιέο ρψξεο ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

ηξφπν κεηαθνξάο γηα ην εκπφξην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηε Βξαδηιία, ηε Υηιή θαη ην 

Πεξνχ πάλσ απφ 95% ησλ εμαγσγψλ σο πξνο ηνλ φγθν (ζρεδφλ 75% σο πξνο ηελ αμία) 

είλαη κεηαθεξφκελν δηά ηεο ζαιάζζεο.  

Ζ γεληθή εηθφλα ησλ εμειίμεσλ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο ήηαλ πνιχ επλντθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη ησλ πξψησλ 8 κελψλ ηνπ 2014. Ζ δήηεζε γηα πεηξειαηνθφξα θαη 

ηα έζνδα έθηαζαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα.. Αξρηθά πςειή, βπζίζηεθε ην δεχηεξν 

ηέηαξην, αλέθακςε έληνλα θαη έπεηηα απφ έλα πην ήξεκν θαινθαίξη έθηαζε ζηα χςε θαη 

πάιη. Οη κεηαθνξέο ρχδελ θνξηίνπ απφιαπζαλ πεξηζζφηεξν ζηαζεξή αλάπηπμε, απφ ην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 2013 έσο ζηηο αξρέο ηνπ 2014 παξνπζηάδνληαο ζρεδφλ ηζρπξή 

δήηεζε θαη λαχινπο. Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παξνπζίαζαλ 

παξφκνηα ζεηηθή εηθφλα κε κία απξνζδφθεηα πςειή δήηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα. Ο φγθνο 

ησλ κεηαθεξζέλησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθε αηζζεηά θαηά 15,2% θηάλνληαο 

ζηα 90.9 εθαηνκκχξηα TEU κέζα ζην 2016 θαη κε πξφβιεςε γηα αχμεζε θαηά 12% ην 

2017. Ζ θαζαξή θίλεζε εληφο ηεο Αζίαο, ππνινγίδεηαη ζε 21,5 εθαηνκκχξηα TEU 

(UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2014) 

Σα επίπεδα ησλ λαχισλ απμήζεθαλ γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο 

θαη ζηηο απμεκέλεο δαπάλεο, αιιά ππάξρεη κηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο έλα κεγάιν 

κέξνο ηνπ εκπνξίνπ ππφθεηηαη ζε πην καθξνπξφζεζκα επίπεδα ζπκβάζεσλ. Ο ζπλνιηθφο 

δηεζλήο κεηαθεξφκελνο δηά ηεο ζαιάζζεο εκπνξηθφο φγθνο ην 2013 απμήζεθε θαηά 4.4% 

ζε πεξίπνπ 5840 εθαηνκκχξην ηφλνπο, κε κηα αχμεζε 5.9% ζε ηνλνκίιηα θαη κηα ζαθή 

βειηίσζε έλαληη ηνπ 2012 TEU (UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2014). 

Τπάξρεη, θπζηθά, κηα ππνβφζθνπζα θαη απμαλφκελε παγθφζκηα αγνξά, πνπ ππνθηλείηαη 

απφ ηνλ απμαλφκελε θαηαλαισηηθή δήηεζε θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. 

αλ θχξηνη κνρινί απηνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα ηζρπξή αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηα δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά εκπφξηα ζηελ Αζία. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηε λαπηηιία φηη, θαηά κέζνλ φξν, ζρεηηθά 

κηθξή ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο θξαηά ηα λαχια ρακειά, αιιά φηαλ ε 
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ρσξεηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ε αγνξά απνξξνθά εχθνια ηηο πξνθχπηνπζεο απμήζεηο 

λαχισλ. 

Γηα ηε δηεζλή λαπηηιία ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ κε ξπζκνχο πεξηζζφηεξν 

γξήγνξνπο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γεληθά, είλαη 

θάηη ηδηαίηεξα ζεηηθφ. Ζ απμαλφκελε ελζσκάησζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ρσξψλ ηεο 

Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ζ‟ απηφ. Οη 

απνζηάζεηο κεηαθνξψλ γηα ην πεηξέιαην, ηα ρχδελ, ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαίλνληαη πξννξηζκέλεο λα απμεζνχλ. Ζ δήηεζε θαίλεηαη λα 

απμάλεηαη ηδηαίηεξα απφηνκα παξά ην γεγνλφο φηη αλακέλνληαη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ 

πινίσλ θαη φηη νη εληνιέο θφξησζεο έρνπλ θηάζεη επίπεδα ξεθφξ.  

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία αλακέλεηαη λα επεθηαζεί, αιιά θαηά πνιχ ζα εμαξηεζεί απφ ην 

πνζνζηφ βηνκεραληθήο εμέιημεο ζηελ Αζία, ηελ αχμεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Δπξψπεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. 

Οη ζπλεηέο εθηηκήζεηο παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 3,7% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΔ κηα επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαηά 8,5% γηα ην 2017. Ζ 

πξννπηηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ ρσξψλ, κε ηελ Κίλα, αιιά επίζεο θαη ηε Νφηηα Κνξέα θαη ηελ Ηλδία λα 

μερσξίδνπλ, αθνινπζνχκελεο ζηελά απφ ηε Ρσζία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Παξά ηηο 

ζεκαληηθέο παξαδφζεηο ηεο λέαο ρσξεηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιά εηδηθά 

πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ησλ 8000 TEU‟s, ε πξννπηηθή γηα ην 2017 θαη 

γηα ηηο αξρέο ηνπ 2018 γηα ηε λαπηηιία γεληθά είλαη ζεηηθή.  

Σν έηνο 2017 αλακελφηαλ λα είλαη θαη φλησο ήηαλ έλα αθφκα θαιχηεξν έηνο γηα ηε 

δηεζλή λαπηηιία ζε ζρέζε κε ην 2016. Πνιχ θαιά θέξδε θεξδίδνληαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο. Σα πεηξειαηνθφξα θαη ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, 

εηδηθφηεξα, απνιακβάλνπλ πςειά πνζνζηά, ελψ πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο επίζεο 

πνιχ ηθαλνπνηεηηθνχο λαχινπο γηα ηα θνξηία ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα νρήκαηα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, εληνχηνηο, φηη ε παξνχζα 

αλάπηπμε έξρεηαη κεηά απφ πνιιά πνιχ θησρά έηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000. Ζ άλνδνο ζηα πνζνζηά απεηθνλίδεη θπξίσο κηα απξνζδφθεηα ηζρπξή άλνδν 

δήηεζεο. Πνιιά έηε θησρήο απνδνηηθφηεηαο νδήγεζαλ ζε κεησκέλεο λέεο λαππεγήζεηο, 
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θαη απηφ έρεη ζπκβάιεη επίζεο ζηελ απμαλφκελε έιιεηςε ρσξεηηθφηεηαο. Ζ ζέζε ησλ 

πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη παξφκνηα, ζε 

πνιιά ζεκεία, κε απηή ησλ βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ. Γηα ηα bulk carriers, νη 

εληνιέο θηάλνπλ ηψξα πεξίπνπ ζε 16% ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ –ηζηνξηθά, έλα πνιχ 

πςειφ επίπεδν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζθάθε ππφ παξαγγειία ζα παξαδνζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξρφκελσλ ηξηψλ εηψλ. Αθφκα θη έηζη, εάλ ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ ζπλερηζηεί ζην αλακελφκελν πνζνζηφ, απηή ε επέθηαζε ρσξεηηθφηεηαο ζα 

απνξξνθεζεί ρσξίο νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή πηψζε ζηε ρξήζε ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο. ε αλακνλή πςειψλ λαχισλ ζηα δεμακελφπινηα νη παξαγγειίεο ζηα 

λαππεγεία απμήζεθαλ θαηαθφξπθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ, θαη 

ήηαλ ην 2016 ίζεο κε πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ (UNCTAD, 

Review of Maritime Transport, 2017). 

 

ε ζπκθσλία κε ηηο αλσηέξσ εμειίμεηο, νη επξσπατθνί ιηκέλεο παξνπζίαζαλ ην 2016 κηα 

απφδνζε 60 εθαηνκκπξίσλ TEU‟s, κηα κέζε αλάπηπμε 10.5% έλαληη ηνπ 2015.Σν πξψην 

εμάκελν ηνπ έηνπο ηνπ 2015 παξνπζίαζε αθφκα πςειφηεξε αχμεζε ζηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιηκέλεο, θαη έλα ζεκείν ηεο αλεζπρίαο είλαη εάλ ηα επξσπατθά 

ηεξκαηηθά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ ελδνρψξα κπνξνχλ 

επαξθψο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο ζπλερφκελεο θαηαθφξπθεο απμήζεηο ζηνπο 

φγθνπο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε θάπνηα απνδεθηή ρξνληθή πεξίνδν (UNCTAD, Review 

of Maritime Transport, 2017). 

1.4.1 Η επίδξαζε ηεο θξίζεο 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008 έρεη νδεγήζεη ζε απφηνκε θάκςε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο. Απηφ νδήγεζε άκεζα ζηελ ηαρεία κείσζε ηεο 

δήηεζεο γηα ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

δηεξγαζίεο ζηνπο κεγαιχηεξεο ιηκέλεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ θφζκν, ηε 

ηγθαπνχξε θαη ηε αγθάε, κεηψζεθαλ θαηά 13,5% θαη 11% αληίζηνηρα ην 2009 

(Hoffman, 2010a). Νσξίηεξα, ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν δείθηεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο Κίλαο έδεημε φηη νη θηλεδηθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 
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21,4% εηεζίσο, απφ ηφηε πνπ ε Κίλα έγηλε ην εξγνζηάζην ηνπ θφζκνπ. Σα ιηκάληα 

παγθφζκηαο θιάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηκέλσλ ηνπ Ακβνχξγνπ, ηνπ Λνο 

Άληδειεο / Λνλγθ Μπηηο θαη ηεο Νέαο Τφξθεο, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε 

ζρέζε κε ην 2008. χκθσλα κε ηελ ECLAC (2009), δειαδή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή, ε δξαζηεξηφηεηα 

ζηα ιηκάληα ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε θαηά 11%, δειαδή ιηγφηεξν απφ ηα παγθφζκηα 

κεγέζε. Μεηαμχ Ηνπιίνπ 2008 θαη Μαΐνπ 2009, ν αξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

πνπ έθηαζαλ ζην Σζάξιεζηνλ ηεο Νφηηαο Καξνιίλαο,έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα 

ζηηο ΖΠΑ, απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηα 

γεξκαληθά πξντφληα, κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 100.000. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ζην ιηκάλη 

κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά 18% (Christopher, Alexander, Thomas & Wieland, 2009). Ζ 

κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε ρακειή δήηεζε ζηελ Δπξψπε γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηεο επξσδψλεο. 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36278/1/FAL_271_economic_crisis

_en.pdf) 

 

1.4.2 Παξάγνληεο πνπ επηδεηλώλνπλ ηελ θξίζε ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ-πινίωλ  

Νέεο παξαγγειίεο πινίωλ κε εκπνξεπκαηνθηβώηηα  

Ζ άλνδνο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αθζνλία ησλ 

δηαζέζηκσλ κεηξεηψλ κε ρακειά επηηφθηα. Έηζη, εμαηηίαο ησλ πςειψλ απνδφζεσλ, νη 

επελδπηέο θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ αληιήζεη εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα ζηελ επηρείξεζε 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, γηα ηνλ ιφγν φηη ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο. 

Καηά ζπλέπεηα, πνιιέο εηαηξείεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο έρνπλ επελδχζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε λέα πινία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο έθξεμεο 

ηνπ 2006 θαη 2007. Σε ζηηγκή πνπ ηα πινία απηά παξαδφζεθαλ, ε δήηεζε γηα 

λαπηηιηαθά αγαζά είρε θαηαξξεχζεη, αθήλνληαο ηελ αγνξά κε πιεφλαζκα πνιχ 

ζχγρξνλσλ, πνιχ κεγάισλ ζθαθψλ θαη πνιχ κεησκέλν θαηάινγν παξαγγειηψλ. Οη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φπσο ε Maersk, επεξεάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ηεο 

αγνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-πινίσλ, θαζψο παξήγγεηιαλ λέα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φηαλ ε βηνκεραλία εκθάληδε άλνδν. Οη παξαγγειίεο γηα λέα πινία 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36278/1/FAL_271_economic_crisis_en.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36278/1/FAL_271_economic_crisis_en.pdf
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κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο ιίζηεο ησλ λαππεγείσλ αληηπξνζψπεπαλ 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 5,3 εθαηνκκπξίσλ TEU, πεξίπνπ 50% πςειφηεξε απφ ηελ 

ηξέρνπζα παγθφζκηα ρσξεηηθφηεηα ζηφινπ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ παξάδνζε λέσλ 

θαηαζθεπψλ κε ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα έρεη επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πιενλάδνπζαο πξνζθνξάο ζε ήδε πξνβιεκαηηθέο ζπλαιιαγέο.  

 

Τπεξβνιηθή ρωξεηηθόηεηα  

Σν 2012, ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Δπξψπε κεηψζεθε θαη πάιη θάησ απφ ην επίπεδν 

ηνπ 2009. Απηφ πξνθάιεζε κηα αθφκε κεγαιχηεξν πιεφλαζκα ρσξεηηθφηεηαο. Με ιίγα 

ιφγηα, αθφκε θαη ρσξίο ηελ θξίζε ηνπ 2008, ε κεγάιε ιίζηα παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ 

επξφθεηην κεξηθά ρξφληα κεηά λα νδεγήζεη ζε ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο θαη 

αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ. Καη απηφ ην θαηλφκελν επηδεηλψζεθε 

πεξαηηέξσ θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Ο ζηφινο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά ηα 

επφκελα ηέζζεξα έσο πέληε ρξφληα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο αχμεζεο 

νθείιεηαη ζηα πινία πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ 10.000 TEU.  

  

πλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ-πινίωλ 

Ο φγθνο ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ είλαη έλαο απφ ηνπο θαηεμνρήλ ηνκείο πνπ 

πιήηηνληαη απφ ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο. Παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηε 

δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηεζλψο είλαη ε επηβξάδπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

νη θπξψζεηο, ηα ξπζκηζηηθά κέηξα θαη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ (UNCTAD, 

2013). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ήηαλ αλακελφκελν ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε λα  

πιήμεη ην παγθφζκην εκπφξην, ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηε δήηεζε πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβψηησλ θαη πηέδνληαο ηνπο λαχινπο κίζζσζεο πξνο ηα θάησ. Αθφκε, νη 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ/δνιαξίνπ είρε σο ζπλέπεηα ηε ρξήζε 

ελφο ζπλδπαζκνχ λνκηζκάησλ γηα ηηο ζπκθσλίεο καθξνρξφληαο ρξνλνλαχισζεο. Ο 

φγθνο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ επεξεάζηεθε, επίζεο, απφ ηε ζεκαληηθή πηψζε ησλ 

ηηκψλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (bulk carrier rates) (Ηιία Γ, 2015). Δπνκέλσο, ε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεηψζεθε 
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δξακαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη νη λαχινη ζεκείσζαλ απφηνκε πηψζε. Ζ 

πηψζε ηεο θαηαλάισζεο ζηε Γχζε θαη ηεο παξαγσγήο ζηελ Αλαηνιή, νδήγεζε ζην 

θαηλφκελν ν παγθφζκηνο ζηφινο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα κελ γεκίδεη πιένλ ηελ 

ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ηνπ. Σν ηειεπηαίν δε ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη 

ηελ αγνξά κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

 

1.5 Φαηλόκελν Domino 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

απξνζπκία ησλ ηξαπεδψλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα, ελψ θαη ην δηεζλέο εκπφξην θαηέξξεπζε 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο (Κνιιίληδαο & Ψαιηδόπνπινο, 2009). ε απηφ ην 

ζεκείν ηεο θξίζεο, νη λαπηηιηαθνί θνξείο δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ γηα ηα 

λαπισκέλα πινία ηνπο. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ηδηνθηήηεο ησλ λαπισκέλσλ 

πινίσλ θαη ηα λαπηηιηαθά ηακεία δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο. Απηφ νδήγεζε πνιιέο ηξάπεδεο 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε πηψρεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ε HSH 

Nordbank, ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα δαλεηνδφηεο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζηνλ θφζκν, 

δηέζεηε δάλεηα χςνπο 45 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ γηα ηελ θαηαζθεπή πινίσλ. 

