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Πξόινγνο 

Η παγθφζκηα λαπηηιία ζπληζηά ζήκεξα κία κείδνλνο ζεκαζίαο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο ελάζθεζεο ηεο φιεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η παξνχζα εξγαζία 

εηδηθφηεξα πξαγκαηεχεηαη θαη πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο κίαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, δειαδή ην κέγεζνο εθείλν ην νπνίν είλαη ην βέιηηζην δπλαηφ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο φιεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Η φιε 

πξνβιεκαηηθή εζηηάδεη ζηε γεληθφηεξε δηαίξεζε ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε δχν 

βαζηθνχο άμνλεο: αθελφο κελ ζην πινίν, σο ην κέζν ηεο δηελέξγεηαο ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο, αθεηέξνπ δε ζηηο ππεξεζίεο μεξάο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πινίσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  
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Πεξίιεςε 

Η λαπηηιία είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ηειεπηαίνπ δηαθηλείηαη κέζσ ζαιάζζεο. 

Πεξαηηέξσ, ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη ε βαζηθή κνξθή κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

θάπνηνο ζηελ φιε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

Η παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ην δήηεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο 

ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Καηαξρήλ πξνζδηνξίδεηαη ην άξηζην κέγεζνο ησλ 

ππεξεζηψλ μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ πινίσλ ηεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην δήηεκα ηνπ άξηζηνπ αξηζκνχ 

ησλ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Σέινο, εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο βέιηηζηεο 

θαηά ην δπλαηφλ αλαινγίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο μεξάο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πινίσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαη ην πψο νη κεηαβνιέο ηεο κίαο πιεπξάο 

επεξεάδνπλ θαη ζε πνηα έθηαζε ηελ άιιε.  

Ωο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη θαηαξρήλ ην φηη δελ ππάξρεη κία ζηαζεξή θαη κφληκε 

αλαινγία ε νπνία λα δίδεη ην άξηζην κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ, κε βαζηθνχο ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, αλαιφγσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θαη ηεο 

δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ην κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο είλαη έλα κεηαβιεηφ κέγεζνο.  
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Summary 

Shipping is a basic factor in the conduction of the global trade, since a significant 

percentage of the worldwide trade takes place by sea. Furthermore, the maritime 

enterprise is deemed to be the basic instrument by which someone is getting involved in 

the whole shipping activity. 

The present essay approaches the issue of the determination of the ‘’optimum’’ size of 

the maritime enterprise. At first is determined the ‘’optimum’’ size of the shore based 

services of the maritime enterprise, which are necessary for the support of its vessels. 

Subsequently is examined the issue of the ‘’optimum’’ number of one maritime 

enterprise’s vessels. Finally, the issue of the best possible ration between the shore-

based services and the number of the vessels of a maritime enterprise is approached, and 

the issue of the potential affection of the alteration in the one side over the other.  

As a general conclusion it may be stated that there is not  any stable and permanent 

ration that determines the ’’ optimum’’ size of a maritime enterprise, and the latter 

depends on various factors, from which the basic are the maritime sector in which the 

maritime enterprise  is activated  and the geographical area of its activation. In any case, 

on the basis of the prevailing condition of the global maritime and the existing demand 

of transportation services, the size of a maritime enterprise has a fluctuating magnitude.  

The operation of shipping in international transport may as rule be described as  

multiplant operations. 
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1.Δηζαγσγή  

Η λαπηηιία, σο κία παγθφζκηα βηνκεραλία, ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

εθείλσλ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ 

ζεκείσλ ηφζν πξνζψπσλ φζν θαη πξαγκάησλ (Μπισλφπνπινο, 2004: 27). Πεξαηηέξσ, 

ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ έλα πνζνζηφ αλεξρφκελν ζε 95% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθνζκίνπ 

εκπνξίνπ δηαθηλείηαη δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο απηφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ε παγθφζκηα λαπηηιία ζεσξείηαη φηη ζπληζηά ην πιένλ βαζηθφ 

κέζν εθείλν ην νπνίν επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο πεγέο λα δηαθηλνχληαη, κε παξεπφκελε 

ζπλέπεηα θαη επαθφινπζν λα ζπληζηά ηνλ πιένλ βαζηθφ κνριφ ηεο φιεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ε νπνία παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

(Kaptanoglu et al., 2006). Πιένλ απηνχ θαη επηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

ζεσξείηαη φηη έρεη ηδηαηηέξσο ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ην παγθφζκην εκπφξην θαζψο 

πξνζθέξεη έλα νηθνλνκηθφ κέζν γηα ηε κεγάιεο θιίκαθαο κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ζε παγθφζκην επίπεδν (Lun, Lai and Cheng, 2010: 2). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί ην γεγνλφο φηη ε λαπηηιία 

γεληθφηεξα ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πιένλ παγθνζκηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή, θαη ζηε βάζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαδνρήο δελ είλαη δπλαηφλ ζε 

θακία πεξίπησζε λα πξνζεγγηζζεί σο πξνο ηα ηεθηαηλφκελά ηεο κφλν απφ κία ζηελή 

εζληθή νπηηθή γσλία, αιιά λα απαηηείηαη κία γεληθφηεξε πξνζέγγηζε θαη ζεψξεζε ησλ 

ηεθηαηλνκέλσλ ζε απηήλ ζε έλα δηεζλέο πιαίζην (Lun, Lai and Cheng, 2010: 1). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ‘’παίθηεο’’ αιιά θαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο είλαη εηδηθφηεξα νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη θαη 

εθκεηαιιεχνληαη ηα πινία κε ηα νπνία ελεξγνχληαη δηά ζαιάζζεο νη κεηαθνξέο ηφζν 

ησλ πξαγκάησλ φζν θαη ησλ πξνζψπσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη επί ηε βάζεη 
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ππάξρνλησλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2004 (Stopford, 2009: 84) πξνθχπηνπλ εηδηθφηεξα ηα 

εμήο σο θάησζη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα:  

α) θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ππήξραλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

5518 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θάζε κεγέζνπο, νη νπνίεο εηδηθφηεξα είραλ ζηελ πινηνθηεζία 

ηνπο 36.903 πινία κε ηα νπνία δηεμήγαγαλ ηα παγθφζκην δηά ζαιάζζεο εκπφξην. Απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία πξνθχπηεη πσο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηά κέζν φξν κία 

λαπηηιηαθή εηαηξεία είρε ζηελ πινηνθηεζία ηεο επηά πινία.  

β) θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δξαζηεξηνπνηνχληαλ έλαο κηθξφο ζπγθξηηηθά πξνο ην 

ζχλνιν αξηζκφο πνιχ κεγάισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ 

πινίσλ ηνπο, θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην έλα ηξίην ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ 

επξηζθφηαλ ζηελ πινηνθηεζία 112 λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο είρε 

άλσ ησλ 50 πινίσλ. Σα πξναλαθεξφκελα ππνδειψλνπλ ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη 

έλα ζηνηρείν κεγάιεο ζπγθέληξσζεο αξηζκνχ πινίσλ ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ιίγσλ ζπγθξηηηθά λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιφ ηνπο.  

γ) έλα ηξίην επίζεο ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ επξηζθφηαλ ζηελ πινηνθηεζία 716 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, απφ ηηο νπνίεο θαζεκία είρε απφ 10 έσο θαη 49 πινία, 

δ) ην ππφινηπν έλα ηξίην ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ αλήθε ζε 4690 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο είρε ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο 2,3 πινία θαηά κέζν φξν. Δπνκέλσο, 

κε βάζε ην ηειεπηαίν ζηνηρείν πξνθχπηεη πσο ν ζπληξηπηηθφο αξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ είρε έλαλ ηδηαηηέξσο κηθξφ αξηζκφ πινίσλ 

ηα νπνία θαη εθκεηαιιεχνληαλ.  

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην πινίν ηεο, 

αθνχ ην ηειεπηαίν είλαη θαη ην κέζν εθείλν κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζαιάζζηα 
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κεηαθνξά, θαη επνκέλσο είλαη θαη ην βαζηθφ κέζν ην νπνίν ηεο επηηξέπεη ηνλ πνξηζκφ 

θέξδνπο απφ ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ηε δηελέξγεηα ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ πξνζψπσλ 

θαη πξαγκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ην πινίν απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη: αληηζέησο, ρξεηάδεηαη θαη είλαη αλαγθαία ε χπαξμε κίαο θαηάιιειεο 

ππνδνκήο ζηελ μεξά γηα ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε ηνπ πινίνπ ην νπνίν επηρεηξεί 

ζηε ζάιαζζα ζε κία ζεηξά δεηεκάησλ απηνκέλσλ αθελφο κελ ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ, 

αθεηέξνπ δε γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ.   

Η λαπηηιηαθή επηρείξεζε ζεσξείηαη εηδηθφηεξα πσο ζπληζηά κία θιαζηθή πεξίπησζε 

πεξίπινθεο νξγάλσζεο, εάλ ιεθζεί ππφςε ηδίσο ην γεγνλφο φηη ην πινίν, δειαδή ην 

ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε παξαγσγή, επξίζθεηαη γεσγξαθηθά καθξηά 

απφ ηελ εηαηξεία (Γνπιηέικνο, 2004: 216). Καη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο μεξάο 

ζπλαξηάηαη κε κία ζεηξά δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επρεξήο θαη απξφζθνπηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πινίσλ ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηνλ θχξην εκπνξηθφ ζθνπφ ηνπο, δειαδή ηε δηά ζαιάζζεο 

κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ.  

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ηνπο αλαθνξηθά κε ην κέγεζφο ηνπο, επί ηε βάζεη ηδίσο ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ ηα 

νπνία απηέο εθκεηαιιεχνληαη. Καη ζηε βάζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαδνρήο, αλαθχπηεη 

ην δήηεκα ηνπ θξηηεξίνπ εθείλνπ ην νπνίν νδεγεί κία ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε ψζηε ζε δεδνκέλε ζηηγκή θαη ππφ ζπγθξηκέλεο ζπλζήθεο λα έρεη έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ πινίσλ ππφ ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Με βάζε ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ, κέζα ζην φιν 

πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ην πνην 
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είλαη ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, εθφζνλ κπνξεί λα ππνηεζεί 

πσο ππάξρεη έλα ηέηνην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Δπεηδή ε 

έλλνηα ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πνιχ γεληθή θαη σο εκπεξηέρνπζα 

κία έκθπηε ζρεηηθφηεηα, ε εηδηθφηεξα πξνζέγγηζε ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζα επηρεηξεζεί ζε ηξεηο επηκέξνπο άμνλεο σο εμήο: 

α) Καηαξρήλ ν πξψηνο άμνλαο ηεο φιεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ζα 

ιάβεη ρψξα κε βάζε ηελ ‘’άξηζηε’’ ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ηφζν ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ πξνζψπσλ, φζν θαη 

ηελ αλαγθαία θαηά ζεκαηηθφ ηνκέα δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο μεξάο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

β) ε έλα δεχηεξν επίπεδν ζα εμεηαζζεί ν ‘’άξηζηνο’’ αξηζκφο πινίσλ ηνλ νπνίν είλαη 

δπλαηφλ λα έρεη ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο κία ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή εηαηξεία ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

γ) Σέινο, ζα εμεηαζηεί ε βέιηηζηε θαηά ην δπλαηφλ αλαινγία κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο 

ππνδνκήο ζηηο ππεξεζίεο μεξάο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ, αιιά θαη ην κε πνηνλ 

ηξφπν εηδηθφηεξα είλαη δπλαηφλ νη απμνκεηψζεηο ηεο κίαο παξακέηξνπ λα επεξεάδνπλ 

θαη ζε πνην βαζκφ ηελ άιιε.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζνχλ ηα αλσηέξσ πξναλαθεξφκελα δχν θχξηα ζεκεία, ζα 

πξέπεη λα γίλεη πξνεγνπκέλσο κία πξνζέγγηζε αθελφο κελ ηεο έλλνηαο ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κία δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ελλνηψλ, αθεηέξνπ 

δε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ φιε δνκή αιιά θαη ην κέγεζνο κίαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα δηεπθξηληζζεί πσο ε φιε 

πξνβιεκαηηθή ζα εζηηάζεη ζηε δνκή ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο πξαγκάησλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ελψ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 6 

ηπρφλ αλαθνξέο ζε άιινπο λαπηηιηαθνχο ηνκείο ζα ιάβνπλ ρψξα παξεκπηπηφλησο θαη 

πξνο ην ζθνπφ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ελ πξνθεηκέλσ ππφ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.  

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαη ην βαζηθφ ηεο πεξηερφκελν θαηά 

θεθάιαην, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζζεί σο εμήο: 

α) Καηαξρήλ, ζην Κεθάιαην 2 ιακβάλεη ρψξα κία πξνζέγγηζε ηεο φιεο έλλνηαο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Απηή ε αξρηθή 

πξνζέγγηζε θξίλεηαη σο απνιχησο απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζζεί σο πξνο ην εχξνο ηεο ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ηεο νπνίαο ην ‘’άξηζην’’ 

κέγεζνο είλαη ην βαζηθφ δεηνχκελν ζηελ παξνχζα.  

β) ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε φιε εμέιημε ηεο κεγέζπλζεο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ψζηε λα θζάζνπκε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, κε ηελ 

εηδηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ εθείλσλ ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εμέιημε.  

γ) ηε ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη φηη αζθνχλ επηξξνή ζην κέγεζνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαη κέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην πξνζεγγίδνληαη εηδηθφηεξα ηα εμήο ζηνηρεία: ν ηνκέαο εθείλνο ηεο φιεο 

λαπηηιίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε, ε πξνζθνξά θαη 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ε εθαξκνγή ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, θαη ηέινο 

ην δήηεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

δ) Σν θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο πξνζεγγίδεη ηα βαζηθά ηκήκαηα κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο αλαγθαία γηα ηελ ελ γέλεη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο.  
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ε) Σν θεθάιαην 6 ηεο παξνχζεο παξνπζηάδεη πεξαηηέξσ ην ζέκα ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ 

κεγέζνπο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά εηδηθφηεξα κε ην ζέκα ηεο αλαινγίαο 

κεηαμχ αηφκσλ ησλ ππεξεζηψλ μεξάο θαη αξηζκνχ δηαρεηξηδνκέλσλ πινίσλ απφ ηε 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε.  

ζη) Δλ ζπλερεία ζην θεθάιαην 7 ηεο παξνχζαο ιακβάλεη ρψξα ε πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 

βέιηηζην δπλαηφ αξηζκφ πινίσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα έρεη ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο.  

δ) Σέινο, ζην θεθάιαην 8 παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο φιεο 

εξγαζίαο, ζηε βάζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνεγεζείζεο αλάιπζεο.  

