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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηo παρωλ πωλεκα αλαιϊζεθε αρτηθά ε δηαζϊλδεζε ηες λασηηιίας κε ηελ ειιεληθή 

oηθoλoκία ηωζo απω ηελ αρτή ηες ζϊζηαζες ηoσ ειιεληθoϊ θράηoσς ωζo θαη θαηά ηελ 

δηάρθεηα ηoσ 20
oσ

 αηϋλα.  

ηo δεϊηερo κέρoς δωζεθε έκθαζε ζηελ εθαρκoγή ηφλ cluster ζηελ λασηηιία θαη ζηελ 

εμέηαζε ηoσ ειιεληθoϊ πιέγκαηoς λασηηιηαθϋλ δραζηερηoηήηφλ. σγθεθρηκέλα, 

αλαιϊζεθαλ oη σπερεζίες πoσ δραζηερηoπoηoϊληαη ζηo ειιεληθω λασηηιηαθω cluster 

θαζϋς θαη ε δφηηθή ζεκαζία ηoσ ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία. Αθωκα, αληηθείκελo 

κειέηες απoηέιεζε ε λασηηιηαθή τρεκαηoδωηεζε θαη ε λασηηθή εθπαίδεσζε πoσ 

απoηειoϊλ δϊo πoιϊ ζεκαληηθoϊς πσιϋλες ηoσ λασηηιηαθoϊ cluster. 

Δλ ζσλετεία, αθoιoϊζεζε ηo ζεφρεηηθω σπωβαζρo ηες παρoτής ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ. 

Αλαιϊζεθε ε έλλoηα ηoσ ηζoδσγίoσ πιερφκϋλ, oη δραζηερηωηεηες πoσ περηιακβάλεη ε 

παρoτή ηφλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ, oη πρoζδηoρηζηηθoί παράγoληες ηφλ εηζπράμεφλ 

απω ηελ λασηηιία ωπφς θαη ηo κερίδηo ηες ειιεληθής λασηηιίας ζηελ παγθωζκηα 

oηθoλoκία. 

ηε ζσλέτεηα αλαιϊζεθε ε λασηηιηαθή επητεηρεκαηηθωηεηα θαη δηαπηζηϋζεθε ε 

αληαγφληζηηθωηεηα ηφλ ειιεληθϋλ επητεηρήζεφλ θαη ε δηεϊρσλζε ηoσ κερηδίoσ ηoσς 

ζηελ παγθωζκηα λασηηιία, τάρης ζηελ ηθαλωηεηά ηoσς λα είλαη εσέιηθηες θαη 

πρoζαρκoζηηθές, λα ιεηηoσργoϊλ ελoπoηεκέλα ζηo εζφηερηθω ηoσς θαη λα 

αλαπηϊζζoσλ θαη εθαρκωδoσλ ζηραηεγηθές πoσ ζσκβάιιoσλ ζηελ επηηστεκέλε 

αληαπωθρηζε ζηης πρoθιήζεης θαη ηης απεηιές ηoσ επητεηρεκαηηθoϊ περηβάιιoληoς. 

Σέιoς κειεηήζεθαλ πρoηάζεης πoσ κπoρoϊλ λα oδεγήζoσλ ζε περαηηέρφ αλάπησμε ηες 

ειιεληθής λασηηιίας. Δπηπιέoλ, πραγκαηoπoηήζεθε επηζθωπεζε ηφλ ζσλεπεηϋλ ηες 

τρεκαηoπηζηφηηθής θρίζες ζηελ λασηηιία θαη αλητλεϊζεθαλ ηα ζεκαληηθωηερα 

πρoβιήκαηα. 

Σα θσρηωηερα ζσκπεράζκαηα πoσ πρoέθσυαλ είλαη (i) ε λασηηιία απoηειεί παράγoληα 

δφηηθής ζεκαζίας γηα ηελ ειιεληθή oηθoλoκία, (ii) ηo πιήζoς ζεηηθϋλ επηδράζεφλ πoσ 

ελέτεη ε λασηηιία θαη εηδηθωηερα ηo λασηηιηαθω cluster γηα ηελ ειιεληθή oηθoλoκία θαη 

(iii) ε αλάγθε λα δoζεί περηζζωηερε έκθαζε ζηελ αλάπησμε ηoσ λασηηιηαθoϊ 

πιέγκαηoς πρoθεηκέλoσ ασηω λα θαηαζηεί πηo αληαγφληζηηθω. 

 

 



 3 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζεκαζία ηες ειιεληθής λασηηιίας απoηειεί έλα ηδηαηηέρφς ζεκαληηθω παράγoληα γηα 

ηελ oηθoλoκία ηες τϋρας. Μαδί κε ηoλ ηoσρηζκω απoηειoϊλ ηoσς δϊo θϊρηoσς κoτιoϊς 

αλάπησμες ηες ειιεληθής oηθoλoκίας. θoπως ασηoϊ ηoσ πoλήκαηoς είλαη ε αλάισζε 

ηφλ επηδράζεφλ πoσ ελέτεη ηo λασηηιηαθω πιέγκα θαη γεληθωηερα ε λασηηιία ζηελ 

oηθoλoκία ηες τϋρας. Δπηπρoζζέηφς, δωζεθε έκθαζε ζηελ εμέηαζε ηoσ ειιεληθoϊ 

λασηηιηαθoϊ cluster θαη ηες oηθoλoκηθής ζσλεηζθoράς ηoσ. 

ηo πρϋηo θεθάιαηo παρoσζηάζηεθε o ρωιoς ηες ειιεληθής λασηηιίας. Πηo αλαισηηθά, 

δωζεθε έκθαζε ζηελ δηαζϊλδεζε ηες λασηηιίας κε ηελ ειιεληθή oηθoλoκία  ηωζo απω 

ηελ αρτή ηες ζϊζηαζες ηoσ ειιεληθoϊ θράηoσς ωζo θαη θαηά ηελ δηάρθεηα ηoσ 20
oσ

 

αηϋλα.  

ηo δεϊηερo θεθάιαηo αληηθείκελo εμέηαζες απoηέιεζε ηo λασηηιηαθω πιέγκα 

δραζηερηoηήηφλ. Αλαθέρζεθαλ oη πρoζδηoρηζηηθoί παράγoληες ηφλ εηζπράμεφλ πoσ 

πρoέρτoληαη απω ζαιάζζηες κεηαθoρές θαη πραγκαηoπoηήζεθε μετφρηζηή αλαθoρά ζηo 

κερίδηo ηες ειιεληθής λασηηιίας ζε ζτέζε κε ηελ παγθωζκηα λασηηιία. Δπίζες, έγηλε 

αλάισζε ωιφλ ηφλ σπερεζηϋλ πoσ περηιακβάλεη έλα λασηηιηαθω πιέγκα 

δραζηερηoηήηφλ δίλoληας ηδηαίηερε πρoζoτή ζηoλ ηoκέα ηφλ λασηηιηαθϋλ 

επητεηρήζεφλ θαη σπερεζηϋλ λασηηιίας, ζηης λασπεγήζεης, ζηoσς εθπαηδεσηηθoϊς 

θoρείς, ζηης σπερεζίες ιηκέλφλ, θάλoληας εθηελή αλαθoρά γηα ηελ ζεκαζία ηoσ 

ιηκαληoϊ ηoσ Πεηραηά θαη ζηης σπερεζίες εθoδηαζκoϊ. ηε ζσλέτεηα, παρoσζηάζηεθαλ 

oη ηρωπoη ηες λασηηιηαθής τρεκαηoδωηεζες θαη ε ζεκαζία ηες λασηηιηαθής 

εθπαίδεσζες ζηελ ζϊγτρoλε επoτή. Δπηπρoζζέηφς, κειεηήζεθε o ηρωπoς πoσ έλα 

λασηηιηαθω πιέγκα oδεγεί ζηελ oηθoλoκηθή αλάπησμε. Σέιoς, έγηλε αλαθoρά ζηελ 

ζεκαζία ηoσ λασηηιηαθoϊ cluster γηα ηελ σπωιoηπε oηθoλoκία θαη ηης ζεηηθές 

επηπηϋζεης πoσ ελέτεη γηα ασηήλ ηωζo κε ηελ παραγφγή πρoζηηζέκελες αμίας ωζo θαη 

κε ηελ δεκηoσργία ελως κεγάιoσ αρηζκoϊ ζέζεφλ εργαζίας.  

ηo ηρίηo θεθάιαηo ε κειέηε εμεηδηθεϊηεθε ζηo ηη ζσλεπάγεηαη ε παρoτή σπερεζηϋλ 

ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ. Αλαιϊζεθε ε ζεκαζία ηoσ ηζoδσγίoσ πιερφκϋλ, oη 

δραζηερηωηεηες πoσ περηιακβάλoσλ oη ζαιάζζηες κεηαθoρές.  

ηo ηέηαρηo θεθάιαηo αλαιϊζεθαλ ηα δoκηθά ταραθηερηζηηθά ηφλ επητεηρήζεφλ πoσ 

ζσλέβαιιαλ ζηελ κoρθoπoίεζε ηφλ ηρωπφλ oργάλφζες θαη δηoίθεζής ηoσς ζσλδέoληαη 

κε ηoλ oηθoγελεηαθω ηoσς ταραθηήρα, ηελ ηετλoγλφζία λασηηιηαθής δηατείρηζες ηoσ 

αλζρϋπηλoσ δσλακηθoϊ ζε ωια ηα επίπεδα, ηελ επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ 
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πιoηoθηεηϋλ θαη ηελ oργαλφζηαθή θoσιηoϊρα ηφλ επητεηρήζεφλ θαη κε ηελ 

επητεηρεκαηηθή δηθηϊφζε.  

ηo πέκπηo θεθάιαηo πρoηάζεθαλ oρηζκέλες ιϊζεης oη oπoίες ζε βάζoς τρωλoσ δϊλαηαη 

λα δεκηoσργήζoσλ λέες πρooπηηθές αλάπησμες γηα ηo λασηηιηαθω cluster.  Δμαηρεηηθής 

ζεκαζίας απoηειεί ε πρoζπάζεηα πρoζέιθσζες περηζζωηερφλ δραζηερηoηήηφλ ηφλ 

λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ζηελ Διιάδα θαη ε πρoζέιθσζε περηζζωηερφλ πιoίφλ σπω 

ειιεληθή ζεκαία. Δπίζες, εμεηάζηεθαλ oη ζσλέπεηες ηες παγθωζκηας 

τρεκαηoπηζηφηηθής θρίζες ζηελ λασηηιία.  Αλαιϊoληαη oη εμαηρεηηθά δσζκελείς 

επηπηϋζεης ζηελ αλάπησμε θαη ζηo δηεζλές εκπωρηo θαη παρoσζηάδoληαη πρoηάζεης γηα 

ηελ αληηκεηϋπηζε ηoσς.  

ηo έθηo θεθάιαηo ηέιoς, παρoσζηάζηεθαλ ηα ζσκπεράζκαηα θαη oη δηαπηζηϋζεης πoσ 

πρoέθσυαλ απω ηo παρωλ πωλεκα κε θσρηωηερo ηελ εμαηρεηηθή ζεκαζία πoσ ελέτεη ε 

λασηηιία ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία. Δμίζoσ ωκφς ζεκαληηθή δηαπίζηφζε, απoηειεί ε 

αλάγθε λα δoζεί κεγαιϊηερε έκθαζε απω ωιoσς ηoσς αρκωδηoσς θoρείς ζηελ αλάπησμε 

ηoσ ειιεληθoϊ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς. 
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ΠΔΡΗΔΥOΜΔΝΑ 

1. ΗΣOΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡOΜΖ 

1.1 Λεηηoσργία ηες ειιεληθής λασηηιίας ως κoτιός αλάπησμες από ηελ αρτή ηες 

ζύζηαζες ηoσ ειιεληθoύ θράηoσς 

1.2 Ζ ειιεληθή λασηηιηαθή εμάπιωζε ηo πρώηo κηζό ηoσ 20
oσ

 αηώλα 

1.3 Γηαζύλδεζε λασηηιίας θαη ειιεληθής oηθoλoκίας ηo δεύηερo κηζό ηoσ 20
oσ

 

αηώλα 

2. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚO ΠΛΔΓΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗOΣΖΣΧΝ 

2.1 Τπερεζίες ηoσ λασηηιηαθoύ cluster 

- Νασηηιηαθές επητεηρήζεης θαη σπερεζίες Νασηηιίας 

- Νασπεγήζεης θαη εθπαηδεσηηθoί θoρείς 

- Νασηηιηαθή τρεκαηoδόηεζε 

- Τπερεζίες Ληκέλωλ 

- Λoηπoί λασηηιηαθoί θoρείς 

- Τπoζαιάζζηα εμόρσμε πεηρειαίoσ θαη θσζηθoύ αερίoσ 

- Τπερεζίες εθoδηαζκoύ 

- Θαιάζζηoς ηoσρηζκός 

- Αιηεία 

- Ακσληηθή λασηηιία 

2.2 εκαζία ηoσ πιέγκαηoς λασηηιηαθώλ δραζηερηoηήηωλ γηα ηελ σπόιoηπε 

oηθoλoκία 

- Πρoζηηζέκελε αμία 

- Απαζτόιεζε 
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3. ΗOΕΤΓΗO ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΠΑΡOΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ 

ΜΔΣΑΦOΡΧΝ 

- Έλλoηα ηoσ ηζoδσγίoσ πιερωκώλ 

- Γραζηερηόηεηες ζαιάζζηωλ κεηαθoρώλ 

4. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚOΣΖΣΑ 

5. ΠΡOOΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣOΣΖΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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1. ΗΣOΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡOΜΖ 

1.1 Λεηηoσργία ηες ειιεληθής λασηηιίας ως κoτιός αλάπησμες από ηελ αρτή 

ζύζηαζες ηoσ ειιεληθoύ θράηoσς 

Ζ λασηηιία σπήρμε o θϊρηoς κoτιως αλάπησμες απω ηελ αρτή ηες ζϊζηαζες ηoσ 

ειιεληθoϊ θράηoσς, ηo oπoίo αλαδείτηεθε ζηo θέληρo ηφλ ζαιαζζίφλ επητεηρεζηαθϋλ 

δραζηερηoηήηφλ ωιφλ ηφλ Διιήλφλ ηες Αλαηoιηθής Μεζoγείoσ. Πρoς ασηή ηελ 

θαηεϊζσλζε ηo oζφληθω θαζεζηϋς δεκηoϊργεζε ηελ σιoηετληθή θαη ζεζκηθή σπoδoκή 

πάλφ ζηελ oπoία ζηερίτηεθε o ειιελωθηεηoς ζηωιoς. Ζ ειιεληθή επηθράηεηα 

τφρίζηεθε ζε λασηηθές περηoτές, δεκηoσργήζεθαλ ιηκελαρτεία, θαηαζθεσάζηεθαλ θαη 

επηζθεσάζηεθαλ ιηκάληα θαη δεκηoσργήζεθε θαρηθω ζϊζηεκα ζηo Αηγαίo θαη ηo Ηωληo. 

Ζ άλζηζε ηες λασηηιίας ζηε Μεζωγεηo ζηερίτηεθε ζηα κεγάια ηζηηoθωρα θαη ζηo 

εκπωρηo ηφλ κεγάιφλ απoζηάζεφλ, κε πρooρηζκoϊς πoσ μεπερλoϊζαλ ηα ζηελά ωρηα 

ηες Αλαηoιηθής Μεζoγείoσ, κε πρoχωληα πoσ πρoέρτoληαλ απω ηε Μαϊρε ζάιαζζα θαη 

ηελ Αιεμάλδρεηα. Ζ αλάπησμε ηες ειιεληθής λασηηιίας δελ ζα είτε αγγίμεη ηα κεγέζε 

ζηα oπoία έθηαζε αλ δελ σπήρταλ oη εκπoρηθές παρoηθίες θαη δελ είτε εμειητζεί ε 

λεoειιεληθή δηαζπoρά ζηε δηάρθεηα ηoσ 19 oσ αηϋλα. Oη λέoη πιoηoθηήηες ήηαλ ή 

ληωπηoη έκπoρoη ή κεηαλάζηες απω ηελ Διιάδα αιιά θαη Έιιελες ηες Σoσρθίας, πoσ 

ηoσς ελζάρρσλαλ oη απωπεηρες εθζσγτρoληζκoϊ ηες Ασηoθραηoρίας, κεηά ηo Σαλδηκάη 

ηoσ 1839. ηoλ λασηηιηαθω τάρηε ηoσ Ηoλίoσ θαη ηoσ Αηγαίoσ, oη λασηωηoπoη ηoσ Ηoλίoσ 

θαη ηoσ Κoρηλζηαθoϊ ζσληζηoϊλ ηελ πηo ζεκαληηθή λασηηθή περηoτή ηφλ Διιήλφλ, ζηης 

δϊo πρϋηες δεθαεηίες ηες δφής ηoσ Διιεληθoϊ Κράηoσς. Σo Γαιαμίδη απoηέιεζε ηo 

κεγαιϊηερo λασηηθω θέληρo εμσπερεηϋληας ζσγτρωλφς ηo πoληoπωρo εκπωρηo αιιά 

θαη ηo εκπωρηo κε ηε δσηηθή ελδoτϋρα. Ας κελ μετλάκε ωηη ηα Ηωληα λεζηά, ωπoσ ε 

λασηηιία δελ ζηακάηεζε πoηέ λα αθκάδεη, δελ αλήθαλ ζηελ ειιεληθή επηθράηεηα, κέτρη 

ηo 1864. Απω ηoσς λασηωηoπoσς ηoσ Αηγαίoσ, ε ϊρoς ήηαλ ηo Κσθιαδoλήζη πoσ 

γλϋρηζε κηα άλεσ πρoεγoσκέλoσ λασηηιηαθή θαη εκπoρηθή αλάπησμε κεηά ηε 

δεκηoσργία ηoσ ειιεληθoϊ θράηoσς.  

O εκπoρηθως ωκφς ζηωιoς πoσ μαλατηίζηεθε κεηά ηελ Δπαλάζηαζε αθoιoϊζεζε ηελ 

ίδηα παραδoζηαθή κoρθή ηωζo oργαλφηηθά, ωζo θαη ηετλoιoγηθά. ηo πεδίo ηες 

oργάλφζες θαη ηες oηθoλoκηθής ζσγθρωηεζες, o κηθρoθαπηηαιηζκως ήηαλ o θαλωλας 

ελϋ ζηo πεδίo ηες ηετλoιoγίας, o θαλωλας ήηαλ ε εκκoλή απαρταηφκέλφλ ζηoητείφλ, 

ωπφς ε κηθρή τφρεηηθωηεηα, ε τακειή πoηωηεηα σιηθϋλ θαη θσζηθά ε ζσλετής 

θσρηαρτία ηoσ ηζηίoσ. Έηζη ζηε δεθαεηία ηoσ 1860, o ειιεληθως ζηωιoς δελ 
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περηειάκβαλε αηκωπιoηα, ϋζηε λα κπoρεί λα είλαη αληαγφληζηηθως ζε ζάιαζζες πoσ 

δηαζτίδoληαλ απω δσηηθές αηκoπιoΐες. 

Ζ oρηζηηθή αληηθαηάζηαζε ηφλ ηζηηoθωρφλ απω ηα αηκωπιoηα πoσ ζσληειέζηεθε 

αλάκεζα ζηε δεθαεηία ηoσ 1880 θαη ζηης παρακoλές ηoσ Α' παγθoζκίoσ Πoιέκoσ, 

κεηέβαιε oρηζηηθά ηε θσζηoγλφκία ηoσ ζαιάζζηoσ εκπoρίoσ. Χς ηo 1875 o ειιεληθως 

ηζηηoθωρoς ζηωιoς βρηζθωηαλ ζηo απωγεηo ηoσ. Αθρηβϋς εθείλε ηε ζηηγκή oη εμειίμεης 

θαηέζηεζαλ ηα αηκωπιoηα oηθoλoκηθά εθκεηαιιεϊζηκα ζε ωιoσς ηoσς ζαιάζζηoσς 

δρωκoσς ηoσ θωζκoσ. Ζ ειιεληθή ηζηηoθωρoς λασηηιία δελ κπoρoϊζε λα αληαγφληζηεί 

ηελ αηκoθίλεηε λασηηιία ηφλ εσρφπαχθϋλ τφρϋλ. ε ειάτηζηo ωκφς τρoληθω 

δηάζηεκα, Έιιελες πιoηoθηήηες, θσρίφς απω ηα Δπηάλεζα, ηα λεζηά ηoσ Αηγαίoσ θαη 

απω ηε Γηαζπoρά, αγωραδαλ κεηατεηρηζκέλα αηκoθίλεηα πιoία ζηελ αρτή θαη ηα 

παρατφρoϊζαλ ζε έκπεηρoσς θαραβoθϊρεδες, κε ζσκθφλεκέλo πoζoζηω θέρδoσς. Σo 

1875 σπήρταλ 28 αηκωπιoηα ζσλoιηθής τφρεηηθωηεηας 8.241 ηωλφλ. ηα ακέζφς 

επωκελα τρωληα ηo πιoηoθηεηηθω θεθάιαηo ζηράθεθε ζηελ αγoρά θαη ηε λασπήγεζε 

λέφλ κoλάδφλ πoσ ζα ζσλαγφλίδoληαλ κε επηηστία ηoσς εκπoρηθoϊς ζηωιoσς ηφλ 

κεγάιφλ λασηηθϋλ τφρϋλ. Oη εμαγφγές πoσ ηo 1865 αλήιζαλ ζε 41, 4 εθαη. δρτ., ηo 

1870 ζεκείφζαλ θάκυε γηα λα εκθαλίζoσλ ζεκαληηθή άλoδo ηo 1875 ζηα 75, 7 εθαη. 

δρτ. Ζ περίoδoς ηφλ πoιεκηθϋλ γεγoλωηφλ πoσ αθoιoϊζεζε επερέαζε αρλεηηθά ηης 

ειιεληθές εμαγφγές oη oπoίες μαλαβρήθαλ ηoλ ρσζκω ηoσς κεηά ηo 1879. Κϊρηo 

εμαγϋγηκo πρoχωλ ήηαλ ε ζηαθίδα, ε oπoία ζηε δεθαεηία 1870-1880 θάισπηε ηo κηζω 

ηφλ εηζπράμεφλ απω εηζαγφγές. Αλoδηθή πoρεία ζεκείφζαλ θαη oη εηζαγφγές πoσ 

εσλoήζεθαλ απω ηελ αλεπάρθεηα πρoζηαηεσηηθϋλ δαζκoιoγηθϋλ κέηρφλ. Ζ αϊμεζε 

ηφλ εκπoρηθϋλ ζσλαιιαγϋλ εσλoήζεθε απω ηo γεγoλως ωηη ε επελδσηηθή 

δραζηερηωηεηα ηφλ Διιήλφλ, ηωζo ηoσ εζφηερηθoϊ ωζo θαη ηoσ εμφηερηθoϊ, 

ζηρεθωηαλ θαηά θϊρηo ιωγo ζηε κεζoιάβεζε, ηoλ κεηαπραηηζκω θαη ηε 

δηακεηαθωκηζε.  

Μεηά ηo 1870 ζεκαληηθές είλαη oη εμαγφγές oρσθηϋλ θσρίφς κoιϊβδoσ απω ηo Λαϊρηo 

θαη ζείoσ απω ηε Μήιo πoσ εμάγoληαλ ζηo Βέιγηo θαη ζηε Βρεηαλία. Γεληθά ωκφς ηα 

πρoχωληα ηoσ ειιεληθoϊ σπεδάθoσς, δελ κπoρoϊζαλ λα ιεηηoσργήζoσλ αληαγφληζηηθά 

ζε κηα δηεζλή αγoρά πoσ είτε θσρηαρτεζεί απω Βρεηαληθές θαη Γαιιηθές βηoκεταλίες. 

Μία ζεηηθή πρoζπάζεηα γηα ηελ άρζε εκπoδίφλ ζηoλ ηoκέα oρηζκέλφλ βηoκεταληθϋλ 

σιϋλ ζεκεηϋζεθε ηo 1867 κε ηελ υήθηζε ηoσ λωκoσ« περί κεηαιιείφλ θαη oρσθηϋλ», 

o oπoίoς είτε ζθoπω λα ελζαρρϊλεη ηης μέλες θαη εγτϋρηες επελδϊζεης ζηελ 

εθκεηάιιεσζε ηoσ oρσθηoϊ πιoϊηoσ. Πράγκαηη ζε ιίγα τρωληα ζεκεηϋζεθε έλα 

πρφηoθαλές ελδηαθέρoλ γηα ηελ έρεσλα θαη εθκεηάιιεσζε ηoσ ειιεληθoϊ σπεδάθoσς. 
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Σo ελδηαθέρoλ σπoθηλήζεθε απω ηo ζωρσβo πoσ δεκηoσργήζεθε θσρίφς απω ηo 

ιεγωκελo «Λασρεφηηθω» δήηεκα πoσ απαζτωιεζε ηελ Διιάδα γηα δϊo τρωληα (1871-

1873), έγηλε αθoρκή λα παραηηεζoϊλ δϊo θσβερλήζεης, λα επέκβoσλ μέλoη ζηα 

εζφηερηθά ηες Διιάδας θαη λα τάζoσλ πoιιoί Έιιελες ηης περηoσζίες ηoσς.  

Καηά ηε δηάρθεηα ηoσ δεϊηερoσ κηζoϊ ηoσ 19oσ αη ηo εμφηερηθω εκπωρηo ηες Διιάδας 

είτε θηάζεη ζηo κέγηζηo ζεκείo ηες αλάπησμής ηoσ. Σελ περίoδo ωκφς ηες Γηεζλoϊς 

Ύθεζες ηo ζϊλoιo ηφλ ειιεληθϋλ εμαγφγϋλ αιιά θαη εηζαγφγϋλ, ζίτηεθε θαίρηα.. Ζ 

θάκυε ηoσ εμφηερηθoϊ εκπoρίoσ ζσλετίζηεθε κέτρη ηo 1905.Μωλo απω ηo 1906 θαη 

κεηά ε ειιεληθή oηθoλoκία μαλαβρήθε ηo επίπεδo ηφλ εμφηερηθϋλ ζτέζεφλ ηoσ 1882. 

(Γερηηιής, Γ., Ελληνική Oικoνoμία (1830-1910) και βιoμητανική Επανάζηαζη, Αλη. Ν. 

άθθoσιας, Αζήλα 1984. ) 

1.2 Ζ ειιεληθή λασηηιηαθή εμάπιωζε ηo Α’ κηζό ηoσ 20
oσ

 αηώλα 

Ζ κεζoπoιεκηθή περίoδoς σπήρμε κεηαβαηηθή ωζoλ αθoρά ηελ δηεζλή θαηαλoκή ηες 

εργαζίας ζηης ζαιάζζηες κεηαθoρές, θαζϋς oη αιιαγές πoσ ηωηε πραγκαηoπoηήζεθαλ 

επέδεζαλ ηoσ Β‟ Παγθωζκηoσ Πoιέκoσ. Σα θϊρηα ταραθηερηζηηθά ηες περηωδoσ ήηαλ ε 

εκθαλής κείφζε ηες βρεηαληθής λασηηιίας ηαθηηθϋλ γρακκϋλ. εκαληηθω κέρoς ηoσ 

ζαιάζζηoσ εκπoρίoσ ηφλ ειεϊζερφλ θoρηεγϋλ πιoίφλ περηήιζε ζηoσς Έιιελες, ηoσς 

Ηάπφλες θαη ηoσς Νoρβεγoϊς. 

Σo θιείζηκo ηφλ Γαρδαλειίφλ ηo θζηλωπφρo ηoσ 1914 είτε φς απoηέιεζκα ηελ 

απϋιεηα ηφλ αγoρϋλ ηες Μαϊρες Θάιαζζας γηα ηoλ ειιελωθηεηo ζηωιo. O Α΄ 

Παγθωζκηoς Πωιεκoς ωκφς αϊμεζε ηε δήηεζε γηα ζαιάζζηες κεηαθoρές θαη ηα 

ειιεληθά πιoία λασιϋλoληαλ απω ηελ Αληάλη γηα ηελ εμσπερέηεζε ηoσ εκπoρίoσ ηφλ 

ζηηερϋλ ζηoλ Αηιαληηθω, ηε κεηαθoρά άλζραθα απω ηελ Αγγιία ζηε Μεζωγεηo θαη ηε 

κεηαθoρά θφζθάηφλ θαη ζηδερoκεηαιιεϊκαηoς απω ηε Μεζωγεηo ζηo Ζλφκέλo 

Βαζίιεηo. Ζ συειή δήηεζε γηα ζαιάζζηες κεηαθoρές oδήγεζε ζε ελησπφζηαθή άλoδo 

ηης ηηκές ηφλ λαϊιφλ, γεγoλως πoσ θαηέζηεζε ηε λασηηιία ηδηαίηερα επηθερδή θσρίφς 

γηα oσδέηερες τϋρες ωπφς ε Διιάδα ηα ηρία τρωληα ηoσ πoιέκoσ. O ειιελωθηεηoς 

ζηωιoς παρoσζίαδε επίζες ηo πιεoλέθηεκα ωηη ηα πoληoπωρα ηoσ πιoία είταλ ηελ ηρίηε 

κεγαιϊηερε κέζε τφρεηηθωηεηα κεηαμϊ ηφλ εκπoρηθϋλ ζηωιφλ ηφλ δσλάκεφλ ηες 

Αληάλη, oπωηε θαη επφθειήζεθε ηδηαίηερα απω ηελ συειή δήηεζε κεγάιες 

τφρεηηθωηεηας πιoίφλ. Χς απoηέιεζκα ασηoϊ, κεηαμϊ ηoσ 1914 θαη ηoσ 1915 oη 

έιιελες πιoηoθηήηες απoθωκηδαλ oθηϋ περίπoσ εθαηoκκϊρηα ιίρες θαζαρω θέρδoς, 

ωηαλ ε αμία ηoσ εκπoρηθoϊ ηoσς ζηωιoσ ήηαλ κωλo 4,5 εθαηoκκϊρηα ιίρες. Πέρα απω 

ηα συειά θέρδε, oη λαϊιoη εμαζθάιηζαλ ζηoσς Έιιελες ζεκαληηθω πoζω τρεκάηφλ 
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απω ηελ πϋιεζε ηκήκαηoς ηoσ ζηωιoσ ηoσς. Oη ηηκές ηφλ πιoίφλ αθoιoσζoϊλ ζσλήζφς 

ηης δηαθσκάλζεης ηφλ λαϊιφλ θαη θαηά ηε δηάρθεηα ηoσ πoιέκoσ oη Έιιελες πoϊιεζαλ 

ζτεδωλ ηo 30% ηες πρoπoιεκηθής ηoσς τφρεηηθωηεηας, δειαδή 114 αηκωπιoηα 

ζσλoιηθής τφρεηηθωηεηας 259.617 θ.o.τ, ζε μέλoσς. Πoζoζηω 41% ηες πρoπoιεκηθής 

τφρεηηθωηεηας ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ, ή 147 πιoία ζσλoιηθής τφρεηηθωηεηας 

366.408 θ.o.τ τάζεθε ζηoλ πωιεκo. Με ηo πέρας ηoσ πoιέκoσ oη Έιιελες είταλ 

απoιέζεη ηo 70% ηες πρoπoιεκηθής ηoσς τφρεηηθωηεηας (625.025 θ.o.τ), ηo 

κεγαιϊηερo δειαδή πoζoζηω ηφλ εσρφπαχθϋλ λασηηιηαθϋλ εζλϋλ. 

Παρά ηo γεγoλως ωηη θαηά ηε δηάρθεηα ηoσ Α΄ Παγθoζκίoσ Πoιέκoσ ηo 40% ηoσ 

ειιεληθoϊ ζηωιoσ δραζηερηoπoηoϊληαλ ζε εκπωρηo εθηως ηες Μεζoγείoσ, ωηαλ ηo 

παγθωζκηo εκπωρηo επαλήιζε ζηoλ θαλoληθω ηoσ ρσζκω, θαηά ηης αρτές ηες δεθαεηίας 

ηoσ 1920, ηo 80% ηoσ ειιεληθoϊ ζηωιoσ βρέζεθε θαη πάιη ζηo εκπωρηo ηες Μαϊρες 

Θάιαζζας θαη ηες Μεζoγείoσ. Ζ «παγθoζκηoπoίεζε» ηφλ εργαζηϋλ ηoσ ειιελωθηεηoσ 

ζηωιoσ oρηζηηθoπoηήζεθε δέθα τρωληα αργωηερα ωηαλ ε κεηαηωπηζε ηoσ θϊρηoσ ωγθoσ 

ηφλ ζαιάζζηφλ δρωκφλ εθηως ηες Μεζoγείoσ σπήρμε ακεηάθιεηo γεγoλως. Σo 1936 oη 

αθίμεης ζηα ιηκάληα ηες Μεζoγείoσ θαη ηες Μαϊρες Θάιαζζας είταλ κεηφζεί ζηo 44% 

ηoσ ζσλωιoσ, ελϋ ηo 30% αθoρoϊζε ζηε Βωρεηα Δσρϋπε θαη ηo 27% ζηoλ Αηιαληηθω, 

ζηoλ Δηρεληθω θαη ηoλ Ηλδηθω Χθεαλω. 

Μεηαμϊ ηoσ 1914 θαη ηoσ 1938 o ειιεληθως εκπoρηθως ζηωιoς αλέβεθε ζηελ 9
ε
 ζέζε 

απω ηελ 13
ε
 ζηελ θιίκαθα ηφλ κεγάιφλ εζληθϋλ εκπoρηθϋλ ζηωιφλ ζσγθεληρϋλoληας 

ηo 3% ηες παγθωζκηας τφρεηηθωηεηας. Δπηπιέoλ, ε Διιάδα κε 16% θαηείτε ηo δεϊηερo 

ζε κέγεζoς ζηωιo ειεϊζερφλ θoρηεγϋλ πιoίφλ μερoϊ θoρηίoσ έλαληη 39% ηες 

Βρεηαλίας, 11% ηες Ηαπφλίας θαη 8% ηες Νoρβεγίας. Σα  κερίδηα ηες αγoράς ηφλ 

ειεϊζερφλ θoρηεγϋλ πιoίφλ, πoσ απέθηεζαλ ε Διιάδα, ε Νoρβεγία θαη ε Ηαπφλία 

θαηά ηoλ Μεζoπωιεκo, πρoήιζαλ, πηζαλωηαηα, θαηά κεγάιo κέρoς, απω ηε κείφζε ηoσ 

βρεηαληθoϊ ζηωιoσ ειεϊζερφλ θoρηεγϋλ πιoίφλ. Δπηπιέoλ, oη ηρείς λασηηιηαθές 

δσλάκεης απoηέιεζαλ ηoσς ηρείς πηo ζεκαληηθoϊς ζηωιoσς ηες κεηαπoιεκηθής 

περηωδoσ. 

Παρά ηελ ζεκαζία ηφλ ειιεληθϋλ λασηηιηαθϋλ γραθείφλ ηoσ Λoλδίλoσ, ηo 96% ηες 

ζσλoιηθής τφρεηηθωηεηας ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ αλήθε ζε εηαηρείες πoσ είταλ φς 

βάζε ηελ Διιάδα. Δθείλε ηελ επoτή ε ειιεληθή ζεκαία ήηαλ ηδηαίηερα δεκoθηιής κηας 

θαη o περίθεκoς Νωκoς «Περί Τπoζήθες» ηoσ 1910, ζε ζσλδσαζκω κε ηελ ειάτηζηε 

θoρoιωγεζε, εμαζθάιηζε ηελ εσρϊηαηε απήτεζή ηες. Γϊo ζεκαληηθά ταραθηερηζηηθά 

ηες ειιεληθής πιoηoθηεζίας πρoζέθεραλ δϊλακε θαη εσειημία ζηης δραζηερηωηεηες ηφλ 
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γραθείφλ ηoσ Λoλδίλoσ. Ασηoί ήηαλ oη oηθoγελεηαθoί-ζσληoπηθoί δεζκoί, πoσ ζσλέδεαλ 

ηα γραθεία κε ηης λασηηιηαθές εηαηρείες oη oπoίες έδρεσαλ ζηελ Διιάδα θαη ε θϊζε ηφλ 

εηαηρεηϋλ ήηαλ «κoλατoβάπoρφλ». Ζ ειιεληθή λασηηιηαθή εηαηρεία ηoσ κεζoπoιέκoσ 

βαζηδωηαλ ζηελ ζσλεργαζία πoσ αρτηθά εδραηϋζεθε κε ηoσς oηθoγελεηαθoϊς-

ζσγγεληθoϊς δεζκoϊς θαη κεηέπεηηα δηεσρϊλζεθε κέζφ ηες θoηλής θαηαγφγής. Όπφς 

θαη ηoλ 19
o
 αηϋλα, oη βαζηθoί ζσληειεζηές ηες επητείρεζες ζηραηoιoγoϊληαλ αρτηθά 

κωλo απω ηελ oηθoγέλεηα. O ειιεληθως ζηωιoς ηα κεζoπoιεκηθά τρωληα 

ταραθηερηδωηαλ επίζες απω ηo ζσλεργαηηθω ταραθηήρα αλάκεζα ζηo γραθείo ηoσ 

Λoλδίλoσ  θαη ζηης εηαηρείες ζηελ Διιάδα πoσ ασηω αληηπρoζϋπεσε. Ζ ελωηεηα πoσ 

βαζίζηεθε ζηoσς ζσληoπηθoϊς-ζσγγεληθoϊς δεζκoϊς ήηαλ αρθεηά ηζτσρή, ϋζηε λα 

δεκηoσργήζεη κηα δσλαηή επητεηρεκαηηθή oκάδα. Oη κoλατoβαπoράδες θαη άιιoη 

κηθρoί επελδσηές ζσγθέληρφλαλ ηης δραζηερηωηεηές ηoσς γϊρφ απω ηoσς κεγαιϊηερoσς 

εθoπιηζηές ηoσ λεζηoϊ, oη oπoίoη ήηαλ ζε ζέζε λα αλoίμoσλ ηo γραθείo ζηo Λoλδίλo. 

Κη αλ oρηζκέλoη απω ηoσς ηδηϋηες ασηϋλ ηφλ γραθείφλ ηoσ Λoλδίλoσ εμειίζζoληαλ ζε 

επηηστεκέλoσς εθoπιηζηές, ηo ίδηo ζσλέβαηλε θαη κε πoιιoϊς απω ηoσς πειάηες ηoσς. Oη 

εηαηρείες ηφλ «κoταλoβαπoράδφλ» μετϋρηδαλ τάρες ζε δϊo ζεκαληηθά 

ταραθηερηζηηθά, πoσ ηoσς παρείταλ ηε δσλαηωηεηα λα κεηϋζoσλ ηo θωζηoς θαηά ηε 

δηάρθεηα ηες θρίζες. Ζ παρoσζία πoιιϋλ εθoπιηζηϋλ πάλφ ζηo πιoίo φς θαπεηαλαίφλ 

ή α‟ κεταληθϋλ ηoσς έδηλε ηε δσλαηωηεηα λα ειέγτoσλ ηo θωζηoς ιεηηoσργίας θαη ηε 

ζσληήρεζε ηoσ πιoίoσ. Δλδεηθηηθά αλαθέρεηαη ωηη αλάκεζα ζηo 1924 θαη ηo 1934, oη 

κηζζoί ηφλ πιερφκάηφλ ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ κεηϋζεθαλ θαηά 40% θαη o αρηζκως 

ηφλ πιερφκάηφλ θαηά 30%. σλάκα, ε κεγηζηoπoίεζε ηφλ θερδϋλ δελ ήηαλ πάληα o 

θϊρηoς ζθoπως. Ζ επηβίφζε ηoσ πιoίoσ αθωκε θαη κε δεκηά, δελ απoηειoϊζε αζσλήζε 

πραθηηθή εθείλoσς ηoσς δϊζθoιoσς θαηρoϊς. Oη περηζζωηερoη εθoπιηζηές ηoσ 

κεζoπoιέκoσ πρoέρτoληαλ απω ηης ηάμεης ηφλ αμηφκαηηθϋλ ηες εκπoρηθής λασηηιίας 

θαη άρτηζαλ φς «κoλατoβαπoράδες» ηo 1914, ηo 54% ηφλ ειιεληθϋλ λασηηιηαθϋλ 

εηαηρεηϋλ απαρηίδoληαλ απω εηαηρείες κε έλα πιoίo, πoσ δηατεηρίδoληαλ ηo 1/3 ηoσ 

ζσλωιoσ ηφλ πιoίφλ θαη ηες τφρεηηθωηεηας. Καηά ηης παρακoλές ηoσ Β‟ Παγθoζκίoσ 

Πoιέκoσ ηo πoζoζηω ασηω αλήιζε ζηo 68%. 

Ζ δεθαεηία ηoσ 1940 απoδείτζεθε oρωζεκo γηα ηελ πoρεία ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ 

ηo β‟ κηζω ηoσ 20
oσ

 αηϋλα. O Β‟ Παγθωζκηoς Πωιεκoς θαη oη κεηέπεηηα αιιαγές ζηo 

δηεζλή θαηακερηζκω ηες εργαζίας πρoζέθεραλ άλεσ πρoεγoσκέλoσ εσθαηρίες ζηoσς 

Έιιελες εθoπιηζηές. Ζ κεηαηωπηζε ηες παγθωζκηας oηθoλoκηθής θαη λασηηιηαθής 

εγεκoλίας απω ηε Βρεηαλία ζηης Ζ.Π.Α., κεηά ηo 1945, εγθαηλίαζε λέα επoτή γηα ηε 

δηεζλή λασηηιία. Oη «ζεκαίες εσθαηρίας», ωπφς απoθαιoϊληαλ ηωηε, ή ηα «αλoητηά 



 12 

λεoιωγηα», ωπφς απoθαιoϊληαη πηo εθιεπησζκέλα ζήκερα, απoδείτζεθαλ βαζηθω 

εργαιείo άζθεζες ηες κεηαπoιεκηθής ακερηθάληθες λασηηιηαθής πoιηηηθής, 

εμαζθαιίδoληας τακειoϊ θωζηoσς θαη ειεγτωκελo απω ηoσς Ακερηθάλoσς ζηωιo. Ασηή 

ε πoιηηηθή έδφζε ηε δσλαηωηεηα ζηης επητεηρήζεης παραδoζηαθϋλ εσρφπαχθϋλ 

λασηηιηαθϋλ θραηϋλ, ωπφς ηε Νoρβεγία θαη ηελ Διιάδα, λα αζτoιεζoϊλ κε ηης 

ζαιάζζηες κεηαθoρές ηρίηφλ τφρϋλ, σπω δηάθoρες ζεκαίες εσθαηρίας. 

Oη Έιιελες εθoπιηζηές, πρoθεηκέλoσ λα απoθϊγoσλ ηoλ εγθιφβηζκω ηoσς ζηελ 

Διιάδα, ωπφς έγηλε θαηά ηoλ Α‟ Παγθωζκηo Πωιεκo, θαη γηα λα κπoρέζoσλ λα 

δηατεηρηζηoϊλ ηα πιoία ηoσς κε κεγαιϊηερε εστέρεηα, έθσγα γηα ηo Λoλδίλo θαη, 

θσρίφς, γηα ηελ Νέα Τωρθε ωηαλ μέζπαζε o πωιεκoς, ωπoσ κπωρεζαλ λα 

εθκεηαιιεσζoϊλ ηα πιεoλεθηήκαηα πoσ ηoσς πρoζέθερε ε τϋρα ε oπoία κεηεμειίτζεθε 

κεηαπoιεκηθά ζηελ ηζτσρωηερε oηθoλoκηθή δϊλακε ηoσ θωζκoσ. Ζ ελαζτωιεζε ηφλ 

Διιήλφλ κε ηo εκπωρηo πεηρειαίoσ θαη ε δηθηϊφζή ηoσς κε ηης κεγάιες ακερηθάληθες 

πεηρειαχθές εηαηρείες, ε σηoζέηεζε ζεκαηϋλ εσθαηρίας θαη ε αληηθαηάζηαζε ηoσ 

απoιεζζέληoς ζηωιoσ κε λεωηεσθηα Liberties, έζεζαλ ηης βάζεης γηα ηo κεηαπoιεκηθω 

«ζαϊκα» ηες ειιελωθηεηες λασηηιίας. O ειιεληθως εκπoρηθως ζηωιoς ζσκκεηείτε ζηε 

κάτε ηoσ Αηιαληηθoϊ. Δθαηoληάδες ειιεληθά εκπoρηθά θoρηεγά πιoία κεηέθεραλ 

ζηηάρη θαη πoιεκηθω σιηθω απω ηης ΖΠΑ ζηελ Αγγιία θαη πoιιά απω ασηά βσζίζηεθαλ 

ζηελ πoρεία. Με ηελ έλαρμε ηoσ Β‟ Παγθoζκίoσ Πoιέκoσ o ειιεληθως εκπoρηθως 

ζηωιoς θαηαηαζζωηαλ ζηελ έλαηε ζέζε κεηαμϊ ηφλ δέθα πρϋηφλ ζηωιφλ, 

απoηειoϊκελoς απω 607 εκπoρηθά θoρηεγά ζθάθε ηφλ 1,8 εθαηoκκσρίφλ θ.o.τ. Με ηo 

πέρας ηoσ πoιέκoσ είταλ ταζεί 486 θoρηεγά πιoία 1.408.000 θ.o.τ, δειαδή ηo 72% ηoσ 

ειιεληθoϊ εκπoρηθoϊ ζηωιoσ, o oπoίoς θαηείτε ηo κεγαιϊηερo πoζoζηω απφιεηϋλ απω 

ωιες ηης ζσκκατηθές δσλάκεης. Απω ηoσς 9.000 περίπoσ Έιιελες λασηηθoϊς, είτακε 

2.000 λεθρoϊς, 2.500 αλάπερoσς θαη 150 παραθρoλήζαηε, δειαδή ηo 25% ηφλ 

Διιήλφλ λασηηθϋλ. O θϊρηoς ωγθoς ηoσ ζηωιoσ ασηoϊ τρεζηκoπoηoϊληαλ ζηης 

εμαηρεηηθά επηθίλδσλες δηαδρoκές ηoσ Αηιαληηθoϊ θαη ηες Βωρεηας Θάιαζζας, θαζϋς 

θαη ζηης ζαιάζζηες δηαδρoκές ηες Μεζoγείoσ, ηoσ Ηλδηθoϊ θαη ηoσ Δηρεληθoϊ. 
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1.3 Γηαζύλδεζε λασηηιίας θαη ειιεληθής oηθoλoκίας ηo Β’ κηζό ηoσ 20
oσ

 αηώλα 

Σo β΄ κηζω ηoσ 20oϊ αη., o ειιελωθηεηoς ζηωιoς oδεγήζεθε ζε πιήρε αθκή, 

αλαδεηθλσωκελoς ζηo κεγαιϊηερo ηoσ θωζκoσ. Μεηά απω ζσλετή αλάπησμε ηης 

δεθαεηίες ηoσ ΄50, θαη ηoσ 60΄,θαηέιεμε κεηά ηo 1970 λα είλαη κεγαιϊηερoς απω ηoλ 

ηαπφληθω, ηo λoρβεγηθω, ηoλ βρεηαληθω ή ηoλ ακερηθαληθω ζηωιo. Oη Έιιελες ηελ 

κεηαπoιεκηθή περίoδo, ζσγθρωηεζαλ ηε κεγαιϊηερε oκάδα αλεμάρηεηφλ εθoπιηζηϋλ, 

δηατεηρηζηϋλ ειεϊζερφλ θoρηεγϋλ πιoίφλ, δηoηθϋληας έλα δηεζλή ζηωιo θάηφ απω 

δηάθoρες ζεκαίες θαη κεηαθέρoληας τϊδελ μερά θαη σγρά θoρηία γηα ηρίηες τϋρες. 

Καηά ηης δεθαεηίες ηoσ΄40 θαη ηoσ΄50, oη Έιιελες σηoζεηoϊζαλ ζεκαίες εσθαηρίας, 

κεηέθεραλ θoρηία γηα ηης ΖΠΑ θαη ηε Γσηηθή Δσρϋπε, ηαμίδεσαλ ζηoσς δρωκoσς ηoσ 

Αηιαληηθoϊ θαη ηφλ εσρφπαχθϋλ σδάηφλ. Μεηαβoιές ζηης παγθωζκηες ζαιάζζηες 

κεηαθoρές επέθεραλ αιιαγές ζηoσς εκπoρηθoϊς εηαίρoσς θαη ηoσς ζαιάζζηoσς 

δρωκoσς. Σης δεθαεηίες ΄60 θαη ΄70 άρτηζαλ λα κεηαθέρoσλ oιoέλα θαη περηζζωηερα 

θoρηία πρoς ηης αλαπησζζωκελες θαη ζoζηαιηζηηθές τϋρες θαη ηελ Ηαπφλία, λα 

σηoζεηoϊλ ζε ασμαλωκελoσς ρσζκoϊς ηελ ειιεληθή ζεκαία, θαη λα πιέoσλ ωιo θαη 

περηζζωηερo ζηoλ Ηλδηθω θαη Δηρεληθω Χθεαλω. Σε δεθαεηία ηoσ 1980, oη εκπoρηθoί 

ηoσς εηαίρoη θαη ζαιάζζηες ρωηες παρέκεηλαλ ηα ίδηα, αιιά άρτηζε πάιη ε ασμαλωκελε 

τρήζε ζεκαηϋλ «αλoηθηϋλ λεoιoγίφλ». Σε δεθαεηία ηoσ 1990, επεηεϊτζε 

επαλαπαηρηζκως ζηελ ειιεληθή ζεκαία θαη κηθρή αϊμεζε ηoσ ζηωιoσ.  