Υσξίο επαξθή έζνδα γηα λαπισκέλα πινία, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δε ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λα εμππεξεηήζνπλ ηα ηξαπεδηθά ηνπο δάλεηα, αλαγθάδνληαο έηζη ηηο ηξάπεδεο λα 

δηζηάδνπλ πεξηζζφηεξν λα εθδψζνπλ πίζησζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ππεξεζίεο ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη νπνίεο δελ είραλ κεγάιν λαπηηθφ ζηφιν, 

ππνρξεψζεθαλ λα επηζηξέςνπλ κεγάιν αξηζκφ λαπισκέλσλ πινίσλ ζηνλ πινηνθηήηε 

ηνπο κε απιή δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ. Σέηνηα ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Hapag-Lloyd, ε 

νπνία δηέιπζε ηα πινία πνπ κηζζψλεη. Ζ γεξκαληθή λαπηηιηαθή εηαηξεία θαηείρε, ηε 

ζηηγκή ηεο θξίζεο, πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ λαπηηθνχ ηεο ζηφινπ 128 πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σν άιιν ήκηζπ κηζζψζεθε θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν έπξεπε λα 

εθηνπηζηεί γξεγνξφηεξα. Δπνκέλσο, πεξίπνπ 30 λαπισκέλα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ επηζηξάθεθαλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο απφ ηελ Hapag-Lloyd. Οη 
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άιιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είηε δελ είραλ αλαλεψζεη ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, είηε απηά 

έιεμαλ, είηε επξφθεηην λα ιήμνπλ. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ε CMA CGM θαη ε 

Mediterranean Shipping Company (MSC), πνπ θαηέρνπλ ηελ ηξίηε θαη δεχηεξε ζέζε 

παγθνζκίσο ζηνλ θιάδν.  

 

1.5.1 Αληαγωληζκόο ηηκώλ  

Οη λαχινη ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έηζη, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 60% γηα ηε 

δψλε Δπξψπεο-Αζίαο, αλάκεζα ζηα έηε 2008 θαη 2009. ηελ ίδηα δψλε, ην πνζνζηφ 

κείσζεο ήηαλ απμεηηθφ κεηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008, ελψ ζηε δψλε κεηαθνξψλ 

κέζσ Δηξεληθνχ (ΖΠΑ-Αζία θαη Αζία - ΖΠΑ), θαζψο θαη ζηε δηαηιαληηθή δψλε 

(Δπξψπε- ΖΠΑ θαη ΖΠΑ - Δπξψπε), ην πνζνζηφ κείσζεο παξνπζίαζε αλάινγε πνξεία 

κεηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008. ην ρήκα 2 παξνπζηάδεηαη έλα γξάθεκα ηεο 

Hamburg Shipbrokers‟ Association (Ηιία Γ., 2015), παξαηεξείηαη φηη, αθφκε θαη κεηά ην 

έηνο 2009, νη λαχινη κίζζσζεο ππνιείπνληαη ησλ 30000 USD γηα κεγάια πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ρσξεηηθφηεηα 2700-4250 TEUs θαη ησλ 18000 

USD γηα ηα πινία κε ρσξεηηθφηεηα 1100-2500 TEUs. ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2014, νη 

ηηκέο ρξνλνλαχισζεο ζρεδφλ εμηζψλνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

πινίσλ, θαη βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο κεηαμχ ησλ 6000 θαη ησλ 9000 δνιαξίσλ αλά 

εκέξα, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπλ κηα εκθαλή αλάθακςε, ρσξίο πάλησο λα 

επηζηξέθνπλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα (Ηιία Γ., 2015).  
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Γηάγξακκα 1.1: Γηακόξθωζε Ναύιωλ ζηα Πινία Δκπνξεπκαηνθηβωηίωλ θαηά ηα έηε 2008-2015 

  

   

(Πεγή: Ηιία Γ., 2015) 

Οη κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ πηζαλφηαηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θξίζε, αιιά επήιζε ε θαηαζηξνθή γηα ηηο κηθξφηεξεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, νηθνλνκηθά ηζρπξέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ηξνθνδφηεζαλ ηνλ πφιεκν ηηκψλ αθφκε πεξηζζφηεξν, γηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο.  
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα κεηξηάζνπλ ή θαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θξίζεο, νη εηαηξείεο έιαβαλ κέηξα. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ απνζχξεη πινία θαη 

έρνπλ απνιχζεη εξγαδνκέλνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο πεξηθνπέο, 

κεηψζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεηψζεηο κηζζψλ, νη νπνίεο ήηαλ αλαπφθεπθηεο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ λαχινπ. Όζνλ αθνξά ζηνπο θαηαζθεπαζηέο πινίσλ, θαζψο 

νη παξαγγειίεο γηα λέεο θαηαζθεπέο κεηψλνληαλ, ηα λαππεγεία ζε φινλ ηνλ θφζκν 

ιεηηνπξγνχζαλ κφιηο ζην 30% ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ή, αθφκε ρεηξφηεξα, λα ππάξρνπλ απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. 

Απηέο ήηαλ νη πην πξνβιέςηκεο ιχζεηο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο. 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ε DSF (Danish Finance Bank) πξνέβιεςε φηη ην 4% πεξίπνπ 

ησλ λαππεγείσλ παγθνζκίσο ζα έθιεηλαλ ή ζα παξέκελαλ αδξαλή ην 2012 θαη θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2013-2014, πνιιά λαππεγεία ζα ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα παξαγγειηψλ 

(Christopher, Brian, Kenneth, Stinus & Ninna, 2013) .  

1.6 Η Πηώζε ηνπ όγθνπ ηωλ εκπνξεπκάηωλ 

Σα νινθαίλνπξγηα γηγαληηαία πινία πνπ παξαδφζεθαλ ζην απνθνξχθσκα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάια γηα ηα 

κεηαθεξφκελα θνξηία θαη ζπρλά δελ έπιεαλ ή έπιεαλ κεξηθψο θελά. Ο ηνκέαο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, απεηιήζεθε λα κεηαηξαπεί ζε έλα απφ ηα βαζηθά 

ηεο ζχκαηα.  

Οη λαπηηιηαθνί θνξείο ππέζηεζαλ κηα ζπλδπαζκέλε απψιεηα πεξίπνπ 20 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 2009. Ζ παξαδνζηαθή γεξκαληθή λαπηηιηαθή 

εηαηξεία Hapag-Lloyd's έραζε πεξηζζφηεξα απφ 300 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ρξεηάζηεθε ζρεδφλ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ γηα λα 

παξακείλεη ελ δσή. Όζνλ αθνξά ζηνλ λαχιν, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

θξίζεο ρξέσλαλ πεξίπνπ 500 δνιάξηα ΖΠΑ γηα λα ζηείινπλ έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην 

απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε, ππνινγίδνληαο πεξίπνπ 300 δνιάξηα ΖΠΑ ιηγφηεξν απφ φ, 

ηη ρξεηαδφηαλ γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηνπο. Πξηλ απφ ηελ θξίζε, νη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο ρξέσλαλ πάλσ απφ 1500 $ αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην. Ζ δαληθή λαπηηιηαθή 

εηαηξεία Maersk, πνπ αλήθεη ζε εηαηξεία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, έραζε επίζεο 
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373 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ θαηά ηα πξψηα ηξίκελα ηεο θξίζεο. Άιιεο, φπσο ε NOL 

κε έδξα ηε ηγθαπνχξε, γηα παξάδεηγκα, έθεξαλ δεκίεο 245 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, 

ελψ ε Hanjin ηεο Νφηηαο Κνξέαο έραζε 110 εθαηνκκχξηα δνιάξηα (Hoffman, 2010a).  

Καηά ηα έηε 2011 θαη 2012, ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε. πγθεθξηκέλα, ην 2011 ήηαλ 

κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ρξνληέο γηα ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Οη θιάδνη πνπ είραλ ηελ 

θαιχηεξε επίδνζε γηα ην 2011 ήηαλ ε offshore θαη ε κεηαθνξά μεξνχ θνξηίνπ, ελψ ε 

κεηαθνξά θνξηίσλ κε ηα δεμακελφπινηα είρε πησηηθή πνξεία. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 

έγηλαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηέο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

παξνπζίαζαλ ρακειά θέξδε θαη, θαη‟ επέθηαζε, έδσζαλ ρακειφηεξα κεξίζκαηα ζηνπο 

κεηφρνπο ηνπο. Όιεο απηέο νη εμειίμεηο απνηππψζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ 

εηαηξεηψλ. ρεδφλ 39% ησλ εηαηξεηψλ ζεκείσζε δεκηέο απφ ηελ απνκείσζε ηνπ ζηφινπ 

ελψ ζπλερίζηεθαλ νη αθπξψζεηο ησλ ππαξρνπζψλ παξαγγειηψλ θαη κεηψζεθαλ νη 

θαηλνχξηεο παξαγγειίεο. Σν 2012 ε πησηηθή πνξεία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

ζπλερίζηεθε πεξαηηέξσ κε επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (Leptos-Bourgi, 2013).  

Καηά ην έηνο 2013, επηθξάηεζε αηζηνδνμία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν. Ζ δήηεζε παξνπζίαζε απμεηηθή ηάζε 

ηφζν ζηηο πξνεγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, 

νη ηηκέο ησλ λαχισλ απμήζεθαλ ελψ θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ξνέο ησλ εηαηξεηψλ 

έδεημαλ ζεκάδηα ζεηηθήο εμέιημεο (Leptos-Bourgi, 2014).  

 ηελ αθεηεξία ηνπ 2014 δηαθάλεθαλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία. 

Δληνχηνηο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο ΖΠΑ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο αιιά θαη ε 

ζπλερήο πηψζε ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ αλέηξεςαλ ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο. 

Παξφιν πνπ νη νηθνλνκίεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ησλ ΖΠΑ επέζηξεςαλ ζε 

αλνδηθή ηξνρηά, ε νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο παξέκεηλε ζηάζηκε ελψ ηεο Κίλαο 

επηβξαδχλζεθε. ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, νη παξαγγειίεο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο θαη 

δελ ππήξμε θακία αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά, κε 

κφλε εμαίξεζε ηηο κεηαθνξέο κε πινία ηχπνπ ηάλθεξ.  
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 Καηά ην έηνο 2015, ην παγθφζκην εκπφξην παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα θαη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία παξνπζίαζε ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 3,1%. Οη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξνπζίαζαλ πηψζε γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά, ελψ ε αλάπηπμε 

ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ζπλέρηζε ηελ αλάθακςε κε ρακεινχο ξπζκνχο (Γππαξάθεο, 

2016).  

 

1.7 Γείθηεο 

Γείθηεο BDI 

O πην γλσζηφο λαπηηιηαθφο δείθηεο ζηνλ θφζκν, ν Baltic Dry Index (BDI), βξηζθφηαλ ην 

2016 ζην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην 1985 νπφηε θαη δεκηνπξγήζεθε. Ο δείθηεο 

απηφο κεηξά ην θφζηνο κεηαθνξάο αθαηέξγαζησλ πξντφλησλ, φπσο 

ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ, άλζξαθα, αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη απφ ην Υξεκαηηζηήξην Ναχισλ Λνλδίλνπ (Baltic 

Exchange), ην νπνίν ελεκεξψλεηαη γηα ην θφζηνο ζπγθεθξηκέλσλ λαπηηιηαθψλ 

δηαδξνκψλ κε πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ κέζσ απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

brokers λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. Οπζηαζηηθά κεηξά ηε ζρέζε πξνζθνξάο-δήηεζεο γηα 

απνζεθεπηηθφ ρψξν ζηα πινία κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. Παξνπζηάδεη πςειή 

κεηαβιεηφηεηα εμαηηίαο απφηνκσλ απμνκεηψζεσλ ζηε δήηεζε γηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Ζ πξνζθνξά (αξηζκφο) ησλ δηαζέζηκσλ πινίσλ είλαη αξθεηά 

αλειαζηηθή, θαζψο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 2 ρξφληα θαη κεγάια θεθάιαηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο λένπ πινίνπ, ελψ ην θφζηνο παξνπιηζκνχ (lay up) πινίσλ αθφκε θαη 

γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πνιχ πςειφ. Οπζηαζηηθά, δείρλεη ηάζεηο γηα ηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε εκπνξεπκάησλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Ο BDI θαηέγξαςε ην ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 2008 ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Μέρξη ηφηε, ν δείθηεο βξηζθφηαλ ζε δπλακηθή 

άλνδν θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχζαλ παξαγγειίεο-ξεθφξ γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, ππνηηκψληαο 

φκσο ηα ξίζθα απφ ηελ επηδείλσζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ζα αθνινπζνχζε (βιέπε Γηάγξακκα 1.2). 
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Γηάγξακκα 1.2: Ο δείθηεο λαπιαγνξάο Baltic Dry Index (BDI). 

  

Πεγή: Σηεξηώηεο Π.,, 2016 

 

Γείθηεο HARPEX  

Ο δείθηεο HARPEX δείρλεη ηελ πνξεία ηεο δήηεζεο γηα containers πνπ κεηαθέξνπλ 

επξεία γθάκα ηειηθψλ πξντφλησλ κεηαπνίεζεο. Ο HARPEX βξηζθφηαλ ην 2016 ιίγν 

πάλσ απφ ην δηθφ ηνπ ηζηνξηθφ ρακειφ (βιέπε Γηάγξακκα 1.3).  
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Γηάγξακκα 1.3: Ο δείθηεο λαπιαγνξάο HARPEX.

Πεγή: (Σηεξηώηεο, 2016) 

 

 Γείκηης εμπορεσμάηων CRB  

Ο δείθηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αθνινπζεί ηελ πησηηθή πνξεία ησλ πξνεγνχκελσλ 

δχν δεηθηψλ. Μειεηψληαο ην αθφινπζν δηάγξακκα θαίλεηαη φηη θαη απηφο ν δείθηεο ελψ 

ην 2008 θηάλεη ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ, ην έηνο 2016 παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ ρακειφ. 

Γηάγξακκα 1.4: Ο δείθηεο εκπνξεπκάηωλ CRB

Πεγή: (Σηεξηώηεο Π., 2016) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΓΥΧΝΔΤΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΓΟΡΔ 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμαλ 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ην δηεζλέο εκπφξην νη νπνίεο 

επεξέαζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φιν ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο θαη θπξίσο ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαζψο θαη ηεο ιηκεληθή βηνκεραλία. Οη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ (ή λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) κέρξη ηφηε ήηαλ κηθξέο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρεηξίδνληαλ 

έλα κηθξφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

λέεο πξνθιήζεηο, πξνέβεζαλ ζε αιιαγέο ζηελ νξγαλσζηαθή ηνπο δνκή εθαξκφδνληαο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ησλ νξηδφληησλ θαη 

θάζεησλ νινθιεξψζεσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ησλ νξηδφληησλ νινθιεξψζεσλ, 

έρνπκε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο ή ζπλεξγαζίεο κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ησλ θάζεησλ 

νινθιεξψζεσλ, πξφθεηηαη γηα αλάπηπμε πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ, δειαδή 

εμαγνξέο – ζπγρσλεχζεηο κε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιια ζηάδηα ηεο 

αιπζίδαο παξαγσγήο (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο) (Παξδάιε Α., 

2007)   ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο κνξθέο ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ, ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο εηαηξείεο πξνο ηε ζχλαςή ηνπο θαη 

ηέινο ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο απηψλ. 

 

2.1 Βαζηθνί νξηζκνί  

Με ηνλ γεληθφ φξν ζπγρψλεπζε ελλννχκε ηε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη κία λέα επηρείξεζε, αλεμάξηεηε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο, ζηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ελεξγεηηθφ θαη 

παζεηηθφ) ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  
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Με ηνλ φξν εμαγνξά ελλννχκε ηελ απφθηεζε κέξνπο ή ζπλφινπ κηαο επηρείξεζεο απφ 

κηα άιιε. Ζ εμαγνξά κπνξεί λα είλαη πιήξεο (100%), πιεηνςεθίαο ειέγρνπ (50%-99,9%) 

θαη κεηνςεθίαο (έσο 49,9%) (Παζηνύξαο θαη ζπλ., 2006). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ε βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν παξαπάλσ φξσλ: 

Ζ ζπγρψλεπζε πξνθείπηεη απφ ηελ θνηλή απφθαζε ησλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο εηαηξείαο, ελψ ε εμαγνξά κπνξεί λα γίλεη είηε κε θηιηθφ 

(νκφθσλε απφθαζε) είηε κε επηζεηηθφ ηξφπν, δειαδή ε εμαγνξαζζείζα εηαηξεία λα κελ 

είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ηελ απνξξφθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απφ ηελ εηαηξεία – 

αγνξαζηή. 

(http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%

81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-

%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%8

3%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/)  

 

2.2 Μέζνδνη εμαγνξώλ θαη ζπγρωλεύζεωλ 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, νη νπνίεο αθνινπζνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ 

θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη ηε δνκή πνπ επηζπκνχκε λα έρεη ε λέα εηαηξεία. Οη 

θπξηφηεξεο εμ‟απηψλ είλαη (Gaughan P. A., 1996): 

1. Δμαγνξά (Acquisition). Μπνξεί λα είλαη νιηθή ή κεξηθή. Αθνξά ηελ πεξίπησζε 

φπνπ κία εηαηξεία ή έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν κηαο 

άιιεο εηαηξείαο ή νκίινπ.  

2. Δλνπνίεζε (Merger). Αθνξά ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο απφ ηε 

ζπλέλσζε άιισλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία απνηειεί μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη επηρεηξήζεηο απηέο παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη γηα ηε 

http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.mikrometoxos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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πξαγκαηνπνίεζή ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

κεηφρσλ.  