2. Η Έλλνηα ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα γίλεη κία πξνζέγγηζε θαη κία 

δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ ελλνηνινγηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θεληξηθή ελ πξνθεηκέλσ έλλνηα ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ππάξρνπλ νη εμήο ελλνηνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαηά ην λφκν κε έλα πινίν 

(Κηάληνπ-Πακπνχθε, 1994: 90-91): 

α) ν θχξηνο ηνπ πινίνπ: ν θχξηνο ηνπ πινίνπ έρεη απιψο θαη κφλνλ ηελ θπξηφηεηά ηνπ, 

δειαδή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ πινίνπ, ρσξίο λα αζθεί θαη θαλελφο είδνπο 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ. Δπνκέλσο, κε ηελ πξναλαθεξφκελε έλλνηα δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη αζθεί θάπνηα λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ε φιε ηνπ ζρέζε κε ηε 

λαπηηιία ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεηα επί ελφο (ή θαη πεξηζζνηέξσλ) πινίσλ, ρσξίο 

φκσο λα ‘’εθηίζεηαη’’ ζηε δηελέξγεηα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ν ίδηνο θαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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β) ν πινηνθηήηεο: ε πινηνθηεζία πξνυπνζέηεη αθελφο κελ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ, 

δειαδή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο επ’ απηνχ, αθεηέξνπ δε ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ ίδην ην θεξφκελν σο θχξηφ ηνπ, δειαδή ζα πξέπεη 

απηά ηα δχν ζπγθεθξηκέλα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο λα ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν θχξηνο ηνπ 

πινίνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ν ίδηνο ζηελ λαπηηιηαθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αθνχ 

ρξεζηκνπνηεί ην ππφ ηελ θπξηφηεηά ηνπ πινίν γηα ηε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

γ) ν εθνπιηζηήο: ν εθνπιηζηήο είλαη ην πξφζσπν εθείλν ην νπνίν αζθεί ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε ζρέζε κε πινίν ηνπ νπνίνπ ε θπξηφηεηα αλήθεη 

ζε άιιν πξφζσπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν έρσλ ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο 

θπξηφηεηαο επί ηνπ πινίνπ θαιείηαη ‘’θχξηνο ηνπ πινίνπ’’ (θαη φρη πιένλ πινηνθηήηεο, 

αθνχ δε ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ην ζηνηρείν ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ). Ο 

εθνπιηζηήο εθκεηαιιεχεηαη ην πινίν ζηε βάζε κίαο έλλνκεο ζρέζεο ε νπνία ππάξρεη 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ πινίνπ (ζπλήζσο κίζζσζε πξάγκαηνο, λαχισζε 

γπκλνχ πινίνπ, ρξνλνλαχισζε) πξνο ην ζθνπφ ηνπ πνξηζκνχ θέξδνπο απφ ηελ 

ελάζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνλ ίδην, απνδίδνληαο ην φπνην 

αληάιιαγκα ην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί ζηε βάζε ηεο ππάξρνπζαο ζπκθσλίαο κε ηνλ 

θχξην ηνπ πινίνπ ζηνλ ηειεπηαίν.  

Θα πξέπεη πάλησο λα δηεπθξηληζζεί πσο ε αλαθνξά θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ έλλνηεο 

κπνξεί λα αθνξά φρη κφλν θπζηθά πξφζσπα, αιιά θαη θπξίσο θαη θαηεμνρήλ λνκηθά 

πξφζσπα δξαζηεξηνπνηνχκελα ζηε λαπηηιία, σο είλαη θαη ην πιένλ ζχλεζεο.  

Με βάζε ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε, ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε δηελέξγεηα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 
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αζθνχλ ν πινηνθηήηεο θαη ν εθνπιηζηήο, ελψ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ελαζρφιεζε γηα 

ηνλ θχξην ηνπ πινίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ηε λαπηηιία πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο επί ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πινίσλ.  

Ο πινηνθηήηεο, εάλ εθιεθζεί κε ηελ σο άλσ πξναλαθεξφκελε έλλνηα,  ζεσξείηαη σο 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ‘’παίθηεο’’ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία. Καηά ηνλ Stopford 

(2009: 281) σο πινηνθηήηεο εηδηθφηεξα ζεσξείηαη έλα πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πινίσλ.  Όζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο 

έλλνηαο ηνπ πινηνθηήηε ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, ζεσξείηαη πσο απηή ζπλίζηαηαη ζην 

γεγνλφο πσο απηφο είλαη ην πξφζσπν εθείλν ην νπνίν ιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ζα  ρξεζηκνπνηήζεη ηα πινία ηνπ ψζηε λα 

παξάζρνπλ ζαιάζζηεο ππεξεζίεο, αιιά θαη επηπιένλ ζα πξέπεη θαη λα απνθαζίζεη ην 

πφηε θαη ην πψο ζα πξνβεί ζηελ απφθηεζε λέσλ πινίσλ, αιιά αθφκε θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πινίσλ ζησλ νπνίσλ ηελ αγνξά ζα πξνβεί ψζηε ελ ζπλερεία λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελεξγήζεη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο ( Lun, Lai and Cheng, 2010: 3). Με βάζε 

ηηο πξναλαθεξφκελεο επηζεκάλζεηο, πξνθχπηεη πσο νη θξίζηκεο απνθάζεηο ησλ 

πινηνθηεηψλ εζηηάδνληαη ζε ηξία εηδηθφηεξα ζεκεία: ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ, ζην ρξφλν θαη ηξφπν απφθηεζεο λέσλ πινίσλ αιιά θαη ζηελ 

επηινγή ηνπ εηδηθφηεξνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε πινηνθηεζία σο κία γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγία δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ θαη απνθιεηζηηθψο ζην γεγνλφο ηεο απφθηεζεο ελφο 

ή θαη πεξηζζνηέξσλ πινίσλ, ζηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θνξηίσλ θαη ζηελ ελ 

ζπλερεία κεηαθνξά ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν πινίν, αιιά αληηζέησο ζπληξέρνπλ κία 

ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ φιε δηαρείξηζε 
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αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα απαηηνχλ κία 

ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά πεδία ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (ICS, 2009/2010: 

1). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνπκέλσο αλαθεξζέληα, 

ε πξψηε βαζηθή θίλεζε ηνπ πινηνθηήηε ζπλαξηάηαη κε ηελ αλάγθε ρξήζεο νξηζκέλσλ 

αηφκσλ γηα λα θάλνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά κε ηελ εθ παξαιιήινπ δεκηνπξγία 

ησλ θαηάιιεισλ ηκεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο φιεο επηρείξεζεο (ICS, 2009/2010: 

1).  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο επηζεκαίλεηαη (Lorange, 2007) φηη θαηά παξαδνζηαθφ 

ηξφπν νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ήηαλ ηφζν πινηνθηήηεο φζν θαη δηαρεηξηζηέο, είραλ 

δειαδή φρη κνλνζήκαληε αιιά δηηηή ηδηφηεηα, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά γίλεηαη δεθηφ 

πσο νη δχν απηέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, δειαδή ε πινηνθηεζία θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

πινίνπ, έρνπλ ε θαζεκηά ηνπο ηφζν δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο φζν θαη αλάγθεο. Με βάζε 

ηελ πξναλαθεξφκελε πξνζέγγηζε θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη κνινλφηη ζηελ πξάμε είλαη 

δπλαηφλ ην πξφζσπν ηνπ πινηνθηήηε λα ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε εθείλν ηνπ 

δηαρεηξηζηή, εληνχηνηο ην ίδην πξφζσπν ζα πξέπεη ζηελ πξάμε λα επηηειεί δηαθξηηέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ελέξγεηεο, αλαιφγσο ηνπ ππφ πνηα απφ ηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηέο 

ηνπ ελεξγεί ζε πξάηηεη ζε δεδνκέλε ζηηγκή. Καη επί ηε βάζεη απηή πξνθχπηεη πσο θαη 

αλαιφγσο ζα πξέπεη λα είλαη θαη δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο θξίζεο θαη ελέξγεηαο 

αλαιφγσο ηεο ηδηφηεηαο κε ηελ νπνία έλα πξφζσπν ελεξγεί ζε δεδνκέλε ζηηγκή.  

Με βάζε ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, πξνθχπηεη κία βαζηθή δηαθνξνπνίεζε δχν 

βαζηθψλ ελλνηψλ: αθελφο κελ ηελ απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ελφο πινίνπ, αθεηέξνπ δε 

ηεο ελάζθεζεο ηεο δηαρείξηζήο ηνπο ζε εκπνξηθφ επίπεδν, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα απφ 

δχν δηαθξηηά πξφζσπα (λνκηθά θαηά θαλφλα ππφ θάπνηα εηαηξηθή κνξθή), θαη νη δχν 

απηέο κνξθέο είλαη δπλαηφλ λα είηε λα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πξφζσπν είηε θαη φρη 

αλαθνξηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν πινίν.  
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Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, φπσο ζεκεηψλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά (Γνπιηέικνο, 2004:162) γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, νη πιένλ πςειά 

ηεξαξρνχκελνη ζηφρνη ηεο ζεσξνχληαη φηη ζπλίζηαληαη ζηελ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά   θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηά ηεο.  

Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ νξγαλσηηθή δνκή κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, 

ζεσξείηαη πσο είλαη απηή ε νπνία νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

θαηαλεκεζνχλ ηα δηάθνξα θαζήθνληα, ην πνηνο εμαξηάηαη ηεξαξρηθά απφ πνηνλ θαη ηα 

εηδηθφηεξα εθείλα πξφηππα επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ απφ ηα ζηειέρε ηεο (Γνπιηέικνο, 2004: 216).  

Οη ππάξρνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα 

εληνπηζζνχλ ζε ηξία επίπεδα (Γνπιηέικνο, 2003: 36) θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

παξαηεξείηαη: 

α) Οξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε: ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο πθηζηάκελεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δνκή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ νθείιεηαη αθελφο κελ ζην κεγάιν 

αξηζκφ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά θαη ζηελ αλάγθε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεκεηψλεηαη πσο 

απηή ε παξαηεξνχκελε νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ηνπ 

πινίνπ φζν θαη ησλ γξαθείσλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο (Γνπιηέικνο, 2003: 37). Με 

βάζε ηα πξναλαθεξφκελα κπνξεί λα ζπλαρζεί πσο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο νξηδφληηαο δηαθνξνπνίεζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε 

ησλ απαζρνινπκέλσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ θαηά 

ζεκαηηθνχο ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο αλαηεζεηκέλεο ζε απηά αξκνδηφηεηεο. ε έλα 

πξαθηηθφ επίπεδν θαη ιακβάλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ 
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λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ πξάμε θαίλεηαη λα έρεη σο εμήο 

(Theotokas, 2007): ε πινηνθηεζία ησλ πινίσλ αλήθεη ζε κία εηαηξεία ε νπνία έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηεο ζε θάπνηα ρψξα ε νπνία παξέρεη εηαηξηθή θαη θνξνινγηθή ειεπζεξία, 

θαη εηδηθφηεξα θάζε πινίν αλήθεη ζε κία μερσξηζηή εηαηξεία, δειαδή ππάξρεη κία 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία γηα θάζε πινίν. Δπνκέλσο, ζηελ φιε λαπηηιηαθή επηρείξεζε 

ππάξρνπλ ηφζεο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο φζα είλαη θαη ηα πινία ηεο, ελψ θάζε 

πινηνθηήηξηα σο πξνο ηε κεηνρηθή ηεο δνκή ειέγρεηαη απφ ην ίδην πξφζσπν. Κάζε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία πεξαηηέξσ αλαζέηεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ηεο ζε κία 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, ε νπνία νκνίσο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζε κία ρψξα ε νπνία 

είλαη ζε ζέζε ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην λα παξέρεη ζεζκηθή θαη θνξνινγηθή ειεπζεξία. 

Απφ ηε κία πιεπξά ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία ελεξγεί σο ε ‘’θεθαιή’’, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε δηαρεηξίζηξηα σο ν πξάθηνξαο (agent) ηεο πινηνθηήηξηαο, αλ θαη θαηά βάζε ηα 

ίδηα θπζηθά πξφζσπα είλαη απηά ηα νπνία επξίζθνληαη πίζσ απφ ηα δχν απηά λνκηθά 

πξφζσπα, δειαδή ηφζν ηελ πινηνθηήηξηα φζν θαη ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο κεηνρηθήο δνκήο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ θαη’ φςε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ απηέο. Δθηφο φκσο 

απφ ην παξάδεηγκα ην νπνίν πξναλαθέξζεθε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ίδηα παξεκθεξήο δνκή σο απηή 

αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη γηα ηηο ινηπέο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη αζρέησο ηεο εζληθφηεηαο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο: ν πινηνθηήηεο λενινγεί ηα πινία ηνπ ζην φλνκα εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ε 

θαζεκηά ηνπο ηελ πινηνθηεζία ελφο πινίνπ, θαη ν πινηνθηήηεο είλαη ην πξφζσπν εθείλν 

ην νπνίν έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ, ελψ 

επηπιένλ ηα κεηξεηά ρξήκαηα θαζψο θαη θάζε είδνπο άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 
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νπνία ζπλαξηψληαη κε ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε ηεξνχληαη ρσξηζηά, ζπλήζσο ζε 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη ηεξνχληαη ζε ρψξεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ έλα 

επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο (Stopford, 2009: 281-282). Δπνκέλσο, θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν πιελ ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαίλεηαη λα επηθξαηεί σο ζρήκα ε 

ηζφηεηα κεηαμχ αξηζκνχ πινίσλ θαη πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ. Δθηφο απηνχ θαη πέξαλ 

ηεο ζχζηαζεο κίαο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο γηα θάζε πινίν ηεο ελ γέλεη λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, ππάξρεη ε αλάγθε ηεο ζχζηαζεο  θαη ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο κία 

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, ηεο νπνίαο ε βαζηθή απνζηνιή ζπλίζηαηαη ζην λα αζρνιείηαη 

κε ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ησλ πινίσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ (Stopford, 2009: 282). Καη κε ηελ 

παξαπάλσ δηηηή νξγάλσζε, ην ίδην πξφζσπν, έζησ θαη δηά ηεο ρξήζεσο δηαθνξεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ, νπζηαζηηθά ειέγρεη ηα πινία ζε δχν επίπεδα: 

θαηαξρήλ ζην επίπεδν ηεο θπξηφηεηαο ζε απηά σο ν ηδηνθηήηεο ηνπο ν νπνίνο 

εκθαίλεηαη ζην λενιφγην ηεο ζεκαίαο ηελ νπνία θέξεη ην πινίν, θαη θαηά δεχηεξνλ ζην 

επίπεδν ηεο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπ, σο ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία 

ηνπ. Απιψο, φζνλ αθνξά ηηο πινηνθηήηξηεο, απηέο είλαη φζεο είλαη θαη ηα πινία, ελψ ε 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία είλαη κία: απηή ζπγθεληξψλεη φια ηα πινία δηαθνξεηηθήο θαη’ 

επίθαζε πινηνθηεζίαο, πιελ φκσο πνπ αλήθνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ηδίνπ (ή ηδίσλ) 

θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

β) Κάζεηε δηαθνξνπνίεζε: ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε πξνζδηνξίδεη εηδηθφηεξα ην 

βάζνο ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο θαη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο ηα 

νπνία ππάξρνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζε θάζεηε δηάηαμε. Η θάζεηε 

δηαθνξνπνίεζε ελ γέλεη ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη πσο έρεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ πθίζηαληαη θαηά θαλφλα πεξηζζφηεξα απφ 2-3 ηεξαξρηθά 
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επίπεδα κεηαμχ ηνπ απινχ ππαιιήινπ θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο (Γνπιηέικνο, 2003: 

40). Καη σο πξνο απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν παξαηεξείηαη εηδηθφηεξα (Γνπιηέικνο, 

2003: 41) πσο φζνλ αθνξά ηελ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε, ην πξσηαξρηθφ θξηηήξην ησλ 

ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηαρεία ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο.  Καη ηνχην δηφηη φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη (Kaptanoglu et al., 2006) ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζπλαξηάηαη 

κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Με 

βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ν αξηζκφο ησλ επηπέδσλ δελ είλαη απηνζθνπφο νχηε έλα 

δήηεκα νπζηψδεο πξνο εμέηαζε απηνηειψο: ην δεηνχκελν είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ κε 

ηαρχηεηα, ψζηε ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί ή θαη λα 

δηαηεξεί ηα φπνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δπνκέλσο ε θάζε δηαθνξνπνίεζή ηεο δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αλαηξεί ηε δπλαηφηεηα είηε αλάπηπμεο είηε 

δηαηήξεζεο ελφο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν ζπλαξηάηαη κε ηελ ηαρεία 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνο ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη 

θηλήζεσλ.  

γ) Γηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν: απηφ ζπληζηά έλα θαη’ εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

λαπηηιίαο γεληθφηεξα θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ γεσγξαθηθψλ ζηηγκάησλ ησλ 

πινίσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ 

πινίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο αλά ηνλ θφζκν εληείλνπλ ην ζηνηρείν 

ηεο γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο (Γνπιηέικνο, 2003: 44). Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε 

ζην ρψξν κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα ηειεί νπζηαζηηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθείλεο ζηηο νπνίεο εηδηθφηεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πσο ε δηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν κπνξεί λα είλαη έλα κεηαβιεηφ ζηνηρείν, θαη 
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ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ θχζε ηνπ ηνκέα ηεο 

φιεο λαπηηιίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε: είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή ε δηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν κία ειιεληθήο αθηνπινΐθήο εηαηξείαο ε νπνία 

δηελεξγεί ζαιάζζηα κεηαθνξά πξνζψπσλ ζην Αηγαίν, θαη δηάθνξε ηπγράλεη ε 

αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ζην ρψξν κίαο εηαηξείαο δεμακελνπινίσλ ηα νπνία ελεξγνχλ 

ζαιάζζηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ ρσξίο ρξνλνλαχισζε αιιά αλεπξίζθνληαο λαχινπο 

ζηελ tramp λαπηηιία ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πθειίνπ αλεπξεζεί κεηαθνξηθφ.  