Σα δεμακελωπιoηα θαιϊπηoσλ ζτεδωλ ηo κηζω ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ απω ηε 

δεθαεηία ηoσ 50 κέτρη ηα κέζα ηες δεθαεηίας ηo 70. Ζ ζσλετής κεηαπoιεκηθή άλoδoς 

ηες παρoσζίας ηφλ δεμακελωπιoηφλ δηαθωπεθε ηo 1976, oπωηε θαη άρτηζε ε ζηαζερή 

ηoσς θάζoδoς. Σo 1993 ηα δεμακελωπιoηα απoηειoϊζαλ ηo 1/3 ηoσ ειιελωθηεηoσ 

ζηωιoσ, ελϋ ε ζεκαζία ηφλ bulk carrier ζεκείφλε δηαρθή αϊμεζε, αληαλαθιϋληας ηελ 

θαιϊηερε θαηάζηαζε ηες αγoράς, απω ηης δεθαεηίες ηoσ 70 θαη ηoσ 80. Μέρoς ηες 

επηηστίας ηφλ Διιήλφλ θαηά ηε κεηαπoιεκηθή περίoδo, oθείιεηαη ζηελ είζoδo ηφλ 

δεμακελωπιoηφλ ζηελ αγoρά θαηά ηα ηέιε ηφλ δεθαεηηϋλ ηoσ 40 θαη ηoσ 50. Oη πρϋηoη 

πoσ ζσλέβαιαλ ζε ασηω ήηαλ o Αρηζηoηέιες Χλάζες θαη o ηαϊρoς Νηάρτoς, πoσ 

επφθειήζεθαλ απω ηελ λoρβεγηθή εκπεηρία ζηα δεμακελωπιoηα θαη βoεζήζεθαλ απω 

ηε δηεζλή ζσγθσρία. Oη βαζηθoί αλεμάρηεηoη εθoπιηζηές δεμακελωπιoηφλ ηoσ 

Μεζoπoιέκoσ ζε δηεζλές επίπεδo ήηαλ oη Νoρβεγoί. Oη Νoρβεγoί ήηαλ εθείλoη oη 

oπoίoη, αθoϊ αγωραζαλ κερηθές δεθάδες δεμακελωπιoηα απω ηελ Anglo Saxon Oil κε 

τρoλoλασιϋζεης θαηά ηα ηέιε ηες δεθαεηίας ηoσ 20, δεκηoϊργεζαλ ηoλ κεγαιϊηερo 

αλεμάρηεηo ζηωιo δεμακελωπιoηφλ κέτρη ηης παρακoλές ηoσ Β‟ Παγθωζκηoσ Πoιέκoσ. 
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Oη Χλάζες θαη Νηάρτoς, αθoιoσζϋληας ηελ ίδηα ηαθηηθή, αγωραζαλ δεμακελωπιoηα κε 

τρoλoλασιϋζεης απω ηης ακερηθάληθες εηαηρείες πεηρειαίoσ, ηης δεθαεηίες ηoσ 40 θαη 

ηoσ 50, ζηελ πραγκαηηθωηεηα βειηίφζαλ ηελ πραθηηθή ασηή, εθηειϋληας αζρωες 

παραγγειίες ησπoπoηεκέλφλ δεμακελωπιoηφλ ζηα λασπεγεία, κεηϋλoληας κε ασηω ηoλ 

ηρωπo ηo θωζηoς, θαη παρέτoληας εργαζία ζηα δηαισκέλα απω ηoλ πωιεκo λασπεγεία 

ηες Αγγιίας θαη ηες Γερκαλίας. Ζ είζoδως ηoσς ζηα δεμακελωπιoηα δηεσθoιϊλζεθε απω 

ηε κεηαπoιεκηθή ζσλαιιαγκαηηθή θρίζε ζηε Νoρβεγία. Λωγφ ειιείυεφλ ηφλ 

απoζεκαηηθϋλ μέλoσ ζσλαιιάγκαηoς, ηo λoρβεγηθω θράηoς απαγωρεσζε ηελ αγoρά 

πιoίφλ απω ηo εμφηερηθω απω ηα ηέιε ηoσ 1948 κέτρη ηo 1951. Μ΄ ασηω ηoλ ηρωπo oη 

λoρβεγoί εθoπιηζηές δελ ήηαλ δσλαηω λα εθκεηαιιεσηoϊλ ηε «τρσζή» επoτή ηες 

λασιαγoράς, πoσ πσρoδoηήζεθε απω ηoλ πωιεκo ηες Κoρέας. Σo θελω θαιϊθζεθε 

ακέζφς, ωτη κωλo απω ηo Νηάρτo θαη ηoλ Χλάζε, αιιά θαη απω θάκπoζoσς άιιoσς 

Έιιελες εθoπιηζηές πoσ έζπεσζαλ αλ ηoσς κηκεζoϊλ. Ζ άιιε επηηστεκέλε ειιεληθή 

ζηραηεγηθή θίλεζε ηες ίδηας περηωδoσ αθoρoϊζε ζηελ επηιoγή ηφλ «εσιoγεκέλφλ» 

πιoίφλ, ηφλ Liberty, πoσ ζσγθρωηεζαλ ηoλ πσρήλα μερoϊ θoρηίoσ γηα περηζζωηερo 

απω είθoζη τρωληα. Σo bulk carrier σηoζεηήζεθε θαη ασηω έγθαηρα θαηά ηα κέζα ηες 

δεθαεηίας ηoσ 60 απω ηoσς Έιιελες εθoπιηζηές, ελϋ ηελ επωκελε δεθαεηία ηα bulk 

carrier αλαιoγoϊζαλ ζηo 1/3 ηoσ ζηωιoσ ηoσς. ηελ πραγκαηηθωηεηα, ηα πρoβιήκαηα 

πoσ αληηκεηϋπηζαλ ηα δεμακελωπιoηα θαηά ηα ηέιε ηφλ δεθαεηηϋλ ηoσ 70 θαη ηoσ 80, 

παραθίλεζαλ πoιιoϊς Έιιελες εθoπιηζηές ζηo λα κεηαηρέυoσλ ηoλ ζηωιo ηoσς ζε 

ζηωιo bulk carrier, ηα oπoία έθηoηε απoηειoϊλ ηo ήκηζσ ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ. O 

σπω ειιεληθή ζεκαία ζηωιoς παρέκεηλε ζε πoιϊ τακειά επίπεδα ηε δεθαεηία ηoσ 1950. 

Ζ άλoδως ηoσ oθείιεηαη ζε κεγάιo βαζκω ζηo δηεζλές κπoχθoηάδ ηφλ «ζεκαηϋλ 

εσθαηρίας» ηo 1958. Δθηως ασηoϊ, ε ζηαδηαθή αιιαγή ηφλ εκπoρηθϋλ εηαίρφλ ηoσ 

ειιεληθoϊ ζηωιoσ μερoϊ θoρηίoσ ηε δεθαεηία ηoσ 60, ζσλέβαιε ζηελ αϊμεζε ηες 

ειιεληθής ζεκαίας, εθωζoλ ηα θράηε ασηά πρoφζoϊζαλ ηε τρήζε ηες εζληθής ζεκαίας. 

Ζ ασμαλωκελε σηoζέηεζε ηες ειιεληθής ζεκαίας απω ηoσς Έιιελες επητεηρεκαηίες 

ζσλετίζηεθε ακείφηε κέτρη ηε δεθαεηία ηoσ 80, oπωηε θαη ε παραηεηλωκελε θρίζε 

επέθερε ηελ επηζηρoθή πρoς ηης ζεκαίες εσθαηρίας ηελ oπoία αθoιoϊζεζαλ θαη oη 

Έιιελες. Ζ αρτή ηες δεθαεηίας ηoσ 90 ζεκαηoδωηεζε θαη ηελ απαρτή ηες επηζηρoθής 

ζηα εζληθά λεoιωγηα. 

Μεηά ηo πέρας ηoσ Β‟ Παγθoζκίoσ Πoιέκoσ o ζηωιoς ηφλ ΖΠΑ, ζσγθρηηηθά κε ηελ 

πρoπoιεκηθή περίoδo, είτε ζτεδωλ ηρηπιαζηαζηεί, ιωγφ ηφλ καδηθϋλ λασπεγηθϋλ 

πρoγρακκάηφλ πoσ εθαρκωζηεθαλ θαηά ηε δηάρθεηα ηoσ πoιέκoσ. Σα κηζά απω ηα 

λεoλασπεγεζέληα πιoία ζσλέτηζαλ λα δηαηερoϊληαη απω ηης ΖΠΑ φς εθεδρηθως ζηωιoς 
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γηα ζηραηεγηθoϊς ζθoπoϊς, ελϋ ηα σπωιoηπα πoσιήζεθαλ ζε  ζσκκάτoσς θαη 

Ακερηθάλoσς πoιίηες. Σελ ίδηα τρoληά o Βρεηαληθως ζηωιoς βρηζθωηαλ ζηα 

πρoπoιεκηθά επίπεδα, ελϋ o ηαπφληθως θαη o γερκαληθως ζηωιoς, o ηρίηoς θαη o 

ηέηαρηoς, αληίζηoητα, ζηελ παγθωζκηα θαηάηαμε είταλ ζτεδωλ απoδεθαηηζηεί. Ζ 

Νoρβεγία, ελϋ θαηείτε ηελ ηέηαρηε ζέζε πρηλ απω ηoλ πωιεκo, αλήιζε ζηελ ηρίηε ηo 

1948. Σo 1963 ωκφς ήηαλ ηo έηoς θαηά ηo oπoίo κηα λέα θαηάζηαζε πραγκάηφλ 

αλεθάλε. Oη ΖΠΑ, ε Μεγάιε Βρεηαλία θαη ε Νoρβεγία θαηέιαβαλ αληίζηoητα ηης ηρεης 

πρϋηες ζέζεης, ελϋ ε Ηαπφλία αλαρρητήζεθε ζηελ πέκπηε ζέζε. Ζ λέα αλαρρητωκελε 

δϊλακε ηφλ ζεκαηϋλ εσθαηρίας αληηπρoζφπεσωηαλ απω ηελ Ληβερία, πoσ θαηέιαβε ηελ 

ηέηαρηε ζέζε ζηoλ παγθωζκηo ζηωιo. Μηα θαη ωκφς oη θάηoτoη ηoσ ιηβερηαλoϊ ζηωιoσ 

ήηαλ Έιιελες, o ειιελωθηεηoς ζηωιoς ζηελ πραγκαηηθωηεηα ήηαλ ηρίηoς ζηoλ θωζκo. 

Ζ oκάδα ηφλ δέθα ηζτσρωηερφλ λασηηιηαθϋλ θραηϋλ άιιαμε θη άιιo ηo 1973. ηo 

κεζoδηάζηεκα oη ζεκαίες εσθαηρίας είταλ ηεηραπιαζηάζεη ηε τφρεηηθωηεηά ηoσς θαη 

ασμήζεη ηε ζσκκεηoτή ηoσς ζηo 23% ηoσ παγθωζκηoσ ζηωιoσ. O ειιελωθηεηoς, o 

ηαπφληθως θαη o λoρβεγηθως ζηωιoς ήηαλ oη πηo δσλακηθoί, ελϋ o ακερηθάληθoς θαη o 

βρεηαληθως γλϋρηζαλ ζαθή πηϋζε. Ζ oκάδα ηφλ δέθα ηζτσρωηερφλ λασηηιηαθϋλ 

θραηϋλ- εθηως απω ηε oβηεηηθή Έλφζε, ηε Ληβερία θαη ηoλ Παλακά- απαρηηδωηαλ απω 

δσηηθά αλεπησγκέλα θράηε θαη αληηπρoζϋπεσε πoζoζηω κεγαιϊηερo απω ηα 2/3 ηες 

παγθωζκηας τφρεηηθωηεηας ηες επoτής εθείλες. Ζ oκάδα ηφλ αλαπησζζωκελφλ θραηϋλ 

αϊμεζε ηελ ζσκκεηoτή ζηες ζηoλ παγθωζκηo ζηωιo, ηo 1973, ζε 7%, ελϋ εθείλε ηφλ 

ζoζηαιηζηηθϋλ τφρϋλ ζε 8%. Ζ περίoδoς απω ηo πρϋηo πεηρειαχθω ζoθ κέτρη ηελ 

αλαδφoγωλεζε ηες αγoράς, ηo 1987, ταραθηερίζηεθε απω επηπρωζζεηες αιιαγές. 

Τπήρμε ζαθής κείφζε ηφλ ζηωιφλ ωιφλ ηφλ παραδoζηαθϋλ λασηηιηαθϋλ θραηϋλ κε 

ηδηαίηερα έληoλε ηάζε ζηελ oκάδα ηφλ δέθα, ε oπoία ελϋ αληηζηoητoϊζε ζηo 75% ηoσ 

παγθωζκηoσ ζηωιoσ ηo 1973, ζσρρηθλϋζεθε ζε πoζoζηω κηθρωηερo ηoσ 65% ηo 1987. 

Ζ περίoδoς ασηή επίζες ταραθηερίζηεθε απω αϊμεζε ηφλ ζεκαηϋλ εσθαηρίας. Ζ θρίζε 

ηφλ δεθαεηηϋλ ηoσ 70 θαη ηoσ 80 έθερε ζε δεηλωηαηε ζέζε ηoλ βρεηαληθω ζηωιo, κέτρη 

πoσ εθηoπίζηεθε απω ηε ιίζηα ηφλ δέθα, ελϋ θαη o ζηωιoς ακερηθάληθϋλ ζσκθερωληφλ 

ζεκείφζε ζηαζερή κείφζε. Σo 1989, o βρεηαληθως ζηωιoς ήηαλ κηθρωηερoς απω ασηωλ 

ηες Νωηηας Κoρέας, ελϋ o ζηωιoς ηες Λαχθής Γεκoθραηίας ηες Κίλας εηζήιζε ζηε 

ιίζηα ηφλ δέθα θoρσθαίφλ ηoσ θωζκoσ. Ζ άλoδoς ηφλ αλαπησζζωκελφλ τφρϋλ 

oθείιεηαη ζε κεγάιo βαζκω ζηης λoηηoαζηαηηθές NBX, oη oπoίες καδί κε ηελ Κίλα 

ζτεκάηηζαλ ηελ oκάδα ηφλ λέφλ λασηηιηαθϋλ τφρϋλ, ζεκαηoδoηϋληας έηζη, ηελ 

έλαρμε ίζφς κηας λέας επoτής ζηε παγθωζκηα λασηηιία. Ζ θρίζε ϋζεζε θαη πάιη 

oιoέλα θαη περηζζωηερες παραδoζηαθές λασηηιηαθές τϋρες ζηελ ιϊζε ηφλ θζελωηερφλ 
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ζεκαηϋλ. Μέτρη ηo 1973 oη ζηωιoη αλoητηϋλ λεoιoγίφλ αλήθαλ ζτεδωλ απoθιεηζηηθά 

ζε „Έιιελες θαη ακερηθάλoσς πιoηoθηήηες, ελϋ ηε δεθαεηία ηoσ 80 παραηερείηαη 

ζσκκεηoτή ηφλ Ηαπϋλφλ, Νoρβεγϋλ, θαζϋς θαη άιιφλ εσρφπαίφλ εθoπιηζηϋλ. O 

λoρβεγηθως ζηωιoς πoσ κεηά ηo 1976 αθoιoϊζεζε θαηαθωρσθε θαζoδηθή πoρεία, 

άρτηζε λα ασμάλεηαη θαη πάιη κεηά ηo 1987 ιωγφ ηες ίδρσζες ηoσ περίθεκoσ δηπιoϊ 

λεoιoγίoσ, ηoσ ΝΗ πoσ ήηαλ θάηη παραπιήζηo κε λoρβεγηθή ζεκαία εσθαηρίας. Oη 

ζηωιoη ειιεληθϋλ θαη ηαπφληθϋλ ζσκθερωληφλ, εθηως απω ηελ κηθρή πηϋζε ζε 

απωισηες θαη ζτεηηθές ηηκές ηε δεθαεηία ηoσ 80, παρέκεηλαλ ζηελ πρϋηε θαη ηε 

δεϊηερε ζέζε αληίζηoητα. 

Ζ δηαζϊλδεζε ηες λασηηιίας κε ηελ ειιεληθή oηθoλoκία έτεη ασμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεσηαία έηε κε ηελ εγθαηάζηαζε πoιιϋλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ζηε τϋρα κας. 

Δλδεηθηηθω κάιηζηα ηες ζσκβoιής ηες ειιεληθής λασηηιίας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία 

είλαη ωηη ζηελ περίoδo 2003-2008 ζεκεηϋζεθε θαηαθωρσθε άλoδoς ηφλ εηζπράμεφλ 

απω ηελ πoληoπωρo λασηηιία ζηo εμφηερηθω ηζoδϊγηo σπερεζηϋλ (κέζε εηήζηα αϊμεζε 

14,9%), (Ζ oηθoλoκηθή θαη θoηλφληθή αλάπησμε ηoσ Διιεληζκoϊ, Διιεληθά Γράκκαηα, 

Αζήλα, 2003. Μαργαρίηες, Γ. Μαρθέηoς, π., Μασρέας, Κ., Ρoηδϋθoς, Ν., Διιεληθή 

Ηζηoρία, Νεωηερε θαη ϊγτρoλε Διιεληθή Ηζηoρία, Πάηρα, 1999.βoρϋλoς, N., 

Δπηζθωπεζε ηες Νεoειιεληθής Ηζηoρίας) 
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2. ΣO ΝΑΤΣΗΛΗΑΚO ΠΛΔΓΜΑ ΓΡΑΣΖΡΗOΣΖΣΧΝ (MARITIME CLUSTER) 

Με ηoλ ωρo λασηηιηαθω cluster, ελλooϊκε ηελ εθαρκoγή ηες κoρθής oργάλφζες ηoσ 

clustering ζηε λασηηιία. Πρωθεηηαη γηα έλα ζϊζηεκα ζσλδεωκελφλ κεηαμϊ ηoσς 

επητεηρήζεφλ, ηδρσκάηφλ θαη ζεζκϋλ πoσ δραζηερηoπoηoϊληαη ζηoλ ηoκέα ηες 

λασηηιίας θαη ταραθηερίδoληαη απω γεφγραθηθή εγγϊηεηα (ζσλήζφς ζε θάπoηo ιηκάλη), 

αληαγφληζηηθωηεηα, ζσκπιερφκαηηθωηεηα θαη εμφηερηθές oηθoλoκίες. Έλα λασηηιηαθω 

cluster δϊλαηαη λα εθηείλεηαη θάζεηα (περηιακβάλoληας πρoκεζεσηές, πειάηες, θαλάιηα 

δηαλoκής θιπ) θαη oρηδωληηα (επητεηρήζεης ηoσ ίδηoσ θιάδoσ, παραγφγoί 

ζσκπιερφκαηηθϋλ πρoχωληφλ θιπ). 

2.1 Τπερεζίες ηoσ λασηηιηαθoύ cluster 

Ζ ειιεληθή λασηηιία είλαη έλας απω ηoσς ζεκαληηθωηερoσς ηoκείς ηες ειιεληθής 

oηθoλoκίας κε έληoλε παρoσζία θαη ζσκβoιή ζηελ oηθoλoκηθή αλάπησμε ασηής. Δπίζες, 

ε ειιελωθηεηε λασηηιία είλαη ε κεγαιϊηερε ζηoλ θωζκo. Oη Έιιελες εθoπιηζηές θαη 

πιoηoθηήηες δραζηερηoπoηoϊληαη θϊρηα ζηης κεηαθoρές τϊδελ μερϋλ θαη σγρϋλ 

θoρηίφλ (National Bank of Greece: Press Releases. Greek Shipping is modernized lo 

remain a global leader and expand its contribution to Greek economy.). ηελ Διιάδα o 

θιάδoς ηες λασηηιίας αλαπηϊζζεηαη ζσλετϋς. Πάλφ απω 1.200 κεγάιες λασηηιηαθές 

επητεηρήζεης εδρεϊoσλ ζηoλ ειιεληθω γεφγραθηθω τϋρo, ε πιεηoυεθία ηoσς ζηoλ 

Πεηραηά, παρέτoληας άκεζε απαζτωιεζε ζε 10.000 εργαδoκέλoσς. Δπίζες, ζηoλ 

Πεηραηά δραζηερηoπoηείηαη θη έλας ζεκαληηθως αρηζκως ζτεηηθϋλ κε ηε λασηηιία 

επητεηρήζεφλ. Oη κεγαιϊηερoη Νεoγλϋκoλες, γλφζηoί τρεκαηoπηζηφηηθoί oργαληζκoί, 

oίθoη λoκηθϋλ θαη τρεκαηooηθoλoκηθϋλ ζσκβoϊιφλ, ζεκαληηθές εηαηρείες 

λασηαζθαιίζεφλ θαη γλφζηά Ρ&Η Clubs αλαιακβάλoσλ, κέζφ ηφλ γραθείφλ ηoσς ζηoλ 

Πεηραηά λα αζθαιίζoσλ ηo λασηηιηαθω θίλδσλo πoσ αλαιακβάλεη o ζηωιoς ηφλ 

ειιεληθϋλ ζσκθερωληφλ, ε αμία ηoσ oπoίoσ μεπερλάεη ηα 100 δης δoιάρηα. σλoιηθά, 

ζηελ ειιεληθή λασηηιία απαζτoιoϊληαη περί ηα 200.000 άηoκα, εθ ηφλ oπoίφλ 50.000 

είλαη ζηα πιoία, ηα έζoδα δε πoσ πρoζέθερε ε ειιελωθηεηε λασηηιία ζηελ ειιεληθή 

oηθoλoκία σπω κoρθή εηζρoής λασηηιηαθoϊ ζσλαιιάγκαηoς, άγγημαλ ηα 14 δης €, 

περηζζωηερα απω θάζε άιιo θιάδo. Γίθαηα απoθαιείηαη ιoηπωλ, αηκoδωηες ηες εζληθής 

oηθoλoκίας. 

Όζoλ αθoρά ηo ειιεληθω λασηηιηαθω cluster, ασηω δεκηoσργήζεθε θσρίφς φς 

απoηέιεζκα ηες επητεηρεκαηηθωηεηας θαη ηες δράζες ηoσ Έιιελα εθoπιηζηή, θαζϋς 
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επίζες θαη ηες λασηηθής ηετλoγλφζίας πoσ δηαζέηoσλ oη Έιιελες αλϋηερoη αμηφκαηηθoί 

(θσρίφς Πιoίαρτoη θαη Πρϋηoη Μεταληθoί). 

ηo θέληρo ηoσ cluster, φς πσρήλας, δεζπωδεη ε λασηηιηαθή ηετλoγλφζία, ε oπoία 

απoηειεί ζσλδεηηθω θρίθo ηφλ κειϋλ ηoσ πιέγκαηoς θαη, ζε ζσλδσαζκω κε ηης 

θαηλoηoκίες θαη ηελ επητεηρεκαηηθωηεηα, ζσκβάιιεη ζηε δηαηήρεζε ηες 

αληαγφληζηηθωηεηας ηoσ cluster θαη ζηελ πρoϋζεζε ηες αλάπησμες ηoσ. Σα κέιε πoσ 

απαρηίδoσλ ηo ειιεληθω λασηηιηαθω cluster είλαη: 

I. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

Πρωθεηηαη γηα εθoπιηζηηθά γραθεία, δηατεηρίζηρηες θαη πιoηoθηήηρηες εηαηρείες, oη 

oπoίες φς αληηθείκελo εργαζηϋλ έτoσλ θσρίφς ηε κεηαθoρηθή θαη ηoσρηζηηθή λασηηιία, 

ειεϊζερε (tramp) αιιά θαη γρακκϋλ (liner). Δδϋ περηιακβάλoληαη ε εκπoρηθή λασηηιία 

θαη ε ζαιάζζηα κεηαθoρά πoσ ζσγθεθρηκέλα, δραζηερηoπoηoϊληαη ζε ηoκείς ωπφς ε 

πoληoπωρoς λασηηιία, ε αθηoπιoία, ε θoρηεγως λασηηιία θαη ε λασηηιία αλαυστής. 

Περίπoσ 700 ηέηoηες επητεηρήζεης ζσλαληϋληαη ζηελ εσρϊηερε περηoτή ηoσ Πεηραηά, oη 

oπoίες δηατεηρίδoληαη περί ηα 3.500 πιoία (ηα oπoία σπάγoληαη ζε 43 δηαθoρεηηθές 

ζεκαίες) θαη ηης oπoίες ζηειετϋλoσλ περηζζωηερoη απω 10.000 εργαδωκελoη. 

Ηδηαίηερες ζεκαζίας απoηειoϊλ oη πρoζδηoρηζηηθoί παράγoληες ηφλ εηζπράμεφλ απω 

ζαιάζζηες κεηαθoρές. Πρoθεηκέλoσ λα αμηoιoγεζoϊλ oη εηζπράμεης απω σπερεζίες 

ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ, εμεηάδoληαη ζεκαληηθές παράκεηρoη ωπφς α) ηo επίπεδo ηφλ 

λαϊιφλ ζηης δηεζλείς λασιαγoρές θαη  β) ηo κέγεζoς ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ. 

1. ΝΑΤΛΑΓOΡΑ 

Σελ περίoδo 2000-2008, o κέζoς εηήζηoς ρσζκως αϊμεζες ηoσ παγθωζκηoσ εκπoρίoσ 

πoσ δηεθπεραηϋλεηαη δηα ζαιάζζες (ζε ωρoσς ηωλoη-κίιηα) αλήιζε ζε 4,6%. O εηήζηoς 

ρσζκως κεηαβoιής ηφλ τϊδελ-μερϋλ θoρηίφλ (ωπφς είλαη ηo ζηδερoκεηάιιεσκα, o 

άλζραθας θαη ηα ζηηερά) αλήιζε ζε 6,8% θαη ηφλ εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ ζε περίπoσ 

5,3%. Αληίζεηα, ζτεηηθά κηθρως ήηαλ o εηήζηoς ρσζκως αϊμεζες γηα ηα θoρηία αργoϊ 

πεηρειαίoσ θαη αλήιζε ζε 1,6%. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: ΔΞΔΛΗΞΖ OΓΚOΤ ΠΑΓΚOΜΗOΤ ΔΜΠOΡΗOΤ 
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ΠΖΓΖ: ALPHA BANK 

 

Απω ηελ πιεσρά ηες πρoζθoράς, o παγθωζκηoς ζηωιoς ασμαλωηαλ κε ρσζκoϊς 

κηθρωηερoσς απω ασηoϊς ηες παγθωζκηας δήηεζες γηα ζαιάζζηες κεηαθoρές, ηδίφς ηελ 

περίoδo 2002-2005 . Σo γεγoλως ασηω, ζε ζσλδσαζκω κε ζσγθσρηαθoϊς παράγoληες, 

ζσλεηέιεζε ζηελ περαηηέρφ αληζoρρoπία κεηαμϊ πρoζθερωκελφλ θαη δεηoϊκελφλ 

σπερεζηϋλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ, ζηελ oπoία oθείιoληαη ηα ηζηoρηθϋς συειά επίπεδα 

λαϊιφλ πoσ ζεκεηϋζεθαλ (πρφηίζηφς ζηo θιάδo ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς μερoϊ 

θoρηίoσ). (Πρoζδηoρηζηηθoί παράγoληες ηφλ εηζπράμεφλ απω ζαιάζζηες κεηαθoρές: Ζ 

περίπηφζε ηες Διιάδoς. Oηθoλoκηθω Γειηίo Σράπεδας ηες Διιάδoς) 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: BALTIC DRY INDEX 

 
ΠΖΓΖ: www.investmenttools.com 
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2. ΔΛΛΖΝOΚΣΖΣO ΣOΛO 

Ζ θερδoθoρία ηφλ λασηηιηαθϋλ εηαηρηϋλ ηφλ ηειεσηαίφλ εηϋλ παγθoζκίφς θαη ε 

συειή ρεσζηωηεηα ηφλ δηεζλϋλ τρεκαηαγoρϋλ θαη θεθαιαηαγoρϋλ ζσλέβαιαλ ζηελ 

αϊμεζε ηφλ παραγγειηϋλ λέφλ πιoίφλ, ζηραηεγηθή πoσ εθαρκωζηεθε θαη απω ηης 

ειιεληθές λασηηιηαθές εηαηρίες. 

Ζ δηαδηθαζία αλαλέφζες ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ ζσλέβαιε ζηελ πoηoηηθή 

αλαβάζκηζή ηoσ, ωπφς ασηω απoησπϋλεηαη ζηε κείφζε ηες κέζες ειηθίας ηoσ. 

σγθεθρηκέλα, ελϋ ηo 1999 ε δηαθoρά ηες κέζες ζηαζκηζκέλες ειηθίας ηoσ 

ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ απω ασηή ηoσ παγθωζκηoσ ζηωιoσ αλερτωηαλ ζηα 4 έηε, ζήκερα 

είλαη oρηαθή θαη αλέρτεηαη κωιης ζε 3 κήλες. Αμίδεη λα ζεκεηφζεί ωηη ε ειηθία ηoσ σπω 

ειιεληθή ζεκαία ζηωιoσ ήηαλ 5,2 έηε ηo πρϋηo ηρίκελo ηoσ 2009, δει. ζεκαληηθά 

κηθρωηερε απω εθείλε ηωζo ηoσ παγθωζκηoσ ωζo θαη ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ. 

Σε δεθαεηία 2000-2009, o ειιελωθηεηoς ζηωιoς αληηζηoητoϊζε ζηo 17% ηoσ 

παγθωζκηoσ, αλ θαη δηατρoληθά παραηερείηαη κείφζε ηoσ κερηδίoσ ηoσ. σγθεθρηκέλα, 

o ειιελωθηεηoς ζηωιoς (φς πoζoζηω ηoσ παγθωζκηoσ) εκθαλίδεη συειή ζσγθέληρφζε 

ζηoσς θιάδoσς ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς τϊδελ θoρηίoσ (24% ηoσ παγθωζκηoσ ζσλωιoσ) 

θαη ηφλ πεηρειαηoθωρφλ (21%), ελϋ σπoιείπεηαη ζεκαληηθά ζηoλ θιάδo ηφλ πιoίφλ 

κεηαθoράς εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ (6%). 

Ζ κείφζε ασηή κπoρεί λα απoδoζεί ζηo κηθρωηερo κέγεζoς παραγγειηϋλ γηα λέα πιoία 

– φς πoζoζηω ηoσ παγθωζκηoσ βηβιίoσ παραγγειηϋλ -  ζσγθρηηηθά κε ηo κερίδηo ηoσ 

ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ .Γειαδή, θάζε έηoς (απω ηo 2002 κέτρη ηo 2008) ηo κερίδηo ηφλ 

σπω θαηαζθεσή ειιελωθηεηφλ πιoίφλ ήηαλ κηθρωηερo απω ηo κερίδηo ηφλ ελ ελεργεία 

ειιελωθηεηφλ πιoίφλ. Απω ηo 2008 ωκφς θαη κεηά, ηo κερίδηo ηoσ σπω θαηαζθεσή 

ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ ήηαλ κεγαιϊηερo απω ασηω ηoσ ελ ελεργεία. Σo γεγoλως ασηω 

εμεγεί θαη ηελ αλακελωκελε αλάθακυε ηoσ κερηδίoσ ηες ειιελωθηεηες λασηηιίας απω 

ηo 2011 θαη εμής. 

Αλαθoρηθά κε ηε δoκή ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ, ηα πιoία κεηαθoράς τϊδελ-μερoϊ 

θoρηίoσ απoηειoϊλ ηo 47% θαη ηα πεηρειαηoθωρα ηo 35% ασηoϊ, τφρίς λα έτoσλ 

ζεκεηφζεί ζεκαληηθές κεηαβoιές ηφλ ελ ιωγφ κερηδίφλ ζηε δηάρθεηα ηες εμεηαδωκελες 

δεθαεηίας. Αληίζεηα, ηo κερίδηo ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ 

(container vessels) ζηo ζϊλoιo ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ δηπιαζηάζηεθε απω 2,4% ηo 

2000 ζε 4,9% ζηα ηέιε ηες δεθαεηίας, θαη‟αληηζηoητία  
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Καζαρές 

εηζπράμεης 

απo 

ζαιάζζηες 

κεηαθoρές 

4.440,0 5.279,5 8.053,8 7.583,1 4.865,2 4.731,4 6.434,1 4.115,1 

         

Δκπoρηθό 

ηζoδύγηo 

ζαιάζζηωλ 

κεηαθoρώλ 

434,5 136,3 135,6 -723,0 -3.390,5 -5.520,3 -4.704,9 -3.356,9 

 - Δμαγφγές 

πιoίφλ 

(πφιήζεης) 

531,0 260,5 1.291,4 1.602,2 1.631,8 2.275,4 1.582,0 771,7 

 - Δηζαγφγές 

πιoίφλ 

(αγoρές) 

96,5 124,2 1.155,8 2.325,2 5.022,3 7.795,7 6.286,9 4.128,6 

         

Ηζoδύγηo 

σπερεζηώλ 

ζαιάζζηωλ 

κεηαθoρώλ 

4.005,5 5.143,2 7.918,2 8.306,1 8.255,7 10.251,7 11.139,0 7.472,0 

 -Δηζπράμεης 7.997,0 8.961,1 12.404,2 12.953,0 13.280,2 15.678,5 17.623,6 12.261,7 

 - Πιερφκές 3.991,5 3.817,9 4.486,0 4.646,9 5.024,5 5.426,8 6.484,6 4.789,7 

ΠΖΓΖ: ALPHA BANK 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΜΔΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣOΛOΤ 

 
ΠΖΓΖ: ALPHA BANK 
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ΠΗΝΑΚΑ 3: ΑΡΗΘΜO ΠΛOΗΧΝ ΚΑΗ ΝΖOΛOΓΗΑ 

 
ΠΖΓΖ: Review of Maritime Transport 2010 

κε ηε κεηαβoιή ηoσ κερηδίoσ ηφλ πιoίφλ container ζηoλ παγθωζκηo ζηωιo. Σo κερίδηo 

ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς τεκηθϋλ θαη παραγϋγφλ ηoσ πεηρειαίoσ, κεηά ηε ζεκαληηθή 
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κείφζε πoσ θαηέγραυε ηo 2003 (θαηά 5,5 εθαηoζηηαίες κoλάδες), επαλέθακυε θαη 

πιέoλ αληηζηoητεί ζηo 9,6% ηoσ ζηωιoσ . 

σλoιηθά, ηελ περίoδo 2000-2009, o ειιελωθηεηoς ζηωιoς ασμήζεθε κε κέζo εηήζηo 

ρσζκω 2,6%, ελϋ o σπω ειιεληθή ζεκαία ζηωιoς θαηά 1,1%. (Μειέηε ηες Alpha Bank 

γηα ηε λασηηιία) 

Μερίδηo Διιεληθής Νασηηιίας 

O πηo ζστλά τρεζηκoπoηoϊκελoς ηρωπoς γηα λα σπoιoγηζηεί ηo κερίδηo ελως 

εμαγϋγηκoσ πρoχωληoς ή σπερεζίας ζηελ παγθωζκηα oηθoλoκία είλαη o ιωγoς ηφλ 

εμαγφγϋλ – εηζπράμεφλ απω ηo πρoχωλ ή ηελ σπερεζία πρoς ηo ζϊλoιo ηφλ 

παγθωζκηφλ εηζαγφγϋλ – πιερφκϋλ.  

ηης αρτές ηoσ 2010 o – ειιεληθϋλ ζσκθερωληφλ - εκπoρηθως ζηωιoς (πιoία 1.000 gt 

θαη άλφ) απoηειoϊληαλ απω 3.150 πιoία ζσλoιηθής κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας 

186.095.162 dwt έλαληη 3.064 πιoίφλ ζσλoιηθής κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας 169.426.690 

dwt ζηης αρτές ηoσ 2009. Σo κερίδηo ηoσ ειιεληθoϊ ζηωιoσ φς ζϊλoιo ηoσ παγθoζκίoσ 

έθζαζε κε ωρoσς dwt ηo 15,96%, ελϋ ηo 2009 ήηαλ 15,33%. 

Γεϊηερε δϊλακε κε ωρoσς dwt παρακέλεη ε Ηαπφλία ε oπoία ηo 2009 είτε σπερθεράζεη 

γηα ιίγo ηελ Διιάδα ελϋ ζηελ ηρίηε ζέζε αλαρρητήζεθε ε Κίλα, μεπερλϋληας ηελ 

Γερκαλία πoσ βρέζεθε ζηελ ηέηαρηε ζέζε. O ηαπφληθως ζηωιoς απoηειείηαη απω 3 751 

πιoία ζσλoιηθής κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας 183 319 680 dwt θαη κερίδηo 15,73% ελϋ o 

ζηωιoς θηλεδηθϋλ ζσκθερωληφλ απoηειείηαη απω 3.633 ζσλoιηθής κεηαθoρηθής 

ηθαλωηεηας 104 452 389 dwt. Σo κερίδηo ηες Κίλας ασμήζεθε ζηo 8.96% έλαληη 8,40% 

ηo 2009. 

Αμίδεη λα ζεκεηφζεί ωηη θαη oη ηρεης τϋρες αϊμεζαλ ηo κερίδηo ηες ζηελ παγθωζκηα 

λασηηιία ηo 2010 (φς εκερoκελία ζϊγθρηζες oρίδεηαη ε 1ε Ηαλoσαρίoσ θάζε έηoσς) ζε 

ζϊγθρηζε κε ηo 2009 κε ηε τϋρα κας βέβαηα λα εκθαλίδεη ηε κεγαιϊηερε αϊμεζε. 

Ζ επηθράηεζε ηφλ Διιήλφλ έγηλε ζε κία δϊζθoιε τρoληά γηα ηελ παγθωζκηα λασηηιία 

ζηε δηάρθεηα ηες oπoίας ηo παγθωζκηo δηα ζαιάζζες εκπωρηo κεηϋζεθε θαηά 4,5% ζε 

επίπεδα τακειωηερα ασηϋλ ηoσ 2007. 

Oπφς ε εθηηκά ε Unctad ηo 2009 ηo ζαιάζζηo εκπωρηo αλήιζε ζηoσς 7,84 δης. ηωλoσς. 

ηελ έθζεζε ζεκεηϋλεηαη φζηωζo ωηη ηo 2010 ζεκεηϋζεθε αλάθακυε ε oπoία ωκφς 

αθωκε εμαρηάηαη απω ηης εϊζρασζηες ζσλζήθες πoσ επηθραηoϊλ ζηε δηεζλή oηθoλoκία. 

O θιάδoς ηες λασηηιίας θαη ζαιαζζίφλ κεηαθoρϋλ ζα τρεηαζηεί πηζαλωλ θάπoηo τρωλo 
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γηα λα επηζηρέυεη ζηα πρo ηoσ 2009 επίπεδα. εκεηϋλεηαη ωηη ηo 2008 είτε 

παραηερεζεί ηo peak ζε ω,ηη αθoρά ηελ πoρεία ηoσ ζαιάζζηoσ εκπoρίoσ. 

ηoλ ηoκέα ηoσ μερoϊ θoρηίoσ σπήρμε ηo 2009 κία αϊμεζε θαηά 1,4% κε ζεκαληηθές 

δηαθoρές αλά πρoχωλ. Π.τ. ζηoλ βφμίηε θαη ηελ αιoσκίλα ε πηϋζε ήηαλ 23,2%. Δπίζες 

δηαθoρές παρoσζηάδoληαη αλά περηoτή. Σo εκπωρηo ζηδερoκεηαιιεϊκαηoς ασμήζεθε 

θαηά 7,8% ηελ ίδηα ζηηγκή πoσ εηζαγφγές απω Κίλα ασμάλoληαλ θαηά 38,9% ελϋ ζηελ 

Γσηηθή Δσρϋπε κεηϋλoληαλ θαηά 38,2% θαη ζηελ Ηαπφλία θαηά 24,8%. Χζηωζo o 

ζσλδσαζκως ηες πηϋζες ηες δήηεζες ζε θoρηία θαη ηες σπερπρoζθoράς 

τφρεηηθωηεηας θράηεζε ηoσς λαϊιoσς ζε τακειά επίπεδα. 

σγθρηηηθή παρoσζίαζε ηωλ εηζπράμεωλ από ζαιάζζηες κεηαθoρές 

Oη εηζπράμεης απω ηελ παρoτή σπερεζηϋλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ πoσ θαηαγράθoληαη 

ζηo ηζoδϊγηo πιερφκϋλ ηες τϋρας αλέρτoληαη ζε συειά επίπεδα ζε ζτέζε κε ηης 

σπωιoηπες τϋρες ηες ΔΔ-27. σγθεθρηκέλα, ζηo ζϊλoιo ηες ΔΔ-27, oη ζτεηηθές 

εηζπράμεης φς πoζoζηω ηoσ ΑΔΠ δελ μεπερλoϊλ ηo 1%, ελϋ ζηελ Διιάδα σπερβαίλoσλ 

ηo 6%. 

Σo 2007, ε Γαλία θαηέγραυε ηης συειωηερες εηζπράμεης ζηελ ΔΔ-27 (23,1 δηζεθ. 

εσρϋ), αθoιoσζoϊκελε απω ηε Γερκαλία (19,5 δηζεθ. εσρϋ) θαη ζηελ Διιάδα (15,7 

δηζεθ. εσρϋ). Χς πoζoζηω ωκφς ηoσ ΑΔΠ, oη εηζπράμεης γηα ηε Γαλία δηακoρθϋζεθαλ 

ζηo 10,2%, γηα ηε Γερκαλία ζηo 0,8% (ιωγφ ηoσ κεγέζoσς ηες γερκαληθής oηθoλoκίας) 

θαη γηα ηελ Διιάδα ζηo 6,9% (βι. Γηάγρακκα 2.5.8). 

Oη θαζαρές εηζπράμεης απω ηελ παρoτή ζαιάζζηφλ σπερεζηϋλ φς πoζoζηω ηoσ ΑΔΠ 

ήηαλ ζεκαληηθές ζηελ Διιάδα (4,5%), ζηε Γαλία (2,7%), ζηελ Κϊπρo (3,0%) θαη ζηελ 

Νoρβεγία (1,4%), ελϋ γηα ηελ ΔΔ-27 δηακoρθϋζεθαλ κωιης ζηo 0,1% ηo 2007. 

To 2007, ηo 99% ηφλ εηζπράμεφλ απω ζαιάζζηες κεηαθoρές ζηελ Διιάδα πρoερτωηαλ 

απω ηης κεηαθoρές αγαζϋλ. ε αληίζηoητo επίπεδo δηακoρθϋζεθαλ oη κεηαθoρές 

αγαζϋλ θαη ζηε Γαλία, ελϋ ζηε Γερκαλία θαη ηε oσεδία αλήιζαλ ζε περίπoσ 92%. Σo 

αληίζηoητo κέγεζoς γηα ηo ζϊλoιo ηφλ τφρϋλ ηες ΔΔ-27 ήηαλ 85%. Αληίζεηα, ζηελ 

περίπηφζε ηες Κϊπρoσ, περίπoσ ηo 64% ηφλ εηζπράμεφλ πρoήιζε απω ιoηπές 

σπερεζίες, ελϋ ηo αληίζηoητo κέγεζoς ήηαλ γηα ηελ Ηηαιία 45%, ηελ Oιιαλδία 26% θαη 

ηo Βέιγηo 28%. 
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Ζ θαηάζηαζε ζήκερα 

Μείφζε ζε αρηζκω, αιιά θαη τφρεηηθωηεηα πιoίφλ θαηαγράθεη ηo ειιεληθω λεoιωγηo 

ηo 2011 ζε ζϊγθρηζε κε πέρσζη, ζϊκθφλα κε ηα ζηoητεία πoσ έδφζε ζηε δεκoζηωηεηα 

ε Διιεληθή Δπηηρoπή λασηηιηαθής σλεργαζίας ηoσ Λoλδίλoσ (Committee). 

Δηδηθωηερα ηα σπω ειιεληθή ζεκαία πιoία κεηϋζεθαλ θαηά 52, ζε ζϊγθρηζε κε πέρσζη 

ηελ ίδηα περίoδo, ελϋ παραηερήζεθε παράιιεια θαη κείφζε ηες τφρεηηθωηεηας θαηά 

789.705 dwt. 

Όπφς εθηηκά ε Διιεληθή Δπηηρoπή Νασηηιηαθής σλεργαζίας ηoσ Λoλδίλoσ, ε 

αλακελωκελε κείφζε απoδίδεη ίζφς θαη ηης αλεζστίες ηoσ ειιεληθoϊ εθoπιηζκoϊ ζε 

ζτέζε κε ηης εμειίμεης ζηo δηoηθεηηθω θoρέα ηες λασηηιίας. Σo ειιεληθω λεoιωγηo 

περηιακβάλεη ηϋρα 917 πιoία 79.712.501 dwt θαη 45.644.890 gt, 

ζσκπερηιακβαλoκέλφλ 127 πιoία ζε παραγγειία, έλαληη 969 πιoίφλ (80.502.206 dwt 

θαη 46.426.541 GT), ζσκπερηιακβαλoκέλφλ 189 πιoίφλ ζε παραγγειία, ηo 2010. 

Έλα αθωκε ζεκείo πoσ πρoθϊπηεη απω ηα ζηoητεία ηoσ Lloyd's Register - Fairplay πoσ 

επεμεργάζηεθε ηo Committee, είλαη ε περαηηέρφ κείφζε ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ κε 

βάζε ηoλ αρηζκω ηφλ πιoίφλ ζε ζϊγθρηζε κε ηoλ πρoεγoϊκελo τρωλo, αιιά ε αϊμεζή 

ηoσ ζε ζτέζε κε ηε τφρεηηθωηεηα. 

Δηδηθωηερα κε βάζε ηα σθηζηάκελα ζηoητεία (3/3/2011) o ειιεληθϋλ ζσκθερωληφλ 

ζηωιoς απoηειείηαη απω 3.848 πιoία κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας 261.675.981 dwt θαη 

153.128.919 gt περηιακβαλoκέλφλ 621 σπω παραγγειία πιoίφλ 32.815.431 gt. (To 

2010 ηα σπω παραγγειία πιoία ήηαλ 826, 40.975.985 gt). σγθρηλωκελα κε ηo 2010 ηα 

πρoαλαθερωκελα ζηoητεία δείτλoσλ κία κείφζε θαηά 148 πιoία αιιά κία αϊμεζε ηες 

κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας θαηά 3.554.083 dwt θαη 512.873 gt.  

Σα ειιεληθά ζσκθέρoληα ειέγτoσλ ηϋρα ηo 7,7% ηoσ παγθωζκηoσ ζηωιoσ 

κεηρoϊκελoσ ζε πιoία, ηo 14,6% κε ωρoσς dwt θαη ηo 12,7% κε ωρoσς gt έλαληη 8%, 

14,9% θαη 13% αληηζηoίτφς ηo 2010.  

ε ω,ηη αθoρά ηα σπω παραγγειία πιoία απoηειoϊλ ηo 8,9% ηφλ ζσλoιηθϋλ 

παγθωζκηφλ παραγγειηϋλ ζε αρηζκω πιoίφλ ηo 13,5% ζε ωρoσς dwt θαη ηo 12,4% ζε 

ωρoσς gt έλαληη 9,5%, 14,2% θαη 13,1% αληηζηoίτφς ηo 2010.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΖΜΑΗΔ ΔΛΛΖΝOΚΣΖΣΧΝ ΠΛOΗΧΝ 

 
ΠΖΓΖ: www.naftemporiki.gr 

O ειιελωθηεηoς ζηωιoς είλαη λεoιoγεκέλoς ζε 40 ζεκαίες ζσλoιηθά έλαληη 47 

ζεκαηϋλ ηo 2010.  ηελ ειιεληθή ζεκαία είλαη εγγεγρακκέλα 917 πιoία, 79.712.050 

dwt έλαληη 969 πιoίφλ πέρσζη (80.502.206 dwt) θαη 1.121 πιoίφλ ηo 2009. Αθoιoσζεί 

ε ζεκαία Ληβερίας κε 592 πιoία (41.217.018 dwt) έλαληη 581 πιoίφλ,(38.700.989 dwt) 

ηo 2010, ηα Marshall Islands κε 476 πιoία (32.996.280 dwt) έλαληη 470 πιoία, 

(29.933.099 dwt) ηo 2010, ε Μάιηα κε 518 πιoία (31.564.003 dwt) έλαληη 524 πιoίφλ 

(30.529.238 dwt) ηελ πρoεγoϊκελε τρoληά, o Παλακάς κε 441 πιoία (23.207.685 dwt) 

έλαληη 558 πιoίφλ (28.914.005 dwt) ηo 2010, ε Κϊπρoς κε 258 πιoία (16.031.432 dwt) 

έλαληη 271 πιoίφλ (17.016.688 dwt) ηo 2010 θαη oη Bahamas κε 286 πιoία (15.953.287 

dwt) έλαληη 279 πιoία (15.408.842 dwt) ηoλ πρoεγoϊκελo τρωλo. 

Διιελόθηεηα πιoία αλά θαηεγoρία 

Αλά θαηεγoρία πιoίφλ oη Έιιελες εθoπιηζηές ειέγτoσλ ηo 22,7% ηoσ παγθωζκηoσ 

αρηζκoϊ δεμακελωπιoηφλ (23,1% ηo 2010), θαη ηo 21,7% κε ωρoσς dwt (20,9% ηo 

2010). 

- ηoλ θιάδo ηφλ τεκηθϋλ ειέγτoσλ ηo 8,7% ηφλ πιoίφλ (9,2% ηo 2010) θαη ηo 13,1% 

ζε ωρoσς dwt (13,3% πέρσζη). 

- ηoλ θιάδo Liquid Gas Carriers ηo κερίδηo κεηϋζεθε ζηo 7,9% απω 9,2% ηo 2010 ζε 

αρηζκω πιoίφλ θαη ζηo 4,8% απω 6,4% κε ωρoσς. 
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- ηoλ θιάδo Ore & Bulk Carriers oη Διιελες εθoπιηζηές ειέγτoσλ ηo 16,4% ηφλ 

πιoίφλ (17,4% ηo 2010) θαη ηo 16,8% κε ωρoσς dwt ( 18,1% ηo 2010).  

Ζιηθία ειιελόθηεηoσ ζηόιoσ 

Ζ κέζε ειηθία ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ κεηϋζεθε αθωκε περηζζωηερo θαηά ηε 

δηάρθεηα ηoσ πρoεγoϊκελoσ έηoσς θαη βρίζθεηαη ηϋρα θαηά 1,8 τρωληα θάηφ απω ηoλ 

κέζo ωρo ειηθίας ηoσ παγθoζκίoσ ζηωιoσ. O κέζoς ωρoς ειηθίας ηoσ ειιελωθηεηoσ 

ζηωιoσ είλαη ηα 11 τρωληα ελϋ ηo παγθoζκίoσ ηα 12,8 τρωληα. Με ωρoσς dwt ε κέζε 

ειηθία ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ είλαη 7,9 τρωληα έλαληη 8,2 τρωληα ηo 2010 θαη κε 

ωρoσς gt είλαη 8,2 τρωληα έλαληη 8,5 τρωληα ηo 2010. 

Αληηζηoίτφς ε κέζε ειηθία ηoσ παγθoζκίoσ ζηωιoσ κε ωρoσς gt είλαη 8,4 τρωληα 

(ακεηάβιεηoς ζε ζϊγθρηζε κε ηo 2010) θαη κε ωρoσς dwt 7,9 τρωληα έλαληη 8 τρωληα ηo 

2010. Ζ κέζε ειηθία ηoσ σπω ειιεληθή ζεκαία ζηωιoσ ασμήζεθε ζηα 11,2 τρωληα 

έλαληη είλαη 10,7 έηε πέρσζη κε βάζε ηoλ αρηζκω πιoίφλ. Με ωρoσς gt ε κέζε ειηθία 

είλαη 7,5 τρωληα έλαληη 6,8 τρωληα ηo 2010 θαη κε ωρoσς dwt 6,8 τρωληα έλαληη 6,1 

τρωληα πέρσζη. 

Σέιoς ζε ω,ηη αθoρά ηoσς Νεoγλϋκoλες, ε πιεηoυεθία ηφλ Διιήλφλ εθoπιηζηϋλ 

θαίλεηαη λα πρoηηκά ηoλ Lloyds register o oπoίoς έτεη ζηελ θιάζε ηoσ 876 πιoία (844 

ηo 2010), θαη αθoιoσζoϊλ o ABS κε 713 πιoία (764 ηo 2010), o Bureau Veritas κε 554 

πιoία (576 ηo 2010), o Det Norske Veritas (DNV) κε 532 πιoία (576 ηo 2010), Nippon 

Kaiji Kyokai, (ClassNK) κε 504 πιoία (509 ηo 2010), θαη o Germanischer Lloyd (GL) 

κε 213 πιoία (213 ηo 2010). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΜΔΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣOΛOΤ 

 
ΠΖΓΖ: www.naftemporiki.gr 
 

Απώιεηες 

Ζ ειιεληθή ζεκαία έταζε 52 πιoία, ελϋ ε ζεκαία Παλακά έταζε 117 πιoία, ε ζεκαία 

ηες Κϊπρoσ 32 πιoία, ελϋ ε ζεκαία ηες Ληβερίας θέρδηζε 11 πιoία, oη Bahamas 

θέρδηζαλ επηά πιoία θαη ηα Marshall Islands 6 πιoία. 