3. Δμαγνξά κέζσ δεκφζηαο πξνζθνξάο (tender offer): Πξφθεηηαη γηα ηελ εμαγνξά 

θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία αγνξαζηήο απεπζχλεη δεκνζίσο πξφζθιεζε λα 

αγνξάζεη έλα κέξνο, ζπλήζσο πάλσ απφ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο-

ζηφρνπ, ζε κία πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

απαηηείηαη γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νχηε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηνίθεζεο 

γηα ηελ έγθξηζε απηήο απιψο νη κέηνρνη πνπ απνδέρνληαη ηελ πξφζθιεζε 

πνπιάλε ηηο κεηνρέο ηνπο ζηελ επηρείξεζε-αγνξαζηή. Μπνξεί βέβαηα λα κελ 

ρξεηάδεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο δηνίθεζεο αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή 

νινθιήξσζε απηήο ηεο εμαγνξάο. Ζ δηαδηθαζία απηή ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο φπσο πρ ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη.  

4. Δμαγνξέο κέζσ δαλεηζκνχ (Leverage Buy Outs). Πξφθεηηαη γηα εμαγνξά φισλ 

ησλ κεηνρψλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην απφ κηα νκάδα επελδπηψλ κέζσ δαλεηζκνχ απφ εμεηδηθεπκέλεο 

εηαηξείεο ή απφ επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Μεηά ηελ εμαγνξά ε εμαγνξαδφκελε 

επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζπλήζσο ζαλ εμσρξεκαηηζηεξηθή εηαηξεία ιίγσλ κεηνρψλ.  

5. Δμαγνξέο εηαηξηθψλ κνλάδσλ (Unit MBOs). Πξφθεηηαη γηα εμαγνξέο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αγνξάζηξηα εηαηξεία θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία 

αγνξάδνπλ κηα ζπγαηξηθή ηεο επηρείξεζε. Ζ εμαγνξάζηξηα εηαηξεία θαηαβάιιεη 

έλα κέξνο ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ ελψ ην ππφινηπν αληιείηαη κέζσ 

δαλεηζκνχ ή αγνξά κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ επελδπηηθέο ηξάπεδεο ή 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο.  

6. Δμαγνξέο απφ δηνηθεηηθά ζηειέρε (Management Buy Outs (MBOs). Δίλαη 

εμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά έλα κέξνο κε ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο 

εμαγνξάζηξηαο επηρείξεζεο απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

αγνξαζηήο. Σν ππφινηπν κέξνο ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί είηε κε δαλεηζκφ είηε κε ηελ πξνζθνξά κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
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7. Κνηλνπξαμία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Joint Venture). Πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή νκίισλ ε νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί ζχκπξαμε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.  

2.3 Μνξθέο εμαγνξώλ-ζπγρωλεύζεωλ  

Αλάινγα κε ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη εμαγνξέο-ζπγρσλεχζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε (Τξαπιόο Ν., 1991):  

Οξηδόληηεο εμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο (Horizontal Mergers and Acquisitions): 

Αθνξνχλ ηελ ζπλέλσζε δχν επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ηα ίδηα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

θαη ηα πσινχλ ζηηο ίδηεο αγνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλέλσζε δχν ηξαπεδψλ. 

Κάζεηεο εμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο (Vertical Mergers and Acquisitions): Αθνξνχλ 

ηελ ζπλέλσζε δχν επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ κηα πηζαλή ζρέζε αγνξαζηή/πσιεηή πξηλ απφ 

ηε ζπγρψλεπζε, δειαδή ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο.  

Οκνθεληξηθέο ή Οκνγελείο εμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο (Centric or Congeneric 

Mergers and Acquisitions): Πξφθεηηαη γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ίδηα βηνκεραλία πξντφληνο, αιιά δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γξακκή παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο θαη απνζθνπεί ζηελ ελδερφκελε αιιεινζπκπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο κε ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο. 

Γηαγώληεο ή Αλνκνηνγελείο εμαγνξέο θαη ζπγρωλεύζεηο (Conglomerate Mergers and 

Acquisitions): Πξφθεηηαη γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ δηαθνξεηηθά 

πξντφληα είηε πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε μερσξηζηέο αγνξέο. Οη ζπλελψζεηο απηέο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο α) επέθηαζεο πξντφλησλ θαη β) επέθηαζεο αγνξψλ. 

Δπίζεο ε ζπλέλσζε δχν επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά κε ζρεηηδφκελεο είλαη 

γλσζηή ζαλ θαζαξή αλνκνηνγελήο ζπγρψλεπζε.  

Αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε (Τξαπιόο Ν., 

1991):   
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α)Δγρώξηεο πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο (domestic): Μεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρψξα.  

β)Γηαζπλνξηαθέο πγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο (cross border): Μεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

Αλάινγα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηνίθεζεο δηαθξίλνληαη ζε (Τξαπιόο Ν., 1991):  

Φηιηθέο ζπγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο : Όια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζπκθσλνχλ γηα ηε 

ζπλέλσζε κε ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθνχο φξνπο.  

Δρζξηθέο ζπγρωλεύζεηο θαη εμαγνξέο :Ζ επηρείξεζε-ζηφρνο δελ ζπκθσλεί κε ηελ 

εμαγνξά-ζπγρψλεπζε θαη πηζαλφλ λα πξνβεί ζε ακπληηθέο ηαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

εκπνδίζεη.  

Ακπληηθέο ηαθηηθέο  

 Οη πην ζπλεζηζκέλεο ακπληηθέο ηερληθέο γηα ηελ απνθπγή ερζξηθψλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ είλαη νη παξαθάησ (Τξαπιόο Ν., 1991):   

α) Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ-ζηφρσλ πξνζπαζνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 

επηθείκελε εμαγνξά πξνζθεχγνληαο ζε δηθαζηηθέο επεκβάζεηο είηε ζηεξηδφκελεο ζε 

αληηκνλνπσιηαθέο λνκνζεζίεο είηε εμαγνξάδνληαο άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θιάδν.  

 β) Οη επηρεηξήζεηο ζηφρνη πσινχλ ηα πην απνδνηηθά ζηνηρεία ηνπο, ζηνηρεία πνπ είλαη ηα 

πην επηζπκεηά απφ ηηο εηαηξείεο αγνξαζηέο («Crown jewels»).  

 γ) Οη ππφ εμαγνξά επηρεηξήζεηο πξνζθαινχλ έλα άιιν αγνξαζηή ν νπνίνο ππνβάιιεη θαη 

πξνζθνξά εμαγνξάο («White Knight»).  

 δ) Οη επηρεηξήζεηο-ζηφρνη δαλείδνληαη κεγάια πνζά ηα νπνία είλαη πιεξσηέα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο.   

ε) Οη δηνηθήζεηο ησλ ππφ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ πξνζθέξνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειέο 

απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ηνπο έπεηηα απφεμαγνξά (Golden Parachutes).   
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ζη) Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ-ζηφρσλ θαζηεξψλνπλ εηδηθά πξνλφκηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο ζε πεξίπησζε εμαγνξάο. Μπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα δεκηνπξγήζνπλ 

αμηφγξαθα πνπ λα δίλνπλ ζην δηθαίσκα ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα φπσοηελ 

αγνξά κεηνρψλ ηεο αγνξάζηξηαο εηαηξείαο («Poison pills»).  

  

2.4 Aίηηα θαη θίλεηξα εμαγνξώλ-ζπγρωλεύζεωλ  

 Οη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο απνηεινχλ επελδπηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο πξνζδνθνχλ 

ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνχκελα 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ή απφ ηελ επίηεπμε νιηθνχ ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ. To ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο απηήο είλαη ίζν κε ην 

θφζηνο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκήο αλεμάξηεηα αλ απηφ αθνξά 

κεηξεηά ή πξνζθνξά κεηνρψλ (Brealey θαη Myers, 2002). Σα βαζηθά θίλεηξα πνπ σζνχλ 

ζηηο εμαγνξέο - ζπγρσλεχζεηο είλαη:  

Οικονομίες κλίμακας: Αθνξνχλ ηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο παξαγσγήο αλά κνλάδα 

πξντφληνο κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ζε κεγαιχηεξν φγθν παξαγφκελσλ 

κνλάδσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ κηα ζπλέξγεηα είλαη ε παχζε ιεηηνπξγίαο ππνθαηαζηεκάησλ ή 

ζπγρψλεπζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηξαπεδψλ.  

Οικονομίες εύροσς: Πξφθεηηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη κεηά απφ κία εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε είηε σο απνηέιεζκα ηεο δηαζηαχξσζεο 

ησλ πσιήζεσλ (cross border) είηε κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ε λέα επηρείξεζε.  

Βεληίωζη θέζης ηης επιτείρηζης ζηην αγορά: χκθσλα κε ηνλ Gaughan (1996) 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά κπνξεί λα ππάξμεη: α) κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, β) κε ηε δεκηνπξγία εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά, γ) 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ είλαη θαη ην πνην ζεκαληηθφ. 
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 Ανηικαηάζηαζη μη αποηελεζμαηικής διοίκηζης: ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο θαη είλαη πηζαλφλ νη πφξνη ηεο 

επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθειηκφηεηαο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ αληί ησλ κεηφρσλ. Βέβαηα νη κέηνρνη δε κέλνπλ απξνζηάηεπηνη 

απέλαληη ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο θαζψο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Jensen θαη Mecklin 

(1999) φζν απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζην ραξηνθπιάθην ηεο 

επηρείξεζεο ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην θφζηνο πνπ ζα ππνζηνχλ απφ κηα πηζαλή 

απφθιηζε απφ ην ζηφρν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε φκσο θαη 

αλ ε ζπκκεηνρή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο είλαη 

κηθξή, αλαγθάδνληαη λα αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία ηεο 

εηαηξείαο. Ο ιφγνη πνπ ηνπο αλαγθάδνπλ γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο πάλσ απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα κπνξεί λα είλαη: α) επηδίσμε γηα άλνδν 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, β) αλεζπρία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, επηηπρεκέλα 

ζηειέρε κε πνιχ πςειέο ζέζεηο πνιιέο θνξέο δχζθνια βξίζθνπλ θάηη αληίζηνηρν κεηά 

απφ κηα παξαίηεζε ή παχζε ηνπο, γ) ιφγσ απμεκέλνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη δ) ιφγσ γνήηξνπ.  

Γιαθοροποίηζη. Ζ δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα είλαη είηε γεσγξαθηθή είηε πξντφλησλ. 

Μέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε δηαζπνξά ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην κέιινλ ηνπο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ.  

Χρημαηοοικονομικές ζσνεργίες: Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλεξγίεο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηα παξαθάησ (Τξαπινο Ν., 1991):  

Απμεκέλε δαλεηνιεπηηθή ηθαλόηεηα: Ζ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα κηαο ζπγρψλεπζεο δεκηνπξγεί ην θαηλφκελν ηεο ζπλαζθάιηζεο, πνπ κεηψλεη 

ηε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο θαη επνκέλσο απμάλεη ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο λέαο 

επηρείξεζεο .  

Αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο: Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζεί ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ αιιά λα κελ ζπκπιεξψλεη φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα λα ην επηηχρεη.  
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Αλαπξνζαξκνγή ηωλ απνζβέζεωλ: Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ νπζηαζηηθά 

αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο βάζεο πνπ ππνινγίδεηαη ε απφζβεζε ησλ παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο φηαλ ε ηηκή πνπ πιεξψλεη ε εμαγνξάζηξηα εηαηξεία γηα ηα πάγηα μεπεξλάεη 

ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Ζ εμαγνξάζηξηα επηρείξεζε αλαπξνζαξκφδεη ηε βάζε 

απνζβέζεσλ ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο-ζηφρνπ ζηελ αγνξαία ηνπο αμία 

κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο λέαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε. Βέβαηα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ 

ε θνξνινγηθή λνκνζεζία δελ επηβάιεη θφξν ππεξαμίαο ζην πνζφ αλαπξνζαξκνγήο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε είηε κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 

αμίαο ησλ αγνξαζζέλησλ παγίσλ ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπο αμία, φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζσξηζκνχ, είηε κε ηελ απφζβεζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο αγνξαίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθήο.  

Μείωζε ηωλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεωλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην άζξνηζκα 

ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πξηλ απφ ηελ ζπγρψλεπζε. Απηφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο κε ηελ δεκηά 

κηαο άιιεο. Δπίζεο, κηα πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λέαο 

επηρείξεζεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

  

Κίλεηξα αληηπξνζώπωλ ή πξνζωπηθέο επηδηώμεηο ηωλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο 

εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο.  

Πνιχ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε ιήςε ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο γηα κηα εμαγνξά-

ζπγρψλεπζε είλαη νη πξνζσπηθέο επηδηψμεηο  θηινδνμίεο ησλ ζηειερψλ κηαο εηαηξείαο γηα 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

α) Μεγέζπλζε ηωλ πωιήζεωλ: Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε 

ησλ ακνηβψλ ησλ ζηειερψλ (Murphy, 1994).  



38 
 

β) Μεγέζπλζε ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ: Ζ επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο θαη ε αχμεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηήο ζπκβάιιεη ζηελ ηζρπξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Ζ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ 

πξναγσγψλ είηε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπο ή θαη ρξενθνπίαο 

ηεο εηαηξείαο. 

γ) Βξαρππξόζεζκεο επηδηώμεηο-θέξδε: Οη Tehranian et al. (1987) ππνζηήξημαλ φηη είλαη 

πνιχ πηζαλφλ νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ λα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηά απφ κηα 

ζπγρψλεπζε, αλεμάξηεηα απφηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Μφλν φηαλ νη ακνηβέο ησλ 

ζηειερψλ ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θεξδψλ κφλν ηφηε δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο καθξνπξφζεζκεο επελδπηηθέο απνθάζεηο.  

δ) Γηαζπνξά θηλδύλνπ. Γεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ ζηειερψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε είλαη πηζαλφλ λα απνθεχγνπλ επελδχζεηο πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη επηδίσμε δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο παξά ην γεγνλφο φηη απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηα 

θέξδε ησλ κεηφρσλ (Amihud and Lev, 1981).  

ε) Έιεγρνο ηακηαθώλ ξνώλ: Ζ δηάζεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ εμαγνξά κηαο 

επηρείξεζεο απνηειεί ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ (Jensen, 

1986). Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επηζπκνχλ ηελ κείσζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαη ηελ πξνζθπγή ηνπο ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα ηελ άληιεζε 

δηαζεζίκσλ (Rozeff, 1982).  

ζη) Κίλεηξα Αιαδνλείαο–Υπεξεθηίκεζε Ιθαλνηήηωλ: Δίλαη πηζαλφλ ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε λα ζεσξήζνπλ φηη ε εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε-ζηφρν ππεξέρεη απφ απηή 

ηεο αγνξάο ή ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ κε απνηέιεζκα λα πιεξψλνπλ παξαπάλσ απφ 

φηη αμίδεη (Roll, 1986). Πνιιέο θνξέο αθφκε θαη αλ γλσξίδνπλ φηη κηα εμαγνξά κηαο 

επηρείξεζεο δελ είλαη επηθεξδήο επηδηψθνπλ ηελ απφθηεζε ηεο γηα ιφγνπο γνήηξνπ θαη 

θχξνπο.  
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δ) Υπεξαληίδξαζε ηεο αγνξάο: (Market Overreation Hypothesis). Οη αγνξέο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ζηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία ή ηηο 

επηρεηξήζεηο κεκνλσκέλα. Απηφ άιισζηε εμεγεί θαη ηα θχκαηα ησλ εμαγνξψλ 

ζπγρσλεχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ De Bondt θαη Thaler (1995) θαη Geroski 

(1984). 

ε) Θεωξία παηγλίωλ (Gametheory). χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή «φηαλ φινη εθείλνη πνπ 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο δξνπλ νξζνινγηθά, θαζέλαο απφ απηνχο πξνζπαζεί λα 

πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ» (Besancon G., 2000). Δπνκέλσο 

παξαηεξψληαο θάπνηεο επηρεηξήζεηο ηηο θηλήζεηο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο πξνζπαζνχλ λα πξνβνχλ ζε παξφκνηεο επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

Έηζη εμεγείηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

ζ) Δηαηξηθόο έιεγρνο ηεο αγνξάο (Market for Corporate Control). χκθσλα κε ηνλ Manne 

(1965) ζε θάζε αληαγσληζηηθή αγνξά ππάξρεη έλαο κεραληζκφο εηαηξηθνχ ειέγρνπ. Οη 

ερζξηθέο εμαγνξέο ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκφο ειέγρνπ δεδνκέλνπ φηη φηαλ νη δηεπζπληέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ δελ δηνηθνχλ ζσζηά ηηο επηρεηξήζεηο θαη βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεηφρσλ ε απεηιή ηεο εμαγνξάο είηε ζα βειηηψζεη ηα πξάγκαηα είηε ζα νδεγήζεη ηελ 

επηρείξεζε ζε εμαγνξά. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί νη δηάθνξεο κνξθέο 

ειέγρνπ εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ κεηφρσλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο κηαο εηαηξείαο θαη ηελ επίιπζε ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

η) Θεωξία πξαγκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ή επηινγώλ (Real Options Theory). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία απηή νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο απνηεινχλ κηα επελδπηηθή επηινγή έλαληη 

άιισλ ιχζεσλ. Ζ εμαγνξά κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δηθαίσκα αγνξάο (call option) ζε 

κηα άιιε επηρείξεζε γεγνλφο πνπ αλνίγεη λέεο επελδπηηθέο επηινγέο, ελψ ε πψιεζε ηεο 

επηρείξεζεο απνηειεί έλα δηθαίσκα πψιεζεο (put option).  