  

3. Η εμέιημε ηνπ κεγέζνπο ησλ λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ 

Όπσο θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, έηζη θαη ε λαπηηιία δελ είλαη κία ζηαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά αληηζέησο δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη κέζα ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο φιεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Καη 

φπσο εμειίζζεηαη ε φιε λαπηηιία, αληηζηνίρσο παξαηεξείηαη εμέιημε θαη ζηελ 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε, σο έλα ζηνηρείν αλαγθαίν ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο.  

Όπσο εηδηθφηεξα παξαηεξείηαη σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απφ ηνλ Branch 

(2007:279-280), θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο ηφζν ην κέγεζνο αιιά 

θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο δηεπξχλεηαη δηαξθψο, θαη 

απηή ε ηάζε απνδίδεηαη αιιά θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

α) ηελ αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ην νπνίν δεκηνπξγεί κία 

νιφθιεξε δηαθνξεηηθή θηινζνθία κέζα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο.  

β) ηε λνκνζεζία ζε δηεζλέο επίπεδν θπξίσο δηακέζνπ ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχο 

νξγαληζκνχ (International Maritime Organization-ΙΜΟ), ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη πηνζεηήζεη κία ζεηξά λνκνζεηεκάησλ φπσο 
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ηνλ ISM Code, ηελ STCW, αιιά θαη ηνλ ISPS Code, θαη ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαηά θχξην ιφγν ηε δνκή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηνπο 

ζαιάζζηνπο ηνκείο ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Δπνκέλσο, βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαδνρήο, ε αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζε λαπηηιηαθά δεηήκαηα ζπληζηά έλα 

βαζηθφ παξάγνληα ν νπνίνο εθηφο ησλ άιισλ επεξεάδεη θαη ηελ φιε δνκή θαη 

νξγάλσζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Κάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εχινγν: νη 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε νξηζκέλα δεηήκαηα θαη ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ θαη ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο (ή δεκηνπξγίαο εθ ησλ 

ελφλησλ) εμεηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ γηα ηελ ελαζρφιεζε κε απηά ηα δεηήκαηα. Καη ε 

εμεηδίθεπζε απηή είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν επεξεάδεη ηελ νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε 

ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, φπσο απηή αλαθέξζεθε θαη αλαιχζεθε αλσηέξσ.  

γ) ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ logistics, θάηη ην νπνίν αθνξά θαηά θαλφλα ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εθείλεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε liner λαπηηιία, θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο επηθέξεη κεξηθή επηξξνή ζηελ φιε λαπηηιία 

δεδνκέλνπ φηη αθνξά θαηά βάζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ βάζεη ηνπ ηνκέα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο.  

δ) ε επηξξνή ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλε θαη 

επεξεάδεη θπξίσο ην ξπζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κέζα ζηε 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε.  

 

ε) ε δνκή ηεο δηνίθεζεο ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηείλεη λα γίλεηαη νινέλα θαη 

κηθξφηεξε, ελψ παξαηεξείηαη νκνίσο ε ηάζε λα δίδεηαη έκθαζε ψζηε λα ππάξρεη κία 

απνθέληξσζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο.  
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ζη) επίζεο, ζεκεηψλεηαη θαη έλαο αθφκε παξάγνληαο, ν νπνίνο εηδηθφηεξα ζπλίζηαηαη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο 

κνινλφηη ν βαζηθφο θνξκφο ελαζρφιεζήο ηεο παξακέλεη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, 

εληνχηνηο παξαηεξείηαη ε επέθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ζε 

παξαλαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθφκε θαη ζε άζρεηεο κε ηε λαπηηιία 

δξαζηεξηφηεηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λαπηηιηαθήο ελ γέλεη 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζίζηαηαη εκθαλέο ην γεγνλφο πσο ε εκπινθή κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζε κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαβάιιεη νπζησδψο θαηαξρήλ ηε 

δνκή ηεο φζν θαη ηνλ ελ γέλεη ραξαθηήξα ηεο, θαη δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ζηελ φιε 

ιεηηνπξγία ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε θαη λα 

εθηηκεζνχλ αλαιφγσο.  

δ) ε αλάπηπμε ηεο δηαρείξηζεο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηξίηα κέξε, δειαδή απφ 

κέξε ηα νπνία δελ ζπλδένληαη νηθνλνκηθά θαη θαηά ηξφπν άκεζν κε ηνλ πινηνθηήηε, 

θαη απηφ εηδηθφηεξα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηνκέσλ λαπηηιηαθήο δηαρείξηζεο, 

φπσο ησλ πιεξσκάησλ, ησλ αζθαιεηψλ, ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ θαζψο θαη ηνπ 

αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα ησλ πινίσλ. Απηφ ην πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελν ζηνηρείν 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ πξναλαθεξζέληα, αλαθνξηθά κε ηελ ‘’θνηλφηεηα 

ζπκθεξφλησλ’’ ε νπνία παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ζηε ζπλήζε πεξίπησζε πίζσ απφ ηα δχν απηά δηαθξηηά πξφζσπα επξίζθνληαη ηα ίδηα 

θπζηθά πξφζσπα, ζηε ζθαίξα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ.  

ε) ε ηάζε δεκηνπξγίαο ‘’ζπκκαρηψλ’’ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα πξνο ην ζθνπφ ηεο εληαηνπνίεζεο ηεο 
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δξάζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Δπνκέλσο, κέζα ζε απηφ 

ην πιαίζην ππάξρεη κία απνκάθξπλζε απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο κέζα ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ θαζέλαο ελεξγεί 

κφλνο ηνπ έλαληη ησλ άιισλ ζηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληηζέησο, παξαηεξείηαη ηάζε πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ‘’παηθηψλ’’ ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο λαπηηιίαο, ψζηε αληί ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ 

ζην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν, λα ακβιχλεηαη ν αληαγσληζκφο θαη λα επηδηψθνληαη 

επηρεηξεκαηηθή νθέιε κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

ζ) ν απμαλφκελνο δηαξθψο αξηζκφο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζε 

ζπγρσλεχζεηο θαη ζε εμαγνξέο άιισλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη 

ζηελ ηάζε δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ αλαγθαίνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέαο ρσξεηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα ππνδνκήο. Απηή 

ε ηάζε είλαη πξνθαλέο φηη νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ 

κηθξφηεξσλ εηαηξεηψλ θαη δεκηνπξγεί ιηγφηεξεο αξηζκεηηθά λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο φκσο δηαρεηξίδνληαη θαη εθκεηαιιεχνληαη κεγαιχηεξν αξηζκφ πινίσλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην δήηεκα ηεο δνκήο ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ππνζηεξίδεηαη (Brook-Carter and Leach, 2006) φηη ε νξγαλσηηθή ελ γέλεη 

δνκή κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην 

ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην, ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη ηεξαξρίαο, ηνλ αζθνχκελν έιεγρν 

θαη ηα πθηζηάκελα επίπεδα ηνπ, θαζψο θαη απφ ηελ ‘’θνπιηνχξα’’ νξγάλσζεο ε νπνία 

παξαηεξείηαη. Σα πξναλαθεξφκελα εκπεξηέρνπλ έλα επξχ θάζκα παξαγφλησλ ην νπνίν 

ζπληζηά ιφγνπο επηξξνήο ζην ελ γέλεη δήηεκα ηεο δνκήο ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη νη νπνίνη παξάγνληεο ελ πξψηνηο θαίλνληαη σο άζρεηνη κεηαμχ ηνπο, 

φπσο ι.ρ. ην λνκηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηελ ‘’θνπιηνχξα νξγάλσζεο’’. Δπνκέλσο, ζα 
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κπνξνχζε λα ζπλαρζεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη πνιχπιεπξν, ρσξίο λα 

ππάξρεη θαη ‘’πνζνηηθφ’’ δεδνκέλν φζνλ αθνξά ην βαζκφ επηξξνήο θαζελφο εθάζηνπ 

απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, αιιά λα είλαη 

έλα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε βάζε 

νξηζκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  

4. Παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην κέγεζνο κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο θαη επί ηε βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ νη νπνίεο 

εκπεξηέρνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθνξηθά κε ηα αίηηα εθείλα ηα νπνία έρνπλ 

επεξεάζεη ηελ φιε εμέιημε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ  

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζεγγηζζνχλ εηδηθφηεξα ελ ζπλερεία νη 

παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχληαη σο νη πιένλ νπζηψδεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

‘’κεγέζνπο’’ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, θαηαξρήλ ζα εμεηαζζεί ην 

δήηεκα ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην ζηνηρείν ηνπ ‘’κεγέζνπο’’ ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ρσξίο θξίζε γηα ην ‘’άξηζην’’ ή κή κέγεζφο ηεο. Η εγγχηεξε 

πξνζέγγηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θξίλεηαη σο άθξσο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζζεί ελ ζπλερεία θαη ην άξηζην κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

 

4.1 Ο ηομέας δραζηηριοποίηζης ηης νασηιλιακής επιτείρηζης 

Η λαπηηιία σο έλα γεληθφ ζχλνιν δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί πσο 

είλαη εληαία θαη νκνεηδήο, αιιά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιφ ηεο ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη δηαθνξεηηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο κε δηαθξηηφ κεηαμχ ηνπο αληηθείκελν, 

θαη ζηνπο νπνίνπο εθηφο ησλ άιισλ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πινίσλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ λαπηηιηαθψλ 

εξγαζηψλ (OECD). Όπσο παξαηεξείηαη εηδηθφηεξα (Stopford, 2009: 83-84) ζε ζρέζε κε 
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ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξα 

επίπεδα, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ πξσηίζησο θαη ζηε θχζε θαη ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζηνλ νπνίν απηέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

ε κία παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα απηή αλάκεζα ζηελ bulk (ρχδελ) θαη ζηε liner λαπηηιία 

(Haralambides, 2007: 607). Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηηο δχν απηέο πξναλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο ηζρχνπλ γεληθψο ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία:   

α) ε bulk (ρχδελ) λαπηηιία: ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη πσο αλαδεηά θνξηία ηα 

νπνία απαηηνχλ ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάζ ζε φινλ ηνλ θφζκν, ελψ επηπιένλ 

παξέρεη ην ζηνηρείν ηεο επειημίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ, ελψ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πινίσλ ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν λαπηηιηαθφ ηνκέα είλαη ην γεγνλφο φηη πξνζεγγίδνπλ δηάθνξα ιηκάληα 

αλάινγα κε ην κεηαθνξηθφ έξγν ην νπνίν έρνπλ λα επηηειέζνπλ θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ 

πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα ηα νπνία θαη λα αθνινπζνχλ ζε ηαθηηθή θαη κφληκε 

βάζε (Lun, Lai and Cheng, 2010: 4). Δπνκέλσο, ηα πινία κεηαθηλνχληαη δηαξθψο φρη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε βάζε, αιιά ζηε βάζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ιηκέλσλ εθείλσλ ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη δηαζέζηκν πξνο κεηαθνξά κε ην ζπγθεθξηκέλν πινίν κεηαθνξηθφ έξγν. 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία λαπηηιίαο εκπίπηεη θπξίσο ε δηελέξγεηα ηεο δηά ζαιάζζεο 

κεηαθνξάο ρχδελ αθαηέξγαζησλ θνξηίσλ, φπσο εηδηθφηεξα ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ 

άλζξαθα, ηνπ ζηδήξνπ θαη ησλ δεκεηξηαθψλ (Haralambides, 2007: 607). Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλ Stopford (2009: 64) πεξαηηέξσ ζηε ρχδελ λαπηηιία εκπίπηνπλ νη 
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ηξεηο παξαθάησ αλαθεξφκελνη εηδηθφηεξνη ηνκείο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο επί ηε 

βάζεη ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ζπγθεθξηκέλνπ  θνξηίνπ: 

i) ε λαπηηιία ρχδελ πγξνχ θνξηίνπ: ζε απηφ ην ηκήκα πεξηιακβάλεηαη ε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ, πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαζψο θαη πγξψλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ. 

ii) ηα πέληε κεγάια ρχδελ πξντφληα: ζε απηά πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ν ζίδεξνο, ηα 

δεκεηξηαθά, ν άλζξαθαο, ηα θσζθνξηθά άιαηα θαη ν βσμίηεο. 

iii) ηα κηθξφηεξα ρχδελ πξντφληα, ηα νπνία θαιχπηνπλ εηδηθφηεξα θάζε άιιν πξντφλ ην 

νπνίν είλαη δπλαηφλ λα θνξησζεί ζε έλα πινίν πξνο κεηαθνξά εθηφο απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα πέληε κεγάια ρχδελ θνξηία, θαη ζε απηά πεξηιακβάλνληαη σο ηα 

πιένλ ζεκαληηθά ην ηζηκέλην, ν γχςνο, ε δάραξε, ην αιάηη, ηα δαζηθά πξντφληα, νη 

μπιεία θαη ηα ρεκηθά.  

β) ε liner λαπηηιία: βαζηθφο ζθνπφο ηεο liner λαπηηιία είλαη εηδηθφηεξα ε ηθαλνπνίεζε 

ηεο αλάγθεο γηα ηε δηελέξγεηα ζηαζεξήο κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ, ελψ ηα 

ζπγθεθξηκέλα θνξηία κεηαθέξνληαη ζε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

θαη ζηε βάζε ζηαζεξψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξνκνινγίσλ ηα νπνία εθηεινχληαη απφ ηα 

ζπκκεηέρνληα πινία ζε ζηαζεξή, κφληκε θαη δηαξθή βάζε (Lun, Lai and Cheng, 2010: 

5). Δπνκέλσο, ζε απηή ηε βάζε δελ ππάξρεη ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πινίσλ αλαιφγσο 

ηνπ δηαζέζηκνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, αιιά ε ζηαζεξή θαη ζε δηαξθή βάζε πξνζέγγηζε 

ηνπ πινίνπ ζε νξηζκέλνπο ιηκέλεο, αζρέησο ηεο χπαξμεο ή κε κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζή ηνπ. ε απηφλ ηνλ ηνκέα λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ε κεηαθνξά νινθιεξσκέλσλ ή εκηζρεκαηηζκέλσλ πξντφλησλ 

φπσο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη πθαληνπξγηθψλ θαηαζθεπψλ (Haralambides, 2007: 

607). Όπσο ππνζηεξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Stopford, 2009: 64) ε φιε δνκή θαη 
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ιεηηνπξγία ηεο δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ αληίζηνηρε ε νπνία πθίζηαηαη ζηε ρχδελ 

λαπηηιία, θαζφζνλ θαηά θαλφλα ην γεληθφ θνξηίν (general cargo) είλαη πνιχ κηθξφ ζε 

κέγεζνο ψζηε λα δηθαηνινγεί κία θαη κφλε λαχισζε ελφο κεκνλσκέλνπ πινίνπ, θαη 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ πνιινί λαπισηέο γηα λα είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ θνξηίνπ ελφο πινίνπ. Καηά ζπλέπεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ελψ 

ζηελ bulk λαπηηιία έλα πινίν πξαγκαηνπνηεί κία κεγάιε κεηαθνξά ελφο νκνηνγελνχο 

θνξηίνπ γηα έλαλ θαη κφλν λαπισηή, ζηε liner λαπηηιία ζε έλα δξνκνιφγην ην πινίν 

πξαγκαηνπνηεί πνιιέο κηθξέο κεηαθνξέο πνιιψλ κηθξψλ θνξηίσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο παξαιήπηεο ζηνλ ίδην φκσο 

πξννξηζκφ.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε ππνζηεξίδεηαη ζρεηηθά (Haralambides, 2007: 608) φηη 