Σα σπω παραγγειία ειιελωθηεηα πιoία αλέρτoληαη ωπφς πρoαλαθέρζεθε ζε 621 εθ 

ηφλ oπoίφλ ηα 103 είλαη δεμακελωπιoηα, ηα 47 κεηαθoράς τεκηθϋλ θαη πρoχωληφλ 

αργoϊ, ηα 11 κεηαθoράς σγραερίoσ, ηα 381 μερoϊ τϊδελ θoρηίoσ, ηα 44 κεηαθoράς 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ, ηα 20 γεληθoϊ θoρηίoσ, ηα 12 άιιφλ ηϊπφλ θoρηίoσ θαη ηα ηρία 

επηβαηεγά. (www.naftemporiki.gr) 

II. ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Με ηoλ ωρo «σπερεζίες λασηηιίας» ελλooϊκε ωιες εθείλες ηης σπερεζίες πoσ 

πρoζθέρoληαη ζηoλ ηoκέα ηες λασηηιίας (θσρίφς ζηης πιoηoθηήηρηες θαη δηατεηρίζηρηες 

εηαηρείες). Υρεκαηoπηζηφηηθά ηδρϊκαηα, αζθαιηζηηθές εηαηρείες, Ρ&Η Clubs, 

δηθεγoρηθά γραθεία λασηηιηαθής εμεηδίθεσζες, δηαθαλoληζηές αβαρηϋλ, λασηηιηαθά 

πραθηoρεία, κεζίηες (αζθαιεηϋλ πιoίφλ θαη θoρηίφλ, εηαηρείες δηατείρηζες 

πιερφκάηφλ ζηoητεηoζεηoϊλ ηoλ ηρηηoγελή ηoκέα ηες ειιεληθής λασηηιίας κε 

παρετωκελες σπερεζίες ωπφς λασηηιηαθή τρεκαηoδωηεζε, αζθαιηζηηθή θάισυε, 

πραθηωρεσζε, κεζηηεία θιπ. O αρηζκως ηφλ τρεκαηoπηζηφηηθϋλ ηδρσκάηφλ πoσ 

δραζηερηoπoηoϊληαη ζηo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά θηάλεη ηα πελήληα (ζηε ζσληρηπηηθή ηoσς 

πιεηoυεθία πρωθεηηαη γηα δηεζλείς oίθoσς), ελϋ πέληε απω ηης κεγαιϊηερες εηαηρείες 

ζηo τϋρo ηες λασηηιηαθής ιoγηζηηθής δηαηερoϊλ ηζτσρή παρoσζία ζηoλ Πεηραηά, 
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ζηερηδωκελες θαη απω κηα ηζτσρή oκάδα Διιήλφλ ιoγηζηϋλ. Δπίζες, 45 λoκηθές θίρκες 

είλαη εγθαηεζηεκέλες ζηo κεγαιϊηερo ειιεληθω ιηκάλη (εθ ηφλ oπoίφλ oη 10 βρεηαληθές) 

oη oπoίες, απαζτoιϋληας 250 δηθεγωρoσς θαη λoκηθoϊς ζσκβoϊιoσς, παρέτoσλ παληως 

είδoσς λoκηθές σπερεζίες. ηoλ ηoκέα ηφλ λασηαζθαιίζεφλ, oθηϋ απω ηης κεγαιϊηερες 

αζθαιηζηηθές εηαηρείες παγθoζκίφς θαη 23 Ρ&Η clubs (ηα περηζζωηερα βρεηαληθά) 

παρέτoσλ αζθαιηζηηθή θάισυε. Σέιoς, περίπoσ 200 κεζηηηθά γραθεία θαη πιήζoς 

λασηηιηαθϋλ πραθηoρείφλ (περί ηα 150) πρoζθέρoσλ ηης σπερεζίες ηoσς ζηo ιηκάλη ηoσ 

Πεηραηά. Ζ δράζε ηφλ κεζηηϋλ εληoπίδεηαη θσρίφς ζηoλ ηoκέα ηφλ μερϋλ θoρηίφλ, 

αιιά θαη ζε αγoραπφιεζίες πιoίφλ. Σα λασηηιηαθά πραθηoρεία αλαιακβάλoσλ ηε 

δηεθπεραίφζε λασηηιηαθϋλ γραθεηoθραηηθϋλ δηαδηθαζηϋλ (απωπιoσς, θαηάπιoσς, 

αλαλέφζε πηζηoπoηεηηθϋλ πιoίoσ), δηαδρακαηίδoσλ ρωιo αληηπρωζφπoσ γηα ηης 

εηαηρείες πoσ πραθηoρεϊoσλ, επφκίδoληαη ζέκαηα oργάλφζες σδρoδωηεζες, 

ειεθηρoδωηεζες θαη πρoκεζεηϋλ ηoσ πιoίoσ, έθδoζες εηζηηερίφλ (γηα αθηoπιoχθές 

εηαηρείες), πιερφκάηφλ θα. 

Σo κέγεζoς ηες αγoράς λασηηιηαθϋλ σπερεζηϋλ (θϊθιoς εργαζηϋλ) αλήιζε ζηα 5,75 δης 

€ περίπoσ, ελϋ ζηελ Δσρϋπε κωλo ηo κέγεζoς ηες σπoιoγίζηεθε ζηα 2,24 δης €. ηε 

ζσγθεθρηκέλε αγoρά ζσλεπϋς θσρηαρτoϊλ oη δσηηθoεσρφπαχθές τϋρες θσρίφς ιωγφ ηες 

ηζηoρηθής ζεκαζίας, ηoσ κεγέζoσς θαη ηoσ ζεκαληηθoϊ ρωιoσ πoσ δηαδρακαηίδεη ηo 

λασηηιηαθω cluster ηoσ Λoλδίλoσ. 

Ζ αγoρά ηφλ λασηηιηαθϋλ σπερεζηϋλ ελέτεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηo εσρϊηερo 

λασηηιηαθω πιέγκα δραζηερηoηήηφλ, αθoϊ ε πρoζθoρά λασηηιηαθϋλ σπερεζηϋλ 

απoηειεί ζηoητεηϋδε αλάγθε θαη ζεκέιηo ιίζo γηα ηελ εϊρσζκε ιεηηoσργία ηες 

λασηηιίας γεληθωηερα. 

III. ΝΑΤΠΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΔ  

Βαζηθω ταραθηερηζηηθω ηες αγoράς ηφλ λασπεγήζεφλ είλαη ωηη, ιωγφ ηες θϊζες ηες, 

σπεηζέρτεηαη θαη αιιειεπηδρά κε ηης περηζζωηερες απω ηης αγoρές ηoσ λασηηιηαθoϊ 

πιέγκαηoς. Oη εμειίμεης ζηης αγoρές ασηές επερεάδoσλ ηης λασπεγήζεης. Πηo 

ζσγθεθρηκέλα, βαζηθω ζηoητείo πoσ επερεάδεη ηε ζσγθεθρηκέλε αγoρά είλαη ηo επίπεδo 

ηφλ λαϊιφλ θαη επoκέλφς, εκκέζφς, ωιoη εθείλoη oη παράγoληες πoσ ζσληειoϊλ ζηε 

δηακωρθφζε ηoσ ϊυoσς ηφλ λαϊιφλ ζηης επηκέρoσς αγoρές (τϊδελ μερoϊ θoρηίoσ, 

τϊδελ σγρoϊ θoρηίoσ, εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ θιπ). Παραδείγκαηoς τάρηλ, ωηαλ oη 

λαϊιoη ζε κηα αγoρά, έζηφ ασηή ηφλ τϊδελ μερϋλ θoρηίφλ, θσκαίλoληαη ζε συειά 

επίπεδα (ιωγφ ασμεκέλες δήηεζες κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ) θη επηθραηεί ζεηηθω 

επελδσηηθω θιίκα, θσζηθω επαθωιoσζo είλαη λα ασμεζoϊλ oη παραγγειίες ζηα 
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λασπεγεία γηα ηελ θαηαζθεσή πιoίφλ κεηαθoράς εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ (container 

ships). 

Oη λασπεγήζεης γλϋρηζαλ άλζηζε ηα πρoεγoϊκελα 2-3 τρωληα ιωγφ θσρίφς ηες 

ραγδαίας αλάπησμες ηες θηλέδηθες oηθoλoκίας θαηά πρϋηo ιωγo θαη, δεσηερεσωληφς, 

oρηζκέλφλ άιιφλ αλαπησζζωκελφλ oηθoλoκηϋλ, ωπφς ε Ηλδία, ε oπoία αϊμεζε ηης 

αλάγθες ηφλ ελ ιωγφ τφρϋλ γηα αγαζά θαη ελεργεηαθές πρϋηες ϊιες θαη θαηά ζσλέπεηα 

ελδσλάκφζε ηε δήηεζε ζαιάζζηφλ κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ. Ζ αϊμεζε ηoσ επηπέδoσ 

ηφλ λαϊιφλ, πoσ αθoιoϊζεζε ηελ αϊμεζε ηες δήηεζες κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ, 

oδήγεζε ζε αϊμεζε ηφλ θερδϋλ ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ, ελίζτσζε ηo 

γεληθωηερo επελδσηηθω θιίκα ζηε λασηηιία θαη ηoηoσηoηρωπφς oη παραγγειίες γηα 

λασπεγήζεης ασμήζεθαλ θαηαθωρσθα. Ζ λασπεγηθή δραζηερηωηεηα άγγημε ηo κέγηζηo 

ζεκείo ηες ηελ περίoδo 2005-2006. Σα επωκελα τρωληα oη πρoβιέυεης θάλoσλ ιωγo γηα 

ζηαδηαθή κείφζε ηφλ παραγγειηϋλ γηα λεωηεσθηα πιoία, θαζϋς ε αλάπησμε oρηζκέλφλ 

oηθoλoκηϋλ (θϊρηα ηες Κίλας) ζα επηβραδσλζεί θσζηoιoγηθά θαη ε πρωζζεηε πρoζθoρά 

τφρεηηθωηεηας ζα απoρρoθεζεί πιήρφς απω ηης λασηηιηαθές αγoρές. 

O θιάδoς ηες λασπεγηθής -λασπεγoεπηζθεσαζηηθες βηoκεταλίας ηoσ ειιεληθoϊ 

λασηηιηαθoϊ cluster, έτεη απoιέζεη κεγάιo κέρoς απω ηα ζσγθρηηηθά πιεoλεθηήκαηα 

ηoσ, κε κπoρϋληας πιέoλ λα πρωζθερεη αληαγφληζηηθές σπερεζίες ζηoλ ειιελωθηεηo 

θαη ζηoλ μέλo ζηωιo. Παρωια ασηά ζηελ εσρϊηερε περηoτή ηoσ ιηκαληoϊ ηoσ Πεηραηά 

(Πέρακα) σπάρτoσλ oη θαηάιιειες σπoδoκές γηα ηελ παρoτή ηετληθϋλ σπερεζηϋλ 

λασπεγηθoϊ ταραθηήρα. Μηα ηέηoηα σπoδoκή είλαη ε κεγάιε κωληκε δεμακελή ηες 

λασπεγoεπηζθεσαζηηθής δϋλες Περάκαηoς, τφρεηηθωηεηας 500.000 dwt. Γεληθωηερα o 

ηoκέας ηφλ λασπεγήζεφλ, επηζθεσϋλ θαη ηετληθϋλ ζεκάηφλ γεληθωηερα περηιακβάλεη 

περίπoσ 600 επητεηρήζεης, εθ ηφλ oπoίφλ oη 35 ιoγίδoληαη φς παρoτής σπερεζηϋλ. 

Αθωκε, ηo επίπεδo ηφλ Διιήλφλ ηετληθϋλ είλαη αρθεηά συειω θαη πιήρφς 

θαηαρηηζκέλo, φζηωζo ηo πρωβιεκα ηες τακειής αληαγφληζηηθωηεηας ζε ζσλδσαζκω 

κε ηo αλεπαρθές λoκoζεηεκέλo ιεηηoσργηθω πιαίζηo παρακέλεη. 

ηελ αγoρά ηφλ λασπεγήζεφλ ηα ελία θαηέτoσλ θσρίφς ηα θράηε ηες Νoηηoαλαηoιηθής 

Αζίας (Νωηηα Κoρέα, Ηαπφλία, Κίλα) θαη έπoληαη ηα εσρφπαχθά (Γερκαλία, Νoρβεγία, 

Ηηαιία). Oη αζηαηηθές τϋρες εηδηθεϊoληαη ζηελ θαηαζθεσή πιoίφλ κεηαθoράς τϊδελ 

μερoϊ θoρηίoσ (bulk carriers), δεμακελωπιoηφλ (tankers) θαη θoρηεγϋλ (Ro/Ro, Lo/Lo 

θιπ). Όζoλ αθoρά ωκφς ηε λασπήγεζε πηo εμεηδηθεσκέλφλ πιoίφλ, ηα oπoία έτoσλ 

κηθρωηερo ωγθo αιιά συειωηερες πρoζηηζέκελες αμίες ζε θάζε ζηάδηo παραγφγής, π.τ. 

θρoσαδηερωπιoηα, βσζoθωρoη, παγoζρασζηηθά, oη εσρφπαχθές τϋρες σπερηερoϊλ. 
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Σέιoς, είλαη ζεκαληηθω λ' αλαθερζεί ωηη ε αϊμεζε ηες ηηκής ηoσ πεηρειαίoσ θαη ε 

αλάγθε ζσκκωρθφζες ηφλ πιoίφλ κε ηε λασηηιηαθή λoκoζεζία ζτεηηθά κε ηελ 

πρoζηαζία ηoσ περηβάιιoληoς ζέηoσλ ζηε λασπεγηθή επηζηήκε, ζηo θαηϋθιη ηoσ 21oσ 

αηϋλα δσo ζoβαρές πρoθιήζεης: αθελως ηελ αλαγθαηωηεηα βειηίφζες ηες 

απoηειεζκαηηθωηεηας πρωφζες ελως πιoίoσ ε oπoία ζσλεπάγεηαη ηελ εμoηθoλωκεζε 

θασζίκφλ, αθεηέρoσ δε ηελ αλαγθαηωηεηα κείφζες ηφλ εθπoκπϋλ βιαβερϋλ αερίφλ 

πρoθεηκέλoσ λα θαηαζηoϊλ ηα λεωηεσθηα πιoίo ωζo ηo δσλαηω θηιηθωηερα πρoς ηo 

περηβάιιoλ. 

IV. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣOΓOΣΖΖ 

Σo ηραπεδηθω ζϊζηεκα απoηειεί ηε ρατoθoθαιηά ηoσ τρεκαηooηθoλoκηθoϊ 

ζσζηήκαηoς, ηo oπoίo απoηειείηαη απω ηης τρεκαηooηθoλoκηθές αγoρές, ηα 

τρεκαηooηθoλoκηθά πρoχωληα θαη ηoσς τρεκαηooηθoλoκηθoϊς oργαληζκoϊς (Νoϊιας, 

2005). Ζ πρφηαρτηθή ιεηηoσργία ηoσ τρεκαηooηθoλoκηθoϊ ζσζηήκαηoς είλαη ε 

δηεσθωισλζε ηες κεηαθoράς θεθαιαίφλ απω ηης πιεoλαζκαηηθές κoλάδες ζηης 

ειιεηκκαηηθές κoλάδες ηες oηθoλoκίας. 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηφλ ηραπεδϋλ ζηα πιαίζηα ηες oηθoλoκίας γεληθά θαη 

ηoσ τρεκαηooηθoλoκηθoϊ ζσζηήκαηoς εηδηθά, πρέπεη λα αλαθερζoϊκε ζηελ αζϊκκεηρε 

πιερoθωρεζε θαη ζσγθεθρηκέλα ζηα πρoβιήκαηα πoσ ασηή δεκηoσργεί ζηo ηραπεδηθω 

ζϊζηεκα. Σα πρoβιήκαηα ασηά είλαη δϊo: ε αληίζηρoθε επηιoγή (Adverse Selection) 

θαη o εζηθως θίλδσλoς (Moral Hazard). 

Αληίζηρoθε επηιoγή είλαη έλα πρωβιεκα αζϊκκεηρες πιερoθωρεζες ηo oπoίo 

ζεκεηϋλεηαη πρηλ ηε δηεμαγφγή κίας ζσλαιιαγής θαη oθείιεηαη ζηo γεγoλως ωηη oη κε 

αμηωτρεες κoλάδες είλαη εθείλες oη oπoίες ζα ελεργήζoσλ απoηειεζκαηηθωηερα 

πρoθεηκέλoσ λα τρεκαηoδoηεζoϊλ κε έλα δάλεηo (Mishkin, 1996). ηελ εκθάληζε ηoσ 

ζσγθεθρηκέλoσ πρoβιήκαηoς ζηης αγoρές αλαθέρoληαη θαη oη Myers θα Majluf (1984) 

θαη Greenwald et al. (1984). 

Αληίζεηα, ηo πρωβιεκα ηoσ εζηθoϊ θηλδϊλoσ παραηερείηαη θαηωπηλ ηες δηεμαγφγής 

κίας ζσλαιιαγής θαη πρoθϊπηεη απω ηo γεγoλως ωηη o δαλεηζηής είλαη σπoθείκελoς ζηoλ 

θίλδσλo ηφλ πράμεφλ ζηης oπoίες o δαλεηδωκελoς κπoρεί λα πρoτφρήζεη θαη ηης oπoίες 

o δαλεηζηής δελ εγθρίλεη (Mishkin, 1996). Σέηoηες πράμεης είλαη ζσλήζφς επελδϊζεης 

συειoϊ ρίζθoσ πoσ αλαιακβάλεη o δαλεηδωκελoς.  

Μία ιϊζε ζηελ ϊπαρμε ηoσ πρoβιήκαηoς ηες αληίζηρoθες επηιoγής ζα ήηαλ ε ηδηφηηθή 

πϋιεζε πιερoθoρηϋλ γηα ηης δαλεηδωκελες κoλάδες. Σα πιεoλεθηήκαηα, ωκφς, ασηής 

ηες θίλεζες ζα αληηζηαζκίδoληαλ απω ηo θαηλωκελo free rider. Σo θαηλωκελo free rider 
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αλαθέρεηαη ζηε δσλαηωηεηα πoσ έτoσλ κoλάδες πoσ δελ θαηέβαιιαλ αληίηηκo γηα 

πιερoθoρίες λα εθκαηεϊoσλ πιερoθoρίες απω κoλάδες πoσ θαηέβαιιαλ αληίηηκo θαη λα 

ηης εθκεηαιιεϊoληαη.  

Γηα λα γίλεη περηζζωηερo θαηαλoεηή ε αιιειεπίδραζε κεηαμϊ ηφλ παραπάλφ 

(αληίζηρoθε επηιoγή, εζηθως θίλδσλoς θαη θαηλωκελo free rider), θαη κέζφ ασηής θαη ε 

ζεκαζία ηες ϊπαρμες ηφλ ηραπεδϋλ, πρoτφρoϊκε ζε περαηηέρφ αλάισζε. Έζηφ ωηη ζε 

κία αγoρά κεηoτϋλ, θάπoηες κoλάδες απέθηεζαλ πιερoθoρίες πoσ ηoσς επηηρέπoσλ λα 

εληoπίζoσλ θαη λα αγoράζoσλ σπoηηκεκέλες κεηoτές. 

Σασηωτρoλα κε ασηές σπάρτoσλ θαη άιιες κoλάδες, oη oπoίες πρoτφρoϊλ ζηης ίδηες 

πράμεης. Δάλ oη δεϊηερες κoλάδες είλαη αρθεηές, ηωηε ε ασμεκέλε δήηεζε γηα ηης 

κεηoτές ασηές ζα oδεγήζεη ζε αϊμεζε ηες ηηκής ηoσς. φς απoηέιεζκα, ωζες κoλάδες 

πιήρφζαλ γηα ηε γλϋζε, δε ζα θαρπφζoϊλ ηης ζσλoιηθές φθέιεηες ηες σπoηηκεκέλες 

κεηoτής. Ζ κεηφκέλε ασηήλ ηθαλωηεηα ηφλ κoλάδφλ γηα απoθωκηζε φθειεηϋλ απω ηελ 

αγoρά πιερoθoρηϋλ ζα oδεγήζεη ζηε κείφζε ηoσ αρηζκoϊ ηφλ πιερoθoρηϋλ πoσ είλαη 

δηαζέζηκες πρoς αγoραπφιεζία ζηελ αγoρά. 

Δπηπιέoλ, ηo θαηλωκελo free rider ασμάλεη ηελ πηζαλωηεηα λα εκθαληζηoϊλ ηα 

πρoβιήκαηα ηoσ εζηθoϊ θηλδϊλoσ. Ζ παραθoιoϊζεζε ηφλ δαλεηδωκελφλ κoλάδφλ θαη 

ε επηβoιή θαλωλφλ πoσ πρέπεη λα αθoιoσζoϊλ είλαη δϊo δηαδηθαζίες απαραίηεηες γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηφλ ζσκθερωληφλ ηφλ δαλεηζηϋλ. Χζηωζo, ε εθαρκoγή ηoσς δελ 

πραγκαηoπoηείηαη, θαζωηη, πρϋηoλ, είλαη ηδηαηηέρφς δαπαλερές θαη, δεϊηερoλ, ηo 

θαηλωκελo ηoσ free rider αληηζηαζκίδεη ηα oθέιε ηoσς. Ζ απϋιεηα ηφλ oθειϋλ ηφλ δϊo 

ασηϋλ δηαδηθαζηϋλ πρoθϊπηεη φς εμής: Δθωζoλ σπάρτoσλ επελδσηές oη oπoίoη 

γλφρίδoσλ πoηoη είλαη εθείλoη oη δαλεηζηές πoσ επηβιέπoσλ θαη επηβάιιoσλ ηoσς ωρoσς 

ηoσς, κπoρoϊλ λα ηoσς απoθϊγoσλ θαη λα δαλεηζηoϊλ απω εθείλoσς πoσ είλαη 

περηζζωηερo ειαζηηθoί. Μωιης γίλεη ασηω αληηιεπηω απω ηoσς πρϋηoσς, ηωηε ζηακαηoϊλ 

θαη ασηoί ηης δϊo δηαδηθαζίες. 

Ζ παραπάλφ αλάισζε εμεγεί γηαηί, ζϊκθφλα κε ηo Mayer (1990), oη αγoρές 

τρεoγράθφλ δελ είλαη πoιϊ ζεκαληηθή φς πεγή τρεκαηoδωηεζες γηα κε 

τρεκαηooηθoλoκηθές επητεηρήζεης θαη γηα αλαπησζζωκελες τϋρες, θαζωηη κωλo ωζo 

ασμάλεη ε πoηωηεηα ηφλ πιερoθoρηϋλ γηα κία επητείρεζε, ασμάλεηαη θαη ε πηζαλωηεηα 

ασηή ε επητείρεζε λα αληιήζεη θεθάιαηα απω ασηές ηης αγoρές. Δπoκέλφς, oη 

επητεηρήζεης πoσ εθδίδoσλ τρεωγραθα είλαη ηειηθά oη επητεηρήζεης κε ηo 

κεγαιϊηερo κέγεζoς θαη ηελ θαιϊηερε θήκε ζηελ αγoρά. 
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Oη ηράπεδες, ωκφς, παίδoσλ πoιϊ ζεκαληηθω ρωιo ζηα τρεκαηooηθoλoκηθά ζσζηήκαηα 

παγθoζκίφς, θαζωηη έτoσλ ηέηoηα δoκή ϋζηε λα κεηϋλoσλ ζε κεγάιo βαζκω ηα δϊo 

πρoαλαθερωκελα πρoβιήκαηα. Γελ σπωθεηληαη ζηo θαηλωκελo free rider 

θαη πραγκαηoπoηoϊλ θέρδε απω ηης πιερoθoρίες πoσ απoθηoϊλ, ζσλάπηoληας κε ηης 

θαιϊηερες επητεηρήζεης δάλεηα πoσ δε δηαπραγκαηεϊoληαη δεσηερoγελϋς. Δπηπιέoλ, oη 

ηράπεδες αλαιακβάλoσλ ηελ επίβιευε ηφλ δαλεηδωκελφλ επητεηρήζεφλ θαη 

απoιακβάλoσλ ηα oθέιε ηες, κε απoηέιεζκα λα απoηρέπoληαη ηα πρoβιήκαηα ηoσ 

εζηθoϊ θηλδϊλoσ. Σέιoς, oη ηράπεδες απoιακβάλoσλ θαη επηπιέoλ πιεoλεθηήκαηα 

ιϊλoληας ηα πρoβιήκαηα πoσ πρoθαιεί ε αζϊκκεηρε πιερoθωρεζε. Γηα παράδεηγκα, ε 

ηθαλωηεηά ηoσς λα δεζκεϊoληαη κε κία καθρoπρωζεζκε πειαηεηαθή ζτέζε βρίζθεηαη ζε 

άκεζε ζτέζε κε ηα oθέιε πoσ ζα απoθoκίζoσλ απω ηης πιερoθoρίες πoσ 

ζσγθεληρϋλoσλ. 

Δπηπιέoλ, ε παραθoιoϊζεζε θαη ε επίβιευε ηφλ δαλεηoδoηoϊκελφλ κoλάδφλ 

παρoσζηάδεη oηθoλoκίες θιίκαθας θαη άρα κπoρoϊλ λα κεηϋζoσλ ζεκαληηθά ηo θωζηoς 

ηφλ δϊo ασηϋλ δηεργαζηϋλ (Diamond, 1984), ελϋ είλαη απoηειεζκαηηθές ζηελ 

απoηρoπή ηφλ δαλεηoδoηoϊκελφλ επητεηρήζεφλ απω πoιϊ ρηυoθίλδσλες ελέργεηες, 

θαζϋς κπoρoϊλ λα ζηακαηήζoσλ ηε τρεκαηoδωηεζή ηoσς (Stiglitz θαη Weiss, 1983). 

Αλαθoρηθά κε ηελ θαηάζηαζε πoσ επηθραηεί ζήκερα, πρϋηε θoρά ζηα ηειεσηαία ελλέα 

τρωληα ηα δάλεηα πρoς ηης ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης εκθαλίδoσλ αρλεηηθω 

πρωζεκo. ηα 67 δηζ. δoιάρηα έπεζαλ ηo 2009 ηα δάλεηα ειιεληθϋλ θαη μέλφλ 

ηραπεδϋλ πρoς ηελ ειιεληθή λασηηιία. Όπφς πρoθϊπηεη απω ηελ εηήζηα έρεσλα ηες 

Petrofin Research γηα ηε λασηηιηαθή τρεκαηoδωηεζε, πρϋηε θoρά ζηα ηειεσηαία ελλέα 

τρωληα ηα δάλεηα πρoς ηης ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης εκθαλίδoσλ αρλεηηθω 

πρωζεκo. Σo 2009 ζε ζτέζε κε ηo 2008 oη τρεκαηoδoηήζεης απω ειιεληθά θαη μέλα 

τρεκαηoπηζηφηηθά ηδρϊκαηα κεηϋζεθαλ θαηά 8,48% κε απoηέιεζκα ηα ταρηoθσιάθηά 

ηoσς λα επηζηρέυoσλ μαλά θoληά ζηα επίπεδα ηoσ 2007. 

Απω ηα 67 δηζ. δoιάρηα ηα 16,74 δηζ. δoιάρηα ή πoζoζηω 24,08% πρoέρτoληαη απω 

ειιεληθές ηράπεδες oη oπoίες ηα ηειεσηαία τρωληα αϊμεζαλ ζεκαληηθά ηα δάλεηά ηoσς 

πρoς ηε λασηηιία. Χζηωζo ηo 2009 κείφζαλ θαηά 4,74% ηα ταρηoθσιάθηά ηoσς. 

ηo ζϊλoιo ηφλ 67 δηζ. δoιαρίφλ ηα 54,607 δηζ. αθoρoϊλ εθηακηεσκέλα δάλεηα, 

αϊμεζε 1,93% ζε ζτέζε κε ηo 2008, ελϋ κεγάιε κείφζε 36,84% παραηερήζεθε ζηα 

ζσκθφλεκέλα αιιά κε εθηακηεσκέλα δάλεηα ηα oπoία αλήιζαλ ζε 19,563 δηζ. δoιάρηα. 
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ϊκθφλα κε ηελ Petrofin Research ηo 2009 κεηϋζεθαλ θαηά 30,14% ηα δάλεηα πoσ 

ζσκθϋλεζαλ αιιά δελ εθηακίεσζαλ oη ειιεληθές εηαηρείες απω ηα ταρηoθσιάθηα ηφλ 

ειιεληθϋλ ηραπεδϋλ ελϋ ηα εθηακηεσκέλα δάλεηα κεηϋζεθαλ κωλo θαηά 3,54%. 

Ζ Petrofin ζσλδέεη άκεζα ηα κε εθηακηεσκέλα δάλεηα κε ηης αθσρϋζεης παραγγειηϋλ 

γηα ηελ θαηαζθεσή λέφλ πιoίφλ ή ηης ζσκθφλίες πoσ έγηλαλ ηoλ πρoεγoϊκελo τρωλo κε 

ηα λασπεγεία γηα κεηάζεζε ηφλ τρoλoδηαγρακκάηφλ παράδoζες πιoίφλ απω ηoσς 

θαηαζθεσαζηές ηoσς.  

Απω ηελ έρεσλα γηα ηo 2009 πρoθϊπηεη ωηη ζσλoιηθά 39 μέλες θαη ειιεληθές ηράπεδες 

παρέκεηλαλ ζηελ ειιεληθή λασηηιηαθή τρεκαηoδωηεζε. Σo 65% ηφλ δαλείφλ πρoς ηελ 

ειιεληθή λασηηιία ειέγτεηαη απω δέθα ηράπεδες. Δσρφπαχθά θαη ειιεληθά ηδρϊκαηα 

έτoσλ ζηα ταρηoθσιάθηά ηoσς ηo κεγαιϊηερo πoζoζηω ασηϋλ ηφλ δαλείφλ, ελϋ ηo 

2009 έθαλαλ γηα πρϋηε θoρά ζηελ «Αθηή Μηαoϊιε» ηελ εκθάληζή ηoσς ηραπεδηθά 

θεθάιαηα απω ηελ Κίλα (KEXIM θαη China Import  Export). 

Όπφς επηζεκαίλεηαη απω ηoσς ερεσλεηές ηες Petrofin ζηα ζηoητεία γηα ηε λασηηιηαθή 

τρεκαηoδωηεζε ηoσ 2009 απoησπϋλεηαη πιήρφς ε δηεζλής θρίζε ελϋ ηo ελδηαθέρoλ 

είλαη ωηη ζηo δεϊηερo εμάκελo ηoσ έηoσς παραηερήζεθε αϊμεζε ηφλ εθηακηεϊζεφλ απω 

ηελ πιεσρά ηφλ Διιήλφλ εθoπιηζηϋλ. 

ηης δέθα κεγαιϊηερες ηράπεδες πoσ δάλεηζαλ ηελ ειιεληθή λασηηιία oη ηέζζερης είλαη 

ειιεληθές. Μεηαμϊ ηoσς ηα πρφηεία ωπφς θαη ηo 2008 δηαηήρεζε θαη ηo 2009 ε Δζληθή 

Σράπεδα κε ταρηoθσιάθηo 3,217 δηζ. δoιάρηα ελϋ αθoιoσζεί ε Alpha Bank κε 2,675 

δηζ., ε Δκπoρηθή κε 2,620 δηζ. θαη ηέιoς ε Marfin Egnatia κε 2,450 δηζ. δoιάρηα. 

Πρϋηε δηεζλϋς ζηα δάλεηα ηες ειιεληθής λασηηιίας παρακέλεη ε Royal Bank of 

Scotland κε ζσλoιηθω ταρηoθσιάθηo 13,302 δηζ. δoιάρηα ή ηo 19,85% ηες αγoράς. 

(www.greekshippingnews.gr) 

ΒΡΔΣΑΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ RBS (ROYAL BANK OF SCOTLAND) 

ηα 13 δηζ. δoιάρηα σπoιoγίδεηαη ηo δαλεηαθω ταρηoθσιάθηo ηες RBS ζηελ ειιεληθή 

λασηηιία. H βρεηαληθή ηράπεδα είλαη ε κεγαιϊηερε ηράπεδα παγθoζκίφς ζηε 

τρεκαηoδωηεζε ηες ειιεληθής λασηηιίας θαη ηωζo ηα γραθεία ηες ζηo Λoλδίλo ωζo θαη 

ζηελ Aθηή Mηαoϊιε δηαηερoϊλ δεζκoϊς δεθαεηηϋλ κε ωια ηα κεγάια oλωκαηα θαη ηα 

παραδoζηαθά «ηδάθηα» ηες αγoράς.  
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H βρεηαληθή ηράπεδα ειέγτεη ηo 19,34% ωζoλ αθoρά ηης τρεκαηoδoηήζεης πρoς ηελ 

ειιεληθή λασηηιία, ελϋ κεηαμϊ 2006 θαη 2007 αϊμεζε ηo δαλεηαθω ηες ταρηoθσιάθηo 

θαηά 23,59%, ζϊκθφλα κε ηα ηειεσηαία ζηoητεία ηες Petrofin Bank Research.  

ηελ πρϋηε ζέζε παγθoζκίφς παρακέλεη ε Royal Bank of Scotland, ε oπoία 

δηατεηρίδεηαη ηo 22,58% ηφλ τρεκαηoδoηήζεφλ, ελϋ ηo ταρηoθσιάθηω ηες ζηελ 

ειιεληθή λασηηιία αλήιζε ηo 2006 ζηα 10,4 δηζ. δoιάρηα. Ασηω ζεκαίλεη ωηη ε RBS 

παράγεη περίπoσ ηo έλα πρoς ηα ηέζζερα δάλεηα γηα ιoγαρηαζκω ηφλ Διιήλφλ 

εθoπιηζηϋλ. ηε δεϊηερε ζέζε αθoιoσζεί ε HSH Nordbank κε ταρηoθσιάθηo 4,2 δηζ. 

δoι. ή ηo 9,05% ηες παγθωζκηας αγoράς θαη ζηελ ηρίηε ζέζε ε Deutsche Schiffsbank 

κε ταρηoθσιάθηo ϊυoσς 3,7 δηζ. δoι. (Petrofin Bank Research) 

ΔΗΚOΝΑ 1: Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ RBS (ROYAL BANK OF SCOTLAND) 

ΠΖΓΖ: www.rbs.com 

 

Υρεκαηoδόηεζε λασηηιηαθώλ επητεηρήζεωλ 

Όηαλ αλαθερωκαζηε ζηε λασηηιία, αλαθερωκαζηε ζε κηα βηoκεταλία εληάζεφς 

θεθαιαίoσ, ωπoσ ηo κεγαιϊηερo κέρoς ηες αμίας ηoσ πιoίoσ θαιϊπηεηαη κέζφ ηφλ 

δηαθωρφλ κoρθϋλ τρεκαηoδωηεζες πoσ σπάρτoσλ ζηελ αγoρά. Έλας αθωκα ιωγoς πoσ 

oδεγεί ηης εηαηρείες ζηελ άληιεζε ηφλ απαραίηεηφλ θεθαιαίφλ απω ηης δηάθoρες 

κoρθές τρεκαηoδωηεζες είλαη ηo γεγoλως ωηη ε λασηηιία γεληθωηερα, ταραθηερίδεηαη 

φς έλας θιάδoς συειoϊ θηλδϊλoσ ιωγφ ηφλ δηαθσκάλζεφλ πoσ παρoσζηάδεη 

(Γoσιηέικoς, Χρημαηoδόηηζη Νασηιλιακών Επιτειρήζεων, 1998).  

Ζ θσρηωηερε κoρθή τρεκαηoδωηεζες θαη ε πηo παραδoζηαθή είλαη ε ηραπεδηθή πoσ 

θαιϊπηεη ηo κεγαιϊηερo κέρoς ηφλ θεθαιαίφλ πoσ δηαηίζεηαη γηα ασηω ηo ζθoπω. 

ηελ θαηεγoρία ηφλ παραδoζηαθϋλ κoρθϋλ τρεκαηoδωηεζες εληάζζoληαη θαη ε 

ασηoτρεκαηoδωηεζε θαζϋς θαη ε παρoτή δαλείφλ απω λασπεγεία. Άιιες κoρθές 

τρεκαηoδωηεζες πoσ σηoζεηoϊληαη ωιo θαη περηζζωηερo ζηε ζϊγτρoλε επoτή είλαη ε 



 36 

τρεκαηoδoηηθή κίζζφζε (leasing), ε άληιεζε θεθαιαίφλ απω ηo τρεκαηηζηήρηo θαη ε 

τρεκαηoδωηεζε κε έθδoζε oκoιoγηϋλ.  

Σραπεδηθή τρεκαηoδόηεζε 

Ζ ζεκαζία ηφλ ηραπεδϋλ γηα ηελ λασηηιηαθή βηoκεταλία είλαη πoιϊ κεγάιε δεδoκέλoσ 

ωηη πρoζθέρoσλ ζηης λασηηιηαθές εηαηρείες ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ θάισυε ηφλ 

αλαγθϋλ ηoσς. Δθηως απω ηελ παρoτή θεθαιαίφλ γηα ηελ απωθηεζε πιoίφλ, oη 

ηράπεδες πρoζθέρoσλ πoζά γηα ηελ αληηκεηϋπηζε ηφλ ιεηηoσργηθϋλ αλαγθϋλ θαζϋς 

θαη ηελ παραθoιoϊζεζε ηφλ απαραίηεηφλ ηραπεδηθϋλ εργαζηϋλ πoσ έτoσλ 

αλεμαηρέηφς ωιες oη λασηηιηαθές εηαηρείες. 

Σo ζσλoιηθω ϊυoς ηφλ θεθαιαίφλ πoσ ε θάζε ηράπεδα δηαζέηεη γηα ασηω ηoλ ζθoπω θαη 

ε ζτεδίαζε ηες πηζηφηηθής πoιηηηθής ηες εμαρηάηαη θσρίφς απω ηoσς παραθάηφ 

παράγoληες: 

 Ζ ζέζε ηες λασηηιηαθής βηoκεταλίας 

 Σo γεληθωηερo oηθoλoκηθω θιίκα θαη θσρίφς ε θαηάζηαζε ηoσ ζαιάζζηoσ 

εκπoρίoσ 

 Ζ ρεσζηωηεηα 

 Ζ εκπεηρία ηες ηράπεδας ζε ζέκαηα λασηηιίας 

Άιιoη παράγoληες πoσ ζα ιεθζoϊλ σπωυε είλαη ε ηακεηαθή ρoή ηες εηαηρείας, ε 

αθεραηωηεηα θαη ε ζσκπερηθoρά ηoσ δαλεηδωκελoσ ζε πρoεγoϊκελα δάλεηα, ηo κέγεζoς 

θαη ε δoκή ηoσ ζηωιoσ ηες εηαηρείας θαζϋς θαη ηo επίπεδo θέρδoσς πoσ ζα 

δεκηoσργήζεη ε ηράπεδα. 

Γάλεηα Νασπεγείωλ 

Ζ πραθηηθή ηες θραηηθής τρεκαηoδωηεζες κέζφ λασπεγηθϋλ δαλείφλ έτεη δηπιω 

ζηωτo. O πρϋηoς είλαη ε ελίζτσζε ηφλ λασπεγείφλ κηας τϋρας θαη o δεϊηερoς 

πρoζθoρά πρoλoκίφλ ζηoσς πιoηoθηήηες ηες τϋρας. Ασηή ε κoρθή τρεκαηoδωηεζες 

εμαζθαιίδεη απαζτωιεζε ηφλ λασπεγηθϋλ κoλάδφλ κε ηελ πρoζθoρά πίζηφζες ζηoσς 

πιoηoθηήηες. σλήζφς θαηαβάιιεηαη πoζoζηω 5-10% κε ηελ σπoγραθή ηoσ 

ζσκβoιαίoσ θαη ε εμωθιεζε γίλεηαη κε δωζεης κε ηελ πρωoδo ηφλ εργαζηϋλ αιιά θαη 

κεηά απω ηελ oιoθιήρφζε ηες λασπήγεζες. 
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ηελ Διιάδα ηo ϊυoς ηoσ δαλείoσ δελ πρέπεη λα σπερβαίλεη ηo 80% ηoσ ζσλoιηθoϊ 

θωζηoσς, θαη ε δηάρθεηά ηoσ λα είλαη 10εηής γηα θαηαζθεσή ή 8εηής γηα κεηαζθεσή. ηα 

πιαίζηα ωκφς ηες Δσρφπαχθής Έλφζες, ε δηάρθεηα ηoσ δαλείoσ δελ πρέπεη λα 

σπερβαίλεη ηα 8.5 τρωληα θαη ηo ειάτηζηo επηηωθηo πρέπεη λα είλαη 8.5%. Oη ρσζκίζεης 

ασηές έγηλαλ γηα λα δηαζθαιηζηεί o αζέκηηoς αληαγφληζκως θαη λα κελ δηαζηρεβιφζεί 

ε ηδέα ηες ειεϊζερες αγoράς κεηαμϊ ηφλ λασπεγείφλ ηφλ θραηϋλ κειϋλ. 

Υρεκαηoδoηηθή κίζζωζε (Leasing) 

ε ασηή ηελ περίπηφζε τρεκαηoδωηεζες, ηo πιoίo αγoράδεηαη απω έλα τρεκαηoδoηηθω 

oργαληζκω θαη κηζζϋλεηαη βάζε καθρoπρωζεζκoσ ζσκβoιαίoσ ζηoλ εθoπιηζηή πoσ 

ηoσ παρέτεη απωισηo έιεγτo λα εθκεηαιιεϊεηαη ηo πιoίo. O τρεκαηoδoηηθως 

oργαληζκως δηαηερεί ηελ θσρηωηεηα ηoσ πιoίoσ ελϋ o εθoπιηζηής είλαη σπεϊζσλoς γηα 

ηελ δηατείρηζή ηoσ. Σo βαζηθωηερo πιεoλέθηεκα ασηής ηες κoρθής τρεκαηoδωηεζες 

είλαη ε κε θαηαβoιή θεθαιαίoσ απω πιεσράς εθκηζζφηή - εθoπιηζηή. O εθoπιηζηής 

παρέτεη κωλo ηελ ηετλoγλφζία θαη απoθηάεη ηελ τρήζε θαη ωτη ηελ θσρηωηεηα ηoσ 

πιoίoσ. Oη ζσκβάζεης ασηές έτoσλ δηάρθεηα 15-20 τρωληα θαη κε ηε ιήμε ηες ζϊκβαζες 

ηo πιoίo αγoράδεηαη απω ηoλ εθoπιηζηή έλαληη ζσκβoιηθoϊ πoζoϊ.  

Πέραλ απω ηα παραπάλφ πιεoλέθηεκα, ε τρεκαηoδoηηθή κίζζφζε παρέτεη ζηoλ 

εθoπιηζηή θoρoιoγηθά πιεoλεθηήκαηα, βειηίφζε ηες ρεσζηωηεηάς ηoσ, πρoζηαζία απω 

ηoλ πιεζφρηζκω θαη πρoγρακκαηηζκω ηφλ δαπαλϋλ ηoσ. Σo ζεκαληηθωηερo 

κεηoλέθηεκα πoσ είτε ασηή ε κoρθή τρεκαηoδωηεζες είλαη ε επηβoιή συειωηερoσ 

επηηoθίoσ απω ηo αληίζηoητo ηoσ ηραπεδηθoϊ δαλεηζκoϊ. 

Ασηoτρεκαηoδόηεζε 

Πρωθεηηαη γηα έλα παραδoζηαθω ηρωπo τρεκαηoδωηεζες ωπoσ ηo απαραίηεηo θεθάιαηo 

δηαηίζεηαη απω ηoλ ίδηo ηoλ πιoηoθηήηε. Δηδηθωηερα ζηελ Διιάδα ε 

ασηoτρεκαηoδωηεζε είτε εσρεία εθαρκoγή ζηης αρτές ηoσ αηϋλα πoσ δηαλϊoσκε. Σo 

συειω επίπεδo τρεκαηoδωηεζες βoεζά ζηε δηαηήρεζε ηoσ ειέγτoσ ηες εηαηρείας απω 

ηoσς πιoηoθηήηες κε τακειω θωζηoς τρεκαηoδωηεζες. Σα κεηoλεθηήκαηά ηες 

ζτεηίδoληαη ζηo συειω θωζηoς απωθηεζες πιoίoσ, θάηη πoσ θάλεη δϊζθoιε ηε 

ζσγθέληρφζε ηφλ απαραίηεηφλ θεθαιαίφλ απω ίδηες πεγές θαη ζηελ έθζεζε ηες 

επητείρεζες ζε συειω επίπεδo θηλδϊλoσ. 
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Υρεκαηηζηήρηo 

Ζ τρήζε ηoσ τρεκαηηζηερίoσ φς κoρθή τρεκαηoδωηεζες, απoηειεί ζτεηηθά ζϊγτρoλo 

θαηλωκελo. Γηα λα εηζέιζεη κηα εηαηρεία ζηo ΥΑΑ πρέπεη λα αλήθεη ζηo λωκo 

2190/1920. Oη ιωγoη πoσ oδεγoϊλ ηης λασηηιηαθές εηαηρείες ζε ασηή ηελ θαηεϊζσλζε 

είλαη ε δσζθoιία απωθηεζες ηραπεδηθoϊ δαλεηζκoϊ θαη ε πρoζπάζεηα επέθηαζες ηες 

εηαηρείας τφρίς ηo βάρoς ελως εμφηερηθoϊ δαλεηζκoϊ. Γηα λα εηζέιζεη κηα εηαηρεία ζηo 

τρεκαηηζηήρηo πρέπεη πρϋηα λα αλαγλφρηζηεί φς δεκωζηα. ηε τϋρα κας ε πραθηηθή 

ασηή έτεη σηoζεηεζεί ηα ηειεσηαία ηέζζερα τρωληα. 

Oη παράγoληες πoσ πρoθαιoϊλ ηελ αρλεηηθή ηoπoζέηεζε ηφλ ειιήλφλ πιoηoθηεηϋλ 

έλαληη ηες τρεκαηoδωηεζες κέζφ τρεκαηηζηερίoσ είλαη: 

 Ζ δoκή ηες ειιεληθής λασηηιηαθής επητείρεζες πoσ δελ ζσκθφλεί κε ηελ 

ασζηερή εηαηρηθή κoρθή πoσ απαηηείηαη. 

 O ηρωπoς δηατείρηζες πoσ γίλεηαη ασζηερά απω ηα κέιε ηες oηθoγέλεηας ζηα 

πιαίζηα ηες παραδoζηαθής oηθoγελεηαθής λασηηιηαθής επητείρεζες. 

 Ζ ίδηα ε θϊζε ηες λασηηιηαθής βηoκεταλίας πoσ ταραθηερίδεηαη φς επέλδσζε 

συειoϊ θηλδϊλoσ θαη επoκέλφς απφζεί ηελ πιεηoυεθία ηφλ επελδσηϋλ. 

 Oη δηαθσκάλζεης ηφλ εζωδφλ ηες λασηηιηαθής επητείρεζες πoσ παρoσζηάδoσλ 

ζεκαληηθές ασμoκεηϋζεης. 

 Σα έμoδα ηες δηαδηθαζίας εηζαγφγής πoσ θαιϊπηoσλ ηo 5% απω ηα ασμεκέλα 

θεθάιαηα. 

 Oη λασηηιηαθές απoηστίες ζηo παρειζωλ. 

 Ζ έιιεηυε ελδηαθέρoληoς απω πιεσράς επελδσηϋλ. 
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ΔΗΚOΝΑ 2: ΣΖ NYSE EURONEXT ΑΝΖΚOΤΝ ΚΑΗ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑ ΠΑΡΗΗΧΝ, 

ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ, ΒΡΤΞΔΛΛΧΝ ΚΑΗ ΛΗΑΒOΝΑ 
 

 
ΠΖΓΖ: www.nyse.com 
 

Γεληθά, ε είζoδoς ζηo ΥΑΑ είλαη αδηακθηζβήηεηα απαραίηεηε ζηης περηπηϋζεης πoσ ηα 

θεθάιαηα γηα ηελ αλαλέφζε ηoσ ζηωιoσ δελ κπoρoϊλ λα αληιεζoϊλ απω ηo ειιεληθω 

ηραπεδηθω ζϊζηεκα. Δπηβάιιεηαη ωκφς πιήρες δηαθάλεηα ϋζηε λα γλφρίδεη o 

επελδσηής ηη πρέπεη λα περηκέλεη απω κηα ζσγθεθρηκέλε επέλδσζε θαη ασηή είλαη ε 

σπoτρέφζε ηoσ θράηoσς. Αλ σπάρτoσλ oη απαραίηεηες πιερoθoρίες ηωηε κωλo o 

επελδσηής είλαη o κωλoς αρκωδηoς γηα λα απoθαζίζεη θαη θαλείς άιιoς. Θα πρέπεη 

ιoηπωλ λα σπάρτoσλ ειεϊζερα περηζϋρηα γηα απoθάζεης, αιιά λα κελ μετλάκε πφς oη 

ζφζηές απoθάζεης παίρλoληαη κωλo ωηαλ σπάρτoσλ ηα ζφζηά ζηoητεία. Ασηω πρέπεη λα 

θαηαζηεί σπoτρέφζε ηoσ θράηoσς κέζφ ελως Πρoεδρηθoϊ Γηαηάγκαηoς πoσ ζα 

εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα. 
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ΔΗΚOΝΑ 2: O ΓΔΗΚΣΖ NASDAQ ΑΦOΡΑ ΚΤΡΗΧ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΔΥΝOΛOΓΗΑ, 

ΣΖΛΔΠΗΚOΗΝΧΝΗΧΝ, ΜΜΔ, ΥΡΖΜΑΣOOΗΚOΝOΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 
ΠΖΓΖ: www.nasdaq.com 

Υρεκαηoδόηεζε κε τρήζε oκoιoγηώλ (Βond issue) 

Ζ έθδoζε oκoιoγηϋλ απoηειεί κηα ελαιιαθηηθή κoρθή τρεκαηoδωηεζες πoσ δελ είλαη 

εσρϊηερα δηαδεδoκέλε ζηε λασηηιηαθή θoηλωηεηα θαη oη πρoψπoζέζεης έθδoζής ηoσς 

δϊζθoια επηησγτάλoληαη. σγθεθρηκέλα, oη εθδωηες ηφλ oκoιoγηϋλ πρέπεη λα έτoσλ 

ηθαλoπoηεηηθω πηζηφηηθω επίπεδo πoσ λα αληηπρoζφπεϊεη ηελ πηζηφηηθή ηθαλωηεηα ηες 

επητείρεζες. Oη oκoιoγίες είλαη ηίηιoη ζηαζερoϊ εηζoδήκαηoς πoσ βεβαηϋλoσλ ηo πoζω 

πoσ δάλεηζε o θάηoτως ηoσς ζηoλ εθδωηε ηoσς. Ζ δηάρθεηα ηφλ oκoιoγηϋλ θσκαίλεηαη 

απω 3 έφς 20 τρωληα. 

Σo βαζηθω πιεoλέθηεκα ηες έθδoζες oκoιoγηϋλ είλαη ηo γεγoλως ωηη oη θεθαιαηαγoρές 

πρoζθέρoσλ καθρoπρωζεζκε τρεκαηoδωηεζε πoσ ε δηάρθεηά ηες ηασηίδεηαη ζτεδωλ κε 

ηελ oηθoλoκηθή δφή ελως πιoίoσ. Σo θσρηωηερo κεηoλέθηεκα είλαη o θαζoρηζκως ηoσ 

επηηoθίoσ ηoσ δαλείoσ απω ηελ αρτή, γεγoλως πoσ κπoρεί λα απoδεητζεί επηθίλδσλo 

ιωγφ ηφλ δηαθσκάλζεφλ ηφλ επηηoθίφλ. (Γεφργαληωπoσιoς Δι. - Γ.Π Βιάτoς, 

Νασηιλιακή Oικoνoμική, 1997) 

V. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚOΗ ΦOΡΔΗ  

Ζ κε πρoζέιθσζε καζεηϋλ ζηε λασηηθή εθπαίδεσζε, είλαη έλα γεγoλως.  

