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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

χκθσλα κε ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο εθηελή 

αλαθνξά ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηηο κεηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηελ αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο. ηεξηδφκελνη επ‟ απηνχ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλά θαη 

αλαιχεη ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηηο κεηαθνξέο θαζψο επίζεο εμεηάδεη θαη 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηηο επηρεηξήζεηο.  Με ηνλ φξν 

κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη λννχληαη νη θίλδπλνη εθείλνη κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη 

αληηκέησπεο νη επηρεηξήζεηο θαη φρη ε νηθνλνκία σο ζχλνιν.  

 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο, ζε φπνηνλ ηνκέα  ησλ 

κεηαθνξψλ θαη αλ αλήθνπλ (ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ελαέξηεο, νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο) 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε "θνηλνχο" θηλδχλνπο φπσο είλαη απηφο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

ησλ θαπζίκσλ. Ωζηφζν, νη επηρεηξήζεηο θάζε θιάδνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

άιινπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο, ε έξεπλα έδεημε φηη απηέο ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ 

παξάγνληα θφζηνο. Καζέλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγψληαο πνιιά πξνβιήκαηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζέηνπλ δεηήκαηα βησζηκφηεηαο 

ηνπο.  
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X 

 

ABSTRACT 

 

Despite the fact that authors worldwide have investigated the macroeconomic risks in 

transportation, limited research has been conducted regarding the microeconomic risks.   

The purpose of the present thesis is to analyze the microeconomic risks in transportation 

and, furthermore, to examine their impacts in corporations. The term microeconomic 

risks refer to those risks that the firms have to deal with and not the economy as a 

whole.  

 

The literature review has showed that the companies, in whatever sector they belong 

(sea transportation, air, road and rail), have to deal with some "common" challenges 

such as the increase in fuel prices. However, companies face a number of other risks 

which are associated to the specific characteristics of each transportation sector.  

 

As far as the impacts are concerned, the research has showed that they are closely 

related to the cost. Each determinant contributes to the cost raise. That creates a number 

of problems to the companies and, in many cases, places sustainability issues.  

  

 

Key - Words: microeconomic risks, risk factor, risk analysis, probability impacts, 

consequences, maritime transportation, air transportation, road transportation, rail 

transportation. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 κοπόρ παπούζαρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ λα κειεηήζεη ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε βηνκεραλία κεηαθνξψλ, λα ηνπο πξνζδηνξίζεη θαη λα 

εμεηάζεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ζηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. Γηα ηελ θαιχηεξε 

αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο θαη πξνο απνθπγήλ πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, 

ε κειέηε απηή εζηηάδεη ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε κεκνλσκέλα θαη πξνζπαζεί κέζα απφ 

ην εηδηθφ απηφ πιαίζην λα απνδψζεη  κία πην ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ θιάδν. 

Βαζηθφο άμνλαο κειέηεο ππήξμε ν ζπλδπαζκφο ηξηψλ εθ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

νηθνλνκίαο: «ε κηθξννηθνλνκία», «νη κεηαθνξέο» θαη  «ν θίλδπλνο», νη νπνίεο 

βνήζεζαλ ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη 

απνηχπσζαλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ησλ κεηαθνξψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιήςε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηεο.  

 

 

1.2 Γομή ηηρ επγαζίαρ 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα: 

 Κεθάλαιο 1 :  Ζ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ ζπγγξαθήο 

ηεο  θαζψο θαη ηε δνκή ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί.  

 Κεθάλαιο 2 : Πεξηγξάθνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ν θίλδπλνο θαη ε 

Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη αλαιχεηαη ε γεληθή κεζνδνινγία Αλάιπζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. 

 Κεθάλαιο 3 : Αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ. 

Αλαθνξηθά αλαιχνληαη ε έιιεηςε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ν θίλδπλνο απφ ηε 

κεηαβνιή ησλ λαχισλ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη θαζψο θαη ν θίλδπλνο πνπ 

εγθπκνλείηαη απφ ηνπο ηχπνπο ηεο λαπηηιηαθήο επέλδπζεο. 
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 Κεθάλαιο 4 : ην θεθάιαην απηφ κειεηψληαη νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, 

φπσο ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

παξαγφλησλ θαη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, πνπ επεξεάδνπλ ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο. Ο θάζε παξάγνληαο αλαιχεηαη θαη φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο πνπ 

επηθέξεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 Κεθάλαιο 5 : ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ. 

Αλαθνξηθά, πεξηγξάθνληαη ην θφζηνο πηνζέηεζεο ησλ safety & security θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

 Κεθάλαιο 6 : Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ην ηειηθφ θεθάιαην αλάιπζεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο θαηά ην νπνίν κειεηψληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, φπσο ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ.  

 

Αθνινπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ 

κηθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  

 

Αθνινπζεί ε Βηβιηνγξαθία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2o 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (RISK ANALYSIS)  

 

Ο θίλδπλνο απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο θαη επεξεάδεη ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. Τπάξρεη ζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο, δελ είλαη δπλαηφ λα 

πξνβιέςνπκε κε βεβαηφηεηα ην απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα πάξεη ζέζε θαη λα ραξάμεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο. Δίλαη αλαγθαζκέλε λα θάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ην πνχ ζα πάεη ε 

νηθνλνκία θαη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη λα πάξεη δχζθνιεο απνθάζεηο 

ζηξαηεγηθήο, φπσο:  

• λα θάλεη ή φρη επελδχζεηο  

• λα πηνζεηήζεη επηζεηηθή ή ακπληηθή εκπνξηθή πνιηηηθή,  

• λα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο πξνο εθκεηάιιεπζε,  

• λα παξαθνινπζήζεη ηί θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο 

θαη αλάινγα λα ζπληάμεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο.  

 

Όηαλ, φκσο, θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο θηλδχλνπο, επίθεληξν ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο 

πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Θα πξέπεη λα ιακβάλεη γλψζε ζρεηηθά κε ηηο 

πηζαλφηεηεο λα απνηχρεη κία ζηξαηεγηθή, γηα ην πνηέο ζα είλαη νη επηπηψζεηο απφ έλα 

ηέηνην γεγνλφο θαζψο θαη ην θφζηνο απηνχ, λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο θαη λα 

δχλαηαη λα αληηζηαζκίδεη ηα γεγνλφηα απηά.  

 

Δηδηθά ζηα ζέκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ, ε Πιεξνθφξεζε πξνο ηε δηνίθεζε 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη πιήξεο, ιεπηνκεξήο, 

έγθαηξε θαη αμηφπηζηε.  
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2.1 Πποηςποποίηζη 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη έλαο αλαπηπζζφκελνο θιάδνο ξαγδαίαο αλάπηπμεο θαη 

ππάξρνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο απφςεηο θαη πεξηγξαθέο γηα ην ηη εκπεξηέρεη ε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, πψο πξέπεη λα δηεμαρζεί θαη γηα πνην ζθνπφ. Σν Πξφηππν Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηνπο κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) - Σνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ (IRM: The Institute 

of Risk Management), Σεο Έλσζεο Γηεπζπληψλ Αζθάιηζεο θαη Κηλδχλνπ (AIRMIC: 

The Association of Insurance and Risk Managers) θαη Σνπ Δζληθνχ Φφξνπκ γηα 

Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα (ALARM: The National Forum for Risk 

Management in the Public Sector)- έρεη δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ ζπκθσλεκέλα ηα 

εμήο: 

• νξνινγία ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

• δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηεμαρζεί ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

• νξγαλσηηθή δνκή γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

• ζηφρνο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη, ην Πξφηππν αλαγλσξίδεη φηη ν θίλδπλνο έρεη 

ακθφηεξα επθαηξίεο (upside) θαη απεηιέο (downside), ππάξρεη δειαδή ην ελδερφκελν 

γηα γεγνλφηα θαη ζπλέπεηεο πνπ ζπληζηνχλ επθαηξίεο πξνο φθεινο  ή απεηιέο ηεο 

επηηπρίαο. 

 

Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ε νξνινγία πνπ αθνξά ηελ Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

 

2.2 Οπιζμόρ κινδύνος και βαζικέρ έννοιερ 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

 Κίνδςνορ  

Με βάζε ην ιεμηθφ είλαη «ην αξλεηηθφ ελδερφκελν, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα 

γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαλ αλεπηζχκεην ή αξλεηηθφ αληίθηππν, 
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νηηδήπνηε (θαηάζηαζε, ζπκπεξηθνξά θηι.) κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή, λα 

επηθέξεη απψιεηεο θαη θζνξέο ή κπνξεί λα θέξεη ζε επηθίλδπλε ζέζε θάπνηνλ / θάηη. 

Ο θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο θαη ην 

απνηέιεζκα, εάλ θαη εθφζνλ ζπκβεί».  Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο «θίλδπλνο», φκσο, κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ ιεμηθνχ είλαη αλεπαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αλάιπζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, γηαηί απνηπγράλεη λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ 

επθαηξηψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ νξνινγία γηα ηνλ θίλδπλν πνπ παξαζέηεη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο (ISO: International Organization for Standards) ζην ηειεπηαίν ηνπ 

έγγξαθν κε ηίηιν "ISO/IEC Guide 73 Risk Management - Vocabulary - Guidelines 

for use in standards" ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζζεί σο «ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ». 

  

Σν Institution of Civil Engineers (1998) ζε κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ππνζηεξίδεη φηη ν θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα παξαιιαγήο 

ελφο γεγνλφηνο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Απφ κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ην Association for Project Management ( 1997) νξίδεη 

ηνπο θηλδχλνπο σο έλα αβέβαην γεγνλφο ή σο έλα ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ, εάλ 

εκθαληδφηαλ, ζα είραλ επηδξάζεηο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Οη Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, Γ. Θάλνο θαη Α. Κηφρνο (2002) νξίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν σο ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία θάζε ελαιιαθηηθή κνξθή 

δξαζηεξηνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο νδεγεί ζε έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη, κε θάπνηα πηζαλφηεηα, γλσζηφ ζην 

ιήπηε ηεο απφθαζεο. Ο νξηζκφο απηφο ζπλδέεη άκεζα ην βαζκφ θηλδχλνπ κε ηελ 

πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο απνηειέζκαηνο, ηελ νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη ε επηρείξεζε. 

 

Ο Π. Πεηξάθεο (2002) γξάθεη φηη θίλδπλνο είλαη κηα έλλνηα πνπ αλαηξέπεη ηελ 

θαλνληθή ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη νθείιεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Ωο 

πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δεκηψλ ή θεξδψλ κηθξφηεξσλ ησλ αλακελφκελσλ 
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νξίδεη ηνλ θίλδπλν ν Ν.Παπαζπξηφπνπινο (2000). Πξνζζέηεη δε φηη ν θίλδπλνο, ζε 

ζηαηηζηηθνχο φξνπο, κεηξάηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ γχξσ 

απφ ηνλ κέζν φξν. 

 

Οη Hunger θαη Wheelen (2004) γξάθνπλ φηη ν θίλδπλνο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ 

κηα αλαπνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αιιά θαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαλείκεη ζ‟ απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή, θαζψο 

θαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ ζα είλαη 

δηαζέζηκα γηα άιιεο ρξήζεηο. 

 

Παιαηφηεξα νη Γ. Φηιηππάηνο θαη Π. Αζαλαζφπνπινο ( 1985) έγξαςαλ φηη ν 

θίλδπλνο αλεμαξηήησο ηεο νλνκαηνινγίαο ηνπ ή ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

(επηρεηξεκαηηθφο, ρξεκαηννηθνλνκηθφο, θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ηνπ επηηνθίνπ, ηνπ 

πιεζσξηζκνχ) εθθξάδεη ην ελδερφκελν απψιεηαο ή ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο, αθφκε θαη ηεο ρξενθνπίαο ηεο, ή 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πηζαλφηεηα κε πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζδνθηψλ. Ο Γ. 

Παπνχιηαο ( 1993) ζεσξνχζε φηη ν θίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα λα κε ιάβεη απηφο 

πνπ επελδχεη φηη πξνζδνθά. Σν κέγεζνο ηεο πηζαλφηεηαο επεξεάδεη θαη ηε ζπλνιηθή 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο.  

 

 Ανάλςζη Κινδύνος (Risk Analysis) 

Ζ Αλάιπζε Κηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ. ε απηήλ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ θηλδχλνπ θαη ε εθηελήο εμέηαζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. 

 

 Παπάγονηερ Κινδύνος (Risk Factors)  

Ωο Παξάγνληεο Κηλδχλνπ νξίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο θάπνησλ επηθίλδπλσλ ζπλεπεηψλ, θαζψο ε 

πηζαλφηεηα απηή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε απηψλ ησλ παξαγφλησλ (π.ρ. 

πνιππινθφηεηα, ηαρχηεηα, θαηλνηνκία, απαηηήζεηο ηερλνινγίαο, απαηηήζεηο 

πξνζπάζεηαο). 
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 Δπίπηυζη ή Ανηίκηςπορ (Impact) 

Ζ Δπίπησζε  ελφο παξάγνληα θηλδχλνπ είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ παξάγνληα ή ην 

απνηέιεζκα πνπ έρεη. Απηή κπνξεί λα είλαη άκεζε ή καθξνπξφζεζκε. Ζ κειέηε θαη 

εμέηαζε ηεο επίπησζεο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά φξηα ηνπ έξγνπ. 

Μεξηθέο ελδηάκεζεο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καθξνπξφζεζκα, ελψ άιιεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ κε 

θξίζηκα ζεκεία θαη ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, έλαο παξάγνληαο 

θηλδχλνπ κπνξεί λα έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο θαη πνιινί παξάγνληεο λα νδεγνχλ 

ζηελ ίδηα επίπησζε. 

 

 Έκθεζη ζε Κίνδςνο (Risk Exposure) 

Ζ Έθζεζε ζε Κίλδπλν είλαη έλα κέηξν πνπ πξνζδηνξίδεη ζε πνην βαζκφ έλα έξγν ή 

πξφγξακκα είλαη ηξσηφ ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο φηαλ εθηίζεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα θηλδχλνπ. Οπζηαζηηθά, ε έθζεζε ζε θίλδπλν 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα θηλδχλνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην έξγν ή πξφγξακκα. 

 

 Αποδοηικόηηηα Γιασείπιζηρ Κινδύνος (Risk Efficiency) 

Θεσξψληαο φηη ε απφδνζε κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν ζε φξνπο θφζηνπο, ην 

απνδνηηθφηεξν ζρέδην γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θηλδχλνπ είλαη απηφ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. ηφρνο θάζε πξνζπάζεηαο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλνπ είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απνδνηηθφηεηαο (risk efficiency), 

δειαδή, κε δεδνκέλν ην αλακελφκελν θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ λα εμαζθαιηζηεί ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν έθζεζεο ζε θίλδπλν. 

 

 

2.3 Γιασείπιζη Κινδύνος  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ν θεληξηθφο ππξήλαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θάζε 

νξγαληζκνχ. Δίλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

αεηθφξνπ νθέινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 
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Σν επίθεληξν ηεο θαιήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Σαμηλνκεί ηελ θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ νθειψλ (upside) θαη 

απεηιψλ (downside) φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ. Απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο, θαη κεηψλεη ακθφηεξα, ηελ πηζαλφηεηα 

απνηπρίαο θαη ηελ αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη  λα είλαη κία ζπλερήο θαη αλαπηπζζφκελε δηεξγαζία 

θαη λα πξνζεγγίδεη κεζνδηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο παιαηφηεξεο, 

ηξέρνπζεο θαη ηδηαηηέξσο ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα 

είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κεηαθξάδεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζε ηαθηηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. Δπηπξφζζεηα, πξνσζεί θαη 

ελδπλακψλεη ηελ επζχλε, ηελ κέηξεζε ηεο επίδνζεο θαη ηελ αληακνηβή, έηζη ψζηε λα 

πξνσζείηαη ε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ απφξξνηα θαη εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

παξαηίζεληαη ζηελ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί. 

 

2.3.1 Δξυηεπικοί και Δζυηεπικοί Παπάγονηερ 

Οη εξυηεπικοί θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο 

θαη λα απνηειέζνπλ αηηία δεκηνπξγίαο επηπηψζεσλ είηε ζεηηθψλ είηε αξλεηηθψλ είλαη: 

o Υπημαηοοικονομικοί θίλδπλνη, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα επηηφθηα, ην μέλν 

ζπλάιιαγκα θαη ηελ πίζησζε 

o ηπαηηγικοί θίλδπλνη, φπσο ν αληαγσληζκφο, νη πειαηεηαθέο θαη βηνκεραληθέο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ε πειαηεηαθή δήηεζε. 

o Λειηοςπγικοί θίλδπλνη, νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ηελ θνπιηνχξα επεξεαζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ηε ζέζπηζε θαλνληζκψλ απφ ηε δηεζλή θαη εγρψξηα λνκνζεζία 

θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο. 

o Σέινο, νη κίνδςνοι αηςσημάηυν, ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη νη πξνκεζεπηέο, νη 

ζπκβάζεηο, ηα θπζηθά γεγνλφηα θαη ην πεξηβάιινλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. 

 



 

9 

 

Οη εζυηεπικοί θίλδπλνη πνπ επηθέξνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα πεξηγξάθνληαη σο: 

o Ζ πεςζηόηηηα ηεο επηρείξεζεο θαη νη σπημαηαγοπέρ πνπ δξα θαη ιεηηνπξγεί. 

o Οη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ησλ ζςγσυνεύζευν θαη ησλ εξαγοπών. 

o Ζ έπεςνα για ανάπηςξη θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξνο 

αλάπηπμε. 

o Σα λογιζηικό-οικονομικά κέηξα θαη ηα πληποθοπιακά ζςζηήμαηα, πνπ 

αθνξνχλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

o Καζψο θαη ηα πποφόνηα - ςπηπεζίερ ηεο επηρείξεζεο θαη ε πεπιοςζιακή 

θαηάζηαζε ηεο.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξάγνληεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ 

δελ απνηεινχλ αζπκβίβαζηα δεδνκέλα, αιιά αιιεινεπεξεάδνληαη  θαη ζπκπιέθνληαη 

κεηαμχ ηνπο.  