 Δμωηεξηθά αίηηα  

1. Μαθξννηθνλνκηθέο πλζήθεο . Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ην 

ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ εμαγνξψλ ζπγρσλεχζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Mueller (1989) ηα 

θχκαηα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζπκβαίλνπλ ζε πεξηφδνπο αλφδνπ ηεο 
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο ν Nelson (1959) ππνζηήξημε φηη νη εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα.  

2.Ννκνζεηηθό πιαίζην.Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε 

ησλ εμαγνξψλ ζπγρσλεχζεσλ. Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο Ν.3299/2004 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηεο θνξνινγίαο θαη κε ηε παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ηνπ 

Ν.2992/2002 ζίγνπξα απνηέιεζαλ θαη ζα απνηειέζνπλ θαη ζην κέιινλ ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηελ Διιάδα.  

3.Σερλνινγηθέο εμειίμεηο. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Μάιηζηα αλαθέξνληαη σο έλα απφ ηα θχξηα αίηηα ηνπ δεπηέξνπ θχκαηνο 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ (1916-1929).  

4.Παγθνζκηνπνίεζε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, σο απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ 

θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 O ζπλέξγεηεο πνπ κπνξνχλ πξνθχςνπλ απφ κία εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε δελ κπνξνχλ 

κφλν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη εχξνπο αιιά θαη κέζσ 

ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. εκαληηθή επίζεο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηεο λέαο επηρείξεζεο ιφγσ αχμεζεο 

ηνπ κεγέζνπο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηβίσζή ηεο ζηα πιαίζηα ελφο 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ κεηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο απφ κία πην ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλε ζε κηα άιιε 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο ελνπνηήζεηο εμαγνξέο 

εηαηξεηψλ, θπξίσο φηαλ απηέο θαηεπζχλνληαη απφ αλαπηπγκέλεο ζε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Βέβαηα, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε 

γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε φπσο επίζεο ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά (Hitt 

et al.,1991). H δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη επνκέλσο ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο ζπλεξγαζίεο ησλ εηαηξεηψλ.  
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Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο ζε κηα άιιε ρψξα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ κηα ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο. Αληί δειαδή κηα εηαηξεία πνπ επηζπκεί 

λα επεθηαζεί εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο λα θαηαζθεπάζεη θηίξηα θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο, 

κπνξεί λα επηδεηήζεη κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή απηή θαη λα 

ζπλεξγαζηεί καδί ηεο.  

 Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κηα μέλε εηαηξεία κε ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζε κία άιιε 

ρψξα εθηφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζίγνπξα δελ γλσξίδεη ηφζν θαιά ην επηρεηξεκαηηθφ 

ηνπίν θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο φζν ν ηνπηθφο ζπλεξγάηεο ηεο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν έλα ηζρπξφ εηαηξηθφ φλνκα θαη έλα ήδε έηνηκν πειαηνιφγην ζα ηε βνεζήζεη 

λα μεθηλήζεη δπλακηθφηεξα ζηε λέα αγνξά. Οη εμαγνξέο/ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ εζφδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ φπσο ην 

αθαζφξηζην πειαηνιφγην, ην αλνκνηνγελέο πξνζσπηθφ θιπ. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

εμαγνξέο πνπ γίλνληαη κε κεηξεηά απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη εμαγνξέο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε κεηνρηθφ θεθάιαην γηαηί ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (Ghosh, 2001).  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

ζηνλ πινχην ησλ κεηνρψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απηνί πνπ βγαίλνπλ θεξδηζκέλνη θαη απμάλνπλ ηνπιάρηζην βξαρπρξφληα ηα θέξδε ηνπο 

είλαη νη κέηνρνη ησλ αγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ. Οη κέηνρνη ησλ επηρεηξήζεσλ αγνξαζηψλ 

έρνπλ πνιχ κηθξφηεξα θέξδε. Oη Sudarsanam et al. (2006) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη κφλν ην 35% κε 45% ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ παξνπζίαζαλ ζεηηθή απφδνζε ελψ 

νη Sudarsanam et al. (1996) παξαηήξεζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη αξλεηηθέο 

απνδφζεηο.  

H κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ κηα 

εμαγνξά/ζπγρψλεπζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θάπνησλ ηκεκάησλ άξα θαη 

απνιχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θπξίσο ζηελ απνξξνθψκελε εηαηξεία. ε κηα έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Bhagat et al. (1990) ζε 62 εμαγνξέο ηελ πεξίνδν 1984-1986 

δηαπίζησζαλ φηη ν αξηζκφο ησλ απνιχζεσλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο θαη ηα πςειφβαζκα 

ζηειέρε ησλ αγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ είλαη ε νκάδα πνπ θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν, ελψ 

πεξηθνπέο ζηηο επελδχζεηο έγηλαλ κφλν ζηηο 9 εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Οη Franks 
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θαη Mayer (1996) κεηά απφ ηελ εμέηαζε 34 ερζξηθψλ εμαγνξψλ θαη άιισλ 31 εμαγνξψλ 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο αληηθαηάζηαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

είλαη πςειφο (90%) ζηηο ερζξηθέο εμαγνξέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο έρεη παξαηεξεζεί 

φηη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο φρη κφλν απμάλνπλ ηηο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ζηελ εηαηξεία αγνξαζηή αιιά θαη ην θχξνο θαη ηε δχλακε ηνπο ζην εζσηεξηθφ 

απηήο (Firth, 1991).  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε επίπησζε ησλ εμαγνξψλ-ζπγρσλεχζεσλ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγία νιηγνπσιίσλ θαη κνλνπσιίσλ ζηα 

πιαίζηα κηαο νηθνλνκίαο ζίγνπξα δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο. 

Μπνξεί ε εγθαηάζηαζε κηαο πνιπεζληθήο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ λα 

ζπκβάιιεη ζηε κεηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο αιιά ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά 

πφζν ζα κπνξέζνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο λα ηελ αληαγσληζηνχλ ή αλ απηφ ζα 

νδεγήζεη ζε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ζε αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ ζπκκάρσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νιηγνπσιίσλ. Μεγάιεο επηπηψζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πνιιέο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ έρνπλ ςεθίζεη ηζρπξνχο 

αληηκνλνπσιηαθνχο λφκνπο.  

 

2.5 Δπηηπρία-απνηπρία εμαγνξώλ θαη ζπγρωλεύζεωλ  

Οη Marks θαη Mirvis (1998) ππνζηήξημαλ φηη ηέζζεξα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ :  

• Ζ ακνηβαία εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα δχν κέξε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο.  

• Οη θνηλνί ζηφρνη θαη φξακα. Θα πξέπεη ηα εκπιεθφκελα κέξε λα έρνπλ 

μεθαζαξίζεη ηη επηδηψθνπλ κε ηελ εμαγνξά-ζπγρψλεπζε.  
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• Ζ χπαξμε ζπκβαηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, δειαδή λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ 

ηνπο ζηφρσλ.  

• Nα ππάξρεη θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ζέιεζε θαη ζσζηφο θαηακεξηζκφο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα.  

Άιινη απαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο 

ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη παξαθάησ:  

• Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο φρη κφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη γηα ηελ επφκελε κέξα.  

• Μειέηε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.  

• Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο.  

• Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

• Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο απφ ηελ δηνίθεζεο φιεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

• ηειέρσζε ηεο λέαο εηαηξείαο κε ηα θαηάιιεια πξφζσπα θαη απφ ηα δχν 

κέξε.  

 Αληίζεηα ε απνηπρία ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

• Γηαθνξεηηθή εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη νξγαλσηηθή δνκή.  

• Αβεβαηφηεηα  θαη  αλαζθάιεηα  εξγαδνκέλσλ  θαη αληηδξάζεηο απφ 

ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο ελψζεηο.  

• Με ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

• Πξνβιήκαηα ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

θάπνην απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  

• Αληηδξάζεηο απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο.  

• Τπεξβνιηθφ ρξένο.  
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• Δπηδίσμε δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ.  

• Ύπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ.  

Οη Balmer θαη Dinnie (1999) έπεηηα απφ ζπλεληεχμεηο κε αλψηεξα ζηειέρε δηαθφξσλ 

εηαηξεηψλ θαηέιεμαλ ζηνπο παξαθάησ ελλέα παξάγνληεο απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

εμαγνξψλ ζπγρσλεχζεσλ:  

 ηε βαξχηεηα πνπ δίδεηαη ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο 

θχζεο εηο βάξνο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο.  

 ηελ ελζσκαησκέλε εζσηεξηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο ζπλνιηθέο 

εηαηξηθέο δνκέο επηθνηλσληψλ.  

 Αζπκθσλία ζε ζέκαηα εγεζίαο ηεο λέαο εηαηξίαο.  

 Αζπκθσλία ζε ζέκαηα νλνκαζίαο.  

 Με χπαξμε θαιήο ζέιεζεο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

 Με ζσζηή θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη.  

 Με ζσζηή θαηαλφεζε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο.  

 Φήκεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη έιιεηςε ερεκχζεηαο.  

 Τπνβάζκηζε απφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 

  

 Ο Reuer (2002) ππνζηήξημε φηη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε αληί 

εμαγνξά φηαλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηέζζεξηο παξάγνληεο:  

• Ζ απφθηεζε πιεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ.  
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• Αλ ε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα δψζεη κεγαιχηεξε αμία θαη επειημία ζηελ 

επηρείξεζε απφ φηη ε εμαγνξά. Οη ζπγρσλεχζεηο είλαη πνιιέο θνξέο 

πξνηηκφηεξεο ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ ξίζθνπ.  

• Αλ νη κεηθηέο επηρεηξήζεηο (joint ventures) παξέρνπλ ζηηο ζπλεξγαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ηηο δπλαηφηεηεο γηα ελίζρπζε ηεο επειημίαο ηνπο.  

• Όηαλ ππάξρεη αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ δειαδή φηαλ θάπνην απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε δελ έρεη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ αγνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΤΜΜΑΥΙΔ 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν θαζεγεηήο Κνο Παπαδάθεο, «σο ζηξαηεγηθή 

ζπκκαρία κπνξεί λα νξηζηεί κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ ηα κέιε πηνζεηνχλ κηα πξννπηηθή ακνηβαίνπ νθέινπο θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ή θαη θεθάιαηα γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία 

ηεο» (Παπαδάθεο, 2007). Ζ επηινγή ηεο ζχλαςεο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπληζηά κηα εκπνξηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία 

βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ακνηβαίαο πξνζθνξάο 

ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ, δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ή αθφκα θαη θεθαιαίνπ. Οη 

εηαηξείεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, κνηξάδνληαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ κε παξάιιειν 

έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε κέζνδν 

φηαλ κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο ηθαλφηεηεο κηαο άιιεο 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ κεηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία, ε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θιπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πξνυπνζέηνπλ καθξνρξφληα – αλ φρη κφληκε – δέζκεπζε ησλ 

ζπλεξγαηψλ, θαζψο θαη ακνηβαία ζπκβνιή πφξσλ ή θεθαιαίσλ, κέρξη ακνηβαία 

ηδηνθηεζία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπλάπηνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

• Δμαζθάιηζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηα πςειά θφζηε θαη 

ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη ε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ρσξίο λα ράζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο κέζα ζηελ αγνξά.  

• Γξεγνξφηεξε θαη πνιχ νηθνλνκηθφηεξε είζνδνο ζε κηα λέα αγνξά ή ελδπλάκσζε 

ηεο παξνχζαο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζπγθξηηηθά κε κηα λέα επέλδπζε. 

• Δίζνδνο ζε αγνξέο φπνπ είλαη επηζπκεηή ή πνιιέο θνξέο ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηνπηθνχ εηαίξνπ. (Doz and Hamel, 1998) 
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• Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ θαη ησλ ζθνπέισλ πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο νινθιεξσκέλσλ εμαγνξψλ φζνλ αθνξά ηελ λέα, εληαία ζηξαηεγηθή, ηε 

δνκή θαη ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηεο «λενζχζηαηεο» εηαηξείαο. 

 

3.1 Λόγνη δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ κεηαμύ ηωλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξέωλ  

Ζ απξφβιεπηε πηψζε πνπ επέθεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ζηελ νπνία 

ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο γξακκψλ δελ είρε ην ρξφλν λα αληηδξάζεη, νδήγεζε ζε κηα ππεξ-

πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ε νπνία έπξεπε λα αληηζηαζκηζηεί. Σα πινία-κεγαζχξηα ήηαλ 

ππφ θαηαζθεπή θαη ήδε είραλ εηζέιζεη ζηνλ θιάδν πνιιέο εηαηξείεο απνζθνπψληαο λα 

ιάβνπλ έλα θνκκάηη ηεο απμαλφκελεο θεξδνθνξίαο πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε. Ο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ (container 

shipping lines) απμήζεθε θαηά πνιχ νδεγψληαο φια ηα κέιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(πινηνθηήηεο, ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο κεηαθνξείο θαη ιηκέλεο) ζηελ αλαδήηεζε 

θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα επέθεξαλ ην πνιππφζεην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο.  

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη εηαηξίεο ηαθηηθψλ γξακκψλ επηδηψθνπλ ηελ 

επηζχλαςε ζπκκαρηψλ πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

πιενλεθηήκαηα. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Fusilo (2006) ε απαμίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ λαπηηιηαθψλ ελψζεσλ θπξίσο κέζσ ηνπ λφκνπ ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

ππεξπφληηα λαπηηιία (Ocean Shipping Reform Act, 1998) θαη ε θαηάξγεζε ηεο 

απαιιαγήο απφ ηνπο αληηκνλνπσιηαθνχο θαλφλεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ ην 2008 

έθαλαλ πνιιέο εηαηξείεο λα αλαδεηήζνπλ λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο. Ζ βηνκεραλία 

ηαθηηθψλ γξακκψλ απνηειεί θιάδν εληάζεσο θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα ν κεγάινο αξηζκφο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θνξηεγψλ θαη πινίσλ λα θαζηζηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πνιχπινθε. (Sheng Teng Huang & Shigeru Yoshida, 2013). Παξ‟ φια απηά νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηαηξείεο απηέο απνθάζηζαλ λα πάξνπλ ην ξίζθν απηφ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγνπλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ 

ηελ αθνξά. 
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3.2 ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κεηαμύ ζαιάζζηωλ κεηαθνξέωλ θαη ηεξκαηηθώλ 

ζηαζκώλ  

Ζ ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ κία απιή κεηαθνξά αγαζψλ απφ ην ιηκάλη Α ζην ιηκάλη Β. Πιένλ νη 

εηαηξείεο απηέο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο 

ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1, δηαθξίλνπκε ηα κέξε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

κεηαθνξηθή αιπζίδα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ελψ ζην ζρήκα 6 απεηθνλίδεηαη φια ηα 

βήκαηα κηαο ηππηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ απφ ην ην ζεκείν πψιεζεο ζην ζεκείν 

αγνξάο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 3.1: Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κεηαθνξηθή αιπζίδα εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ  

 

Πεγή: Eric Ting, Introduction to Transportation and Navigation  

(http://ind.ntou.edu.tw/~ericting/download/Introduction%20to%20Transportation%20&

%20Navigation/Lecture-060926) 

http://ind.ntou.edu.tw/~ericting/download/Introduction%20to%20Transportation%20&%20Navigation/Lecture-060926
http://ind.ntou.edu.tw/~ericting/download/Introduction%20to%20Transportation%20&%20Navigation/Lecture-060926
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Σρήκα 3.1: Multimodal transport for project cargos 

  

 

Πεγή: Huy Hoang Transportation & logistics corporation web site 

(http://www.htl.vn/en/Services/multimodal-transport-for-project-cargos/) 

 

Ο απνζηνιέαο, ζην παξάδεηγκά καο έλα εξγνζηάζην επηζπκεί λα κεηαθέξεη αγαζά κέζσ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Μηα κεηαθνξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηε δηαθίλεζε έσο ην 

ιηκάλη. Μία άιιε εηαηξεία αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Έπεηηα ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξεζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ 

φζν απηφ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη έπεηηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ πάλσ ζε 

έλα πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία ηαθηηθψλ γξακκψλ. Σν 

πινίν κεηαθέξεη ην εκπνξεπκαηνθηβψηην πξνο έλα δηαθνξεηηθφ ιηκάλη φπνπ εθεί ν 

δηαρεηξηζηήο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ψζηε απηφ λα πξνσζεζεί ζην επφκελν κεηαθνξηθφ κέζν πνπ είλαη 

ην θνξηεγφ θάπνηαο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο, θάπνην άιιν πινίν ή ηξέλν. Σέινο, κηα 

κεηαθνξηθή εηαηξεία παξαδίδεη ην θνξηίν ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ, ηνλ παξαιήπηε.  