Oη περηζζωηερoη καζεηές δε γλφρίδoσλ βαζηθά ζηoητεία γηα ηελ εηζαγφγή ηoσς ζηε 

λασηηθή εθπαίδεσζε. Πoιϊ ιηγωηερα γλφρίδoσλ απω ηoσς ζσκβoϊιoσς επαγγεικαηηθoϊ 
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πρoζαλαηoιηζκoϊ oη oπoίoη κε ηε ζεηρά ηoσς είλαη ειάτηζηα πιερoθoρεκέλoη ζτεηηθά 

κε ηης πρooπηηθές κηας θαρηέρας ζηελ Διιεληθή εκπoρηθή λασηηιία. Γηαπηζηϋλεηαη 

εμάιιoσ, ωηη σπάρτεη έλα ζαθές περηζϋρηo, εηδηθά ζηης περηoτές ηες τϋρας ωπoσ oη 

δείθηες αλεργίας θηλoϊληαη ζε ηδηαίηερα συειά επίπεδα, γηα περαηηέρφ ελίζτσζε ηες 

εηθωλας ηες λασηηιίας, Ζ έρεσλα θαηέιεμε ζηα εμής ζσκπεράζκαηα: 

1.Oη Έιιελες καζεηές αθoιoσζoϊλ κεηαισθεηαθές ζπoσδές θαη επηιέγoσλ 

επαγγέικαηα, ζηερηδωκελoη ζηελ άγλoηα θαη ζηελ έιιεηυε επαγγεικαηηθoϊ 

πρoζαλαηoιηζκoϊ. ϊκθφλα κε ηα απoηειέζκαηα ηες έρεσλας ηo 57,6% ηφλ 

καζεηρηϋλ θαη ηφλ καζεηϋλ απάληεζε ωηη δελ σπάρτεη ϊκβoσιoς Δπαγγεικαηηθoϊ 

Πρoζαλαηoιηζκoϊ ζηo ζτoιείo ηoσς. 

2. ϊκθφλα κε ηης απωυεης ηφλ καζεηϋλ oη θαζεγεηές, περηζζωηερo θαη απω ηoσς 

γoλείς ηφλ καζεηϋλ, αζθoϊλ επηρρoή γηα ηελ κειιoληηθή ηoσς επηιoγή. ε αθωκε 

τακειωηερα επίπεδα θηλείηαη ε επηρρoή πoσ δέτoληαη απω ηo θηιηθω ηoσς περηβάιιoλ. 

Μωιης ηo 22,5% ηφλ καζεηϋλ δειϋλεη ωηη επερεάδεηαη απω ηoσς γoλείς. Μωιης ηo 

5,6% δειϋλεη ωηη επερεάδεηαη απω ηoσς θίιoσς θαη κωιης ηo 24,8% επερεάδεηαη απω 

ηoσς θαζεγεηές. 

3. Αλαθoρηθά κε ηης πεγές πιερoθωρεζες πoσ επηιέγεη o καζεηής γηα λα πάρεη ηε 

ηειηθή απωθαζε γηα ηελ επηιoγή ηες κεηέπεηηα επαγγεικαηηθής ηoσ εμέιημες, ζηε 

πρϋηε ζέζε βρίζθεηαη ηo δηαδίθησo. Αλαισηηθά, ηo δηαδίθησo επηιέγεη γηα λα 

ελεκερφζεί ηo 44,8% ηφλ καζεηϋλ. Φίιoη θαη γλφζηoί ηo 39,4%. Αγoρά εργαζίας 

27,3%. Φσιιάδηα Παλεπηζηεκίφλ ηo 14,3%. Δθεκερίδες ηo 7,8%. Ραδηωθφλo - 

ηειεωραζε ηo 5,5%. Καη θακία απω ηης παραπάλφ πεγές ηo 14,3% ηφλ καζεηϋλ. 

4. Oη καζεηές δελ έτoσλ ηελ εηθωλα πoσ ζα έπρεπε λα έτoσλ γηα ηελ Διιεληθή λασηηιία. 

Ζ εηθωλα πoσ έτoσλ εκθαλίδεηαη φς πoιϊ θηφτή. 

σγθεθρηκέλα, ηo 53,7% ηφλ καζεηϋλ δε γλφρίδεη ωηη ε Διιελóθηεηoς λασηηιία είλαη 

απω ηης κεγαιϊηερες ζηo θωζκo. Περίπoσ o έλας ζηoσς δϊo δε γλφρίδεη ωηη ηo έργo ηες 

λασηηιίας είλαη ζεκαληηθω θαη επίζες πάιη o έλας ζηoσς δϊo καζεηές εκθαλίδεηαη λα 

έτεη ζεηηθή άπoυε γηα ηε λασηηιία. 

5. εκαληηθω πoζoζηω καζεηϋλ δειϋλεη ωηη ζα αθoιoσζoϊζε φς δεϊηερε επηιoγή ηo 

λασηηθω επάγγεικα. Σo 31,1% ηφλ καζεηϋλ ζα ζθέθηoληαλ φς κηα δεϊηερε επηιoγή ηε 

λασηηθή εθπαίδεσζε. 

6. Ζ θηφτή εηθωλα πoσ έτoσλ δηακoρθϋζεη oη καζεηές γηα ηε λασηηιία θαη ηε λασηηθή 

εθπαίδεσζε δηoγθϋλεη ηo πρωβιεκα ηες πρoζέιθσζες λέφλ ζηελ Δκπoρηθή λασηηιία. 
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Μωλo ηo 44,5% γλφρίδεη ωηη ε λασηηθή εθπαίδεσζε oδεγεί καδί κε ηo πηστίo Α΄Σάμες 

Πιoηάρτoσ θαη Μεταληθoϊ Δκπoρηθoϊ Νασηηθoϊ, ζηελ Αλϋηερε Δθπαίδεσζε. 

Μωλo ηo 27% γλφρίδεη ωηη αθωκε θαη αλ απoηϊτεη θάπoηoς ζηης εηζαγφγηθές εμεηάζεης 

ηες ηρηηoβάζκηας εθπαίδεσζες, κπoρεί λα εηζατζεί ζηης ζτoιές λασηηθής εθπαίδεσζες 

εθ ηφλ σζηέρφλ. Μωλo ηo 22,6% ηφλ καζεηϋλ γλφρίδεη ωηη ηo Γίπιφκα ηoσ Δκπoρηθoϊ 

Νασηηθoϊ Πρϋηες Σάμες, θαζίζηαηαη ηζωηηκo κε ηo πηστίo ηφλ ΑΣΔΗ θαη παράιιεια 

παρέτεη ηε δσλαηωηεηα κεηαπηστηαθϋλ ζπoσδϋλ. (www.elladanews.gr) 

Ας πάρoσκε ωκφς ηα πράγκαηα απω ηελ αρτή. Διιεληθή Νασηηιία ζεκαίλεη Έιιελας 

Νασηηθως. O Έιιελας Νασηηθως είλαη ασηως πoσ αλέδεημε ηελ Διιεληθή Νασηηιία θαη 

ηαμίδευε ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηα πέραηα ηες Τθειίoσ, o Έιιελας Νασηηθως ήηαλ 

ασηως πoσ θαηάθερε λα δακάζεη θαη λα ηαμηδέυεη βαπωρηα oπoηαζδήπoηε θαηάζηαζες 

κε σπεράλζρφπες πρoζπάζεηες, o Έιιελας Νασηηθως ήηαλ o πρϋηoς παραδoζηαθως 

πιoηoθηήηες. Όηαλ ιoηπωλ, αλαθερωκαζηε ζηε λασηηθή εθπαίδεσζε oσζηαζηηθά κηιάκε 

γηα ηελ εθπαίδεσζε ασηoϊ ηoσ αλζρϋπoσ , o oπoίoς πρoέρτεηαη απω ηελ ηάμε ηφλ 

Πιoηάρτφλ θαη ηφλ Μεταληθϋλ ηoσ Δκπoρηθoϊ Νασηηθoϊ. 

Όια ζηε Νασηηθή Δθπαίδεσζε μεθηλoϊλ απω ηης ζτoιές, ηης Α.Δ.Ν. (Αθαδεκίες 

Δκπoρηθoϊ Νασηηθoϊ) ωπφς ασηές oλoκάδoληαη ζήκερα. Oη ζσλάδειθoη μεθηλoϊλ θαη 

παίρλoσλ ηης βάζεης ηoσς κέζα ζε ασηές ωληας λεαρά παηδηά. Oη ζτoιές ιoηπωλ είλαη θαη 

θoρείς θoηλφληθoπoίεζες ηφλ λεαρϋλ ζσλαδέιθφλ, πρoέθηαζε ηες oηθoγέλεηας ηoσς. 

Δπεηδή ωπφς έιεγαλ θαη oη παιηωηερoη ηo παηδί είλαη o θαζρέθηες ηες oηθoγέλεηας, κε 

ηελ ίδηα ιoγηθή o λέoς ζσλάδειθoς επαγγεικαηηθά θαηά έλα κεγάιo πoζoζηω ζα γίλεη 

θαζρέθηες ηες τoιής απω ηελ oπoία ζα απoθoηηήζεη. 

ήκερα ζηης Αθαδεκίες σπάρτoσλ αρθεηά θαιoί λασηoδηδάζθαιoη oη oπoίoη ωκφς ιωγφ 

ηες καθρoτρωληας απoτής απω ηo λασηηθω επάγγεικα πρεζβεϊoσλ παιηωηερες επoτές, 

ίζφς πηo ωκoρθες, αιιά εληειϋς δηαθoρεηηθές ζε λooηρoπία θαη απαηηήζεης απω ηης 

ζεκερηλές. 

Φσζηθά σπάρτoσλ θαη ζέκαηα ηα oπoία oη παιηoί λασηoδηδάζθαιoη είλαη oη πιέoλ 

θαηάιιειoη λα δηδάμoσλ π.τ. λασηηιία, λασηηθή ηέτλε θ.ά., δηωηη ε πρoζθoρά ηoσς ζηε 

δηδατή ασηoϊ ηoσ είδoσς ηφλ καζεκάηφλ είλαη ζαθϋς αλαληηθαηάζηαηε. 

Σo επίπεδo πιέoλ ηφλ λασηηθϋλ πoσ δεηoϊληαη απω ηης λασηηιηαθές θαη λασιϋηρηες 

εηαηρίες είλαη αρθεηά συειω (βιέπε V.I.Q. - T.M.S.A.) θη εκείς ζαλ εθπαίδεσζε δελ 

κπoρoϊκε λα κέλoσκε γηα πoιϊ ζηαζϋηες ηφλ εμειίμεφλ. O Αμηφκαηηθως / απωθoηηoς 

ηες Α.Δ.Ν. -  ζα πρέπεη πεγαίλoληας λ‟ αλαιάβεη ηα θαζήθoληά ηoσ πάλφ ζηo πιoίo λα 
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είλαη έηoηκoς πάλφ ζε δεηήκαηα πέρα απω ασηά πoσ απαηηεί ε παραδoζηαθή 

λασηoζϊλε. Σα ζέκαηα ασηά είλαη π.τ. I.S.M. - P.S.C. - I.S.O. - VETTING θ.ά. δηωηη 

κεηά ιϊπες δηαπηζηϋλεηαη κέρα κε ηε κέρα απω ηελ εκπεηρία πάλφ ζηα πιoία πφς ε 

«περίoδoς τάρηηoς» ωζoλ αθoρά ηoσς λέoσς Αμηφκαηηθoϊς ζηελεϊεη ιωγφ ηες ραγδαίας 

αϊμεζες ηφλ απαηηήζεφλ. Δπεηδή ωπφς είλαη γλφζηω ε δoσιεηά πάλφ ζηo πιoίo είλαη 

ζσιιoγηθή θαη ε πιεκκειής ηέιεζε θαζεθωληφλ ηoσ ελως επηβαρϊλεη ηε δoσιεηά ηoσ 

άιιoσ, o λέoς Αμηφκαηηθως ζα πρέπεη λα κπαρθάρεη ωζo ηo δσλαηω πηo έηoηκoς λα 

παράμεη έργo θαη λ‟ απoδϋζεη κέζα ζ‟ έλα εϊιoγo τρoληθω δηάζηεκα. 

Γη‟ ασηω ηo ιωγo ηoσιάτηζηoλ ζέκαηα ηα oπoία αθoρoϊλ ζηoλ I.S.M.(International 

Safety Management Code), ζηoλ I.S.P.S., ζηα ζσζηήκαηα δηατείρηζες πoηωηεηας- 

πρoζηαζίας ηoσ περηβάιιoληας , πρoεηoηκαζία γηα επηζεφρήζεης Port State Control, 

θ.α., ζα πρέπεη λα έτoσλ γίλεη βίφκα ζηo λέo Αμηφκαηηθω, πρηλ θαλ απoθoηηήζεη απω ηε 

τoιή ηoσ. Σo ερϋηεκα πoσ γελλάηαη είλαη πφς ζα επηηεστζoϊλ ηέηoηoσ είδoσς ζηωτoη. 

Ασηω γηα λα γίλεη τρεηάδεηαη ζσλετής ελεκέρφζε θαη επηκωρθφζε γηαηί ωπφς είλαη 

γλφζηω ασηω πoσ ταραθηερίδεη ηε Νασηηιία θαη ηελ θάλεη ελδηαθέρoσζα είλαη ε 

δσλακηθωηεηα θαη ωτη ε ζηαηηθωηεηα.   Oη δηδάζθαιoη ιoηπωλ oη oπoίoη ζα θιεζoϊλ λα 

κεηαιακπαδεϊζoσλ ηε γλϋζε ζα πρέπεη λα είλαη άλζρφπoη πoσ παραθoιoσζoϊλ ζηελά 

ηης εμειίμεης θαη ελεκερϋλoληαη ζσλετϋς γηα θαζεηί θαηλoϊργηo. Ασηoί κπoρεί λα είλαη 

άλζρφπoη πoσ αζτoιoϊληαη άκεζα κε ασηϋλ ηφλ εηδϋλ ηης επηζεφρήζεης, ή αθωκα θαη 

oη ήδε σπάρτoληες λασηoδηδάζθαιoη oη oπoίoη ωκφς ζα ιακβάλoσλ ζσλετϋς κέρoς ζε 

επηκoρθφηηθά ζεκηλάρηα. 

εκαληηθω ρωιo ζηελ αλαβάζκηζε ηες Δθπαίδεσζες ζα παίμεη θαη ε αμηoπoίεζε ηες 

ηετλoιoγίας κε απωθηεζε απω ηης τoιές θαη τρήζε εμoκoηφηϋλ ηφλ ωπoηφλ ε τρήζε 

είλαη δεδoκέλε πιέoλ ζηελ πιεηoλωηεηα ηφλ λασηηθϋλ τoιϋλ αλά ηoλ θωζκo. Σα 

παραπάλφ δελ απαηηoϊλ εμφθρεληθή δηάζεζε πωρφλ γηα ηελ επίηεσμή ηoσς. 

Oη θαηά θαηρoϊς σπεϊζσλoη ζε ζέκαηα Νασηηθής Δθπαίδεσζες ζα πρέπεη λα 

εμαζθαιίζoσλ θάπoηoσς πωρoσς γηα ηε Βαρηά Βηoκεταλία ηες Διιάδας θαη γηα ηoσς 

θαιϊηερoσς πoηoηηθά λασηηθoϊς ηoσ θωζκoσ, αθoϊ ωια ηα παραπάλφ, ωζoλ αθoρά ηo 

θωζηoς, είλαη ζηαγωλα ζηoλ φθεαλω ζε ζτέζε κε ηo λασηηιηαθω ζσλάιιαγκα πoσ 

εηζρέεη ζηε τϋρα κας oιoέλα θαη ασμαλωκελo.  

Με ασηω ηoλ ηρωπo oη Αθαδεκίες, πέρα απω ηoλ παραδoζηαθω εθπαηδεσηηθω ηoσς 

ταραθηήρα, ζα πρέπεη λα παρέτoσλ θαη γλϋζε ε oπoία ζα βρίζθεηαη ζηελ αητκή ηoσ 

δωραηoς κε πρωγρακκα ζπoσδϋλ ζφζηά θαη ζϊγτρoλα δoκεκέλo ηo oπoίo ζα θεληρίζεη 
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ηo ελδηαθέρoλ ηφλ ζπoσδαζηϋλ θαη ζ‟ αλεβάζεη ζε ηθαλoπoηεηηθω βαζκω ηo επίπεδo 

εηoηκωηεηας ηφλ Διιήλφλ Αμηφκαηηθϋλ κας. (Έρεσλα Oηθoλoκηθoϊ Παλεπηζηεκίoσ 

Αζελϋλ)  

Ζ κεγαιϊηερε λασηηθή αθαδεκία ηες Διιάδας είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηoλ Πεηραηά, ελϋ 

ε πηo παιηά παγθoζκίφς βρίζθεηαη ζηελ Ύδρα (έηoς ίδρσζες 1749). Αθωκε, έλας 

ζεκαληηθως αρηζκως λασηηιηαθϋλ εθπαηδεσηηθϋλ θoρέφλ ζηελ περηoτή ηoσ Πεηραηά 

αλαιακβάλoσλ ηελ επηκωρθφζε θη εθπαίδεσζε αλζρϋπηλoσ δσλακηθoϊ, ηωζo γηα ηo 

πιoίo, ωζo θαη γηα ζέζεης ζηελ μερά. Ηδηαίηερες κλείας τρήδεη ε παρoσζία ηoσ 

Παλεπηζηεκίoσ Πεηραηϋς, κε αμηoζεκείφηo έργo, ηωζo ζηης αλϋηερες λασηηιηαθές 

ζπoσδές, ωζo θαη ζε ζέκαηα Έρεσλας θη Αλάπησμες. Σέιoς, oρηζκέλoη απω ηoσς 

λεoγλϋκoλες πoσ δραζηερηoπoηoϊληαη ζηo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά ζσκκεηέτoσλ ζηo 

εθπαηδεσηηθω έργo, (π,τ. o DNV) παρέτoληας ζεκηλάρηα επηκωρθφζες ζε ζεφρεηηθά 

θαη ηετληθά λασηηιηαθά ζέκαηα. 
 

VI. ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

Με ηoλ ωρo «ιηκεληθή βηoκεταλία» ελλooϊκε ωιες εθείλες ηης δραζηερηωηεηες oη oπoίες 

ιακβάλoσλ τϋρα ζ' έλα ιηκάλη θαη απoζθoπoϊλ ζηελ παραγφγή θαη δηάζεζε ηoσ 

ιηκεληθoϊ πρoχωληoς, ωιφλ εθείλφλ ηφλ σπερεζηϋλ δειαδή πoσ δϊλαηαη λα πρoζθέρεη 

έλα ιηκάλη ζε πιoία, θoρηία θαη επηβάηες (ηειηθω ιηκεληθω πρoχωλ) ή ζηης ίδηες ηης 

εηαηρείες πoσ δραζηερηoπoηoϊληαη ζηo ιηκάλη (ελδηάκεζo ιηκεληθω πρoχωλ) 

πρoθεηκέλoσ λα δηεσθoισλζεί ε παραγφγή ηoσ ηειηθoϊ ιηκεληθoϊ πρoχωληoς. Σo ηειηθω 

ιηκεληθω πρoχωλ περηιακβάλεη ηης θάηφζη σπερεζίες: 

 Πιoήγεζε ηoσ πιoίoσ ζε ζσγθεθρηκέλo τϋρo πρωζδεζες. 

 Ρϊζκηζε - Γηατείρηζε   ηες  θσθιoθoρίας   εληως  ηoσ  ιηκαληoϊ   πρoθεηκέλoσ 

λα απoθεστζoϊλ θαηλωκελα ζσκθωρεζες. 

 Ρσκoϊιθεζε 

 Σρoθoδoζία / Πρoκήζεηα πιoίφλ 

 Γηατείρηζε θoρηίφλ (θωρηφζε, εθθωρηφζε, κεηαθoρά απω θαη πρoς ηης 

απoζήθες). 

 Απoζήθεσζε - Πρoεηoηκαζία γηα δηαλoκή. 

 Παρoτή πιερoθoρηϋλ ζηoσς τρήζηες κέζφ ειεθηρoληθϋλ ζσζηεκάηφλ (EDI -

Electronic Data Interchange). 
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 Άιιες σπερεζίες, π.τ αζησλωκεσζε, πσρωζβεζε, βσζoθωρεζε, επηζθεσές 

πιoίφλ, σπερεζίες γηα ηoσς επηβάηες (θσιηθεία, ζσλάιιαγκα θιπ). 

Πoηθίιες ιηκεληθές σπερεζίες πρoζθέρoληαη ζηα ιηκάληα ηoσ ειιεληθoϊ λασηηιηαθoϊ 

cluster. Πηo ζσγθεθρηκέλα, ζηo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά σπάρτoσλ ηερκαηηθoί ζηαζκoί ηωζo 

γηα επηβάηες, ωζo θαη γηα εκπoρεϊκαηα (θoληέηλερ, oτήκαηα, γεληθω θoρηίo). Όζoλ 

αθoρά ηα εκπoρεϊκαηα, πρoζθέρoληαη σπερεζίες τεηρηζκoϊ, απoζήθεσζες θαη 

θϊιαμες ασηϋλ, ελϋ ζηα ειιηκεληζκέλα πιoία παρέτoληαη σδρoδωηεζε, 

ειεθηρoδωηεζε, θαζϋς θαη σπερεζίες επηζθεσϋλ, πιoήγεζες, ρσκoϊιθεζες θιπ. Σo 

ιηκάλη ηoσ Πεηραηά ταραθηερίδεηαη απω έληoλε εκπoρεσκαηηθή θαη επηβαηηθή θίλεζε. 

Σo 2005 1,4 εθαηoκκϊρηα θoληέηλερ, 380.000 oτήκαηα θαη 20 εθαηoκκϊρηα επηβάηες 

δηαθηλήζεθαλ κέζφ ηoσ Πεηραηά. Υαραθηερηζηηθά ζηε δηαθίλεζε θoληέηλερ βρίζθεηαη 

αλάκεζα ζηα 50 κεγαιϊηερα ιηκάληα παγθoζκίφς θαη είλαη ηo κεγαιϊηερo ιηκάλη ηες 

Δσρϋπες ωζoλ αθoρά ηελ θίλεζε ηφλ επηβαηϋλ ηωτoς ηφλ δηoηθoϊληφλ ηoσ 

κεγαιϊηερoσ ειιεληθoϊ ιηκαληoϊ απoηειεί ε ζϊλδεζε ασηoϊ κε ηo ζηδερoδρoκηθω 

δίθησo πρoθεηκέλoσ λα δηεσθoισλζoϊλ oη ζσλδσαζκέλες κεηαθoρές θαη λα αλαδεητζεί 

περηζζωηερo o ταραθηήρας ηoσ φς δηακεηαθoκηζηηθω θέληρo. Αδηακθηζβήηεηα ηo 

ιηκάλη ηoσ Πεηραηά απoηειεί ηελ θoρφλίδα θαη ηoλ πσρήλα γϊρφ απω ηoλ oπoίo oθείιεη 

λα δηθησφζεί ηo ειιεληθω λασηηιηαθω cluster. Δπεηδή ωκφς ηo ειιεληθω λασηηιηαθω 

cluster δελ ηασηίδεηαη κε ηoλ Πεηραηά, άμηα αλαθoράς είλαη θαη άιια ηατέφς 

αλαπησζζωκελα ειιεληθά ιηκάληα ζηα oπoία δηελεργoϊληαη ζεκαληηθές παραγφγηθές 

επελδϊζεης , ωπφς ε ζεζζαιoλίθε, ε Πάηρα, ε Ζγoσκελίηζα, ε Καβάια θαη ηo 

Ζράθιεηo, ηo oπoίo απoηειεί παράδεηγκα ζϊγτρoλoσ ιηκαληoϊ, εληαγκέλoσ ζηα 

δηεσρφπαχθά δίθησα θαη αλεβάδoληας υειά ηoλ πήτε ηoσ εθζσγτρoληζκoϊ γηα ωια ηα 

ιηκάληα ηες τϋρας. 

ε παγθωζκηα θιίκαθα, δηαθαίλεηαη ε ηάζε πoιιϋλ ιηκαληϋλ λα εμειητζoϊλ ζε θέληρα 

σπερεζηϋλ αλαβαζκίδoληας ηης ιηκεληθές δραζηερηωηεηες απω απιή δηαθίλεζε θoρηίφλ 

ζε πιήρε δέζκε κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ (Υιφκoϊδες Κφλζηαληίλoς, Oργάλφζε θαη 

Γηoίθεζε Ληκέλφλ,2001). Ζ ασμαλωκελε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα έτεη ζσληειέζεη 

απoθαζηζηηθά ζηε κεγέζσλζε ηoσ θιάδoσ ηφλ ιηκεληθϋλ σπερεζηϋλ. Σo κέγεζoς ηες ελ 

ιωγφ αγoράς (θϊθιoς εργαζηϋλ) αλήιζε ζηα 24,83 δης € γηα ηo 2005, ελϋ έφς ηo 2010 

παρoσζίαζε αϊμεζε ηoσ θιάδoσ περίπoσ 23 % (30,5 δης €). Παρά ηελ πιεζϋρα 

ιηκαληϋλ παγθoζκίφς (περίπoσ 8500 ιηκάληα θαη ηερκαηηθά επίζεκα θαηαγεγρακκέλα 

ζηoλ Oδεγω Ληκέλφλ θαη Σερκαηηθϋλ- Ports and Terminals guide), ε πιεηoλωηεηα ηες 

θσθιoθoρίας (5,7 δηζεθαηoκκϊρηα ηωλoη) είλαη ζσγθεληρφκέλε ζηα 50 θoρσθαία 
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ιηκάληα απω άπoυες θίλεζες. Βαζηθω ταραθηερηζηηθω ηες ιηκεληθής βηoκεταλίας 

επίζες, απoηειεί ε oιoέλα θαη ασμαλωκελε ηάζε κoλαδoπoίεζες ηφλ θoρηίφλ ζε TEU 

(Twenty foot Equivalent Units). Παγθoζκίφς δηαθαίλεηαη κείφζε ηες κεηαθoράς τϊδελ 

μερϋλ, κε κoλαδoπoηεκέλφλ θoρηίφλ θαη ηασηωτρoλα αϊμεζε ηες θίλεζες ηφλ 

κoλαδoπoηεκέλφλ θoρηίφλ. Υαραθηερηζηηθά, ελϋ ηo 1980 ε θίλεζε 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ αληηπρoζϋπεσε κωιης ηo 6,3 % ηες παγθωζκηας θίλεζες, ηo 

2004 ηo ζσγθεθρηκέλo πoζoζηω σπερηεηραπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ηo 26,2 %. 

Δπηπρoζζέηφς πρoβιέπεηαη περαηηέρφ αϊμεζε ηες θίλεζες ηφλ εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ 

θαηά 12 %, ϋζηε ηo πoζoζηω θoρηίφλ σπω κoλαδoπoίεζε λα αλέιζεη ζηo 38% ηες 

παγθωζκηας θίλεζες. 

Ζ ραγδαία αϊμεζε ηες κεηαθoράς κoλαδoπoηεκέλφλ θoρηίφλ ωκφς δε ζσκβαδίδεη κε 

ηελ ηθαλωηεηα ηφλ περηζζωηερφλ ιηκαληϋλ λα δετζoϊλ κεγάιo αρηζκω 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ κε απoηέιεζκα, ιωγφ έιιεηυες ηφλ θαηάιιειφλ σπoδoκϋλ, λα 

παρoσζηάδoληαη θαηλωκελα ζσκθωρεζες (congestion) θαη θαζσζηερήζεφλ ζηης 

παραδωζεης ηφλ θoρηίφλ. Υαραθηερηζηηθά ζε αρθεηά εσρφπαχθά ιηκάληα ηo κέγεζoς 

ηoσ πρoβιήκαηoς είλαη ηέηoηo ϋζηε, πρoθεηκέλoσ λ' απoθεστζoϊλ ζσκθωρεζε θαη 

θαζσζηερήζεης, ηα εκπoρεϊκαηα κεηαθέρoληαη oδηθϋς αληί κέζφ ηφλ ζαιαζζίφλ oδϋλ. 

Ζ παραπάλφ θαηάζηαζε έτεη φζήζεη ηης δηoηθήζεης πoιιϋλ ιηκέλφλ λα επελδϊζoσλ 

ζεκαληηθά πoζά γηα ηελ θαηαζθεσή σπoδoκϋλ πρoθεηκέλoσ λα είλαη ζε ζέζε λα 

τεηρηζηoϊλ κεγαιϊηερo αρηζκω εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ τφρίς λα παρoσζηάδεηαη 

ζσκθωρεζε. ηo ιηκάλη ηες αγθάες, γηα παράδεηγκα, έτεη ιάβεη τϋρα επέλδσζε ϊυoσς 

10 δης $ ε oπoία αθoρά θαηαζθεσή σπoδoκϋλ τεηρηζκoϊ θαη απoζήθεσζες 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ ελϋ αλάιoγες επελδϊζεης δηελεργoϊληαη ζε ιηκάληα ηες 

Δσρϋπες θαη ηες Ακερηθής. 

Σέιoς, έλα ζεκαληηθω ζέκα πoσ αθoρά ηε ιηκεληθή βηoκεταλία απoηειεί ηo θαζεζηϋς 

ηδηoθηεζίας. Έληoλε είλαη ε ηάζε ηδηφηηθoπoίεζες πoιιϋλ ιηκαληϋλ, κε ζηαδηαθή 

κεηάζεζε ηoσ management, ηες αλάπησμες θαη ηες ηδηoθηεζίας βαζηθϋλ ιηκεληθϋλ 

σπερεζηϋλ απω ηo δεκωζηo ζηoλ ηδηφηηθω ηoκέα. Καη' ασηωλ ηoλ ηρωπo, ζϊκθφλα κε 

ηoσς σπέρκατoσς ηες ηδηφηηθoπoίεζες, ασμάλεη ηo επίπεδo απoηειεζκαηηθωηεηας ηoσ 

ιηκαληoϊ, αθoϊ επαλαπρoζδηoρίδεηαη o ρωιoς ηες δεκωζηας αρτής ε oπoία 

απαγθηζηρϋλεηαη απω δραζηερηωηεηες πoσ ελεργoϊληαη πηo απoηειεζκαηηθά απω ηoλ 

ηδηφηηθω ηoκέα. Σα ζηoητεία ηα oπoία είλαη δσλαηω λα ηδηφηηθoπoηεζoϊλ ζ' έλα ιηκάλη 

είλαη ε εσζϊλε ρϊζκηζες ηφλ ωρφλ ιεηηoσργίας ηoσ, ηo ηδηoθηεζηαθω θαζεζηϋς ηφλ 

σπoδoκϋλ θαη ε παραγφγή ιηκεληθϋλ σπερεζηϋλ. Ζ εκπεηρία έτεη δείμεη ωηη ζε αρθεηές 
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περηπηϋζεης ασμήζεθε ε παραγφγηθωηεηα ιηκαληϋλ πoσ ηδηφηηθoπoηήζεθαλ, αιιά 

παράιιεια παρoσζηάζηεθαλ θαη αρθεηές πραθηηθές δσζθoιίες. Δλ θαηαθιείδη, ε ιϊζε 

ίζφς βρίζθεηαη θάπoσ ελδηάκεζα: ζηo θαηάιιειo κείγκα ηδηφηηθής θαη δεκωζηας 

παρέκβαζες ζηo ιηκάλη, ηo oπoίo ζα κεγηζηoπoηεί ηελ απoηειεζκαηηθωηεηα ηoσ. 

(www.rnews.gr) 

Πεηραηάς: Κόκβoς δηεζλώλ κεηαθoρώλ 

O Πεηραηάς, ηo κεγαιϊηερo ιηκάλη ηες Διιάδας θαη έλα απω ηα κεγαιϊηερα ηες 

Μεζoγείoσ, απoηειεί αλαπησμηαθω κoτιω ηoσ δηεζλoϊς εκπoρίoσ, ηες ηoπηθής θαη 

εζληθής oηθoλoκίας. 

Με ηζηoρία πoσ μεθηλάεη απω ηo 1924, ωηαλ έγηλαλ ηα εγθαίληα έλαρμες ηφλ κεγάιφλ 

έργφλ, ζήκερα ηo ιηκάλη έτεη πoιιαπιές δραζηερηωηεηες πoσ αθoρoϊλ ηo εκπoρηθω 

ιηκάλη, ηo επηβαηηθω ιηκάλη, ηελ εμσπερέηεζε πιoίφλ θαη ηελ αλάπησμε θαη 

εθκεηάιιεσζε τερζαίφλ εθηάζεφλ. 

Σo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά απoηειεί θoκβηθω ζεκείo γηα ηελ αθηoπιoχθή ζϊλδεζε ηφλ 

λεζηϋλ κε ηελ επεηρφηηθή Διιάδα, δηεζλές θέληρo θρoσαδηέρας, θέληρo 

δηακεηαθoκηζηηθoϊ εκπoρίoσ γηα ηελ εσρϊηερε Μεζωγεηo, εμσπερεηϋληας πιoία θάζε 

ηϊπoσ θαη κεγέζoσς. 

Ζ OΛΠ Α.Δ. ζήκερα απαζτoιεί περηζζωηερoσς απω 1.400 εργαδωκελoσς, εμσπερεηεί 

εηεζίφς περηζζωηερα απω 24.000 πιoία, ζσκβάιιεη ζηελ αλάπησμε ηες ηoπηθής θαη 

εζληθής oηθoλoκίας, θαη ζσλετίδεη ηελ αλαπησμηαθή ηες πoρεία κε αλαβάζκηζε ηφλ 

σπoδoκϋλ θαη σπερεζηϋλ ηες. 

Μέζα ζηo ζϊγτρoλo ιηκεληθω γίγλεζζαη o OΛΠ ζα κεηεμειητζεί ζε ζϊγτρoλε θαη 

δσλακηθή εηαηρεία πoσ ζα παρέτεη συειoϊ επηπέδoσ σπερεζίες, ζα δηθαηϋλεη ηoσς 

επελδσηές, ζα εμαζθαιίδεη καθρoπρωζεζκα ηης ζέζεης εργαζίας θαη ζα εμσπερεηεί κε 

ηoλ πηo απoηειεζκαηηθω ηρωπo ηης εκπoρηθές ζσλαιιαγές ηες τϋρας πρoς ωθειoς ηες 

εζληθής oηθoλoκίας θαη ηφλ θαηαλαιφηϋλ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rnews.gr/
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ΔΗΚOΝΑ 3: ΛΗΜΑΝΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠOΛOΗΠΑ ΛΗΜΑΝΗΑ 

 
ΠΖΓΖ: www.olp.gr 
 

ΠΗΑΝΑΚΑ 4: ΑΠOΣΑΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΠO ΓΔΗΣOΝΗΚΑ ΛΗΜΑΝΗΑ 

Θεζζαιoλίθε   252,11 Koper  835,35 

Κωλζηαληηλoύπoιε 352,15 Genoa 972,41 

Port Said 593,25 Marsaxlokk  517,22 

Ashdod   657,27 Novorossiysk   808,34 

Constanza 548,23 Gibraltar 1481,65 

ΠΖΓΖ: www.olp.gr 

Σo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά δηαζέηεη κoλαδηθά πιεoλεθηήκαηα, ιωγφ ηες ζηραηεγηθής ηoσ 

ζέζες θαη ηφλ σπoδoκϋλ ηoσ. Χς ηo θσζηθω επίλεηo ηες Αζήλας κε κωιης 10Km 

απωζηαζε, απoηειεί ηε θσρηωηερε πϊιε εηζαγφγϋλ θαη εμαγφγϋλ ηες τϋρας.  

Με κηθρή απωθιηζε απω ηoσς δηεζλείς ζαιάζζηoσς εκπoρηθoϊς δρωκoσς θαηέτεη 

θoκβηθή γεφγραθηθή ζέζε φς ηo κωλo Δσρφπαχθω ιηκάλη ζηελ Αλαηoιηθή Μεζωγεηo κε 

ηης απαραίηεηες σπoδoκές γηα ηελ εμσπερέηεζε ηoσ δηακεηαθoκηζηηθoϊ εκπoρίoσ. 
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Αλαθoρηθά κε ηης επελδϊζεης, ηo ιηκάλη ηoσ Πεηραηά oθείιεη λα είλαη κεγάιo θαη 

αληαγφληζηηθω. Oη ιηκεληθές πoιηηηθές ζηoλ τϋρo ηφλ δηεζλϋλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ 

θαη ηoσ ηoσρηζκoϊ κέζα ζηα λέα δηεζλή θαη περηθερεηαθά πιαίζηα oθείιoσλ πέρα απω 

ηελ ελίζτσζε ηες αληαγφληζηηθωηεηας λα ζσκβάιoσλ ζηελ θoηλφληθή ζσλoτή θαη ηε 

βηϋζηκε θαη oιoθιερφκέλε αλάπησμε ηες τϋρας. 

ηoλ τϋρo ηες θρoσαδηέρας oθείιεη λα γίλεη o OΛΠ ηo ζεκαληηθωηερo ιηκάλη ηες 

Αλαηoιηθής Μεζoγείoσ. ηoλ τϋρo ηες αθηoπιoΐας oθείιεη λα γίλεη έλα ιηκάλη 

ζϊγτρoλες εμσπερέηεζες γηα ηoσς επηβάηες, ηoσς ηoσρίζηες θαη ηης αθηoπιoχθές 

εηαηρίες. ηoλ τϋρo ηφλ εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ oθείιεη λα μαλαιεηηoσργήζεη ζηo λέo 

τϋρo ηoσ αληαγφληζηηθά. Όιες ηoσ oη τρήζεης, κε θoηλφληθω πρωζφπo, oθείιoσλ λα 

γίλoσλ θερδoθωρες θαη παρoτής σπερεζηϋλ συειής πoηωηεηας.   

ηo ιηκάλη πρέπεη λα αθoσκπήζoσλ, o λασηηιηαθως θαη εκπoρηθως θωζκoς ηφλ 

επητεηρήζεφλ, oη πoιίηες, oη τρήζηες, oη θάηoηθoη ηες πωιες. Όια ηα λέα κεγάια έργα 

ζα ζσδεηεζoϊλ κε ηελ Ασηoδηoίθεζε θαη ηoσς Φoρείς, ϋζηε ζσλδσαζηηθά θαη κε ηα 

ιoηπά έργα αλάπιαζες ηoσ Πεηραηά, λα oδεγεζoϊκε ζηoλ Πεηραηά θαη ηo Ληκάλη ηoσ 

21oσ αηϋλα. (www.mediashipping.gr) 

ΔΗΚOΝΑ 4: ΠΛΔOΝΔΚΣΖΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΣO ΣΑΤΡOΓΡOΜΖ ΑΗΑ-

ΑΦΡΗΚΖ- ΔΤΡΧΠΖ 

 
ΠΖΓΖ: www.olp.gr 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediashipping.gr/
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VII. ΚΡΑΣΗΚOΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚOΗ ΦOΡΔΗ  

εκαληηθω ρωιo γηα ηo ειιεληθω λασηηιηαθω πιέγκα δραζηερηoηήηφλ δηαδρακαηίδεη ηo 

θράηoς. Χς παραδoζηαθά λασηηθω θράηoς ε Διιάδα δηαζέηεη σπoσργείo ελαζτoιoϊκελo 

απoθιεηζηηθά κε λασηηιηαθά δεηήκαηα (Τπoσργείo Δκπoρηθής Νασηηιίας) ηo oπoίo 

ζέηεη ηo γεληθωηερo ρσζκηζηηθω θαη λoκoζεηηθω πιαίζηo ηες λασηηιηαθής 

δραζηερηωηεηας. Παράιιεια, o ρωιoς ηoσ θράηoσς εληζτϊεηαη θαη απω ηo γεγoλως ωηη 

ηα ειιεληθά ιηκάληα βρίζθoληαη σπω θραηηθω έιεγτo γεγoλως ηo oπoίo ζε αρθεηές 

περηπηϋζεης ζσλεπάγεηαη κείφζε ηες απoηειεζκαηηθωηεηας ηoσς. Πηo ζσγθεθρηκέλα, oη 

Oργαληζκoί Ληκέλoς Πεηραηϋς θαη Θεζζαιoλίθες ταραθηερίδoληαη απω έληoλε 

εμάρηεζε απω ηα λoκoζεηηθά κέηρα ιεηηoσργίας, ηελ θσβερλεηηθή πoιηηηθή θαη ηoλ 

θραηηθω πρoψπoιoγηζκω θαη ηo ίδηo ζσκβαίλεη θαη κε άιια ειιεληθά ιηκάληα. Σέιoς, o 

Διιεληθως Νεoγλϋκoλας παρέτεη ηης σπερεζίες ηoσ ζε πιoία δηαθωρφλ εζληθoηήηφλ, 

πραγκαηoπoηεί ζεκαληηθά αλαπησμηαθά βήκαηα ηα ηειεσηαία τρωληα θαη παγηϋλεηαη φς 

βαζηθή εζληθή σπoδoκή. 

VIII. ΤΠOΘΑΛΑΗΑ ΔΞOΡΤΞΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗOΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚOΤ ΑΔΡΗOΤ 

O θιάδoς ηες σπoζαιάζζηας εμωρσμες είλαη ίζφς o κεγαιϊηερoς θιάδoς ηες λασηηιίας 

θαη ηδηαηηέρφς ζεκαληηθως ηα ηειεσηαία τρωληα ζηελ Διιάδα, ζε ωρoσς αμίας ηoσ 

παραγωκελoσ πρoχωληoς. Σo κέγεζoς ηες ελ ιωγφ αγoράς (θϊθιoς εργαζηϋλ) έθηαζε ηo 

2010 περίπoσ ηα 100 δηζεθαηoκκϊρηα  € κε περαηηέρφ πρooπηηθές αϊμεζες. Ζ oιoέλα 

θαη ασμαλωκελε δήηεζε γηα ελεργεηαθές πρϋηες ϊιες (θσρίφς πεηρειαηoεηδή θαη 

θσζηθω αέρηo), ε oπoία εληζτϊεηαη απω ηελ επηηάτσλζε ηες oηθoλoκηθής αλάπησμες ηες 

Κίλας θαηά πρϋηo ιωγo θαη ηες Ηλδίας θαηά δεϊηερo, απoηειεί ηoλ θηλεηήρηo κoτιω ηες 

κεγέζσλζες ηoσ θιάδoσ. Απω ηελ πιεσρά ηες πρoζθoράς, γεφγραθηθά ε παραγφγή 

είλαη δηαηρεκέλε ζε πέληε περηoτές θσρίφς, αθoϊ Δσρϋπε, Αθρηθή, Αζία, Βωρεηoς θαη 

Νωηηoς Ακερηθή ζσγθεληρϋλoσλ ηo 80% ηφλ ζσλoιηθϋλ δαπαλϋλ αλαθoρηθά κε ηελ 

έρεσλα θαη εθκεηάιιεσζε θoηηαζκάηφλ πεηρειαίoσ θαη θσζηθoϊ αερίoσ. Ζ πρoζθoρά 

είλαη έληoλα θαηαθερκαηηζκέλε κε κεγάιo αρηζκω παραγφγϋλ: περίπoσ 7000 

επητεηρήζεης πρoζθέρoσλ 3000 πρoχωληα θαη σπερεζίες εμωρσμες. 

Ζ επέλδσζε ζηoλ θιάδo ηφλ εμoρϊμεφλ τφρίδεηαη γεληθά ζε δϊo θαηεγoρίες: ζηελ 

θεθαιαηαθή επέλδσζε (δαπάλες γηα αλαθάισυε θαη αλάπησμε θoηηαζκάηφλ) θαη ζηελ 

ιεηηoσργηθή επέλδσζε (δαπάλες γηα ηε ιεηηoσργία θαη περαηηέρφ εθκεηάιιεσζε ηφλ 

αλαθαισθζέληφλ θoηηαζκάηφλ). Όζo έλα θoίηαζκα εμαληιείηαη θαη «φρηκάδεη», 

ασμάλoσλ oη ιεηηoσργηθές δαπάλες εης βάρoς ηφλ θεθαιαηoστηθϋλ. Σέηoηα περίπηφζε 
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είλαη εθείλε ηες Βωρεηας ζάιαζζας ωπoσ αλαπηϊτζεθε ε κεγαιϊηερε εμoρσθηηθή 

δραζηερηωηεηα ηα ηειεσηαία 30 τρωληα 

Ζ εμάληιεζε θαη κείφζε ηφλ θoηηαζκάηφλ ζε αβαζή ϊδαηα (< 500 κέηρα βάζoς), 

αλάγθαζε ηης επητεηρήζεης ηoσ θιάδoσ λα πρoτφρήζoσλ ζε αλαδήηεζε θoηηαζκάηφλ ζε 

κεγαιϊηερα βάζε. Ασηή ε αλαγθαζηηθή κεηαζηρoθή πρoθάιεζε ηελ αϊμεζε ηφλ 

επελδϊζεφλ απω κέρoσς ηφλ επητεηρήζεφλ ζε πιφηά κέζα εμωρσμες (πιαηθωρκες) 

θαζϋς επίζες θαη ζε σπoζαιάζζηα ηετλoιoγία τεηηθά κε ηελ ηειεσηαία, άμηα 

αλαθoράς απoηειεί ε περίπηφζε ηες Γερκαλίας, ε oπoία απoηειεί έλαλ ζτεηηθά κηθρω 

πεηρειαηoπαραγφγω αιιά ίζφς ηo ζεκαληηθωηερo παρoτέα ηετλoιoγηϋλ ζτεηηθϋλ κε 

σπoζαιάζζηες σπoδoκές, έρεσλα θαη εθκεηάιιεσζε θoηηαζκάηφλ. Oη θσρηωηερες 

περηoτές σπoζαιάζζηας άληιεζες πεηρειαίoσ (ζε βάζoς κεγαιϊηερo ηφλ 500 κέηρφλ) 

είλαη ε Βραδηιία, ε Βελεδoσέια, ε Αγθωια, ε Νηγερία θαη o Κωιπoς ηoσ Μεμηθoϊ. Σo 

2004 ε παραγφγή πεηρειαίoσ ζε κεγάια βάζε σπoιoγίζηεθε ζε 2,6 εθαηoκκϊρηα 

βαρέιηα αλά εκέρα, απoηειϋληας ηo 10% ηες παγθωζκηας παραγφγής offshore ελϋ ηo 

αληίζηoητo πoζoζηω γηα ηo θσζηθω αέρηo αλήιζε ζε 7%. 

Ζ αγoρά ηες σπoζαιάζζηας εμωρσμες πεηρειαίoσ θαη θσζηθoϊ αερίoσ αληηκεηφπίδεη 

oρηζκέλες πρoθιήζεης ζηης αρτές ηoσ 21°° αηϋλα: (ί) ε κείφζε ηoσ θωζηoσς παραγφγής 

θσρίφς ζηoσς ηoκείς ηες γεϋηρεζες, ηφλ πιφηϋλ πιαηθωρκφλ θαη ηφλ 

πεηρειαηαγφγϋλ, (ii) ηo γεγoλως ηες αλαθάισυες θαη εθκεηάιιεσζες λέφλ 

θoηηαζκάηφλ ζε oιoέλα θαη κεγαιϊηερα βάζε ζσληζηά κηα ηετλoιoγηθή πρωθιεζε ζε 

ωιες ηης παρακέηρoσς ηες παραγφγής; απω ηελ εγθαηάζηαζε σιηθoϊ εμoπιηζκoϊ ζηo 

ζαιάζζηo πσζκέλα κέτρη ηελ oρζή θαη ζηαζερή εγθαηάζηαζε ηφλ πιαηθωρκφλ ζε βάζε 

άλφ ηφλ 500 κέηρφλ. Καη ωια ασηά κε ηελ ηασηωτρoλε ζσγθράηεζε ηoσ θωζηoσς ηες 

θεθαιαηoστηθής επέλδσζες (ζήκερα ε επέλδσζε εγθαηάζηαζες σπoδoκϋλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεσζε ελως θoηηάζκαηoς ζε βάζoς κηθρωηερo ηφλ 500 κέηρφλ θoζηίδεη θαηά 

κέζo ωρo γϊρφ ζηα 5 εθαηoκκϊρηα $, ζε βάζoς άλφ ηφλ 500 κέηρφλ ηo θωζηoς 

ασμάλεηαη απω 5 έφς 20 θoρές παραπάλφ. Γεληθωηερα, ζηελ αγoρά σπoζαιάζζηας 

εμωρσμες πεηρειαίoσ αλακέλεηαη κηα ειαθρά αϊμεζε ηες παραγφγής. Απω ηε κηα 

πιεσρά ε παραγφγή ζα κεηφζεί ζηα θoηηάζκαηα πoσ βρίζθoληαη ζε αβαζή ϊδαηα θαη ηα 

oπoία έτoσλ αρτίζεη λα «φρηκάδoσλ» θαη λα εμαληιoϊληαη, απω ηελ άιιε πιεσρά ωκφς, 

ε κείφζε ασηή ζα αληηζηαζκηζηεί απω ηε ζηαδηαθή αϊμεζε ηες παραγφγής ζηα 

εσρηζθωκελα ζε κεγάια βάζε θoηηάζκαηα. 
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IX. ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΦOΓΗΑΜOΤ  

Ζ αγoρά ηφλ σπερεζηϋλ εθoδηαζκoϊ θαη εμoπιηζκoϊ ε oπoία αθoρά ηo λασηηιηαθω 

εμoπιηζκω θαηά θϊρηo ιωγo δηατφρίδεηαη ζε ηρεης σπoθαηεγoρίες; Σελ πρoκήζεηα 

εμoπιηζκoϊ ζε εκπoρηθά πιoία, ηελ πρoκήζεηα εμoπιηζκoϊ ζε πoιεκηθά πιoία θαη ηελ 

παρoτή σπερεζηϋλ κεηά ηελ πϋιεζε ηoσ πιoίoσ. Όιoη oη παραπάλφ ηoκείς 

παρoσζηάδoσλ ασμεηηθές ηάζεης, αιιά o ηoκέας παρoτής σπερεζηϋλ κεηά ηελ πϋιεζε 

αλαπηϊζζεηαη κε ηατϊηερoσς ρσζκoϊς γηα ηρεης ιωγoσς. Πρϋηoλ, o κεγάιoς αρηζκως 

σπερήιηθφλ πιoίφλ ηα oπoία έτoσλ αλάγθε περηζζωηερo ηης σπερεζίες ηφλ 

επητεηρήζεφλ λασηηιηαθoϊ εμoπιηζκoϊ απ' ωηη ηα λεωηερα πιoία Γεϊηερoλ, ηα oιoέλα 

θαη πηo πρoεγκέλα ηετλoιoγηθά ζσζηήκαηα πoσ εγθαζίζηαληαη ζηα πιoία. Σρίηoλ, oη 

πηέζεης πoσ σπάρτoσλ απω πιεσράς πιoηoθηεηϋλ γηα ηε κείφζε ηoσ θωζηoσς 

επάλδρφζες. 

O θιάδoς ηφλ σπερεζηϋλ εθoδηαζκoϊ θαη εμoπιηζκoϊ είλαη θιάδoς έληαζες 

ηετλoιoγίας. Σα πρoχωληα πoσ παράγεη ζστλά ελζφκαηϋλoσλ πρoεγκέλε ηετλoιoγία; 

ιoγηζκηθω, oιoθιερφκέλα ζσζηήκαηα γέθσρας, ζσζθεσές ετoβoιηζκoϊ (sonar), 

ζσζηήκαηα ειέγτoσ είλαη oρηζκέλα ηέηoηα παραδείγκαηα Δπηπρoζζέηφς παραηερείηαη 

έληoλε θαηάηκεζε ζηελ ελ ιωγφ αγoρά κε 6000 πρoκεζεσηές λασηηιηαθoϊ εμoπιηζκoϊ 

θαηαγεγρακκέλoσς παγθoζκίφς. Κάπoηες απω ασηές ηης επητεηρήζεης, π.τ. γερκαληθές 

θαη γηαπφλέδηθες εηαηρείες θαηαζθεσάζηρηες κεταλϋλ, ζεφρoϊληαη εγέηηδες αθoϊ 

θαηαιακβάλoσλ έλα δσζαλάιoγα συειω κερίδηo αγoράς. Γεφγραθηθά ε θαηάηκεζε ηες 

αγoράς είλαη παρωκoηα κε εθείλε ηφλ αγoρϋλ εκπoρηθής λασηηιίας θαη λασπήγεζες, 

ζηης oπoίες βρίζθoληαη oη περηζζωηερoη πειάηες ηφλ επητεηρήζεφλ εθoδηαζκoϊ. O 

λασηηιηαθως εμoπιηζκως θαη εθoδηαζκως θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθω πoζoζηω ηoσ 

θωζηoσς θαηαζθεσής ελως πιoίoσ, 60-75%.  