 

 

2.3.2 Η Γιεπγαζία Γιασείπιζηρ Κινδύνος 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξνζηαηεχεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). Απηφ επηηπγράλεηαη, ππνζηεξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, κε: 

o ηελ παξνρή ελφο πιαηζίνπ πνπ θαζηζηά δπλαηφ ην ελδερφκελν ε κειινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ιακβάλεη ρψξα κε έλα ζηαζεξφ θαη ειεγρφκελν ηξφπν 

o ηε βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ 

πξνηεξαηνηήησλ, κέζα απφ ηελ ελδειερή θαηαλφεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο αζηάζεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ / απεηιψλ ησλ έξγσλ 

o ηελ ζπκβνιή ζε κία πην απνδνηηθή ρξήζε / θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πφξσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

o ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο κε βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο πεξηνρέο 

o ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ παγίσλ θαη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο  

o ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ιακβάλεη ν νξγαληζκφο 
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o ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

 

Γιάγπαμμα 1- Γηεξγαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

 

Πηγή: «A Risk Management Standard», The Institute of Risk Management 

 

2.4 Δκηίμηζη Κινδύνος 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή, κεξηθψο πνζνηηθή ή πνηνηηθή φζνλ 

αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο πηζαλήο ζπλέπεηαο πνπ ζα 

επηθέξεη. 

 

Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο παξάγνληα θηλδχλνπ (probability), αλαθέξεηαη ζην 

ελδερφκελν έλαο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο λα εκθαληζηεί πξαγκαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ππνινγηζηεί αξηζκεηηθά ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο παξάγνληα θηλδχλνπ θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη θαηά πιεηνςεθία  ππνινγίδεηαη θαη εθθξάδεηαη πνηνηηθά ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία 

ή ηε δηαίζζεζε.  

 

Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο (impacts) θαζίζηαηαη αδχλαην, ρσξίο βέβαηα 

απηφ λα είλαη θαζνιηθφ, λα ππνινγηζηνχλ θαη απηέο θάλνληαο ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ 
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ηερληθψλ. Πξνθχπηνπλ, επνκέλσο,  απφ ππνθεηκεληθή πνηνηηθή εθηίκεζε βαζηζκέλε 

ζηε γλψζε ηφζν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ παξάγνληα θηλδχλνπ φζν θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν νξίδεηαη κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ελφο 

ελδερνκέλνπ λα ζπκβεί θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί. Δάλ 

νη πηζαλφηεηεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ παξάγνληα θηλδχλνπ έρνπλ πνζνηηθνπνηεζεί, ε 

έθζεζε ζε θίλδπλν κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζνβαξφηεηα (severity) ηνπ εθάζηνηε παξάγνληα 

θηλδχλνπ. Δάλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ησλ επηδξάζεσλ δελ 

είλαη δπλαηφο, ηφηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν ηζνδπλακίαο ηα δχν κεγέζε κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα δείμνπλ ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν. Υξεζηκνπνηψληαο κηα κήηξα 

Πηζαλφηεηαο / Δπηπηψζεσλ κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, εάλ εκθαληζηνχλ, βάζεη ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Απφ απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ελφο παξάγνληα θηλδχλνπ πξνθχπηεη ε ζνβαξφηεηα (severity) ηνπ εθάζηνηε 

παξάγνληα. Σέινο, ε ζπλνιηθή έθζεζε ζε θίλδπλν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ ην 

πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο ζνβαξφηεηαο φισλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ δηα ηνπ 

πιήζνπο ηνπο. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη θιίκαθεο βαζκνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ε κήηξα Πηζαλφηεηαο-Δπηπηψζεσλ: 

 

Πίνακαρ 1 - Δθηίκεζε πηζαλφηεηαο 

  Απεικόνιζη    Οπιζμόρ 

5 ρεδφλ Βέβαην >80% Αλακέλεηαη λα ζπκβεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

4 Πνιχ Πηζαλφ 51-80% Δλδερνκέλσο λα ζπκβεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

3 Πηζαλφ 21-50% Πηζαλψο λα ζπκβεί θάπνηα ζηηγκή. 

2 πάλην 6-20% Μπνξεί λα ζπκβεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. 

1 Απίζαλν 0-5% Μπνξεί λα ζπκβεί κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 



 

12 

 

 

Πίνακαρ 2 - Δθηίκεζε επηπηψζεσλ 

 Απεικόνιζη  Οπιζμόρ 

5 Δπηθίλδπλε Δάλ ζπκβεί ζα πξνθαιέζεη απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4 νβαξή Δάλ ζπκβεί ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

3 Μέηξηα 
Δάλ ζπκβεί ζα πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπηψζεηο, αιιά νη 

ζεκαληηθνί ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ. 

2 Μηθξή 
Δάλ ζπκβεί ζα πξνθαιέζεη θάπνηεο επηπηψζεηο, αιιά 

ζρεδφλ φινη νη  ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ. 

1 Ακειεηέα Δάλ ζπκβεί δελ ζα πξνθαιέζεη  επηπηψζεηο ζην πξφγξακκα. 

 

 

 

Πίνακαρ 3 - Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο - Απεηιέο 

Δθηίκεζε Πεξηγξαθή Γείθηεο 

Τςειή    

(Πηζαλή) 

Πηζαλφλ λα ζπκβεί θάζε ρξφλν 

ή πεξηζζφηεξν απφ 25% 

πηζαλφηεηα λα εκθαληζζεί 

Δίλαη δπλαηφ λα ζπκβεί πνιιέο θνξέο 

κέζα ζε κία ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. 

Γέθα ρξφληα). Έρεη ζπκβεί πξφζθαηα. 

Μεζαία 

(Γπλαηή) 

Πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε κία 

πεξίνδν 10 εηψλ ή κηθξφηεξε 

απφ 25% πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζζεί 

Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί πεξηζζφηεξν 

απφ κία θνξά κέζα ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν ( π.ρ. Γέθα ρξφληα).                       

Θα κπνξνχζε λα είλαη δχζθνιν λα 

ειεγρζεί ιφγσ θάπνησλ εμσηεξηθψλ 

επηξξνψλ. Τπάξρεη ηζηνξηθφ 

ζπκβάλησλ 

Υακειή 

(Διάρηζηε) 

Όρη πηζαλφλ λα ζπκβεί ζε κία 

πεξίνδν 10 εηψλ ή κηθξφηεξε 

απφ 2% πηζαλφηεηα λα 

εκθαληζζεί 

Γελ έρεη ζπκβεί.                                                      

Απίζαλν λα ζπκβεί. 
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Πίνακαρ 4 - Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο – Δπθαηξίεο 

Δθηίκεζε Πεξηγξαθή Γείθηεο 

Τςειή    

(Πηζαλή) 

Δπλντθφ απνηέιεζκα είλαη 

πηζαλφλ λα επηηεπρζεί ζε έλα 

ρξφλν ή κεγαιχηεξε απφ 75% 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο. 

αθήο επθαηξία, πνπ κπνξεί λα είλαη 

βάζηκε κε αηηηνινγεκέλε βεβαηφηεηα, 

θαη είλαη λα επηηεπρζεί 

βξαρππξφζεζκα κέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ 

Μεζαία 

(Γπλαηή) 

Λνγηθέο πξνζδνθίεο γηα επλντθά 

απνηειέζκαηα ζε έλα ρξφλν κε 

25% έσο 75% πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο. 

Δπθαηξίεο πνπ κπνξεί λα είλαη 

επηηεχμηκεο αιιά πνπ απαηηνχλ 

πξνζεθηηθή δηαρείξηζε. Δπθαηξίεο πνπ 

κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ πέξαλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

Υακειή 

(Διάρηζηε) 

Μηθξή πηζαλφηεηα επλντθνχ 

απνηειέζκαηνο κεζνπξφζεζκα 

ή ιηγφηεξν απφ 25% πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο. 

Πηζαλή επθαηξία ε νπνία δελ έρεη 

αθφκε εμεηαζζεί πιήξσο απφ ηελ 

δηνίθεζε. Δπθαηξία ε νπνία έρεη 

ρακειή πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζηε 

βάζε ησλ δηνηθεηηθψλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη νξγαληζκνί αμηνπνηνχλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

ζπλέπεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα πξνο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

 

Πνιινί νξγαληζκνί βξίζθνπλ φηη ε απνηίκεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο σο 

πςειήο, κεζαίαο ή ρακειήο, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη 

κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ζε έλαλ 3x3 πίλαθα. 

 

Δλ αληίζεζε, άιινη νξγαληζκνί βξίζθνπλ φηη ε απνηίκεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο κε ηε ρξήζε ελφο 5x5 πίλαθα ηνπο παξέρεη κία θαιχηεξε αμηνιφγεζε. 
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Πίνακαρ 5 – Μήηξα Πηζαλφηεηαο – Δπηπηψζεσλ. 

Δπικίνδςνη (5) 
Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

οβαπή 

(4) Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπια 

(3) Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Μικπή 

(2) Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Ττηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

 

Αμεληηέα 

(1) 

Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Υαμηλήρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

Μέηπιαρ 

οβαπόηηηαρ 

  
Απίθανο 

(1) 

πάνιο 

(2) 

Πιθανό 

(3) 

Πολύ Πιθανό 

(4) 

σεδόν 

Βέβαιο 

(5) 

 

 

 

2.5  Ανάλςζη Κινδύνος 

Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη δχν δξάζεηο πξνο επίηεπμεο απηνχ, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ.  

 

 Αλαγλψξηζε Κηλδχλνπ 

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ απαηηεί κία βαζηά γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο αγνξάο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ην λνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν πθίζηαηαη, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο νξζήο θαηαλφεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηηο απεηιέο θαη 

επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

 

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη έρνπλ αλαγλσξηζζεί φιεο νη 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φηη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί φινη νη 

θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δ
π
ηπ

ηψ
ζ

εη
ο 
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Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε 

έλα εχξνο πξνζεγγίζεσλ, παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνπλ: 

• ηπαηηγικέρ - Αθνξνχλ ηνπο καθξνρξφληνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μπνξεί λα επεξεαζζνχλ απφ ζέκαηα φπσο ε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ, νη θξαηηθνί θαη 

πνιηηηθνί θίλδπλνη, νη λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αιιαγέο, ε θήκε θαη νη αιιαγέο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

• Λειηοςπγικέρ - Αθνξνχλ ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. 

• Υπημαηο-οικονομικέρ - Αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ 

ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

φπσο ε δηαζεζηκφηεηα πίζησζεο, νη ηηκέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, νη ηάζεηο ησλ 

επηηνθίσλ θαη άιιεο εθζέζεηο ζε θηλδχλνπο ηεο αγνξάο. 

• Γιασείπιζηρ γνώζηρ - Αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ 

πφξσλ γλψζεο, ηεο παξαγσγήο, πξνζηαζίαο θαη επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ πφξσλ. 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ή θαθή ρξήζε ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ηελ ηνπηθή πηψζε ηζρχνο, θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηερλνινγία. Δζσηεξηθνί 

παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη κία δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ή ε απψιεηα βαζηθψλ 

ζηειερψλ. 

• ςμμόπθυζηρ - Αθνξνχλ ζέκαηα φπσο ε πγεία θαη αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ, νη 

εκπνξηθέο πεξηγξαθέο πξντφληνο, ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ε πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ, νη πξαθηηθέο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο θαη ηα ξπζκηζηηθά ζέκαηα. 

 

Παξφιν πνπ ε αλαγλψξηζε θηλδχλνπ δχλαηαη λα δηεμαρζεί απφ εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο, ζπληζηάηαη κία εθ ησλ έζσ πξνζέγγηζε, κε δηεξγαζίεο θαιά 

αλαθνηλσκέλεο, ζπλεθηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο, θαζηζηψληαο ηε ζπγθξηηηθά σο πην 

απνηειεζκαηηθή. Ζ εζσηεξηθή "ηδηνθηεζία" ηεο δηεξγαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη 

ζεκειηψδεο. 

 

 Πεξηγξαθή Κηλδχλνπ 

Ο ζηφρνο ηεο πεξηγξαθήο θηλδχλνπ είλαη ε απεηθφληζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ 

ζε κία δνκεκέλε κνξθή ιφγνπ ράξηλ ε ρξήζε ελφο πίλαθα. 
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Ο πίλαθαο πεξηγξαθήο θηλδχλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ρξήζε κίαο θαιά 

ζρεδηαζκέλεο δνκήο ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιίζεη κία πεξηεθηηθή 

δηεξγαζία αλαγλψξηζεο, πεξηγξαθήο θαη απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα θαζελφο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ζηνλ πίλαθα, ηίζεληαη πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη λα αλαιπζνχλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ λα ελζσκαησζεί ζηελ αξρηθή, ελλνηνινγηθά, 

ζρεδηαζηηθή θάζε ησλ έξγσλ θαζψο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

Πίνακαρ 6 – Πεξηγξαθή θηλδχλνπ 

1. Ολνκαζία   

2. Πεδίν 

Κηλδχλνπ 

Πνηνηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ηχπνπ, ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ησλ γεγνλφησλ 

3. Φχζε Κηλδχλνπ 
π.ρ. ηξαηεγηθφο, ιεηηνπξγηθφο, ρξεκαην-νηθνλνκηθφο, γλσζηηθφο, 

ζπκκφξθσζεο 

4. Έρνληεο έλλνκν 

ελδηαθέξνλ 
(stakeholders) 

Οη έρνληεο έλλνκν ελδηαθέξνλ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο 

5. 

Πνζνηηθνπνίεζε 

Κηλδχλνπ 

εκαληηθφηεηα θαη Πηζαλφηεηα 

6. Αλνρή/Όξεμε 

ζηνλ Κίλδπλν 

Γπλεηηθή απψιεηα θαη ε ρξεκαην-νηθνλνκηθή επίδξαζε ηνπ 

θηλδχλνπ       Αμία (πεξηνπζηαθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ) ζε θίλδπλν                     

Πηζαλφηεηα θαη κέγεζνο ησλ δπλεηηθψλ δεκηψλ/θεξδψλ                      

ηφρνο ή ζηφρνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ θαη επηζπκεηφ 

επίπεδν επίδνζεο 

7. Υεηξηζκφο & 

Μεραληζκνί 

Διέγρνπ 

Βαζηθά κέζα κε ηα νπνία ν θίλδπλνο ζήκεξα δηαρεηξίδεηαη                         

Δπίπεδα εκπηζηνζχλεο ζηνλ πθηζηάκελν έιεγρν                                               

Αλαγλψξηζε πξσηνθφιισλ παξαθνινχζεζεο θαη αλαζθφπεζεο 

8. Γπλεηηθή 

Δλέξγεηα 

Βειηίσζεο 

πζηάζεηο γηα κείσζε θηλδχλνπ 
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9. Αλάπηπμε 

ηξαηεγηθήο θαη 

Πνιηηηθήο 

Αλαγλψξηζε ηεο ππεχζπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο. 

 

 

2.6 Αξιολόγηζη Κινδύνος 

Όηαλ ε δηεξγαζία αλάιπζεο θηλδχλνπ έρεη νινθιεξσζεί, είλαη αλαγθαίν νη θίλδπλνη πνπ 

αλαιχζεθαλ λα ζπγθξηζνχλ έλαληη ησλ θξηηεξίσλ θηλδχλνπ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε 

επηρείξεζε θαη ιακβάλεη γλψζε απφ ηα αξρεία ηεο. Σα θξηηήξηα θηλδχλνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά θφζηε θαη νθέιε, λνκηθέο απαηηήζεηο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, αλεζπρίεο ησλ ερφλησλ έλλνκν ελδηαθέξνλ 

(stakeholders), θ.α. . Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ επνκέλσο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θηλδχλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη γηα ην 

θαηά πφζνλ ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο ζα έπξεπε λα γίλεη απνδεθηφο ή λα 

αληηκεησπηζζεί.   

 

 

2.7 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ ανηιμεηώπιζηρ ηος κινδύνος 

Δπηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ  πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

ζπλερίζεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, δίρσο ην ξίζθν κηαο ελδερφκελεο 

θαηαζηξνθηθήο θξίζεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο,  νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμάιεηςε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη απαγνξεπηηθνί γηα ηεο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξίαο, ή ην επελδπφκελν θφζηνο λα πξνζεγγίδεη ην θφζηνο δεκίαο 

ηεο θξίζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα γίλεη κία αλάιπζε ηνπ νθέινπο 

ηεο εμάιεηςεο ηνπ θηλδχλνπ κε ην απαηηνχκελν θφζηνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ. 

 

Ο ππνινγηζκφο, ινηπφλ, ηνπ θφζηνπο ησλ θηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο δηαβαζκηζκέλε βάζεη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζεζπίζεη. 

Οη δηαρεηξηζηέο θξίζεσλ κπνξνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάινγν βαζηζκέλν ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, λα θαηαιάβνπλ πην ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ έρεη 

ππνζηεί δεκηά θαη πφζν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Με ηε ρξήζε ππνινγηζκψλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ, κε ηνπο θηλδχλνπο 

σο πξνο ηελ επηβίσζε, θαη ηνπο θηλδχλνπο σο πξνο ηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα πξνζνρή κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

πεξηνρψλ, ησλ ππνδνκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο αλζξψπηλεο 

παξνπζίαο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ γξήγνξν έιεγρν ησλ δεκηψλ πνπ έρεη ππνζηεί ν 

νξγαληζκφο. Παξάιιεια, ε κέζνδνο απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνθαηαξθηηθψλ 

ππνινγηζκψλ ησλ δεκηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ 

αληηκεηψπηζεο. Σέινο, πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηνρέο ή νη νκάδεο πνπ ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή απαηηνχλ ιίγε ή θαζφινπ πξνζνρή, απνδεζκεχνληαο έηζη πφξνπο θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο.  

 

Δλ θαηαθιείδη, κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηξέπεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κία άλεηε πξνθαηαξθηηθή κειέηε, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ελφο γξήγνξνπ ειέγρνπ γηα ηα βαζηθά θαη θεληξηθά ζπζηήκαηα πνπ 

εκπιέθνληαη θαη πιήηηνληαη απφ ηε πηζαλή εκθάληζε θηλδχλσλ. 

 

 

2.8 ύνοτη κεθαλαίος 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε αλαθνξά βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε Γηεξγαζία 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη αλαιχζεθαλ ηα επηκέξνπο ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζην 

ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη αληηκεηψπηζεο απηνχ. Σα ζηάδηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ε νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζε, ηελ εθηίκεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ.  