Οη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο θχξηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

(Trans-Atlantic, Trans-Pacific, Asia-Europe) κε ζηφρν λα κεηαθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα θνξηία. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο θνξηίνπ δηαθηλείεηαη ζηνλ εκπνξηθφ δξφκν 

Αζίαο – Δπξψπεο,  φπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηα “mega-ships”. Δθεί έηλαη 

http://www.htl.vn/en/Services/multimodal-transport-for-project-cargos/
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ζηξακκέλε ε πξνζνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ. Όπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αγνξά ηαθηηθψλ γξακκψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο θαζψο νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο πξνζπαζνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά. (Ryoo and Thanopoulou 1999). 

Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί κε ηε ζεηξά ηνπο θαινχληαη λα εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγίεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Οη δηεζλείο ζαιάζζηνη 

κεηαθνξείο επηιέγνπλ λα δηαθηλνχλ ηα θνξηία ηνπο κέζσ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πνπ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Οη 

mega – carriers θαζψο απμάλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πινίσλ 

πνπ δηαζέηνπλ, ζηελ νπζία επεξεάδνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα πνπ δέρεηαη ν θάζε ιηκέλαο. 

πλεπψο, ε δηαξθήο κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ δίλεη δηαπξαγκαηεπηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηνπο δηεζλείο κεηαθνξείο. Έηζη ινηπφλ νη ηεξακηηθνί ζηαζκνί απαηηείηαη 

λα επελδχζνπλ ηφζν ζε δαπαλεξά έξγα ππνδνκήο φπσο λα κεγαιψζνπλ ηα βάζε θαη 

κήθε ησλ θξεπηδσκάησλ, ηηο απνζεθεπηηθέο εθηάζεηο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα ρεξζαία 

κέζα κεηαθνξάο φζν θαη ζε πνιπδάπαλν ζχγρξνλν εμνπιηζκφ δηαρείξηζεο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Παξδάιε, 2001). 

Χζηφζν, δελ είλαη εχθνιν λα αληαπεμέιζνπλ φινη νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ην ίδην 

απνηειεζκαηηθά ζηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Οη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη 

αλσδνκέο είλαη πνιχπινθεο θαη κε απίζηεπηα κεγάιν θφζηνο. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξνη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί πεξλάλε ζε ρέξηα ηδησηψλ θαη 

πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα βειηηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο ζπλέπεηα ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπο. 

Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαγθάδνληαη λα 

αθνινπζήζνπλ θαη απηνί ηελ ηαθηηθή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ 

ζπλάπηνληαο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο (port strategic alliances). Έηζη πιένλ ζε έλα ιηκάλη 

ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ηεξκαηηθνί ζηαζκνί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

δηνηθνχληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (operators). 
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3.3 Δίδε ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γεληθά αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

ηαθηηθψλ γξακκψλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 3 είδε (Koay, 1994): 

1. Σηο ιεηηνπξγηθέο ζπκκαρίεο (Operational alliances)  

2. Σηο ζπκκαρίεο ηηκνιφγεζεο (Pricing alliances) θαη 

3. Σηο ζπκκαρίεο επηκειεηεηαθήο ηηκνιφγεζεο (Logistical alliances)  

  

3.3.1 Οη ιεηηνπξγηθέο ζπκκαρίεο 

Ο πξψηνο ηχπνο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ, πνπ είλαη θαη ν πην θνηλφο, είλαη νη 

ιεηηνπξγηθέο ζπκκαρίεο. Ο Koay (1994) ηηο δηαθξίλεη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο:  

 πλεξγαζία ζην Marketing (Joint Marketing)  

 πλεθκεηάιιεπζε Πινίσλ (Vessel Pooling) 

 πλεθκεηάιιεπζε ρξεκαηηθψλ κέζσλ (Monetary Pooling)  

 πληνληζκφο πξνγξάκκαηνο λαπζηπινΐαο (Sailing Schedule Coordination)  

Αλάινγα κε ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ νη ιεηηνπξγηθέο ζπκκαρίεο δηαθξίλνληαη  

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

 Κνηλνπξαμίεο κεξηζκνχ θεθαιαίνπ (Equity sharing joint ventures)  

 πλεηαηξηζκνί ζπλεθκεηάιιεπζεο εζφδσλ (Monetary pool agreements)  

 πλεηαηξηζκνί ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ (Vessel pool agreements)  

 πκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ (Space exchange agreements) ] 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη 3 θχξηεο κνξθέο ιεηηνπξγηθψλ ζπκκαρηψλ φπσο απηέο 

ζπλαληψληαη ζήκεξα ζηε λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 
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3.3.2 Σπκθωλίεο λαύιωζεο ρώξνπ 

Πξφθεηηαη γηα ην πην απιφ είδνο ιεηηνπξγηθψλ ζπκκαρηψλ ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη 

ζαιάζζηνη κεηαθνξείο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θάπνηα δηαδξνκή ζελ 

νπνία δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ηε κεηαθνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Koay, 1994). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εηαηξεία – αγνξαζηήο, αγνξάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ “slots”, 

δειαδή ζέζεσλ / ρψξνπ πάλσ ζην πινίν ηεο εηαηξείαο – πσιεηή. 

Σα σθέιε γηα ηηο εηαηξείεο αγνξαζηέο είλαη ηφζν εκπνξηθά φζν θαη νηθνλνκηθά, αθνχ 

κπνξεί λα απμήζεη ηε κεηαθνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα ή αθφκε θαη λα απνθηήζεη θάπνην 

κεξίδην αγνξάο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ράζεη ρξφλν θαη ρξήκα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο 

γηα απηφλ ππεξεζίαο. Πέξα απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ην νπνίν είλαη πνιχ πςειφ, 

απνθεχγεη θαη ην ξίζθν πνπ εκπεξηέρεη κία αλάινγε επεθηαηηθή επηινγή. Ζ εηαηξεία – 

πσιεηήο απφ ηελ άιιε, αξρηθά έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δηαηεξεί πιήξε αλεμαξηεζία 

ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηηο εξγαζίεο ηεο ελ ιφγσ 

ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεη κία βαζηθή πεγή εζφδσλ αθνχ επηδηψθεη πςειφηεξα 

λαπισκέλα θνξηία θάπνπ αιινχ. Αθφκε έλα θίλεηξν είλαη φηη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 

αλαθφςεη ηελ επέθηαζε ηνπ αγνξαζηή, άξα θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ελαληίνλ ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνεγνχκελνο πξνέβαηλε ζε επέθηαζε ησλ δηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δνκέλσο, ε πξνζθνξά δεζκεπκέλνπ κελ, πεξηνξηζκέλνπ δε, ρψξνπ ζε άιινπο 

ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο απνηειεί κηα έμππλε θίλεζε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ λα αλαθφςνπλ ηελ είζνδν λέσλ θνξέσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκθσλίαο είλαη απηή κεηαμχ ηεο Maersk Line θαη 

ηεο APL πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξψηε, 

Maersk Line, αγνξάδεη ρψξν πάλσ ζηα πινία ηεο δεχηεξεο, APL, ζηε ζαιάζζηα 

δηαδξνκή US Atlantic Coast – ports of Sri Lanka, Singapore, Malaysia and Indonesia. Ζ 

ζπκθσλία νξίδεη ην ρψξν πνπ πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη ε Maersk ηεο απαγνξεχεη λα 

„επηλνηθηάδεη‟ ην ρψξν απηφ ζε άιιεο εηαηξείεο. Σέινο νξίδεη αθξηβψο ηη ζα ζπκβαίλεη ζε 

πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσλ θαη αιιαγψλ ζην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηεο γξακκήο 

(https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public/AgreementHistory/1968 ).  

https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public/AgreementHistory/1968


53 
 

3.3.3 Σπκθωλίεο αληαιιαγήο ρώξνπ  

Oη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ απαηηνχλ πςειφηεξν επίπεδν νινθιήξσζεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία (Koay, 1994). Σα κέιε ησλ 

ζπκθσληψλ απηψλ θαινχληαη λα ζπληνλίζνπλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ κε άκεζν απνηέιεζκα λα βειηηψζνπλ ηα πξνγξάκκαηα λαπζηπινΐαο ηνπο θαη 

ζπλεπψο ηελ ειαρηζηνπνίεζε επαλεηιεκκέλσλ ζηάζεσλ ζηνπο ίδηνπο ιηκέλεο. Δθφζνλ 

ζπκθσλεζεί ε νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ λαπζηπινΐαο, θάζε ζπλέηαηξνο 

αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγηθή επζχλε γηα θάζε ππεξεζία. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

δηεπζεηήζεηο, είλαη πηζαλφ θάπνηα κέιε λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ ην αξρηθφ πξφγξακκα 

λαπζηπινΐαο ηνπο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

ρψξνπ πξνζθέξνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ απηά πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ζπκθσλίεο αγνξάο ρψξνπ, φπνπ νη κεηαθνξείο αγνξάδνπλ ρψξν ν έλαο απφ ηνλ άιινλ 

ρσξίο λα ζπληνλίδνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Χζηφζν, ηα πιενλεθηήκαηα απηά ελέρνπλ 

θαη θάπνην ξίζθν. Οη αιιαγέο ζηα αξρηθά πξνγξάκκαηα ζπληζηνχλ κηα δαπαλεξή 

δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα δηαηαξάζζνπλ ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ησλ πειαηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ηα πινία 2 ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ πιεζηάζνπλ ην ίδην ιηκάλη ηελ ίδηα 

κέξα ηεο εβδνκάδαο ηφηε ε αμία ηεο ζπλεξγαζίαο πεξηνξίδεηαη. Μία εθ ησλ ππεξεζηψλ 

ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε εκέξα ηεο εβδνκάδαο, είηε θαζπζηεξψληαο είηε 

επηηαρχλνληαο ηα πινία νχησο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θελφ. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο 

είλαη δαπαλεξέο. Ζ επηηάρπλζε ησλ πινίσλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θφζηνο θαπζίκσλ 

θη εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν δηαηάξαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ θαζπζηέξεζε ησλ πινίσλ 

είλαη εμίζνπ δαπαλεξή (Koay, 1994).  

Ο ζπληνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ λαπζηπινΐαο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν δηαρείξηζεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο κε πξνγξακκαηηζκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ αγνξάο ρψξνπ. Αλ θαη ηα δξνκνιφγηα ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο ρψξνπ εθηεινχληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ εθάζηνηε 

κεηαθνξέα, είλαη αλαπφθεπθην φηη νη ππφινηπνη ζπλέηαηξνη ζα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ 

θαη ιφγν γηα ηε ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ 

πξνβιέπνπλ γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ έγθαηξε εθηέιεζε φισλ ησλ 

ζπληνληζκέλσλ ππεξεζηψλ. Δίλαη ινγηθφ θάζε κεηαθνξέαο λα ζέιεη λα βεβαησζεί πσο νη 
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ππεξεζίεο ησλ ππφινηπσλ ζπλεηαίξσλ είλαη εμίζνπ απνδνηηθέο ή απνδνηηθφηεξεο απφ ηηο 

δηθέο ηνπ ππεξεζίεο (Koay, 1994).  

Οη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ πξνυπνζέηνπλ φηη ηα κέιε ζα παξακείλνπλ ζηελ 

ζπκθσλία γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο ην απμεκέλν θφζηνο εθαξκνγήο θαη 

ζπληνληζκνχ απνθέξεη θαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε ησλ ζπλεηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκθσλίεο αγνξάο ρψξνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ 

ζπλάπηνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Οη κεηαθνξείο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζίγνπξνη πσο εληφο ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζα θαηαθέξνπλ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πινπνίεζε κηαο ζπκθσλίαο 

αληαιιαγήο ρψξνπ. Παξφια απηά, νη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

ζπλεηαίξνπο πεξηζζφηεξε απηνλνκία ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο κνξθέο νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπκθσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ πνπ ζα 

αλαιπζνχλ ζε επφκελε ελφηεηα. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

ρψξνπ είλαη νη ζπκβαιιφκελνη κεηαθνξείο λα ζπληνλίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα λαπζηπινΐαο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε απφ ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ηελ 

επξχηεξε θάιπςε ιηκέλσλ, ελψ θάζε κεηαθνξέαο μερσξηζηά δηαηεξεί ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθή επζχλε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνππεξεζίαο (ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίαο). Οη κεηαθνξείο εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θη 

απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πινίσλ ηνπο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηαθηηθψλ 

γξακκψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ζπκκαρηψλ ελδείθλπηαη θαη γηα ηνπο κεηαθνξείο πνπ ήδε δηαζέηνπλ ζπκβαηά πινία ζηα 

πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ ζε ελνπνίεζε 

ησλ πινίσλ ηνπο (Koay, 1994). 

Έλα παξάδεηγκα ζπκθσλίαο αληαιιαγήο ρψξνπ (slot exchange agreement) είλαη απηή 

κεηαμχ ησ κειψλ CMA CGM θαη ηεο Evergreen Line Joint Service Agreement “ELJSA” 

(πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο Evergreen Marine Corp (Taiwan) LTD, Evergreen Marine 

(UK) Ltd, Italia Maritima S.P.A., Evergreen Marine Singapore θαη Evergreen Marine 

(Hong Kong) Ltd.). Ζ ζπκθσλία απηή ππνγξάθεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2014 θαη αθνξά ηνπο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο Γπηηθήο Αθηήο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ΖΠΑ αιιά θαη ηνλ εκπνξηθφ 

δξφκν ηεο Αζίαο (Σατβάλ, Κίλα – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ). Με απηφλ 



55 
 

ηνλ ηξφπν νη δπν εηαηξείεο ζπκθσλνχλ θαη επηηξέπνπλ ε κηα ζηελ άιιε λα λαπιψλνπλ 

ρψξν πάλσ ζηα πινία ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε δηαδξνκέο φκσο 

πνπ έρνπλ θαη ηα δπν κέιε ζπκθσλήζεη. ε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ, 

ππάξρνπλ επηπιένλ ρξεψζεηο. Οη εηαηξείεο απφ κφλεο ηνπο ζα θαζνξίζνπλ ηα θφζηε πνπ 

ζα επηβαξπλζνχλ θαη ζα κπνξνχλ λα ηα πξνζαξκφδνπλ αλά δηαζηήκαηα. ε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο ζπκθσλίεο πξνθαζνξίδεηαη θαη ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί 

(https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&

FilingIdFilter=233&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter=)  

  

3.3.4 Σπκθωλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίωλ  

Οη ζπκθσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ (Vessel Sharing Agreements) απνηεινχλ έλα 

πην νινθιεξσκέλν είδνο ιεηηνπξγηθψλ ζπκκαρηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπκκαρηψλ 

πξνβιέπεη ηε ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ απφ κέξνπο ησλ κειψλ θαη επηπξνζζέησο 

ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κειψλ ζε κηα θνηλή δηαδξνκή. Μέζσ απηνχ ηνπ είδνπο 

ζπκθσλίαο, δεκηνπξγνχληαη νκάδεο πινίσλ κε ζπκβαηά κεγέζε θαη ζπκβαηή ηαρχηεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε θάζε πινίνπ (Koay, 1994). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο ζπλάπηνληαο ζπκθσλίεο 

ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ επηιέγνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηα πινία ηνπο ζε κηα θνηλή 

νκάδα κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα δηαδξνκή. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απαηηεί πςειφηεξν επίπεδν ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ, 

απμάλεη ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη παξάιιεια 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο απηψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα πινία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο 

λα έρνπλ πςειή απφδνζε αθνχ ην βαζηθφηεξν θαζήθνλ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ 

ηαθηηθψλ γξακκψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο, έγθαηξεο θαη γξήγνξεο ππεξεζίεο 

κεηαθνξψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σα νθέιε ηεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ γηα κηα 

ζπκκαρία είλαη αξθεηά. Οη κεηαθνξείο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ιίγα πινία ηα νπνία 

δελ επαξθνχλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα δηαδξνκή, 

https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&FilingIdFilter=233&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter
https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&FilingIdFilter=233&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter
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επσθεινχληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπλελψλνπλ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ κε ηα κέζα άιισλ 

κεηαθνξέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε απηνχο θαη θαηαθέξλνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε έλαλ θνηλφ εκπνξηθφ δξφκν.  

Οη ζπκθσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο 

ρψξνπ θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο πινία δηαθνξεηηθψλ κεηαθνξέσλ, ζε αληίζεζε κε 

ηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πινία πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηδηνθηεζηαθή νκνηνκνξθία. 

Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηνπο ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ 

ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ είλαη αθελφο ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο επειημίαο ηνπο κέζσ 

κηαο πιεζψξαο γθάκαο πινίσλ θαη αθεηέξνπ ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ζπκβαηψλ 

πινίσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εθάζηνηε πινίνπ. χκθσλα κε ηνπο φξνπο 

πνπ δηέπνπλ απηά ηα ζπκβφιαηα θάζε ζπλέηαηξνο δηαηεξεί ηελ επζχλε ηεο απνδνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ ηνπ, αιιά φια ηα κέιε ηεο ζπκθσλίαο θέξνπλ επζχλε γηα ηε 

ζπλνιηθή απφδνζε ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο πνπ παξέρνπλ. Σα κέιε ηεο 

ζπκθσλίαο έρνπλ ηελ επηινγή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «θέληξν επηρεηξήζεσλ» γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ φισλ ησλ πινίσλ. Σε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ 

θέληξνπ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα αλαιάβεη κηα νκάδα ζηειερσκέλε απφ πξνζσπηθφ ησλ 

επηκέξνπο κειψλ ηεο ζπκθσλίαο (Koay, 1994). ε αληίζεζε κε ηηο ζπκθσλίεο 

αληαιιαγήο ρψξνπ πνπ πξνβιέπνπλ φηη ηα κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ κηα 

ππεξεζία πνπ δχλαηαη λα ππάξμεη κεκνλσκέλα, ν κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ ζέηνπλ νη 

ζπκθσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπγθεληξσζέλησλ πινίσλ 

ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. ηηο ζπκκαρίεο 

ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ, νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο πνπ παίξλνπλ κέξνο ππνρξενχληαη 

λα δερηνχλ φηη ζα κνηξαζηνχλ ην ζπλνιηθφ θνηλφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ή 

φηη ζα αλαιάβεη θάζε κέινο ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ αθνξά ηα δηθά ηνπ 

πινία.  

Όπσο είλαη ινγηθφ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη δηαρείξηζεο 

είλαη κηθξφηεξν. Γεδνκέλνπ φηη φια ηα πινία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπκκαρία 

ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ πξνζεγγίδνπλ ηνπο ίδηνπο ιηκέλεο, ζε φια ηα πινία 

αληηζηνηρνχλ νη ίδηεο ιηκεληθέο ρξεψζεηο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 
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είλαη ζπρλά πην παξαγσγηθφ νη ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ λα δηαηεξνχλ ηελ επζχλε γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ησλ πινίσλ ηνπο. Ζ 

θαηαλνκή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζηηο ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ρψξνπ κπνξεί λα γίλεη 

εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα πνιχπινθε δηαδηθαζία κεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. 

Χζηφζν, ηα πξάγκαηα είλαη πην πνιχπινθα γηα ηηο ζπκκαρίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα πινία ελψλνληαη θαη αληηζηνηρίδνληαη ζηηο εθάζηνηε εκπνξηθέο 

δηαδξνκέο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε θάζε πινίνπ, πξνθχπηνπλ θνηλά ιεηηνπξγηθά 

θφζηε. πλήζσο, ην ελ ιφγσ θφζηνο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο πινηνθηεζίαο ή ηνπ 

θφζηνπο λαχισζεο) κνηξάδεηαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ. Δάλ δε κνηξαζηεί ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ θαη ηνπ θφζηνπο 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, φινη νη κεηαθνξείο ζα πξνηηκήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πινία ηνπο ζε ιηγφηεξν δαπαλεξέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο πνπ εθηεινχληαη κε κηθξφηεξε 

ηαρχηεηα θαη/ή ιηγφηεξνπο ελδηάκεζνπο ιηκέλεο (Koay, 1994). 

Έλα παξάδεηγκα ζπκθσλίαο ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ είλαη απηή πνπ ππνγξάθεθε 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ Sealand (πιένλ σο ζπγαηξηθή ηεο Maersk Line) θαη ηνπ Evergreen 

Line Joint Service Agreement “ELJSA” πνπ ππνγξάθεθε ην 2016 θαη θαιχπηεη ηνλ 

γεσγξαθηθφ ρψξν κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηνπ Πνπέξην Ρίθν θαη ηα ιηκάληα ηνπ Παλακά 

θαη ηεο Γνκηληθαλήο Γεκνθξαηίαο. Με βάζε απηή θαη ηα ηξία κέιε δέρνληαη λα 

κνηξάδνληαη πινία θαη απφ θνηλνχ λα λαπιψλνπλ ρψξν πάλσ ζε απηά κέρξη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηά ηνπο αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

θαζέλα. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηα κέιε 

θαινχληαη λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ρψξν πνπ δηεθδηθνχλ ζηα πινία. Σα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο 

ζπλελλννχληαη επίζεο κεηαμχ ηνπο γηα ην πξφγξακκα λαπζηπινΐαο πνπ ζα ηεξεζεί αιιά 

θαη γηα ην πνηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζα επηζθεθηνχλ ηα πινία. Σέινο, νη ζαιάζζηνη 

κεηαθνξείο πνπ ζπλππνγξάθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ζα πξέπεη λα 

αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θνξηίνπ ηφζν πάλσ ζην πινίν φζν θαη ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

(https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&

FilingIdFilter=1904&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter=).  

https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&FilingIdFilter=1904&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter
https://www2.fmc.gov/FMC.Agreements.Web/Public?Sort=TimeSinceFiled%2Cdesc&FilingIdFilter=1904&AgreementTypeIdFilter=&CargoTypeIdFilter
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΟΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΤΜΜΑΥΙΔ ΣΗ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ  

  

ηελ παξνχζα ελφηεηα, επηρεηξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα 

ζηελ λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ. Δμεηάδνπκε 3 απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ζπκκαρίεο ζηνλ θιάδν νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ Global 

Operators κε ηε κνξθή ζπκθσληψλ ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ (Vessel Sharing 

Agreements) θαη πψο απηέο δηακνξθψλνπλ ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο γξακκψλ. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα κεηαθνξά θνξηίσλ κέζσ 

ζαιάζζεο νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ εηζαγσγή νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ πινίσλ ζηελ 

αγνξά ηαθηηθψλ γξακκψλ αθνχ ηα πεξηζζφηεξα αγαζά πιένλ κεηαθέξνληαη κέζσ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Οη εμειίμεηο ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ε πνξεία ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φκσο έθεξε ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζε αλαδήηεζε ιχζεσλ νη 

νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ θεξδνθνξία, ελδερνκέλσο θαη ηελ ζπλέρεηα ηεο χπαξμήο 

ηνπο. Δμεηάδνληαο εμνλπρηζηηθά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχλαςε 

ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαθεχγνπλ ζε θνηλνπξαμίεο, ζπλέξγεηεο θαη ζπκκαρίεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχληαη.  

Οη πξψηεο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο έθαλαλ ηελ  εκθάληζή ηνπο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 κε ηε κνξθή ζπγρσλεχζεσλ φπσο ησλ P, OCL θαη Nedlloyd (πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ P&O Nedlloyd), ησλ Maersk θαη SeaLand (πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ 

Maersk – SeaLand) θαη ζηελ πνξεία ην 2006 ηε ζπγρψλεπζε θαη ησλ δχν (P&O 

Nedlloyd θαη Maersk – SeaLand) ππφ ηελ Maersk Line. Αθνινχζεζε κία ζεηξά 

αιιεπάιιεισλ εμειίμεσλ ζηηο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ θαη εμαγνξψλ κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξνπο απφ άπνςε ρσξεζηηθφηεηαο ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ, θέξλνληάο καο ζην 

ζήκεξα, κε 3 κεγάιεο ζπκκαρίεο θαη πνιχ κηθξφ αξηζκφ mega-carriers. Σν παξαθάησ 
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ζρήκα απεηθνλίδεη ην πψο δηακνξθψζεθαλ νη ζπκκαρίεο απηέο απφ ην 1996 κέρξη 

ζήκεξα. 

 

Πίλαθαο 4.1: Οη αιιαγέο ζηε κνξθή ηωλ ζπκκαρηώλ ηωλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξέωλ 

 

 

Πεγή: T. Notteboom, F. Parola, G. Satta, A.A Pallis, 2017 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ κέρξη ην 2001 νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ θάιππηαλ πεξίπνπ ην 20% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

θαη ιηγφηεξν απφ ην 50% καδί κε ηνπο ππνινίπνπο ηνπ top 30 γηα ηελ επνρή, ζήκεξα 20 

ρξφληα κεηά νη κεγαιχηεξνη carriers βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πνπ 

θαιχπηνπλ ην 80% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο (βιέπε δηάγξακκα 4.1) ε νπνία φπσο 

αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ επίζεο απμήζεθε θαηά πνιχ ζην δηάζηεκα απηφ. 
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Γηάγξακκα 4.1: Η θαηαλνκή ηεο παγθόζκηαο ρωξεηηθόηεηαο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ 

 

Πεγή: http://www.porteconomics.eu/2017/04/20/the-puzzle-of-shipping-alliances-in-

july-2016/  

 

 

Οη κεγαιχηεξεο ζπκκαρίεο ινηπφλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

είλαη νη αθφινπζεο θαη αλαιχνληαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ:  

 2M Alliance 

 Ocean Alliance 

 The Alliance 

 

 

 

http://www.porteconomics.eu/2017/04/20/the-puzzle-of-shipping-alliances-in-july-2016/
http://www.porteconomics.eu/2017/04/20/the-puzzle-of-shipping-alliances-in-july-2016/
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Πίλαθαο 4.2: Οη 3 κεγαιύηεξεο ζπκκαρίεο ηωλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξέωλ από ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2017 

 

Πεγή: Holly Palencia (2017) (www.oiaglobal.com) 

(http://www.oiaglobal.com/en/blog/three-new-ocean-shipping-alliances-coming-april-1st-what-

you-need-to-know) 

 

 

4.1 Η ζπκκαρία 2M  

Μεηά ηελ άξλεζε ηνπ θηλεδηθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ (MOFCOM) ην 2014 λα εγθξίλεη 

ην P3 alliance, ηε ζπλεξγαζία ησλ 3 κεγαιχηεξσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηνλ θφζκν: 

Maersk Line, Mediterranean Shipping Company (MSC) θαη CMA CGM, ε Maersk Line 

θαη ε MSC ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηηο βαζηθέο εκπνξηθέο νδνχο κέζσ κηαο 

ζπκθσλίαο δηακνηξαζκνχ πινίσλ (Vessel Sharing Agreement-VSA). Ζ ζπκθσλία έρεη 

δηάξθεηα 10 ρξφλσλ θαη ζα αθνξά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο 

ησλ Αζία-Δπξψπε, Αηιαληηθφ θαη Δηξεληθφ Χθεαλφ. ην ζρήκα δελ αλαθέξεηαη ε 

http://www.oiaglobal.com/en/blog/three-new-ocean-shipping-alliances-coming-april-1st-what-you-need-to-know
http://www.oiaglobal.com/en/blog/three-new-ocean-shipping-alliances-coming-april-1st-what-you-need-to-know
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εηαηξεία Hamburg Süd, θαζψο απφ ηα ηέιε ηνπ 2017 εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Maersk 

Line. 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ν δηακνηξαζκφο ππνδνκψλ δηθηχνπ. Ζ Maersk 

Line θαη ε MSC είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο κε πην ζηαζεξέο θαη 

ζπρλέο ππεξεζίεο, θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξα ιηκάληα κε άκεζεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ 

ζηφρνο ηεο ζπκκαρίαο είλαη ζα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ηεο Maersk Line 

θαη ηεο MSC κέζσ ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ
1
. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο Maersk Group, Nils Andersen, 

κε ηε ζπκθσλία απηή ε Maersk Line ζα είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

εθπνκπψλ CO2
1
.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία (2Μ) δελ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία κηαο απφ θνηλνχ 

αλεμάξηεηεο νληφηεηαο. Σα πινία δηαρεηξίδνληαη ή κηζζψλνληαη μερσξηζηά θαη δελ 

ππάξρνπλ θνηλέο επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο, πξνγξακκαηηζκνχ ηαμηδηψλ θαη ιηκεληθψλ 

εξγαζηψλ. Δπίζεο ε ηηκνιφγεζε θαη ην κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμάξηεηα. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην φηη κηα θνηλή επηηξνπή ζπληνληζκνχ επνπηεχεη ην δίθηπν ζε 

θαζεκεξηλή βάζε
1
.  

Μέζσ ηεο ζπκκαρίαο 2Μ, νη 2 (αξρηθά) εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 6 γξακκέο 

Αζία /Βφξεηα Δπξψπε, ηέζζεξηο γηα Αζία/Μεζφγεηνο, ηέζζεξηο γηα Αζία/Γπηηθή Αθηή 

ησλ ΖΠΑ, δχν γηα Αζία/Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΖΠΑ, ηξεηο γηα Βφξεηα Δπξψπε/ΖΠΑ θαη 

δπν γηα Μεζφγεην/ΖΠΑ. Ζ Maersk ζπλεηζθέξεη κε πεξίπνπ 110 πινία, ην 55% ηεο 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, ελψ ε MSC κφιηο κε 75 πινία
1
 .  

_______________________ 

1
 ηα ζηνηρεία αλαθηήζεθαλ απφ ηελ εζσηεξηθή ζειίδα ηεο εηαηξείαο Maersk Line 

http://group.apmoller.net/bu/apmt/Pages/Maersk-Line-launches-

%E2%80%982M%E2%80%99.aspx   

http://group.apmoller.net/bu/apmt/Pages/Maersk-Line-launches-%E2%80%982M%E2%80%99.aspx
http://group.apmoller.net/bu/apmt/Pages/Maersk-Line-launches-%E2%80%982M%E2%80%99.aspx
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Δζθεκκέλα, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ αλαθέξεηαη ε εηαηξεία Hamburg Süd, θαζψο 

απηή εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Maersk Line ζηα ηέιε ηνπ 2017. Σέινο, ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Hyundai Merchant Marine (HMM) είλαη λαχισζεο ρψξνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε HMM 

αγνξάδεη slots (ζέζεηο) ζηα πινία ηνπ alliance ρσξίο φκσο λα έρεη πξφζβαζε ζηε 

δηαρείξεζή ηνπο (https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/2m/new-2m-

services-handle-hmm-hamburg-sud-volumes_20170213.html). Σν ζρήκα 4.1 έρεη 

ηξνπνπνηεζεί βάζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

  

Σρήκα 4.1:  Η Σπκκαρία 2M  

 

   

 

4.2 Η ζπκκαρία Ocean Alliance  

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία δηακνηξακνχ πινίσλ (Vessel Sharing Agreement) κεηαμχ 

ησλ εηαηξεηψλ CMA CGM, EVERGREEN, COSCO CHINA SHIPPING θαη Orient 

Overseas Container Line (OOCL) πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 θαη μεθίλεζε 

έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Απξίιην ηνπ 2017. ηφρνο δελ είλαη άιινο απφ ηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη εηαηξείεο απηέο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηα νθέιε απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη. 

Ζ ζπκθσλία έρεη ηζρχ γηα 5 έηε θαη εμππεξεηεί φιεο ηηο θχξηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο: 

Αζία – Δπξψπε, Αζία – Μεζφγεηνο, Αζία – Μέζε Αλαηνιή, Αζία – Δξπζξά Θάιαζζα, 

https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/2m/new-2m-services-handle-hmm-hamburg-sud-volumes_20170213.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/2m/new-2m-services-handle-hmm-hamburg-sud-volumes_20170213.html
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Αζία – Ν. Ακεξηθή, Αζία – ΖΠΑ (Αλαηνιηθή Αθηή) θαη Αζία – ΖΠΑ (Γπηηθή Αθηή). Σν 

άθξσο αηαγσληζηηθφ δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη άκεζα ζπγθξίζηκν κε απηφ ηεο 

ζπκκαρίαο 2Μ ηελ νπνία απνηεινχλ νη 2 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. ηα δχν 

απηά alliances καδί ζπγθεληξψλεηαη ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 11 εθαηνκκχξηα 

TEU, δειαδή θνληά ζην 60% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

(https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/ocean-alliance/container-

shipping%E2%80%99s-new-ocean-alliance-born_20160420.html).  

Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπκκαρία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε APL ε 

νπνία ζπρσλεχζεθε κε ηελ CMA CGM ην 2016 θαηφπηλ εμαγνξάο απφ ηε δεχηεξε φισλ 

ησλ κεηνρψλ ηνπ νκίινπ NOL ζηνλ νπνίν θαη αλήθεη ε APL. 