Σo θωζηoς εμoπιηζκoϊ (ηo oπoίo ηζoϊηαη κε ηo άζρoηζκα ηoσ θωζηoσς γηα ηελ 

θαηαζθεσή ηoσ θϊηoσς ζσλ ηα θωζηε γηα κεταλoιoγηθω θαη ειεθηρoιoγηθω εμoπιηζκω). 

αλέρτεηαη ζηo 57% ηoσ ζσλoιηθoϊ θωζηoσς λασπήγεζες. ηελ πoιεκηθή λασηηιία ηo ελ 

ιωγφ θωζηoς είλαη ειαθρά ασμεκέλo, γϊρφ ζηo 70-75%, ιωγφ ηoσ κεγαιϊηερoσ 

κεγέζoσς ηφλ απαηηoϊκελφλ ζσζηεκάηφλ. 

ηελ Διιάδα, ζηoλ ηoκέα ηφλ πρoκεζεηϋλ, σπάρτεη κηα ηδηαηηέρφς αληαγφληζηηθή θαη 

δηαζπαζκέλε αγoρά ε oπoία ωτη κωλo ηθαλoπoηεί ηης εγτϋρηες αλάγθες αιιά παράιιεια 

εμάγεη αληαιιαθηηθά θάζε είδoσς, ασζεληηθά ή απoκηκήζεης ζε λασπεγεία ηες Δσρϋπες 

θαη ηες Νoηηoαλαηoιηθής Αζίας. Όζoλ αθoρά ηε ρσκoϊιθεζε θαη δηάζφζε πρωθεηηαη 

γηα έλα ζεκαληηθω θιάδo γηα ηo ειιεληθω λασηηιηαθω πιέγκα, o oπoίoς πρoζθέρεη ηα 
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κέγηζηα ζηελ εϊρσζκε ιεηηoσργία ιηκέλφλ θαη πιoίφλ. Όπφς θαη άιιoη θιάδoη ηες 

ειιεληθής λασηηιίας ωκφς, πάζτεη ζε ζέκαηα αληαγφληζηηθωηεηας. (John Platsidakis. 

Piraeus: The hub of shipping knowledge, 2006). 

Ζ αγoρά ηφλ σπερεζηϋλ εθoδηαζκoϊ θαη εμoπιηζκoϊ απoηειεί κηα απω ηης 

ζεκαληηθωηερες αγoρές ηoσ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς θαη ζσληζηά αθρoγφληαίo ιίζo γηα 

ηελ εϊρσζκε θαη απρωζθoπηε ιεηηoσργία ηφλ λασηηιηαθϋλ δραζηερηoηήηφλ ζε θάζε 

λασηηιηαθή αγoρά. (Oη θσρηωηερες αγoρές ηoσ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς, World Marine 

Markets) 

X. ΘΑΛΑΗO ΣOΤΡΗΜO ΚΑΗ ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

Ζ λασηηιία ηoσρηζκoϊ θαη αλαυστής είλαη κηα απω ηης ζεκαληηθωηερες αγoρές ηoσ 

λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς κε εσoίφλες πρooπηηθές περαηηέρφ κειιoληηθής αλάπησμες. 

Δδϋ περηιακβάλoληαη θσρίφς oη δραζηερηωηεηες ηες θρoσαδηέρας θαη ηες λασηηιίας 

αλαυστής κε γηoη, θωηερα, ηζηηoθωρα θιπ θαζϋς επίζες θαη θάπoηα ζαιάζζηα ζπoρ, 

ωπφς oη θαηαδϊζεης. Σo κέγεζoς ηες ελ ιωγφ αγoράς (θϊθιoς εργαζηϋλ) σπoιoγίζηεθε 

γηα ηo 2005 περίπoσ 173,7 δης € κε ηης ΖΠΑ θαη ηελ Δσρϋπε λα έτoσλ ηoλ πρϋηo ιωγo 

ζηελ αγoρά κε 43% πoζoζηω θαζ' εθάζηε. 

Πηo ζσγθεθρηκέλα, ωζoλ αθoρά ηελ θρoσαδηέρα, φς ηκήκα ηες ελ ιωγφ λασηηιηαθής 

αγoράς, ηo κέγεζoς ασηής αλέρτεηαη ζηα 12 δης € (γηα ηo 2005 κε ηε ζσλoιηθή 

oηθoλoκηθή αμία πoσ δεκηoσργείηαη (πoιιαπιαζηαζηηθές επηδράζεης ζηo εηζωδεκα, 

δεκηoσργία λέφλ ζέζεφλ εργαζίας, αϊμεζε θoρoιoγηθϋλ εζωδφλ) λα είλαη 

σπερδηπιάζηα (περίπoσ 25,5 δης €). Δμέτoσζα ζέζε θαηέτoσλ oη Ζλφκέλες Πoιηηείες 

Ακερηθής (κε ηo 70% ηφλ επηβαηϋλ) θαη αθoιoσζoϊλ ηo Ζλφκέλo Βαζίιεηo θαη ε 

Γερκαλία, φς πεγές δήηεζες σπερεζηϋλ θρoσαδηέρας. Oη ΖΠΑ επίζες θσρηαρτoϊλ θαη 

απω ηελ πιεσρά ηες πρoζθoράς σπερεζηϋλ θρoσαδηέρας κε 85 πιoία ακερηθαληθής 

ηδηoθηεζίας (ηέιε 2003). Αθoιoσζoϊλ ε Νoρβεγία (κε 37 πιoία) θαη ε Διιάδα (21 

πιoία). Αλαθoρηθά κε ηε λασηηιία αλαυστής, ε oπoία περηιακβάλεη ηης 

αγoραπφιεζίες, ελoηθηάζεης θαη λασπεγήζεης ζθαθϋλ αλαυστής, είλαη αλαγθαίo λα 

ηoληζηεί ε ζεκαληηθή πoιιαπιαζηαζηηθή επίδραζε γηα ηα εηζoδήκαηα πoσ ελέτεη o ελ 

ιωγφ θιάδoς, ε oπoία ζστλά αγγίδεη ηo επηαπιάζηo ή oθηαπιάζηo ηες αρτηθής δαπάλες 

γηα ηελ αγoρά ελως ζθάθoσς. Υαραθηερηζηηθά, ζηo Ζλφκέλo Βαζίιεηo γηα θάζε ιίρα 

πoσ δαπαλάηαη ζηε λασηηιία αλαυστής, έμη ιίρες δαπαλϋληαη ζηελ μερά (ηαμίδηα, 

εζηηαηωρηα, μελoδoτεία θιπ). ε παγθωζκηα θιίκαθα ηo 2004 ε ζσγθεθρηκέλε αγoρά 

αλήιζε ζηα 12,5 δης € (θϊθιoς εργαζηϋλ) κε ηης πρoβιέυεης λα θάλoσλ ιωγo γηα 

αϊμεζε ασηoϊ ηoσ κεγέζoσς ζηα 17,5 δης € κέτρη ηo 2010. 
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Ζ λασηηιία αλαυστής ζσληζηά κηα θσθιηθή βηoκεταλία, ε oπoία αληαλαθιά άκεζα ηελ 

αϊμεζε ηoσ ΑΔΠ κηας τϋρας. Με άιια ιωγηα τϋρες κε συειω ΑΔΠ αλαπηϊζζoσλ 

λασηηιία αλαυστής, αθoϊ oσζηαζηηθά πρωθεηηαη γηα σπερεζία συειής εηζoδεκαηηθής 

ειαζηηθωηεηας (αγαζω πoισηειείας). Καηά ζσλέπεηα είλαη θαη απω ηoσς πρϋηoσς ηoκείς 

ηες oηθoλoκίας πoσ επερεάδεη κηα επερτωκελε ϊθεζε. ηελ Δσρϋπε θσρηαρτoϊλ ε 

Γερκαλία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ηo Ζλφκέλo Βαζίιεηo θαηέτoληας αζρoηζηηθά 

περίπoσ ηo 65% ηφλ δαπαλϋλ θαη ηφλ εζωδφλ ηες εσρφπαχθής αγoράς. Σέιoς, άμηα 

αλαθoράς απoηειεί ε αλαπησζζωκελε ηάζε ηoσ θιάδoσ παραγφγής θαη πϋιεζες πoιϊ 

κεγάιφλ ζθαθϋλ, άλφ ηφλ 24 κέηρφλ ζε κήθoς (superyachts) κε Ηηαιία, ΖΠΑ, 

Oιιαλδία θαη Ζλφκέλo Βαζίιεηo λα δηαδρακαηίδoσλ ζεκαληηθω ρωιo ζηoλ ελ ιωγφ 

θιάδo. 

Ζ αγoρά ηες ηoσρηζηηθής λασηηιίας απoηειεί κηα απω ηης ζεκαληηθωηερες αγoρές ηoσ 

λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς κε ζεκαληηθή πoιιαπιαζηαζηηθή επίδραζε ζηo ΑΔΠ θαη 

αμηωιoγε ζσλεηζθoρά ζηελ σπωιoηπε oηθoλoκία. 

XI. ΑΛΗΔΗΑ.  

Ζ αιηεία είλαη έλας ζεκαληηθως λασηηιηαθως θιάδoς o oπoίoς ωκφς βρίζθεηαη ζε 

θάκυε. Παρωιo πoσ ε δήηεζε παρoσζηάδεηαη ασμεκέλε, ε θαηά θεθαιή θαηαλάιφζε 

αιηεσκάηφλ έτεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεσηαία 50 τρωληα, ε πρoζθoρά κεηϋλεηαη φς 

απoηέιεζκα ηες σπεραιίεσζες, περηβαιιoληηθϋλ θαηαζηρoθϋλ πoσ έτoσλ κεηϋζεη ηoλ 

πιεζσζκω ηφλ αιηεσκάηφλ (ηα ηειεσηαία 50 τρωληα θαηά 90%!), αιιά θαη περηoρηζκϋλ 

σπω κoρθή πoζoζηϋζεφλ πoσ επηβάιιoσλ πoιιά θράηε ζηελ αιηεία. εκαληηθά 

αληαγφληζηηθως επίζες παρoσζηάδεηαη o θιάδoς ηες ητζσoθαιιηέργεηας o oπoίoς 

επηδoηείηαη ζ' έλαλ αρηζκω θραηϋλ θαη πρoζθέρεη ηα πρoχωληα ηoσ ζε τακειές ηηκές. 

ηελ περίπηφζε ηoσ ειιεληθoϊ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς, o θιάδoς ηες αιηείας, παρά ηε 

κηθρή ζτεηηθά ζσλεηζθoρά ηες ζηo Α.Δ.Π. (περίπoσ 0,8%), δηαδρακαηίδεη ζσλεθηηθω 

θoηλφληθά ρωιo αθoϊ παρέτεη περίπoσ 40.000 ζέζεης εργαζίας θσρίφς ζε παραθoές θαη 

λεζηφηηθές περηoτές ηoσ Αηγαίoσ θαη ηoσ Ηoλίoσ πειάγoσς. Ζ ειιεληθή αιηεία ζήκερα 

ζηε ζσληρηπηηθή ηες πιεηoυεθία είλαη παράθηηα θαη κηθρής θιίκαθας, ελϋ αμίδεη λα 

ηoληζηεί ωηη ε Διιάδα δηαζέηεη ηελ συειωηερε αλαιoγία αιηέφλ ζηελ Δσρφπαχθή 

Έλφζε κε 1% ηoσ ελεργoϊ πιεζσζκoϊ ηες (ζηoητεία απω ηε Νασηεκπoρηθή). 

Όζoλ αθoρά ηελ Δσρϋπε θσρίαρτε τϋρα ζεφρείηαη μεθάζαρα ε Νoρβεγία ε oπoία 

θαηέτεη ηo 30% ηες αγoράς. Ηζπαλία, Γαιιία θαη Γαλία αθoιoσζoϊλ κε κηθρωηερα 

κερίδηα, 13% ε πρϋηε θαη απω 11% oη δϊo ηειεσηαίες. ε παγθωζκηα θιίκαθα ε 

Δσρϋπε θαηέτεη ηo 8% ηες παγθωζκηας παραγφγής (4,5 δης €) πίζφ απω ηελ Αζία ε 
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oπoία θαηέτεη θαη ηo κεγαιϊηερo κερίδηo αγoράς ίζo κε 56% (31 δης €) θαη ηελ 

Ακερηθή κε 24 % (13 % ε Λαηηληθή Ακερηθή θαη 11% ε Βωρεηα). 

Σo σπάρτoλ έιιεηκκα ζηελ αγoρά ηες αιηείας πρωθεηηαη λα θαιϊυεη ωπφς θαίλεηαη o 

ηατέφς αλαπησζζωκελoς θιάδoς ηφλ ητζσoθαιιηεργεηϋλ. 
 

XII. ΑΜΤΝΣΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Ζ γεφζηραηεγηθή ζέζε ηες Διιάδας, ηες επηβάιιεη λα δηαηερεί κηα αθκαία ακσληηθή 

λασηηιία. ηoλ ελ ιωγφ θιάδo αλήθoσλ ηo Πoιεκηθω Νασηηθω θαη ηo Ληκεληθω ϋκα. 

Κϊρηoη ζθoπoί ηες ακσληηθής λασηηιίας είλαη ε πρoζηαζία θαη αζθάιεηα ηφλ ειιεληθϋλ 

τφρηθϋλ σδάηφλ, ε απoηρoπή oπoηαζδήπoηε ζαιάζζηας ρϊπαλζες, ε παρoτή θαη 

αμηoπoίεζε πιερoθoρηϋλ ζτεηηθϋλ κε ηoλ ειιεληθω ζαιάζζηo τϋρo (Τδρoγραθηθή 

Τπερεζία Πoιεκηθoϊ Νασηηθoϊ), ε ζσληήρεζε λασηηιηαθϋλ σπoδoκϋλ, ωπφς θάρoη, 

θσκαηoζραϊζηες θιπ. Σo λασηηιηαθω cluster ηες Διιάδας βρίζθεηαη αθωκε ζε λεπηαθω 

ζηάδηo, ωζoλ αθoρά ηε ζσλoτή θαη ηε δσλακηθή ηoσ. Απoηειεί αδήρηηε αλάγθε ε 

ελδσλάκφζε θαη άλδρφζή ηoσ, κε ηε ζσλδρoκή ωιφλ ηφλ εκπιεθoκέλφλ θαη αρκωδηφλ 

θoρέφλ, αθoϊ ζε ασηή ηελ περίπηφζε ηα oθέιε γηα ηελ ειιεληθή oηθoλoκία ζα είλαη 

πoιιά θαη πoηθίια. 

Δλ θαηαθιείδη, ηo λασηηιηαθω cluster, ζσλδέεηαη θαη επηθαιϊπηεηαη ζστλά κε άιια 

cluster, θσρίφς εθείλα ηoσ ηoσρηζκoϊ (μελoδoτεηαθές εγθαηαζηάζεης, ηoσρηζηηθή 

λασηηιία θιπ.) θαη ηφλ κεηαθoρϋλ. Ας κελ μετλoϊκε άιιφζηε ωηη ε λασηηιία ζσληζηά 

ηκήκα ηες κεηαθoρηθής δηαδηθαζίας (De Langen Peter W., The Performance Of 

Seaport Ousters, 2003). 

2.2 Ζ ζεκαζία ηoσ πιέγκαηoς λασηηιηαθώλ δραζηερηoηήηωλ γηα ηελ σπόιoηπε 

oηθoλoκία 

Ζ λασηηιία απoηειεί έλα ζεκαληηθω θoκκάηη ηες oηθoλoκηθής δραζηερηωηεηας θαη 

εκπιέθεηαη ζε πoιιoϊς θιάδoσς ασηής, σπω δηάθoρες κoρθές. Σελ ζεκαζία ηες 

λασηηιίας κπoρoϊκε λα ηελ αλαιoγηζηoϊκε ζεκεηϋλoληας ωηη γηα πoιιά θράηε 

απoηειεί αηκoκεταλή oηθoλoκηθής αλάπησμες, ζηερίδoληας ηελ oηθoλoκία θαη 

ζσκβάιιoληας πoηθηιoηρωπφς ζηελ αϊμεζε ηoσ ΑΔΠ. Oη επηδράζεης ηoσ λασηηιηαθoϊ 

cluster ζηελ oηθoλoκία αλαιϊoληαη θάηφζη. 

Πρϋηoλ, ε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα δεκηoσργεί επηπιέoλ εηζωδεκα, κηα 

Πρoζηηζέκελε Αμία ζηo Αθαζάρηζηo Δγτϋρηo Πρoχωλ. Πέραλ ηoσ Πρoχωληoς πoσ 

δεκηoσργείηαη άκεζα, δεκηoσργείηαη επηπιέoλ έκκεζo εηζωδεκα ζηoσς σπωιoηπoσς 

ηoκείς ηες oηθoλoκηθής δραζηερηωηεηας θαη κέζφ πoιιαπιαζηαζηηθϋλ δηαδηθαζηϋλ, 

θαζϋς ηα πρoερτωκελα απω ηε λασηηιία εηζoδήκαηα δηατέoληαη ζηελ αγoρά θαη 
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δεκηoσργoϊλ λέα εηζoδήκαηα θαη αϊμεζε ηφλ επηπέδφλ θαηαλάιφζες θαη επελδϊζεφλ. 

Oη περηζζωηερoη απω ηoσς σπωιoηπoσς θιάδoσς ηες oηθoλoκίας εσλooϊληαη απω ηα 

εηζoδήκαηα πoσ δεκηoσργεί ε δραζηερηωηεηα ηφλ λασηηιηαθϋλ πιεγκάηφλ. 

Γεϊηερoλ, ε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα oδεγεί ζε ζεηηθές επηδράζεης ηoλ ηoκέα ηες 

απαζτωιεζες, θαζϋς δεκηoσργεί λέες ζέζεης εργαζίας, είηε ζηα πιoία, είηε ζηελ μερά, 

ζηης λασηηιηαθές επητεηρήζεης, ζσκβάιιoληας θαη' ασηωλ ηoλ ηρωπo ζηελ 

θαηαπoιέκεζε ηες αλεργίας, ε oπoία απoηειεί θαηλωκελo πoσ καζηίδεη πoιιές απω ηης 

ζϊγτρoλες oηθoλoκίες. 

Σρίηoλ, δεκηoσργεί θoρoιoγηθά έζoδα γηα ηo θράηoς ηα oπoία πρoθϊπηoσλ απω ηε 

θoρoιωγεζε, άκεζε θαη έκκεζε, εργαδoκέλφλ θαη επητεηρήζεφλ ζε λασηηιηαθoϊς 

θιάδoσς, αιιά θαη ωζφλ επφθειoϊληαη απω ηoσς θιάδoσς ασηoϊς. 

Σέηαρηoλ, απoηειεί απoθαζηζηηθω παράγoληα ζηε βειηίφζε ηoσ εκπoρηθoϊ ηζoδσγίoσ, 

ηoσ ηζoδσγίoσ θίλεζες θεθαιαίφλ, θαη ηoσ ηζoδσγίoσ άδειφλ ζσλαιιαγϋλ ηφλ 

ζσζηαηηθϋλ ζηoητείφλ ηoσ ηζoδσγίoσ πιερφκϋλ κηας oηθoλoκίας αθoϊ ζσλήζφς oη 

εμαγφγές θαη ηα εηζρέoληα θεθάιαηα πoσ oθείιoληαη ζηελ λασηηιία σπερβαίλoσλ ηης 

αληίζηoητες εηζαγφγές θαη ηα θεθάιαηα πoσ εθρέoσλ. Σo πιεoλάδoλ ηζoδϊγηo ηες 

λασηηιίας επηδρά ζεηηθά θαη πρoς ηελ θαηεϊζσλζε ηες ηζoζθέιηζες ηoσ ηζoδσγίoσ 

πιερφκϋλ κηας τϋρας. 

Άμηες αλαθoράς απoηειoϊλ θαη oη έκκεζες επηπηϋζεης ηες λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας 

ζηελ σπωιoηπε oηθoλoκία Πρωθεηηαη γηα επηπηϋζεης oη oπoίες είλαη απoηέιεζκα ηφλ 

δαπαλϋλ ηες λασηηιίας ζηoσς θιάδoσς κε ηoσς oπoίoσς ζσλεργάδεηαη. Oη ελ ιωγφ 

επηπηϋζεης είλαη κεηρήζηκες ζε ωρoσς πρoζηηζέκελες αμίας, απαζτωιεζες, δαπαλϋλ 

θαη θoρoιoγηθϋλ εζωδφλ.  Παραδείγκαηoς τάρηλ, oη δαπάλες ηες λασηηιίας ζηoλ θιάδo 

«Μεταλήκαηα θαη Δίδε Δμoπιηζκoϊ» ελέτoσλ oρηζκέλες επηπηϋζεης, ωπφς δεκηoσργία 

ζέζεφλ απαζτωιεζες, αϊμεζε ηες ζσλoιηθής πρoζθoράς ηoσ θιάδoσ, ηφλ 

θoρoιoγηθϋλ εζωδφλ θιπ. Ζ επηζηεκoληθή κέζoδoς πoσ τρεζηκoπoηείηαη γηα ηε 

κέηρεζε ηoσς είλαη ε αλάισζε εηζρoϋλ-εθρoϋλ (input-output analysis) ε oπoία 

επηηρέπεη ηoλ πρoζδηoρηζκω ηφλ άκεζφλ θαη έκκεζφλ κεηαβoιϋλ ζηελ oηθoλoκία απω 

ηε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα. (Oη Δπηδράζεης ηες Διιελωθηεηες Φoρηεγoϊ 

Πoληoπωρoσ Νασηηιίας ζηελ Διιεληθή Oηθoλoκία., 2001). 

Δπηπιέoλ, ιωγφ ηoσ θαηλωκελoσ ηες ζσκπιερφκαηηθωηεηας θαη ηες αιιειεμάρηεζες 

αλάκεζα ζε λασηηιηαθές θαη παραλασηηιηαθές επητεηρήζεης, αλ  έλας λασηηιηαθως 

θιάδoς παρoσζηάζεη πρoβιήκαηα, ηωηε oιωθιερo ηo δίθησo επητεηρήζεφλ ζα 
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σπoιεηηoσργεί. Παραδείγκαηoς τάρηλ, αλ ηα λασηηιηαθά πραθηoρεία δελ ιεηηoσργoϊλ 

ζφζηά, γίλoληαη αληηιεπηές oη ζσλέπεηες γηα ηo cluster (ηα πηζηoπoηεηηθά ηφλ πιoίφλ 

λα ιήγoσλ τφρίς λ' αλαλεϋλoληαη ζσλεπϋς λα κελ είλαη δσλαηω λα απoπιεϊζoσλ απω ή 

λα θαηαπιεϊζoσλ πρoς θάπoηo ιηκάλη, θαζσζηερήζεης ζηης παραδωζεης ηφλ θoρηίφλ, 

πρωζηηκα θιπ.). Αλάιoγα κε ηoσς θιάδoσς πoσ εκθαλίδoσλ ηα πρoβιήκαηα, ωπφς ε 

λασπήγεζε ή oη πρoκήζεηες αληαιιαθηηθϋλ ηωηε oη ζσλέπεηες είλαη αθωκε πηo εκθαλής 

θαη βιαβερές. Σo λασηηιηαθω cluster oσζηαζηηθά είλαη έλα ζσκπαγές ζϊζηεκα, ωπoσ oη 

ζσλέπεηες απω κηα ελδετωκελε αιιαγή κηας κεηαβιεηής πρoφζείηαη άκεζα ζε 

oιωθιερo ηo ζϊζηεκα. Απωρρoηα ηες αιιειεμάρηεζες ασηής απoηειoϊλ oη oηθoλoκίες 

ζσλεργηϋλ oη oπoίες ζσλεπάγoληαη ζεκαληηθά oθέιε γηα oιωθιερo ηo cluster. 

Δπηπρoζζέηφς, έλα πιέγκα επητεηρήζεφλ ζσλεπάγεηαη κηα δσλακηθή ηελ oπoία δε ζα 

είταλ oη επητεηρήζεης αλ δρoϊζαλ ασηωλoκα Γηα παράδεηγκα, oη επητεηρήζεης ελως 

πιέγκαηoς δραζηερηoηήηφλ είλαη ζε ζέζε λα επηηϊτoσλ θαιϊηερε ηηκή ζηης 

δηαπραγκαηεϊζεης ηoσς κε θάπoηo πρoκεζεσηή ή κε κηα εηαηρία marketing γηα ηε 

δηαθήκηζε ηoσς. Σo cluster, κέζφ ασηής ηες κεγάιες δσλακηθής ηoσ, δϊλαηαη λ' 

αζθήζεη ζεηηθή πίεζε ζηελ Κσβέρλεζε γηα ηε δεκηoσργία έργφλ σπoδoκής πoσ ζα 

πρoάγoσλ ηελ επητεηρεκαηηθή δραζηερηωηεηα γεληθωηερα ή αθωκε λα φζήζεη ηoσς 

αζθoϊληες ηελ oηθoλoκηθή πoιηηηθή λα σηoζεηήζoσλ κηα πηo εσλoχθή γηα ηης επελδϊζεης 

πoιηηηθή (κείφζε ηφλ θoρoιoγηθϋλ ζσληειεζηϋλ, απειεσζέρφζε αγoρϋλ θιπ.). 

Αθωκε, κηα ηατέφς αλαπησζζωκελε τϋρα είλαη ζε ζέζε λα επερεάζεη πoηθηιoηρωπφς 

ηελ παγθωζκηα λασηηιηαθή θoηλωηεηα. Σραλω παράδεηγκα απoηειεί ε Κίλα, ε oπoία 

βρίζθεηαη ζε θάζε αλάπησμες, κε ζσλέπεηα λα σπάρτεη δήηεζε γηα ελεργεηαθές ϊιες, 

πρoχωληα θαη εμαγφγές, άρα θαη αλάγθε παρoτής κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ. Αθωκε, 

ηδηαίηερα ζεκαληηθως είλαη o ρωιoς ηες θηλέδηθες λασηηιίας ε oπoία ζαθέζηαηα 

επερεάδεη ηης λασηηιηαθές αγoρές. 

Αλαθoρηθά κε ηελ ειιεληθή oηθoλoκία, ηo πιέγκα λασηηιηαθϋλ δραζηερηoηήηφλ 

εκθαλίδεη αμηoζεκείφηες ζεηηθές επηδράζεης ζηα δηάθoρα καθρooηθoλoκηθά κεγέζε 

ασηής. Oη επηδράζεης ασηές δηατέoληαη ζηoσς περηζζωηερoσς παραγφγηθoϊς θιάδoσς 

ηες ειιεληθής oηθoλoκίας ζσκβάιιoληας θαη' ασηω ηoλ ηρωπo ελεργά ζηελ αϊμεζε ηφλ 

αλαπησμηαθϋλ ρσζκϋλ. Παραθάηφ περηγράθoληαη oη θσρηωηερες επηδράζεης ηες 

λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία ζε πρoζηηζέκελε αμία, 

απαζτωιεζε, ηζoδϊγηo πιερφκϋλ θαη δεκωζηα έζoδα. Σα κεγέζε πoσ αλαθέρoληαη θαη 

ηα ζηαηηζηηθά ζηoητεία βαζίδoληαη ζε δϊo κειέηες ηoσ Παλεπηζηεκίoσ Πεηραηϋς, ε κία 

ζτεηηθή κε ηελ θαηαγραθή θαη δηερεϊλεζε ηφλ επηπηϋζεφλ ηες λασηηιηαθής 
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δραζηερηωηεηας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία θαηά ηελ περίoδo 2003-2004 θαη ε άιιε 

αλαθoρηθά κε ηης επηδράζεης ηες ειιελωθηεηες θoρηεγoϊ πoληoπωρoσ λασηηιίας ζηελ 

ειιεληθή oηθoλoκία ηo έηoς 2000 (Oη επηδράζεης ηες ειιελωθηεηες θoρηεγoϊ 

πoληoπωρoσ λασηηιίας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία. Γηερεϊλεζε θαη θαηαγραθή ηφλ 

επηπηϋζεφλ ηες λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία: Νασηεργαηηθω 

θωζηoς θαη θωζηoς επάλδρφζες ηoσ ειιεληθoϊ πιoίoσ). 
 

2.2.1. Πρoζηηζέκελε αμία 

Πρϋηε ζεκαληηθή ζσλεηζθoρά ηφλ cluster ζηελ oηθoλoκηθή αλάπησμε κηας τϋρας 

είλαη, πρoθαλϋς, ε πρoζηηζέκελε αμία πoσ παράγεηαη θαη πρoζηίζεηαη ζηo ΑΔΠ ηες 

oηθoλoκίας, ιωγφ   ηφλ   oηθoλoκηϋλ  ζσλεργηϋλ.   Δμαηηίας   ηες  γεφγραθηθής   

εγγϊηεηας  θαη   ηες επαλαιακβαλωκελες ζσλεργαζίας δεκηoσργoϊληαη ασηoκαηηζκoί 

κεηαμϊ ηφλ επητεηρήζεφλ, ασμάλεηαη ε παραγφγηθωηεηα ηoσς θαη κεηϋλεηαη ηo κέζo 

θωζηoς. Άκεζα ζσλεπάγεηαη ωηη oη επητεηρήζεης γίλoληαη πηo απoηειεζκαηηθές θαη είλαη 

ζε ζέζε λα απoθηήζoσλ θάπoηo αληαγφληζηηθω πιεoλέθηεκα. Δπηπρoζζέηφς θάπoηες 

απω ασηές δϊλαληαη λα εμεηδηθεσζoϊλ περαηηέρφ ζηης εργαζίες πoσ επηηειoϊλ (π.τ. 

πρoκήζεηες πρϋηφλ σιϋλ) κεηϋλoληας θη άιιo ηo θωζηoς παραγφγής θαη 

κεγηζηoπoηϋληας ηα oθέιε γηα oιωθιερo ηo cluster. Δπηπιέoλ, oη εμφηερηθές 

oηθoλoκίες πoσ απoρρέoσλ απω έλα πιέγκα επητεηρήζεφλ (δεκηoσργία θαη δηάτσζε 

ηετλoιoγηθής γλϋζες εθπαίδεσζε εργαηηθoϊ δσλακηθoϊ θιπ) δεκηoσργoϊλ πρωζζεηo 

πρoχωλ γηα ηελ oηθoλoκία. Καηαιήγoσκε ζηo ζσκπέραζκα ωηη ε δεκηoσργoϊκελε 

πρoζηηζέκελε αμία oθείιεηαη ζηo γεγoλως ηες oργάλφζες ηφλ επητεηρήζεφλ σπω κoρθή 

clustering Με άιια ιωγηα, ηo εηζωδεκα πoσ παράγεη ηo cluster σπερβαίλεη ηo άζρoηζκα 

ηφλ επηκέρoσς εηζoδεκάηφλ πoσ ζα παρήγαγαλ oη επητεηρήζεης αλ ιεηηoσργoϊζαλ 

μετφρηζηά, τφρίς λα ζσλσπάρτoσλ θαη λα ζσλεργάδoληαη Δπίζες ε ϊπαρμε cluster ζε 

κηα ηoπoζεζία απoηειεί πωιo έιμες γηα ηης επητεηρήζεης ζτεηηθϋλ θιάδφλ εσλoϋληας 

παράιιεια ηελ επητεηρεκαηηθωηεηα θαη παρέτoληας ηης θαηάιιειες ζσλζήθες γηα ηε 

δεκηoσργία λέφλ επητεηρήζεφλ, ζηoητεία ζεκαληηθά γηα ηελ oηθoλoκηθή αλάπησμε κηας 

τϋρας. Καη' αρτήλ, ηα εκπωδηα εηζωδoσ ζ' έλα δίθησo επητεηρήζεφλ είλαη τακειωηερα 

απω oπoσδήπoηε αιιoϊ. Ασηω oθείιεηαη αθελως ζηo γεγoλως ωηη oη απαηηoϊκελες 

εηζρoές γηα ηελ παραγφγή, ωπφς πρϋηες ϊιες ή αλζρϋπηλo θεθάιαηo, είλαη άκεζα 

δηαζέζηκες θαη πρoζβάζηκες εληως ηoσ cluster θαη αθεηέρoσ ζηα τρεκαηoπηζηφηηθά 

ηδρϊκαηα ηα oπoία είλαη ζε ζέζε λα τρεκαηoδoηήζoσλ κηα επητεηρεκαηηθή πρoζπάζεηα 

κε εσλoχθoϊς ωρoσς ή λα παρέτoσλ επελδσηηθές ζσκβoσιές κεηϋλoληας θαη' ασηωλ ηoλ 

ηρωπo ηoλ τρεκαηooηθoλoκηθω θίλδσλo. Αθωκε, εμίζoσ ζεκαληηθω ζηoητείo γηα ηελ 

πρoζέιθσζε επητεηρήζεφλ, ή ηε δεκηoσργία λέφλ, είλαη ε πιερoθωρεζε πoσ παρέτεηαη 
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κέζα ζηo cluster γηα ελδετωκελες επητεηρεκαηηθές εσθαηρίες, ηo ζηoητείo ασηω κάιηζηα 

εληζτϊεηαη απω ηης δηαπρoζφπηθές ζτέζεης πoσ αλαπηϊζζoληαη κεηαμϊ ηφλ κειϋλ 

ασηoϊ. στλά, ε ϊπαρμε θαη κωλo ελως cluster ζε κηα ηoπoζεζία ζσλεπάγεηαη ηελ 

ϊπαρμε επητεηρεκαηηθϋλ εσθαηρηϋλ. Σέιoς κέζα ζ' έλα πιέγκα ζσλεργαδωκελφλ 

επητεηρήζεφλ σπάρτoσλ ηα περηζϋρηα γηα εθαρκoγή θαηλoηoκηϋλ θαη άρα αϊμεζες ηες 

παραγφγηθωηεηας. Ζ πρoζέιθσζε επητεηρήζεφλ θαη ε δεκηoσργία λέφλ ιωγφ 

clustering, ζσλεπάγεηαη αλαζέρκαλζε ηες oηθoλoκηθής δραζηερηωηεηας, αϊμεζε ηφλ 

επελδϊζεφλ, εγτϋρηφλ ή αιιoδαπϋλ, θαζϋς επίζες θαη ηφλ αλαπησμηαθϋλ ρσζκϋλ 

oιωθιερες ηες oηθoλoκίας (Michael Porter, On Competition, 1998). 

ϊκθφλα κε κειέηε ηoσ Παλεπηζηεκίoσ Πεηραηϋς ζτεηηθά κε ηελ θαηαγραθή θαη 

δηερεϊλεζε ηφλ επηπηϋζεφλ ηες λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας ζηελ ειιεληθή oηθoλoκία, 

θαηά ηo έηoς 2003 ε επίδραζε ηες λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας σπoιoγίζηεθε ζηo 

3,7% ηες ζσλoιηθής πρoζηηζέκελες αμίας ηες ειιεληθή oηθoλoκίας, ελϋ ηo 2004, 

τρoληά θαηά ηελ oπoία ε λασηηιία είτε ζεκαληηθή αϊμεζε ηφλ εηζoδεκάηφλ πoσ 

εηζέρεσζαλ ιωγφ ηoσ ζεηηθoϊ θιίκαηoς ζηε λασιαγoρά, ηo ελ ιωγφ κέγεζoς ασμήζεθε 

θαη αλήιζε ζηo 6,6% ηες ζσλoιηθής αθαζάρηζηες πρoζηηζέκελες αμίας ηες oηθoλoκίας. 

Ζ επίδραζε ασηή είλαη αηζζεηή ζε πoιιoϊς θιάδoσς ηες ειιεληθής oηθoλoκίας, ζηoσς 

34 απω ηoσς 36 πoσ κειεηήζεθαλ. Μάιηζηα, ζε επηά απω ασηoϊς ε επίδραζε είλαη 

ηδηαίηερα ζεκαληηθή θαη κεγαιϊηερε ηoσ 20%. 

O θιάδoς πoσ δέτεηαη ηε κεγαιϊηερε επίδραζε είλαη ασηως ηφλ αερoκεηαθoρϋλ κε 

64,8%. Αθoιoσζoϊλ oη θιάδoη «Μεταλήκαηα θαη Δίδε Δμoπιηζκoϊ» (55,4%), 

«Καηαζθεσή Λoηπoϊ Δμoπιηζκoϊ Μεηαθoρϋλ» (53,5%), «Καηαζθεσή Ασηoθηλήηφλ 

Oτεκάηφλ» (45,4%) θαη Πρoχωληα Γηϊιηζες Πεηρειαίoσ θαη Κφθ» (40.6%). Σέιoς, ζε 

έρεσλα γηα ηελ επίδραζε ηες θoρηεγoϊ πoληoπωρoσ λασηηιίας ζηελ oηθoλoκία, 

σπoιoγίζηεθε ωηη θαηά ηo έηoς 2000 ε ζσλoιηθή πρoζηηζέκελε αμία απω ηης 

δραζηερηωηεηας ηες πoληoπωρoσ λασηηιίας (ηωζo ζηo εζφηερηθω, ωζo θαη ζηo 

εμφηερηθω) αλήιζε ζηα 1695 δης δρατκές, ή ηo 4,7% ηες ζσλoιηθής αθαζάρηζηες 

πρoζηηζέκελες αμίας. Απω ηo πoζω ασηω, 48 δης δρτ είλαη oη ακoηβές θαη εργoδoηηθές 

εηζθoρές ηφλ απαζτoιoϊκελφλ ζε εγτϋρηα λασηηιηαθά γραθεία, 656 δης oη ακoηβές θαη 

εηζθoρές ηφλ Διιήλφλ λασηηθϋλ θαη 991 δης ε δεκηoσργεζείζα αθαζάρηζηε 

πρoζηηζέκελε αμία ζηoσς εγτϋρηoσς παραγφγηθoϊς θιάδoσς. 
 

2.2.2 Απαζτωιεζε 

εκαληηθή είλαη ε επίδραζε ηoσ ειιεληθoϊ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς θαη ζηελ 

απαζτωιεζε. Καηά ηo έηoς 2000, ε πoληoπωρoς λασηηιία δεκηoϊργεζε ζσλoιηθά 

194.000 ζέζεης εργαζίας (5% ηες ζσλoιηθής απαζτωιεζες), ηωζo ζηα πιoία, ωζo θαη 
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ζηo εζφηερηθω ηες τϋρας. Απω ηης 194.000 ζέζεης πoσ δεκηoσργήζεθαλ, oη 60.000 

αθoρoϊζαλ Έιιελες λασηηθoϊς πoσ απαζτoιήζεθαλ ζηα πoληoπωρα πιoία (πoζoζηω 

31%), 11.000 ήηαλ ζέζεης ζε λασηηιηαθά γραθεία ηoσ εζφηερηθoϊ ζτεηηθά κε ηελ 

πoληoπωρo λασηηιία (πoζoζηω 6% ηφλ ζσλoιηθϋλ ζέζεφλ) θαη 123.000 Έιιελες 

απαζτoιήζεθαλ ζε άιιoσς θιάδoσς (63% πoζoζηω). Παραηερoϊκε κε άιια ιωγηα ωηη 

oη περηζζωηερες ζέζεης απαζτωιεζες πoσ δεκηoσργήζεθαλ ιωγφ ηες πoληoπωρoσ 

λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας αθoρoϊζε άιιoσς παραγφγηθoϊς θιάδoσς, πέραλ ηες 

λασηηιίας.  

Έλα άιιo εμίζoσ ζεκαληηθω ταραθηερηζηηθω, είλαη ε εκθάληζε ζεκαληηθϋλ 

εμφηερηθϋλ oηθoλoκηϋλ θαζϋς επίζες θαη παραγφγή αγαζϋλ δεκωζηoσ ταραθηήρα. Oη 

εμφηερηθές oηθoλoκίες είλαη ζεηηθές, ωπφς παραδείγκαηoς τάρηλ, δεκηoσργία 

αλζρϋπηλoσ θεθαιαίoσ, εθπαίδεσζε ζηειετϋλ γηα ηελ επάλδρφζε πιoίφλ ή εηαηρεηϋλ 

ζηελ μερά, δηάτσζε λασηηιηαθής γλϋζες ζηo cluster, αιιά θαη αρλεηηθές, ωπφς 

επηβάρσλζε ηoσ περηβάιιoληoς απω ζαιάζζηα αηστήκαηα Oδεγoϊκαζηε ζηo 

ζσκπέραζκα ωηη ε θϊζε ηες λασηηιίας είλαη ηέηoηα ϋζηε ηα αγαζά δεκωζηoσ ταραθηήρα 

απoηειoϊλ αλαγθαία πρoψπωζεζε γηα ηελ απρωζθoπηε θαη εϊρσζκε ιεηηoσργία ηφλ 

επητεηρήζεφλ ηoσ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς δραζηερηoηήηφλ. Πηo ησπηθά παραδείγκαηα 

ηέηoηφλ δεκωζηφλ αγαζϋλ απoηειoϊλ oη θάρoη, θσκαηoζραϊζηες θαη έργα 

βσζoθωρεζες. 

Oη παραπάλφ απoηειoϊλ ηης θσρηωηερες oηθoλoκηθές επηδράζεης ηoσ λασηηιηαθoϊ 

πιέγκαηoς δραζηερηoηήηφλ, oη oπoίες πoζoηηθoπoηoϊληαη θαη πρoζδηoρίδoληαη κε 

αθρίβεηα. Πέραλ ασηϋλ ωκφς, ε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα ελέτεη θαη άιιες, πoηθίιες 

ζσλέπεηες θoηλφληθooηθoλoκηθoϊ ταραθηήρα γηα ηo ζϊλoιo ηες oηθoλoκίας, πoιιές απω 

ηης oπoίες ωκφς είλαη δϊζθoιo λα πoζoηηθoπoηεζoϊλ ιωγφ ηoσ ηδηαίηερoσ ταραθηήρα 

ηoσς. Υαραθηερηζηηθω παράδεηγκα ηέηoηφλ ζεηηθϋλ ζσλεπεηϋλ απoηειoϊλ oη 

εμφηερηθές oηθoλoκίες πoσ απoρρέoσλ απω ηε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα ηελ 

παραπάλφ θαηεγoρία αλήθoσλ ε δηάτσζε γλϋζες ζηελ oηθoλoκία κέζφ ηoσ cluster θαη 

ε δεκηoσργία αλζρϋπηλoσ θεθαιαίoσ, ηα ερεζίζκαηα θαη ηα θίλεηρα πoσ πρoθϊπηoσλ 

εληως ηoσ cluster γηα θαηλoηoκίες, ε δεκηoσργία λέφλ σπoδoκϋλ ζηελ περηoτή ωπoσ 

είλαη εγθαηεζηεκέλo ηo δίθησo ηφλ επητεηρήζεφλ θ.α 

Αθωκε πρoθϊπηoσλ θαη oρηζκέλα ζεκαληηθά δεκωζηα αγαζά θoηλφληθoϊ ταραθηήρα, 

ωπφς είλαη ε ζϊλδεζε κέζφ αθηoπιoχθϋλ γρακκϋλ απoκαθρσζκέλφλ περηoτϋλ 

(θσρίφς λεζηϋλ) κε ηα αζηηθά θέληρα, ε πρoζηαζία ηoσ περηβάιιoληoς τάρε ζηε δράζε 

ηες αθηoθσιαθής, ε αζθάιεηα θαη ε εζληθή άκσλα πoσ παρέτεη ηo Πoιεκηθω Νασηηθω 
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θαη άιιες δεσηερεϊoσζες δράζεης, ωπφς σπoζαιάζζηες     αρταηoιoγηθές αλαζθαθές, 

βσζoθoρήζεης, δηαζϋζεης. Δλ θαηαθιείδη, oη επηδράζεης ηες λασηηιηαθής 

δραζηερηωηεηας ζηελ σπωιoηπε oηθoλoκία πoηθίιoσλ θαη εθηείλoληαη απω ακηγϋς 

oηθoλoκηθά oθέιε, ωπφς είλαη ε εηζρoή ηoσ λασηηιηαθoϊ πιoϊηoσ ζηελ oηθoλoκία ε 

oπoία ζσλεπάγεηαη δεκηoσργία εηζoδεκάηφλ, θεθαιαίoσ θαη λέφλ ζέζεφλ εργαζίας, 

έφς θoηλφληθoϊ ταραθηήρα αγαζά ωπφς είλαη ε δεκηoσργία αλζρϋπηλoσ θεθαιαίoσ, ε 

περηβαιιoληηθή πρoζηαζία θαη ε εζληθή άκσλα. 
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3. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣO ΗOΕΤΓΗO ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Σo ηζoδϊγηo πιερφκϋλ είλαη oη τρεκαηooηθoλoκηθές ρoές κίας τϋρας κε ηo εμφηερηθω 

ζε κία oρηζκέλε τρoληθή περίoδo (ζσλήζφς ηo έηoς). Σo ηζoδϊγηo πιερφκϋλ 

δηαρζρϋλεηαη ζε δηαδoτηθά επίπεδα θαη είλαη εμ oρηζκoϊ ηζoζθειηζκέλo. Oη ωπoηες 

απoθιίζεης παρoσζηάδoληαη ζηελ πράμε είλαη πρoχωλ ζηαηηζηηθϋλ ζθαικάηφλ, πoσ 

δηoρζϋλoληαη κε εηδηθή εγγραθή ζηoσς εζληθoϊς ιoγαρηαζκoϊς. Χζηωζo, ηα ηζoδϊγηα 

ζηα επίπεδα πoσ ηα δηαρζρϋλoσλ κπoρoϊλ λα είλαη ειιεηκκαηηθά ή πιεoλαζκαηηθά.  

Πρϋηo επίπεδo είλαη ηo εκπoρηθω ηζoδϊγηo ή θαζαρές εμαγφγές (εμαγφγές κείoλ ηης 

εηζαγφγές). ε ασηω πρoζηίζεηαη ε θαζαρή εμαγφγή σπερεζηϋλ (εμαγφγές κείoλ ηης 

εηζαγφγές σπερεζηϋλ ωπφς ε λασηηιία θαη oη αζθάιεηες) θαη δίλεη ηo ηζoδϊγηo αγαζϋλ 

θαη σπερεζηϋλ. ηε ζσλέτεηα ζτεκαηίδεηαη ηo ηζoδϊγηo άδειφλ ζσλαιιαγϋλ (άδειoη 

πωρoη θαη πιερφκές, ωπφς ηωθoη, κερίζκαηα, θέρδε, ηoσρηζκως απω άιιες τϋρες θαη 

πρoς άιιες τϋρες, εκβάζκαηα κεηαλαζηϋλ απω ηo εμφηερηθω θαη πρoς ηo εμφηερηθω, 

θαζαρές κεηαβηβάζεης απω ή πρoς ηελ ΔΈ γηα ηα κέιε ηες θιπ.) ηo oπoίo, ωηαλ 

πρoζηεζεί ζηo ηζoδϊγηo αγαζϋλ θαη σπερεζηϋλ, πρoθϊπηεη ηo ηζoδϊγηo ηρετoσζϋλ 

ζσλαιιαγϋλ. Σέιoς, σπάρτεη ε θαζαρή θίλεζε θεθαιαίφλ (εηζρoές κείoλ ηης εθρoές). 

Όηαλ ασηή πρoζηεζεί ζηo ηζoδϊγηo ηρετoσζϋλ ζσλαιιαγϋλ (καδί κε ηε δηαθoρά 

αλαπρoζαρκoγής τρσζoϊ θαη ζσλαιιαγκαηηθϋλ ηζoηηκηϋλ) δίλεη ηo ηζoδϊγηo 

εμφηερηθϋλ ζσλαιιαγϋλ. 

Σελ περίoδo 2000-2008, ηo πιεωλαζκα ηoσ ηζoδσγίoσ σπερεζηϋλ γηα κεηαθoρές 

ζσλέβαιε θαζoρηζηηθά ζηoλ περηoρηζκω ηoσ ειιείκκαηoς ηoσ ηζoδσγίoσ ηρετoσζϋλ 

ζσλαιιαγϋλ, αθoϊ θάισυε πάλφ απω 20% ηoσ ζσλετϋς δηεσρσλωκελoσ ειιείκκαηoς 

ηoσ εκπoρηθoϊ ηζoδσγίoσ. 

Δμάιιoσ, oη θαζαρές εηζπράμεης απω ηελ παρoτή σπερεζηϋλ κεηαθoρϋλ αληηζηoητoϊλ 

ζηo 3,4% ηoσ ΑΔΠ ηες τϋρας. Ζ ζεκαληηθωηερε ζσληζηϋζα (περίπoσ 93%) ηφλ 

εηζπράμεφλ ηoσ ηζoδσγίoσ σπερεζηϋλ κεηαθoρϋλ είλαη oη εηζπράμεης γηα ηελ παρoτή 

σπερεζηϋλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ, oη oπoίες παρoσζίαζαλ ζεκαληηθά ηατϊηερε 

αϊμεζε ηελ πηo πάλφ περίoδo (βι. Πίλαθα 1). Δηδηθωηερα, oη θαζαρές εηζπράμεης απω 

σπερεζίες κεηαθoρϋλ ασμήζεθαλ κε κέζo εηήζηo ρσζκω 16,3% ηελ περίoδo 2004-2008 

έλαληη 3,6% ηελ περίoδo 2000-2003. Ζ επηηάτσλζε ηoσ ρσζκoϊ αλωδoσ ηφλ θαζαρϋλ 

εηζπράμεφλ απω ηε λασηηιία oθείιεηαη θσρίφλ ζηελ αϊμεζε ηφλ λαϊιφλ απω ηo 2004 

θαη κεηά ιωγφ ηες συειωηερες δήηεζες γηα ζαιάζζηες κεηαθoρές εθ κέρoσς ηες Κίλας.  
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ΠΗΝΑΚΑ 5: ΜΑΚΡOOΗΚOΝOΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦOΡΧΝ 

       

Καθαρές 
εισπράξεις 
από παρoτή 
σπηρεσιών 
για 
θαλάσσιες 
μεταυoρές 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% τoσ ΑΕΠ 3,4 2,8 2,6 3 4,3 4,3 3,9 4,5 4,7 3,1 

% τoσ 
ισoζσγίoσ 
τρετoσσών 
σσναλλαγών 

43,3 38,9 39,3 45,7 73,9 56,3 34,9 31,4 32 28,1 

% τoσ 
εμπoρικoύ 
ισoζσγίoσ 

21 19,1 17,6 22,7 31,1 30,1 23,4 24,7 25,3 24,3 

%των 
εισπράξεων 
από 
σπηρεσίες 

52,8 45 37,2 44,7 51,2 54 53,8 61,8 65 59,1 

%των 
εισπράξεων 
από 
σπηρεσίες 
μεταυoρών 

110 109,5 114,7 110,7 104,5 108,8 112,6 111,8 112,8 115,3 

ΠΖΓΖ: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓO 

Oη σπερεζίες ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ περηιακβάλoσλ ηης αθωιoσζες δραζηερηωηεηες: 

Μεηαθoρά αγαζϋλ, ε oπoία δηαθρίλεηαη ζε σπερεζίες γηα: 

α) κεηαθoρά αγαζϋλ απω / πρoς ηελ τϋρα αλαθoράς θαη 

β) δηακεηαθoκηζηηθω εκπωρηo, oη oπoίες πρoζθέρoληαη ζε ηρίηες τϋρες. 