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδηθή κειέηε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ζθνπεχνληαο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

κέγηζηνπ νθέινπο. Δπίθεληξν ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απνηεινχλ ε 

αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο απηψλ ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

απφξξνηα εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ κε αζπκβίβαζησλ παξαγφλησλ.  
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Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθθξάδεηαη είηε πνζνηηθά ( ή κεξηθψο πνζνηηθά) είηε 

πνηνηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο πηζαλήο 

ζπλέπεηαο πνπ ζα επηθέξεη. Δάλ νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ πνζνηηθνπνηεζεί, ε έθζεζε 

ζε θίλδπλν κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ, 

ελψ εάλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαζίζηαηαη αδχλαηνο, ηφηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν 

ηζνδπλακίαο ηα δχν κεγέζε κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα δείμνπλ ηελ έθζεζε ζε 

θίλδπλν. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο κηα κήηξα Πηζαλφηεηαο / Δπηπηψζεσλ 

κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, εάλ 

εκθαληζηνχλ, βάζεη ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ, ε 

νπνία απαηηεί κία βαζηά γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο αγνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 

ηελ πεξηγξαθή θηλδχλνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ απεηθφληζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

θηλδχλσλ ζε κία δνκεκέλε κνξθή. Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ, ζηε νπνία ζπληζηάηαη κία 

εθ ησλ έζσ πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη έρνπλ αλαγλσξηζζεί φιεο νη 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φηη έρνπλ πξνζδηνξηζζεί φινη νη 

θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πίλαθαο πεξηγξαθήο 

θηλδχλσλ δηαζθαιίδεη κία πεξηεθηηθή δηεξγαζία αλαγλψξηζεο, πεξηγξαθήο θαη 

απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ, ζέηνληαο πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη λα αλαιπζνχλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.  

 

Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ελ ζπλερεία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θηλδχλσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη γηα ην θαηά πφζνλ ν θάζε 

ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο ζα έπξεπε λα γίλεη απνδεθηφο ή λα αληηκεησπηζζεί.  

 

Σέινο, πξνο νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο δηεξγαζίαο απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ, βαζηθήο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε 

επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ρσξίο ξίζθν θαη πεξηνξηζκνχο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3o 

ΘΑΛΑΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

3.1 Γενικά ζηοισεία 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  απνηεινχλ κηα μερσξηζηή θαηεγνξία κεηαθνξψλ, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηεζλνπνηεκέλσλ αγνξψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη 

ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ λαπηηιία είλαη κηα ζχλζεηε 

βηνκεραλία θαη νη ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δελ είλαη θνηλέο γηα 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο. Ίζσο πεξηζζφηεξν νξζφ λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν 

ζπλδεφκελσλ βηνκεραληψλ. Σα ίδηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, δειαδή ηα πινία, 

δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά ζε κέγεζνο θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά θαζψο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

πινίσλ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηε κεηαθνξά πνηθίισλ αγαζψλ ζε θνληηλέο ή 

καθξηλέο απνζηάζεηο.  

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη κηα απφ ηηο πιένλ δηεζλνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο ζηνλ 

θφζκν. Δπηπιένλ δελ είλαη κηα εληαία βηνκεραλία αιιά απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

αγνξψλ - ηνκέσλ. Σα θξηηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ 

επηκέξνπο αγνξψλ είλαη πνιιαπιά. Μηα πξψηε γεληθή δηάθξηζε φκσο κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ηα θνξηία πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη. Με βάζε απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ ηξεηο ηνκείο: 

 ηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία (bulk shipping) πνπ απνηειείηαη απφ ηα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ πγξψλ θαη μεξψλ θνξηίσλ 

 ηελ λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ (liner shipping) πνπ απνηειείηαη απφ πινία 

κεηαθνξάο κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ θαη 

 ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία πνπ απνηειείηαη απφ πινία πνπ κεηαθέξνπλ πειάηεο. 

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία, ζηελ νπνία, κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε 

ηα πινία πνπ εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή βνεζεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ ππνδνκήο ή άιισλ ππεξεζηψλ θαη φρη ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ (π.ρ. ξπκνπιθά, εξεπλεηηθά, αιηεπηηθά).  
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

δηεζλνπνηεκέλε αγνξά είλαη φηη αληινχλ ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε δηεζλή βάζε θαη 

θαηά θαλφλα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δηεζλψο.  

 

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη, ε 

παξαγσγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο, ην πινίν, βξίζθεηαη θαη παξάγεη καθξηά απφ ηελ 

έδξα ηεο επηρείξεζεο.  

 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, εηδηθά απηήο ηεο ρχδελ θνξηίνπ 

είλαη φηη ζηηο ηάμεηο ηεο ζπλππάξρνπλ θαη αληαγσλίδνληαη επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

κεγεζψλ, απφ επηρεηξήζεηο θνινζζνχο κέρξη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη έλα 

πινίν (κνλαρνβάπνξεο). Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

απνηειεί βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ (Θενηνθάο, 2001).  

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο: 

1. ε έιιεηςε εμεχξεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ λαπηηθψλ 

2. ν θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ λαχισλ 

3. νη επελδπηηθνί θίλδπλνη ζηελ λαπηηιία 

4. νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

5. νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη  

θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάδνπκε ζηελ κεηαθνξά θνξηίσλ θαη φρη ζηελ 

κεηαθνξά επηβαηψλ.  

 

3.2 Έλλειτη εξεύπεζηρ ανθπώπινος δςναμικού ηυν ναςηικών 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Ναπηηιία ζηελ επνρή καο 

είλαη ε εμεχξεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είηε κε ηελ πνζνηηθή έλλνηα ησλ αηφκσλ – 

αμησκαηηθψλ ή λαπηψλ - είηε κε βάζεη πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο ε εθπαίδεπζε, γλψζε, 

εκπεηξία θ.α. Σν παξφλ θεθαιαίν, εμεηάδνληαο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε 
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κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θηλδχλσλ, εζηηάδεη θαη αλαιχεη ηνλ παξάγνληα ηεο έιιεηςεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

ηελ ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη εμαξηψληαη απφ 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηα πινία γηα ηελ κεηαθνξά ελφο κεγάινπ πιήζνπο απφ 

εκπνξεχκαηα, θαχζηκα, ηξφθηκα, αγαζά θαη πξντφληα ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηα 

ζηνηρεία δηαβίσζεο. Ωζηφζν, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ε 

λαπηηιία θαη φιν ην θάζκα ησλ ζπλαθψλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ 

ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία, δελ έρνπλ ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εθηίκεζε θαη αληίιεςε. ε αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ ζαιάζζησλ δξφκσλ, έρεη απνδεηρηεί φηη νη 

πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο λαπηηιίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 

Παξφια απηά, ε λαπηηιία δελ ιεηηνπξγεί απφ κφλε ηεο. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη πινία ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επαλδξσκέλα 

κε πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη λαπηηθνί απνηεινχλ ην 

«ιηπαληηθφ ηεο κεραλήο», πνπ δίρσο απηφ ην παγθφζκην εκπφξην απιά ζα ζηακαηνχζε 

πξννδεπηηθά λα ιεηηνπξγεί.  

 

O IMO (International Maritime Organisation), ην 2010, ζηελ «Παγθφζκηα Ζκέξα γηα 

ηελ Ναπηηιία» αλαθήξπμε ηελ ρξνληά απηή σο Xξνληά ηνπ Ναπηηθνχ.  Δζηηάδνληαο, 

ινηπφλ, ζε απηή ηε ζέζε θαη ζέινληαο λα αλαιχζνπκε ηνλ παξάγνληα ηεο έιιεηςεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ λαπηηθψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνχκε θαηά πφζν 

άιιαμε, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε δσή ηνπ λαπηηθνχ ζηελ ζάιαζζα. εκεησηένλ δε, 

φηη ε αλάπηπμε θαη ε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην κέιινλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη 

ρψξα θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Άιισζηε, ε λαπηηιία έρεη ππνζηεί, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά, πνιιέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη 
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ζηηο ζπλζήθεο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θνηλσληθή δηάξζξσζε ηνπ 

πιεξψκαηνο, εδξαηψλνληαο ην πνιππνιηηηζκηθφ πιήξσκα. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ν ΗΜΟ νλφκαζε ην 2010 «Υξνληά ηνπ 

Ναπηηθνχ». ην πιαίζην απηφ, ε πξνζνρή έρεη εθ λένπ επηθεληξσζεί ζηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο λα αληηκεησπίζεη ηελ πξνβιεπφκελε έιιεηςε ζε 

αλζξψπηλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Μπνξεί ε έιιεηςε γηα ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ κε 

λαπηηθνχο λα έρεη ελ κέξεη κείλεη πίζσ ιφγσ ηεο παγθφζκηαο χθεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξφια απηά παξακέλεη πάληνηε παξνχζα θαη θάπνηα 

ζηηγκή ζα επαλέιζεη ζηελ επηθάλεηα. Δάλ ε λαπηηιία είλαη εθείλε πνπ πξφθεηηαη λα 

εμππεξεηεί ην παγθφζκην εκπφξην θαη ζην κέιινλ, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ην γεγνλφο 

απηήο ηεο έιιεηςεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ λαπηηθψλ ζηνλ θιάδν. Έρεη επξέσο 

πξνβιεθζεί φηη αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα ην πξφβιεκα απηφ, ε λαπηηιία ζα 

αληηκεησπίζεη ζην ζχληνκν κέιινλ θξίζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο. Με άιια ιφγηα, 

δελ ζα ππάξρεη αξθεηή πξνζθνξά ζε θαηάιιεινπο αμησκαηηθνχο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ παγθφζκην ζηφιν πνπ ζπλερψο απμάλεηαη ζε κέγεζνο.  

 

Σα ζηνηρεία ζαθψο δείρλνπλ φηη, ζήκεξα, νη λένη άλζξσπνη, ηδηαίηεξα ζηνλ δπηηθφ 

θφζκν, δελ πξνηηκνχλ ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ  θαζψο δελ ζεσξνχλ ην επάγγεικα 

απηφ σο κηα ειθπζηηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο αλάγθε γηα ηελ λαπηηιία λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ 

θαη λα ην θαζηεξψζεη σο κηα επηινγή θαξηέξαο πςεινχ θχξνπο.  

 

Σν 1990 απφ ηελ BIMCO/ISF (Baltic and International Maritime Council/ International 

Shipping Federation) πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά κηα αμηνιφγεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ. Ζ κειέηε απηή ζεσξείηαη σο ε 

πην αμηφινγε πεξηερνκέλνπ φζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά θαη δήηεζε ζε 

λαπηηθνχο.  Ζ Έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2005 απνθάιπςε ηελ ζπλερηδφκελε θαη 

πιένλ αλεζπρεηηθή έιιεηςε ζε εηδηθεπφκελνπο αμησκαηηθνχο. Ζ αμηνιφγεζε απηή 

έδεημε φηη ε έιιεηςε απηή αλακέλεηαη λα απμεζεί κέρξη ην 2015 θαηά 5,9% ζην ζχλνιν 

ησλ λαπηηθψλ παγθνζκίσο. Δπηπξφζζεηα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζηελ πξάμε, ε 

έιιεηςε ζε αμησκαηηθνχο είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη αξρηθά ηα δεδνκέλα πξνβιέπνπλ, αλ 
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ιεθζνχλ ππφςε ηα εκπφδηα νξηζκέλσλ εζληθνηήησλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Οξηζκέλα απφ ηα εκπφδηα πνπ εληνπίζηεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

θαη γισζζηθέο δηαθνξέο, ηελ έιιεηςε δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

εζληθφηεηαο πνπ επηβάιινληαη απφ νξηζκέλεο ζεκαίεο.  

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε λα δνχκε ηα λεφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λαπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί θαη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ νδεγεί 

ζηελ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ελ ιφγσ επάγγεικα. Σν επάγγεικα ηνπ 

λαπηηθνχ δελ είλαη κφλν κηα ηθαλνπνηεηηθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία αιιά θαη έλα 

δηαβαηήξην γηα κηα ζεηξά απφ άιια επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ μεξά. Ζ 

εκπεηξία ζηελ ζάιαζζα δίλεη αμηφινγα πξνζφληα ζηνπο λαπηηθνχο. Μεηά απφ κηα 

επηηπρεκέλε θαξηέξα ζηελ ζάιαζζα, ζε κηα ππεχζπλε θαη απαηηεηηθή δνπιεηά, 

ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηνπο λαπηηθνχο λα εξγαζηνχλ ζηελ μεξά ζε θιάδνπο ζπλαθείο 

ηεο λαπηηιίαο φπνπ απαηηνχληαη νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο λαπηηθήο πείξαο θαη 

εκπεηξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη λαπηηθνί κπνξνχλ εξγαζηνχλ σο επηζεσξεηέο ζε 

πινία, σο πηιφηνη, σο ζηειέρε ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιία φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε λενγλψκνλεο 

ή θαη ζηελ εθπαίδεπζε, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ππνςεθίνπο ζε λαπηηθέο αθαδεκίεο θαη 

θνιέγηα. Δπηπξφζζεηα,  ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο πινίαξρνπο θαη ηνπο 

κεραληθνχο νη νπνίνη έρνπλ νη ίδηνη γίλεη πινηνθηήηεο.  

 

Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ε BIMCO/ISF ζε Έθζεζε ηνπο παξέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα  πξνζθνξά θαη δήηεζε λαπηηθψλ. Ζ Έθζεζε 

απηή δηεμάγεηαη θάζε πέληε ρξφληα ελψ ε ηειεπηαία πνπ είδε ην θσο ηε δεκνζηφηεηαο 

ήηαλ ην 2010. Ζ Έθζεζε ηνπ 2010 είρε δχν βαζηθνχο ζθνπνχο: λα πεξηγξάςεη ηελ 

«ηξέρνπζα» θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά ζε λαπηηθνχο θαη λα 

πξνβεί ζε πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα 5 – 10 ρξφληα κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. ηηο παξαγξάθνπο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο.  

 

Ζ Έθζεζε ηνπ 2010 βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζηάιζεθαλ ζε θπβεξλήζεηο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη εηδηθνχο γηα ηελ επάλδξσζε 
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κε λαπηηθνχο ζηα πινία. Δπίζεο, ελζσκαηψλεη απφςεηο θαη πξνβιέςεηο απφ αλψηαηα 

ζηειέρε ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη λαπηηιηαθέο αξρέο ελψ παξάιιεια πεξηέρεη κηα 

αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Warwick (Warwick Institute for Employment Research). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη, γηα πξψηε θνξά, ε κειέηε επηθνπξείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο -  Dalian Maritime University, ην νπνίν βνήζεζε 

ηδηαίηεξα ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο πνπ πξσηχηεξα ήηαλ 

δχζθνιν λα απνθηεζνχλ. Ζ ελ ιφγσ Έθζεζε απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε κειέηε 

πνπ έρεη δηεμαρζεί κέρξη ηψξα. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεηαη, παξά ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε κειέηε, ηα απνηειέζκαηα ηεο δελ κπνξνχλ λα είλαη πάληα 

ζπγθξίζηκα κε εθείλα πνπ είραλ δηεμαρζεί απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο.  

 

Παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε γηα λαπηηιηαθέο 

ππεξεζίεο ην 2009, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ε 

πξνζθνξά  θαη ε δήηεζε βξίζθνληαη πάλσ – θάησ ζε ηζνξξνπία. Σν γεγνλφο απηφ 

αληηθξνχεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ειιείςεηο αμησκαηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

θπξίσο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο πινίσλ φπσο είλαη ηα δεμακελφπινηα θαζψο θαη ηα πινία 

ππεξπφληηαο ππνζηήξημεο (offshore support vessels). ε αληίζεζε κε ηηο δχζθνιεο 

δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλζήθεο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ επίζεο, φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ λενεηζεξρφκελσλ λαπηηθψλ θαίλεηαη λα έρεη δηαηεξεζεί ή αθφκα θαη λα έρεη 

απμεζεί ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζπγθξηηηθά κε ην 2005.  

 

Ζ παγθφζκηα πξνζθνξά ζε λαπηηθνχο γηα ην 2010 εθηηκήζεθε ζηνπο 624.000 

αμησκαηηθνχο θαη 747.000 λαχηεο (κε αμησκαηηθνχο). Οη αξηζκνί απηνί βαζίδνληαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθά βάζεη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα πξφηππα 

εθπαίδεπζεο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηήξεζεο θπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ (STCW- 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW)
1
. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη 

                                                 

1
 Standards of Training, Certification and Watchkeeping, Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Πξφηππα 

Δθπαίδεπζεο, Γηπισκάησλ θαη Φπιαθήο ησλ λαπηηθψλ (1978). Ζ ζπλζήθε απηή έζεζε βαζηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε , ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε θπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα θξάηε πνπ ππνγξάθνπλ ηελ πλζήθε δεζκεχνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πλζήθεο  
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ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ πξνζθνξά λαπηηθψλ απφ νξηζκέλεο ρψξεο θπξίσο ηελ Κίλα, 

ηελ Ηλδία θαη ηηο Φηιηππίλεο θαζψο θαη απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ πξνζθνξά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ λαπηηθψλ 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Φαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αμησκαηηθψλ λαπηηθψλ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο θαη απφ ηηο ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)- (Organisation for Economic Co-operation and 

Development – OECD)
2
, κε πνζνζηφ πεξίπνπ ζην 29,5% θαη γηα ηηο δχν γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ζε λαχηεο (κε αμησκαηηθνχο) ην «ράζκα» είλαη 

ζαθψο κεγαιχηεξν θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λαπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αζηαηηθέο ρψξεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα.  

 

Πίνακαρ 7  - Παγθφζκηα πξνζθνξά ζε λαπηηθνχο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΡΕΧΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Αξιωματικοί % Εκτίμηςη % 

ΧΩΡΕ Ο.Α..Α. 184 29,4 143 19,2 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ 127 20,3 109 14,6 

ΑΦΡΙΚΗ/ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 50 8 112 15 

ΑΠΩ ΑΝΑΣΟΛΗ 184 29,5 275 36,7 

ΙΝΔΙΚΗ ΧΕΡΟΝΗΟ 80 12,8 108 14,5 

ΕΘΝΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 624 100 747 100 

Πηγή: MANPOWER 2010 UPDATE, The Worldwide Demand for and Supply of Seafarers, Highlights 

  

                                                 

2 Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) (Organisation for 

Economic Co-operation and Development - OECD) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1948 σο Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC). Ο 

νξγαληζκφο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ εθαξκνγέο 

πνιηηηθήο, λα βξνπλ απαληήζεηο ζηα θνηλά πξνβιήκαηα, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο 

θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο. Δίλαη θφξνπκ φπνπ ε φκνηα πίεζε 

κπνξεί λα ελεξγήζεη σο ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα βειηηψζεη ηελ πνιηηηθή θαη λα εθαξκφζεη ην 

«καιαθφ λφκν» - κε δεζκεπηηθά φξγαλα πνπ κπνξνχλ πεξηζηαζηαθά λα νδεγήζνπλ ζηηο 

δεζκεπηηθέο ζπλζήθεο.  
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Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ θιάδνπ, ε παγθφζκηα εθηίκεζε 

έγηλε κε βάζε κηαο ιεπηνκεξνχο αλαζεψξεζεο ηνπ αξηζκνχ, ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ 

ηχπσλ ησλ πινίσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαζψο θαη αλαζεσξεκέλσλ εθηηκήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα επίπεδα επάλδξσζεο ησλ πινίσλ. Δπηπξφζζεηα, ζπλεθηηκήζεθαλ θαη 

δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηνπο δηάθνξνπο εζληθνχο ζηφινπο.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο ηεο Εήηεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ επάλδξσζε ηνπ. Σν απνηέιεζκα απηνχ, ζηελ ζπλέρεηα, βαζκνλνκείηαη ψζηε λα 

είλαη ζπλεπέο κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο πξνζθνξάο. Ζ βαζκνλφκεζε βαζίδεηαη ζε εθηίκεζε 

ηεο ζπλνιηθήο ηζνξξνπίαο ζε πξνζθνξά αλά δήηεζε θαη πξνέξρεηαη απφ ζηνηρεία πνπ 

παξέρνληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 100 κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη απφ 

πιεξνθνξίεο απφ εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη απφ γλσκαηεχζεηο εηδηθψλ ζηελ επάλδξσζε 

ησλ πινίσλ. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία, ε δήηεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε λαπηηθνχο 

γηα ην 2010 αλέξρεηαη ζε 637.000 αμησκαηηθνχο θαη ζε 747.000 λαχηεο (κε 

αμησκαηηθνχο).  