(https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/apl/cma-cgm-completes-takeover-

nol_20160905.html). Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε λέα νλνκαζία, ε China Shipping 

ζπγρσλεχζεθε κε ηελ Cosco Shipping ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ελψ βάζε ηνπ άξζξνπ 

ησλ John Stonestreet θαη Jane Merriman ζηελ ηζηνζειίδα ηεο reuters
 

(https://www.reuters.com/article/us-china-cosco-oil/chinas-cosco-shipping-offers-6-3-

billion-for-orient-overseas-ltd-idUSKBN19U0F4), ε δεχηεξε ζπλερίδεη ηελ επεθηαηηθή 

ηεο πνιηηηθή θάλνληαο πξνζθνξά γηα εμαγνξά ηεο OOCL ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017. Δάλ 

ηειηθά εγθξηζεί θαη απηή ε εμαγνξά, ηφηε ε China Cosco Shipping  ζα αλέβεη ζηελ 3
ε
 

ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο λαπηηιηαθψλ γξακκψλ κεηά ηελ ζηαζεξά πξψηε Maersk 

Line θαη ηελ επίζεο ζηαζεξά δεχηεξε, MSC. (https://thediplomat.com/2017/08/global-

shipping-trends-china-cosco-buys-orient-overseas/) 

Σρήκα 4.2: Ocean Alliance 

 

https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/ocean-alliance/container-shipping%E2%80%99s-new-ocean-alliance-born_20160420.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/ocean-alliance/container-shipping%E2%80%99s-new-ocean-alliance-born_20160420.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/apl/cma-cgm-completes-takeover-nol_20160905.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/apl/cma-cgm-completes-takeover-nol_20160905.html
https://www.reuters.com/article/us-china-cosco-oil/chinas-cosco-shipping-offers-6-3-billion-for-orient-overseas-ltd-idUSKBN19U0F4
https://www.reuters.com/article/us-china-cosco-oil/chinas-cosco-shipping-offers-6-3-billion-for-orient-overseas-ltd-idUSKBN19U0F4
https://thediplomat.com/2017/08/global-shipping-trends-china-cosco-buys-orient-overseas/
https://thediplomat.com/2017/08/global-shipping-trends-china-cosco-buys-orient-overseas/


65 
 

4.3 Η ζπκκαρία The Alliance 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Σξίηε καγαιχηεξε ζπκθσλία ζπλεθκεηάιιεπζεο πινίσλ πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα κεηαμχ ησλ Yang Ming, NYK Line, Mitsui OSK Lines (MOL), K Line, Hapag-

Lloyd θαη United Arab Shipping Company (UASC). Σν ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο ζπκκαρίαο 

απηήο είλαη φηη ζχληνκα ηα κέιε ηεο ζα κεησζνχλ θαζψο νη ηξεηο Ηαπσληθέο εηαηξείεο 

MOL, NYK θαη K Line έρνπλ πξνρσξήζεη ζε θνηλνπξαμία (joint venture) ππφ ην φλνκα 

Ocean Network Express (ONE) ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2018 (https://www.supplychaindive.com/news/ocean-network-express-ONE-K-line-MOL-

NYK-april-2018/443906/). Δπίζεο, ηνλ Μάην ηνπ 2017 νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηεο 

UASC απφ ηελ Hapag Lloyd, γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί ηε δεχηεξε θαη ηελ θέξεη ζηελ 5
ε
 

ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξέσλ (https://www.hapag-

lloyd.com/en/press/releases/2017/05/hapag-lloyd-and-uasc-complete-merger.html).  

Ζ ελ ιφγσ ζπκκαρία επίζεο έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο παξνρήο αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο 

ηεο. αθέζηαηα θαη εδψ απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε κείσζε θφζηνπο φπσο απηή πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πινίσλ θαη απφ ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Σα πινία ηνπ THE Alliance παξέρνπλ 32 ζπλνιηθά ππεξεζίεο ζε ζηηο 

ζαιάζζηεο δηαδξνκέο Αζία – Β. Δπξψπε, Αζία – Μεζφγεηνο, Αζία – ΖΠΑ Γπηηθή Αθηή, 

Αζία ΖΠΑ (Αλαηνιηθή Αθηή), Αζία – Μέζε Αλαηνιή θαη θάιπςε ζε πεξηζζφηεξα απφ 

75 ιηκάληα (http://www.kline.com/News-and-Press/2017/170309-The-Alliance-Final-Produc-

Port-Rotations-Contingency-Plan.html).  

Σέινο, ε ρξενθνπία ηεο Hanjin ζηάζεθε ε αθνξκή γηα κία ζεκαληηθή πξσηνπνξία ηεο 

ζπκκαρίαο απηήο: θαζηέξσζε ηνλ πξψην κεραληζκφ πξνζηαζίαο απφ ελδερφκελε 

ρξενθνπία θάπνηνπ απφ ηα κέιε ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία κίαο αλεμάξηεηεο 

αξρήο ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Σα 

θεθάιαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αδηάθνπε 

ιεηηνπξγία ηνπ alliance ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο πειάηεο. 

(https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/alliance/alliance-details-network-

bankruptcy-failsafe_20170309.html).  

Σρήκα 4.3: THE Alliance 

 

https://www.supplychaindive.com/news/ocean-network-express-ONE-K-line-MOL-NYK-april-2018/443906/
https://www.supplychaindive.com/news/ocean-network-express-ONE-K-line-MOL-NYK-april-2018/443906/
https://www.hapag-lloyd.com/en/press/releases/2017/05/hapag-lloyd-and-uasc-complete-merger.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/press/releases/2017/05/hapag-lloyd-and-uasc-complete-merger.html
http://www.kline.com/News-and-Press/2017/170309-The-Alliance-Final-Produc-Port-Rotations-Contingency-Plan.html
http://www.kline.com/News-and-Press/2017/170309-The-Alliance-Final-Produc-Port-Rotations-Contingency-Plan.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/alliance/alliance-details-network-bankruptcy-failsafe_20170309.html
https://www.joc.com/maritime-news/container-lines/alliance/alliance-details-network-bankruptcy-failsafe_20170309.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΔΧΝ 

ΣΑ ΣΔΡΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΧΝ 

Οη ζπκκαρίεο πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα (75%) ηεο 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, κε ηε ζπκκαρία 2M λα θπξηαξρεί ζηε ζαιάζζηα δηαδξνκή 

Αζία – Δπξψπε (40% ρσξεηηθφηεηα) θαη ην Ocean Alliance λα θπξηαξρεί ζην trans – 

pacific έρνληαο πάλσ απφ ην 41% ηεο ρσξεηηθφηεηαο (βιέπε Πίλαθαο 4.2). Σα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε πνπ πεηπραίλνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ηηο ζπκκαρίεο απηέο είλαη θαλεξά γηα ηα κέιε ηνπο. Μεηαμχ 

άιισλ: αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λαπζηπινΐαο, κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηνπ κεξηζκνχ ησλ εμφδσλ, επηκεξηζκφο ηνπ ξίζθνπ, κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνμηθψλ αεξίσλ, αχμεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο, αχμεζε 

ησλ εκπνξδίσλ εηζφδνπ λέσλ εηαηξεηψλ θαη αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο 

έλαληη ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ο θαηάινγνο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ επηκεθχλεηαη εάλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηελ θάζεηε νινθιήξσζε πνπ 

ηνπο δίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν έιεγρν ζε κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. 

 

5.1. Η δεκηνπξγία ηωλ global port operators 

Οη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ κεηά ηηο νξηδφληηεο νινθιεξψζεηο κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ , νη νπνίεο είλαη νη θχξηνη ρξήζηεο-πειάηεο 

ησλ ηεξκαηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηθξφ 

αξηζκφ αιιά πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη νπνίεο ήηαλ πνιχ θαιά 

πιεξνθνξεκέλεο γηα ηελ αγνξά θαζψο θάζε κηα απηέο έιεγρε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Oη κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νιηγνςψλην. Δθηφο απφ ην νιηγνςψλην ην 

νπνίν ηνπο έθεξε ζε δπζρεξή ζέζε κε κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη 

ζηνπο πειάηεο-ρξήζηεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη δηαρεηξηζηέο 

θνξηίσλ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ησλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο 
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εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κέζσ ησλ θάζεησλ νινθιεξψζεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηε 

λαπηηιία γξακκψλ. Δπίζεο, είζνδνο ζηελ αγνξά ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πνπ νδήγεζε ζε 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ππήξμε θαη απφ θάπνηα «funds» θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα νη δηαρεηξηζηέο ησλ νπνίσλ είδαλ επθαηξίεο επέλδπζεο ζε 

λέεο αγνξέο κε εμαηξεηηθά ππνζρφκελε απφδνζε θεθαιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, ε γηγάλησζε 

ησλ πινίσλ απμάλεη ηηο απαηηήζεηο ζηα ζαιάζζηα ηεξκαηηθά ηφζν ζε ππνδνκή (βάζνο), 

φζν θαη ζε αλσδνκή (εμνπιηζκφ) αιιά θαη ζηε δηαρείξεζε (κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα θνξηνεθθφξησζε, κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα απνζήθεπζε θαη 

ρεξζαίεο ππεξεζίεο). (Παξδάιε, 2007) 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ ησλ ηεξκαηηθψλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ, ην νιηγνςψλην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ην γεγνλφο φηη κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ «logistics» θαη ησλ παγθφζκησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ νη παγθφζκηνη 

κεηαθνξείο κπνξνχλ πην εχθνια λα κελ επηιέμνπλ ηνλ εθάζηνηε ηεξκαηηθφ ζηαζκφ αιιά 

θάπνην αληαγσληζηηθφηεξν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ζην ίδην ή αθφκε θαη ζε δηαθνξεηηθφ 

ιηκάλη, επελδχνπλ ζε λένπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ίδησλ ή δηαθνξεηηθψλ ιηκέλσλ, έρνπλ 

επεθηαηηθή πνιηηηθή θαη νδεγνχληαη ζε νξηδφληηα νινθιήξσζε κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ (ζηε πξάμε νη πην πνιιέο ζπλεξγαζίεο νδήγεζαλ ζε ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο) 

(Παξδάιε, 2007). 

Οη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φκσο δελ πξνέβεζαλ κφλν ζε 

νξηδφληηεο νινθιεξψζεηο αιιά θαη ζε θάζεηεο νινθιεξψζεηο γηα λα απνθηήζνπλ 

κεγαιχηεξε επηξξνή θαη ζε άιια ζηάδηα ησλ παγθφζκησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

Δπνκέλσο ζηξάθεθαλ ζε ζπλεξγαζίεο ή ζηελ εμαγνξά ρεξζαίσλ ηεξκαηηθψλ, ηα νπνία 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνεθηάζεηο κεγάισλ ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ , 

απνζεθψλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο. Δπίζεο θάπνηνη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ έθαλαλ 

ζπλεξγαζίεο ή αγφξαζαλ κεηνρέο ή εμαγφξαζαλ ζηδεξνδξνκηθά θαη ρεξζαία δίθηπα. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ πξνέβεζαλ ζε θάζεηεο νινθιεξψζεηο 

«θνηηάδνληαο» σο επί ην πιείζηνλ πξνο ηελ ελδνρψξα αιιά ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ επέλδπζαλ θαη αλέπηπμαλ «feeder» ππεξεζίεο (Παξδάιε, 2007). 

Έηζη κέζσ θαη ησλ θάζεησλ νινθιεξψζεσλ νδεγεζήθακε ζηελ πεξαηηέξσ γηγάλησζε 
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ησλ δηαρεηξηζηψλ θνξηίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ηε δεκηνπξγία νιηγνπσιίσλ σο 

αληίδξαζε ζην ζρεκαηηζκφ νιηγνςσλίσλ απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αλ θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, ιφγσ ησλ νινθιεξψζεσλ, έρεη γίλεη 

πνιχ δχζθνιε ε αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ.  

Aπνηέιεζκα ησλ ζπλερφκελσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ είλαη, ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ αγνξά ιίγνη δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

(AP Moller, Dubai Ports World, Hutchison Port Holdings, Port of Singapore Authorities) 

νη νπνίνη έρνπλ επελδχζεη θαη θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ νη νπνίνη είηε βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

ιηκάληα ή αθφκε θαη ζην ίδην ιηκάλη (ν αληαγσληζκφο ηψξα ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ δηαθνξεηηθψλ ιηκαληψλ ή αθφκα θαη ζην ίδην ιηκάλη). Οη 

δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ πνπ έρνπλ γηγαλησζεί ζε παγθφζκηα θιίκαθα επσθεινχληαη απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη ψζηε λα 

δπζθνιεχνληαη λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά θηιφδνμνη αληαγσληζηέο. Γηα λα εθαξκνζηνχλ 

νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε κείσζε ηνπ θαηά κνλάδα θφζηνπο πξνκεζεχνληαη ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ (πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γεξαλνγέθπξεο θηι.) ησλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, πνπ έρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο, απφ ηνπο ίδηνπο πξνκεζεπηέο κε 

ζπκθσλίεο νη νπνίεο, ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πξνκεζεηψλ, είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο. 

Ζ αγνξά ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρεη γίλεη 

αξθεηά πεξίπινθε θαζψο γίλνληαη πεξαηηέξσ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ 

θνξηίσλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο εμαγνξάο κηθξψλ πνζνζηψλ κεηνρψλ κεηαμχ ηνπο θαζψο 

θαη ζπκθσλίεο ησλ δηαρεηξηζηψλ θνξηίσλ κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ή «funds») (νη δηαρεηξηζηέο 

θνξηίσλ επσθεινχληαη απφ ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο) γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ απφ 

θνηλνχ θαηνρή ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ. Δπίζεο ζπρλφ θαηλφκελν απνηειεί νη γηγάληηνη 

απηνί δηαρεηξηζηέο θνξηίσλ φηαλ εμαγνξάδνπλ θάπνην ηνπηθφ ζπγθξηηηθά κηθξφ 

δηαρεηξηζηή θνξηίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ λα θξαηνχλ ην πξνζσπηθφ θαζψο νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο (Notteboom T., 

Rodrigue J-P, 2010). 
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Παξαθάησ γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο 5 κεγεαιχηεξνπο global port operators 

φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ ζε απάληεζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 

βηνκεραλίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 

5.1.1 HUTCHISON PORT HOLDINGS (HUTCHISON PORTS) 

 

 

 

Ζ Hutchison Ports είλαη κέινο ηνπ νκίινπ CK Hutchison Holdings Limited, κηαο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Υφλγθ Κφλγθ 

(http://www.ckh.com.hk/en/about/overview.php). Πξφθεηηαη γiα ηνλ κεγαιχηεξν port 

operator παγθνζκίσο, πνπ δηαρεηξίδεηαη φγθνπο 81,4 εθαηνκκπξίσλ TEU ζε 26 ρψξεο 

παγθνζκίσο (http://www.ckh.com.hk/en/businesses/port.php). Ζ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο 

μεπεξλά ηα 150 έηε. Ξεθίλεζε ην 1866 κε θαηαζεθπέο θαη επηζθεπέο πινίσλ θαη 100 

πεξίπνπ ρξφληα κεηά ην 1969 κεηαπήδεζε ζην ρψξν ηεο δηαρείξεζεο θνξηίσλ θαη 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Απφ εθεί θαη έπεηηα αλαπηχρζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ logistics ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο δηαρείξεζεο ηεξκαηηθψλ 

επηβαηηθψλ πινίσλ, αεξνδξνκίσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ρεξζαίσλ 

ππεξεζηψλ (https://hutchisonports.com/en/about-us/company-profile/). Ζ αλάπηπμε 

απηή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνήιζε απφ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο φπσο ε 

πξφζθαηε εμαγνξά ηνπ 50%  ησλ κεηνρψλ ηεο Οιιαλδηθήο TMA Logistics ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ηε δηαρείξεζε  ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ζην Άκζηεξληακ θαη ηελ 

Ακβέξζα θαζψο επίζεο θαη ζε ππεξεζίεο δηαρείξεζεο θαη απνζήθεπζεο θνξηίνπ, 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη project cargo. ηφρνο ηεο εμαγνξάο απηήο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε 

ηεο ζέζεο ηεο Hutchison Ports ζην shor-sea traffic, ηα ro-ro, ηε δηαρείξεζε νρεκάησλ  

http://www.ckh.com.hk/en/about/overview.php
http://www.ckh.com.hk/en/businesses/port.php
https://hutchisonports.com/en/about-us/company-profile/
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ρεξζαίαο κεηαθνξάο θαη ηε δηαρείξεζε γεληθνχ θαη εηδηθνχ θνξηίνπ 

(https://theloadstar.co.uk/hutchison-ports-expands-european-footprint-half-share-tma-

logistics/).  

 

5.1.2 APM TERMINALS 

 

 

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο global port operators. Δίλαη κέινο ηνπ νκίινπ 

A.P. Moller Maersk, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ε Maersk Line πνπ φπσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ηα 76 terminals πνπ δηαρεηξίδεηαη θνξηνεθθνξηψλνληαη πεξίπνπ 

37,3 εθαηνκκχξηα TEU, εμππεξεηψληαο 60 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Πέξα απφ ηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο ζηα terminals πνπ ιεηηνπξγεί παξέρεη θαη 117 

ππεξεζίεο ζηελ ελδνρψξα κεηαμχ απηψλ ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο γηα ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ρψξνη απνζήθεπζεο, κεηαθνξέο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο θιπ. 

(http://www.apmterminals.com/~/media/ContentEditors-

Uploads/corporate/corporate-info-2017/171107-apm-terminals-fact-sheet-new.ashx). 