γ) κεηαθoρά πρoζϋπφλ, θαη Λoηπές ή βoεζεηηθές πρoς ηε λασηηιία σπερεζίες, δειαδή 

ειιηκεληζκως, πιoήγεζε θ.α. 

Σελ περίoδo 2000-2008, oη εηζπράμεης απω κεηαθoρά αγαζϋλ – πρoερτωκελες ζτεδωλ 

απoθιεηζηηθά απω ηo δηακεηαθoκηζηηθω εκπωρηo-αληηζηoητoϊζαλ ζε περίπoσ 95% ηφλ 

ζσλoιηθϋλ εηζπράμεφλ απω σπερεζίες ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ. Αληίζεηα, oη πιερφκές 

γηα βoεζεηηθές πρoς ηε λασηηιία σπερεζίες απoηειoϊλ ηε ζεκαληηθωηερε εθρoή.  

Όκφς, ηωζo oη ζαιάζζηες κεηαθoρές γηα δηακεηαθoκηζηηθω εκπωρηo ωζo θαη oη 

ζτεηηδωκελες κε ασηές πιερφκές γηα ιηκεληθά ηέιε θαη ζσλαθείς σπερεζίες ζσλδέoληαη 

κε ηης δραζηερηωηεηες ηες πoληoπωρoσ λασηηιίας. Απω ηε ζϊγθρηζε ηoσ επηπέδoσ ηφλ 

εηζπράμεφλ απω σπερεζίες ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ κε ηελ εμέιημε ηφλ λαϊιφλ 

παραηερείηαη ωηη ε άλoδoς ηφλ θαζαρϋλ εηζπράμεφλ απω ζαιάζζηες κεηαθoρές 

ζσλδέεηαη κε ηελ αϊμεζε ηφλ λαϊιφλ, ωπφς ασηή πρoζδηoρίδεηαη απω ηo ClarkSea 

Index. σγθεθρηκέλα, ηελ περίoδo 2000-2008, ε κέζε εηήζηα αϊμεζε ηφλ λαϊιφλ ήηαλ 
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9%, ελϋ ηφλ θαζαρϋλ εηζπράμεφλ απω ζαιάζζηες κεηαθoρές αλήιζε ζε 18%. 

Δηδηθωηερα ηελ περίoδo 2004-2008, oπωηε θαη ζεκεηϋζεθαλ ηζηoρηθϋς συειά επίπεδα 

ζηης ηηκές ηφλ λαϊιφλ, ε κέζε εηήζηα αϊμεζε ηφλ λαϊιφλ ήηαλ 12% θαη ηφλ θαζαρϋλ 

εηζπράμεφλ 23%. εκεηϋλεηαη ωηη, ιωγφ ηες παγθωζκηας oηθoλoκηθής θρίζες, ηo 2009 

oη λαϊιoη ζεκείφζαλ πηϋζε θαηά 63% θαη oη θαζαρές εηζπράμεης απω ζαιάζζηες 

κεηαθoρές θαηά 40% ζε ζϊγθρηζε κε ηo 2008.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠO ΜΔΣΑΦOΡΑ ΑΓΑΘΧΝ 
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ΠΖΓΖ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓO 

 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΔΠΗΠΔΓO ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦOΡΧΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΠΔΓO ΝΑΤΛΧΝ 

Π

ΖΓΖ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓO 

Εκατ. $ 
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4. ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚOΣΖΣΑ 

Ζ ειιεληθή λασηηιία, ζηήρημε ηελ αλάπησμε ηες ζηoλ βαζηθω δηαζέζηκo πωρo, ηo 

αλζρϋπηλo δσλακηθω ηες. Oη άλζρφπoη πoσ απαζτoιoϊληαη ζηε λασηηιία δηαζέηoσλ κηα 

βάζε γλϋζες ζτεηηθά κε ηε λασηηιηαθή δηατείρηζε, αιιά ηασηωτρoλα, δηαζέηoσλ ηελ 

επητεηρεκαηηθωηεηα ε oπoία επηηρέπεη ηελ αμηoπoίεζε ασηής ηες βάζες γλϋζες. Γελ 

είλαη σπερβoιή, δειαδή, λα αλαθερζεί ωηη ασηω πoσ θαηά θϊρηo ιωγo ζσλέβαιε ζηε 

ζσγθρωηεζε θαη αλάπησμε ηες λασηηιίας είλαη ηo αλζρϋπηλo δσλακηθω, ζηερηδωκελo 

ηωζo ζηε βάζε γλϋζες πoσ δηέζεηε (αλζρϋπηλo θεθάιαηo), ωζo θαη ζηελ δηάζεζή ηoσ 

λα αλαιάβεη ρίζθo γηα ηελ αμηoπoίεζε ασηής ηες γλϋζες (επητεηρεκαηηθωηεηα). 

Ζ αλαθoρά ζηελ επητεηρεκαηηθωηεηα, ζηελ παρoϊζα αλάισζε, ζσλδέεηαη κε ηελ 

περηγραθή ηες κηθρής επητεηρεκαηηθής πρoζπάζεηας (Calrand et al., 1984), θαη ζαλ 

ηέηoηα, ελλoείηαη θάζε επητείρεζε πoσ αλήθεη ζε ηδηϋηες, δελ είλαη θσρίαρτε ζηoλ 

ηoκέα ηες θαη δελ εθαρκωδεη θάπoηα θαηλoηoκηθή πραθηηθή. O ηδηoθηήηες ηες κηθρής 

επητείρεζες ζεφρείηαη ηo άηoκo πoσ ηδρϊεη θαη δηεσζϊλεη κηα επητείρεζε, κε βαζηθω 

ζηωτo ηελ επηδίφμε ηφλ πρoζφπηθϋλ ηoσ ζηωτφλ. Ζ επητείρεζε είλαη ε βαζηθή πεγή 

ηoσ εηζoδήκαηως ηoσ, απoρρoθά ηoλ περηζζωηερo τρωλo ηoσ θαη ηελ πιεηoυεθία ηφλ 

απoζεκάηφλ ηoσ θαη ηελ αληηκεηφπίδεη ζαλ επέθηαζε ηες πρoζφπηθωηεηάς ηoσ. 

Ζ ερκελεία πoσ δίλεηαη ζηoλ ωρo επητεηρεκαηίας δηαθoρoπoηεί θαη ηελ ερκελεία ηoσ 

ωρoσ ηδηoθηήηες κηθρής επητείρεζες. Αλ o επητεηρεκαηίας είλαη ασηως πoσ oργαλϋλεη 

έλα επητεηρεκαηηθω εγτείρεκα θαη αλαιακβάλεη θηλδϊλoσς γηα ηo ζθoπω ηoσ θέρδoσς, 

ηωηε επητεηρεκαηίας θαη ηδηoθηήηες κηθρής επητείρεζες ηασηίδoληαη (Pickle- 

Abrahamson, 1986). Με ηελ έλλoηα ασηή κπoρεί λα ζεφρεζεί ωηη ηo ζϊλoιo ηφλ 

Διιήλφλ εθoπιηζηϋλ πoσ μεθίλεζε κηα κηθρή-κoλατoβάπoρε επητείρεζε 

αλαιακβάλoληας θίλδσλo είλαη θαη "επητεηρεκαηίες" (entrepreneur). Δίλαη βέβαηα 

δεδoκέλo ωηη ηδηoθηήηες κηας επητείρεζες θαη "επητεηρεκαηίας" δελ είλαη ηo ίδηo. Ζ 

ηθαλωηεηα λα ιεηηoσργίας κηα επητείρεζε απαηηεί δηαθoρεηηθά πρoζωληα θαη ηθαλωηεηες 

απω ασηά πoσ απαηηεί ε ηδηωηεηα ηoσ επητεηρεκαηία. Σo πρϋηo απαηηεί δηoηθεηηθές 

ηθαλωηεηες ελϋ, ηo δεϊηερo, απαηηεί θαηλoηoκηθές ηθαλωηεηες (Corman- Lussier, 1996). 

Oη επητεηρεκαηίες αλαδεηoϊλ πάληα ηελ αιιαγή, αληηδρoϊλ ζ' ασηή θαη ηελ 

εθκεηαιιεϊoληαη φς κηα εσθαηρία (Νηράθερ, 1990). Βέβαηα, αλαγλφρίδεηαη ωηη κε 

εμαίρεζε ηελ ίδηα ηε δεκηoσργία ηες επητείρεζες φς έθθραζε επητεηρεκαηηθωηεηας, 

είλαη ζτεηηθά ιίγoη oη ηδηoθηήηες επητεηρήζεφλ πoσ εκθαλίδoληαη λα είλαη ζσγτρωλφς 

ηδηoθηήηες επητεηρεκαηίες θαη θαηλoηωκoη ζε ζεκαληηθω βαζκω (Keasy - Watson, 1993). 
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Τπoζηερίδεηαη κάιηζηα ωηη oη ηδηoθηήηες κηθρϋλ επητεηρήζεφλ κπoρoϊλ λα ζσγθρηζoϊλ 

περηζζωηερo κε δηoηθεηηθά ζηειέτε, παρά κε επητεηρεκαηίες (Stewart et al., 1998) 

ηα πιαίζηα ασηά, oη έιιελες εθoπιηζηές ζεφρoϊληαη ζαλ entrepreneurs κωλo ζηo 

βαζκω πoσ ε επητεηρεκαηηθή ηoσς δραζηερηωηεηα ζσλδεωηαλ κε θαηλoηoκηθές 

εθαρκoγές Παράδεηγκα ηέηoηφλ εθαρκoγϋλ απoηειεί ε εηζαγφγή ηφλ mini bulk carrier 

απω ηoλ Γ.Π.Ληβαλω ηε δεθαεηία ηoσ '60, ε εηζαγφγή ηφλ supertankers ηε δεθαεηία ηoσ 

'50 απω ηoλ Α. Χλάζε (Beth et al., 1984) ή ε επέθηαζε ηες εηαηρείας Costamare ζε λέες 

αγoρές κε αμηoπoίεζε ηες σπάρτoσζας ζηραηεγηθής θαη ηες βάζες πωρφλ πoσ δηέζεηε 

(Fafaliou-Theotokas, 2006). Ζ θαηλoηoκία δελ ζσλδέεηαη κωλo κε ηελ εηζαγφγή λέφλ 

πρoχωληφλ ή λέφλ ηετλoιoγηϋλ. Καηλoηoκία κπoρεί λα πρoθϊυεη θαη ζε δηoηθεηηθω 

επίπεδo απω ηoλ ζσλδσαζκω ζσληειεζηϋλ ηες παραγφγής πoσ κέτρη ηωηε δελ είτε 

εθαρκoζηεί (Drucker, 1994). ηελ θαηεϊζσλζε ασηή ε σηoζέηεζε ηφλ ζεκαηϋλ 

εσθoιίας θαη ε απαζτωιεζε τακειϋλ αιιoδαπϋλ πιερφκάηφλ κπoρεί λα ζεφρεζεί 

θαηλoηoκία. Σo κεγαιϊηερo κέρoς ηφλ ειιήλφλ εθoπιηζηϋλ ωκφς δελ αλήθεη ζε ασηή 

ηελ θαηεγoρία. Δίλαη επητεηρεκαηίες πoσ ελϋ αλαιακβάλoσλ θίλδσλo, δελ πρoφζoϊλ 

θαηλoηoκηθές εθαρκoγές. O κεγάιoς αρηζκως λέφλ εθoπιηζηϋλ ηoσ Πεηραηά ηες 

δεθαεηίας ηoσ '70 αλέιαβε κελ ρίζθo, ηo oπoίo ωκφς πρoζπάζεζε λα ειατηζηoπoηήζεη 

κε ηελ εθαρκoγή δoθηκαζκέλφλ ζηραηεγηθϋλ θαη κεζωδφλ. 

Ζ παραπάλφ ζϊληoκε αλάισζε δελ ζθoπεϊεη λα απoδσλακϋζεη ηελ ζεκαζία αιιά θαη 

ηελ αμία ηoσ παραδείγκαηoς ηες λασηηιηαθής επητεηρεκαηηθωηεηας ζηελ Διιάδα, ηo 

oπoίo, κάιηζηα, δηεθδηθεί θαη ζηoητεία κoλαδηθωηεηας ζε παγθωζκηo επίπεδo: Πφς ζε 

κηα δηεζλή βηoκεταλία θαηαγράθεηαη ζεκαληηθως αρηζκως λέφλ επητεηρήζεφλ κε 

δηάρθεηα παρoσζίας θαη δηαθρηηω αληαγφληζηηθω πιεoλέθηεκα ζηης δηεζλείς αγoρές, oη 

oπoίoη πρoέρτoληαη απω ζσγθεθρηκέλo εζληθω τϋρo, o oπoίoς δελ εκθαλίδεη αληίζηoητες 

επηηστίες ζε άιιoσς ηoκείς oηθoλoκηθής δραζηερηωηεηας. 

Πoηoη είλαη ωκφς oη παράγoληες πoσ ζσλέβαιαλ ζηελ κoλαδηθωηεηα ασηή; Κάζε 

επηηστεκέλε επητείρεζε δηαθρίλεηαη γηα ηελ ηθαλωηεηά ηες λα αληαπoθρίλεηαη κε 

επηηστία ζηης απαηηήζεης ηoσ περηβάιιoληoς θαη λα ιεηηoσργεί ελoπoηεκέλα ζηo 

εζφηερηθω ηες. Ασηω αθoρά θαη ηης ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης. Ζ 

κoλαδηθωηεηα, ίζφς, ζσλδέεηαη κε ηo γεγoλως ωηη αθoρά ωτη κεκoλφκέλες επητεηρήζεης, 

αιιά έλαλ oιωθιερo θιάδo. Δπηπιέoλ, κάιηζηα, ζε θιάδo ηoσ oπoίoσ oη επητεηρήζεης 

ιεηηoσργoϊλ αληαγφληζηηθά, αιιά ηασηωτρoλα ζσλεργάδoληαη ζσγθρoηϋληας άησπα 

δίθησα. ηελ αλάισζε πoσ αθoιoσζεί ε εμήγεζε γηα ασηω ζα αλαδεηεζεί ζηo 

εζφηερηθω περηβάιιoλ ηφλ επητεηρήζεφλ, θαη ηδηαίηερα ζηης κεζωδoσς oργάλφζες θαη 
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δηoίθεζες πoσ ζσλέβαιαλ ζηελ εζφηερηθή ελoπoίεζε θαη ζηης ζηραηεγηθές ηφλ 

επητεηρήζεφλ πoσ ζσλέβαιαλ ζηελ εμφηερηθή ηoσς πρoζαρκoγή. 

Μέζoδoη oργάλωζες – Γηoίθεζες ηωλ επητεηρήζεωλ 

O ερεσλεηής ηες ειιεληθής θαη ειιελωθηεηες λασηηιίας ζα δηαπηζηϋζεη ωηη 

ζσγθρoηείηαη απω έλα κεγάιo αρηζκω oηθoγελεηαθϋλ επητεηρήζεφλ. Σo πρωησπo 

ειιεληθής λασηηιηαθής επητείρεζες είλαη κηα κηθρoϊ ή κεζαίoσ κεγέζoσς επητείρεζε, 

πoσ έτεη ηδρσζεί απω θάπoηoλ επητεηρεκαηία πoσ είτε πρoεγoϊκελε αλάκεημε θαη 

εκπεηρία ζηε λασηηιηαθή βηoκεταλία, o oπoίoς είλαη θαη o ζηραηεγηθως εγέηες ηες. Ζ 

επητείρεζε ιεηηoσργεί ζαλ oηθoγελεηαθή θαη ηα κέιε ηες oηθoγέλεηας ηoσ ηδρσηή 

θαηέτoσλ θρίζηκες ζέζεης ζηε δηoηθεηηθής ηες ηεραρτία. Ασηω ηo πρωησπo, ωπφς έτεη 

ήδε αλαθερζεί, απoδείτζεθε επηηστεκέλo ζηo πιαίζηo ηφλ δηεζλϋλ λασιαγoρϋλ ηες 

τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας θαη επηβηϋλεη θαη ζηης κέρες κας, παρά ηo γεγoλως ωηη ε 

ηάζε γηα ζσγθέληρφζε θαη γηγαληηζκως θαηαγράθεηαη ηζτσρή. Ασηή ε δηάρθεηα 

oθείιεηαη ζε ζσγθεθρηκέλα oργαλφζηαθά ταραθηερηζηηθά ηφλ επητεηρήζεφλ ηα oπoία 

ζσλέβαιαλ ζηε κoρθoπoίεζε ηφλ ηρωπφλ oργάλφζες θαη δηoίθεζες ηoσς. Ασηά 

ζσλδέoληαη θσρίφς κε ηoλ oηθoγελεηαθω ταραθηήρα ηφλ επητεηρήζεφλ, ηελ 

ηετλoγλφζία ηφλ ειιήλφλ εθoπιηζηϋλ ζηε λασηηιηαθή δηατείρηζε, ηελ επητεηρεκαηηθή 

θηιoζoθία ηφλ εθoπιηζηϋλ, ηελ ηάζε δηάζπαζες ηφλ επητεηρήζεφλ θαη ηελ 

επητεηρεκαηηθή δηθηϊφζε. Σα ταραθηερηζηηθά ασηά αλαιϊoληαη ζηε ζσλέτεηα. 

Oηθoγελεηαθός ταραθηήρας ηωλ επητεηρήζεωλ 

Όπφς αλαθέρζεθε ήδε, ε κεγάιε πιεηoυεθία ηφλ ειιελωθηεηφλ λασηηιηαθϋλ 

επητεηρήζεφλ είλαη oηθoγελεηαθές. Ηδρϊζεθαλ απω θάπoηoλ επητεηρεκαηία, o oπoίoς 

παρακέλεη θαη o ζηραηεγηθως ηoσς εγέηες δηαηερϋληας ηφλ πιήρε έιεγτo ωιφλ ηφλ 

απoθάζεφλ, αιιά ζηελ πoρεία κεηαηράπεθαλ ζε ωτεκα απαζτωιεζες ηφλ κειϋλ ηες 

oηθoγέλεηάς ηoσ. Oη επητεηρήζεης μεθηλoϊλ ζαλ κηθρές κoλατoβάπoρες, κέζφ ηες 

απωθηεζες κεηατεηρηζκέλoσ πιoίoσ ζτεηηθά κεγάιες ειηθίας θαη αθoιoσζoϊλ ηελ 

πoρεία αλωδoσ κέτρη ηε ζηηγκή ηες εγθαζίδρσζής ηoσς. Όκφς, ε πoρεία αλωδoσ δελ 

ζσλδέεηαη απαραίηεηα θαη κε ηελ αϊμεζε ηoσ ζηωιoσ ηoσς θαη ηελ αλάπησμε ηoσ 

κεγέζoσς ηoσς. Τπάρτoσλ επητεηρήζεης πoσ ζεφρoϊληαη εγθαζηδρσκέλες θαη έτoσλ 

μεπεράζεη κε επηηστία καθρoτρωληες θρίζεης ζηης λασιαγoρές, oη oπoίες παρακέλoσλ 

κηθρές ζε κέγεζoς, θαζϋς ασηω απoηειεί ζσλεηδεηή ζηραηεγηθή ηoσς επηιoγή 

(Θεoηoθάς, 1997). Όπφς θαίλεηαη απω ηα ζηoητεία ηoσ Πίλαθα 6, oη κηθρoϊ κεγέζoσς 

επητεηρήζεης απoηειoϊλ ηελ κεγάιε πιεηoυεθία ηoσ ζηωιoσ. 



 68 

Αθωκα θαη ζηης κέρες κας, παρά ηo γεγoλως ωηη o έληoλoς αληαγφληζκως ζηης 

λασιαγoρές θαη oη εμειίμεης ζηης τρεκαηαγoρές εσλooϊλ ηελ ηάζε γηα ζσγθέληρφζε θαη 

γηγαληηζκω ηφλ επητεηρήζεφλ, oη oηθoγελεηαθές επητεηρήζεης εμαθoιoσζoϊλ λα 

απoηειoϊλ ηελ κεγάιε πιεηoυεθία ζηελ ειιελωθηεηε λασηηιία. Ασηω oθείιεηαη ζε κηα 

ζεηρά ελδoγελείς παράγoληες, oθείιεηαη ωκφς θαη ζε δoκηθoϊς παράγoληες ηες 

λασηηιηαθής βηoκεταλίας πoσ ζσλδέoληαη κε ηε δσλαηωηεηα άληιεζες τρεκαηoδωηεζες 

απω ηης εμεηδηθεσκέλες λασηηιηαθές ηράπεδες θαη ηης περηoρηζκέλες oργαλφηηθές θαη 

δηoηθεηηθές αλάγθες ηφλ επητεηρήζεφλ (Syriopoulos-Theotokas, 2005). Τπoζηερίδεηαη 

δε, ωηη αθωκα θαη σπω ηης ζεκερηλές κε εσλoχθές ζσλζήθες, oη oηθoγελεηαθές 

επητεηρήζεης, ηδηαίηερα oη κηθρoϊ κεγέζoσς, δηαζέηoσλ ταραθηερηζηηθά πoσ oδεγoϊλ 

ζηε καθρoτρωληα επηβίφζή ηoσς (Thanopoulou-Theotokas, 2006). 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓOΡΗΑ ΜΔΓΔΘOΤ 

Έηoς Μηθρές Μεζαίες Μεγάιες ϊλoιo 

 Αρηζκως Πoζoζηω Αρηζκως Πoζoζηω Αρηζκως Πoζoζηω Αρηζκως 

1975 488 72,6 107 21,1 46 6,3 641 

1990 361 65,9 131 23,9 56 10,2 548 

2000 565 67,6 225 27 45 5,4 835 

2005 445 64,5 183 26,5 62 9 690 

ΠΗΓΗ: Για ηα έηη 1975 και 1990, Ι. Θεoηoκάς (1997), για ηo έηoς 2000, (Πεηρόπoσλoς 

2000), και για ηo έηoς 2005, Νασηεμπoρική, (2005).  
 

Έλα πρωζζεηo ταραθηερηζηηθω ηφλ ειιεληθϋλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ είλαη ωηη 

ζηελ κεγάιε πιεηoυεθία ηoσς είλαη επητεηρήζεης πoσ αζτoιoϊληαη απoθιεηζηηθά κε ηε 

ηδηoθηεζία θαη δηατείρηζε πιoίφλ θαη δελ επεθηείλoληαη ζε άιια ζηάδηα πoσ 

πρoεγoϊληαη ε έπoληαη ηες ζαιάζζηας κεηαθoρηθής σπερεζίας. Αθωκα θαη ζηελ 

περίπηφζε πoσ oη πιoηoθηήηες επελδϊoσλ ζε άιιες δραζηερηωηεηες, ε λασηηιηαθή 

δραζηερηωηεηα παρακέλεη ε θϊρηα απoρρoθϋληας ηo κεγαιϊηερo κέρoς ηoσ τρωλoσ 

ηoσς. Καζεηoπoίεζε θαη δηαθoρoπoίεζε ηφλ δραζηερηoηήηφλ κε επελδϊζεης εθηως ηες 

λασηηιηαθής βηoκεταλίας θαηαγράθεηαη θαηά θϊρηo ιωγo ζε επητεηρήζεης κεγάιoσ 

κεγέζoσς, ωηαλ πιέoλ έτoσλ εδραηφζεί ζηε λασηηιία. 

O oηθoγελεηαθως ταραθηήρας ηφλ επητεηρήζεφλ αλαθέρεηαη ηωζo ζε επητεηρήζεης 

κηθρoϊ θαη κεζαίoσ κεγέζoσς πoσ ζηερίδoσλ ηε ιεηηoσργία ηoσς θαηά θϊρηo ιωγo ζηελ 
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oηθoγέλεηα ηoσ ηδρσηή, ωζo θαη ζε κεγάιoσ κεγέζoσς επητεηρήζεης πoσ δηαηερoϊλ 

δηαθoρoπoηεκέλες δραζηερηωηεηες. Καη ζηης δϊo παραπάλφ θαηεγoρίες εκθαλίδεηαη 

ηαϊηηζε ηδηoθηεζίας θαη δηoίθεζες, εκπιoθή ηφλ κειϋλ ηες oηθoγέλεηας πoσ ειέγτεη 

ηελ επητείρεζε ζε ζέζεης ηες δηoηθεηηθής ηεραρτίας, αιιά, απωισηoς έιεγτoς ηoσ 

ζσλωιoσ ζτεδωλ ηφλ απoθάζεφλ απω ηoλ ζηραηεγηθω εγέηε θαη ηδρσηή ηες 

επητείρεζες. Απω ηελ άπoυε ασηή, δειαδή, ε ειιελωθηεηε λασηηιία βρίζθεηαη ζηo 

ζηάδηo ηoσ ηδηoθηεζηαθoϊ θαπηηαιηζκoϊ πoσ ταραθηερίδεηαη απω ηελ ηαϊηηζε 

ηδηoθηεζίας θαη δηoίθεζες (Chandler, 1990). Αθωκα θαη επητεηρήζεης πoσ έτoσλ ηα 

ηειεσηαία τρωληα αμηoπoηήζεη ηης εσθαηρίες άληιεζες θεθαιαίφλ 

κέζφ ηες εηζαγφγής ηoσς ζε τρεκαηηζηήρηα ηoσ εμφηερηθoϊ, παρακέλoσλ δηoηθoϊκελες 

θαη ειεγτωκελες απω ηoλ ηδρσηή ηoσς. Με εμαίρεζε κηα επητείρεζε, ζε ωιες ηης 

επητεηρήζεης πoσ πρoτϋρεζαλ ηελ ηειεσηαία πεληαεηία ζε ασηή ηελ θαηεϊζσλζε ε 

πιεηoυεθία ηφλ κεηoτϋλ παρακέλεη ζηoλ έιεγτo ηες oηθoγέλεηας ηoσς ηδηoθηήηε, o 

oπoίoς ζσκκεηέτεη ζηo δηoηθεηηθω ζσκβoϊιηo αιιά θαη ζηε δηoίθεζε ηες επητείρεζες. 

Μoλαδηθή εμαίρεζε ήηαλ ε εηαηρεία Stelmar Shipping, ζηελ oπoία oη ηδηoθηήηες 

δηαηήρεζαλ ηελ κεηoυεθία ηφλ κεηoτϋλ θαη αζθoϊζαλ έκκεζo έιεγτo ζηε δηoίθεζε 

κέζφ ηφλ αληηπρoζϋπφλ ηoσς ζηo δηoηθεηηθω ζσκβoϊιηo. Πρέπεη ωκφς λα ζεκεηφζεί 

ωηη ε εηαηρεία έγηλε ζηωτoς επηζεηηθϋλ εμαγoρϋλ θαη κεηά απω ζσλετωκελες 

πρoζθoρές, ηειηθά εμαγoράζηεθε απω ηελ εηαηρεία OSG (Syriopoulos-Theotokas, 

2005). 

Σετλoγλωζία ζηε λασηηιία 

Ζ πιεηoυεθία ηφλ λέφλ εθoπιηζηϋλ σπήρμαλ εργαδωκελoη ζηε λασηηιία, είηε ζαλ 

αμηφκαηηθoί ηφλ πιoίφλ, είηε ζαλ ζηειέτε ηφλ λασηηιηαθϋλ ή παραλασηηιηαθϋλ 

γραθείφλ. ε έλα δείγκα 79 εθoπιηζηϋλ πρϋηες γεληάς πoζoζηω 39% σπήρμαλ 

αμηφκαηηθoί πιoίφλ θαη πoζoζηω 28% εργαδωκελoη ζε λασηηιηαθές επητεηρήζεης πρηλ 

μεθηλήζoσλ ηε δηθή ηoσς επητείρεζε (Θεoηoθάς-Υαριαϊηε, 2004). Γηα ασηής ηες 

θαηεγoρίας ηoσς εργαδωκελoσς, ε επητεηρεκαηηθή δραζηερηoπoίεζε ζηε λασηηιία, κέζφ 

ηες απωθηεζες πιoίoσ, ήηαλ ε κoλαδηθή επηιoγή πoσ ζα ηoσς επέηρεπε λα 

αμηoπoηήζoσλ ηoλ βαζηθω πωρo πoσ θαηείταλ, ηε βάζε γλϋζες ζτεηηθά κε ηε 

λασηηιηαθή δηατείρηζε. Ασηή ε βάζε γλϋζες είλαη πoσ ζσλέβαιιε ζηελ επηθερδή 

ιεηηoσργία ηφλ πιoίφλ κεγάιες ειηθίας πoσ απoθηoϊζαλ, ηα oπoία oη πρoεγoϊκελoη 

πιoηoθηήηες ηoσς πoσιoϊζαλ αθρηβϋς γηαηί ιωγφ ηoσ συειoϊ ιεηηoσργηθoϊ ηoσς 

θωζηoσς δελ ήηαλ αληαγφληζηηθά. 
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Ασηή ε γλϋζε δηαθoρoπoηεί ηελ oκάδα ασηή απω ηoσς ιoηπoϊς λεoεηζερτωκελoσς ζηoλ 

εθoπιηζκω, δειαδή ηoσς εκπωρoσς (6%), ηoσς βηoκετάλoσς (8%) θαη ηoσς άιιoσς 

επηηστεκέλoσς επαγγεικαηίες πoσ επέλδσζαλ ζηε λασηηιία θέρδε απω άιιες 

δραζηερηωηεηες, ωπφς είλαη oη πoιηηηθoί κεταληθoί, oη γηαηρoί, oη δηθεγωρoη θ.α. Δίλαη 

ζεκαληηθω λα ηoληζηεί ωηη o ρσζκως απoτϋρεζες-απoηστίας επελδσηϋλ ασηής ηες 

θαηεγoρίας σπήρμε ζεκαληηθά κεγαιϊηερoς απω ηoλ κέζo γηα ηελ ειιεληθή λασηηιία, 

θαη ασηω oθείιεηαη ζε ζεκαληηθω βαζκω ζηελ απoσζία ηες ζτεηηθής ηετλoγλφζίας 

δηατείρηζες πιoίφλ (Θεoηoθάς, 1997). Αληίζεηα, oη πρϋελ λασηηθoί ή oη εργαδωκελoη 

ζηης επητεηρήζεης, ηδηαίηερα θαηά ηε δηάρθεηα ηφλ θρίζεφλ ζηης λασιαγoρές, oπωηε o 

παράγoληας θωζηoς ιεηηoσργίας θαζίζηαηαη θρίζηκoς γηα ηελ επηβίφζε ηες επητείρεζες, 

κπoρoϊζαλ λα αμηoπoηήζoσλ ηελ ηετλoγλφζία ηoσς γηα λα εθαρκωδoσλ δηoίθεζε 

επηθεληρφκέλε ζηo θωζηoς. 

ε ζεκαληηθω πoζoζηω ηφλ επητεηρήζεφλ παραηερεί θαλείς ηελ εθαρκoγή 

παραδoζηαθϋλ κεζωδφλ γηα ηελ κεηαθoρά θαη αλαπαραγφγή ηες ηετλoγλφζίας 

δηατείρηζες ζηης λεωηερες γεληές (Harlaftis, 1996). Αθωκα θαη δεϊηερες ή ηρίηες γεληάς 

εθoπιηζηές, κεηά ή παράιιεια κε ζπoσδές ζε oηθoλoκηθά, δηoίθεζε επητεηρήζεφλ, 

λασπεγηθή θ.α., εργάδoληαη ζηo oηθoγελεηαθω γραθείo θαη θσρίφς, «κπαρθάρoσλ» ζε 

πιoία ηες επητείρεζες γηα λα απoθηήζoσλ γλϋζεης ζτεηηθά κε ηo πιoίo θαη θϋδηθες 

επηθoηλφλίας κε ηoσς λασηηθoϊς πoσ εργάδoληαη πάλφ ζε ασηω (Θεoηoθάς-Υαριαϊηε, 

2004). 

Δπητεηρεκαηηθή θηιoζoθία 

ηελ πιεηoυεθία ηoσς oη έιιελες εθoπιηζηές, αθρηβϋς ιωγφ ηες πρoεγoϊκελες 

επαγγεικαηηθής εκπεηρίας ηoσς, δελ αληηκεηφπίδoσλ ηε λασηηιία απιά ζαλ κηα 

επελδσηηθή επηιoγή θαη ζαλ πεγή εηζoδήκαηoς, αιιά ζαλ έλα επάγγεικα. Δίλαη 

λασηηιηαθoί επητεηρεκαηίες πoσ αλαδεηoϊλ ηε δηάθρηζε ζηo λέo ηoσς επαγγεικαηηθω 

ζηίβo. Αθωκα θαη ζηελ περίπηφζε πoσ επελδϊoσλ θαη ζε κε λασηηιηαθές 

δραζηερηωηεηες, oη ίδηoη παρακέλoσλ ελεργoί ζηε λασηηιηαθή ηoσς επητείρεζε. Ασηή ε 

πρoζέγγηζε ζσκβάιιεη ζηε κoρθoπoίεζε κηας επητεηρεκαηηθής θηιoζoθίας πoσ έτεη 

ζαλ βαζηθές αμίες ηε ζθιερή δoσιεηά, ηελ εκπηζηoζϊλε, ηελ επηκoλή θαη ηελ 

αθoζίφζε. Ασηές oη αμίες απoηειoϊλ ηε βάζε γηα ηελ δεκηoσργία ηες oργαλφζηαθής 

θoσιηoϊρας ζηης επητεηρήζεης ηoσς θαη θαζoρίδoσλ ηo ζησι δηoίθεζες πoσ εθαρκωδoσλ 

ζε ασηές. Ζ θσρίαρτε oργαλφζηαθή θoσιηoϊρα ζηης ειιεληθές λασηηιηαθές 

επητεηρήζεης είλαη ασηή ηες δϊλακες/εμoσζίας κε βάζε ηελ ησπoιoγία ηφλ Harrison 

(1972) θαη Handy (1993). ε επητεηρήζεης κε ασηή ηελ θoσιηoϊρα, ε oργαλφηηθή δoκή 
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ιεηηoσργεί ζαλ έλας ηζηως. Δμαρηάηαη απω κηα θεληρηθή πεγή δϊλακες απω ηελ oπoία 

εθπoρεϊεηαη θάζε απωθαζε. σλήζφς, o ηδρσηής θαη ζηραηεγηθως εγέηες ηες 

επητείρεζες θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ζηo θέληρo ηoσ ηζηoϊ, ειέγτoληας απωισηα ηε 

ιεηηoσργία ηες επητείρεζες. Oη επητεηρήζεης πoσ ιεηηoσργoϊλ κε ηέηoηα θoσιηoϊρα 

έτoσλ ηελ ηθαλωηεηα λα θηλoϊληαη γρήγoρα θαη λα αληηδρoϊλ θαηάιιεια ζηης απεηιές. 

Ζ θoσιηoϊρα ηες δϊλακες/εμoσζίας είλαη ζσκβαηή κε ηελ θoσιηoϊρα αιιά θαη ηo 

επητεηρεκαηηθω περηβάιιoλ ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας πoσ ταραθηερίδεηαη ζαλ 

δσλακηθω θαη εσκεηάβιεηo. 

Δπητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ πιoηoθηεηϋλ θαη oργαλφζηαθή θoσιηoϊρα ηφλ 

επητεηρήζεφλ oδεγoϊλ ζε επηιoγές ζε ζτέζε κε ηε ζηειέτφζε ηφλ επητεηρήζεφλ θαη ηo 

ζησι δηoίθεζής ηoσς oη oπoίες απω ηε κηα oδεγoϊλ ζηελ αλαπαραγφγή ηες θoσιηoϊρας 

θαη απω ηελ άιιε επηηρέπoσλ ηελ εθαρκoγή δηoίθεζες πoσ είλαη επηθεληρφκέλε ζηo 

θωζηoς ιεηηoσργίας ηες επητείρεζες. 

Σάζε δηάζπαζες ηωλ επητεηρήζεωλ 

Ζ επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ εθoπιηζηϋλ ζε ζσλδσαζκω κε ηελ oργαλφζηαθή 

θoσιηoϊρα πoσ ασηή δηακωρθφλε ζηης επητεηρήζεης oδεγoϊζε ζε πoιιές περηπηϋζεης 

ζηε δηάζπαζε ηφλ επητεηρήζεφλ. ηελ ειιελωθηεηε λασηηιία δηαθρίλoληαη δϊo 

θαηεγoρίες εθoπιηζηϋλ, κε βάζε ηε δηάρθεηα παρoσζίας ηoσς ζηελ αγoρά. Oη 

παραδoζηαθoί εθoπιηζηές, oη oπoίoη πρoέρτoληαη απω oηθoγέλεηες πoσ 

δραζηερηoπoηoϊληαη ζηε λασηηιία γηα περηζζωηερες απω κηα γεληές θαη oη κε 

παραδoζηαθoί πoσ είλαη εθoπιηζηές πoσ αζτoιήζεθαλ κε ηoλ εθoπιηζκω πρoερτωκελoη 

απω άιιo επάγγεικα (Harlaftis, 1993). Χζηωζo, αλ θαλείς επητεηρήζεη λα δηαθρίλεη 

αληίζηoητα ηης λασηηιηαθές επητεηρήζεης, ζα δηαπηζηϋζεη ωηη ελϋ σπάρτεη ζεκαληηθως 

αρηζκως παραδoζηαθϋλ εθoπιηζηϋλ, δελ σπάρτεη αληίζηoητoς αρηζκως παραδoζηαθϋλ 

επητεηρήζεφλ, δειαδή επητεηρήζεφλ πoσ ζσλετίδoσλ λα σπάρτoσλ θαη κεηά ηo ζάλαηo 

ηoσ ηδρσηή ηoσς. Με εμαίρεζε έλα κηθρω αρηζκω επητεηρήζεφλ πoσ δηαηερoϊλ ηo ίδηo 

ωλoκα θαη ηελ ίδηα oργαλφηηθή δoκή απω ηε ζηηγκή ηες ίδρσζής ηoσς, ηo κεγαιϊηερo 

κέρoς ηφλ επητεηρήζεφλ πoσ αλήθoσλ ζε παραδoζηαθoϊς εθoπιηζηές είλαη απoηέιεζκα 

αλεμαρηεηoπoίεζες ηφλ κειϋλ κηας παραδoζηαθής εθoπιηζηηθής oηθoγέλεηας 

(Θεoηoθάς, 1997). Έηζη ζηoσς εηήζηoσς oδεγoϊς ηες ειιελωθηεηες λασηηιίας 

περηέτoληαη επητεηρήζεης πoσ αλήθoσλ ζε κέιε ηες ίδηας oηθoγέλεηας, πoσ ωκφς δελ 

εκθαλίδoσλ ζτέζε κεηαμϊ ηoσς. Ασηω παρά ηo γεγoλως ωηη ε ίδηα oηθoγέλεηα κπoρεί 

πρηλ απω oρηζκέλες δεθαεηίες λα ζσκκεηείτε ζηελ αγoρά σπω θoηλω επητεηρεκαηηθω 

ζτήκα. 
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Σo θαηλωκελo ασηω ηες δηάζπαζες ηφλ επητεηρήζεφλ δελ αθoρά κωλo ηης παραδoζηαθές 

επητεηρήζεης θαη ηης παραδoζηαθές εθoπιηζηηθές oηθoγέλεηες. εκεηϋλεη ζεκαληηθή 

θαηαγραθή θαη ζηoσς θϊθιoσς ηφλ κε παραδoζηαθϋλ εθoπιηζηϋλ, ωπoσ παραηερείηαη 

ηo θαηλωκελo, oη απωγoλoη εθoπιηζηϋλ πρϋηες γεληάς πoσ εμαθoιoσζoϊλ λα 

δραζηερηoπoηoϊληαη ζηε λασηηιία λα πρoτφρoϊλ o θαζέλας ζηε δεκηoσργία 

αλεμάρηεηφλ επητεηρήζεφλ. ηελ περίπηφζε ασηή ε πoισδηάζπαζε είλαη θαηλωκελo 

κεγαιϊηερες ζτεηηθά ζπoσδαηωηεηας θαζϋς αρθεηές απω ηης oηθoγέλεηες τϋρηζαλ ελϋ 

oη ηδρσηές ηφλ επητεηρήζεφλ ζσλέτηδαλ ηελ δραζηερηoπoίεζε ηoσς. 

Αληίζηoητo θαηλωκελo παραηερείηαη θαη ζε επητεηρήζεης πoσ δελ ειέγτoληαη απω έλα 

κωλo άηoκo αιιά είλαη πoισκεηoτηθές. Ζ κέζoδoς ηες ζσκπιoηoθηεζίας πoσ απoηέιεζε 

ηo ζτήκα γηα ηελ είζoδo ζηελ αγoρά λέφλ εθoπιηζηϋλ ζε ωιε ηελ ηζηoρηθή πoρεία ηες 

ειιελωθηεηες λασηηιίας (Υαριαϊηε, 1994, Υιφκoϊδες, 1996), θαηαγράθεθε ζε 

κεγάιε έθηαζε θαη θαηά ηε δηάρθεηα ηες κεηαπoιεκηθής περηωδoσ. 

Δλδεηθηηθω ωιφλ ηφλ παραπάλφ είλαη ηo γεγoλως ωηη, απω έλα δείγκα 144 

εθoπιηζηηθϋλ oηθoγελεηϋλ κε δηάρθεηα παρoσζίας κεγαιϊηερε ηφλ 30 τρωλφλ ζηελ 

αγoρά, oη 72 (50%) απω ασηές εκπιέθoληαλ ζε δηαζπάζεης ή ζε ζσλεργαζίες. Δίηε 

ζσκκεηείταλ ζε ζσκπιoηoθηεζίες απω ηης oπoίες απoτϋρεζαλ κερηθά τρωληα κεηά ηελ 

ίδρσζή ηoσς, είηε ζσκκεηείταλ ζε oηθoγελεηαθή επητείρεζε απω ηελ oπoία απoτϋρεζαλ 

ζηελ πoρεία γηα λα δραζηερηoπoηεζoϊλ αλεμάρηεηα (Θεoηoθάς- Υαριαϊηε, 2004). 

εκεηϋλεηαη ωηη αληίζηoητα εσρήκαηα εκθαλίδoληαη θαη ζε πρoεγoϊκελε έρεσλα 

(Θεoηoθάς, 1997) 

Έλα ζηoητείo πoσ είλαη ζεκαληηθω ζε ζτέζε κε ηελ πoισδηάζπαζε, είλαη ωηη αίρεη έλα 

απω ηα ταραθηερηζηηθά ηoσ ηδηoθηεζηαθoϊ θαπηηαιηζκoϊ, δειαδή ηo γεγoλως ωηη o 

δηoίθεζε ηες επητείρεζες κπoρεί λα αζθείηαη απω άηoκα πoσ αλήθoσλ κελ ζηελ 

oηθoγέλεηα ηoσ ηδηoθηήηε, δελ έτoσλ ωκφς ηα πρoζωληα γηα κηα ηέηoηα ζέζε. Μέζφ ηες 

πoισδηάζπαζες δεκηoσργoϊληαη επητεηρήζεης πoσ θάζε κηα έτεη ηε δηθή ηες ηϊτε. Γελ 

είλαη ιίγες oη περηπηϋζεης πoσ κεηά απω δηάζπαζε κηας oηθoγελεηαθής επητείρεζες 

πρoθϊπηoσλ δϊo λέες επητεηρήζεης, δελ θαηαθέρλoσλ ωκφς θαη oη δϊo λα επηβηϋζoσλ 

θαη λα αλαπηστζoϊλ. 

Ζ δηάζπαζε κηας επητείρεζες κπoρεί λα oθείιεηαη ζε ιωγoσς ωπφς ε δηαθφλία γηα ηo 

κέιιoλ ηες επητείρεζες, ε αληηδεoληoιoγηθή ζσκπερηθoρά θάπoηφλ απω ηoσς 

ζσκπιoηoθηήηες, oη ελδooηθoγελεηαθές ηδηαηηερωηεηες ή αληηζέζεης, ε ζϊγθρoσζε 

ζσκθερωληφλ θαη εμoσζίας θαη ε θσρηαρτία ηες κηας πιεσράς επί ηφλ άιιφλ, ε ϊπαρμε 
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ζσγθρoσωκελφλ ζηωτφλ θ.α. ηελ πιεηoυεθία ηφλ περηπηϋζεφλ πάληφς, ε πιεσρά πoσ 

απoτφρεί ζσλετίδεη λα δραζηερηoπoηείηαη ζηε λασηηιία σπω λέo επητεηρεκαηηθω ζτήκα. 

Βέβαηα, δηάζπαζε δελ ζεκαίλεη απαραίηεηα θαη δηαθoπή ζτέζεφλ ζσλεργαζίας κεηαμϊ 

ηφλ επητεηρήζεφλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε περηγραθή ηoσ εθoπιηζηή Α. Μαρηίλoσ, ηφλ 

ιωγφλ πoσ oδήγεζαλ ζηελ απoτϋρεζή ηoσ απω ηελ oηθoγελεηαθή επητείρεζε: «... 

Δίκαζηε κηα κεγάιε oηθoγέλεηα κε πoιιά παηδηά θη έτoσκε δεη απω άιιες περηπηϋζεης 

εηαηρηϋλ ωηη δελ κπoρoϊλ λα ζσλσπάρμoσλ καθρoπρωζεζκα πoιιά αδέιθηα θαη 

μαδέιθηα καδί. Αιιά θαη ζηo θάηφ-θάηφ δελ σπάρτoσλ 'ρωιoη ζηελ εηαηρία γηα ωιoσς. 

Παράιιεια, ήζεια λα αζτoιoϊκαη πρoζφπηθά κε ωιoσς ηoσς ηoκείς ηες επητείρεζες 

θαη ζηε Thenamaris είτα κωλo ηελ αρκoδηωηεηα ηφλ λασιϋζεφλ. Δκέλα κ' αρέζεη λα 

αζτoιoϊκαη θαη κε ηoλ ηετληθω ηoκέα θαη κε ηελ επηιoγή ηφλ πιερφκάηφλ θαη κε ηo 

operation» (ΑΡΓΧ, 1998). ηε ζσλέτεηα ηες ζσλέληεσμες o Α. Μαρηίλoς αλαθέρεη 

ζτεηηθά κε ηελ απoτϋρεζε θαη ηoσ αδειθoϊ ηoσ Αλδρέα απω ηελ oηθoγελεηαθή 

επητείρεζε, πρoθεηκέλoσ λα δραζηερηoπoηεζεί αλεμάρηεηα: «..σλεργαδωκαζηε ζε 

αρθεηά επίπεδα, αληαιιάζζoσκε απωυεης θαη oσζηαζηηθά ηo απoηέιεζκα κέτρη ζήκερα 

δείτλεη ωηη αλ θαη oη ηρεης είτακε παρακείλεη θάηφ απω ηελ oκπρέια ηες ίδηας 

επητείρεζες, δελ ζα κπoρoϊζακε λα δηατεηρηδωκαζηε ηoλ αρηζκω πιoίφλ πoσ 

δηατεηρίδoληαη ζήκερα ζσλoιηθά oη ηρεης εηαηρίες. Με ηε δεκηoσργία ηρηϋλ 

'παραθσάδφλ' δηατεηρηδωκαζηε ζσλoιηθά περηζζωηερα πιoία απω ωηη ζα κπoρoϊζακε 

φς κoλάδα.» (ΑΡΓΧ, 1998) 

Ζ ηάζε δηάζπαζες, παρά ηα δεδoκέλα αρλεηηθά ηες ζηoητεία, έτεη ιεηηoσργήζεη ζεηηθά 

γηα ηελ ειιελωθηεηε λασηηιία, θαζϋς, έτεη ζσκβάιεη ζηελ αϊμεζε ηoσ αρηζκoϊ ηφλ 

επητεηρήζεφλ, ζηελ αλαλέφζε ηoσ εθoπιηζηηθoϊ επαγγέικαηoς θαη ζηελ γεληθωηερε 

αλάπησμε ηες λασηηιίας (Theotokas, 1998)) 

Δπητεηρεκαηηθή δηθηύωζε 

Oη κηθρές θαη κεζαίες επητεηρήζεης κεηoλεθηoϊλ ζηo ωηη δελ έτoσλ ηελ ηθαλωηεηα λα 

δεκηoσργoϊλ θαη λα αμηoπoηoϊλ εζφηερηθές oηθoλoκίες γηα λα ασμήζoσλ ηελ 

αληαγφληζηηθωηεηά ηoσς. Oη ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης, πoσ ωπφς αλαθέρζεθε 

ήδε είλαη ζηελ πιεηoυεθία ηoσς κηθρoϊ κεγέζoσς, θαηάθεραλ λα μεπεράζoσλ κε 

επηηστία ηo κεηoλέθηεκα ασηω κέζφ ηες αμηoπoίεζες εμφηερηθϋλ oηθoλoκηϋλ πoσ 

πρoέρτoληαλ απω δϊo πεγές. Ζ πρϋηε είλαη ε θραηηθή λασηηιηαθή πoιηηηθή πoσ 

θρίλεηαη ζαλ ηδηαίηερα εσλoχθή γηα ηης λασηηιηαθές επητεηρήζεης θαη ζαλ έλας απω ηoσς 

παράγoληες πoσ έτεη ζσκβάιεη ζηελ αληαγφληζηηθωηεηα ηφλ επητεηρήζεφλ (Harlaftis, 

1993, 1996). Ζ δεϊηερε είλαη ε άησπε δηθηϊφζε πoσ θαηαγράθεηαη ζηo εζφηερηθω ηες 
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ειιεληθής λασηηιίας, ε oπoία αθoρά ηo ζϊλoιo ζτεδωλ ηφλ επητεηρήζεφλ (Harlaftis, 

1996). Τπoζηερίδεηαη ωηη oη επητεηρήζεης ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας έτoσλ 

εθαρκωζεη ηρεης ελαιιαθηηθές πρoζεγγίζεης ζηελ πρoζπάζεηά ηoσς λα δηαηερήζoσλ ηελ 

αληαγφληζηηθωηεηά ηoσς (Harlaftis-Theotokas, 2004). Ζ πρϋηε ζσλδέεηαη κε ηε 

δηαηήρεζε ηες δoκής ηoσς θαη ηφλ ζσλεργαηηθϋλ ζτέζεφλ κε επητεηρήζεης ηδίφλ 

ταραθηερηζηηθϋλ θαη θoηλής θoσιηoϊρας. Ζ δεϊηερε πρoζέγγηζε ζσλδέεηαη κε ηελ 

πρoζπάζεηα ασηoδϊλακες αλάπησμες, εζφηερηθoπoίεζες ωζo ηo δσλαηωλ περηζζωηερφλ 

ζσλαιιαγϋλ πoσ πρηλ εθηειoϊζαλ ζηελ ειεϊζερε αγoρά θαη δεκηoσργίας εζφηερηθϋλ 

oηθoλoκηϋλ. Ζ ηρίηε πρoζέγγηζε ζσλδέεηαη κε ηελ επηθέληρφζε ζηης δραζηερηωηεηες 

πoσ oη επητεηρήζεης κπoρoϊζαλ λα είλαη αληαγφληζηηθές θαη ε εμφηερίθεσζε ηφλ 

ιoηπϋλ δραζηερηoηήηφλ ζε ηρίηες επητεηρήζεης. 

ηελ περίπηφζε ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ε δηθηϊφζε απoηειoϊζε θαη απoηειεί 

ηoλ βέιηηζηo ηρωπo γηα άληιεζε φθειεηϋλ ζε δϊo θσρίφς πεδία: ηoσ περηoρηζκoϊ ηoσ 

θηλδϊλoσ απω ηης ζσλαιιαγές πoσ εθηειoϊληαη ζηελ ειεϊζερε αγoρά θαη ηες 

απωθηεζες θρίζηκες πιερoθωρεζες. Καη oη δϊo σπήρμαλ πάληoηε θρίζηκoη παράγoληες 

γηα ηελ επηηστία ζηης αληαγφληζηηθές αγoρές ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας. 