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ην έηνο  2010 δείρλνπλ φηη 

ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζε λαχηεο (κε 

αμησκαηηθνχο) ελψ γηα ηνπο αμησκαηηθνχο λαπηηθνχο ππάξρεη κηθξή απφθιηζε κε κηα 

έιιεηςε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 2%. Ωζηφζν, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ χπαξμε 

ηζνξξνπίαο έρεη δηαδξακαηίζεη  ηφζν ε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ εκπνξίνπ φζν θαη ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

δελ ππάξρεη ζνβαξή απφθιηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λαπηηθψλ ρσξίο βέβαηα απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

επάλδξσζεο. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ακεινχληαη νη αλεζπρίεο ηεο Έθζεζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ηδηαίηεξα 

φζνλ αθνξά ζε αμησκαηηθνχο  λαπηηθνχο θαη κεραληθνχο θαζψο επίζεο θαη νη δπζθνιίεο 

ζηελ εχξεζε θαη δηαηήξεζε λαπηηθψλ ζε δεμακελφπινηα θαη ζε πινία ππεξπφληηαο 

ππνζηήξημεο (offshore support vessels).  
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Απφ ηελ άιιε, ε Έθζεζε δελ παξνπζίαδε κφλν ηελ «παξνχζα» θαηάζηαζε (2010) αιιά 

θαη ηα πηζαλά ζελάξηα γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δήηεζε αλά πξνζθνξά 

λαπηηθψλ. Σν «θεληξηθφ» ή «ζεκείν αλαθνξάο» ζελάξην δείρλεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο 

BIMCO θαη  ISF βαζηδφκελεο ζηηο πην πηζαλέο ηάζεηο ηεο αγνξάο.   

 

Γιάγπαμμα 2 – Υάζκα πξνζθνξάο/ δήηεζεο γηα αμησκαηηθνχο λαπηηθνχο – Δπαηζζεζία  

αλάπηπμεο ζηφινπ 

 

Πηγή: MANPOWER 2010 UPDATE, The Worldwide Demand for and Supply of Seafarers, Highlights 

 

 

Σν «ζεκείν αλαθνξάο» (benchmark) ππνζέηεη κηα αχμεζε ησλ πινίσλ ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ θαηά 2,3% εηεζίσο (ίζν κε ηνλ κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά γίλεηαη δεθηφ φηη ηα πνζνζηά ησλ πξνζιήςεσλ ζα 

ζπλερίζνπλ λα βξίζθνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αιιά ηα 

πνζνζηά απνιχζεσλ έρνπλ ππνινγηζηεί λα είλαη πςειφηεξα θαηά 1% εηεζίσο. Με 

βάζε ηηο ππνζέζεηο απηέο, ε ζεκεξηλή κέηξηα έιιεηςε ζε αμησκαηηθνχο λαπηηθνχο 
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αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, εθηφο αλ ππάξμεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε ή αλ ιεθζνχλ κέηξα ψζηε ην πνζνζηφ 

ησλ απνιχζεσλ απφ ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία λα κεησζεί. Ωζηφζν, αλ νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο βειηησζνχλ (φπσο αλαθέξεηαη ζην «θαπηφ»/ «hot» ζελάξην), ηφηε ζα 

ππάξμνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα έιιεηςεο αμησκαηηθψλ λαπηηθψλ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο Έθζεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Γηα ην 2010, ππήξρε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο λαπηηθψλ, 

παξφηη ππήξρε ζρεηηθή έιιεηςε ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ζε αμησκαηηθνχο. Οη 

ειιείςεηο απηέο παξνπζηάζηεθαλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο φπσο είλαη ηα δεμακελφπινηα (tankers)  θαη  ηα πινία ππεξπφληηαο 

ππνζηήξημεο (offshore support vessels). Όζνλ αλαθνξά νξηζκέλεο εζληθφηεηεο 

ππάξρεη κηα ππνβφζθνπζα αλεζπρία γηα ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή 

δηαζεζηκφηεηα γηα αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο.  

 Παξά ηελ χθεζε, ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ζε λαπηηθνχο απμάλεηαη, κε ηε 

δήηεζε λα απμάλεηαη κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο.  

 Οξηζκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξφζιεςε θαη 

δηαηήξεζε ησλ λαπηηθψλ, δελ δείρλνπλ λα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν θπξίσο 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 ηνηρεία δείρλνπλ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ζε λαπηηθνχο 

(ζπγθξηηηθά κε ην 2005)  απφ ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο (θπξίσο ηελ Κίλα, Ηλδία 

θαη Φηιηππίλεο) αιιά θαη απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.  

 Ζ πξνζθνξά ζε λαπηηθνχο απφ νξηζκέλεο ρψξεο είλαη πηζαλφ λα απμεζεί, 

σζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ, λα δηαηεξεζνχλ πςειά επίπεδα πξφζιεςεο θαη 

εθπαίδεπζεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ λαπηηθψλ  κε 

θαηάιιεια πξνζφληα.  

 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  νη πξναλαθεξζέληεο νξγαληζκνί δελ είλαη νη 

κφλνη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην θιέγνλ δήηεκα ηεο έιιεηςεο λαπηηθψλ ζηα πινία. Σν 

Ηαπσληθφ Γηεζλέο Ηλζηηηνχην γηα ηηο Μεηαθνξέο  (Japan International Transport 

Institute) θαη ν Οξγαληζκφο Nippon  (Nippon Foundation) παξνπζίαζαλ ηνλ Μάην ηνπ 

2010 κηα κειέηε κε ζέκα «Σν Μέιινλ ηεο Παγθφζκηαο Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο γηα 
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Ναπηηθνχο θαη ηα Πηζαλά Μέηξα γηα ηελ Γηεπθφιπλζε ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ γηα λα 

Δμαζθαιηζηεί ε Πνζφηεηα θαη ε Πνηφηεηα ησλ Ναπηηθψλ»  (Future Global Supply and 

Demand for Seafarers and Possible Measures to Facilitate Stakeholders to Secure a 

Quantity of Quality Seafarers). ηελ ελ ιφγσ κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξφβιεςε 

γηα ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε λαπηηθψλ ζην κέιινλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο, ν 

νπνίνο παξαηίζεηαη παξαθάησ, πνπ παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη θάζε ηχπνο πινίνπ.  

 

Πίνακαρ 8 – Δπάλδξσζε πινίνπ αλά ηχπν θαη κέγεζνο  

 

Σφποσ Πλοίου 
Αξιωματικοί Εκτίμηςη 

φνολ
ο Κατάςτρωμα Μθχανι 

Κατάςτρωμ
α 

Μθχαν
ι 

Εςτίας
θ 

2,000 - 7,999GT 4 4 4 4 2 18 

8,000G
T and 
over 

VLCC 5 5 6 7 3 26 

LNG TANKER 5 6 8 8 3 30 

LPG/Chemical/Product 
Tanker 

4 5 5 5 3 22 

Other Tanker 4 5 5 5 3 22 

Bulk Carrier 4 4 5 5 3 21 

Container 4 5 5 6 3 23 

Other Dry Cargo 4 4 5 5 3 21 

 

Πηγή: Japan International Transport Institute and The Nippon Foundation, 2010, Future Global Supply 

and Demand for Seafarers and Possible Measures to Facilitate Stakeholders to Secure a Quantity of 

Quality Seafarers 

 

 

Δλ ζπλερεία, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ 

παγθφζκην ζηφινπ. Δθηηκάηαη φηη ν παγθφζκηνο ζηφινο ζα απμεζεί ζηα 38.197 πινία 

κέρξη ην 2020, αχμεζε 2,574 πινίσλ ζε ζρέζε κε ην 2010. Σν Γηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο κεηαβνιέο αλά ηχπν πινίνπ.  
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Γιάγπαμμα 3 – Πξνβιέςεηο γηα ηνλ παγθφζκην ζηφιν ην 2020 κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ 

αξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ην 2010.  

 

Πηγή : Source of data in 2010 Lloyd’s Register – Fairplay, Oct.2009 

 

 

ηελ κειέηε απηή, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε παγθφζκηα δήηεζε ζε λαπηηθνχο,  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβνιή ζην  ΑΔΠ θαη ηελ 

κεηαβνιή  ζηνλ παγθφζκην ζηφιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έγηλε ζχγθξηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ (εθδίδεηαη απφ ην ΓΝΣ) αλάκεζα ζην πξψην κηζφ θαη ην δεχηεξν 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2001 – 2010, ζην νπνίν θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 14% ζην εηήζην ΑΔΠ ζε κέζν φξν πέληε εηψλ.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κέζνο 

φξνο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ απφ ηα ηέιε ηνπ 2000 έσο ην 2004 ήηαλ 0,8%. 

Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα δχν ζηνηρεία βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο αχμεζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ ηελ δεθαεηία 2010 – 2020 ζα είλαη 0,7% εηεζίσο. Βάζε ηνπ πίλαθα 

πνπ πξνεγήζεθε, ν νπνίνο  δείρλεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ λαπηηθψλ αλά ηχπν θαη 

κέγεζνο πινίνπ, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πξφβιεςε γηα ηελ 

επηπιένλ δήηεζε ζε λαπηηθνχο κέρξη ην 2020.  
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Πίνακαρ 9  –Ζ κειινληηθή  δήηεζε ζε λαπηηθνχο ην 2020 

 

  

2,000-
7999GT 

8,000GT 
and over 

φνολο Backup (50%) φνολο 

Αξιωματικοί 
   

110.647,00    
   

207.492,00    
   

318.139,00    
       

159.069,50    
            

795.347,50    

Εκτίμηςη 
   

138.309,00    
   

325.554,00    
   

463.863,00    
       

231.931,50    
         

1.159.657,50    

φνολο 
   

248.956,00    
   

533.046,00    
   

782.002,00    
       

391.001,00    
         

1.955.005,00    

 

 

Ζ εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη ζην κέιινλ ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα θιεζεί λα βξεζεί αληηκέησπε κε 

κηα ζνβαξή έιιεηςε ζε λαπηηθνχο, θπξίσο αμησκαηηθνχο πινίαξρνπο θαη κεραληθνχο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε έιιεηςε απηή ζε αμησκαηηθνχο λαπηηθνχο, μεθίλεζε ην 2008,  

απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (International Maritime Organization) ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε γηα ηελ Δξγαζία (International Labour 

Organization), ην Βαιηηθφ θαη Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ πκβνχιην – Με Κεξδνζθνπηθφο 

Οξγαληζκφο (Baltic and International Maritime Council,  Non Governmental 

Organization), ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην/ Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Οκνζπνλδία 

(International Chamber of Shipping/International Shipping Federation), ηε Γηεζλή 

Έλσζε Δθνπιηζηψλ Ξεξψλ Φνξηίνπ (INTERCARGO - International Association of 

Dry Cargo Shipowners), ηε Γηεζλή Έλσζε Αλεμάξηεησλ  Ηδηνθηεηψλ Γεμακελνπινίσλ 

(INTERTANKΟ -International Association of Independent Tanker Owners) θαζψο θαη 

ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο (International Transport 

Workers Federation), κηα θακπάληα κε ηελ νλνκαζία « Γίλεηαη Ναπηηθνί!» («Go to 

Sea!») γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνάγεη ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ σο κηα ειθπζηηθή επηινγή 

γηα ηνπο λένπο κε καθξνπξφζεζκεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο φρη κφλν ζηελ ζάιαζζα 

αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο λαπηηιίαο. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λαπηηθνχ, φπσο ε 

απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αιιά θαη ε δηηηή θχζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ρψξνπ ηνπ θαη ζπλάκα ρψξνπ εξγαζίαο, ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζα 
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πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηε δσή ζηε ζάιαζζα θαη λα πξνβεί ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο ψζηε λα γίλεη, φζν ην δπλαηφλ είλαη εθηθηφ, πεξηζζφηεξν φκνηα κε ηε 

δσή πνπ απνιακβάλνπλ φζνη εξγάδνληαη ζηελ μεξά. Έλαο πηζαλφο ηξφπνο επίηεπμεο 

απηνχ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνηειέζεη ε κείσζε ηεο πεξηφδνπ πνπ πεξλνχλ νη 

λαπηηθνί ζην πινίν θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε 

βειηησκέλε επηθνηλσλία  επί ηνπ πινίνπ (ιφγνπ ράξηλ ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν), ε 

θαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν αλζξψπηλε κεηαρείξηζε ηνπο θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ 

άιινπο παξάγνληεο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο.  

 

Παξάιιεια, ζπνπδαία είλαη ε ζπλδξνκή ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ζηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εθ λένπ ε πεξίνδνο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ λαπηηθψλ (ελ ελεξγεία ή ελ δπλάκεη) σο 

παξαγσγηθφο ρξφλνο «θαζήθνληνο» θαη φρη σο ρξφλνο «άδεηαο».  

 

Δπηπξφζζεηα, νη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα παξνηξχλνληαη  ψζηε λα πξνσζνχλ νη ίδηνη ην 

επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ. Παιηφηεξνη πινίαξρνη θαη κεραληθνί ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζθαινχληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ θαη λα κηιήζνπλ γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο θαηά ηελ ζεηεία ηνπο ζηελ ζάιαζζα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηνρεχνληαο πάληα ζηε πξνψζεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε ίδηα ε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο κε ηνπηθνχο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβξαβεχζνπλ ηφζν ηνπο λαπηηθνχο φζν θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπο θαζ‟ φιε ηελ πνξεία ηεο λαπηηιίαο.  

 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζε ζρνιηθφ επίπεδν κε ηελ έλλνηα φηη ε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία ζα κπνξνχζε λα παξνηξχλεη καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ην λαπηηθφ 

επάγγεικα κέζσ θάπνηαο «πξαθηηθήο άζθεζεο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

παξάδεηγκα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε πινία θαη ιηκάληα.     

Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πξνζθνξά λαπηηθψλ δηαδξακαηίδνπλ θαη νη θπβεξλήζεηο. Έρνπλ 

ζεκαληηθή επζχλε σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηφζν εθπαηδεπηηθψλ 
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ηδξπκάησλ φζν θαη ζηελ επάλδξσζε ηνπο κε ηνπο θαηάιιεινπο εθπαηδεπηέο. Ζ 

απνηπρία ησλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ, πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηηο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ λαπηηθψλ.   Δπίζεο, 

νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη θπβεξλήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ λαπηηιία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο, δεκηνπξγνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε ζην θνηλφ (δηάθνξα αηπρήκαηα 

θαη ζπκβάληα, πνηληθνπνίεζε ησλ λαπηηθψλ, αθαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο θ.α.). Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθά θηιηθνχ ραξαθηήξα ηεο.  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνζπαζψληαο λα κεησζεί ην πνζνζηφ έιιεηςεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα πινία, ν ΗΜΟ έρεη πξνβάιιεη θαη πξνσζήζεη έλα 

πξφγξακκα κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ λαπηηιηαθφ 

θιάδν. Σν πξφγξακκα κε ηελ νλνκαζία «Οη γπλαίθεο ζηελ Αλάπηπμε» («Women in 

Development») μεθίλεζε ην 1989 κε ηνπο εμήο ζθνπνχο: 

 Σελ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο παξαδνζηαθά ζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Σε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηερλνινγία 

 Σελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ 

λαπηηιία ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη,  

 Σελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο ησλ γπλαηθψλ 

πεξηιακβάλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε.  

 

Ζ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ζρεδφλ 

κεδακηλφ, κε ηηο γπλαίθεο λα αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 1% - 2% ηνπ παγθφζκηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξνέξρνληαη απφ αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο.  

 

Ζ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ λαπηηιία εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ ρψξν ηεο 

εζηίαζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. ρεηηθά πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ ζε επηβαηεγά πινία θαη ζε θεξηκπφη. Οη ξαδηνεπηθνηλσλίεο είλαη έλαο αθφκα 

ηνκέαο πνπ απαζρνινχληαη νη γπλαίθεο.  
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ηνπο επξσπατθνχο ζηφινπο, νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 4 – 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ελψ ζηε Ννηηαλαηνιηθή Αζία ην πνζνζηφ απηφ είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ 0,5%.  

 

Γηα ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία, νη γπλαίθεο απνηεινχλ αλεθκεηάιιεπην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ζηειέρσζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Ωζηφζν, γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

νξηζκέλεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ σο 

λαπηηθνί, ζηηο πξνζιήςεηο ησλ γπλαηθψλ ζηελ λαπηηιία θαη γεληθφηεξα ζηηο απμεκέλεο 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη  εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ.  