Αθνινπζψληαο ηελ πνιηηηθή ηνπ νκίινπ θαη ηηο ηάζεηο ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο, ε 

APM Terminals επίζεο ζπλάπηεη ζπλεξγαζίεο θαη εμαγνξέο κε άιινπο θνξείο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμαγνξά ηνπ 61% ηεο Ηζπαληθήο Gup 

Maritim TCB ζηηο αξρέο ηνπ 2016 ηζρπξνπνηψληαο ηελ παξνπζία ηεο πξψηεο ζηελ 

Ηζπαλία θαη ηε ιαηηληθή Ακεξηθή ηφζν ζε ιηκεληθέο ππεξεζίεο φζν θαη ζε ππεξεζίεο 

https://theloadstar.co.uk/hutchison-ports-expands-european-footprint-half-share-tma-logistics/
https://theloadstar.co.uk/hutchison-ports-expands-european-footprint-half-share-tma-logistics/
http://www.apmterminals.com/~/media/ContentEditors-Uploads/corporate/corporate-info-2017/171107-apm-terminals-fact-sheet-new.ashx
http://www.apmterminals.com/~/media/ContentEditors-Uploads/corporate/corporate-info-2017/171107-apm-terminals-fact-sheet-new.ashx
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logistics. 

(https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwik9drHw-

jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2

Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%252

0APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Ma

ritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h

3) 

 

5.1.3 PSA INTERNATIONAL 

 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δεηαρείξεζεο ιηκέλσλ κε βάζε ηε 

ηγθαπνχξε. Αθνινπζψληαο ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία, έθηαζε ην 2016 λα δηαρεηξίδεηαη 

67,6 εθαηνκκχξηα TEU ζε πεξηζζφηεξα απφ 20 ηεξκαηηθά παγθνζκίσο (βιέπε 

Γηάγξακκα 5.1).  Παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δηαρείξεζεο 

multi-purpose terminals, ππεξεζίεο απνζήθεπζεο θνξηίνπ, ππεξεζίεο logistics θαζψο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππξεζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξεζε ιηκέλσλ θαη ηελ ηερλνινγία ηεο 

δηαρείξεζεο πιεξνθνξηψλ. 

(https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=207430

04)  

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik9drHw-jYAhWIlSwKHbH8BhoQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.apmterminals.com%2F~%2Fmedia%2FCMS%25202017%2FPress%2520releases%2F160309%2F160309%2520%2520APM%2520Terminals%2520Completes%2520Acquisition%2520of%2520Grup%2520Maritim%2520TCB%2520press%2520release.ashx&usg=AOvVaw25bsZCJrDVWnBz1bKZO0h3
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=20743004
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=20743004


72 
 

 

Γηάγξακκα 5.1: Η δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ κέζω ηωλ ιηκέλωλ ηεο PSA 

International 

 

Πεγή: https://www.statista.com/statistics/325943/throughput-of-psa-international/ 

ην ίδην κνηίβν κε ηνπο ππφινηπνπο port operators θαη ε PSA International έρεη ζπλάςεη 

ζπκκαρίεο θαη εμαγνξέο πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζε πεξηνρέο πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ logistics νη 

νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σέηνηνπ είδνπο θίλεζε ήηαλ ε αγνξά ηεο 

λέαο Κηλεδηθήο εηαηξείαο δηαρείξεζεο ηνπ ιηκέλα Lianyungang ζηελ Κίλα ην 2013, έλα 

project ην νπνίν μεθίλεζε απφ ηελ China Shipping Container Lines (CSCL) θαη ηελ 

Lianyungang Port Group. Με απηή ηελ εμαγνξά ε PSA International θάλεη ηελ πξψηε ηεο 

„είζνδν‟ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνχ Yangtze πνπ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ 

ελδνρψξα ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Κίλαο. Δπίζεο ε Lianyungang Port ιφγσ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο δπλαηήο ππνδνκήο πνπ δεκηνχξγεζε γηα ηηο ρεξζαίεο 

κεηαθνξέο πξνζθέξεη ζηελ PSA International  κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξεηηέξσ νηθνλνκηθή 

ηεο αλάπηπμε (http://portfinanceinternational.com/categories/finance-

deals/item/1145-psa-acquires-container-terminal-in-lianyungang).  

https://www.statista.com/statistics/325943/throughput-of-psa-international/
http://portfinanceinternational.com/categories/finance-deals/item/1145-psa-acquires-container-terminal-in-lianyungang
http://portfinanceinternational.com/categories/finance-deals/item/1145-psa-acquires-container-terminal-in-lianyungang
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5.1.4 DP WORLD 

 

 

 

Ζ DP World δξαζηεξηνπνηείηαη ζε  78 ζαιάζζηα θαη ρεξζαία ηεξκαηηθά παγθνζκίσο κε 

θχξην αληηθείκελν ηε δηαρείξεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ξεθηλψληαο σο ηνπηθφο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ιηκέλα Rashid ην 1972, ην 1991 έθηαζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Dubai Port 

Authorities. Μέρξη ην 2004 εμειίρζεθε απφ local se regional port operator κέζσ 

παξαρσξήζεσλ ησλ ιηκέλσλ ηεο Jeddah (ανπδηθή Αξαβία), ηνπ Doraleh (Σδηκπνπηί), 

ηεο Constanta (Ρνπκαλία) θαη ησλ Visakhapatnam θαη Cochin (Ηλδία). Απφ ην 2005 κέρξη 

ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο global port operators θαηφπηλ εμαγνξψλ 

θαη ζπγρσλεχζεσλ (http://web.dpworld.com/about-dp-world/our-journey/). Οη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ήηαλ ε εμαγνξά ηεο CSX World Terminals ην 2005, ε νπνία 

ήηαλ κία απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο δηαρείξεζεο ιηκέλσλ θαη ζηδεξνδξφκσλ ζηηο ΖΠΑ 

θαη ε εμαγνξά ηεο Peninsular & Oriental Steam Navigation Company  

(P&O) ην 2006. Πιένλ, δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα TEU ζε πεξίπνπ 51 

ζαιάζζηα ηεξκαηηθά ζε 30 ρψξεο παγθνζκίσο (http://web.dpworld.com/about-dp-

world/). (http://web.dpworld.com/wp-content/uploads/2014/01/9march-

17A.DPWORLDPRESSSTATEMENTMARCH9TH2006.pdf)  

 

 

 

http://web.dpworld.com/about-dp-world/our-journey/
http://web.dpworld.com/about-dp-world/
http://web.dpworld.com/about-dp-world/
http://web.dpworld.com/wp-content/uploads/2014/01/9march-17A.DPWORLDPRESSSTATEMENTMARCH9TH2006.pdf
http://web.dpworld.com/wp-content/uploads/2014/01/9march-17A.DPWORLDPRESSSTATEMENTMARCH9TH2006.pdf
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5.1.5 TERMMINAL INVESTMENT LTD (TIL) 

 

 

 

Ζ TIL ηδξχζεθε ην 2000 απφ ηελ Mediterranean Shipping Company (MSC) πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε ηεο δεχηεξεο ζηα ηεξκαηηθά 

πνπ δηαρεηξηδφηαλ. Έθηνηε αλαπηχρζεθε θαη πιένλ δηαρεηξίδεηαη 34 ηεξκαηηθά ζε 22 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ έρνληαο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζίεο κε άιινπο terminal 

operators αθνχ πιένλ ηα πεξηζζφηεξα ηεξκαηηθά ηα δηαρεηξίδεηαη κε έλαλ αθφκα 

ζπλεξγάηε (50/50). https://www.tilgroup.com/about  

 Σν Μάην ηνπ 2013 ε Global Infrastructure Partners (GIP) καδί κε κία νκάδα ζπλ-

επελδπηψλ ζπκθψλεζαλ ηελ εμαγνξά ηνπ 35% ηεο TIL απφ ηελ MSC (http://global-

infra.com/terminalinvestment.php) θαη έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 ε TIL 

εμαγφξαζε ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο GIP ζηελ International Trade Logistics (ITL) 

επεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν πξψησλ θαη ηζρπξνπνηψληαο ηελ TIL 

αθνχ κε ηελ εμαγνξά απηή απνθηά πξφζβαζε ζηε δηαρείξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ιηκέλα 

ζην Buenos Aires θαζψο επίζεο θαη ζηηο ππεξεζίεο logistics   πνπ πξνζέθεξε ε ITL. 

(https://globenewswire.com/news-

release/2014/08/21/660366/10095613/en/TERMINAL-INVESTMENT-LIMITED-TIL-

ACQUIRES-50-OF-INTERNATIONAL-TRADE-LOGISTICS.html)  

https://www.tilgroup.com/about
http://global-infra.com/terminalinvestment.php
http://global-infra.com/terminalinvestment.php
https://globenewswire.com/news-release/2014/08/21/660366/10095613/en/TERMINAL-INVESTMENT-LIMITED-TIL-ACQUIRES-50-OF-INTERNATIONAL-TRADE-LOGISTICS.html
https://globenewswire.com/news-release/2014/08/21/660366/10095613/en/TERMINAL-INVESTMENT-LIMITED-TIL-ACQUIRES-50-OF-INTERNATIONAL-TRADE-LOGISTICS.html
https://globenewswire.com/news-release/2014/08/21/660366/10095613/en/TERMINAL-INVESTMENT-LIMITED-TIL-ACQUIRES-50-OF-INTERNATIONAL-TRADE-LOGISTICS.html
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη αδχλαηε ε αλαθνξά φισλ ησλ εμαγνξψλ, 

ζπγρσλεχζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ 

ηεξκαηηθψλ θαζψο θάηη ηέηνην μεθεχγεη απφ ηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ απνηεινχλ παξαδείγκαηα πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηηο θχξηεο επηπηψζεηο ησλ νινθιεξψζεσλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα ζαιάζζηα ηεξκαηηθά, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ήηαλ ε 

πεξαηηέξσ γηγάλησζε ησλ θνξέσλ ηεο βηνκεραλίαο εκπνξεπκαηνθησηίσλ. 



76 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη φινη νη θνξείο ηεο βηνκεραλίαο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο έρνπλ θαηαθχγεη ζε ζηξαηεγηθέο 

νξηδφληησλ θαη θάζεησλ νινθιεξψζεσλ. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

βξίζθνληαη ζε παξνμπζκφ ζχλαςεο εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ 

δεκηνπξγψληαο ηα ιεγφκελα mega-alliances αθφκε θαη κε εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο είλαη 

άκεζα αληαγσληζηέο (π.ρ. Maersk θαη MSC). Απνηέιεζκα ε δεκηνπξγία ησλ mega-

carriers (λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) πνπ δεκηνπξγνχλ mega-alliances 

ηα νπνία δηαθηλνχλ εθαηνκκχξηα containers θαη ρξεζηκνπνηνχλ – κνηξάδνληαη πινία – 

κεγαζχξηα ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 18000 TEU. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ εθηνμεχεηαη, ηα νηθνλνκηθά νθέιε είλαη πνιιά θαη ηαπηφρξνλα ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε απέλαληη ζηνπο άιινπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα γηγαληψλεηαη. Έηζη ινηπφλ νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ 

είλαη αληηκέησπνη κε δχν πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα: ηε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηε δήηεζε ιηκεληθνχ πξντφληνο θαη έλα 

νινγνςψλην πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη θχξηνη πειάηεο ηνπο, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα νη 

port operators πηνζεηνχλ παξφκνηεο ηαθηηθέο ζπγρσλεχζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θαη 

θνηλνπξαμηψλ ηφζν κέζσ θάζεησλ φζν θαη νξηδφληησλ νινθιεξψζεσλ. Έηζη 

νδεγνχκαζηε ζηε δεκηνπξγία ησλ global port operators πνπ είλαη εηαηξείεο δηαρείξεζεο 

ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ. Ζ δηαρείξεζε ησλ ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ μεθεχγεη απφ ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηνπ (ελφο) ιηκαληνχ, επεθηείλεηαη ζηελ παξνρή ρεξζαίσλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηε ζπλεξγαζία κε άιια ηεξκαηηθά. Με άιια ιφγηα ην νινγνςψλην ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νιηγνπσιίνπ δηαρεηξηζηψλ 

ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ. Ζ δνκή ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο ινηπφλ ζπκπηέδεηαη, θαζψο 

απνηειείηαη απφ ιίγνπο αιιά πνιχ κεγάινπο θνξείο νη νπνίνη επίζεο εκπιέθνληαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πεξηπιέθνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο βηνκεραλίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  
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Παξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε θεξδνθνξία ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ζηα 

αλακελφκελα επίπεδα ιφγσ ηεο πηψζεο ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Έηζη εμαθνινπζνχλ λα πηέδνπλ πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο γηα κείσζε ηνπ  θφζηνπο. Μία απφ ηηο „θαηεπζχλζεηο‟ απηέο είλαη θαη ηα 

ζαιάζζηα ηεξκαηηθά. Οη λαπηηιηαθέο γξακκέο πηέδνπλ ηα ηεξκαηηθά γηα ρακειφηεξα 

θφζηε θαη κεγαιχηεξε παξασγσγηθφηεηα. Έηζη ινηπφλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ ζαιάζζησλ 

ηεξκαηηθψλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δχν αθφκα ζνβαξά δεηήκαηα: ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηηκψλ. Καζψο νη λαπηηιηαθέο 

ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξα πινία, ηα ιηκάληα αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ κεγάιεο 

επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ (π.ρ. draft, ρψξνη απνζήθεπζεο θαη 

ζηνηβαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ (π.ρ. 

γεξαλνγέθπξεο). Σαπηφρξνλα, πηέδνληαη λα ξίμνπλ ηηο ηηκέο γεγνλφο ην νπνίν δελ είλαη 

εχθνιν λα παξαβιέςνπλ θαζψο νη πειάηεο ηνπο, δειαδή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη πνιχ ιίγνη θαη πνιινί κεγάινη θαη ε απψιεηα ελφο κπνξεί λα 

είλαη θαηαζηξνθηθή. Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ, νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζησλ 

ηεξκαηηθψλ δέρνληαη θαη εθεί κεγάιεο πηέζεηο. Μπνξεί ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηα ιηκάληα λα είλαη κηθξφηεξνο, ν αξηζκφο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνο 

θνξηνεθθφξησζε φκσο είλαη κεγαιχηεξνο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη θαη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη εμνπιηζκφο ελψ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα παξνπζηαζηεί 

ζπκθφξεζε (congestion) ζε πεξίπησζε θαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ή ζε κία ελδερφκελε κε 

πξνγξακκαηηζκέλε άθημε πινίνπ.  

Οη παξαπάλσ ιφγνη απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπο port 

operators ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο νινθιεξψζεηο. Με ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ηηο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο θαη αλσδνκέο ελψ κε ηηο θνηλνπξαμίεο θαη ζπλέξγεηεο κε άιια ζαιάζζηα 

ηεξκαηηθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο πην απνδνηηθά ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε γεηηνληθψλ ηεξκαηηθψλ φπνπ κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα ρεηξηζηνχλ ηα 

δηεξρφκελα θνξηία. ηνλ αληίπνδα, νη θάζεηεο νινθιεξψζεηο ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξεζεο 

ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ, δειαδή ε εμαγνξά ή ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο φπσο εηαηξείεο logistics, ρεξζαίνη κεηαθνξείο θαη ζηδεξφδξνκνη 
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απνηεινχλ ην κέζν ηζρπξνπνίεζήο ηνπο θαη ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπο 

πιενλεθηήκαηνο απέλαληη ζηνπο ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζθέξνπλ έλα πην νινθιεξσκέλν πξντφλ. 

Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ην πψο ζα εμειηρζεί ε βηνκεραλία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζην κέιινλ. ηα επφκελα 2 ρξφληα αλακέλεηαη λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά θαη άιια mega-

ships, γεγνλφο ην νπνίν ζα απμήζεη θη άιιν ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα. Οη ζαιάζζηνη 

κεηαθνξείο ρξεηάδνληαη ην κέγεζνο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα πινία απηά θαη λα ηα 

γεκίζνπλ, αιιηψο νη επελδχζεηο ηνπο δελ ζα απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε. Με βάζε 

ηα κέρξη ηψξα γεγνλφηα, ζα ιέγακε ινηπφλ φηη αλακέλνληαη θη άιια alliances ηφζν ζηελ 

λαπηηιία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φζν θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεξκαηηθψλ, νη νπνίνη φπσο 

θαίλεηαη αθνινπζνχλ αλάινγε πνξεία. Δπίζεο, ε επεθηαηηθή πνξεία ηεο Cosco θαη ε 

επξεία εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο γηα εμαγνξά άιισλ εηαηξεηψλ φπσο ε OOCL 

θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ φπσο ηνπ Πεηξαηά επίζεο ππνδεηθλχνπλ φηη κάιινλ 

αλακέλνληαη πεξαηηέξσ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Σέινο, άιιν έλα εχινγν εξψηεκα 

είλαη θαη ε πνξεία ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ απνηεινχλ κέιε θάπνηαο ζπκκαρίαο: ζα 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ή ζα αλαγθαζηνχλ θαη απηέο λα αθνινπζήζνπλ 

αλάινγεο ζηξαηεγηθέο νινθιήξσζεο; 
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