Ζ δεκηoσργία δηθηϊφλ επητεηρήζεφλ είλαη θάηη πoσ δελ θαηαγράθεηαη κωλo ζηελ 

περίπηφζε ηες ειιεληθής λασηηιίας (Harlaftis-Theotokas, 2004). Ασηω ωκφς πoσ 

μετφρίδεη ηελ ειιεληθή περίπηφζε είλαη ε δηάρθεηα θαη ηo βάζoς ασηoϊ ηoσ 

θαηλoκέλoσ. Oη παράγoληες πoσ ζσλέβαιαλ θαη ζσκβάιιoσλ ζηελ δεκηoσργία θαη 

δηαηήρεζε ηφλ δηθηϊφλ είλαη ε θoηλή επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ πιoηoθηεηϋλ θαη 

ε θoηλή oργαλφζηαθή θoσιηoϊρα ηφλ επητεηρήζεφλ. Δπηπιέoλ, ζεκαληηθως παράγoληας 

είλαη θαη ε πρoεγoϊκελε επαγγεικαηηθή εκπεηρία ηφλ πιoηoθηεηϋλ θαη ε ζηάζε πoσ 

ασηή δηακωρθφλε ζε ζτέζε κε ηης άησπες ζσλεργαζίες. Oη πιoηoθηήηες- πρϋελ 

λασηηθoί δεκηoσργoϊλ δίθησα θαζϋς ασηω έθαλαλ θαη ζηελ πρoεγoϊκελε 

επαγγεικαηηθή ηoσς δφή. Χς αμηφκαηηθoί ηφλ πιoίφλ (θσρίφς πιoίαρτoη), 

δεκηoσργoϊζαλ πρoζφπηθά δίθησα πoσ περηιάκβαλαλ ζσλαδέιθoσς θαη ζσλεργάηες 

αλά ηoλ θωζκo. Όηαλ κεηαηρέπoληαη ζε πιoηoθηήηες ζσλετίδoσλ λα θάλoσλ ηo ίδηo: 

κεηαηρέπoσλ ηo πρoζφπηθω ηoσς δίθησo ζε επητεηρεκαηηθω, δεκηoσργoϊλ ή 

ζσκκεηέτoσλ ζε δίθησα πoσ ταραθηερίδoληαη απω ηελ εκπηζηoζϊλε θαη ηελ θoηλή 

θoσιηoϊρα ηφλ κειϋλ. Παράιιεια, ηελ δηθηϊφζε εσλoεί θαη ηo κoληέιo ηες 

κεηάζεζες ηφλ επηηστεκέλφλ αμηφκαηηθϋλ ζε ζέζεης γραθείoσ. Σα ζηειέτε ασηά 

κεηαθέρoσλ ηo πρoζφπηθω ηoσς δίθησo θαζηζηϋληας ηo πωρo ηες επητείρεζες. Μπoρεί 

επίζες λα σπoζηερητζεί ωηη έλας πρωζζεηoς παράγoληας πoσ εσλoεί ηελ δηθηϊφζε είλαη 
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ηα ταραθηερηζηηθά πoσ ζσλδέoληαη κε ηελ εζληθή θoσιηoϊρα ηφλ Διιήλφλ, ωπφς ασηά 

έτoσλ πρoζδηoρηζηεί απω ηελ αλάισζε ηoσ Hofstede (1984). Ζ εζληθή θoσιηoϊρα ηφλ 

Διιήλφλ ταραθηερίδεηαη απω ηελ συειή ηάζε γηα ηελ απoθσγή ηες αβεβαηωηεηας θαη 

ηελ ζσιιoγηθωηεηα. Καη oη δϊo παράγoληες εσλooϊλ άησπες ζσλεργαζίες πoσ 

ζηoτεϊoσλ ζηελ ειατηζηoπoίεζε ηoσ ρίζθoσ, ζσλεργαζίες επητεηρήζεφλ πoσ, πρέπεη λα 

ζεκεηφζεί, έτoσλ πρoζαλαηoιηζκω ζηης δηεζλείς αγoρές. 

ηραηεγηθές ηωλ επητεηρήζεωλ 

O δεϊηερoς παράγoληας πoσ έτεη oδεγήζεη ζηελ δηαηήρεζε ηφλ ειιεληθϋλ 

λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ζηελ θoρσθή ηες παγθωζκηας ηεραρτίας ηα ηειεσηαία 30 

τρωληα είλαη ε ηθαλωηεηα ηφλ επητεηρήζεφλ λα αμηoπoηoϊλ ηης εσθαηρίες θαη λα 

αληηκεηφπίδoσλ ηης απεηιές πoσ πρoέρτoληαη απω ηo επητεηρεκαηηθω ηoσς περηβάιιoλ. 

Ασηω απoδίδεηαη ζηης επηηστεκέλες ζηραηεγηθές ηφλ επητεηρήζεφλ. ηελ ελωηεηα ασηή 

ε αλάισζε εληoπίδεηαη ζηης ζηραηεγηθές ηφλ ειιεληθϋλ επητεηρήζεφλ θαη ηδηαίηερα 

ασηές πoσ ζσλδέoληαη κε ηελ εμεηδίθεσζε ηoσ ζηωιoσ ηoσς, ηελ αληαγφληζηηθή 

ζηραηεγηθή ηες εγεζίας θωζηoσς θαη ηης επελδσηηθές ζηραηεγηθές. 

Δμεηδίθεσζε ζηόιoσ 

Oη ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης ήηαλ θαη παρακέλoσλ εηδηθεσκέλες ζηε 

δηατείρηζε ηφλ βαζηθϋλ ηϊπφλ ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας. Σo κεγαιϊηερo πoζoζηω 

ηφλ πιoίφλ απoηειoϊλ ηα δεμακελωπιoηα θαη ηα bulk carriers. Ζ δηαθoρoπoίεζε απω 

ασηω ηoλ θαλωλα αλαθέρεηαη κωλo ζηελ επέθηαζε κηθρoϊ πoζoζηoϊ επητεηρήζεφλ πρoς 

ηης πηo εμεηδηθεσκέλες αγoρές ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας, ωπφς ηα τεκηθά θαη ηα 

πιoία κεηαθoράς σγρoπoηεκέλoσ αερίoσ, θαηά ηα ηειεσηαία τρωληα. Ζ επηιoγή ασηή 

αρτηθά σπαγoρεϊηεθε απω ηoσς δηαζέζηκoσς πωρoσς ηφλ επητεηρήζεφλ. Ζ 

δραζηερηoπoίεζε ζηε τϊδελ θoρηεγω λασηηιία δελ απαηηoϊζε ίδηo ϊυoς επελδϊζεφλ κε 

ασηές ηες λασηηιίας ηαθηηθϋλ γρακκϋλ, θαζϋς, ασηω πoσ τρεηαδωηαλ ήηαλ ε απωθηεζε 

ηoσ πιoίoσ θαη ε δεκηoσργία κηας σπoδoκής ζηελ μερά γηα ηε δηατείρηζή ηoσ. Σo πιoίo 

κπoρoϊζε λα απoθηεζεί απω ηελ αγoρά ηφλ κεηατεηρηζκέλφλ κε ζτεηηθά τακειω 

θωζηoς, ελϋ ε σπoδoκή ηες μεράς κπoρoϊζε λα ζηερίδεηαη ζηoλ πιoηoθηήηε θαη ηα 

κέιε ηες oηθoγέλεηά ηoσ, θαζϋς θαη ζε εμφηερηθoϊς ζσλεργάηες (κεζίηες λασιϋζεφλ, 

αζθαιίζεφλ θ.α.). Αληίζεηα, ζηε λασηηιία ηαθηηθϋλ γρακκϋλ ε δραζηερηoπoίεζε 

απαηηoϊζε εθηεηακέλες επελδϊζεης ηωζo γηα ηε δεκηoσργία ζηωιoσ πιoίφλ πoσ λα 

κπoρoϊλ λα εμαζθαιίδoσλ ηελ απαραίηεηε ζστλωηεηα θαη ηαθηηθωηεηα ηες 

κεηαθoρηθής σπερεζίας, ωζo θαη γηα ηε δεκηoσργία σπoδoκϋλ ζηελ μερά, ζε ωια ηα 
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ιηκάληα πoσ ζα πρoζεγγίδoσλ ηα πιoία ηες επητείρεζες. Δπηπιέoλ, ε είζoδoς ζηελ 

oιηγoπφιηαθή αγoρά ηφλ ηαθηηθϋλ γρακκϋλ ζα ελεργoπoηoϊζε ηα αληαλαθιαζηηθά 

ηφλ ήδε δραζηερηoπoηoϊκελφλ επητεηρήζεφλ θαη άρα ζα ζήκαηλε ασμεκέλo 

αληαγφληζκω. 

Όκφς, ζηελ πoρεία, αθωκα θαη ωηαλ ηo κεηoλέθηεκα ζε πωρoσς, ηδηαίηερα ζε θεθάιαηα, 

έπαυε λα σθίζηαηαη, oη Έιιελες εθoπιηζηές δελ επέιεμαλ ηελ είζoδo ζηελ αγoρά ηφλ 

ηαθηηθϋλ γρακκϋλ ζαλ δηατεηρηζηές γρακκϋλ, αιιά ζαλ δηατεηρηζηές πιoίφλ, 

εθαρκωδoληας oσζηαζηηθά ηελ ίδηα ζηραηεγηθή πoσ εθάρκoδαλ θαη ζηε τϊδελ θoρηεγω 

λασηηιία θαη αμηoπoηϋληας ηoσς ήδε σπάρτoληες πωρoσς ηoσς. Δλδεηθηηθή είλαη ε 

περίπηφζε ηες εηαηρείας Costamare πoσ ζε δηάζηεκα 15 εηϋλ κεηαηράπεθε ζηoλ 

κεγαιϊηερo αλεμάρηεηo δηατεηρηζηή πιoίφλ κεηαθoράς εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ, ηα 

oπoία λασιϋλoληαη ζηης εηαηρείες ηαθηηθϋλ γρακκϋλ (Fafaliou-Theotokas, 2006). Σε 

ζηραηεγηθή ασηή αθoιoϊζεζαλ ζηε ζσλέτεηα θαη άιιες ειιεληθές επητεηρήζεης. 

Έλα βαζηθω ζηoητείo ηες ζηραηεγηθής ηφλ Διιήλφλ, ηo oπoίo ωπφς αλαθέρζεθε ήδε 

ζσλδέεηαη κε ηoσς δηαζέζηκoσς πωρoσς, είλαη ε είζoδoς ζηελ αγoρά θαη ε επέθηαζε 

κέζφ ηες απωθηεζες κεηατεηρηζκέλφλ πιoίφλ. Απoθηoϊζαλ πιoία ζε τακειές ηηκές 

θαη ηα θαζηζηoϊζαλ αληαγφληζηηθά αμηoπoηϋληας ηo δηαζέζηκo συειής πoηωηεηας θαη 

τακειoϊ θωζηoσς αλζρϋπηλo δσλακηθω. Σα ηειεσηαία τρωληα πoσ oη ζσλζήθες ζηελ 

αγoρά έτoσλ κεηαβιεζεί θαη ε πoηωηεηα ηες σπερεζίας πoσ πρoζθέρεη ηo πιoίo είλαη 

θάηη πoσ ζσλδέεηαη θαη κε ηελ ειηθία ηoσ, oη έιιελες εθoπιηζηές έτoσλ ζηραθεί θαη 

ζηης λέες λασπεγήζεης. ϊκθφλα κε ηα ζηoητεία ηφλ Lloyd's Register of Shipping θαη 

Greek Shipping Cooperation Committee, ε πoζoζηηαία ζσκκεηoτή ηoσς ζηης λέες 

λασπεγήζεης παγθoζκίφς είλαη αληίζηoητε ή θαη κεγαιϊηερε ηoσ κερηδίoσ ηoσ 

ειιελωθηεηoσ επί ηoσ παγθωζκηoσ ζηωιoσ. Ασηή ε ζηρoθή αζθαιϋς είλαη απoηέιεζκα 

ηoσ γεγoλωηoς ωηη oη ειιελωθηεηες λασηηιηαθές επητεηρήζεης πoσ ηoπoζεηoϊλ 

παραγγειίες είλαη πιέoλ επητεηρήζεης πoσ βρίζθoληαη ζηo ζηάδηo ηες αλάπησμες θαη ηες 

εδραίφζες ηες ζέζες ηoσς ζηελ αγoρά. Παράιιεια, είλαη απoηέιεζκα ηες κεηαβoιής 

ηφλ ζσλζεθϋλ ηoσ περηβάιιoληoς ιεηηoσργίας ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ. 

Σασηωτρoλα, ωκφς, ζσλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ απoδσλάκφζε ηoσ πιεoλεθηήκαηoς 

πoσ ζηερίδεηαη ζε τακειής ηάμες ζσληειεζηές, ωπφς ηo τακειω θωζηoς εργαζίας. Ζ 

συειή ηετλoγλφζία δηατείρηζες πιoίφλ ζηελ επoτή ηες ησπoπoίεζες θαη ηφλ 

θαλoληζκϋλ έτεη απoιέζεη κέρoς ηες εσειημίας ηες, ε oπoία ζηo παρειζωλ ζσλέβαιε 

ζηελ περαηηέρφ κείφζε ηoσ ιεηηoσργηθoϊ θωζηoσς (Θεoηoθάς-Υαριαϊηε, 2004). O 

εθoπιηζηής . Παιεως ζε ζσλέληεσμή ηoσ ζηo περηoδηθω Αργώ αλαθέρεη 
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ταραθηερηζηηθά: «Σα πράγκαηα ζηε λασηηιία έτoσλ δηαθoρoπoηεζεί ζε ζεκαληηθω 

βαζκω, ωπφς γλφρίδεηε, θαη oη λέες θαηαζθεσές ζσληζηoϊλ γηα ηoλ θαζέλα απω κας κηα 

εληειϋς δηαθoρεηηθή θηιoζoθία. Δγϋ γηα παράδεηγκα, αλ κε ρφηoϊζαηε ωηαλ 

μεθηλoϊζα πρηλ απω ηρηάληα τρωληα θαηά πωζoλ ζα ήκoσλ δηαηεζεηκέλoς λα εκπιαθϋ 

ζηελ περηπέηεηα ηφλ λέφλ θαηαζθεσϋλ ζα ζας απαληoϊζα κε θαηεγoρεκαηηθωηεηα 

αρλεηηθά. Κη ασηω επεηδή ηωηε σπήρτε...ηo έκυστo δσλακηθω κε ηε βoήζεηα ηoσ oπoίoσ 

κπoρoϊζε o θαζέλας λα απoθηήζεη έλα πιoίo κεηατεηρηζκέλo θαη ζε ζϊληoκo τρoληθω 

δηάζηεκα λα ηo θέρεη ζε εληειϋς δηαθoρεηηθά επίπεδα, ϋζηε λα δoσιέυεη απoδoηηθά 

θαη λα κεηαπφιεζεί κε ζεκαληηθω θέρδoς αργωηερα. Ασηω ζήκερα, μετάζηε ηo...» 

(ΑΡΓΧ, 2000). 

Ζγεζία θόζηoσς 

Με βάζε πιαίζηo ηφλ Sletmo θαη Holste (1993), ηo oπoίo βαζίδεηαη ζηo πιαίζηo 

αληαγφληζηηθϋλ ζηραηεγηθϋλ ηoσ Porter (1980), oη ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης 

ζηελ πιεηoυεθία ηoσς ζηήρημαλ ηo αληαγφληζηηθω ηoσς πιεoλέθηεκα ζηo τακειω 

θωζηoς θαη ζηε ζηραηεγηθή εγεζίας θωζηoσς. Ζ τϊδελ θoρηεγως λασηηιία είλαη κηα 

ηδηαίηερα αληαγφληζηηθή αγoρά πoσ ιεηηoσργεί ζηε βάζε ηες ειατηζηoπoίεζες ηoσ 

θαηά κoλάδα θωζηoσς (Stopford, 1997). Κρίζηκoς παράγoληας γηα ηελ επηηστία ηφλ 

επητεηρήζεφλ ήηαλ πάληα ε ειατηζηoπoίεζε ηoσ θωζηoσς ιεηηoσργίας. Γηα κηα 

λασηηιηαθή επητείρεζε πoσ θαιϊπηεη ηoσς βαζηθoϊς ζαιάζζηoσς δρωκoσς κε ηα πιoία 

ηες, ε κωλo ρεαιηζηηθή ζηραηεγηθή είλαη ασηή ηες εγεζίας θωζηoσς (Θεoηoθάς, 1997). 

Ζ δηαθoρoπoίεζε πoσ ζηερίδεηαη ζηελ πoηωηεηα ηφλ σπερεζηϋλ δελ oδεγεί 

ηασηωτρoλα θαη ζηε δσλαηωηεηα ηφλ επητεηρήζεφλ λα δηεθδηθήζoσλ κεγαιϊηερo λαϊιo 

θαη άρα λα κεγηζηoπoηήζoσλ ηα έζoδά ηoσς. Αθωκα θαη ζηης κέρες κας πoσ ε πoηωηεηα 

ηες σπερεζίας είλαη θαζoρηζηηθως παράγoληας επηηστίας, δελ κπoρεί λα ζεφρεζεί ζαλ 

πεγή αληαγφληζηηθoϊ πιεoλεθηήκαηoς γηα κηα εηαηρεία ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας, 

αιιά κάιιoλ ζαλ έλας παράγoληας πoσ ζσκβάιιεη ζηελ ελίζτσζε ηoσ πιεoλεθηήκαηoς 

ηoσ τακειoϊ θωζηoσς. 

Oη ειιεληθές επητεηρήζεης εθάρκoζαλ κε επηηστία ζηραηεγηθή εγεζίας θωζηoσς. 

ηήρημαλ ηελ αλάπησμή ηoσς θαηά θϊρηo ιωγo ζηελ απωθηεζε κεηατεηρηζκέλφλ πιoίφλ 

πoσ είταλ τακειω ζηαζερω θωζηoς αιιά συειω ιεηηoσργηθω θωζηoς. Ζ αμηoπoίεζε ηες 

ηετλoγλφζίας ηφλ ηδίφλ ηφλ πιoηoθηεηϋλ, ηφλ ζηειετϋλ ηoσ γραθείoσ θαη ηφλ 

λασηηθϋλ ηφλ πιoίφλ ζσλέβαιιε ζηελ δηατείρηζε ηφλ πιoίφλ κε ηρωπo πoσ 

ειατηζηoπoηoϊζε ηo ιεηηoσργηθω θωζηoς θαη επέηρεπε ηελ θερδoθωρo ιεηηoσργία, 

αθωκα θαη ζε περηωδoσς θρίζεφλ ζηης λασιαγoρές. Γηα λα γίλεη περηζζωηερo θαηαλoεηω 
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ασηω ηo ταραθηερηζηηθω, είλαη αλαγθαία ε αλαθoρά ζηε ζσλεηζθoρά ηoσ αλζρϋπηλoσ 

δσλακηθoϊ ζηo πιoίo θαη ηo γραθείo. Αλαθέρζεθε ήδε ωηη ε oργαλφζηαθή θoσιηoϊρα 

ηφλ επητεηρήζεφλ, ωπφς ασηή κoρθoπoηείηαη απω ηελ επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ 

ηδρσηϋλ ηoσς, έτεη ζηoλ πσρήλα ηες αμίες ωπφς ε εκπηζηoζϊλε, ε αθoζίφζε, ε ζθιερή 

δoσιεηά θ.α. Ζ επητείρεζε πoσ ιεηηoσργεί κε βάζε ηελ θoσιηoϊρα εμoσζίας/δϊλακες 

έτεη ηελ ηθαλωηεηα λα θηλείηαη γρήγoρα θαη λα αληηδρά θαηάιιεια ζηης απεηιές θαη 

ηoσς θηλδϊλoσς (Handy, 1993). Ζ θoσιηoϊρα ασηή γηα λα ιεηηoσργήζεη τρεηάδεηαη 

πρoζφπηθω πoσ λα είλαη αθoζηφκέλo ζηελ επητείρεζε θαη ηoλ εγέηε ηες. Σo 

πρoζφπηθω ηφλ επητεηρήζεφλ ζηελ μερά, είηε πρϋελ λασηηθoί, είηε άιια ζηειέτε πoσ 

πρoζειθϊoληαη θσρίφς απω ηελ εζφηερηθή αγoρά εργαζίας ηες επητείρεζες, αζπαδωηαλ 

ηης θσρίαρτες αμίες ηες θoσιηoϊρας ηες επητείρεζες θαη γηλωηαλ θoρέας δηάδoζες ηoσς. 

Σo ζησι δηoίθεζες πoσ ήηαλ επηθεληρφκέλo ζηoλ έιεγτo ηoσ θωζηoσς γηλωηαλ 

απoδεθηω θαη εθαρκoδωηαλ ζε ωια ηα επίπεδα ηες ηεραρτίας. Παράιιεια, oη λασηηθoί 

ηφλ πιoίφλ κπoρoϊζαλ κε ηης ηδηαίηερες ηθαλωηεηές ηoσς λα σπερεηoϊλ ασηω ηo ζησι 

δηoίθεζες, θαη είηε κε ζθιερή εργαζία πέρα απω φράρηα θαη βάρδηες, είηε κε 

ζσληήρεζε ηφλ πιoίφλ ελ πιφ είηε κε παηέληες θαηάθερλαλ λα δηαηερoϊλ αμηωπιoα ηα 

πιoία θαη λα σιoπoηoϊλ ηoσς ωρoσς ηφλ λασιoζσκθϋλφλ. Δπηπιέoλ, πρωζβαζε ζηελ 

απαζτωιεζε ηφλ ειιήλφλ λασηηθϋλ, πoσ ήηαλ θoρείς ασηής ηες ηδηαίηερες 

ηετλoγλφζίας, είταλ θαη εμαθoιoσζoϊλ ζηελ πράμε λα έτoσλ κωλo oη ειιεληθές 

επητεηρήζεης, θαζϋς oη ωρoη πoσ ηζτϊoσλ ζε ζτέζε κε ηo αζθαιηζηηθω θαζεζηϋς, 

απoηρέπoσλ ηoσς έιιελες απω ηo λα εργαζηoϊλ ζε κε ειιελωθηεηα σπω μέλε ζεκαία 

πιoία. 

Παράιιεια κε ηελ δηoίθεζε πoσ εσλooϊζε ηoλ έιεγτo ωιφλ ηφλ ζηoητείφλ ηoσ 

θωζηoσς, oη ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης πρoτϋρεζαλ ζηαδηαθά θαη ζηελ 

σηoζέηεζε σπoτρεφηηθϋλ ή κε πρoηϊπφλ πoσ αλαθέρoληαη ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πoηωηεηα ηφλ σπερεζηϋλ ηoσς, ελϋ πρoτϋρεζαλ θαη ζηελ ειηθηαθή αλαλέφζε ηoσ 

ζηωιoσ ηoσς. Έηζη, κέζφ ηες εγεζίας θωζηoσς θαηαθέρλoσλ λα πρoζθέρoσλ ηης 

σπερεζίες ηoσς κε αληαγφληζηηθoϊς ωρoσς, ελϋ, κέζφ ηες πρoζαρκoγής ηoσς ζηης 

απαηηήζεης ηoσ ζϊγτρoλoσ λασηηιηαθoϊ περηβάιιoληoς θαη ηες εθαρκoγής ζσζηεκάηφλ 

δηoίθεζες ηες πoηωηεηας θαη ηες αζθάιεηας θαηαθέρλoσλ λα ασμάλoσλ αθωκα 

περηζζωηερo ηελ αληαγφληζηηθωηεηά ηoσς. 

Δπελδσηηθή ζηραηεγηθή 

Ζ επελδσηηθή ζηραηεγηθή ηες λασηηιηαθής επητείρεζες ηες τϊδελ θoρηεγoϊ λασηηιίας 

κπoρεί λα απoηειέζεη παράγoληα πoσ ζα θαζoρίζεη ηελ πoρεία ηες, θαζϋς, oη 
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δηαθσκάλζεης ζηης ηηκές ηφλ λαϊιφλ θαη ηης ηηκές ηφλ πιoίφλ θαζηζηoϊλ θρίζηκo 

παράγoληα ηo είδoς ηoσ πιoίoσ πoσ ζα απoθηεζεί (λέας λασπήγεζες ή κεηατεηρηζκέλo) 

θαη ηoλ τρωλo σιoπoίεζες ηες επέλδσζες (Θεoηoθάς, 1997). Τπάρτoσλ δϊo ηϊπoη 

ζηραηεγηθϋλ γηα ηελ εθκεηάιιεσζε ηoσ τρωλoσ. Ζ πρϋηε αθoρά ηo "τηϊπεκα ηες 

αγoράς" κε βρατστρωληες αγoρές θαη πφιήζεης θαη ε δεϊηερε αθoρά ηε καθρoτρωληα 

πϋιεζε κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ (Hope-Boe, xx). ηελ πρϋηε περίπηφζε ηα θέρδε 

πρoέρτoληαη θσρίφς απω ηης αγoρές θαη πφιήζεης ηφλ πιoίφλ θαη ζηε δεϊηερε απω ηελ 

εθκεηάιιεσζε ηες παραγφγηθής-κεηαθoρηθής ηoσς ηθαλωηεηας. 

Oη ειιεληθές επητεηρήζεης, ζηελ πιεηoυεθία ηoσς εθαρκωδoσλ ηε ζηραηεγηθή ηες 

καθρoτρωληας πϋιεζες σπερεζηϋλ, φς κηα ζτεδηαζκέλε ζηραηεγηθή, αιιά 

ηασηωτρoλα, αμηoπoηoϊλ ηε ζσγθσρία ζηης λασιαγoρές γηα λα απoθoκίζoσλ θέρδε απω 

ηελ πϋιεζε ηφλ πιoίφλ ηoσς. Oη έιιελες εθoπιηζηές, ωπφς αλαθέρζεθε θαη ζηελ 

πρoεγoϊκελε ελωηεηα, είλαη θαηά θϊρηo ιωγo εθoπιηζηές-δηατεηρηζηές πιoίφλ, ωκφς, 

αληηκεηφπίδoσλ ηo πιoίo θαη ζαλ περηoσζηαθω ζηoητείo απω ηo oπoίo κπoρoϊλ λα 

αληιήζoσλ άκεζες απoδωζεης. Μπoρεί, δειαδή, o ζηραηεγηθως πρoζαλαηoιηζκως ηoσς 

λα είλαη ε αλάπησμε ηες κεηαθoρηθής ηθαλωηεηας ηφλ επητεηρήζεφλ ηoσς, αιιά 

παράιιεια λα πφιoϊλ θάπoηo/α απω ηα πιoία ωηαλ ηo θρίλoσλ ζσκθέρoλ. 

Αλαγλφρίδεηαη δε ωηη oι αγoραπωληζίες απoηέλεζαν έναν από ηoσς παράγoνηες ηης 

επιηστημένης επιτειρημαηικής ζηραηηγικής ηων Ελλήνων εθoπλιζηών καηά ηη διάρκεια 

ηoσ 20 αιώνα (Harlaftis, 1996, Θεoηoκάς, 1997). Oη δϊo ζηραηεγηθές κoηάδoσλ λα είλαη 

αληίζεηες κεηαμϊ ηoσς, ωκφς ζηελ περίπηφζε ηφλ ειιελωθηεηφλ λασηηιηαθϋλ 

επητεηρήζεφλ ιεηηoϊργεζαλ ζσκπιερφκαηηθά. Όηαλ ε ζηραηεγηθή κηας επητείρεζες 

εθθράδεη ηελ πρooπηηθή ηες θαη είλαη ζηαζερή είλαη δσλαηω λα ζσκβαίλoσλ αιιαγές 

ζηoσς ζτεδηαζκoϊς ηες, τφρίς λα δηαηαράζζεηαη ε πρooπηηθή ηες (Mintzberg, 1987). Ζ 

ζηαζερή πρooπηηθή γηα ηo κεγαιϊηερo κέρoς ηφλ ειιεληθϋλ επητεηρήζεφλ είλαη ε 

ζσκκεηoτή ζηελ αγoρά θαη ε άληιεζε θέρδoσς κέζφ ηες αλάπησμες ηoσ ζηωιoσ ηoσς 

θαη ηες πϋιεζες κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ. Oη αγoραπφιεζίες απoηειoϊλ απωθιηζε 

απω ηε ζηραηεγηθή ασηή, ωκφς δελ ηελ αθσρϋλoσλ αιιά αληηζέηφς ηελ εληζτϊoσλ, 

θαζϋς ζσκβάιoσλ ζηε κείφζε ηoσ ζηαζερoϊ θωζηoσς ελϋ, ηασηωτρoλα, εμαζθαιίδoσλ 

ρεσζηωηεηα ζηελ επητείρεζε. 

Σo κεγαιϊηερo κέρoς ηφλ επητεηρήζεφλ πoσ εθαρκωδoσλ ηε ζηραηεγηθή ηφλ 

αγoραπφιεζηϋλ, δελ απoτφρoϊλ απω ηελ αγoρά, απιϋς ασμoκεηϋλoσλ ηo ζηωιo ηoσς 

αλάιoγα κε ηε ζσγθσρία. Πoσιoϊλ θάπoηα πιoία ηoσς ιίγo πρηλ ή θαηά ηε δηάρθεηα ηες 

θoρϊθφζες ζηης λασιαγoρές, ωηαλ oη ηηκές ηφλ πιoίφλ απoγεηϋλoληαη θαη αγoράδoσλ 
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μαλά ηελ περίoδo ηες ϊθεζες ωηαλ oη ηηκές ηφλ πιoίφλ είλαη ζηo λαδίρ ηoσς. Oη εηήζηες 

απoδωζεης πoσ πρoθϊπηoσλ απω ηης αγoραπφιεζίες επηηρέπoσλ ηoλ ηρηπιαζηαζκω ή 

ηεηραπιαζηαζκω ηoσ θεθαιαίoσ ζε ζϊληoκo τρoληθω δηάζηεκα (Θεoηoθάς, 1997, 

2006). Ζ ζηραηεγηθή ασηή πoσ έτεη περηγραθεί ζαλ αληηθσθιηθή, εθαρκωζηεθε ζε 

κεγάιε έθηαζε κεηά ηo 1981 (Thanopoulou, 1995). Τπήρμαλ επητεηρήζεης πoσ 

δεκηoϊργεζαλ ζεκαληηθoϊς ζηωιoσς εθκεηαιιεσωκελες αθρηβϋς ασηή ηε ζηραηεγηθή, 

ε oπoία, ζε αρθεηές περηπηϋζεης, εθαρκωδεηαη αθωκα θαη πρηλ ηελ έληαμε ηoσ πιoίoσ 

ζηo ζηωιo ηες επητείρεζες ή θαη πρηλ ηελ παραιαβή ηoσ απω ηo λασπεγείo ( Θεoηoθάς, 

2006) 

Τπάρτoσλ oρηζκέλες επητεηρήζεης, oη oπoίες αμηoπoηoϊλ ζηo έπαθρo ηε ζσγθσρία 

δεκηoσργϋληας ζηωιoσς θαη πoσιϋληας ηoσς απoθιεηζηηθά κε ζηωτo ηo θεθαιαηαθω 

θέρδoς. Όκφς, αλ θαη oη επητεηρήζεης ασηές επηβεβαηϋλoσλ ηελ ϊπαρμε κηας κερίδας 

εθoπιηζηϋλ πoσ αληηκεηφπίδεη ηε λασηηιία ζαλ τρεκαηηζηήρηo, κπαίλoληας ζηελ αγoρά 

ωηαλ oη ηηκές ηφλ πιoίφλ είλαη τακειές θαη απoτφρϋληας ωηαλ oη ηηκές αλεβαίλoσλ 

(Harlaftis, 1996), δελ κoηάδεη λα είλαη ασηως o θαλωλας γηα ηελ ειιελωθηεηε λασηηιία 

(Θεoηoθάς, 1997). 

Ζ ζηραηεγηθή ηφλ επηηστεκέλφλ αγoραπφιεζηϋλ, ζε θάπoηo βαζκω, απoηειεί κέρoς 

ηες γεληθωηερες ζηραηεγηθής ηoσ τακειoϊ θωζηoσς. O εθoπιηζηής πoσ θαηαθέρλεη λα 

αληιήζεη θεθαιαηαθά θέρδε απω ηελ πϋιεζε ηoσ πιoίoσ ηoσ δεκηoσργεί ρεσζηωηεηα ε 

oπoία ηoσ επηηρέπεη λα ιεηηoσργεί κε ηα σπωιoηπα πιoία ηoσ αθωκα θαη ζε περηωδoσς 

θρίζες. Ζ συειή ρεσζηωηεηα oδεγεί ηειηθά ζηελ αϊμεζε ηες αληαγφληζηηθωηεηας ηες 

επητείρεζες. Ζ ϊπαρμε επαρθϋλ δηαζεζίκφλ κπoρεί λα πρoζηαηεϊζεη απoηειεζκαηηθά 

ηελ επητείρεζε ζε κηα κειιoληηθή κεηαβoιή ηφλ ζσλζεθϋλ ζηελ αγoρά, ελϋ αληίζεηα 

ε απoσζία ηoσς κπoρεί λα oδεγήζεη ζηελ αϊμεζε ηoσ θωζηoσς, ωηαλ ε επητείρεζε είλαη 

αλαγθαζκέλε λα απoθηήζεη θεθάιαηα θηλήζεφς κε συειω θωζηoς ή θαη ζηελ έμoδo απω 

ηελ αγoρά, ωηαλ ε εμεϊρεζε θεθαιαίφλ δελ είλαη δσλαηή. Σασηωτρoλα ε ϊπαρμε ηες 

συειής ρεσζηωηεηας επηηρέπεη ζηης επητεηρήζεης λα ιεηηoσργoϊλ ζαλ αγoραζηές αθωκα 

θαη ζε ζσλζήθες θρίζες. 

σκπεράζκαηα 

ε ωιε ηελ ηζηoρηθή δηαδρoκή ηες ειιεληθής λασηηιίας θαη ηφλ επητεηρήζεφλ ηες 

κπoρεί θαλείς λα δηαθρίλεη ταραθηερηζηηθά πoσ παρακέλoσλ ζε ηζτϊ ζτεδωλ 

ακεηάβιεηα. Ασηά ηα δoκηθά ταραθηερηζηηθά είλαη πoσ oδήγεζαλ ζε έλα δεδoκέλo 

ηρωπo oηθoλoκηθής oργάλφζες θαη επέηρευαλ ζηης επητεηρήζεης λα είλαη 
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αληαγφληζηηθές ζσκκεηέτoληας ζηης δηεζλείς αγoρές. Ηδηαίηερα ηης ηειεσηαίες δεθαεηίες, 

oπωηε ηo επητεηρεκαηηθω περηβάιιoλ έτεη δηαθoρoπoηεζεί ζεκαληηθά θαη o 

αληαγφληζκως έτεη εληαζεί ζε ωιες ηης αγoρές, oη ειιεληθές επητεηρήζεης παρακέλoσλ 

αληαγφληζηηθές θαη δηεσρϊλoσλ ηo κερίδηo ηoσς ζηελ παγθωζκηα λασηηιία τάρης ζηελ 

ηθαλωηεηά ηoσς λα είλαη εσέιηθηες θαη πρoζαρκoζηηθές, λα ιεηηoσργoϊλ ελoπoηεκέλα 

ζηo εζφηερηθω ηoσς θαη λα αλαπηϊζζoσλ θαη εθαρκωδoσλ ζηραηεγηθές πoσ 

ζσκβάιιoσλ ζηελ επηηστεκέλε αληαπωθρηζε ζηης πρoθιήζεης θαη ηης απεηιές ηoσ 

επητεηρεκαηηθoϊ περηβάιιoληoς. 

Σα δoκηθά ταραθηερηζηηθά ηφλ επητεηρήζεφλ πoσ ζσλέβαιιαλ ζηελ κoρθoπoίεζε ηφλ 

ηρωπφλ oργάλφζες θαη δηoίθεζής ηoσς ζσλδέoληαη κε ηoλ oηθoγελεηαθω ηoσς 

ταραθηήρα, ηελ ηετλoγλφζία λασηηιηαθής δηατείρηζες ηoσ αλζρϋπηλoσ δσλακηθoϊ ζε 

ωια ηα επίπεδα, ηελ επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ πιoηoθηεηϋλ θαη ηελ oργαλφζηαθή 

θoσιηoϊρα ηφλ επητεηρήζεφλ θαη κε ηελ επητεηρεκαηηθή δηθηϊφζε. Ασηά ηα δoκηθά 

ταραθηερηζηηθά επέηρευαλ ηελ πρoζαρκoγή ηφλ επητεηρήζεφλ ζηης κεηαβαιιωκελες 

ζσλζήθες ηoσ επητεηρεκαηηθoϊ περηβάιιoληoς θαη ηελ επηηστεκέλε εθαρκoγή 

ζηραηεγηθϋλ ζε ζτέζε κε ηελ εηδίθεσζε ηoσ ζηωιoσ ηφλ επητεηρήζεφλ, ηoλ 

αληαγφληζκω κε βάζε ηελ εγεζία θωζηoσς θαη ηης επελδσηηθές ζηραηεγηθές πoσ απω ηε 

κηα δεκηoσργoϊλ ζεκαληηθά θεθαιαηαθά θέρδε θαη απω ηελ άιιε εληζτϊoσλ ηελ 

ηθαλωηεηα επηβίφζες θαη αλάπησμες ηφλ επητεηρήζεφλ, αθωκα θαη ζε περηωδoσς θρίζες 

ζηες λασιαγoρές. (Νασηηιία θαη επητεηρεκαηηθωηεηα ζηελ Διιάδα, Γ. Θεoηoθάς) 
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5. ΠΡOOΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣOΣΖΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

5.1 Μέρηκλα θαη oργάλωζε, βειηίωζε, πρoζηαζία θαη αλάπησμε ηες λασηηιίας 

κέζω ηες oργαληθής ζύλδεζες ηες κε ηελ εζληθή oηθoλoκία 

Σoλ εζληθω ταραθηήρα κηας λασηηιίας δελ ηoλ πρoζδηoρίδεη πιέoλ ζηo βαζκω ηoσ 

παρειζωληoς, κωλo ηo ζϊκβoιo ηες ζεκαίας. ηελ επoτή ηες παγθoζκηoπoηεκέλες θαη 

τφρίς ζϊλoρα oηθoλoκίας, ηoλ πρoζδηoρίδεη θαη ε ζϊλδεζε ηoσ πιoίoσ κε ηελ εζληθή 

oηθoλoκία ηες παηρίδας ηες πιoηoθηεζίας θαη ηες δηατείρηζες. Δίλαη κηα περηζζωηερo 

oσζηαζηηθή κoρθή ηoσ παιαηoϊ ωρoσ ηoσ , ηoσ genuine link, δειαδή ειιελωθηεηo 

πιoίo ζφζηά επαλδρφκέλo κε Έιιελες θαη φς εθ ηoϊηo ζσλδεδεκέλo κε ηελ παηρίδα, 

κπoρεί λα εηζθέρεη ηα ίδηα εάλ ωτη περηζζωηερα απω πιoίo σπω Διιεληθή ζεκαία, αιιά, 

εης κηθρωηερo βαζκω επαλδρφκέλo κε Έιιελες, θαη oιηγωηερo ζσλδεδεκέλo κε ηελ 

παηρίδα.  

Σo εηζρεϊζαλ απω ηελ λασηηιία ζσλάιιαγκα ηες ηάμεφς ηφλ 18 δης, είλαη ζϊκθφλα κε 

ηα ζηoητεία ηες Σραπέδες ηες Διιάδoς, παρωκoηo κε ασηω ηoσ ηoσρηζκoϊ. Με ηελ 

δηαθoρά ωηη γηα θάζε εηζερτωκελo ηoσρηζηηθω δoιάρηo έτoσλ ήδε ζπαηαιεζεί 

ηoσιάτηζηoλ ηα 50 ζελης ζε έργα σπoδoκής θαη εηζαγωκελα αλαιϋζηκα. Δλϋ, ηo 

ζσλάιιαγκα ηες λασηηιίας είλαη θαζαρω θαη αηωθηo. 

Γηα λα σπάρμεη θαη λα απoδίδεη ασηή ε ζϊλδεζε κε ηελ εζληθή oηθoλoκία, 

πρoαπαηηoϊληαη δσo θαίρηες πρoψπoζέζεης. 

Ζ πρϋηε: Έιιελες αμηφκαηηθoί ζηε γέθσρα θαη ζηo κεταλoζηάζηo ηφλ πιoίφλ πoσ ζε 

δεϊηερε θάζε ηες ζηαδηoδρoκίας ηoσς oρηζκέλoη ηoσιάτηζηoλ, ζα κεηαθηλεζoϊλ ζηα 

γραθεία, ζηα επηηειεία ηες ζηερηάς, θαη γηαηί ωτη θαη ζηoλ εθoπιηζκω. Καη ελλooϊκε 

Έιιελες αμηφκαηηθoϊς, γηαηί ε τϋρα κας ηφλ 12,000,000 γεγελϋλ θαη κε θαηoίθφλ θαη 

κε oμϊ δεκoγραθηθω πρωβιεκα, δελ κπoρεί λα θαιϊυεη ηης αλάγθες ζηειέτφζες ελως 

ζηωιoσ 3200 πoληoπωρφλ πιoίφλ ζσλoιηθής τφρεηηθωηεηας 175,000,000 ηωλφλ dwt., 

τφρίς λα σπoιoγίδoληαη oη αλάγθες ηφλ άιιφλ θιάδφλ ηες λασηηιίας. (κηθρή θαη 

κεγάιε αθηoπιoία, κεζoγεηαθή λασηηιία θιπ) 

Ζ δεϊηερε πρoψπωζεζε: Ζ ζσγθρωηεζε ζεζκηθής θαη σιηθoηετληθής σπoδoκής πάλφ ζε 

ζϊγτρoλα πρωησπα oργάλφζες θαη ιεηηoσργίας. Μηα λασηηιία ηoσ κεγέζoσς πoσ 

δηατεηρίδoληαη oη Έιιελες εθoπιηζηές κε πιεζσζκω απαζτoιoϊκελφλ κέζα θαη έμφ 

απω ηα πιoία, λα αγγίδεη ηης 250,0000 ζε ζέζεης εργαζίας κε συειές θαηά θαλωλα 

απoδoτές, ζηερείηαη αλάιoγες σπoδoκής, θραηηθής σπoζηήρημες θαη θoηλφληθής 
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απoδoτής. Νασπεγεία, επηζθεσαζηήρηα, αζθαιηζηηθoϊς oργαληζκoϊς, λεoγλϋκoλες, 

λασηηθά δηθαζηήρηα θαη ωιo εθείλo ηo πιέγκα παρoτής σπερεζηϋλ πoσ αλέδεημαλ απω 

ηoλ 19o αηϋλα ηo ίηη ηoσ Λoλδίλoσ, παγθωζκηα λασηηιηαθή κεηρωπoιε, έζηφ θαη αλ 

ζήκερα o εκπoρηθως ζηωιoς ηoσ Ζλφκέλoσ Βαζηιείoσ, έπεηαη ζηελ δηεζλή θαηάηαμε, 

κεηά ηoλ ζηωιo ηες Κσπρηαθής ζεκαίας. 

Με απιά ιωγηα: Φζάζακε ζηo ζεκείo λα περλάκε έμφ απω ηα παράιηα θαη λεζηά ηες 

παηρίδας κας ηα δηθά κας πιoία γηα λα επηζθεσαζηoϊλ ζε Σoϊρθηθα λασπεγεία ή ζε 

ιηκάληα τφρϋλ ηες Μαϊρες Θάιαζζας, ελϋ ηo Πέρακα, o θαρακαγθάς θαη ε 

Διεσζίλα ιηκoθηoλoϊλ απω αλεργία ιωγφ έιιεηυες πειαηείας. 

Ας αλαιoγηζηoϊκε ωηη ζηελ δεθαεηία ηoσ ΄60 θαη ηoσ ΄70 ζηελ παηρίδα κας 

λασπεγoϊζακε πρϋηες ηάμεφς πιoία, θoρηεγά θαη δεμακελωπιoηα, ζεηρές oιωθιερες 

απ‟ ασηά. 

5.2 Αύμεζε ηoσ λασηηιηαθoύ ζσλαιιάγκαηoς 

Ζ αϊμεζε ηoσ λασηηιηαθoϊ ζσλαιιάγκαηoς κπoρεί λα επηηεστζεί κέζφ 2 ηρωπφλ: 

+ ηες πρoζέιθσζες περηζζωηερφλ δραζηερηoηήηφλ ηφλ λασηηιηαθϋλ 

επητεηρήζεφλ ζηελ Διιάδα θαη 

+ ηες πρoζέιθσζες περηζζωηερφλ πιoίφλ σπω ειιεληθή ζεκαζία 

ϊκθφλα κε πρωτεηρoσς σπoιoγηζκoϊς θαη ζτεηηθά δεκoζηεϊκαηα , o αρηζκως ηφλ 

λασηηιηαθϋλ εηαηρηϋλ ζηoλ Πεηραηά  (πoληoπωρoς λασηηιία) αλέρτεηαη ζηης 1200 ελϋ 

ζϊκθφλα κε ηo Σκήκα Νασηηιηαθϋλ πoσδϋλ ηoσ Πα.Πεη.: “ήκερα o αρηζκως ηφλ 

σπαιιήιφλ ζηης λασηηιηαθές εηαηρείες ηoσ Πεηραηά αλέρτεηαη ζε 40.000 περίπoσ 

άηoκα”.  σλoιηθά ζε λασηηιηαθές & παραλασηηιηαθές επητεηρήζεης, απαζτoιoϊληαη 

περί ηoσς 180.000 σπαιιήιoσς. 

Oη παραπάλφ αρηζκoί έζηφ θαη κε κηθρές απoθιίζεης είλαη αρθεηoί γηα λα δϋζoσλ ζηoλ 

θαζέλα απω εκάς λα θαηαιάβεη ηελ ζεκαληηθωηεηα ηoσ θιάδoσ γηα ηελ oηθoλoκία ηoσ 

Κράηoσς αιιά θαη ηελ Κoηλφλία γεληθωηερα, δηθαηoιoγϋληας ηoλ ταραθηερηζκω πoσ 

απoδίδεηαη  ζηελ λασηηιία, ασηωλ  ηες “Βαρηάς Βηoκεταλίας”. 

Ζ ζσλέτηζε ηες παρoσζίας ηφλ εηαηρηϋλ ζηoλ Πεηραηά θαη ηελ εσρϊηερε περηoτή ηoσ, 

είλαη απoιϊηφς αλαγθαία. Απαζτωιεζε , ζεκαίλεη τρήκα θαη τρήκα ζεκαίλεη θίλεζε 

ζηελ αγoρά. Δηδηθά ζε περηωδoσς ζαλ ασηή πoσ δηαλϊoσκε, ιάζε δελ ζσγτφρoϊληαη. 

Καη ωια ηα παραπάλφ , θσζηθά, αλεμάρηεηα απω ηo αλ κηα λασηηιηαθή έτεη ζεθϋζεη 
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ηελ ειιεληθή ζεκαία ή ωτη. ε κηα επoτή πoσ oη έιιελες λασηηθoί είλαη δσζηστϋς 

κεηoυεθία , ηo ηη ζεκαία θέρoσλ ηα βαπωρηα κας, ίζφς είλαη ηo ιηγωηερo θαθω. 

Γηα λα δηαηερεζoϊλ ωκφς –εηδηθά oη κεγάιες εηαηρίες ηες πoληoπωρoσ- ζηoλ Πεηραηά 

τρεηάδoληαη πρoψπoζέζεης θαη ε πιήρφζε , δϊo ηoσιάτηζηoλ βαζηθϋλ ωρφλ: 

Α. Κίλεηρα απω ηo Κράηoς. 

Β. Πρoζφπηθω λα ζηειετϋζεη ηα γραθεία. 

Γηα ηo θoκκάηη ηφλ θηλήηρφλ απω ηελ πoιηηεία πρoς ηoσς εθoπιηζηές πρέπεη λα 

ζεκεηϋζφ πφς ωηη θαη λα θάλoσκε δελ πρέπεη λα βαζίδεηαη κωληκα, ζηoλ 

εσειπηζηoϊκελo “παηρηφηηζκω” ηoσς. Άιιφζηε ζσδεηάκε γηα επητεηρήζεης θαη ωπφς 

έθσγαλ γηα ηα Βαιθάληα θαη αιιoϊ , εηαηρίες κε δηαθoρεηηθω αληηθείκελo, έηζη ζα 

κπoρoϊζε λα γίλεη θαη ζε ασηή ηελ περίπηφζε. “Παράδεηζoη” γηα λα ηης θηιoμελήζoσλ 

–εάλ τρεηαζηεί- σπάρτoσλ αρθεηoί ζηελ θαρδηά ηες Δσρϋπες , ελϋ είλαη βέβαηo πϋς 

θωζκoς γηα ηελ επάλδρφζή ηoσς δϊλαηαη λα βρεζεί θαη εθηως Διιάδoς. αθέζηαηα, ωτη 

κε ηελ ίδηα πείρα θαη κεράθη , αιιά θαη ασηω ιϊλεηαη. Υαραθηερηζηηθά παραδείγκαηα 

τφρϋλ ζηελ Δσρϋπε (εθηως ηες θιαζζηθής Κϊπρoσ) είλαη ε Γερκαλία , ε Γαλία , Ζ 

Διβεηία θ.α. πoσ δηαηερoϊλ εηδηθω θαζεζηϋς πoσ αθoρά ηελ ζϊζηαζε θαη ιεηηoσργία 

Νασηηιηαθϋλ Δηαηρηϋλ. Δμ‟ oσ θαη ε άλζηζε ηες  λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας εθεί. 

Σo πρoζφπηθω ωκφς γηα λα ζηειετφζoϊλ ηα γραθεία , είλαη θαη ζα παρακείλεη επί ηες 

oσζίας αρκoδηωηεηα ηφλ πιoηoθηεηϋλ. Καη ζε ασηω ζα ηoσς δεηεζεί εσζϊλε ζηo κέιιoλ 

εθωζoλ απoηϊτoσλ. Δθείλoη είλαη πoσ κε ηης απω δφ θαη κπρoς θηλήζεης ηoσς ζα 

θαζoρίζoσλ , εάλ θαη εθωζoλ oη λασηηιηαθές ηoσ Πεηραηά ζα ζσλετίδoσλ λα αλζίδoσλ ή 

ζα καραδϋζoσλ , εάλ ε ειιεληθή λασηηιία ζα πάεη θαη άιιo κπρoζηά ζε επίπεδo 

παρoτής σπερεζηϋλ ζηελ ζηερηά ή  ωτη.  

Χς ηϋρα , κε έκπεηρα ζηειέτε πρoερτωκελα θσρίφς απω ηελ ζάιαζζα oη ειιεληθές 

εηαηρίες αληηκεηφπίδoσλ κε πρφηoθαλή επηηστία ηελ θαζεκερηλωηεηα ηφλ πιoίφλ θαη 

παρέτoσλ ζηoσς πειάηες ηoσς θoρσθαία εμσπερέηεζε ζε παγθωζκηo επίπεδo. Γελ είλαη 

ησταίo πφς oη ζεκαληηθωηερoη λασιφηές θαη Oil majors  δηαηερoϊλ άρηζηες ζτέζεης κε 

ηελ ειιεληθή λασηηιία θαη πρoηηκoϊλ ασηή λα ζσλεργαζηoϊλ παρά oπoηαδήπoηε άιιε. 

Δμαηρέζεης σπάρτoσλ θσζηθά ζηoλ θαλωλα . 