ζηε bulk λαπηηιία ην πιένλ βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο αθελφο,  θαζψο θαη ε πξφβιεςε γηα ην επίπεδν ησλ λαχισλ 

αθεηέξνπ, ελψ αληηζέησο ζηε liner λαπηηιία ππάξρεη παξνρή ππεξεζηψλ ζε κία ζηαζεξή 

βάζε, έλα ζηνηρείν ην νπνίν φπσο αλαθέξεηαη ηελ ηαπηίδεη νπζηαζηηθά κε ηελ παξνρή 

κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, δεδνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε κία ζηαζεξή θαη κφληκε 

βάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ππνζηεξίδεηαη 

(Branch, 2007: 280) φηη ν ηνκέαο εθείλνο απφ ηνπο δχν παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο ζηνλ 

νπνίν κία λαπηηιηαθή εηαηξεία εηδηθφηεξα δξαζηεξηνπνηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε 

επεξεάδεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ην κέγεζνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη, 

ηε δηάξζξσζή ηεο θαη ην θφζηνο ηεο δνκήο ηεο, αιιά επίζεο θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ ζαιαζζίσλ ππεξεζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην δήηεκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν απφ ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο 

ηνκείο δελ είλαη κφλνλ έλα δήηεκα ‘’θαηάηαμεο’’ ζηε κία ή ηελ άιιε πιεπξά, αιιά 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 23 

ζπληζηά κία παξάκεηξν ε νπνία επηθέξεη κία ζεηξά απφ ζπλέπεηεο ζε νξηζκέλα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα απηφκελα ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ δχν βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ζα 

κπνξνχζαλ επίζεο λα ζεκεησζνχλ θαη νη εμήο εηδηθφηεξνη λαπηηιηαθνί ηνκείο νη νπνίνη 

πθίζηαληαη κε δηαθνξεηηθφ πεδίν απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο: 

α) ν ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο: ε θξνπαδηέξα εηδηθφηεξα ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

ηνκείο ηνπ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ, αλ θαη ζπληζηά έλα ζρεηηθψο κηθξφ ηκήκα ηνπο φινπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα (Rodrigue θαη Notteboom, 2009), ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κεηαμχ 

ηνπο ηνκέσλ, ζηνπο νπνίνπο εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά, ε λαπηηιία θαη ν 

ηνπξηζκφο (Lekakou θαη Pallis, 2010). Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ε θξνπαδηέξα λαη 

κελ κπνξεί λα εληαρζεί κέζα ζηηο ελ γέλεη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ην βαζηθφ 

κέζν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο θξνπαδηέξαο είλαη ην πινίν, πιελ φκσο εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: δελ ζπκκεηέρεη ζην παγθφζκην εκπφξην, νχηε ζηε δηαθίλεζε 

πξνζψπσλ κε ηελ έλλνηα ηεο θάιπςεο ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπο απφ ην ζεκείν 

αλαρψξεζεο ζην ζεκείν ηνπ πξννξηζκνχ,  αιιά ν ζθνπφο ηεο ζπλίζηαηαη εηδηθφηεξα 

ζηελ ςπραγσγία ησλ ‘’πειαηψλ’’ ηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, κία 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε αζρνινχκελε ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα 

πξέπεη λα έρεη κία δηάξζξσζε αληίζηνηρε πξνο ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζηηο 

νπνίεο ζθνπεί ε ‘’πειαηεία’’ ηεο, ζε κία εληειψο δηαθνξεηηθή βάζε ζε ζχγθξηζε θαη 

αληηπαξαβνιή κε κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη ε δηά ζαιάζζεο 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, αθφκε θαη πξνζψπσλ.   

β) ν ηνκέαο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξνζψπσλ: εθηφο απφ ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ, δηά ζαιάζζεο δηαθηλνχληαη θαη κεγάινο αξηζκφο πξνζψπσλ πξνο 
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δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ( Stopford, 2009: 29-30). Μέζα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ειιεληθφ παξάδεηγκα, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη νρεκάησλ κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο ίδηαο ρψξαο, δειαδή ε 

αθηνπινΐα (Roucounas, 1997: 241). Δίλαη πξνθαλέο πσο ην πεδίν ηεο αθηνπινΐαο θαη 

ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο κέζα ζε απηήλ απαηηεί φρη κφλν 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πινία, αιιά θαη γεληθφηεξα δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε, θαη θαη’ 

απνηέιεζκα απηφ αληαλαθιά θαη ζην  δήηεκα ηνπ ‘’άξηζηνπ’’  κεγέζνπο ηεο, φζνλ 

αθνξά ηε ζχγθξηζή ηεο κε κία άιιε λαπηηιηαθή επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο κεηαθνξάο πξαγκάησλ, είηε ζηελ bulk είηε ζηε liner λαπηηιία.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ε φιε λαπηηιία δελ είλαη έλα εληαίν 

ζχλνιν, αιιά απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο δηαθξηηνχο κεηαμχ ηνπο ηνκείο. Καη 

επνκέλσο, ν εηδηθφηεξνο εθείλνο ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζπληζηά έλα βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επεξεάδεη ηφζν ηελ φιε δνκή ηεο 

φζν θαη ην ηπρφλ ‘’άξηζην’’ κέγεζφο ηεο ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, βάζεη ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εηδηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ.  

4.2 Η προζθορά και η ζήηηζη σπηρεζιών θαλάζζιας μεηαθοράς 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ην θαηά πφζνλ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 

ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη αγαζψλ 

ζπληζηνχλ έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο.  

Όζνλ αθνξά θαηαξρήλ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, 

φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Lun, Lai and Cheng, 2010: 2) ε δήηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξνέξρεηαη θαηά βάζε απφ ηελ δήηεζε νξηζκέλσλ 

αγαζψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε δήηεζε ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ πεγάδεη απφ ηελ 
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αληίζηνηρε δήηεζε ησλ πειαηψλ ηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

δήηεζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξαγκάησλ ζπλαξηάηαη κε ηελ πθέξπνπζα δήηεζε 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, θαη ε ηειεπηαία δήηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ηεο πξψηεο, δειαδή εθείλεο ηεο ζρεηηθή κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ππνζηεξίδεηαη 

πσο ε δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά ηειεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ φιε θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε παγθφζκηα νηθνλνκία (Stopford, 

2009: 140), ελψ πέληε ζεσξνχληαη σο ηα βαζηθά εθείλα ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνπλ 

ηε δήηεζε θαη εηδηθφηεξα απηά είλαη ηα εμήο σο θάησζη (Stopford, 2009: 136): 

α) Η ίδηα ε παγθφζκηα νηθνλνκία, φπσο θαη αλσηέξσ εηδηθφηεξα αλαθέξζεθε: ζε ζρέζε 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ππνζηεξίδεηαη εηδηθφηεξα (Micco and Perez, 2002) πσο 

ππάξρεη κία ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθελφο κελ ηεο αλάπηπμεο, αθεηέξνπ δε ηνπ 

εκπνξίνπ. Δπνκέλσο, κία γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

αλάγθε κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη αγαζψλ, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο αχμεζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ελ γέλεη παγθνζκίνπ εκπνξίνπ, θαη απηφ ζπληζηά έλα ζηνηρείν ην νπνίν 

ζπλαθφινπζα νδεγεί ζε απμεκέλε δήηεζε ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο.  

β) Σν ζαιάζζην εκπφξην αγαζψλ θαη πξντφλησλ: είλαη ινγηθφ επαθφινπζν πσο εθφζνλ 

ε ζαιάζζηα κεηαθνξά πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε άιιεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

κεηαθνξάο πξντφλησλ (φπσο ε ρεξζαία ή ε αεξνπνξηθή), απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ε 

δήηεζε γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ πξνο απηήλ ππεξεζηψλ. Καη ηνχην δηφηη ην 

ζχλνιν ησλ παγθνζκίσο δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ δελ δηαθηλείηαη κέζσ 

ηεο ζάιαζζαο αιιά ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο, αλαιφγσο ηνπ 

δηαθηλνχκελνπ πξντφληνο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη άιινη ιφγνη θαη αίηηα ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνχλ ην ζαιάζζην εκπφξην αγαζψλ θαη πξντφλησλ, φπσο ε ηπρφλ 
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επεξρφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, θάηη ην νπνίν ζπλαληάηαη 

ηζηνξηθά θπξίσο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ, φπσο θαη ζηνηρεία 

επνρηθφηεηαο ηεο δήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά (Stopford, 2009: 145-146). 

Δπνκέλσο, ε πξνηίκεζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο σο εθείλνπ ηνπ κέζνπ 

δηακεηαθφκηζεο ηνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ αληί ελφο άιινπ ηξφπνπ, ζπληζηά έλα βαζηθφ 

παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ φιε ππάξρνπζα δήηεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

γ) Η κέζε απφζηαζε πξνο κεηαθνξά: ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

αλαθέξεηαη (Stopford, 2009: 146) εηδηθφηεξα πσο ε δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ην ρξφλν ν νπνίνο απαηηείηαη ψζηε έλα ζπγθεθξηκέλν πινίν λα 

νινθιεξψζεη κία ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά. Καη απηφο ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

κεηαθνξάο εθηφο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηειεί ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηε δηαλπφκελε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ θφξησζεο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ 

εθθφξησζεο. Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ην δήηεκα ηεο απφζηαζεο πάλησο ππάξρεη θαη 

κία αθφκε νπηηθή παξάκεηξνο ππφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζζεί, θαη απηή έρεη 

λα θάλεη αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη πσο 

ηειεί ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαλπφκελε απφζηαζε ζε θαζεκηά πεξίπησζε, 

θαζφζνλ φζν κεγαιχηεξε είλαη κία δηαλπφκελε απφζηαζε, ηφζν κεγαιχηεξν ηπγράλεη 

αλαιφγσο θαη ην ζρεηηθφ κεηαθνξηθφ θφζηνο (Micco and Perez, 2002). Δπνκέλσο, ε 

απφζηαζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ζπλαξηάηαη κφλν κε ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθνξάο, αιιά θαη κε ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, φπσο ζα θαηαθαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα.   

δ) Σα ηπραία γεγνλφηα: αλ θαη ε λαπηηιία ζπληζηά κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εληνχηνηο δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε επηξξνή ζηελ φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο νξηζκέλσλ ηπραίσλ γεγνλφησλ, φπσο κεηαβνιψλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 
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εκπφιεκεο θαηαζηάζεηο, λένη πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη, αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά είλαη κνλαδηθά 

θαη επεξεάδνπλ ζε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ βαζκφ ηε λαπηηιία ζε δεδνκέλε ζηηγκή 

(Stopford, 2009: 147). Δπνκέλσο, ζηε βάζε ηεο θαηάθαζεο ηεο δπλεηηθήο επηξξνήο 

ηπραίσλ θαη κε δπλάκελσλ λα πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ γεγνλφησλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο πσο ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο πξαγκάησλ ηπγράλεη έλα επκεηάβιεην ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέγεζνο, 

δπλάκελν λα επεξεαζζεί θαηαιπηηθά ρσξίο νηαδήπνηε αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ εθηίκεζεο νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ.  

ε) Σν κεηαθνξηθφ θφζηνο: ε παξνρή λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

θφζηνο, ελψ ην φιν κεηαθνξηθφ θφζηνο εηδηθφηεξα δηαθνξνπνηείηαη επί ηε βάζεη ησλ 

αγαζψλ θαη πξντφλησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη (Korinek and Sourdin, 2009), αλ θαη ζε 

έλα γεληθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ην γεληθφηεξν δήηεκα ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο 

ππνζηεξίδεηαη (Heaver, 2011) πσο ε ζαιάζζηα κεηαθνξά είλαη ζπλήζσο ν πιένλ 

νηθνλνκηθφο ηξφπνο γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ αγαζψλ κεηαμχ κεγάισλ 

απνζηάζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ινηπνχο ππάξρνληεο ηξφπνπο δηελέξγεηαο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ. Όπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Immaculada, Leandro 

and Celestino, 2002), φζνλ αθνξά έλαλ νξηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο απηφο ζα 

κπνξνχζε λα ζπλίζηαηαη ζην άζξνηζκα ηνπ λαχινπ, ησλ εμφδσλ αζθάιηζεο θαη φισλ 

ησλ άιισλ πηζαλψλ βαξψλ ηα νπνία επηβάιινληαη θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ απφ ην ιηκάλη εμαγσγήο ζην πξψην ιηκάλη εηζφδνπ ζηε ρψξα 

ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ. Σν άζξνηζκα ησλ σο άλσ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, σο ην 

ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ θφζηνο, ζπληζηά έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο ελεξγεί είηε 

ελζαξξπληηθά είηε απνηξεπηηθά πξνο ηελ δήηεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο 
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κεηαθνξάο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάλησο ππνζηεξίδεηαη (Korinek and Sourdin, 2009) 

ζρεηηθά πσο ην ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ θφζηνο επεξεάδεη θαηά ηξφπν άκεζν ην 

παγθφζκην εκπφξην, δεδνκέλνπ φηη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο νδεγεί ζε κία αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 6-8% πεξίπνπ 

ζηνλ φγθν ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ. Καη φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην 

παγθφζκην εκπφξην ελ γέλεη ζπληζηά κία απφ ηηο παξακέηξνπο εθείλεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ ππάξρνπζα δήηεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. 

Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε επηζήκαλζε, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πσο 

ην κεηαθνξηθφ θφζηνο δελ είλαη απιψο θαη κφλν κία παξάκεηξνο ε νπνία επεξεάδεη ηελ 

ππάξρνπζα δήηεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξαγκάησλ, αιιά 

επηπιένλ φηη ζπληζηά θαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν επεξεάδεη κία αθφκε κεηαβιεηή ε 

νπνία επεξεάδεη ηελ δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά, δειαδή ην παγθφζκην ζαιάζζην 

εκπφξην ελ γέλεη, θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαηά ηξφπν 

δηηηφ θαη ακθίπιεπξν.   

Απφ ηελ άιια πιεπξά θαη φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο, αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Lun, Lai and Cheng,  2010: 22) πσο ε 

πξνζθνξά ζαιάζζηαο κεηαθνξάο κεηξάηαη κε φξνπο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, ε 

νπνία εηδηθφηεξα αθνξά ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηνλ Stopford (2009: 136) νη εηδηθφηεξνη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη 

θαζνξίδνπλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηελ ππάξρνπζα πξνζθνξά είλαη νη εμήο: 

α) ν παγθφζκηνο ζηφινο, εθφζνλ ιεθζεί εηδηθφηεξα κε ηελ έλλνηα ηεο ππάξρνπζαο 

δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο: φπσο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά (Stopford, 2009: 151) αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν, ζε 

κία καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ηφζν νη δηαιχζεηο 
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ππαξρφλησλ πινίσλ φζν θαη νη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ. Καη ηνχην είλαη πξνθαλέο: νη κελ δηαιχζεηο, 

‘’αθαηξνχλ’’ ππάξρνπζα ρσξεηηθφηεηα απφ ηνλ παγθφζκην ζηφιν, νη δε παξαδφζεηο 

λεφηεπθησλ πινίσλ ‘’πξνζζέηνπλ’’ επηπιένλ ρσξεηηθφηεηα ζηελ ήδε ππάξρνπζα ηνπ 

παγθνζκίνπ ζηφινπ. Δπνκέλσο, ην ‘’ηζνδχγην’’ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ παξακέηξσλ 

είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν εθείλν ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ πξννπηηθή ηεο εμέιημεο ηνπ 

παγθφζκηνπ δηαζέζηκνπ ζηφινπ, φπσο ζα δηαθαλεί θαη θαησηέξσ.  

β) ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ: ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ππνζηεξίδεηαη (Stopford, 2009: 154) πσο κνινλφηη έλαο ζηφινο ζε κία δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή είλαη δεδνκέλνο θαη ζηαζεξφο φζνλ αθνξά ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπ 

θαη ζπλαθφινπζα ηελ νιηθή κεηαθνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα, εληνχηνηο ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ηα ζπγθεθξηκέλα πινία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, 

πξνζδίδνπλ έλα ζηνηρείν επειημίαο θαη δηαθνξνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηελ φιε 

δηαζέζηκε πξνζθνξά πξνο ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ 

πξνεγνχκελε επηζήκαλζε, κία ζπγθεθξηκέλε ππάξρνπζα ρσξεηηθφηεηα, δελ νδεγεί ζε 

κία δεδνκέλε παξαγσγηθφηεηα, θαη επνκέλσο δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη δεθηή ε άκεζε 

θαηά ζεηηθφ ηξφπν ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ: αληηζέησο, ην φιν 

δήηεκα ζπλαξηάηαη κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ γηα ηε βέιηηζηε θαηά ην 

δπλαηφλ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηφλ κία κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο λα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηά ηεο απφ κία κεγαιχηεξε ε 

νπνία δελ ηπγράλεη ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζήο ηεο.  

γ) ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λεφηεπθησλ πινίσλ: είλαη πξνθαλέο φηη ε θαηαζθεπή θαη ε 

ζπλαθφινπζε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ 
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κεηαβάιινπλ ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ φζνλ αθνξά ηελ νιηθή 

δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηά ηνπ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξνζζέηεη 

ρσξεηηθφηεηα ζηελ ήδε ππάξρνπζα, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ. 

δ) ε πψιεζε πινίσλ γηα δηάιπζε θαη νη απψιεηεο: ηφζν κε ηελ πψιεζε πινίσλ πξνο 

δηάιπζε φζν θαη κε ηηο ηπρφλ επεξρφκελεο απψιεηεο πινίσλ είλαη ινγηθφ επαθφινπζν ε 

κείσζε ηνπ ππάξρνληνο δηαζέζηκνπ πξνο εθηέιεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηφινπ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ.   

ε) ην εηζφδεκα απφ ηνπο λαχινπο: ν λαχινο είλαη ε βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηε 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε, θαη ε δηαθχκαλζή ηνπο ζε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη θαη ην 

ζηνηρείν εθείλν ην νπνίν θαζνξίδεη ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα (Stopford, 2009: 160). Καη ηνχην δηφηη ζε πεξίνδν πςειψλ 

λαχισλ, ππάξρεη θίλεηξν γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πεξηζζνηέξσλ πινίσλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζέησο, ε πηψζε ησλ λαχισλ ζε κία 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, σζεί ζηελ απφζπξζε δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο, είηε ιφγσ 

πψιεζεο ησλ πινίσλ γηα δηάιπζε, είηε ιφγσ παξνπιηζκνχ ηνπο ειιείςεη κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ.  

4.3 Η εθαρμογή ηης διεθνούς νομοθεζίας 

Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Knapp, 2007) ην βαζηθφ εθείλν ζηνηρείν ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη ηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη ε χπαξμε ελφο απζηεξνχ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην δηεζλέο δίθαην, αλ θαη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα λνκηθήο επηβνιήο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη 

απνθιίζεηο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ.  

Μέζα ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θπξηαξρνχλ ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ππφ 

δχν δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο φςεηο: θαηαξρήλ, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ 
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σο κνλάδαο γηα ηελ εθηέιεζε ζαιάζζηαο κεηαθνξάο (safety), θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε ηέιεζεο εθλφκσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηηο εθηεινχκελεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (security). Δπνκέλσο, ππφ ηελ 

πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ιερζεί πσο ε πξψηε άπνςε ηεο αζθάιεηαο 

(safety) είλαη ηξφπνλ ηηλά ‘’ελδνγελήο’’, ελψ ε δεχηεξε άπνςε ηεο αζθάιεηαο (security) 

είλαη ‘’εμσγελήο’’.  

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο (safety), απηφ ζε δηεζλέο επίπεδν 

ξπζκίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO), θαη ζηνπο 

θαλφλεο δηθαίνπ εθείλνπο νη νπνίνη ζεζπίδνληαη θαη πηνζεηνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ κέζα 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ (Kontovas and Psaraftis, 2007).  

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο (safety) ζηε λαπηηιία είλαη ηδηαηηέξσο κείδνλνο ζεκαζίαο, 

ηδίαο εάλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο ζηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ππνζηεξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά (Miller, 

1997) πσο ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο (safety) εκπιέθνληαη ηα δηάθνξα 

δξαζηεξηνπνηνχκελα κέξε ζηελ φιε λαπηηιία, φπσο νη πινηνθηήηεο, νη αζθαιηζηέο, νη 

ηξαπεδίηεο, ηα θξάηε ηεο ζεκαίαο, νη λαπισηέο, νη λαπηηθνί αιιά θαη ε θνηλή γλψκε 

θαηά κία άπνςε. Όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο (safety), απηφ 

εηδηθφηεξα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ επηζεσξήζεσλ ζε απηφ νχησο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε γηα λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο.  Δπνκέλσο, ε αζθάιεηα θαηαξρήλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ γέλεη θπζηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεί κε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ, δειαδή ηε δηελέξγεηα ηεο δηά ζαιάζζεο κεηαθνξάο πξαγκάησλ θαη 

πξνζψπσλ.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο (security) ππφ ηελ δεχηεξε σο άλσ 

πξνπεξηγξαθφκελε έλλνηά ηνπ πθίζηαηαη, θαη ζε ζρέζε κε απηή ηελ φςε ηεο αζθάιεηαο 

(security) πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα φιεο νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο θξίλνληαη 

σο απαξαίηεηεο ψζηε λα απνθεχγνληαη αιιά θαη λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα επηζέζεσλ 

ζηα πινία, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε εθείλσλ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 

φζνλ αθνξά αθελφο κελ ηα ίδηα ηα πινία, αθεηέξνπ δε ηα θνξηία ηνπο, ηα πιεξψκαηα 

αιιά θαη ηνπο επηβάηεο ηνπο (Kulhman, 2010).  Γηα ην ιφγν ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αζθάιεηαο (security) πηνζεηήζεθε ν Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ Αζθάιεηα Πινίσλ θαη 

Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ έθλνκεο ελέξγεηεο (International Ship and Port Facility 

Code- ISPS Code), ν νπνίνο ηπγράλεη εθαξκνγήο απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2004 θαη εληεχζελ 

(CoEss, 2008). 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δε ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο πσο πιένλ ησλ 

γεληθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ηελ αζθάιεηα (safety) ησλ πινίσλ, 

ππάξρνπλ θαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα ηα νπνία ζπλαξηψληαη πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα επί ηε βάζεη ηνπ ηνκέα εθείλνπ ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία 

ελεξγεί κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε θαη ησλ πινίσλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη. ε ζρέζε κε 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα κπνξνχζε ι.ρ. λα αλαθεξζεί ην παξάδεηγκα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ, ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα έρεη έλα ζαιάζζην αηχρεκα ζην νπνίν 

εκπιέθεηαη έλα δεμακελφπινην, ηδίσο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη γηα ηελ 

ίδηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε εμαηηίαο ησλ πηζαλψλ απνδεκηψζεσλ ηηο νπνίεο ζα 

αλαγθαζζεί ελ ζπλερεία λα θαηαβάιεη ζηνπο παζφληεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ.  
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Σν δήηεκα ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

ζπληζηά έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο μεξάο. Καη ζηελ 

πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ε φιε πνιηηηθή κίαο επηρείξεζεο εζηηάδεη ζηελ 

ηήξεζε ηεο ελ γέλεη δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο, βαζηδφκελε ζηελ ηήξεζε ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζπλάγεηαη πσο αλάινγε 

ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε δηάξζξσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ιεηηνπξγνχλησλ θαη δηαρεηξηδνκέλσλ πινίσλ, ππφ ηε δηηηή σο άλσ 

πξνπεξηγξαθείζα έλλνηά ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο θάηη ηέηνην δε ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε σο δεδνκέλν, θαη φηη ε ζέζπηζε λνκνζεηεκάησλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο επεξεάδνπλ θαη’ 

αλάγθελ θαη ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Αληηζέησο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζεσξνχλ πσο ηα έμνδα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ελ γέλεη δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ηελ αζθάιεηα απμάλνπλ ην 

ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνπο, θαη κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε κείσζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ 

επηθξαηνχληα αληαγσληζκφ, απηά ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα παξαγλσξίδνληαη θαη 

παξακεινχληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Vlachos and 

Nikolaidis, 2002). Καη απηή ε φςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

πηζαλφλ λα αληαλαθιά φρη κφλν ζηελ θαθή ζπληήξεζε ησλ πινίσλ κε ην λα 

παξαγλσξίδνληαη νη ηζρχνληεο θαλφλεο αζθαιείαο, αιιά θαη λα πινπνηείηαη κε 

αληίζηνηρε ππνζηειέρσζε ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ μεξάο, αθνχ δελ 

δίδεηαη ζε απηά ε αλαγθαία βαξχηεηα.  
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Πάλησο, ζε ζρέζε κε ηε λαπηηιηαθή δηεζλή λνκνζεζία αμίδεη λα γίλεη κλεία θαη ζην 

δήηεκα ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (International Safety Management 

Code- ISM Code):ε πηνζέηεζε θαη ε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ αληαλαθιά ηελ επξέσο 

δηαδεδνκέλε άπνςε ζηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα πσο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο (safety) 

ζηε ζάιαζζα δελ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ κε ηα 

πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, αιιά επηπξνζζέησο θάζε πξνζψπνπ κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ην νπνίν απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά εκπιέθεηαη ζηε ζαιάζζηα πεξηπέηεηα 

(Rodriguez and Hubbard, 2005). . Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ην δήηεκα ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ ISM Code θαη ηεο δνκήο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ,  ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κψδηθα έρεη ππάξμεη θαηαιπηηθή αλαθνξηθά κε ηελ φιε 

εζσηεξηθή δνκή ησλ ζχγρξνλσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ (Brook-Carter and 

Leach,2006), θαζψο ζεσξείηαη σο ε ‘’ζεκέιηα ιίζνο’’ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

θνπιηνχξαο αζθάιεηαο κέζα ζην ζχλνιν ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα πσο ε εθαξκνγή ηεο 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπηηιίαο, κε ηελ 

δηηηή σο πξναλαθέξζεθε έλλνηά ηεο, είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηά έλα βαζηθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν λα επηδξά θαη λα δηακνξθψλεη ηελ φιε δηάξζξσζε κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, 

ηδίσο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο μεξάο ηεο ηειεπηαίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάλησο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηξξνή ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζε ηειηθή αλάιπζε 

ζπλαξηάηαη κε ην βαζκφ ‘’επηζπκίαο’’ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο πξνο ην ζθνπφ 

νπζηαζηηθήο ζπκκφξθσζήο ηεο πξνο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε νπδεκία επηξξνή δε ζα κπνξεί λα θαηαθαζεί.  
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4.4 Η δραζηηριοποίηζη ζε διεθνές ή εθνικό πεδίο 

Έλα αθφκε ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ζπληζηά θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηε δνκή κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζπλαξηάηαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ηφπν 

ζηνλ νπνίν επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εθηειψληαο ππεξεζίεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο, είηε πξνζψπσλ είηε θαη πξαγκάησλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ζηνλ 

νηθείν ηφπν, είλαη δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο θαη ε αλαγθαία δνκή κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επίπεδν αθηνπινΐαο απφ κία άιιε ε νπνία 

ελεξγεί δηεζλείο κεηαθνξέο πξαγκάησλ θάζε είδνπο. Καη ζην δηεζλέο πεδίν αθφκε, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ππάξρεη πάιη νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε αλαιφγσο ηεο 

γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ηνπ επηρεηξνχληνο ζηφινπ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

Δπηπιένλ απηνχ, δελ απνθιείεηαη κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν: σο έλα παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί απηφ ηεο Minoan Lines (www.minoan.gr), ε νπνία 

απφ ηε κία πιεπξά εθηειεί εζσηεξηθνχο πιφεο κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελε ζηελ αθηνπινΐα, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά δξαζηεξηνπνηείηαη 

πξνο ην πεδίν ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ πξνζψπσλ θαη νρεκάησλ ζηε γξακκή Διιάδαο-

Ιηαιίαο. Καη ζε απηή ηε βάζε ε ελ ιφγσ εηαηξεία δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν απφ κία άιιε αληίζηνηρε λαπηηιηαθή επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηνχκελε 

απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειιεληθήο εζσηεξηθήο αθηνπινΐαο.  Όζνλ 

αθνξά εηδηθφηεξα ηε γεσγξαθηθή δξαζηεξηνπνίεζε κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 

ππνζηεξίδεηαη (Brook-Carter and Leach, 2006) πσο ε πηζαλή εμάπισζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε 

ίδξπζεο ππνθαηαζηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Πάλησο, γηα λα γίλεη αλαγθαία ε 

ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ζε άιιεο ρψξεο εθηφο ηεο έδξαο ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη απαηηείηαη ε χπαξμε θάπνηνπ ζηαζεξνχ 

http://www.minoan.gr/
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‘’δεζκνχ’’ κεηαμχ ηνπ ηφπνπ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ 

ηεο. Τπφ άιιε πξνζέγγηζε, ε ίδξπζε ησλ φπνησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζα πξέπεη λα έρεη 

θάπνηα ηνπηθή εγγχηεηα κε ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα 

πινία ηεο κε θάπνηα κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Καη κία ηέηνηα 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ζπρλφηεηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ππάξρεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο liner λαπηηιίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

bulk λαπηηιία, φπνπ ε εθηέιεζε ησλ πιφσλ είλαη ζε πην απξνγξακκάηηζηε κεηαμχ ηνπο 

βάζε.  

4.5 Το λειηοσργικό κόζηος ηης νασηιλιακής επιτείρηζης 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηε λαπηηιία γεληθφηεξα. Καη πάλσ ζε απηή ηε βάζε 

αλαθχπηεη ην δήηεκα ηνπ κε πνην ηξφπν ην ελ γέλεη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη εηδηθφηεξα κε ην κέγεζφο ηεο θαη ηελ φιε δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο.  

Έλα απφ ηα πιένλ βαζηθά δεηήκαηα ζηελ λαπηηιία είλαη απηφ ηεο παξνρήο ελφο θζελνχ 

ηξφπνπ κεηαθνξάο πξντφλησλ, θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλεηζθνξέο ηεο ελ γέλεη 

λαπηηιίαο ζην παγθφζκην εκπφξην ζπλίζηαην αθξηβψο ζε απηή ηε δπλαηφηεηα (Stopford, 

2009: 73), δειαδή ζην γεγνλφο φηη παξέρεη έλα θζελφ κέζν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  

Απφ εθεί θαη έπεηηα φπσο, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο πσο ε λαπηηιία 

θαη ε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πξαγκάησλ ή πξνζψπσλ, ζε θάζε πεξίπησζε 

γηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο απνζθνπεί ζηνλ πνξηζκφ θέξδνπο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζή ηνπ. Καη ην θαζαξφ 

θέξδνο πξνθχπηεη εθφζνλ απφ ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδά ηεο αθαηξεζεί ην ζχλνιν 
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ησλ εμφδσλ ηεο. Δπνκέλσο, ηα θαζαξά θέξδε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε δηηηφ ηξφπν: 

αθελφο κελ κε αχμεζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, αθεηέξνπ δε κε ζπκπίεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δχν παξαπάλσ 

κέζσλ.  

Όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ελφο κεκνλσκέλνπ πινίνπ ηεο, ππάξρνπλ εηδηθφηεξα ζε απηφ 

ηα εμήο επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ: 

α) ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ: ζε απηφ ην ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, κε εμαίξεζε ην θφζηνο γηα ην 

πεηξέιαην ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ζην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ (Stopford, 2009: 226). Μέζα ζε απηφ ην είδνο ηνπ θφζηνπο 

πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ην θφζηνο γηα ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ, γηα ηε δηαηξνθή 

ηνπ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα ηα νπνία είλαη αλαγθαία θαηά ηελ εθηέιεζε πιφσλ, ηα 

θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηπρφλ επηζθεπψλ βιαβψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη, ην θφζηνο 

ηεο αζθάιηζήο ηνπ θαη ην γεληθφ θφζηνο, θαη κάιηζηα ζην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην θφζηνο ηεο αλαγθαίαο 

ππνδνκήο θαη ησλ γξαθείσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηελ μεξά (Stopford, 2009: 

231).  