 

ε κηα έξεπλα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΜΟ ην 2012 κε ηίηιν « Έληαμε ησλ 

Γπλαηθψλ ζηνλ Ναπηηιηαθφ Σνκέα- Μηα κειέηε πξνο ηελ αλάπηπμε ηξαηεγηθψλ γηα ηηο 

γπλαίθεο λαπηηθνχο» («Integration of Women in the Maritime Sector, A study towards 

development of a Strategy for women seafarers») πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ Γεκνθξαηία 

ηεο Κνξέαο, παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία νη γπλαίθεο λαπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. θνπφο ηε έξεπλαο ήηαλ λα θαηαιήμεη ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηήξημε θαη ε πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο ζηελ ζάιαζζα δηεζλψο.  Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε ζε πιήζνο 115 γπλαηθψλ 

λαπηηθψλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία αιιά θαη ζε εθπαηδεπφκελεο. 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Οη εξσηεζείζεο 

πνπ αληαπνθξίζεθαλ ήηαλ απφ ηελ Κνξέα (82, γπλαίθεο, 71,3%), απφ ηελ Ηαπσλία (23 

γπλαίθεο, 20%), απφ ηηο Φηιηππίλεο (6 γπλαίθεο, 5,2%) απφ ηελ Διιάδα (3 γπλαίθεο, 

2,6%) θαη απφ ηελ Κακπφηδε (1 γπλαίθα, 0,87%).  Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  
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Πίνακαρ 10 – Παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο λαπηηθνί απφ 

ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

 

 Πποβλήμαηα ηυν γςναικών από ηοςρ άνδπερ ζςναδέλθοςρ ηοςρ   ςσνόηηηα  

1 Γηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ  53 

2 Απνκφλσζε ή Μνλαμηά  49 

3 Αληζφηεηα ησλ θχισλ (π.ρ. άληζεο επθαηξίεο πξναγσγήο) 47 

4 
Παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο επζχλεο ησλ γπλαηθψλ, γάκνο, γέλλεζε 

θαη θξνληίδα παηδηψλ  
32 

5 ρεηηθά ρακειή θνηλσληθή αλαγλψξηζε 21 

6 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηελ ζάιαζζα  20 

7 Διιηπήο δηακνλή γηα ηηο γπλαίθεο   18 

8 
Παξελφριεζε (κε ζεμνπαιηθή) απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο 

17 

9 Σίπνηα ηδηαίηεξν  16 

10 εμνπαιηθή παξελφριεζε  7 

11 

Άιιν: 

- Αίηεκα απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηνλ ζχληξνθν λα αθήζεη ην 

λαπηηθφ επάγγεικα γηα έλα άιιν ζηελ μεξά, αληίζεζε πξνο ην 

λαπηηθφ επάγγεικα.  

- ρεηηθά ρακειή απηνεθηίκεζε γηα ην επάγγεικα  

10 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο απφ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο θαη 

νξγαλψζεηο. Οη εξσηεζείζεο γπλαίθεο πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 33,3% φηη ε αλάιεςε 

ηέηνησλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ην 28,1% απφ ην 

ΗΜΟ (Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ), ην 22,8% απφ ηελ Έλσζε Ναπηηθψλ, ην 8,8% 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ελψ ηέινο ην 7,1% πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο. Σα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Γιάγπαμμα 4 – Αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ λαπηηθψλ 

 

 

 

 

Δλ θαηαθιείδη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη γπλαίθεο απνηεινχλ γηα ηελ λαπηηιία ελ 

δπλάκεη εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ έιιεηςε λαπηηθψλ. Σα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ απνηεινχλ έλα δείγκα γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ψζηε λα μεπεξαζηνχλ νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ πξφνδν ηνπο ζην λαπηηθφ επάγγεικα. 

 

 

3.2.1 ςνέπειερ ηηρ έλλειτηρ ανθπώπινος ναςηικού δςναμικού ζηα πλοία 

Ζ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε λαπηηθνχο φζνλ αθνξά ηελ επάλδξσζε ησλ 

πινίσλ ζα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα κε ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο 

πηπρέο. Ξεθηλψληαο απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηνπο 

αξηζκνχο θαζ‟ απηνχ, ζα ππάξμνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φηαλ ζα μεθηλήζνπλ 

θαηλφκελα φπνπ ηα πινία ζα είλαη αγθπξνβνιεκέλα ζηα ιηκάληα θαη ηα θνξηία ζα 

παξακέλνπλ ζηηο απνβάζξεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δηαζεζηκφηεηαο εμεηδηθεπκέλνπ  

πιεξψκαηνο.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη σο ηψξα ππήξρε απνξξφθεζε ηνπ 

ππάξρνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο λα πηνζεηνχληαη αθξαία κέηξα. Δλ αληηζέζεη, 

φκσο, ζχκθσλα κε αλαθνξέο, ηε ζήκεξνλ επνρή νη αμησκαηηθνί αλαγθάδνληαη λα 
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εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ελψ παξάιιεια πεξηνξίδνληαη ηα δηαζηήκαηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο.  

 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πιεξψκαηνο, νη πεξίνδνη εθπαίδεπζεο κεηψλνληαη, 

επηηαρχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξναγσγή ησλ λέσλ λαπηηθψλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία, ζε αλψηαηεο ζέζεηο κε πςειή επζχλε. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, ηα πινία αλαγθάδνληαη λα πιεχζνπλ κε ιηγφηεξν απφ 

ην απαηηνχκελν πιήξσκα. Δλησκεηαμχ, ε αληζνξξνπία πξνζθνξάο αλά δήηεζεο 

λαπηηθψλ σζεί ζηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, απνζαξξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο 

λαπηηθνχο πξνο ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

ειηθηαθνχ πξνθίι ησλ λαπηηθψλ ην νπνίν επηθέξεη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο, αθνχ νη 

λαπηηθνί νδεγνχληαη ζηελ ζπληαμηνδφηεζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία κε απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ 

ζα έπξεπε.  

 

Ζ ζπζζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο λαπηηιίαο.  ε θάζε ηνκέα εξγαζίαο ππάξρεη 

κηα αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί ε εξγαζία θαη ηνπ δηαζέζηκνπ πφξνπ. Όηαλ νη δηαζέζηκνη 

πφξνη δελ είλαη αξθεηνί, ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα.  Οη 

παξάινγεο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα εξγαζίαο νδεγνχλ ζε απμεκέλν άγρνο, θφπσζε θαη 

κείσζε ηεο απφδνζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν πνπ επηθέξεη νιηθή κείσζε ηεο απφδνζεο ζην 

ζχλνιν. 

 

 

3.3 Κίνδςνορ από ηην μεηαβολή ηυν ναύλυν ( Freight Risks) ) 

Οη κεηαβνιέο ησλ λαχισλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

θαζψο απφ απηνχο εμαξηψληαη ηα θέξδε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηνηρείν ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο είλαη ε 

θπθιηθφηεηα θαη ε επνρηθφηεηα. Απηέο θέξλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο άλνδν ή πηψζε ησλ 

ηηκψλ ησλ λαχισλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη, επλντθέο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ, κε ηνπο πινηνθηήηεο, αθνχ δχλαληαη λα 
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επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξηίσλ, λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ φζν 

ην δπλαηφλ λαχισλ. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο δηαξθψο απμαλφκελεο πξνζθνξάο 

ρσξεηηθφηεηαο (tonnage), θαη φηαλ ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή ή παξνπζηάδεηαη κεησκέλε, 

επέξρεηαη αληζνξξνπία ζηελ αγνξά θαη έηζη νδεγείηαη ζηελ χθεζε. Απνηέιεζκα ηεο 

αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο είλαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ. Με δεδνκέλν φηη ν 

λαχινο απνηειεί ην θχξην έζνδν ηνπ πινηνθηήηε, είλαη εχινγν φηη κία πηψζε ησλ 

λαχισλ ζα επηθέξεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα θέξδε ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

 

Οη Alizadeh θαη Talley (2010) ζεσξψληαο σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

κηθξννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ γηα κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο, 

πξνέβεζαλ ζε αλάιπζε ησλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία. ην 

άξζξν ηνπο δηεξεπλνχλ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ αλαθνξηθά κε ηηο κεγάιεο 

λαπηηιηαθέο δηαδξνκέο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο, ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ηνλ θφζκν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο laycan
3
 πεξηφδνπ 

ησλ λαπηηιηαθψλ ζπκβνιαίσλ.  

 

Ζ αγνξά ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο, φπσο άιισζηε θάζε αγνξάο,  ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο είλαη παξάγσγε δήηεζε, πξνέξρεηαη δειαδή απφ ηελ 

αλάγθε γηα κεηαθνξά αγαζψλ, απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην.   

 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζθνξά γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ, ηελ ρσξεηηθφηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε, ηηο 

λαππεγήζεηο λέσλ πινίσλ, ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ζηέιινληαη 

ηα πινία πξνο δηάιπζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ησλ πινίσλ ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ λαπηηιηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ λαπισηή κεγάιεο επειημίαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη απαηηήζεηο ηνπ γηα κεηαθνξά θαη απφ ηελ άιιε δίλεη ζηνλ πινηνθηήηε ηελ 

                                                 

3
 Διάρηζην πξνο κέγηζην ρξνληθφ πεξηζψξην άθημεο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη θφξησζεο 
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δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζηφινπ ηνπ κέζσ ηεο παξνρήο ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Σα ζπκβφιαηα πνηθίιινπλ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ζπκθσλίαο θαη ην 

είδνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη. Υσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Ναχισζε θαηά 

ηαμίδη -Voyage Charter, πκβφιαην εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο - Consecutive Voyage ή 

Contracts of Affreightment,  Υξνλνλαχισζε - Time- or Period- Charter θαη Ναχισζε 

γπκλνχ πινίνπ - Bareboat Charter. Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ 

είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θαζελφο, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ λαχινπ, ε θαηαλνκή ηνπ 

θφζηνπο θαη νη εκπνξηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο.   

 

ε θάζε ζπκβφιαην λαχισζεο πινίνπ ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο. Ζ πξψηε 

είλαη ε κέξα νινθιήξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ 

λαπισηή κε απνηέιεζκα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ (fixture date). Ζ δεχηεξε 

ζεκαληηθφηεξε εκεξνκελία είλαη  εθείλε φπνπ ην λαπισκέλν πινίν πξέπεη λα 

παξαδνζεί ζηνλ λαπισηή (layday). Ζ πεξίνδνο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εκεξνκεληψλ 

είλαη γλσζηή σο πεξίνδνο laycan.  

 

ε επφκελν ζεκείν ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ δηαθχκαλζε ησλ λαχισλ, νη νπνίεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ωζηφζν, 

ε ρξήζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

λαχισλ δελ δίλεη ζαθή απνηειέζκαηα γηα ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Οη πινηνθηήηεο θαη νη λαπισηέο επηζπκνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζνπλ ηηο 

ηακεηαθέο ηνπο ξνέο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη λα ιάβνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο 

απνθάζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο ηηκέο 

ησλ λαχισλ βξίζθεηαη ζε κειέηεο ησλ  Σακβάθεο θαη Θαλνπνχινπ (2000), νη νπνίνη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

δηαθχκαλζε ησλ λαχισλ θαη ζηελ ειηθία ησλ πινίσλ. Ζ κειέηε ηνπ Laulajainen (2007) 

δηεξεχλεζε ηηο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ζηηο 

δηάθνξεο λαπηηιηαθέο αγνξέο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο απηήο επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

ιφγν ηεο δήηεζεο πξνο ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα  (tonnage), ζηαζκηζκέλν απφ ηελ 

απφζηαζε ηεο πεξηνρήο θφξησζεο/ εθθφξησζεο. Ο ιφγνο απηφο απνηειεί έλαλ 
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ζεκαληηθφ παξάγνληα επεμήγεζεο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ γηα κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο 

ζηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία.  

 

Οη Alizadeh θαη Talley (2010) ζηελ έξεπλα ηνπο θαηέιεμαλ ζε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, ε δηαθχκαλζε ησλ λαχισλ είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ 

πεξίνδν laycan  θαη κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ (dwt). Γεχηεξνλ, ππάξρεη κηα ηαπηφζεκε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαθχκαλζε ησλ λαχισλ θαη ησλ laycan πεξηφδσλ.  Σξίηνλ, νη 

δηαθπκάλζεηο λαχισλ ζηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία θαη νη laycan πεξίνδνη δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ. Καη ηέηαξηνλ, νη laycan πεξίνδνη ησλ ζπκβνιαίσλ 

δηαθέξνπλ άκεζα ζε ζρέζε κε ηνπο λαχινπο θαη έκκεζα κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

λαχισλ. Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν θαζψο νη πςεινί λαχινη, ζε γεληθέο γξακκέο, 

αληαλαθινχλ ιηγνζηή δηαζεζηκφηεηα ζε ρσξεηηθφηεηα (tonnage). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

νη λαπισηέο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ έιιεηςε ζε ρσξεηηθφηεηα (tonnage), 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά λσξίηεξα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

θαζνξίζνπλ ηηο κεηαθνξηθέο ηνπο απαηηήζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ. Όηαλ ε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ λαχισλ θαη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ είλαη απμεκέλε νη 

λαπισηέο αλακέλεηαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ λαχισζε ελφο πινίνπ πεξηκέλνληαο ηελ 

αγνξά λα ζηαζεξνπνηεζεί.  

 

Σέινο, νη laycan πεξίνδνη γηα ζπκβφιαην ελφο κφλν ηαμηδηνχ είλαη αξλεηηθά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα θαηλνχξγηα (λεφηεξα 

ζε ειηθία) πινία έρνπλ κεγαιχηεξεο laycan πεξηφδνπο απφ φηη ηα παιαηφηεξα ζε ειηθία 

πινία.  

 

Γηα ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ ησλ δεμακελνπινίσλ θαη ησλ laycan 

πεξηφδσλ έθαλαλ ιφγν θαη νη ίδηνη ζπγγξαθείο (Amir H. Alizadeh θαη  Wayne K. 

Talley) ην 2011. ην άξζξν ηνπο αλαθέξνπλ φηη ε βηβιηνγξαθία έρεη εζηηάζεη  ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάιπζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ελψ δελ έρεη γίλεη θακία 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ
4
. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ζθνπφο ηνπ άξζξνπ ηνπο είλαη λα εξεπλήζνπλ ηελ 

ζεκαζία πνπ έρεη ην πινίν θαη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ησλ ζπκβνιαίσλ ζηνλ 

                                                 

4
 Ζ ίδηα αλαθνξά έγηλε θαη ζηελ ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία.  
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θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ θαη ησλ laycan πεξηφδσλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

ζπκβνιαίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο αλάιπζε, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 

έσο ησλ Μάξηην ηνπ 2009,  αηνκηθά/ κεκνλσκέλα λαπηηιηαθά ζπκβφιαηα 

δεμακελνπινίσλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο δείρλνπλ φηη ε δηάξθεηα ηεο laycan πεξηφδνπ 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ λαχισλ θαη 

αληίζηξνθα. Άιινη παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ απνηεινχλ ν ηχπνο 

ηνπ θχηνπο ηνπ πινίνπ, ην λεθξφ βάξνο ηνπ, ε ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ε πνξεία ηνπ 

ηαμηδηνχ. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο laycan πεξηφδνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο φπσο επίζεο ην Γείθηε Ναχισλ BFI - 

Baltic Dirty Tanker Index
5
 θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ.  

 

                                                 

5
 Σν Μάην ηνπ 1985 ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο εηζήγαγε ηνλ Baltic Freight Index (BFI – 

Γείθηεο Ναχισλ) κε ζθνπφ λα έρεη έλαλ δείθηε πνπ λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ νιφθιεξεο 

ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο. Απηφο ν δείθηεο ζα απνηεινχζε εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο κειινληηθήο 

λαπιαγνξάο. Αξρηθά θαηαζθεπάζηεθε απφ θαζεκεξηλά ζηνηρεία πνπ απνηεινχληαλ απφ 13 

δηαδξνκέο θαη δηάθνξα εκπνξεχκαηα θαη αλαλεψλνληαλ ζπρλά ψζηε λα παξακέλεη 

ελεκεξσκέλνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη δηαδξνκέο πνπ 

απνηεινχζαλ ηνλ δείθηε ηξνπνπνηήζεθαλ γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ αγνξά. Απφ ηφηε έρνπλ 

αλαπηπρζεί δείθηεο θαη γηα πην επηκέξνπο ηνκείο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο φπσο νη: Dry Bulk: 

BCI (Baltic Capesize Index), BPI (Baltic Panamax Index), BHI, BHMI(Baltic Handymax 

Index), BSI, BDI (Baltic Dry Index). Wet Bulk: BDTI (Baltic Dirty Tanker Index), BCTI 

(Baltic Clean Tanker Index). Πξηλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001, νη δείθηεο BDTI θαη DCTI ήηαλ 

ζπγρσλεπκέλνη ζηνλ BITR (Baltic International Tanker Routes).  

Γηα ηε δεκνζίεπζε φισλ ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο έρεη αλαζέζεη 

ζε εηαηξίεο κεζηηψλ (Shipbrokers) ηελ θαζεκεξηλή εθηίκεζε ησλ δηαδξνκψλ. Ζ βαζηθή 

ππνρξέσζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη λα εθηηκήζνπλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο 

αγνξάο ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα θάζε δείθηε θαη θπζηθά γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ νξίδεη ην 

Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο. Οη εηαηξίεο απηέο απνηεινχλ γηα ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο 

ηνπο εθηηκεηέο (Panelists), εθείλνπο δειαδή ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ δεκνζηεχνπλ ηνπο δείθηεο ή 

έλα πιαίζην δεηθηψλ (panel). 

Σν Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο εμάγεη έλαλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ πνπ δίλνπλ νη 

εθηηκεηέο γηα θάζε δηαδξνκή γηα ηνπο δείθηεο Baltic Dirty Tanker Index θαη Baltic Clean 

Tanker Index. O πξψηνο αθνξά ζηηο «βξψκηθεο» δηαδξνκέο ελψ ν δεχηεξνο ζηηο «θαζαξέο» 

δηαδξνκέο (ρίδα, 2007)  

Σν Υξεκαηηζηήξην ηεο Βαιηηθήο είλαη έλα δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην λαχισλ θαη απνηειεί κηα 

κνλαδηθή αγνξά γηα θνξησηέο, πινηνθηήηεο, κεζίηεο λαπιψζεσλ, πξάθηνξεο θαη φινπο φζνπο 

αζρνινχληαη κε ηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (Θενηνθάο, 2001) 
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Ζ αγνξά ησλ δεμακελνπινίσλ (φπσο νκνίσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα γηα ηελ αγνξά 

ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο)  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Ζ δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο κέζσ δεμακελνπινίσλ είλαη παξάγσγε δήηεζε, πξνέξρεηαη δειαδή απφ ηελ 

αλάγθε γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ. Δμαξηάηαη δε απφ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγαζψλ.  

 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζθνξά γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κέζσ δεμακελνπινίσλ εμαξηάηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληέο φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ην κέγεζνο ηνπ ζηφινπ ησλ 

δεμακελνπινίσλ, ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, ηηο λαππεγήζεηο λέσλ δεμακελνπινίσλ, 

ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, ηνλ ξπζκφ δηάιπζεο ησλ πινίσλ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

ζηφινπ ησλ πινίσλ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή.  

 

Μειέηεο κεηαμχ άιισλ  απφ ηνπο Hawdon (1978), Strandenes (1984), and Beenstock 

and Vergottis (1989, 1993), εξεπλνχλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ησλ λαχισλ, ηηο ηηκέο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ζαιάζζεο θαη ηελ ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Μέζσ 

ησλ εξεπλψλ ηνπο βξήθαλ φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

θαζνξίδνληαη απφ ηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, 

ην ζαιάζζην εκπφξην, ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, ηηο 

παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ, ηηο παξαδφζεηο λεφηεπθησλ δεμακελνπινίσλ θαη ηνλ ξπζκφ 

δηάιπζεο δεμακελνπινίσλ.   