Σα έκπεηρα ωκφς ζηειέτε ηφλ γραθείφλ ζηγά-ζηγά (εσηστϋς ωτη ηωζo γρήγoρα ωζα ηα 

έκπεηρα ζηειέτε ηφλ πιoίφλ) απoζϊρoληαη απω ηελ ελεργω δράζε θαη κε γεφκεηρηθή 

πρωoδo θάπoηα ζηηγκή δελ ζα επαρθoϊλ ή τεηρωηερα δελ ζα σπάρτoσλ. O ζσλεηρκως 
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είλαη απιως  : Ληγωηερoη λασηηθoί ζηα πιoία ζεκαίλεη πφς θαη ιηγωηερoη λασηηθoί 

Θα κπoρoϊλ λα βγoσλ ζηα γραθεία. Αλ δελ σπάρτoσλ Έιιελες αμηφκαηηθoί , πϋς ζα 

βρεζoϊλ Πιoίαρτoη θαη Μεταληθoί γηα ηης αληίζηoητες ζέζεης ζηελ ζηερηά; 

Αθoϊ τάζακε ηελ ζεκαία ζηα βαπωρηα κας, ας κελ τάζoσκε ηoσιάτηζηoλ θαη ηα 

γραθεία! Ση θάλoσλ γηα ασηω ή ηη έτoσλ ζθoπω λα θάλoσλ γηα ασηω oη πιoηoθηήηες; 

Τπάρτεη πάληα ε επηιoγή , oη ειιεληθές εηαηρίες λα αιιάμoσλ κoρθή. Να 

παρατφρήζoσλ ηo κάλαηδκελη θαη λα παρέτoσλ ηης σπερεζίες ηoσς κέζφ ηρίηφλ, λα 

ζσγτφλεσζoϊλ θαη λα παρακείλoσλ απιά oργαληζκoί πoσ ζα εηζπράηηoσλ λαϊια απω 

ηελ κία θαη ζα πιερϋλoσλ ηoσς contractors ηoσς απω ηελ άιιε. 

Ζ άιιε επηιoγή είλαη λα τηίζoσλ ηo αϊρηo ηoσς ζηερηδωκελoη ζηελ παράδoζε ηες δηθής 

κας λασηηιίας θαη ζηo επηηστεκέλo κoληέιo πoσ φς ηϋρα ηoσς βγάδεη 

αζπρoπρωζφπoσς. 

Μπoρεί ωπφς αλαθέρακε, ηα παιηωηερα ηθαλά θαη έκπεηρα ζηειέτε λα κεηϋλoληαη, 

σπάρτoσλ ωκφς αθωκα! ηελ Διιάδα θσρίφς πoσ ηo γλφρίδoσκε, θαη ζηo εμφηερηθω 

δεσηερεσωληφς (εηδηθά κε ηελ ηφλ ηειεσηαίφλ εηϋλ κεηαλαζηεσηηθή αηκoρραγία ζε 

πρoζφπηθω πρoς Δσρϋπε, Ακερηθή θαη Άπφ Αλαηoιή) σπάρτoσλ άλζρφπoη πoσ 

κπoρoϊλ λα πρoζθέρoσλ , λα κoηραζηoϊλ θαη λα δηδάμoσλ. 

Σελ δoσιεηά , ηελ θηιoζoθία ηες, ηα ζεηηθά θαη ηα αρλεηηθά ηες. Ασηoί, είλαη πoσ 

επηβάιιεηαη λα κπoσλ ζηo ζηωταζηρo ηφλ επητεηρεκαηηϋλ γηα λα ζσλετίζoσλ ηo 

ζήκερα θαη λα δεκηoσργήζoσλ ηo αϊρηo. Ασηoί ωκφς θoζηίδoσλ θαη oη λασηηιηαθές 

πρέπεη λα θαλoϊλ “ηoικερές” κε ηo κσαιω ζηo “αϊρηo” πρφηίζηφς ηo δηθω ηoσς. 

Ίζφς ασηω ζαλ πρωηαζε λα αθoρά πιήζoς αθωκα επητεηρήζεφλ άιιoσ ηϊπoσ πoσ ζα 

κπoρoϊζαλ λα θηλεζoϊλ ζε ηέηoηα πιαίζηα αληί λα πρoηηκoϊλ ηελ θσγή. 

(www.tovima.gr) 

Δπίζες ζεκαληηθω παράγoληα ζηoλ ηρωπo πρoζέιθσζες περηζζωηερφλ 

δραζηερηoηήηφλ ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ παίδεη θαη ηo marketing. Oη 

κεγαιϊηερες εηαηρείες δεμακελωπιoηφλ θαη εηαηρείες γρακκϋλ πιoίφλ κεηαθoράς 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ ζηoλ θωζκo έτoσλ θαηαλoήζεη ηε ζπoσδαηωηεηα ηoσ marketing 

θαη εθαρκωδoσλ βειηηφκέλες ζηραηεγηθές, oη oπoίες κπoρoϊλ λα απoηειέζoσλ πρωησπα 

marketing γηα ηης ειιεληθές λασηηιηαθές επητεηρήζεης. 

Αλ θαη oη ειιεληθές κεγάιες θαη κεζαίες επητεηρήζεης δεμακελωπιoηφλ έτoσλ 

θαηαλoήζεη ηε ζσκβoιή ηoσ marketing θαη εθαρκωδoσλ ζηραηεγηθές πoσ ζηoτεϊoσλ 

ζηελ ηθαλoπoίεζε ηφλ απαηηήζεφλ ηφλ πειαηϋλ ηoσς, φζηωζo σπάρτoσλ κεγάια 
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περηζϋρηα βειηίφζες ηφλ ζηραηεγηθϋλ δηαθoρoπoίεζες θαη τφρoζέηεζες πoσ 

εθαρκωδoσλ. 

Καηά ζσλέπεηα, θρίλεηαη αλαγθαίo λα παραδεηγκαηίδoληαη απω ηελ πρoεγκέλε πoιηηηθή 

πoσ ταράδoσλ oη λασηηιηαθές εηαηρείες-θoιoζζoί ζηoλ θωζκo. Δπηπιέoλ, oη ειιεληθές 

κηθρές επητεηρήζεης δεμακελωπιoηφλ, πoσ δελ εθαρκωδoσλ ζσλεηδεηά θαη oργαλφκέλα 

ηης ιεηηoσργίες ηoσ marketing, ζα πρέπεη λα θρoληίζoσλ ϋζηε oη δραζηερηωηεηές ηoσς 

λα ζσλoδεϊoληαη απω ηε θηιoζoθία ηoσ marketing. 

ε ω,ηη αθoρά ηης ειιεληθές εηαηρείες γρακκϋλ πιoίφλ κεηαθoράς 

εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ εθαρκωδoσλ ζσζηεκαηηθά θαη oργαλφκέλα ηα ζηάδηα ηες 

δηαδηθαζίας ηoσ λασηηιηαθoϊ marketing, ελϋ ηα πραθηoρεία γρακκϋλ εθαρκωδoσλ ηης 

ζηραηεγηθές πoσ ηoσς σπoδεηθλϊoσλ oη κεγάιες δηατεηρίζηρηες εηαηρείες γρακκϋλ πoσ 

αληηπρoζφπεϊoσλ. 

Σo marketing είλαη κηα δηαδηθαζία πoσ απαηηεί ζσγθεθρηκέλε θηιoζoθία δηoίθεζες. Oη 

δραζηερηωηεηες κίας λασηηιηαθής επητείρεζες πρέπεη λα σιoπoηoϊληαη ζηo πιαίζηo κηας 

θαιoκειεηεκέλες θηιoζoθίας απoηειεζκαηηθoϊ θαη σπεϊζσλoσ marketing. H 

λασηηιηαθή επητείρεζε πρέπεη λα θαηαλoήζεη πϋς ιεηηoσργεί ε αγoρά ηoσ πειάηε ηες, 

θαζϋς θαη ε αγoραζηηθή ζσκπερηθoρά ηoσ. 

Απαραίηεηε πρoψπωζεζε ηoσ απoηειεζκαηηθoϊ λασηηιηαθoϊ marketing είλαη ε 

θαηαλωεζε ηφλ δηαθoρεηηθϋλ αλαγθϋλ πoσ έτoσλ oη λασιφηές - θoρηφηές ζηα 

δηάθoρα ηκήκαηα ηες λασηηιηαθής αγoράς. Ζ αδσλακία θαηαλωεζες ηφλ αλαγθϋλ πoσ 

έτoσλ ασηές oη δηαθoρεηηθές oκάδες πειαηϋλ έτεη ζσλέπεηα ηελ αδσλακία ζφζηoϊ 

ζτεδηαζκoϊ marketing θαη παρoτής ηφλ επηζσκεηϋλ κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ ζε 

απoδεθηά επίπεδα λαϊιoσ. Γηα θάζε ηκήκα ηες λασηηιηαθής αγoράς πρέπεη λα 

ζτεδηαζηoϊλ oη θαηάιιειες ζηραηεγηθές marketing θαη ζε θάζε ηκήκα ηες αγoράς ζα 

πρέπεη λα πρoζθερζεί ηo θαηάιιειo κείγκα marketing.  

Ζ ζφζηή εθπωλεζε ηες ζηραηεγηθής ηες λασηηιηαθής επητείρεζες επηησγτάλεηαη κέζφ 

ηφλ πρoγρακκαηηζκέλφλ oρζoιoγηθϋλ επητεηρεκαηηθϋλ ελεργεηϋλ. Σα ζτέδηα δράζες 

πρέπεη λα εθαρκoζηoϊλ ζφζηά, ϋζηε ε θαηάιιειε κεηαθoρηθή σπερεζία λα δηαηίζεηαη 

ζηoλ θαηάιιειo λασιφηή, ζηoλ θαηάιιειo τρωλo θαη ιηκάλη, κε ηo θαηάιιειo πιoίo 

θαη ζε ηηκές λαϊιoσ πoσ ηθαλoπoηoϊλ ηωζo ηε λασηηιηαθή επητείρεζε ωζo θαη ηoλ 

πειάηε ηες. 

Σo marketing είλαη ε παρoτή απω ηoσς θαηάιιειoσς αλζρϋπoσς (πρoζφπηθω ηες 

λασηηιηαθής επητείρεζες), ηφλ θαηάιιειφλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρηθϋλ σπερεζηϋλ, 

ζηoσς θαηάιιειoσς πειάηες (λασιφηές – θoρηφηές), ζηo θαηάιιειo κέρoς (ιηκάλη), 
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ηελ θαηάιιειε τρoληθή ζηηγκή, ζηελ θαηάιιειε ηηκή λαϊιoσ, κε ηελ θαηάιιειε 

πρoϋζεζε. (www.managementtips.gr) 

εκαίες εσθαηρίας 

Χς εκαία εσθαηρίας ή ζεκαία εσθoιίας (flag of convenience) , ζϊκθφλα κε ηoλ 

oρηζκω πoσ έδφζε o OOΑ ηo 1959: "ταραθηερίδoληαη oη ζεκαίες θάπoηφλ Υφρϋλ 

ωπφς, θαηά πρϋηα, ηες Ληβερίας, ηoσ Παλακά, ηες Oλδoϊρας θαη ηες Κωζηα Ρίθας ηφλ 

oπoίφλ oη λωκoη επηηρέπoσλ θαη επί ηες oσζίας δηεσθoιϊλoσλ ηα λεoιoγεκέλα σπω ηελ 

ζεκαία ηoσς πιoία μέλες πιoηoθηεζίας, αληίζεηα απ΄ ωηη ηζτϊoσλ ζηης λασηηιηαθές θαη 

άιιες Υϋρες ζηης oπoίες ηo δηθαίφκα τρεζηκoπoίεζες ηες ζεκαίας ηφλ παρέτεηαη κε 

ασζηερoϊς περηoρηζκoϊς πoσ ζσλεπάγoσλ βαρηές σπoτρεϋζεης". 

Πράγκαηη oη παραπάλφ Υϋρες πoσ επηγρακκαηηθά αλαθέρoληαη ζηoλ δηεζλή 

λασηηιηαθω τϋρo φς "Παλoλιίκπ", (Panamas, Hondura, Liberia = Panhonlib) έδφζαλ 

ηελ εσθαηρία ζε πoιιoϊς πιoηoθηήηες λα συϋζoσλ ηε ζεκαία ασηϋλ, ζηα πιoία ηoσς 

πρoθεηκέλoσ λα ηα θάλoσλ αληαγφληζηηθωηερα θαη λα απoθϊγoσλ βάρε θαη 

σπoτρεϋζεης πoσ ζα είταλ ζηε ζεκαία ηες παηρίδας ηoσς. Καη επεηδή ε δηεζλής 

oηθoλoκία δελ αλαγλφρίδεη ηέηoηα ζσλαηζζήκαηα, παηρίδας θιπ ηo θαηλωκελo ασηω 

γρήγoρα γεληθεϊζεθε. Αιιά θαη απω ηελ άιιε πιεσρά ασηά ηα θράηε πoσ ζηερoϊληαλ 

εζφηερηθής λασηηιίας κε ηα κέηρα πoσ εθήρκoζαλ ειατηζηωηαηες θoρoιoγίας ζε 

αιιoεζλή πιoία βρέζεθαλ ζηε πρϋηε γρακκή εκπoρηθoϊ ζηωιoσ παγθoζκίφς! 

Με ηης ζεκαίες εσθαηρίας oη πιoηoθηήηες εμαζθαιίδoσλ αθωκε θαη ζήκερα: ηελ πιέoλ 

εσκελέζηαηε θoρoιoγηθή κεηατείρηζε, εσθoιωηερε δαλεηoιευία κε πιείζηες 

επαζθαιίζεης, ιηγωηερoσς θηλδϊλoσς απω πoιεκηθές εκπιoθές ή δηεζλείς σπoτρεϋζεης 

ηφλ Υφρϋλ ηoσς, απαιιαγή απω θραηηθές αλακίμεης ζηελ εθκεηάιιεσζε ηφλ πιoίφλ 

ηoσς (ηέηoηo δελ ζσλέβαηλε ζηελ Διιάδα), ειαζηηθωηεηα ζηελ έθδoζε απoδεηθηηθϋλ 

λασηηθής ηθαλωηεηας ηφλ λασηηθϋλ (πηστία, δηπιϋκαηα) θ.ά. 

Καη ωκφς ε εμέιημε ασηoϊ ηoσ θαηλoκέλoσ άλoημε ηo δρωκo ζηε δεκηoσργία ηφλ 

oηθoλoκηθϋλ παραδείζφλ δειαδή ζηε δεκηoσργία ηφλ "Off-shore" εηαηρεηϋλ. Ζ 

κεγαιϊηερε θσγή ειιεληθϋλ πιoίφλ ζε ζεκαίες εσθαηρίας ζεκεηϋζεθε ζηε περίoδo 

1973 - 1980 θαη ήηαλ εθείλε ε περίoδoς πoσ εμαλάγθαζε ηoλ Κ. Καρακαλιή λα πεη 

ζηoλ Α. Παπαλδρέoσ ωηαλ αλέιαβε Πρφζσπoσργως, ηελ ηζηoρηθή θράζε: "Πρόζεξε 

Ανδρέα ηην Νασηιλία γιαηί έτει πρoπέλες". (el.wikipedia.org) 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
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5.3 Δλίζτσζε ηες λασηηιηαθής πoιηηηθής  

Όπφς ήδε αλαθέρακε, ε ζτέζε ηες λασηηιίας θαη ηες εζληθής oηθoλoκίας δελ είλαη, θαη 

δελ δϊλαηαη λα είλαη, κoλoκερής. Ζ εζληθή oηθoλoκία πρoζθέρεη ζηε λασηηιία κηα 

ζεηρά απω ζσληειεζηές, σπερεζίες θαη παρoτές, oη βαζηθωηερoη απω ηης oπoίες είλαη oη 

αθωιoσζες: 

 Πρoζθoρά αλεηδίθεσηoσ θαη εηδηθεσκέλoσ πρoζφπηθoϊ ηωζo γηα ηε ζηειέτφζε 

ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ζηελ μερά ωζo θαη ηελ επάλδρφζε ηφλ πιoίφλ 

ζηελ ζάιαζζα. 

 Μέηρα oηθoλoκηθής αρφγής, έκκεζες θαη άκεζες, ωπφς γηα παράδεηγκα ηα 

κέηρα πoσ ιακβάλoληαη θαηά θαηρoϊς γηα ηελ βειηίφζε ηες 

αληαγφληζηηθωηεηας ηες ειιεληθής ζεκαίας ή ε παρoτή εσλoχθoϊ θoρoιoγηθoϊ 

θαζεζηϋηoς γηα ηης επητεηρήζεης. 

 Μέηρα ζεζκηθά θαη δηoηθεηηθά, ωπφς γηα παράδεηγκα ε παρoτή ελως εσλoχθoϊ 

ζεζκηθoϊ πιαηζίoσ ιεηηoσργίας, ωπφς ασηω πoσ πρoζδηoρίδεηαη κε ηoσς λωκoσς 

2687/53, 89/67 θ.α. 

 Μέηρα αλάπησμες ηες λασηηιηαθής σπoδoκής ωπφς λασπεγεία, λασηηιηαθά 

θέληρα, επηθoηλφλίες θ.α. 

 Γηαθϊιαμε θoρηίφλ πρoς ωθειoς ηφλ πιoίφλ ηες εζληθής ζεκαίας 

Βέβαηα, oη παρoτές ασηές αθoρoϊλ ζε κεγαιϊηερo βαζκω ηα πιoία  πoσ είλαη 

εγγεγρακκέλα ζε ειιεληθά λεoιωγηα (εθωζoλ ασηά είλαη πoσ έτoσλ άκεζε ζτέζε κε 

ηελ εζληθή oηθoλoκία). (Η.Θεoηoθάς) 

5.4 τεδηαζκός θαη εθαρκoγή εζληθής ιηκεληθής πoιηηηθής, κέζω ηες αλαβάζκηζες 

ηες ιηκεληθής σπoδoκής θαη ιεηηoσργίας ηoσς 

Ζ βηoκεταλία ηφλ ζαιαζζίφλ κεηαθoρϋλ απoηειεί ηoλ πσρήλα, γϊρφ απo ηoλ oπoίo 

δρoσλ θαη αλαπηϊζζoληαη πoιιoί άιιoη θιάδoη ηες oηθoλoκίας. Π.τ. ε βηoκεταλία 

επηζθεσϋλ θαη λασπεγήζεφς πιoίφλ, πραθηoρεϊζεφλ, λασιoκεζηηηθϋλ εργαζηϋλ, 

αγoραπφιεζίας, εθoδηαζκoϊ, αζθαιίζεφς θαη ηαμηλoκήζεφς πιoίφλ, αιιά επίζες 

ηραπεδηθϋλ εργαζηϋλ, ζηδερoβηoκεταλίας, ειεθηρoληθϋλ, ηειεπηθoηλφληϋλ. 

Αληηζηρωθφς, ε ηθαλωηεηα ηες oηθoλoκίας κηας τϋρας λα παρέτεη ζηε βηoκεταλία ηφλ 

ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ ηo ζϊλoιo ή ηo κεγαιϊηερo κέρoς ηφλ σπερεζηϋλ ασηϋλ 
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σπoδoκής σπω ζσλαγφληζηηθoϊς ωρoσς, ηείλεη λα δηεσθoιϊλεη ηελ περαηηέρφ αλάπησμε 

ηες εζληθής εκπoρηθής λασηηιίας. 

Δπoκέλφς ε λασηηιηαθή πoιηηηθή ηες τϋρας κε ηελ σηoζέηεζε θαη εθαρκoγή κέηρφλ 

πoσ σπoβoεζoϊλ ηελ αλάπησμε λασηηιηαθής σπoδoκής σπω ηελ έλλoηα πoσ δωζεθε 

παραπάλφ ζηoλ ωρo ασηω, ηείλεη: 

 ηελ αλάπησμε ηες εζληθής λασηηιηαθής δραζηερηωηεηας κε ηε πoζoηηθή 

αϊμεζε θαη πoηoηηθή βειηίφζε ηες τφρεηηθωηεηας πoσ είλαη σπω ηελ ζεκαία 

ηες τϋρας. Σείλεη φς εθ ηoϊηoσ ζηελ αϊμεζε ηoσ αθαζάρηζηoσ εηζoδήκαηoς 

ηες εζληθής λασηηιίας. 

 Με ηε δηεϊρσλζε εμάιιoσ ηφλ σπερεζηϋλ πoσ ε εζληθή oηθoλoκία κπoρεί λα 

πρoζθέρεη ζηελ εκπoρηθή λασηηιία, λα ασμάλεη ηo ηκήκα ηoσ αθαζάρηζηoσ 

λασηηιηαθoϊ εηζoδήκαηoς πoσ εηζάγεη ζηε τϋρα. Περαηηέρφ απoηέιεζκα 

απω ηελ δηαδηθαζία ασηή είλαη αθ‟ ελως επηηάτσλζε ηoσ ρσζκoϊ oιωθιερες 

ηες oηθoλoκηθής αλάπησμες ηες τϋρας θαη ασμεκέλoς βαζκως ζηαζερωηεηας 

ή κεηφκέλoς βαζκως αζηάζεηας ηες εμφηερηθής ηζoρρoπίας ηες oηθoλoκίας, 

ιωγφ ηες ασμεκέλες εηζρoής ζσλαιιάγκαηoς. (Γεφργαληωπoσιoς, 1980) 

5.5 Γεκηoσργία επηπιέoλ τρεκαηoπηζηωηηθώλ σπερεζηώλ ζηελ λασηηιία 

Έλα απω ηα ζεκαληηθωηερα πρoβιήκαηα πoσ αληηκεηϋπηδε πρηλ απω αρθεηά τρωληα ε 

ειιεληθή εθoπιηζηηθή θoηλωηεηα αθoρoϊζε ηε τρεκαηoδωηεζή ηες. Γελ σπήρταλ 

ειιεληθές ηράπεδες πoσ λα αζτoιoϊληαη κε ηε τρεκαηoδωηεζε ηες λασηηιίας θαη ηα 

κωλα τρεκαηoπηζηφηηθά ηδρϊκαηα ζηα oπoία κπoρoϊζε θάπoηoς λα απεσζσλζεί 

πρoθεηκέλoσ λα δαλεηoδoηεζεί ϋζηε λα επεθηείλεη ηε δραζηερηωηεηά ηoσ αλήθαλ ζε 

μέλα ζσκθέρoληα.  

Ζ εηθωλα ασηή θαηά ηε δηάρθεηα ηφλ ηειεσηαίφλ εηϋλ έτεη αιιάμεη άρδελ. ήκερα 

σπάρτoσλ αρθεηές ειιεληθές ηράπεδες oη oπoίες, αλεμάρηεηα απω ηα ταρηoθσιάθηα πoσ 

δηαζέηoσλ ζηε λασηηιία, κεηέτoσλ ελεργϋς ζηε τρεκαηoδωηεζή ηες, τφρίς ασηω λα 

ζεκαίλεη ωηη εθηως ηoσ παητληδηoϊ βρίζθoληαη oη μέλες ηράπεδες, ηα πoζoζηά 

ζσκκεηoτής ηφλ oπoίφλ ωκφς έτoσλ περηoρηζηεί ζεκαληηθά, ελϋ θάπoηες απω ασηές 

είηε απoτϋρεζαλ  θάηφ απω αδηεσθρίληζηες ζσλζήθες  είηε ζσγτφλεϊζεθαλ φς πρoς ηα 

λασηηιηαθά ταρηoθσιάθηά ηoσς κε ειιεληθές.  
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Σε δεθαεηία ηoσ '80 ε ειιεληθή εθoπιηζηηθή θoηλωηεηα πρoθεηκέλoσ λα δηαζθαιίζεη ηα 

δάλεηα πoσ ήζειε ϋζηε λα αλαλεϋζεη ηoλ ζηωιo ηφλ πιoίφλ ηες έπρεπε λα θαηαθϊγεη 

ζηης μέλες ηράπεδες.  

Oη ηράπεδες ασηές πoσ έδρεσαλ ζηελ Δσρϋπε θαη ζηελ Ακερηθή πoιιές θoρές δελ 

έθρσβαλ ηoλ ελζoσζηαζκω ηoσς πoσ απoηειoϊζαλ ηελ αλαγθαζηηθή ιϊζε γηα ηε 

τρεκαηoδωηεζε ηφλ ειιήλφλ εθoπιηζηϋλ.  

Ζ κωλε ειιεληθή ηράπεδα πoσ ήδε κεηείτε απω ηo 1961 ζηης λασηηιηαθές 

τρεκαηoδoηήζεης ήηαλ ε Δζληθή Σράπεδα ηες Διιάδoς αιιά ηα κερίδηά ηες ηελ επoτή 

εθείλε δελ ήηαλ ηδηαηηέρφς ζεκαληηθά.  

Oη άιιες θραηηθές ειιεληθές ηράπεδες δελ κεηείταλ ζηης λασηηιηαθές δραζηερηωηεηες 

ελϋ oη ηδηφηηθές ειιεληθές ηράπεδες δελ είταλ θάλεη αθωκε ηελ εκθάληζή ηoσς. ήκερα 

ωκφς ηα πράγκαηα είλαη ηειείφς δηαθoρεηηθά. (www.tovima.gr) 

5.6 Αλαβάζκηζε ηωλ αθηoπιoϊθώλ σπερεζηώλ, θαζώς θαη ηωλ σπερεζηώλ 

ζαιάζζηoσ ηoσρηζκoύ θαη θρoσαδηέρας 

Σo 2010 ε Διιάδα παρoσζίαζε ζσλoιηθά έζoδα ϊυoσς 598 εθ. εσρϋ απω ηελ 

θρoσαδηέρα θαη θαηεηάγε ζηελ 7ε ζέζε κεηαμϊ ηφλ φθειεκέλφλ απω ηελ εσρφπαχθή 

θρoσαδηέρα κε πoζoζηω 4,3% επί ηφλ ζσλoιηθoϊ ηδίρoσ πoσ δεκηoσργήζεθε απω ηελ 

θρoσαδηέρα ζηελ Δσρϋπε. 

Σo γεγoλως ωκφς ωηη ε Διιάδα απoηέιεζε ηoλ πρϋηo ηράλδηη πρooρηζκω κε πoζoζηω 

20,9%, κε ζσλoιηθές αθίμεης 4.973.000 επηζθεπηϋλ, ηoλίδεη ηελ πρoηίκεζε ηoσ 

επηβαηεγoϊ θoηλoϊ γηα ηελ Διιάδα ε oπoία , κε ηης θαηάιιειες επελδϊζεης θαη 

αλάπησμε λέφλ σπερεζηϋλ, κπoρεί λα θαρπφζεί κεγαιϊηερo πoζoζηω απω ηoλ 

ζσλoιηθω ηδίρo πoσ δεκηoσργεί ε βηoκεταλία. 

Παρά ηης δϊζθoιες oηθoλoκηθές ζσλζήθες παγθoζκίφς θαη ηης πηέζεης πoσ αζθήζεθαλ 

ζηα εηζoδήκαηα ηφλ θαηαλαιφηϋλ ηoσρηζηηθϋλ πρoχωληφλ, ε Δσρφπαχθή θρoσαδηέρα 

παρoσζίαζε ηo 2009 αϊμεζε 12,1%, απoδεηθλϊoληας ωηη ηo ηoσρηζηηθω πρoχωλ ηες 

θρoσαδηέρας είλαη αρθεηά αλειαζηηθω θαη δελ επερεάζηεθε απω ηελ επηδείλφζε ηφλ 

oηθoλoκηθϋλ δεηθηϋλ. 

Ζ Μεζωγεηoς πρoζειθϊεη ασηή ηε ζηηγκή ηo 58% ηφλ εσρφπαίφλ ηoσρηζηϋλ 

θρoσαδηέρας, θσρίφς απω ηης πηo ϋρηκες αγoρές πoσ είλαη εμoηθεηφκέλες κε ηo πρoχωλ 

ασηω, ωπφς είλαη ε Αγγιία, ε Γερκαλία, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Σo πoζoζηω 

ασηω αλακέλεηαη λα ασμεζεί, θαη γηα ηo ιωγo ασηω είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηo 
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ηoσρηζηηθω πρoχωλ λα εκπιoσηίδεηαη κε ηελ πρoζζήθε λέφλ πρooρηζκϋλ, πράγκα πoσ 

αλαδεηθλϊεη ηελ κειιoληηθή ζεκαζία ηες Αλαηoιηθής Μεζoγείoσ θαη ηες Μαϊρες 

Θάιαζζας, πoσ δηαζέηoσλ πρooρηζκoϊς πoσ δελ έτoσλ αθωκα θoρεζηεί ωπφς π.τ. ε 

Γσηηθή Μεζωγεηoς. (www.axiaplus.gr) 

Δλίζτσζε αθηoπιoϊθώλ δρoκoιoγίωλ 

Γηα ηελ  περαηηέρφ αλάπησμε ηες αθηoπιoΐας ε ειιεληθή πoιηηεία  πρέπεη λα πρoβεί ζε 

ελέργεηες πoσ αθoρoϊλ ζε: 

 τεδηαζκω ηες αθηoπιoχθής εμσπερέηεζες ηφλ λεζηϋλ ηες τϋρας 

 Βειηίφζε ηφλ δσλαηoηήηφλ γηα λεζηφηηθω θαη παράθηηo Σoσρηζκω 

 Δλαρκωληζε ηoσ ζεζκηθoϊ πιαηζίoσ πoσ δηέπεη ηoλ ηoκέα ηες αθηoπιoΐας κε ηo 

Κoηλoηηθω Γίθαηo θαη ηδηαίηερα ηoσ «κεηαθoρηθoϊ ηζoδϊλακoσ». 

 Αλαπρoζαρκoγή ηoσ θραηηθoϊ λασιoιoγίoσ.  

 Δηήζηo θαζoρηζκω ζσλδέζεφλ γηα ηης oπoίες δελ σθίζηαηαη θραηηθω λασιoιωγηo.  

 Γηαρθή παραθoιoϊζεζε ηoσ ζεζκηθoϊ πιαηζίoσ πoσ δηέπεη ηoλ ηoκέα ηες 

πρoζηαζίας ηφλ δηθαηφκάηφλ ηφλ επηβαηϋλ ζηης ζαιάζζηες ελδoκεηαθoρές. 

 Δλίζτσζε ηφλ άγoλφλ γρακκϋλ κε ηελ εθαρκoγή ζσλδσαζκέλφλ δράζεφλ 

αγoράς πιoίφλ θαη επηδωηεζες δρoκoιoγίφλ (www.tovima.gr) 

5.7 σλέπεηες τρεκαηoπηζηωηηθής θρίζες ζηελ λασηηιία 

Ζ παγθωζκηα τρεκαηooηθoλoκηθή θρίζε ηoσ 2008-2009 είτε εμαηρεηηθά δσζκελείς 

επηπηϋζεης ζηελ αλάπησμε θαη ηo δηεζλές εκπωρηo θαη, ζε ζσλδσαζκω κε ηελ ηεράζηηα 

αϊμεζε ηες πρoζθoράς κεηαθoρηθής δσλακηθωηεηας (κε ηε λασπήγεζε θαη ηελ είζoδo 

ζηελ αγoρά ελως κεγάιoσ αρηζκoϊ λέφλ επητεηρήζεφλ θαη πιoίφλ ζηελ περίoδo 2004-

2008), έτoσλ oδεγήζεη ζε εμαηρεηηθά συειή σπερβάιιoσζα δσλακηθωηεηα ζηoλ θιάδo 

ηφλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ απω ηo δεϊηερo εμάκελo ηoσ 2008 θαη, θαηά ζσλέπεηα, ζε 

θαηαθωρσθε πηϋζε ηφλ λαϊιφλ θαη ηφλ εζωδφλ ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ. 

Όζoλ αθoρά ηελ ειιεληθή oηθoλoκία, ε θρίζε ζηε λασηηιία ζσλεπάγεηαη πηϋζε ηφλ 

θαζαρϋλ εηζπράμεφλ απω ηε λασηηιία ζηo ΗΣ θαηά 33,6% ζηo επηάκελo Ηαλoσαρίoσ – 

Ηoσιίoσ 2009, έλαληη αλωδoσ ηoσς θαηά 20,7% ζηo αληίζηoητo επηάκελo ηoσ 2008. Γηα 

http://www.tovima.gr/
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ηo έηoς φς ζϊλoιo ε πηϋζε ασηϋλ ηφλ θαζαρϋλ εζωδφλ εθηηκάηαη ηϋρα ζηo 25%, κε 

απϋιεηα εζωδφλ € 2,3 δηζ. (περίπoσ 0,95% ηoσ ΑΔΠ) απω ηo συειω επίπεδo ηoσ 2008. 

Μέτρη ηϋρα, ε αλαζθωπεζε ηoσ oηθoλoκηθoϊ περηβάιιoληoς ηες λασηηιίας 

επηθεληρϋζεθε ζηo κείγκα “αζζελής αλάθακυε ΖΠΑ-ΔΔ-Ηαπφλίας απω ηελ 

oηθoλoκηθή θρίζε ηoσ 2008, ζσλέτεηα ηες ηζτσρής αλάπησμες ηφλ αλαπησζζωκελφλ θαη 

αϊμεζε ηες πρoζθoράς ηoλάδ θαηά 4-5 περίπoσ λεωηεσθηα πιoία μερoϊ θoρηίoσ ηελ 

εκέρα”, δειαδή ζσλζήθες θαη ζσζτεηηζκoί αλεπαρθείς γηα λα επαλαθέρoσλ ηελ 

λασιαγoρά έζηφ ζηα κέζα επίπεδα 2009-2010.  

Πρoζηέζεθαλ ωκφς θαη απρωβιεπηoη παράγoληες πoσ είλαη ζστλά βαζηθω ζσζηαηηθω 

ηoσ λασηηιηαθoϊ περηβάιιoληoς, ωπφς ε έθρεμε ηειεσηαία ηφλ βίαηφλ αλαθαηαηάμεφλ 

ζηoλ Αραβηθω θωζκo, πoσ δεκηoσργεί λέo γεφπoιηηηθω-oηθoλoκηθω κείγκα άγλφζηφλ 

πρoδηαγραθϋλ, ζσκπερηθoράς, έθηαζες, έληαζες, δηάρθεηας, έθβαζες θαη πρo παληως 

ηειηθoϊ πρoζαλαηoιηζκoϊ ηφλ εμoσζηϋλ πoσ ζα πρoθϊυoσλ. 

Oη δσλάκεης πoσ ζα αζθεζoϊλ ζηελ λασηηιία είλαη γλφζηές, είλαη ωκφς άγλφζηo ηo 

ηειηθω απoηέιεζκα γηαηί ζα εμαρηεζεί απω ηης παραπάλφ αβεβαηωηεηες. 

Δάλ ηα γεγoλωηα παρακείλoσλ ζηελ ζεκερηλή ηoσς έθηαζε θαη ιήμoσλ γρήγoρα, ηo 

άικα ηες ηηκής ηoσ πεηρειαίoσ δελ ζα δηαηερεζεί θαη δελ ζα πρoιάβεη λα πιήμεη 

περηζζωηερo ηελ παγθωζκηα oηθoλoκηθή αλάπησμε, κε κωλε επίπηφζε κία ζεηηθή άκεζε 

βρατϊβηα αϊμεζε ζηης κεηαθoρές απω ηελ ασμεκέλε δηεζλϋς πρoλoηαθή 

απoζεκαηoπoίεζε πρϋηφλ σιϋλ, πεηρειαίoσ θαη δεκεηρηαθϋλ θαη ελδετoκέλφς απω 

αϊμεζε ηoλoκηιίφλ.  

Δάλ ηα γεγoλωηα δηαρθέζoσλ ή θαη επεθηαζoϊλ ζε θρηζηκωηερες περηoτές, ε δηάρθεηα 

συειϋλ ηηκϋλ πεηρειαίoσ κπoρεί λα επηβραδϊλεη κέτρη θαη 2% ηελ oηθoλoκηθή 

αλάπησμε αθωκα θαη ηφλ αλαπησζζωκελφλ τφρϋλ.  

Σωηε, oη ζσλέπεηες ζα σπερηζτϊζoσλ ηες απoζεκαηoπoίεζες, ζα ειαηηφζεί ε αλεπαρθής 

ήδε αϊμεζε ηoσ παγθoζκίoσ εκπoρίoσ θαη ζα εληαζoϊλ oη πηέζεης ζηελ λασιαγoρά. 

Σης εμειίμεης ωκφς ασηές ζηoλ Αραβηθω θαη πηζαλϋς ζηoλ εσρϊηερo Μoσζoσικαληθω 

θωζκo, κπoρoϊκε λα ηης δoϊκε ωτη κωλo φς κηα δσλεηηθή αρλεηηθή επίπηφζε ζηελ 

oηθoλoκία θαη ζηης κεηαθoρές απω ηης ηαρατές, αιιά θαη φς κηα ηζηoρηθή αρτή 

ζσζηεκηθϋλ κεηαρρσζκίζεφλ πoσ ζα απoδεζκεϊζoσλ θαη αμηoπoηήζoσλ ηo αλζρϋπηλo 

θαη πιoσηoπαραγφγηθω δσλακηθω ελως αθωκα κεγάιoσ ηκήκαηoς ηoσ πιαλήηε, πoσ 

ζσκβαίλεη λα είλαη θαη ηo ελεργεηαθω επίθεληρo.  
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Όπφς ζσλέβε ηα πρoεγoϊκελα τρωληα κε ηης κεηαρρσζκίζεης ζε Κίλα, Ηλδία, Ρφζία, Λ. 

Ακερηθή, Ηλδoλεζία, Ν. Αθρηθή, Σoσρθία θιπ. πoσ αλαπηϊζζoληαη ραγδαία θαη 

αληηζηαζκίδoσλ ζήκερα ζε κεγάιo βαζκω ηης ζσλέπεηες ηες θρίζες ηφλ αλεπησγκέλφλ 

τφρϋλ θαη ζηερίδoσλ ηελ λασηηιία, πoσ πoρεϊεηαη τφρίς ζoβαρoϊς παρoπιηζκoϊς, 

τρεoθoπίες εηαηρεηϋλ θιπ. πoσ ζσλωδεσαλ πρoεγoϊκελες θρίζεης, ε ελδετωκελε 

είζoδoς θαη ηoσ Αραβηθoϊ θωζκoσ ζηo δρωκo ηoσ εθδεκoθραηηζκoϊ, oηθoλoκηθής 

αλάπησμες θαη εσεκερίας ηφλ καδϋλ, κπoρεί λα δϋζεη ηεράζηηα ϋζεζε ζηo παγθωζκηo 

εκπωρηo θαη κάιηζηα ζϊληoκα τάρε ζηα έζoδα απω ηo πεηρέιαηo.  

Έηζη, κπoρεί λα κεηφζεί αθωκα περηζζωηερo ε καθρά εμάρηεζε ηφλ κεηαθoρϋλ απω ηo 

θoρεζκέλo, ηρασκαηηζκέλo θαη σπoηoληθω ηρίγφλo “ΖΠΑ-Δσρϋπε- Ηαπφλία” πoσ δελ 

ελλoεί λα απoθoιιεζεί απω ηo ηέικα.(www.theseanation.gr)  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ ειιεληθή λασηηιία είλαη έλας απω ηoσς ζεκαληηθωηερoσς ηoκείς ηες ειιεληθής 

oηθoλoκίας κε έληoλε παρoσζία θαη ζσκβoιή ζηελ oηθoλoκηθή αλάπησμε ασηής, 

δηθαηoιoγϋληας ηo γεγoλως ωηη ε ειιελωθηεηε λασηηιία είλαη ε κεγαιϊηερε ζηoλ θωζκo. 

Ζ λασηηιία σπήρμε o θϊρηoς κoτιως αλάπησμες απω ηελ αρτή ηες ζϊζηαζες ηoσ 

ειιεληθoϊ θράηoσς, ηo oπoίo αλαδείτηεθε ζηo θέληρo ηφλ ζαιαζζίφλ επητεηρεζηαθϋλ 

δραζηερηoηήηφλ ωιφλ ηφλ Διιήλφλ ηες Αλαηoιηθής Μεζoγείoσ. 

ηελ Διιάδα o θιάδoς ηες λασηηιίας αλαπηϊζζεηαη ζσλετϋς. Πάλφ απω 1.200 κεγάιες 

λασηηιηαθές επητεηρήζεης εδρεϊoσλ ζηoλ ειιεληθω γεφγραθηθω τϋρo, ε πιεηoυεθία 

ηoσς ζηoλ Πεηραηά, παρέτoληας άκεζε απαζτωιεζε ζε 10.000 εργαδoκέλoσς. Δπίζες, 

ζηoλ Πεηραηά δραζηερηoπoηείηαη θη έλας ζεκαληηθως αρηζκως ζτεηηθϋλ κε ηε λασηηιία 

επητεηρήζεφλ. Oη κεγαιϊηερoη Νεoγλϋκoλες, γλφζηoί τρεκαηoπηζηφηηθoί oργαληζκoί, 

oίθoη λoκηθϋλ θαη τρεκαηooηθoλoκηθϋλ ζσκβoϊιφλ, ζεκαληηθές εηαηρείες 

λασηαζθαιίζεφλ θαη γλφζηά Ρ&Η Clubs αλαιακβάλoσλ, κέζφ ηφλ γραθείφλ ηoσς ζηoλ 

Πεηραηά λα αζθαιίζoσλ ηo λασηηιηαθω θίλδσλo πoσ αλαιακβάλεη o ζηωιoς ηφλ 

ειιεληθϋλ ζσκθερωληφλ, ε αμία ηoσ oπoίoσ μεπερλάεη ηα 100 δης δoιάρηα. σλoιηθά, 

ζηελ ειιεληθή λασηηιία απαζτoιoϊληαη περί ηα 200.000 άηoκα, εθ ηφλ oπoίφλ 50.000 

είλαη ζηα πιoία, ηα έζoδα δε πoσ πρoζέθερε ε ειιελωθηεηε λασηηιία ζηελ ειιεληθή 

oηθoλoκία σπω κoρθή εηζρoής λασηηιηαθoϊ ζσλαιιάγκαηoς, άγγημαλ ηα 14 δης €, 

περηζζωηερα απω θάζε άιιo θιάδo. Γίθαηα απoθαιείηαη ιoηπωλ, αηκoδωηες ηες εζληθής 

oηθoλoκίας. 

Oη επηδράζεης ηoσ λασηηιίας ζηελ oηθoλoκία εκθαλίδoληαη α) κέζφ ηoσ επηπιέoλ 

εηζoδήκαηoς πoσ δεκηoσργεί  ε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα, κηα Πρoζηηζέκελε Αμία 

ζηo Αθαζάρηζηo Δγτϋρηo Πρoχωλ. Πέραλ ηoσ πρoχωληoς πoσ δεκηoσργείηαη άκεζα, 

δεκηoσργείηαη επηπιέoλ έκκεζo εηζωδεκα ζηoσς σπωιoηπoσς ηoκείς ηες oηθoλoκηθής 

δραζηερηωηεηας θαη κέζφ πoιιαπιαζηαζηηθϋλ δηαδηθαζηϋλ, θαζϋς ηα πρoερτωκελα 

απω ηε λασηηιία εηζoδήκαηα δηατέoληαη ζηελ αγoρά θαη δεκηoσργoϊλ λέα εηζoδήκαηα 

θαη αϊμεζε ηφλ επηπέδφλ θαηαλάιφζες θαη επελδϊζεφλ, β) κέζφ ηφλ ζεηηθϋλ 

επηδράζεφλ πoσ ζσλεπάγεηαη ε λασηηιηαθή δραζηερηωηεηα ζηoλ ηoκέα ηες 

απαζτωιεζες, θαζϋς δεκηoσργεί λέες ζέζεης εργαζίας, είηε ζηα πιoία, είηε ζηελ μερά, 

ζηης λασηηιηαθές επητεηρήζεης, ζσκβάιιoληας θαη' ασηωλ ηoλ ηρωπo ζηελ 

θαηαπoιέκεζε ηες αλεργίας, ε oπoία απoηειεί θαηλωκελo πoσ καζηίδεη ηελ ειιεληθή 

oηθoλoκία, γ) κέζφ ηφλ θoρoιoγηθϋλ εζωδφλ γηα ηo θράηoς ηα oπoία πρoθϊπηoσλ απω 

ηε θoρoιωγεζε, άκεζε θαη έκκεζε, εργαδoκέλφλ θαη επητεηρήζεφλ ζε λασηηιηαθoϊς 
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θιάδoσς, αιιά θαη ωζφλ επφθειoϊληαη απω ηoσς θιάδoσς ασηoϊς, δ) κέζφ ηες 

βειηίφζες ηoσ εκπoρηθoϊ ηζoδσγίoσ, ηoσ ηζoδσγίoσ θίλεζες θεθαιαίφλ, θαη ηoσ 

ηζoδσγίoσ άδειφλ ζσλαιιαγϋλ ηφλ ζσζηαηηθϋλ ζηoητείφλ ηoσ ηζoδσγίoσ πιερφκϋλ 

κηας oηθoλoκίας αθoϊ ζσλήζφς oη εμαγφγές θαη ηα εηζρέoληα θεθάιαηα πoσ oθείιoληαη 

ζηελ λασηηιία σπερβαίλoσλ ηης αληίζηoητες εηζαγφγές θαη ηα θεθάιαηα πoσ εθρέoσλ. Σo 

πιεoλάδoλ ηζoδϊγηo ηες λασηηιίας επηδρά ζεηηθά θαη πρoς ηελ θαηεϊζσλζε ηες 

ηζoζθέιηζες ηoσ ηζoδσγίoσ πιερφκϋλ κηας τϋρας. 

Δπηπιέoλ, ηo πιέγκα λασηηιηαθϋλ δραζηερηoηήηφλ εκθαλίδεη αμηoζεκείφηες ζεηηθές 

επηδράζεης ζηα δηάθoρα καθρooηθoλoκηθά κεγέζε ηες oηθoλoκίας. Oη επηδράζεης ασηές 

δηατέoληαη ζηoσς περηζζωηερoσς παραγφγηθoϊς θιάδoσς ηες ειιεληθής oηθoλoκίας 

ζσκβάιιoληας θαη' ασηω ηoλ ηρωπo ελεργά ζηελ αϊμεζε ηφλ αλαπησμηαθϋλ ρσζκϋλ. 

Ζ θερδoθoρία ηφλ λασηηιηαθϋλ εηαηρηϋλ ηφλ ηειεσηαίφλ εηϋλ παγθoζκίφς θαη ε 

συειή ρεσζηωηεηα ηφλ δηεζλϋλ τρεκαηαγoρϋλ θαη θεθαιαηαγoρϋλ ζσλέβαιαλ ζηελ 

αϊμεζε ηφλ παραγγειηϋλ λέφλ πιoίφλ, ζηραηεγηθή πoσ εθαρκωζηεθε θαη απω ηης 

ειιεληθές λασηηιηαθές εηαηρίες  

Αλαθoρηθά κε ηε δoκή ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ, ηα πιoία κεηαθoράς τϊδελ-μερoϊ 

θoρηίoσ απoηειoϊλ ηo 47% θαη ηα πεηρειαηoθωρα ηo 35% ασηoϊ, τφρίς λα έτoσλ 

ζεκεηφζεί ζεκαληηθές κεηαβoιές ηφλ ελ ιωγφ κερηδίφλ ζηε δηάρθεηα ηες εμεηαδωκελες 

δεθαεηίας. Αληίζεηα, ηo κερίδηo ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς εκπoρεσκαηoθηβφηίφλ 

(container vessels) ζηo ζϊλoιo ηoσ ειιελωθηεηoσ ζηωιoσ δηπιαζηάζηεθε απω 2,4% ηo 

2000 ζε 4,9% ζηα ηέιε ηες δεθαεηίας, θαη‟αληηζηoητία κε ηε κεηαβoιή ηoσ κερηδίoσ 

ηφλ πιoίφλ container ζηoλ παγθωζκηo ζηωιo. Σo κερίδηo ηφλ πιoίφλ κεηαθoράς 

τεκηθϋλ θαη παραγϋγφλ ηoσ πεηρειαίoσ, κεηά ηε ζεκαληηθή κείφζε πoσ θαηέγραυε ηo 

2003 (θαηά 5,5 εθαηoζηηαίες κoλάδες), επαλέθακυε θαη πιέoλ αληηζηoητεί ζηo 9,6% 

ηoσ ζηωιoσ . 

Oη εηζπράμεης απω ηελ παρoτή σπερεζηϋλ ζαιάζζηφλ κεηαθoρϋλ πoσ θαηαγράθoληαη 

ζηo ηζoδϊγηo πιερφκϋλ ηες τϋρας αλέρτoληαη ζε συειά επίπεδα ζε ζτέζε κε ηης 

σπωιoηπες τϋρες ηες ΔΔ-27. σγθεθρηκέλα, ζηo ζϊλoιo ηες ΔΔ-27, oη ζτεηηθές 

εηζπράμεης φς πoζoζηω ηoσ ΑΔΠ δελ μεπερλoϊλ ηo 1%, ελϋ ζηελ Διιάδα σπερβαίλoσλ 

ηo 6%. 

Ζ αλαθoρά ζηελ λασηηιηαθή επητεηρεκαηηθωηεηα κας oδήγεζε ζηo ζσκπέραζκα ωηη ηα 

δoκηθά ταραθηερηζηηθά ηφλ επητεηρήζεφλ πoσ ζσλέβαιιαλ ζηελ κoρθoπoίεζε ηφλ 

ηρωπφλ oργάλφζες θαη δηoίθεζής ηoσς ζσλδέoληαη κε ηoλ oηθoγελεηαθω ηoσς 
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ταραθηήρα, ηελ ηετλoγλφζία λασηηιηαθής δηατείρηζες ηoσ αλζρϋπηλoσ δσλακηθoϊ ζε 

ωια ηα επίπεδα, ηελ επητεηρεκαηηθή θηιoζoθία ηφλ πιoηoθηεηϋλ θαη ηελ oργαλφζηαθή 

θoσιηoϊρα ηφλ επητεηρήζεφλ θαη κε ηελ επητεηρεκαηηθή δηθηϊφζε. Ασηά ηα δoκηθά 

ταραθηερηζηηθά επέηρευαλ ηελ πρoζαρκoγή ηφλ επητεηρήζεφλ ζηης κεηαβαιιωκελες 

ζσλζήθες ηoσ επητεηρεκαηηθoϊ περηβάιιoληoς θαη ηελ επηηστεκέλε εθαρκoγή 

ζηραηεγηθϋλ ζε ζτέζε κε ηελ εηδίθεσζε ηoσ ζηωιoσ ηφλ επητεηρήζεφλ, ηoλ 

αληαγφληζκω κε βάζε ηελ εγεζία θωζηoσς θαη ηης επελδσηηθές ζηραηεγηθές πoσ απω ηε 

κηα δεκηoσργoϊλ ζεκαληηθά θεθαιαηαθά θέρδε θαη απω ηελ άιιε εληζτϊoσλ ηελ 

ηθαλωηεηα επηβίφζες θαη αλάπησμες ηφλ επητεηρήζεφλ, αθωκα θαη ζε περηωδoσς θρίζες 

ζηες λασιαγoρές. 

Σέιoς, κεηά απω ιεπηoκερή αλάισζε, δηαπηζηϋζεθε ωηη σπάρτoσλ oρηζκέλες ιϊζεης oη 

oπoίες ζε βάζoς τρωλoσ δϊλαηαη λα δεκηoσργήζoσλ λέες πρooπηηθές αλάπησμες γηα ηo 

λασηηιηαθω cluster.  Δμαηρεηηθής ζεκαζίας απoηειεί ε πρoζπάζεηα πρoζέιθσζες 

περηζζωηερφλ δραζηερηoηήηφλ ηφλ λασηηιηαθϋλ επητεηρήζεφλ ζηελ Διιάδα θαη ε 

πρoζέιθσζε περηζζωηερφλ πιoίφλ σπω ειιεληθή ζεκαία. Δμίζoσ ωκφς ζεκαληηθή 

δηαπίζηφζε, απoηειεί ε αλάγθε λα δoζεί κεγαιϊηερε έκθαζε απω ωιoσς ηoσς 

αρκωδηoσς θoρείς ζηελ αλάπησμε ηoσ ειιεληθoϊ λασηηιηαθoϊ πιέγκαηoς. 
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