β) Σν θφζηνο ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ: ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο πινίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

θαηαξρήλ πσο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ελφο πινίνπ είλαη απηφ ηεο 

θαηάηαμήο ηνπ ζε ‘’θιάζε’’ (classification), δειαδή ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε νξηζκέλα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ηα νπνία ηίζεληαη απφ έλα λενγλψκνλα. Δπίζεο ε φιε 
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ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο θαηάηαμεο ηνπ πινίνπ ζε ‘’θιάζε’’ θαιχπηεη φιν ην βίν 

ηνπ πινίνπ, δειαδή μεθηλά απφ ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζε 

ιεηηνπξγία, ελψ ζα πξέπεη ελ ζπλερεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ πινίνπ λα 

δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη επηζεσξήζεηο ηνπ απφ ηνλ 

παξαθνινπζνχληα ην πινίν λενγλψκνλα (Mai and Ca, 2008). Καη πάλσ ζε απηή ηε 

βάζε, έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ φινπ θφζηνπο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ 

πινίνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε ‘’θιάζε’’ θαη ηε  δηαηήξεζε ηεο θιάζεο 

ηνπ πινίνπ (Stopford, 2009: 231).  

γ) Σν θφζηνο ‘’ηαμηδίνπ’’ ηνπ πινίνπ: φηαλ έλα πινίν θηλείηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, είλαη επαθφινπζν λα ππάξρεη έλα 

θφζηνο αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζή ηνπ. ε απηφ ην πεδίν θφζηνπο πεξηιακβάλνληαη 

εηδηθφηεξα ην θφζηνο γηα ην αλαγθαίν γηα ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ πεηξέιαην, γηα ηα 

ιηκεληθά ηέιε, γηα ηε ξπκνχιθεζε ηνπ πινίνπ θαη ηελ πινήγεζή ηνπ θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηα νπνία εηζπξάηηνληαη ζηελ πεξίπησζε δηέιεπζήο ηνπ απφ δηψξπγα 

(Stopford, 2009: 233). Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηαμηδίνπ ζεσξείηαη πσο 

είλαη ην θφζηνο γηα ην αλαγθαίν πεηξέιαην σο θαχζηκε χιε ηνπ πινίνπ, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη (World Shipping Council, 2008) φηη αλέξρεηαη ζην 50-60% πεξίπνπ ηνπ 

φινπ θφζηνπο γηα ην ηαμίδη ελφο πινίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλν θφζηνπο είλαη ε δηαθχκαλζε ε νπνία παξαηεξείηαη αλαθνξηθά κε ηελ 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο 

(Boutsikas, 2002). 

δ) Σν θφζηνο ‘’θεθαιαίνπ’’: φπσο παξαηεξείηαη ζρεηηθψο (Stopford, 2009: 238) πνιχ 

ιίγεο είλαη εθείλεο νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αγνξάδνπλ ηα πινία ηνπο κε 

κεηξεηά, ελψ νη πεξηζζφηεξεο αλαδεηνχλ άιινπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
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απφθηεζεο ησλ πινίσλ ηνπο, ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη απηφο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ δηακέζνπ κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ (Harwood, 2006: 14). ε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ν ηξφπνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πινίνπ 

ν νπνίνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη απηφο θαη ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ην νπνίν θαζνξίδεη ην θφζηνο ‘’θεθαιαίνπ’’ ηνπ πινίνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε.  

ε) ην θφζηνο ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ θνξηίνπ: απηφ ην ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ζρεηίδεηαη εηδηθφηεξα κε ην θφζηνο θφξησζεο εθθφξησζεο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ γηα δεκηέο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζην θνξηίν (Stopford, 2009: 236).  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ην δήηεκα ηνπ θζελνχ θφζηνπο ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηε λαπηηιία, θαη επνκέλσο κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, φπσο απηφ αλαπηχρζεθε αλσηέξσ θαη 

φζνλ αθνξά ηνπο εηδηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ. Καη ηνχην δηφηη κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ, ζα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζθνξά ελφο θζελνχ κέζνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηά ζαιάζζεο 

κεηαθνξάο. Καη ην πεξαηηέξσ δήηεκα ην νπνίν αλαθχπηεη είλαη ην θαηά πφζνλ απηή ε 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ ελ γέλεη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζπλαξηάηαη κε ηε δνκή ηεο 

φιεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα κε ην κέγεζφο ηεο. Καη ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα φηη φπσο ππνζηεξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

(Brook-Carter and Leach, 2006) ε ηπρφλ πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ θφζηνπο είλαη έλαο 

παξάγνληαο ν νπνίνο δηακνξθψλεη ηελ φιε δνκή κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Καη 

θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα θξηζεί σο εχινγν: ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο σο έλαο 

βαζηθφο ζθνπφο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ 
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ηειεπηαία ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζπλνιηθψο απαζρνιεί, 

φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ μεξάο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηάξζξσζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο μεξάο θαη ηελ θαηάηκεζε ηεο δνκήο ηεο: κία πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ 

θφζηνπο, είλαη δπλαηφλ λα αθελφο λα πεξηνξίζεη ηα απαζρνινχκελα άηνκα, αθεηέξνπ δε 

ηα ηκήκαηα ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο μεξάο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη θαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ.  Σέινο, δελ ζα 

πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη θαη κία αθφκε παξάκεηξνο: ε ρξήζε πξνζσπηθνχ κεησκέλσλ 

πξνζφλησλ, κε αλάινγα κεησκέλεο πξνο ηνχην απνδνρέο ζε ζρέζε κε ηθαλφηεξα 

ζηειέρε ηεο αγνξάο, ηα νπνία δελ ζα πξνζειθπζζνχλ απφ ηηο ρακειφηεξεο 

πξνζθεξφκελεο απφ κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε ακνηβέο.  

ε απηφ ην δήηεκα γεληθφηεξα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξαηεξείηαη εηδηθφηεξα (Stopford, 2009: 237) φηη 

πθίζηαηαη κία δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ‘’θεθαιαίνπ’’ ελφο πινίνπ θαη ησλ 

ινηπψλ εηδψλ θφζηνπο, θαζψο ρσξίο ηα άιια θφζηε ην πινίν δελ είλαη ζε ζέζε θαλ λα 

ιεηηνπξγήζεη: ι.ρ. δελ είλαη δπλαηφλ ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ πεηξειαίνπ λα 

θηλεζεί ην πινίν θαη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην θφζηνο ηνπ ‘’θεθαιαίνπ’’ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πινίνπ δελ επεξεάδεη θαηά 

ηξφπν άκεζν ζε θακία πεξίπησζε θαη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ, αλ θαη ζε έκκεζν ηξφπν 

ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο πσο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη άκεζε θαη νπζηψδεο 

επηξξνή: ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο πινίνπ απφ ηξαπεδηθφ δάλεην, ε 

βαζηθφηεξε κνξθή εμαζθάιηζεο ηεο δαλεηνδφηξηαο ηξάπεδαο είλαη ην ίδην ην πινίν 

δηακέζνπ ηεο απφθηεζεο ππνζήθεο επ’ απηνχ (Orfanidis, 2004). Καη ζηελ πεξίπησζε 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ νθεηινκέλνπ ιφγσ ηνπ δαλείνπ πνζνχ, νη ζπλέπεηεο 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ πινηνθηήηε: ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο έρεη ην 
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δηθαίσκα ηεο αλάιεςεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ ζην φλνκά ηνπ, πξνθεηκέλνπ απφ ηα 

εηζπξαηηφκελα έζνδα λα απνπιεξψλεηαη ζηαδηαθά ην πθηζηάκελν ρξένο ηνπ 

πινηνθηήηε πξνο απηφλ (Orfanidis, 2004). 

Πεξαηηέξσ, ην δήηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο έρεη 

επίδξαζε θαη ζε έλαλ άιιν παξάγνληα: ζην κέγεζνο ησλ πινίσλ ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνληαη. Όπσο παξαηεξείηαη εηδηθφηεξα (Stopford, 2009: 75) ζε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζπληζηά κία βαζηθή 

παξάκεηξν ηεο φιεο πξνζπάζεηαο ψζηε λα δηαηεξείηαη ρακειφ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο. 

Καη εθφζνλ θαηαζθεπάδνληαη κεγαιχηεξα πινία, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεηαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο: ην δεηνχκελν δελ είλαη κφλνλ ν 

αξηζκφο ησλ πινίσλ, αιιά ην κέγεζνο ηεο κεηαθνξηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο. Δθφζνλ κε 

ηελ θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ πινίσλ απηά έρνπλ κεγαιχηεξε κεηαθνξηθή δπλαηφηεηα 

κε πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, είλαη δπλαηφλ κία λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε λα πξνηηκά ηελ εθκεηάιιεπζε ιηγφηεξσλ θαη κεγαιχηεξεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο πινίσλ αληί γηα πεξηζζνηέξσλ ήζζνλνο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. Καη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα πθίζηαηαη εκκέζσο κία επηξξνή ζην φιν δήηεκα ηνπ κεγέζνπο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά εηδηθφηεξα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ ηα νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη.  

5. Σα ηκήκαηα κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

ηε ζχγρξνλε παγθφζκηα λαπηηιία, νη κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηδίσο εθείλεο 

νη νπνίεο αθνινπζνχλ δηεζλή πξφηππα νξγάλσζεο, αθνινπζνχλ θαηά θαλφλα ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ζε νκίινπο εηαηξηψλ, φπνπ ππάξρεη ε εηαηξεία δηνηθεηήο 

(management company) , ε νπνία δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη έλαλ αξηζκφ πινίσλ, ηα 

νπνία αλήθνπλ ζε αηνκηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο. Απηφ ην ζρήκα αλαθέξζεθε θαη 
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αλσηέξσ, σο ην θαηεμνρήλ επηθξαηνχλ ζρήκα ζηε ζχγρξνλε παγθφζκηα λαπηηιία. Με 

βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, σο εηαηξεία δηαρεηξίζηξηα νξίδεηαη εθείλε ε νπνία έρεη ηελ 

πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηεο δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφινπ (Γνπιηέικνο, 2004: 256), ν νπνίνο αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο θαηά 

θαλφλα ‘’κνλνβάπνξεο’’ πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. Όζνλ αθνξά 

πεξαηηέξσ ην κέγεζνο κηαο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο  ζε πξνζσπηθφ, απηφ εμαξηάηαη 

εηδηθφηεξα απφ ηελ έθηαζε ηνπ αζθνχκελνπ ειέγρνπ ηεο μεξάο επί ησλ πινίσλ, θαη 

έλαο ιφγνο αηφκσλ/ πινίσλ κπνξεί λα είλαη ην 4/1, αλ θαη ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα ζε θάζε πεξίπησζε ππνζηεξίδεηαη (Γνπιηέικνο, 2006: 106-107) φηη ην κέγεζνο 

ηεο ζηειέρσζεο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

α) απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ησλ πινηνθηεηψλ ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ηνπ ειέγρνπ 

εθείλνπ ηνλ νπνίν νη ίδηνη επηζπκνχλ ζηελ πξάμε λα αζθνχλ: κία πνιηηηθή ‘’ζηελνχ’’ 

θαη δηαξθνχο ειέγρνπ, είλαη πηζαλφλ λα απαηηεί έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζψπσλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο μεξάο, ψζηε λα είλαη αθφκε κηθξφηεξνο ν ιφγνο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο μεξάο πξνο ηα πινία. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ελφο 

‘’ραιαξφηεξνπ’’ ελαζθνχκελνπ ειέγρνπ, είλαη πηζαλφλ ν ιφγνο κεηαμχ αηφκσλ/πινίσλ 

λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο.  

β) απφ ηνλ ηξφπν εθείλν κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη λα εθηεινχληαη ηα θαζήθνληα θαη νη 

εξγαζίεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνκεζεηψλ: θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κίαο δηαρεηξίζηξηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 

είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ φιε δνκή 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απηήλ πξνζψπσλ, αλαθνξηθά πάληα κε ηε 

ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ μεξάο.  
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γ) απφ ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ: κπνξεί βάζηκα λα 

ππνηεζεί πσο ε εθηεηακέλε θαη επξεία ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πιεξνθνξηθήο, 

είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε κία κείσζε ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ππεξεζηψλ μεξάο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαη πάλσ ζε απηή ηε βάζε λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξνο ιφγνο ηνπ 4/1 αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία κεηαμχ πξνζσπηθνχ μεξάο θαη 

πινίσλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη κία ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. 

δ) ηέινο, απφ ην βαζκφ ελεξγνχ δηνίθεζεο ν νπνίνο επηδεηείηαη θαηά ηελ θαζεκεξηλή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο: έλαο πςειφο βαζκφο ελεξγνχ 

δηνίθεζεο, είλαη δπλαηφλ λα ζπλαξηάηαη κε απμεκέλε ζηειέρσζε φζνλ αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ, ελψ αληηζέησο έλαο ρακειφο βαζκφο ελεξγνχ δηνίθεζεο λα νδεγεί 

ζηελ αθξηβψο αληίζεηε αλάγθε.  

Όπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (Katpanoglou 

et al., 2006), θάζε ηκήκα κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο 

θαη ζθνπνχο, νη νπνίνη είλαη έηζη θαηαλεκεκέλνη ψζηε λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ηκήκαηα ελεξγνχλ κελ θαηαξρήλ απηφλνκα, θαηά δεχηεξνλ φκσο ζπκπιεξσκαηηθά 

κεηαμχ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Δπνκέλσο, ζπλερίδνληαο κε βάζε 

ηελ πξνεγνχκελε παξαδνρή, λαη κελ θάζε ηκήκα κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο έρεη κία 

ζρεηηθή απηνλνκία βάζεη ηεο δηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαη κία πεξαηηέξσ απηνλνκία σο 

πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο 

απηνί νη ζηφρνη θαη ζθνπνί δελ είλαη απηνηειείο θαη κεκνλσκέλνη, αιιά εληάζζνληαη 

κέζα ζηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο νιφθιεξεο ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο.  
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, κε παξνπζίαζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαζελφο εμ απηψλ.  

5.1 Το Τμήμα Γραμμαηείας 

Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνλ ηνκέα ηεο γξακκαηείαο θαζψο θαη ηνλ ηνκέα 

αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία 

απηφ είλαη ηδηφθηεην (Γνπιηέικνο, 2004: 262). Ο εηδηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζπλίζηαηαη ζην λα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηα πξφζσπα ησλ ινηπψλ ηκεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ηα ηειεπηαία λα δηεθπεξαηψλνπλ θαηά ηξφπν 

απξφζθνπην θαη παξαγσγηθφ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνληαο 

ζε θάζε πεξίπησζε έλα δεδνκέλν θφζηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο (Γνπιηέικνο, 

2004: 263). Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα σο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη πσο ζπληζηά νπζηαζηηθά ην ηκήκα παξνρήο ηεο αλαγθαίαο 

ππνβνήζεζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ινηπψλ ηκεκάησλ ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο.  

5.2 Το Τετνικό Τμήμα  

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ δηαηήξεζε ησλ πινίσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηερληθήο απφςεσο, θαη αζρνιείηαη κε νξηζκέλα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα, φπσο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ, ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο απειεπζέξσζήο αεξίσλ (gas free) (Γνπιηέικνο, 2004: 

266-267). Όπσο παξαηεξείηαη ραξαθηεξηζηηθά (ICS, 2009/2010: 3-4), ππάξρεη αλάγθε 

δηαξθνχο επίβιεςεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ θηλεηήξησλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ, θαη 

κάιηζηα απαηηείηαη έλα ζηαζεξφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο, δεδνκέλνπ φηη έλα πινίν ην 
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νπνίν δελ επξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε λαπηηιηαθέο 

εξγαζίεο. Με βάζε ηελ ηειεπηαία παξαδνρή, αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο: ελψ ελ πξψηνηο ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαίλεηαη λα είλαη άζρεην κε ηελ ακηγψο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ πινίνπ, θαζψο εζηηάδεη ζε δεηήκαηα απηφκελα ηεο ηερληθήο ελ γέλεη θαηάζηαζεο 

ησλ πινίσλ, εληνχηνηο ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ απξφζθνπηε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

πινίσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη ελ πνιινίο 

θαζνξηζηηθή: ε απνθπγή ηεο επέιεπζεο βιαβψλ ζηα ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ, κέζα απφ 

ηελ φιε δένπζα δηαδηθαζία ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζήο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα νινθιεξψλεη κε επηηπρία θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ηηο ζαιάζζηεο απνζηνιέο ηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη. Κάηη ηέηνην εθηφο ηνπ φηη επηηξέπεη ηελ αθξηβή ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο έλαληη ησλ λαπισηψλ ζε 

βξαρππξφζεζκν ζηάδην, εάλ πξνζεγγηζζεί ζε κία καθξνπξφζεζκε θιίκαθα ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο έλα ζηνηρείν ην νπνίν απμάλεη ηελ φιε αμηνπηζηία ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ απφ κέξνπο ηεο ζπκθσλεζέλησλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο απαηηνχκελεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζηνλ θαηάιιειν 

ηφπν θαη θπξίσο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. Καη κία ηέηνηα καθξνρξφληα επίδξαζε 

αλαθνξηθά κε ηε ‘’θήκε’’ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ζα έρεη 

επεξγεηηθή επίδξαζε αλαθνξηθά κε ηε ‘’δήηεζε’’ ησλ παξερφκελσλ απφ απηήλ 

ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο.  