 

Πην πξφζθαηεο κειέηεο απφ ηνπο Dikos et al. (2006) θαη Randers θαη Goluke (2007) 

ρξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ θαη 

λα πξνβιέςνπλ ηνπο λαχινπο ησλ δεμακελνπινίσλ. 

 

Άιιεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ κνλνδηάζηαηα ή 

πνιπκεηαβιεηά κνληέια πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηηκέο ησλ 

λαχισλ θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπο.  Απηά ηα κνληέια έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πξνβιέςνπλ ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπο. (Veenstra and Franses, 
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1997; Kavussanos and Alizadeh, 2002; Kavussanos, 2003; Adland and Cullinane, 2005, 

2006; Lyridis et al., 2004; Batchelor et al., 2007). 

 

Απηέο νη κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεληξσηηθά κνληέια θαη καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο ζε κηα πξνζπάζεηα «αηρκαιψηηζεο» ηεο δπλακηθήο θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ησλ λαχισλ. Δλ ζπλερεία ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνληέια απηά γηα πξνγλσζηηθνχο ζθνπνχο. 

Ωζηφζν, ε επίηεπμε θαη νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο δελ είλαη πάληα 

ειπηδνθφξα.  

 

Ζ ιήςε κε θαιψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ρξήζε ζπλνιηθψλ θαη 

καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο ζε καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν κπνξεί λα απνδερζνχλ ρξήζηκεο γηα κεζνπξφζεζκνχο θαη καθξνπξφζεζκνπο 

επελδπηηθνχο ζθνπνχο, σζηφζν, νη πινηνθηήηεο θαη νη λαπισηέο απαηηνχλ ηελ 

πξφβιεςε ζε λαχινπο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ψζηε λα ιεθζνχλ νη επηρεηξεζηαθέο 

απνθάζεηο, λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδξνκέο).  

 

Οη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ζρεηηθά κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζηηο ηηκέο ησλ 

λαχισλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν πεξηνξίδνληαη ζε κειέηεο ησλ  Σακβάθεο (1995) 

θαη  Σακβάθεο θαη Θαλνπνχινπ (2000). πγθεθξηκέλα ν Σακβάθεο (1995) ππέζεζε φηη 

ε θαηαζθεπή θαη ε λαχισζε ελφο δεμακελνπινίνπ δηπινχ θχηνπο (double – hull) 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηελ Ρχπαλζε απφ ην Πεηξέιαην 1990 (Oil Pollution Act- 

OPA)
6
 ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ γηα ηα δεμακελφπινηα δηπινχ 

θχηνπο (double  - hull) έλαληη απηψλ ηνπ κνλνχ θχηνπο (single – hull). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε απμαλφκελε πίεζε γηα λαχισζε δεμακελνπινίσλ double – hull  ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ηέηνησλ πινίσλ έλαληη ησλ single – hull θαη ζα 

νδεγνχζε ζε πςειφηεξεο ηηκέο λαχισλ. Ωζηφζν, ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

                                                 

6
 H Οδεγία απηή ππνγξάθηεθε ζηελ Ακεξηθή κε λφκν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990 θπξίσο σο 

απάληεζε ζηελ απμαλφκελε δεκφζηα αλεζπρία πνπ πξνθάιεζε ην αηχρεκα ηνπ Exxon Valdez. 

Ζ Οδεγία βειηίσζε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεηξειαηνθειίδσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζε δηαηάμεσλ.   
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έξεπλαο ήηαλ κεηθηά, θαζψο δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ λαχισζε ησλ 

double- hull  έλαληη ησλ single – hull δεμακελνπινίσλ.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ λαπηηιηαθψλ λαχισλ, δελ έρνπλ ζεσξεζεί σο θαζνξηζηηθνί  

παξάγνληεο πξνο κειέηε, παξάγνληεο φπσο ν ηχπνο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ηαμηδίνπ. Σν 

άξζξν ησλ Amir H.Alizadeh θαη  Wayne K.Talley (2011) ζπκπιεξψλεη ην θελφ απηφ 

παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ρξήζηκν 

εξγαιείν νξζήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ αιιά θαη ησλ λαπισηψλ θαη 

επελδπηψλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη αξρηθά φηη,  θαηά κέζν φξν, νη ηηκέο ησλ λαχισλ ησλ 

δεμακελνπινίσλ single – hull είλαη ζε πθαίξεζε ζε ζρέζε κε απηψλ ησλ double – hull. 

ηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο ησλ λαχισλ ησλ δεμακελνπινίσλ είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο κε 

ηελ δηάξθεηα ησλ laycan πεξηφδσλ θαη αξλεηηθά κε ην λεθξφ βάξνο  (deadweight). Όζνλ 

αθνξά ηε ζπζρέηηζε κε ην λεθξφ βάξνο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη ηηκέο ησλ 

λαχισλ γηα κεγάια δεμακελφπινηα αλακέλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο ζηελ 

αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο  ζε αληίζεζε κε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηα κηθξφηεξα 

δεμακελφπινηα. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη ππάξρεη ηαπηφζεκε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

ησλ λαχισλ θαη ησλ laycan πεξηφδσλ θαζψο θαη φηη, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο πνηθίιεο 

λαπηηθέο δηαδξνκέο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο ησλ λαχισλ γηα back – haul
7
 δηαδξνκέο 

ήηαλ κεησκέλεο. Οη laycan πεξίνδνη γηα δηαδξνκέο απφ ηελ Γπηηθή Αθξηθή θαη  ηνλ 

Πεξζηθφ Κφιπν πξνο ηελ Ηλδία θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή είλαη καθξχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαδξνκέο απφ ηελ Μεζφγεην, ηελ Μαχξε Θάιαζζα, ηελ Βφξεηα Θάιαζζα, ηελ 

Καξατβηθή θαη ηελ Βαιηηθή. Σέινο, νη laycan πεξίνδνη ησλ ζπκβνιαίσλ δηαθέξνπλ 

άκεζα ζε ζρέζε κε ηνπο λαχινπο θαη έκκεζα κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ λαχισλ.  

 

 

3.3.1 ςνέπειερ από ηη διακύμανζη ηυν ναύλυν  

Οη δηαθπκάλζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ λαχισλ γηα κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο θαίλεηαη 

λα επηθέξνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ηφζν ζηνπο πινηνθηήηεο φζν θαη ζηνπο λαπισηέο. Απφ 

                                                 

7
 Back- haul, επηζηξνθή ηνπ πινίνπ ζην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπ 
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ηε κία πιεπξά ε λαπηηιηαθή εηαηξεία (πινηνθηήηεο) έρεη σο πεγή ησλ εζφδσλ ηεο ην 

λαχιν θαη επηζπκεί κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ απηνχ, 

θαη απφ ηελ άιιε, νη λαπισηέο επηζπκνχλ ηελ κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ επηδηψθνληαο ην ρακειφηεξν δπλαηφλ θφζηνο.  

 

Σα επξήκαηα ησλ κειεηψλ ησλ Alizadeh θαη Talley κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν απφ 

ηνπο πινηνθηήηεο φζν θαη απφ ηνπο λαπισηέο  σο κέζν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

λαχισλ θαη ησλ πεξηφδσλ laycan.  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο λαπισηέο, ε είζνδνο ηνπο ζηελ αγνξά θαη νη απνθάζεηο ηνπο, 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε, θαη θαη‟ επέθηαζε, ηελ ηηκή ησλ λαχισλ. Ωζηφζν, 

νπνηαδήπνηε αλακνλή απφθαζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε επλντθφηεξσλ λαχισλ κπνξεί 

λα απνηειέζεη θίλδπλν νξζήο ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο νη ηηκέο ησλ λαχισλ ηείλνπλ λα 

κεηαβάιινληαη εληφλσο ζε κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

πινηνθηήηεο δχλαληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηνπ πινίνπ θαη ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, 

ψζηε λα θαζνξίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ λαχινπ θαη αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη 

επελδχζεηο επί θαη εθηφο ηνπ πινίνπ.  

 

Δλ θαηαθιείδη, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ θαη νη laycan πεξίνδνη απνηεινχλ 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. εκεησηένλ δε, φηη ε επηινγή ηεο 

laycan πεξηφδνπ δχλαηαη λα επεξεάδεη ηελ ηηκή ηνπ λαχινπ θαη αληηζηξφθσο, ην 

επίπεδν θαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ λαχινπ λα επεξεάζεη ηελ επηινγή ηεο laycan 

πεξηφδνπ.   

 

 

3.4  Δπενδςηικοί κίνδςνοι ζηη ναςηιλία
 

Οη επελδχζεηο ζηηο πςειήο έληαζεο θεθαιαίνπ βηνκεραλίεο, φπσο είλαη θαη ε λαπηηιία,  

απαηηνχλ κηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θίλδπλνη πνπ ζα επεξεάζνπλ ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζηφρνη, ν ηχπνο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ  

ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνη.  



 

47 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ζηξαηεγηθήο θαη αλάπηπμεο πνιπάξηζκσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

απνηειεί ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κεηφρσλ ηνπο. 

Παξφια ηαχηα, νη ζηφρνη απηνί, ζε κεξηθέο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο ησλ ηδηνθηεηψλ 

ζηφινπ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ, δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην γεληθφ κέζν φξν 

θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

ειεγρζέλησλ εμφδσλ κεηαθνξάο.   

 

Οη εκπνξηθέο λαπηηιηαθέο επελδχζεηο πέξαλ απφ ηνπο απζηεξά εκπνξηθνχο ζηφρνπο 

ηνπο, κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη 

αλάδεημεο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. Αλαθνξηθά,  πνιιέο είλαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ησλ νπνίσλ νη επελδχζεηο επεξεάζηεθαλ απφ ηε δεκνζηφηεηα θαη ην γφεηξν ηεο 

εηαηξείαο. Άιιεο εθηηκήζεηο ησλ ζηφρσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηε θνξνδηαθπγή, ε νπνία 

απνηειεί απνηέιεζκα ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα θαη ηεο δηεζλνχο δνκήο ηδηνθηεζίαο ηεο 

λαπηηιίαο. Άιισζηε ε θνξνδηαθπγή επλνείηαη απφ ηελ απνθπγή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ειέγρσλ, κέζσ ηεο απφθηεζεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απαιιαγκέλνπ απφ θνξνινγία 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Δπνκέλσο, νη ζηφρνη επέλδπζεο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ζπλνιηθνχο εηαηξηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, πξνο απνθπγήλ επελδπηηθψλ 

ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ θαη εληέιεη, λα δηαθξίλνληαη απφ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο θαη 

πνιηηηθέο πνπ αλαδχνπλ θαηά θαηξνχο θαη επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο πξννπηηθέο κηαο 

εηαηξείαο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ νη ηχπνη ησλ λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ θαη ε κειέηε ηνπο 

ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν γηα ηε λαπηηιία.  

 

 

3.4.1  Ναςηιλιακή επένδςζη ζε μικποοικονομικό επίπεδο   

ηελ ελφηεηα απηή ζα κειεηήζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ, νη 

νπνίεο απαηηνχληαη πξνο πινπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε είλαη: 

 ε πξφζζεηε αληηθαηάζηαζε θαη επέθηαζε 
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 ε ρσξεηηθφηεηα 

 ε λέα είζνδνο θαζψο θαη 

 άιιεο κνξθέο 

Κάζε θαηεγνξία κπνξεί λα αλαιπζεί ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ  φζν θαη ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο κειέηεο ζα εμεηαζηεί ε 

λαπηηιηαθή επέλδπζε κφλν ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. εκεησηένλ φηη ζηνπο φξνπο 

ηεο λαπηηιίαο, ε κηθξννηθνλνκία επηθεληξψλεηαη ζηε κεκνλσκέλε λαπηηιηαθή εηαηξία. 

 

Α. Ναπηηιηαθή επέλδπζε αληηθαηάζηαζεο   

Με ηνλ φξν «λαπηηιηαθή επέλδπζε αληηθαηάζηαζεο» αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πινίσλ, εθείλσλ πνπ δελ 

πιεξνχλ πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη, ζπλεπψο, δηαζέζηκα γηα 

αλάισζε κέζσ  ηξίησλ πξνζψπσλ ή πξνο δηάιπζε.  

 

εκαληηθνί ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πινίσλ ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζηηο αγνξέο ησλ λενλαππεγεζέλησλ πινίσλ 

είηε ζηηο αγνξέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, απνηεινχλ ε ηερληθή παιαίσζεο θαη ε 

αλεπάξθεηα ησλ πινίσλ, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, νη δηεζλείο 

θαλνληζκνί, θαζψο θαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

Β. Δπεθηαηηθή λαπηηιηαθή επέλδπζε  

Με ηνλ φξν «επεθηαηηθή λαπηηιηαθή επέλδπζε» αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιηηηθή 

επέλδπζεο ηνπ Κεθαιαίνπ πνπ αθνινπζεί ε θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πξνο επέθηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θαζψο θαη ηνπ κεξηδίνπ 

ηεο ζηελ αγνξά. Κχξηνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο είλαη 

νη επλντθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ή απηέο πνπ αλακέλνληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ ή ζπλαιιαγψλ, 

αλακελφκελεο θεξδνθνξίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Γ. Δπέλδπζε λέαο εηζφδνπ  

Ο φξνο «επέλδπζε λέαο εηζφδνπ» αληηπξνζσπεχεη ηελ ξνή Κεθαιαίνπ πξνο απφθηεζε 

πινίσλ, θαηλνχξησλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ, απφ λενεηζεξρφκελεο εηαηξείεο  ζηε λαπηηιηαθή 
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βηνκεραλία ή απφ εηαηξείεο πνπ αιιάδνπλ ηνκέα ιεηηνπξγίαο εληφο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θιάδνπ.  

 

Γ. Άιιεο κνξθέο επέλδπζεο  

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη φιεο νη επελδχζεηο πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ζηα ήδε ππάξρνληα πινία κηαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζηε θχζε θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

θνξηίνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε: 

 

i. πζηήκαηα  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε επηλφεζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ 

ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ κεηαηξνπή ή ηελ θαζφιε αιιαγή ησλ 

ζπζηεκάησλ ελφο πινίνπ. Μία ηέηνηα κεηαηξνπή δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

απνδνηηθφηεξε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαηά ηε πιεχζε κε φζν ην δπλαηφλ κέγηζηεο 

ηαρχηεηεο, θαζψο θαη ζε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κεηαηξνπή ησλ ζηξνβίισλ ζε κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί πην επεξγεηηθφ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ απφθηεζε ελφο λένπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ, αθφκε θαη αλ απηφ ζα είλαη 

ηερλνινγηθά νηθνλνκηθφηεξν φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, ηδηαίηεξα δε εάλ 

ε δηάιπζε ηνπ ππάξρνληνο πινίνπ δελ ζπληζηάηαη.  

 

ii. Φνξηίν  

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θνξηίν θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ απνηεινχλ έλα 

αθφκα είδνο λαπηηιηαθήο επέλδπζεο. πλήζσο ηέηνηνπ είδνπο ηξνπνπνηήζεηο 

επηβάιινληαη απφ ηε δηεζλή λνκνζεζία θαη ην είδνο ησλ ζπκβάζεσλ. Παξάιιεια, φκσο, 

πξνθχπηνπλ θαη σο απνηέιεζκα ησλ απαηηήζεσλ ησλ λαπισηψλ, απμάλνληαο έηζη ηε 

δπλακηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ.  εκεησηένλ δε, φηη νη απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο νδεγνχλ αξθεηέο θνξέο ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζε αιιαγή ηεο θχζεο ηνπ θνξηίνπ.  

 

iii. Μέγεζνο  
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Οη ηξνπνπνηήζεηο κεγέζνπο απνηεινχλ έλαλ απνδνηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο ησλ ηδηνθηεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αγνξά ελφο κηθξφηεξνπ 

ή κεγαιχηεξνπ πινίνπ, εηδηθά εάλ ην αξρηθφ πινίν δελ θξίλεηαη πξνο δηάιπζε. 

εκεησηένλ δε, ην γεγνλφο ηξνπνπνίεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.   

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο κεγέζνπο αθνξνχλ ηελ πξνζζήθε ή ηελ αθαίξεζε κέζνπ ηκήκαηνο 

ηνπ πινίνπ θαη δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ σο απφξξνηα άιισλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

φπσο ι.ρ. ε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ην ρεηξηζκφ κεγαιχηεξνπ εχξνπο εηδψλ 

θνξηίνπ θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρσξηζκνχ δεμακελψλ έξκαηνο.  

 

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

απνηεινχλ νη κειινληηθέο επηδξάζεηο ζηα κνληέια ηεο λαππεγηθήο επηζηήκεο θαζψο 

θαη θαηά πφζν ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα γηα ηελ επηζθεπή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξάηαζε ηεο δσήο ελφο πινίνπ θαιχπηεη ηηο 

ζεκειηψδεηο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηε ζεσξία ησλ 

“bionic ships”, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο θαη πηζαλέο ζαιάζζηεο θαηαζηξνθέο, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπλερή αληηθαηάζηαζε ησλ αλαλεψζηκσλ κεξψλ ηνπ πινίνπ.  

 

 

3.4.2 ςνέπειερ ηηρ ναςηιλιακήρ επένδςζηρ 

Ζ λαπηηιηαθή επέλδπζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ επηζπκεί λα 

αθνινπζήζεη ε θάζε επηρείξεζε. Με ηνλ φξν ζηξαηεγηθή ελλννχκε ηηο πνιηηηθέο πνπ 

έρεη ζέζεη ν CEO θαη γεληθφηεξα ε δηνίθεζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, ψζηε λα 

ζπληνλίζεη ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο επίζεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (παγθφζκηα νηθνλνκία, 

λαπηηιηαθή αγνξά) θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε δηνίθεζε 

έηζη ψζηε λα αξηζηνπνηεζεί ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη λα επηηεπρζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθέο νηθνλνκηθέο απνδνηηθέο απνθάζεηο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ 

κεραληζκφ ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη χζηεξα απφ ελδειερή  αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε), 
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ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη (βξαρππξφζεζκσλ, 

κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ)
8
.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη εθείλε πνπ ζπλδέεη ην κηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ην καθξννηθνλνκηθφ ηεο (ηάζεηο αγνξάο), κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηνπο νξάκαηνο πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε γηα ην κέιινλ ηα θαη ηελ ζέζε 

ηεο ζηελ αγνξά. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

αλαδείμεη ηελ δπλακηθή θαη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, ππεξληθψληαο ηεο 

αδπλακίεο ηεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. πλεπψο κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ ζσζηή λαπηηιηαθή επέλδπζε, κηα 

λαπηηιηαθή εηαηξεία έρεη ην κέζν δηα ηνπ νπνίνπ ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο, 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λαπισηψλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο 

κέζα απφ ηελ γξήγνξε θαη ζσζηή αληίδξαζή ηεο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο,  θαη ηέινο ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ηεο.  

 

3.5  Οι μικποοικονομικοί κίνδςνοι ζηιρ αποδόζειρ ηυν μεηοσών ηυν ναςηιλιακών 

επισειπήζευν  

ηελ ελφηεηα απηή κειεηψληαη νη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ κεηνρψλ ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιπζε ζε 

γεληθέο γξακκέο ζα εζηηάζεη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζην κηθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε κηα κηθξή αλαθνξά θαη ζην καθξννηθνλνκηθφ, ην νπνίν απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηε λαπηηιία. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί δε, φηη ην εχξνο ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ε αλάιπζε ηνπο ζηνρεχεη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  

 

Οη  λαπηηιηαθέο αγνξέο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν κέζα απφ 

έλα πιήζνο παξαγφλησλ, επηδξά νπζηαζηηθά ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. ε απηφ ην 

                                                 

8 Σδσξηδφγινπ, Γ, 2011, Σερληθέο – Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα 

ηελ ιήςε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 

Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Ναπηηιία.  
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πιαίζην θαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηζκάησλ αλά ρψξα, νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ν θίλδπλνο πνπ επηθέξνπλ, απνδίδνπλ ηδηαίηεξν αλεζπρεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ λαπηηιία κεηά ηελ δηαθνπή ηεο ζπκθσλίαο ηεο Bretton Woods
9
 ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απφ καθξννηθνλνκηθή άπνςε, κηα κεηαβνιή ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ λαπηηιία απμάλνληαο ή 

κεηψλνληαο ην επίπεδν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαζηζηψληαο ηηο εμαγσγέο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ θζελφηεξεο (ή αθξηβφηεξεο) θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλνληαο (ή 

κεηψλνληαο) ηελ δήηεζε ηεο λαπηηιίαο.  

 

Δπηπξφζζεηα, απφ δηάθνξεο κειέηεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηεκαηηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί θαη επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα εληνχηνηο είλαη αληηθαηηθά. Οη Chen and Jordan 

(1993) δηαπίζησζαλ φηη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηηο 

απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ζηηο ΖΠΑ ελψ νη Chen et al. (1986) βξίζθνπλ ζεκαληηθά 

ζεηηθή ζρέζε. Ο Hamao (1988), αθεηέξνπ, εμεηάδεη ηνλ θίλδπλν ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 

κέζα ζηελ Ηαπσλία, αιιά δελ δηαπηζηψλεη κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

 

Ζ παξαγσγή ηνπ παγθνζκίνπ πεηξειαίνπ έρεη απμεζεί απφ 66,9 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

αλά εκέξα ην 1990 ζε 75,3 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα ην 1998. Απφ ηελ αξρή 

ηνπ 1999 ν ζηφινο ησλ πεηξειαηνθφξσλ έρεη απμεζεί θαηά 7.000 ζθάθε πνπ 

                                                 

9
 Σν χζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Μπξέηηνλ Γνπληο ήηαλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

πξνζδηφξηδε ζηαζεξέο ηζνηηκίεο κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ. 

Ολνκάζζεθε έηζη απφ ηελ νκψλπκε Ννκηζκαηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάζθεςε ζην 

Bretton Woods ζην Νηνπ Υάκζατξ ησλ ΖΠΑ ε νπνία έγηλε ην απφ ηελ 1 έσο ηηο 22 Ηνπιίνπ ηνπ 

1944 θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη 44 ζπκκαρηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο είραλ βγεη ληθήηξηεο απφ 

ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Σν χζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Μπξέηηνλ Γνπληο 

ίζρπζε έσο θαη ην 1971. Ζ αλειαζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ε 

γεληθφηεξε αζηάζεηα ζηελ δηεζλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζθελή πξνθάιεζαλ δηαδνρηθέο 

ππνηηκήζεηο θαη αλαηηκήζεηο ησλ ηζρπξψλ λνκηζκάησλ πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε αζηάζεηα, 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλάγθε ιήςεο λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ απφ ηηο ΖΠΑ γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

δνιαξίνπ. Σα κέηξα απηά φκσο δελ απέδσζαλ θαζψο ηφζν ην ειιεηκαηηθφ ηζνδχγην ησλ ΖΠΑ 

φζν θαη ην θιίκα ηεο δηεζλνχο αβεβαηφηεηαο ζπλέρηζαλ λα ζπληεξνχληαη ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θαη ηειηθά ην 1971 κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ Ρίηζαξλη Νίμνλ, νη ΖΠΑ 

εγθαηαιείπνπλ ηελ κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ δνιαξίνπ ζε ρξπζφ θαη καδί κ‟ απηήλ ην ζχζηεκα 

ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods. Έηζη αξρίδεη ε λεφηεξε επνρή ησλ 

θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.  
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αληηπξνζσπεχνπλ ην 38,5% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Σν 

εκπφξην πεηξειαίνπ θαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, επνκέλσο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

κέζα ζηελ λαππεγηθή βηνκεραλία, θπξίσο ιφγσ ηεο κνλαδηθήο επηξξνήο ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε γηα ην δηα ζαιάζζεο εκπφξην. Ο 

αληίθηππνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη 

δηεπθξηληζηεί θαιά θαη απφ ηηο δχν θξίζεηο πεηξειαίνπ ην 1973 θαη ην 1979, φπνπ νη 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ηα επηηφθηα λαχινπ 

κεηψζεθαλ αηζζεηά ιφγσ ηεο ππεξρσξεηηθφηεηαο αξρηθά ζηνλ ηνκέα ησλ βπηηνθφξσλ 

σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο απαίηεζεο γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη ηηο θαθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

 

Οη Kanussanos and Marcoulis (2000) εληφπηζαλ κηθξννηθνλνκηθνχο θαη 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ ακεξηθάληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ   έξεπλα ηνπο επηθεληξψζεθε ζηηο εηαηξείεο 

κεηαθνξψλ (ζαιάζζηεο, ελαέξηεο, νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο) αιιά θαη ζε 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ άιισλ θιάδσλ (ειεθηξηζκφο, αέξην, δηχιηζε πεηξειαίνπ, 

αθίλεηα), εζηηάδνληαο θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο εθ ζαιάζζεο κεηαθνξάο. Αξρηθά 

εθαξκφζηεθε έλα πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν γηα ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ απηψλ ησλ θιάδσλ, έπεηηα γηα ηνπο 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηέινο εθαξκφζηεθε έλα ελνπνηεκέλν κνληέιν. Ζ 

εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εθθξάδεη ζρέζε κεηαμχ απνδφζεσλ κεηνρψλ, 

απνδφζεσλ αγνξάο, κηθξννηθνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη νη δείθηεο θεξδψλ πξν ηηκή 

κεηνρήο, ε νλνκαζηηθή αμία κεηνρήο πξνο αγνξαία, ην ελεξγεηηθφ πξνο αγνξαία αμία 

θαη ην ελεξγεηηθφ πξνο νλνκαζηηθή αμία αληίζηνηρε κε ρξνληθή πζηέξεζε 6 πεξηφδσλ. 

Οη κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ινγάξηζκνη ζηελ 

εμίζσζε. Όζνλ αθνξά ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη νη κεληαίεο αιιαγέο 

ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή, νη κεληαίεο αιιαγέο ζηνλ πιεζσξηζκφ, νη αιιαγέο ζηελ 

θαηαλάισζε θαη ε ππεξβάιινπζα απφδνζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Απηνί νη 

παξάγνληεο βξέζεθε φηη δελ επεξεάδνπλ φινη ηνπο ίδηνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ.  
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Αλαθνξηθά κε ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζηηο εθ ζαιάζζεο κεηαθνξέο, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη απνδφζεηο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηνλ δείθηε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξνο ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. Ο παξάγνληαο απηφο απνηειεί ην κνλαδηθφ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επηδξά ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαη 

θαλεξψλεη πσο ελψ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γίλνληαη πην πξνζαλαηνιηζκέλεο, ζε φξνπο 

κφριεπζεο
10

, νη επηδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηνπο ρεηξνηεξεχνπλ.  Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ν 

θιάδνο ηεο εθ ζαιάζζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ παξνπζηάδεη ρακειφηεξν, απφ ηνλ 

κέζν φξν, ζπζηεκηθφ θίλδπλν γηα πάλσ απφ δχν ππνπεξηφδνπο (66κελεο ην θάζε 

δηάζηεκα απφ 07/1984 έσο 06/1985) θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην ρακειφ βήηα
11

 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο ζε ζρέζε κε ην βήηα ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνκεραληψλ.  

Παξφια απηά ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ηεο εθ ζαιάζζεο κεηαθνξάο δελ έδεημε θακία 

δηαθνξά πάλσ ζηηο δχν ππφ εμέηαζε ππνπεξηφδνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Έηζη 

νη Kavussanos and Marcoulis θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ ήηαλ ε κφλε βηνκεραλία κεηαθνξψλ κε βήηα ζεκαληηθά ρακειφ θαη 

ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα βήηα άιισλ θιάδσλ κεηαθνξάο (αεξνπνξηθέο, 

ζηδεξνδξνκηθέο, νδηθέο κεηαθνξέο).  

 

 

3.5.1 ςνέπειερ από ηιρ αποδόζειρ ηυν μεηοσών ηυν ναςηιλιακών επισειπήζευν 

Πέξα απφ ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο (ή θαη καθξννηθνλνκηθνχο) παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ λαπηηιηαθή αγνξά ζε φξνπο απνδφζεσλ κεηνρψλ, ε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία έρεη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε θάζε άιιε εηαηξεία, επηδηψθεη δειαδή ηελ 

                                                 

10
 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial leverage) είλαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ρξένπο κε 

ζθνπφ ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε ή επέθηαζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα επηρείξεζε 

ή νξγαληζκφο ζεσξνχκε φηη θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο αλ 

επηδηψθεη ρξεκαηνδφηεζε κέζσ μέλσλ θεθαιαίσλ έλαληη ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
11

 Ο ζπληειεζηήο βήηα είλαη  έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή κηαο κεηνρήο είλαη ν θίλδπλνο (γλσζηφο θαη σο ξίζθν) πνπ πεξηθιείεηαη ζε απηήλ. 

Απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ζπζηεκαηηθφ θαη ζε κε ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν. Ο 

ζπληειεζηήο “beta” (beta coefficient) είλαη έλα ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν πνπ 

βνεζά ζηε κέηξεζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ (κε δηαθνξνπνηήζηκνπ) θηλδχλνπ κηαο κεηνρήο, δειαδή 

ηνπ θηλδχλνπ ηνπ αμηφγξαθνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ν νπνίνο δελ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Μεηξάεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη απνδφζεηο κηαο κεηνρήο ζπλ-δηαθπκαίλνληαη 

κε ηηο απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο Μ, ηελ απφδνζε δειαδή κηαο κεηνρήο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε ηεο αγνξάο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πνξεία ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

θάζε ρξεκαηηζηεξίνπ. Πεγή: Νηθφιανο Ζξ. Γεσξγηάδεο, 2005, Ο πληειεζηήο “Beta” κηαο 

Μεηνρήο, Investment Research & Analysis Journal 



 

55 

 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Αλ κηα επηρείξεζε (θαη ζαθψο κηα λαπηηιηαθή επηρείξεζε) παξνπζηάδεη θεξδνθνξία 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα απμεζεί, ελψ ε «αμία» ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πηζαλφλ λα κελ επεξεαζηεί νπζηαζηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

αλ κηα επηρείξεζε ιεηηνπξγεί βηψζηκα ( ζην λεθξφ ζεκείν) ή θαη δεκηνγφλα, ζα πξέπεη 

πξψηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ ηεο θαη ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζα κεησζεί δξαζηηθά. πλεπψο, ε αμία ησλ κεηνρψλ παξέρεη έλα θαιφ δείθηε 

κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

κεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε απφ άιιεο, έρνπλ πςειφηεξε 

ηηκή θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πξφζζεηα θεθάιαηα κε 

πεξηζζφηεξν επλντθνχο φξνπο. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηνρψλ παξέρεη 

κηα αθφκα βάζε νξζνινγηθήο ρξήζεο απνθάζεσλ γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε (Weston, Brigham, 1986).  

 

3.6 Πεπιβαλλονηικοί Κίνδςνοι
 

Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

ζα πξέπεη αξρηθά λα επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν λαπηηιηαθφο 

θιάδνο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ωζηφζν, ζηελ ελφηεηα απηή, ζα κειεηήζνπκε, απφ 

κία γεληθή ζθνπηά, ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε λαπηηιία θαη 

απνηεινχλ κηθξννηθνλνκηθφ θίλδπλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.   

 

Ο ΗΜΟ (International Maritime Organization – Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο) έρεη 

εθδψζεη κηα ζεηξά απφ θαλνληζκνχο νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία – 

αηκνζθαηξηθή θαη ζαιάζζηα – ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθ ζαιάζζεο.   

 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε πίεζε απμάλεηαη γηα ηελ αλάιεςε επζπλψλ εθείλσλ 

πνπ ξππαίλνπλ. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε γεληθφηεξε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ λαπηηιία δελ απνηειεί εμαίξεζε ζε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ην 
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φξακα ηνπ ΗΜΟ είλαη λα εμαιεηθζνχλ ή λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην φιεο νη αξλεηηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ επηπηψζεηο απφ ηα πινία. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο 

απηφο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηα κέηξα θαη νη 

θαλνληζκνί πνπ ζέηεη ν ΗΜΟ.  

 

Ο Οξγαληζκφο, ην 1973, πηνζέηεζε ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο 

Ρχπαλζεο απφ ηα πινία – ηελ γλσζηή MARPOL – ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε 

Πξσηφθνιια ην 1978 θαη 1997 θαη επηθαηξνπνηείηαη κε άιιεο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Ζ MARPOL αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηα πινία απφ ην πεηξέιαην, ηηο επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ, απφ ηηο 

επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο κε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, ηα 

ιχκαηα, ηα ζθνππίδηα θαζψο θαη ηελ πξφιεςε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Ζ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία είλαη απνηέιεζκα ησλ ηερληθψλ 

βειηηψζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ.  

 

Σν Παξάξηεκα ΗΗ ηεο MARPOL παξέρεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ - πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ εθείλεο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ 

Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ ησλ Πινίσλ  πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ επηθίλδπλα ρεκηθά 

(Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in 

Bulk - the IBC Code) -  εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ρεκηθά δεμακελφπινηα, ζηηο κέξεο καο, 

είλαη ζχκθσλα κε ηα πην απζηεξά πξφηππα θαηαζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θνξηίνπ ησλ δεμακελψλ. Ηδηαίηεξα απζηεξά είλαη επίζεο θαη ηα φξηα 

γηα ηηο απνξξίςεηο ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ δεμακελψλ ηα νπνία ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2007. Σα κέηξα απηά ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα ρεκηθά θνξηία.  

 

ηελ χκβαζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απαηηήζεηο γηα ηα δεμακελφπινηα. Σν 

1983 εηζήρζεζαλ κηα ζεηξά απφ ξηδνζπαζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα λέα 

δεμακελφπινηα φπσο ήηαλ ε απαίηεζε δηαρσξηζκνχ έξκαηνο. Μεηέπεηηα ππήξρε ε 

απαίηεζε γηα ηα πεηξειαηνθφξα πνπ παξαδίδνληαη απφ ην 1996 λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε δηπιφ θχηνο.   
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Όηαλ ηα πινία θζάζνπλ ζην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ, ε αλαθχθισζε είλαη ν πην 

πεξηβαιινληηθά θηιηθφο ηξφπνο δηάζεζήο ηνπο. Πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά ησλ πινίσλ 

πνπ πάλε γηα δηάιπζε, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ ράιπβα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ, ζηελ γεσξγία, ζε λνζνθνκεία, ζε ζπίηηα θαη αιινχ. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ δηάθνξεο αλεζπρίεο γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαιπηήξηα 

ησλ πινίσλ. Σνλ Μάην ηνπ 2009 ν ΗΜΟ πηνζέηεζε ηελ Γηεζλή χκβαζε ηνπ Υνλγθ 

Κφλγθ γηα ηελ Αζθαιή θαη Πεξηβαιινληηθά Οξζή Αλαθχθισζε ησλ Πινίσλ (Hong 

Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of 

Ships - the Hong Kong Convention). Ζ λέα Γηεζλήο χκβαζε εμηζνξξνπεί ηελ 

αζθάιεηα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο αλαθνξηθά κε ηελ δηάιπζε ησλ πινίσλ.  

 

Ο ΗΜΟ έρεη επίζεο εηζαγάγεη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο απφ ηα πινία. Σν Παξάξηεκα VI ηεο MARPOL ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα 

πξψηε θνξά ην 1997 κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ξχπσλ απφ ηα πινία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SOX)  θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ 

(NOX ) θαη απαγνξεχεη ηηο άζθνπεο εθπνκπέο νπζηψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην φδνλ. Θέηεη 

επίζεο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο εθπνκπέο πηεηηθψλ νπζηψλ απφ ηα δεμακελφπινηα. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008 ν ΗΜΟ πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν Παξάξηεκα VI ηεο MARPOL 

ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2010.  

 

Μέηξα επίζεο έρνπλ ιεθζεί θαη γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πινία. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ν ΗΜΟ πηνζέηεζε έλα 

λέν θεθάιαην ζηελ MARPOL ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα παθέην ππνρξεσηηθψλ 

ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ πνπ 

πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λέσλ πινίσλ κέζσ ησλ βειηηψζεσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ πξφσζεο ησλ πινίσλ, πθηζηάκελσλ θαη θαηλνχξγησλ.  Σα κέηξα 

αλακέλνληαλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

ην Παξάξηεκα V ηεο MARPOL γίλεηαη ιφγνο γηα ην δήηεκα ησλ απνξξίςεσλ απφ ηα 

πινία. Ο ΗΜΟ πξνρψξεζε ζε κηα πιήξε αλαζεψξεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ 
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ππφςε νη λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Σν αλαζεσξεκέλν Παξάξηεκα V εγθξίζεθε απφ 

ην MEPC 62 (Marine Environment  Protection Committee) θαη αλακέλνληαλ λα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

 

Έλα άιιν δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηα χθαια ηνπ πινίνπ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα χθαια ηνπ πινίνπ θαζαξά θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε θαη πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ησλ επηβιαβψλ 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαη παζνγφλσλ, ε βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί πξνζηαηεπηηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο δσήο ζηα χθαια ηνπ πινίνπ. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ΗΜΟ εμέδσζε θαη πηνζέηεζε ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηνλ 

Έιεγρν ησλ Δπηβιαβψλ Αληηδηαβξσηηθψλ πζηεκάησλ ζηα πινία (International 

Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships) ην νπνίν ηέζεθε 

ζε εθαξκνγή ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008. Ζ χκβαζε απαγνξεχεη ηελ ρξήζε επηβιαβψλ 

αληηδηαβξσηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαζηεξψλεη έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ πξφιεςε 

πηζαλήο κειινληηθήο ρξήζεο ηνπο.  