5.3 Το Τμήμα Επιτειρήζεων 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αζρνιείηαη κε ην λα δηαζθαιίδεη ην φηη ηα πινία ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πιφεο θαη ηηο 

κεηαθνξέο ηηο νπνίεο έρεη γεληθφηεξα λα εθηειέζεη βάζεη ησλ λαπινζπκθψλσλ ηα νπνία 
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έρνπλ ππνγξαθεί (ICS, 2009/2010: 5). Καη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ε ιεηηνπξγία 

είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο φπσο δηαθαίλεηαη γηα ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, φρη κφλν ζε κία βξαρππξφζεζκε πξνζέγγηζε, αιιά θαη ζε κία 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή αλαθνξηθά κε ηελ φιε ‘’θήκε’’ θαη απνδνρή ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηεο.  

5.4 Το Τμήμα Προμηθειών 

ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ιεηηνπξγεί κε ην ζχζηεκα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ (operators), θαη ν δηαρεηξηζηήο ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ αζρνιείηαη 

αλαθνξηθά κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ ζε ηξφθηκα θαη πιηθά. Όπσο παξαηεξείηαη 

ραξαθηεξηζηηθά (Γνπιηέικνο, 2004:285) ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, κία 

κηθξή εηαηξεία κε κηθξφ αξηζκφ πινίσλ (8-10) έρεη κηθξφηεξε επειημία ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ην κφλν πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε 

θεξεγγπφηεηά ηεο. Αληηζέησο, κία κεγαιχηεξε εηαηξεία εθηφο ηεο θεξεγγπφηεηαο 

δηαζέηεη θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ κεγέζνπο ησλ αγνξψλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί, 

θαζφζνλ πάλσ ζε απηή ηε βάζε έρεη ηελ επρέξεηα λα κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξνπο 

φξνπο ζπλεξγαζίαο αιιά θαη θαιχηεξν έιεγρν ησλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ 

πιηθψλ θαη ηξνθίκσλ. Όπσο παξαηεξείηαη ραξαθηεξηζηηθά (ICS, 2009/2010: 4) ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ απφ ηε κία πιεπξά 

λα επηηεπρζνχλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά λα κελ ππάξρνπλ 

‘’εθπηψζεηο’’ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ. Δπνκέλσο, κέζα ζηα πιαίζηα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ρψξα ν ζπγθεξαζκφο δχν ελ πξψηνηο δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ: αθελφο κελ ε 

ειαρηζηνπνίεζε ζην βέιηηζην δπλαηφ βαζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ, αθεηέξνπ δε 

ε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ.   
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5.5 Το Τμήμα Αζθαλίζεων και Αζθαλιζηικών Απαιηήζεων 

Η ελαζρφιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλεη φια ηα είδε ησλ αζθαιεηψλ 

ηνπ πινίνπ, φπσο ζθάθνπο θαη κεραλψλ (hull and machinery), πξνζηαζίαο θαη 

απνδεκηψζεσλ, P+I (Protection and Indemnity) θαζψο θαη θηλδχλσλ πνιέκνπ (War 

risks), ελψ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ ρξνλνλαπισκέλα πινία ηξίησλ, 

ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αζρνιείηαη θαη κε ηελ αζθάιεηα γηα νθεηιέο ή 

ππνρξεψζεηο ησλ λαπισηψλ (Γνπιηέικνο, 2004: 286). Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ησλ 

αζθαιεηψλ γηα έλαλ πινηνθηήηε είλαη ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο (ICS, 2009/2010). Δθηφο απηνχ ζα πξέπεη λα ιεθζεί εηδηθφηεξα ππφςε ην 

γεγνλφο πσο ην χςνο ηνπ αζθαιίζηξνπ ζπλαξηάηαη πξνο ηελ αμία ηεο κνλάδαο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ην θφζηνο ηεο αζθάιεηαο 

ππνινγίδεηαη πσο αλέξρεηαη ζε 2% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ζπληζηά έλα 15% ησλ ζπλνιηθψλ ζαιαζζίσλ βαξψλ (Micco and Perez, 2002). Με βάζε 

ηα πξναλαθεξφκελα, αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο 

ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο  

5.6 Το Τμήμα Λογιζηηρίοσ 

Σα θαζήθνληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ησλ πινηνθηεηψλ, θαη ην ελ ιφγσ ηκήκα ζα πξέπεη δηά κέζνπ ησλ 

ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ λα δίδεη ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή 

ινγηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαζελφο πινίνπ μερσξηζηά, 

απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο εμέιημεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ φζν θαη ησλ ηπρφλ 

πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (Γνπιηέικνο, 2004). Δπνκέλσο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο έρεη λα θάλεη κε 

ηελ φιε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο, ψζηε λα είλαη 
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δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε δεδνκέλε ζηηγκή γηα ηελ φιε πνξεία ηεο θαηά ην 

ακηγψο νηθνλνκηθφ ζθέινο.  

 

5.7 Το Τμήμα Πληρωμάηων 

Σα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή αιιά 

θαη ηε δηεχζπλζε ελ γέλεη ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ πινίσλ, θαη ε δπζθνιία ησλ 

θαζεθφλησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζπλίζηαηαη ζην λα κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ησλ αηφκσλ ηα νπνία πξνζιακβάλνληαη επί ηνπ πινίνπ 

(Γνπιηέικνο, 2004: 301). Καη ην ηειεπηαίν δήηεκα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε σο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε: ην πινίν είλαη ε 

βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα απηήλ, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζαιάζζηαο επηρείξεζεο ε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά 

ην δπλαηφλ πξφζσπα.  

5.8 Το Τμήμα Προζωπικού ηοσ Γραθείοσ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο επηηειεί κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ 

κείδνλνο ζεκαζίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηδίσο ηελ αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ελψ εθηφο 

απηνχ θαίλεηαη φηη επηηειεί θαη ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζε δεηήκαηα ηα νπνία άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

(Γνπιηέικνο, 2004: 303).  

5.9 Το Τμήμα νασλώζεων  

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζπλαληάηαη ηδίσο ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο tramp λαπηηιίαο. Δίλαη επζχλε ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ψζηε λα βξίζθνπλ θαη λα ‘’θιείλνπλ’’ 
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ηηο πιένλ θαιχηεξεο λαπιψζεηο γηα φια ηα δηαζέζηκα πινία ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο.  

6. Σν άξηζην κέγεζνο ηεο αλαινγίαο πξνζσπηθνύ μεξάο/ αξηζκνύ πινίσλ 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνεγεζείζα αλάιπζε ζα πξνζεγγηζζεί ην δήηεκα αλαθνξηθά 

κε ην πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε άξηζηε αλαινγία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ 

μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ αξηζκνχ πινίσλ ηα νπνία εθκεηαιιεχεηαη. 

Δθ πξννηκίνπ ζα πξέπεη λα ιερζεί πσο ζε ζρεηηθή έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο Brook-Carter and Leach (2006), θαηά ηελ νπνία θαη κειεηήζεθαλ δηάθνξνη 

ηχπνη λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή δνκή κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεηέα αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ, δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα θαζνξηζζεί ην πνηα είλαη ε βέιηηζηε νξγαλσηηθή δνκή γηα κία λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί πσο ε έλλνηα ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ ελ 

πξνθεηκέλσ εθιακβάλεηαη σο εθείλε ε αλαινγία ε νπνία ζα δίδεη ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο γηα 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ, αζρέησο ηνπ εηδηθφηεξνπ ξφινπ ηνλ νπνίν θαη 

θαηέρνπλ κέζα ζηελ αχηε. Καη απηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελ ζπλερεία ζα 

κεηαθξάδεηαη ζηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε θεξδψλ γηα ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. 

Αλαθέξζεθε αλσηέξσ φηη κία ηδαληθή αλαινγία κεηαμχ ζηειερψλ μεξάο θαη 

δηαρεηξηδνκέλσλ πινίσλ κίαο εηαηξείαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 4/1, δειαδή 4 ζηειέρε 

γηα έλα πινίν. Δπνκέλσο, κία δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία 10 πινίσλ, ζα πξέπεη λα έρεη έλαλ 

ηδαληθφ αξηζκφ 40 εξγαδνκέλσλ μεξάο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ ηεο αλά ηνλ θφζκν, κνινλφηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα 
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κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία, φπσο εμεηδηθεχζεθαλ 

αλσηέξσ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθχπηεη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ν αλσηέξσ θαλφλαο ζα 

κπνξνχζε πξάγκαηη θαη ζηελ πξάμε λα είλαη ην άξηζην κέηξν γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

ππεξεζηψλ μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Η πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο 

δε ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε θακία πεξίπησζε κνλνιεθηηθή νχηε θαη κνλνζήκαληε αιιά 

ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη κία ζεηξά αθφκε απφ παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα νη εμήο σο θάησζη: 

α) ε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο bulk θαη ηεο liner λαπηηιίαο, φπσο απηή 

αλαπηχρζεθε θαη αλσηέξσ, εθφζνλ εθηφο ηεο δηαθνξεηηθήο ζεκαηηθήο κε ηελ νπνία 

αζρνινχληαη, ιφγσ ηεο φιεο δηαθνξάο ζηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

δεκηνπξγνχλ θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζηειέρσζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο (Stopford, 2009: 80). Καη φπσο εηδηθφηεξα 

παξαηεξείηαη (Stopford, 2009: 77) κία liner λαπηηιηαθή επηρείξεζε έρεη αλάγθε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ ηα νπνία ζα ππνζηεξίδνπλ απφ ηελ μεξά ηελ φιε 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, ιφγσ ηεο αλάγθεο εμεχξεζεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ‘’πειαηψλ’’ 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ, ελψ ζε αληίζεζε δελ ππάξρεη ε ίδηα αλάγθε ζηε 

bulk λαπηηιία, φπνπ νη ‘’πειάηεο’’ είλαη ιηγφηεξνη. Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε 

πξνζέγγηζε, ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί σο έλαο γεληθφο θαλφλαο φηη ε αλαινγία 

αηφκσλ/ πινίσλ, θαηά θαλφλα πάληα, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη ζηελ liner λαπηηιία, θαη κηθξφηεξε ζηηο 

αληίζηνηρεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο bulk λαπηηιίαο.  

β) ε δηαθνξά ζηε γεσγξαθηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Μία 

ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε, ηδίσο εάλ δεκηνπξγείηαη ζπλεπεία απηήο ε αλάγθε ίδξπζεο 
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ππνθαηαζηεκάησλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, είλαη δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ 

αλσηέξσ αλαθεξφκελε αλαινγία, θαζφζνλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ην θξίζηκν 

ζηνηρείν δελ ζα είλαη ε αλαινγία απηή θαζ’ εαπηή αιιά ε αλάγθε απηφλνκεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο ηκήκαηνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε γεσγξαθηθή βάζε. Καη απηφ 

ην απηφλνκν ηκήκα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηα νπνία 

απνηεινχλ ηελ ππεξεζία ‘’μεξάο’’ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, δηαθνξνπνηψληαο θαηά 

ζπλέπεηα ηελ αλαινγία κεηαμχ αηφκσλ θαη πινίσλ.  

γ) Σν δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο: ην ελ ιφγσ δήηεκα 

πξνζεγγίζζεθε αλσηέξσ σο έλαο απφ εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ηεινχλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δνκή αιιά θαη κε ην κέγεζνο ηεο νξγάλσζεο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζηελ μεξά. Πξάγκαηη, είλαη δπλαηφλ νη αλάγθεο εθαξκνγήο κίαο δηεζλνχο 

λνκνζεζίαο λα απαηηνχλ ηε ζχζηαζε θαη ζηειέρσζε δηαθξηηψλ απφ ηα ινηπά ηκήκαηα 

γξαθείσλ θαη κνλάδσλ, ψζηε λα ππάξρνπλ ζηειέρε κε απφιπηε εμεηδίθεπζε πάλσ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Καη κε δεδνκέλε ηε δηαξθή εμέιημε ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο, σο απηή εθιακβάλεηαη κε ηελ δηπιή σο άλσ 

πξναλαθεξζείζα έλλνηα, δελ απνθιείεη ηε δεκηνπξγία ζην κέιινλ ηεο αλάγθεο γηα 

επηπξφζζεηα ηκήκαηα κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο πξνο ην ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο 

πξνο ηελ ηπρφλ ζεζπηδφκελε δηεζλή λνκνζεζία. Καη κία ηέηνηα αλάγθε θαζίζηαηαη 

πξνθαλέο φηη ζα κεηαβάιιεη θαη ηνλ φιν αξηζκφ ηκεκάησλ θαη πξνζψπσλ ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα απαζρνινχληαη ζε κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε βάζεη ησλ εμειίμεσλ ηεο 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο κέζα ζε κία δηαρξνληθή πξνζέγγηζε.  

δ) Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο φιεο πξνζνρήο καο θαη ην ζηνηρείν ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα επεξεαζζεί απφ 

ηελ φιε δνκή ηεο, θαζφζνλ ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 
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μεξάο ηεο επηρείξεζεο ζπληζηνχλ έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ φινπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

λαπηηιίαο είλαη ε πξνζθνξά κίαο ‘’θζελήο’’ ιχζεο πξνο ην ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Δπνκέλσο, ε φιε δνκή θαη δηάξζξσζε ζα πξέπεη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πξναλαθεξφκελε παξάκεηξν. 

Καη εθφζνλ πηνζεηείηαη κία πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο απφ ηελ 

πιεπξά κίαο ζπγθεθξηκέλεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο,  είλαη επαθφινπζν απηφ λα έρεη 

σο παξεπφκελε ζπλέπεηα ηελ επηξξνή ζην κέγεζφο ηεο, ηφζν ζε επίπεδν αξηζκνχ 

απαζρνινπκέλσλ πξνζψπσλ φζν θαη ζε επίπεδν ππαξρφλησλ ηκεκάησλ.  

ε) Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί κία ηειεπηαία παξάκεηξνο: ην αξηζκεηηθφ δήηεκα 

ηεο ζηειέρσζεο ησλ γξαθείσλ ζηελ μεξά κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, φπσο απηφ 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, είλαη ε κία φςε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η άιιε φςε αθνξά κε ην 

δήηεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ επηιεγέληνο πξνζσπηθνχ. Δπνκέλσο, ε θάιπςε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζδίδεη έλα ‘’άξηζην’’ 

κέγεζνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαζψο ππφ απηή ηελ πξνζέγγηζε δελ 

πξνζκεηξάηαη ην δήηεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο αιιά θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πξνζψπσλ ηα νπνία απαζρνινχληαη. Καηά ζπλέπεηα, ην δεηνχκελν δελ είλαη κφλν 

αξηζκεηηθφ, αιιά θαη πνηνηηθφ: ε θάιπςε ηνπ πξψηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη ην δεχηεξν, ελψ 

ε επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ δε ζπλαξηάηαη αλαγθαίσο κε ην πξψην.  

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, ζα κπνξνχζε σο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ην 

ελ πξνθεηκέλσ εμεηαδφκελν δήηεκα λα δηαηππσζεί ην εμήο: δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε επρεξέο θαη δεδνκέλν λα θαζνξηζζεί εθ πξννηκίνπ έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο 

ζηειερψλ γξαθείνπ ηα νπνία απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε δεδνκέλν αξηζκφ πινίσλ κίαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ψζηε λα ππάξρεη κία ηέιεηα αλαινγία, θαη θαη’ απηφλ ηνλ 
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ηξφπν λα θαηαθαζεί έλα ‘’άξηζην’’ κέγεζνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε. Η ηέιεηα αλαινγία θαη ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

ζα πξέπεη ζε ηειηθή αλάιπζε λα θξηζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηνλ ηνκέα 

εθείλν λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη, ηε γεσγξαθηθή θάιπςε 

ζηελ νπνία επηρεηξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα πινία ηεο, ηα δεηήκαηα ζηειέρσζεο ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο θαη ζπκκφξθσζεο πξνο δηαηάμεηο ηεο 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο, εθφζνλ βεβαίσο ιεθζνχλ ππφςε δεηήκαηα ζπλαξηψκελα κε ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηιεγέληνο πξνο απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ψζηε λα αληαπεμέξρεηαη 

ηθαλνπνηεηηθψο ζηα αλαηεζεηκέλα ζε απηφ θαζήθνληα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα 

πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί πσο ε επάξθεηα ηφζν ζε αξηζκφ φζν θαη ζε πξνζφληα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πιένλ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κέζα ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηδίσο ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ιφγσ ηεο θχζεψο ηεο.  

7. Σν ‘’άξηζην’’ κέγεζνο ηνπ αξηζκνύ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

Σν επφκελν δήηεκα ηα νπνίν πθίζηαηαη πξνο εμέηαζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο 

αθνξά ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

πινίσλ ηα νπνία έρεη ζηε δηαρείξηζή ηεο. Δηδηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

ζπλαξηάηαη κε ην εάλ κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη έλα ‘’άξηζην’’ 

αξηζκφ πινίσλ, κε βάζε νξηζκέλα άιια εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία.  

Καηαξρήλ, ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν απαηηεί ηελ 

χπαξμε κίαο αληίζηνηρεο ππνδνκήο ζηελ μεξά, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί 

ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ησλ πινίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη φζνλ αθνξά ην 
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ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν δελ κπνξεί λα ππάξμεη κία κνλνζήκαληε απάληεζε σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθέινο αλαθνξηθά κε ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

δεδνκέλνπ φηη:  

α) ην δήηεκα ηεο δήηεζεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, θαη επνκέλσο ηεο δεηνχκελεο 

ρσξεηηθφηεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο είλαη κεηαβαιιφκελν φπσο 

αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, φπσο είλαη κεηαβαιιφκελε θαη ε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ε νπνία ζε ηειηθή αλάιπζε θαζνξίδεη θαη ηελ απαηηνχκελε 

ρσξεηηθφηεηα ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, δεδνκέλεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ζηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, θαη ν αξηζκφο ησλ 

πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφο, αιιά αληηζέησο 

είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιιεηαη επί ηε βάζεη ησλ επηθξαηνπζψλ ζηελ λαπιαγνξά 

ζπλζεθψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηε λαπιαγνξά εθείλνπ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. Καη ζηελ πεξίπησζε εθείλε 

θαηά ηελ νπνία ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε γηα ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ηφηε 

είλαη δπλαηφλ λα αλαθχπηεη ε αλάγθε απφθηεζεο επηπιένλ πινίσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Δλψ φηαλ νη ζπλζήθεο ζηε λαπιαγνξά δελ ηπγράλνπλ επλντθέο θαη 

ππάξρεη αρξεζηκνπνίεηε ρσξεηηθφηεηα ελφο κέξνπο ηνπ ζηφινπ γηα κία λαπηηιηαθή 

εηαηξεία, είλαη πνιχ πηζαλφλ νκνίσο λα ππάξμεη πξνζαξκνγή ηνπ ζηφινπ ηεο, είηε κε 

ηελ πψιεζε πινίσλ ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ (second-hand market) είηε κε 

ηελ πψιεζή ηνπο πξνο δηάιπζε. Θα πξέπεη πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε λα ζεκεησζεί 

θαη εδψ ην γεγνλφο πσο ηα πξναλαθεξφκελα δελ είλαη απφιπηα: είλαη πνιχ πηζαλφλ κία 

λαπηηιηαθή εηαηξεία, ηδίσο δξαζηεξηνπνηνχκελε ζηνλ ηνκέα ηεο liner λαπηηιίαο, λα έρεη 

ρξνλνλαπιψζεη ηα πινία ηεο (time-chartering), δειαδή λα δηαηεξεί κελ ηνλ έιεγρν ησλ 

πινίσλ, πιελ φκσο ν νπζηαζηηθφο επηρεηξεζηαθφο έιεγρφο ηνπο αλήθεη ζην λαπισηή 
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(Stopford, 2009: 184). ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, νη ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ζηε λαπιαγνξά 

δελ επεξεάδνπλ ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε γηα ηα δηάζηεκα ηεο ρξνλνλαχισζεο, θαη 

επνκέλσο δελ ππάξρεη αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ζηφινπ ηεο ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο, 

παξά κφλν έιιεηςε ηπρφλ αλάγθεο απφθηεζεο λέσλ πινίσλ ειιείςεη κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ, κε απιή δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πινίσλ. Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν, ζα κπνξνχζε σο κία πξνζέγγηζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ζηελ πεξίπησζε 

ρξνλνλαχισζεο ησλ πινίσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 

επλντθέο ζπλζήθεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ιφγσ έιιεηςεο δήηεζεο ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο, ηα ήδε ππάξρνληα πινία (ηα νπνία είλαη ρξνλνλαπισκέλα) ζπληζηνχλ θαη 

έλα φξην ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο, κε ηελ έλλνηα ηεο αλππαξμίαο αλάγθεο επέθηαζεο ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, αιιά απιψο κε ηελ 

ηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθφηεηαο δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ελφο ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο ρξνλνλαχισζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ε ηειεπηαία 

πξνζέγγηζε είλαη κεηαβιεηή ζην ρξφλν, δεδνκέλνπ φηη είλαη πηζαλή ε κειινληηθή 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ, ρσξίο επίζεο λα απνθιείεηαη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ε 

δηαηήξεζε ηεο ρξνλνλαχισζεο λα είλαη επηδήκηα γηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε. 

β) ην ζέκα ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο απφθηεζεο ησλ πινίσλ: φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη ην βαζηθφηεξν κέζν απφθηεζεο 

πινίσλ απφ κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε, είηε κεηαρεηξηζκέλσλ είηε λεφηεπθησλ, ελψ ε 

αγνξά πινίσλ κε κεηξεηά είλαη ε εμαίξεζε ζηε λαπηηιηαθή αγνξά. Βεβαίσο, εθηφο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο 

λαπηηιίαο, αιιά νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη νη ίδηεο γηα φιεο ηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Λ.ρ. ζε ζρέζε 

κε ηελ θηήζε θεθαιαίσλ κε δεκφζηα πξνζθνξά ππνζηεξίδεηαη (Stopford, 2009: 297) 
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πσο απηή είλαη δπλαηή κφλν γηα κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, ελψ 

απνθιείνληαη νπζηαζηηθψο απφ απηήλ νη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο.  Δπνκέλσο, κε βάζε ηα 

πξναλαθεξφκελα θαη κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απφθηεζεο λέσλ 

πινίσλ γηα κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε, δελ ππάξρεη απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο 

ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ, θαη επνκέλσο ην κέγεζφο ηεο πεξηνξίδεηαη αλαγθαζηηθά απφ ηε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

χπαξμε απφ κφλε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, δελ νδεγεί 

ζε κία αδηάθξηηε θαη αηέξκνλε κεγέζπλζε ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ ηα νπνία εθκεηαιιεχεηαη, αιιά ζε απηή ηελ πηζαλή επέθηαζε 

έλαο βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα είλαη ε αδπλακία θάιπςεο ζε 

επαξθή βαζκφ ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απνθηνπκέλσλ πινίσλ.  

γ) Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε ζην ζέκα ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε παξάκεηξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνκέσλ 

λαπηηιίαο ζηελ νπνία απηή δξαζηεξηνπνηείηαη: είλαη δπλαηφλ κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε 

λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παξαπάλσ απφ έλαλ ηνκείο (ι.ρ. ζηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη 

ζηε κεηαθνξά πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ), θαη βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθνξνπνίεζεο λα ππάξρεη αληίζηνηρε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηφινπ ηεο ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πλαθέο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί πσο ηπγράλεη θαη ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία, σο έλα βαζηθφ ζηνηρείν πξνο ην ζθνπφ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο. Απηή ε ηάζε νδεγεί εηδηθφηεξα ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

πινίσλ, θαη επνκέλσο κε ιηγφηεξα πινία, κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ  λα 

έρεη κεγαιχηεξε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζε 

ζχγθξηζε κε ιηγφηεξα αξηζκεηηθά πινία. Καηά ζπλέπεηα, ην δήηεκα ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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πινίσλ δελ είλαη κνλνζήκαλην: ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ην δήηεκα ηεο 

νιηθήο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο, θαζφζνλ απηή ζα είλαη ην ζηνηρείν εθείλν ην νπνίν 

ζα θαζνξίζεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, κε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα κεγέζε ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κία ζηαζεξή παξάκεηξνο ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο: αληηζέησο, ηπγράλεη 

έλα απνιχησο κεηαβιεηφ ζην ρξφλν κέγεζνο, εμαξηψκελν απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ 

φπσο πξναλαθέξνληαη, κε βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηελ αλάγθε δηαθχκαλζεο ηνπ ζηφινπ 

ζηε βάζε ησλ ζπλζεθψλ δήηεζεο ζε κία ρξνληθή πεξίνδν γηα ηε δηελέξγεηα ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο, ιακβαλνκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε θαη ηεο ηάζεο δεκηνπξγίαο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, σο έλα βαζηθφ κέζν πξνο ην ζθνπφ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  

8. πκπεξάζκαηα 

Η λαπηηιία είλαη κία βαζηθή θαη κείδνλνο ζεκαζίαο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην 

παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ παγθφζκηα ελ γέλεη νηθνλνκία. ηε ζχγρξνλε λαπηηιία 

δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κε δηαθνξεηηθφ 

κεηαμχ ηνπο κέγεζνο θαη κε δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή δηάξζξσζε φζνλ αθνξά ηε δνκή 

ηνπο.  

Σν δήηεκα ηεο αλεχξεζεο θαη ηεο θαηάθαζεο ηνπ άξηζηνπ κεγέζνπο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε απιφ, ελψ θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ δελ κπνξεί 

ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κνλνζήκαληε, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε κία ζεηξά απφ εγγελείο παξάγνληεο νη νπνίεο επηδξνχλ ζηε 

δηακφξθσζή ηνπ, φπσο εηδηθφηεξα αλαπηχρζεθαλ αλαιπηηθψο αλσηέξσ. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ θαίλεηαη λα έρεη 

πξνζεγγηζζεί επαξθψο ζηε κέρξη ηψξα ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία νχηε ζε ηθαλή έθηαζε, 
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ίζσο αθξηβψο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο εθ πξννηκίνπ σο δεδνκέλνπ ελφο θαλφλα 

θαηάθαζεο θαη εμεχξεζεο ηνπ ‘’άξηζηνπ’’ κεγέζνπο, φπσο αθξηβψο θαηαδεηθλχεηαη θαη 

απφ ηελ πξνεγνπκέλσο αλαιπζείζα εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο έιαβε ρψξα ε εμέηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο 

θαηαξρήλ ζε κία γεληθή ζεψξεζε ζε ζρέζε κε ηα αλαγθαία ηκήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα εκπεξηέρνληαη ζηηο ππεξεζίεο μεξάο κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, ε φιε πξνβιεκαηηθή θηλήζεθε ππφ δχν δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο άμνλεο: 

θαηαξρήλ ζε ζρέζε κε ηελ ‘’άξηζηε’’ αλαινγία κεηαμχ πξνζσπηθνχ γξαθείνπ ζηελ 

μεξά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ, θαη θαηά δεχηεξνλ ζε ζρέζε κε ηνλ ‘’άξηζην’’ 

αξηζκφ ησλ πινίσλ ηα νπνία έρεη ππφ ηε δηαρείξηζή ηεο. 

Καηαξρήλ ε βαζηθή δηάξζξσζε  ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, ζε έλα γεληθφ πιαίζην, 

παξνπζηάζηεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο, κε έκθαζε ζηα ηκήκαηα εθείλα ηα 

νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο μεξάο. Σν δήηεκα ηνπ αξηζκνχ ηεο 

ζηειέρσζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κνλνζήκαλην, 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θξηζεί φηη ηειεί ζε ζπλάξηεζε θαηαξρήλ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πινίσλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη εθκεηαιιεχεηαη, θαη θαηά δεχηεξνλ κε 

κία ζεηξά ελδνγελψλ δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ηηο εζσηεξηθέο δνκέο θαη ηελ 

φιε δηαξξχζκηζή ηεο.  

Πεξαηηέξσ, σο έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί είλαη 

θαηαξρήλ ην φηη θαη γηα ηα δχν ινηπά σο άλσ πξναλαθεξφκελα εμεηαζζέληα ζθέιε δελ 

ππάξρεη κία ζηαζεξή θαη κφληκε αλαινγία ε νπνία λα δίδεη ην άξηζην κέγεζνο κίαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Σν ‘’άξηζην’’ κέγεζνο ηειεί ζε ζπλάξηεζε κε κία ζεηξά απφ 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα θαζεκία έθαζηε λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε αλαιφγσο ηνπ ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ελεξγεί, 
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ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία 

ηεο. Δπίζεο, ζε θάζε πεξίπησζε δεδνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ζηα 

πιαίζηα ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο δηεθάλε θαη αλσηέξσ είλαη δπλαηφλ 

λα επεξεάδεηαη νπζησδψο ε δνκή αιιά θαη νη αλάγθεο ζηειέρσζεο κίαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην άξηζην κέγεζνο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πινίσλ ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη, θαη απηφ ην ζηνηρείν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο εθ πξννηκίνπ δεδνκέλν θαη ζηαζεξφ, αιιά αληηζέησο είλαη κεηαβιεηφ κέζα ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αλαιφγσο ησλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

ζηε λαπιαγνξά. Καη βάζεη απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλαιφγσο θαη ε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο.  

Δθηφο απηνχ, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ αθνξά κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, αιιά ην 

ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο πξνο κεηαθνξά ηελ νπνία δηαζέηεη έλαο αξηζκφο 

πινίσλ, δεδνκέλεο ηεο ηάζεο ζηε λαπηηιία γηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

πξνο ην ζθνπφ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Δμάιινπ, ε κεηαβνιή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πινίσλ κίαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηά έλα 

βαζηθφ αίηην γηα ηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ γξαθείνπ απηήο.  

Σν ‘’άξηζην’’ κέγεζνο, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο φζν θαη ππφ ηηο δχν 

ινηπέο σο άλσ πξναλαθεξφκελεο εθδνρέο θαη εθθάλζεηο ηνπ, ζε θακία πεξίπησζε θαη 

γηα θακία λαπηηιηαθή εηαηξεία δελ είλαη κία ζηαζεξή παξάκεηξνο, αιιά κία δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε επί ηε βάζεη ησλ εθάζηνηε επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ παξάκεηξνο. 

Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο θαη κία ζηαζεξή 

αλαινγία κεηαμχ αηφκσλ μεξάο/ αξηζκνχ πινίσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεξεζεί 
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απαξέγθιηηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην ‘’άξηζην’’ κέγεζνο. Καη απηή θαζνξίδεηαη κε 

βάζε κία ζεηξά απφ θξηηήξηα θαη πξναπαηηνχκελα, γηα θαζεκηά μερσξηζηά εμεηαδφκελε 

πεξίπησζε ρσξίο λα κπνξεί εθ ησλ πξνηέξσλ λα δηαηππσζεί έλαο γεληθψο εθαξκφζηκνο 

θαλφλαο.  
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