 

Σν έξκα είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ θαζψο εμαζθαιίδεη ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα ζηα πινία πνπ θηλνχληαη ρσξίο 

θνξηίν. Παξά φκσο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο ζηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ζπληζηνχλ ζεκαληηθή νηθνινγηθή απεηιή. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ επηβιαβείο νπζίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην έξκα ησλ πινίσλ, ν 

ΗΜΟ πηνζέηεζε ην 2004 ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη Γηαρείξηζε ηνπ 

Έξκαηνο ησλ Ηδεκάησλ ησλ πινίσλ (International Convention for the Control and 

Management of Ship‟s Ballast Water and Sediments). ηφρνο ηεο χκβαζεο απηήο είλαη 

ε πξφιεςε, ε ειαρηζηνπνίεζε θαη ηειηθά ε εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα έξκα ησλ πινίσλ.  

 

3.6.1 Οι ζςνέπειερ ηυν πεπιβαλλονηικών κινδύνυν ζε μικποοικονομικό επίπεδο  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

κέηξσλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνάγεη ν ΗΜΟ. Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηειεί έλα παγθφζκην πξφβιεκα ην νπνίν επηδεηά ιχζε. Ζ λαπηηιία δελ ζα κπνξνχζε 
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λα κελ ιάβεη κέξνο ζε φιε απηή ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Δμάιινπ δελ ζα πξέπεη λα 

ακειείηαη ην γεγνλφο φηη ην 90% ηνπ παγθφζκην εκπνξίνπ γίλεηαη κέζσ ησλ ζαιάζζησλ 

δξφκσλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε λαπηηιία ζπκβάιιεη θη εθείλε ζηελ εμάπισζε  ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία.  

 

Ωζηφζν θάζε λφκηζκα έρεη δχν φςεηο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα νινθιεξσηηθή 

εηθφλα ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ απηψλ ζηελ λαπηηιηαθή 

εηαηξεία.  

 

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπλ ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ βξίζθνληαη ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ. Ο  

Masamichi Morooka, πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

(International Chamber of Shipping - ICS) έθαλε ιφγν ζηηο 19 Μαξηίνπ 2013  φηη ην 

θφζηνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ ζα κπνξνχζε λα αλέιζεη ζε εθαηνληάδεο 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαθάιεζε ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έμνδα κε ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα έξζνπλ αληηκέησπεο νη 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη κε ηα θαζαξφηεξα θαχζηκα. Σα πινία ζπλήζηδαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θζελά, αθαηέξγαζηα θαχζηκα.  Με ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρεη ζεζπίζεη 

ν ΗΜΟ ηα πινία ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

θαχζηκα φκνηα κε απηά ηεο πνηφηεηαο ηνπ diesel. Σέηνηνπ είδνπο θαχζηκα είλαη πεξίπνπ 

50% αθξηβφηεξα απφ απηά πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπηπιένλ, νη ηηκέο ηνπο 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαζψο νη ship operators είλαη ζε δηακάρε κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

απηνθηλήησλ θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο θαζψο θαη 

ηηο πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηα δηπιηζηήξηα.  Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ην ICS - Institute of Chartered Shipbrokers  δεηά απφ ηνλ ΗΜΟ λα εθπνλήζεη 

ζρεηηθή κειέηε γηα ην δήηεκα απηφ.  

 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε ιφγνο γηα ηα κέηξα πνπ πηνζεηεί ν ΗΜΟ γηα ηελ 

κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα πινία 
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θαζψο επίζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νξζνινγηθφηεξνπ θαζαξηζκνχ ηνπ έξκαηνο. 

Μηα κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ην 2012 απφ ην Journal of Marine Engineering and 

Technology αλαθέξεη φηη ππνινγίδεη φηη πεξίπνπ 60.000 πινία ζε φιν ηνλ θφζκν ζα 

ρξεηαζηνχλ επηδηφξζσζε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο θαζαξηζκνχ κε θφζηνο 

πεξίπνπ 1,7 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ε κία.  Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη πψο ζα πείζνπλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηηο ηξάπεδεο λα ηνπο 

δαλείζνπλ ρξήκαηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ φηαλ εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα απφζβεζεο.  

 

ε γεληθέο γξακκέο απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί είλαη φηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

ππνινγίδνληαο ην θφζηνο φισλ ησλ παξαπάλσ πξνο πηνζέηεζε κέηξσλ, 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θαιψο πξάηηνπλ θαη θέξλνπλ ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε. ε έλα 

πξφζθαην ζπλέδξην πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα  ν έιιελαο πινηνθηήηεο αλέθεξε ζρεηηθά φηη 

«κεηαθέξνπκε ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη παξάγνπκε ην 2,7% ησλ 

εθπνκπψλ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα ελεξγνχκε κε 

αδηαθνξία πξνο ην πεξηβάιινλ».   

 

Ο Philip Roche, έλαο δηθεγφξνο απφ ην Norton Rose πνπ ζπκβνπιεχεη ηνπο θιάδνπο 

ησλ κεηαθνξψλ γηα ξπζκηζηηθά ζέκαηα, αλαθέξεη φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, γηα 

παξάδεηγκα, έρνπλ πηέζεη πην έμππλα απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Αιιά θαη πάιη, 

φπσο ν ίδηνο ζεκεηψλεη, ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη κεγαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν 

θαηαθεξκαηηζκέλε απφ ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζθνιφηεξε 

ηελ χπαξμε ελφο ελσκέλνπ κεηψπνπ πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καζψο 

ε λαπηηιία απνηειείηαη απφ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηεξνχληαη ησλ 

εμειηγκέλσλ δεκφζησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη επηρεηξήζεηο – θνινζζνί.  

 

Σέινο, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα εηπσζεί είλαη φηη ζθνπφο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ 

ήηαλ λα κεηψζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο θαλνληζκψλ θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ απφ πιεπξάο λαπηηιίαο 

αιιά λα εμεηάζεη παξάιιεια ηηο επηπηψζεηο πηνζέηεζεο  απηψλ ησλ κέηξσλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απηέο επσκίδνληαη, δειαδή 

ηηο ζπλέπεηεο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.  
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3.7 ύνοτη Κεθαλαίος 

ην θεθάιαην απηφ κειεηήζακε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη νπνίνη εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Γηαπηζηψζεθε πσο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη θαη επεξεάδεη ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζηεξηά θαη ζε ζάιαζζα. ην ελ ιφγσ 

δπλακηθφ παξαηεξείηαη κεγάιε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θπξίσο 

αμησκαηηθψλ, ελψ παξάιιεια παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην θαη πξνο αμηνπνίεζε ην 

γπλαηθείν δπλακηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην θιάδν ή θαη επηζπκεί λα ελζσκαησζεί ζε απηφλ.  

 

Ζ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε λαπηηθνχο απνηέιεζε ζέκα κειέηεο πνιιψλ 

κεγάισλ νξγαληζκψλ, φπσο νη IMO, BIMCO/ISF θ.α., νη νπνίνη δηεμήγαγαλ δηάθνξεο 

κειέηεο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη απαηηείηαη νπζηαζηηθή 

εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζθνξάο λαπηηθψλ κε ηε δήηεζε πνπ παξνπζηάδνπλ, ζεκεησηένλ 

δε φηη ε κεησκέλε πνζφηεηα ζε πιήζνο λαπηηθψλ πξνθαιεί κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.  Δληνχηνηο, απαηηείηαη εκβάζπλζε ζε πνηνηηθά 

ζηνηρεία φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία απφ θαη πξνο ην 

πινίν, ηα καθξνζθειή ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη ησλ θνηλσληθή αζθάιηζε.  

 

Δπηπξφζζεηα, ζηνπο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε λαπηηιία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ. Παξαηεξνχκε φηη ε δηαθχκαλζε ησλ λαχισλ είλαη 

ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ πεξίνδν  laycan θαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ, αθνχ ηα πην 

κεγάια πινία είλαη πην επαίζζεηα ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, νη ηηκέο 

ησλ λαχισλ δηαθέξνπλ άκεζα κε ηηο laycan πεξηφδνπο θάζε ηχπνπ λαπηηιηαθνχ 

ζπκβνιαίνπ ελψ νη δεχηεξεο θέξνπλ έκκεζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη λαχινη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη νη ζαιάζζηνη δξφκνη θαη 

ε γεσγξαθηθή ζέζε απνηεινχλ έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ 

λαχισλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λαχισλ, θπξίσο απφ ηε πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ.     
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Παξάιιεια, ε ζσζηή λαπηηιηαθή επέλδπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζεί ε λαπηηιηαθή επηρείξεζε απνηεινχλ ηε δίνδν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά.  Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ηχπνπ 

επέλδπζεο, ή θαη ζπλδπαζκφ απηψλ, νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λαπισηψλ θαη ζηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο. Άιισζηε νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχληαη 

απφ ηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο επηβάιινπλ ηε 

γξήγνξε θαη νξζή αληίδξαζε ηεο. 

 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είλαη νη απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ ηεο, νη νπνίεο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην δηεζλέο εκπφξην. Σν δηεζλέο 

εκπφξην απνηειεί ηνλ ππξήλα πξνζθνξάο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν, κέζσ 

ηνπ κε ελνπνηεκέλνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο, επηδξά ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζηζηά ηηο 

εμαγσγέο θζελφηεξεο ή αθξηβφηεξεο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη αχμεζε ή κείσζε 

αληίζηνηρα ζηε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ επηπέδσλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. εκεησηένλ δε φηη ε αμία ηεο κεηνρήο απνηειεί δείθηε 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ επηθέξεη ην πεξηβάιινλ ζε κία λαπηηιηαθή 

επηρείξεζε. Οη θίλδπλνη απηνί έγθεηληαη ζηε παγθφζκηα «πξάζηλε» λννηξνπία γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ επζπλψλ εθείλσλ πνπ ξππαίλνπλ. ε απηφ ην πιαίζην έρνπλ θαζνξηζηεί 

θαλνληζκνί απφ ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία, 

MARPOL, φπσο ν δηαρσξηζκφο ηνπ έξκαηνο θαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη νπνίνη επηβάιινπλ δπζκελή ιεηηνπξγηθά θφζηε ζηε 

λαπηηιία. εκαληηθφηεξν, φκσο, θφζηνο απνηειεί ε ππνρξεσηηθή ρξήζε θαζαξφηεξνπ 

θαπζίκνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ ζην 50%.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

4.1. Γενικά ζηοισεία 

Οη νδηθέο θαη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ππάγνληαη ζηνλ θιάδν ησλ ρεξζαίσλ 

κεηαθνξψλ, δειαδή απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα κεηαθηλεζνχκε πάλσ ζηε Γε. 

ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη αγαζψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, ελψ ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο απαηηείηαη ε ππνδνκή γξακκψλ 

ζηδεξφδξνκνπ. Ωζηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο κειέηεο ζα εζηηάζνπκε ζηελ 

κεηαθνξά αγαζψλ κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, δειαδή ηηο ιεγφκελεο Οδηθέο 

Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο (ΟΔΜ).  

 

Οη κεηαθνξέο κε νδηθά κέζα αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηε κεηαθνξά έηνηκσλ ή ζρεδφλ 

έηνηκσλ πξντφλησλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Σα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη ε δπλαηφηεηα γηα „door to door‟ 

(πφξηα – πφξηα) ππεξεζίεο, δειαδή απφ ηελ απνζήθε ζηνλ πειάηε ρσξίο ελδηάκεζν 

ζηαζκφ, ε κε αλαγθαηφηεηα θνξηνεθθφξησζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ παξαιαβήο θαη 

παξάδνζεο, θαζψο επίζεο θαη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ. 

 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα γλσξίζκαηα ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ρηιηάδσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (Παξαβάληεο, Η, 

Αζεκαθφπνπινο, Ν, Λαγνδήκνο, Α, Γεκέζηηραο, Π,  Σδηθφπνπινο,  Α,  Κξεηηθνχ, Γ,  

Γεκεηξίνπ, Ν, 2005), δελ απαηηνχληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ 

ηνπ θνξηίνπ (φπσο γίλεηαη κε ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα)  ελψ απνηειεί βηνκεραλία 

εληάζεσο εξγαζίαο (ζε αληίζεζε κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο πνπ απνηεινχλ 

βηνκεραλίεο εληάζεσο θεθαιαίνπ) (KordaMentha, 2012).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 

Μεηαθνξέο θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 

πνπ ηηο δηέπεη. Οη δηεζλείο Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο (ΟΔΜ) κπνξνχλ λα 

δηελεξγνχληαη απφ κεηαθνξείο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα, ε νπνία ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα 

απηφ. Σν ζχζηεκα ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πεξίπινθν θαη 
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ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηθξαηεί θαζεζηψο ειεπζεξίαο 

δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, ελψ κε ηξίηεο ρψξεο αληαιιάζζνληαη άδεηεο κε βάζε 

πξνζπκθσλεκέλεο πνζνζηψζεηο. Οη δηεζλείο ΟΔΜ ρσξίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο 4 

ηχπνπο: 

1. Οη δηκεξείο κεηαθνξέο δηελεξγνχληαη κεηαμχ δχν ρσξψλ, δειαδή εκπνξεχκαηα 

κηαο ρψξαο απιά κεηαθέξνληαη ζε κηα άιιε ρψξα. Άλ θακία απφ ηηο 

εκπιεθφκελεο δπν ρψξεο δελ αλήθεη ζηελ ΔΔ, ζπλήζσο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα 

πνπ εθδίδεηαη βάζεη δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ. 

2. Οη δηακεηαθνκηζηηθέο (transit) κεηαθνξέο είλαη επίζεο απιέο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ απφ κηα ρψξα ζε άιιε, πνπ φκσο έλα ηκήκα ηνπ δξνκνινγίνπ 

δηέξρεηαη απφ κηα ηξίηε ρψξα. Καη απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα δξνκνιφγηα απαηηνχλ 

άδεηα απφ ηηο ρψξεο transit δηέιεπζεο. 

3. ηηο ηξηγσληθέο κεηαθνξέο έρνπκε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δχν ρσξψλ 

απφ κεηαθνξέα ηξίηεο ρψξαο. Απηφο ν ηχπνο κεηαθνξάο είλαη κάιινλ ζπάληνο 

θαη απαηηνχληαη εηδηθέο άδεηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θξάηε είλαη ηδηαίηεξα 

θεηδσιά ζηελ έθδνζε ηξηγσληθψλ αδεηψλ επεηδή επηδηψθνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

εγρψξησλ κεηαθνξέσλ. 

4. Σέινο, θαηά ηηο ελδνκεηαθνξέο (γλσζηέο σο cabotage) έρνπκε κεηαθνξηθφ έξγν 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο κηαο ρψξαο απφ θνξηεγά ηξίηεο ρψξαο. Ζ 

δηελέξγεηα ελδνκεηαθνξψλ είλαη ζπάληα θαη ζπρλά απαγνξεχεηαη ξεηά (εθηφο 

ΔΔ) θαη πάιη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ληφπησλ κεηαθνξέσλ. 

 

Δμαηηίαο ηεο επειημίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη νδηθέο κεηαθνξέο, ν 

φγθνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κέζσ ησλ νδηθψλ δξφκσλ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  

έρεη απμεζεί. Ζ θαηαλνκή ησλ εγρψξησλ κεηαθνξψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  
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Πίνακαρ 11 - Καηαλνκή εγρψξησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηα έηε 2000 θαη    

2010.  

 

Πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ εγρψξησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ ΔΔ-27 εθηηκάηαη φηη ήηαλ 

πεξίπνπ 2.300.000 εθαηνκκχξηα ηνλνρηιηφκεηξα (tkm) ην 2010. Κάηη πεξηζζφηεξν απφ 

ηα ¾ ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαθεξφκελνπ απηνχ θνξηίνπ (76,4%) έγηλε κέζσ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. Σν κεξίδην ην εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθψο ζηελ ελδνρψξα είλαη 

ηεζζεξάκηζη θνξέο πςειφηεξν απφ ην κεξίδην πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο (17,1%) ελψ κφιηο ην 6,5% ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ.  
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Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αμίδεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε κεηαθνξηθή ηδηφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ. Οη νδηθέο κεηαθνξέο ην 2000 θαηαιάκβαλαλ ην 73,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηαθνξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελψ ην 2010 έθζαζαλ ζε πνζνζηφ ην 76,4%, 

κεηψλνληαο νπζηαζηηθά ην κεξίδην πνπ θαηείραλ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαζφηη 

ην πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαλ κέζσ ησλ πισηψλ ζαιάζζησλ νδψλ 

παξέκεηλε ζηαζεξφ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Διιάδα νη κειινληηθέο ηάζεηο δείρλνπλ 

φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη.  

 

Πίνακαρ 12  - Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζηελ ΔΔ (δηο ηνλνρηιηφκεηξα) 

 

 

 

Πηγή: «Εςπωπαϊκή ενέπγεια και μεηαθοπέρ, Τάζειρ έωρ ηο 2030», Εςπωπαϊκή Επιηποπή, 2007 

 
 

Πίνακαρ 13  - Μεηαθοπά εμποπεςμάηων ζηην Ελλάδα (διρ ηονοσιλιόμεηπα) 

 

 
 
Πηγή: «Εςπωπαϊκή ενέπγεια και μεηαθοπέρ, Τάζειρ έωρ ηο 2030», Εςπωπαϊκή Επιηποπή, 2007 
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θνπφο ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο είλαη λα δείμεη φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ 

ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζηελ Διιάδα φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Παξάιιεια, ε θπξηαξρία απηή ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ θαίλεηαη φηη ζα 

ζπλερίζεη λα ππάξρεη θαη ζην κέιινλ.  

 

Ωζηφζν, θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο νη κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ. ε αληίζεζε, βέβαηα, κε ηελ Δπξψπε 

παξαηεξείηαη φηη νη ΟΔΜ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.  

 

Πίνακαρ 14 – Καηαλνκή Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζηελ Ακεξηθή, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_in_the_United_States#Cargo  

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν ζηδεξφδξνκνο είλαη εθείλνο πνπ θπξηαξρεί 

ζηε κεηαθνξά πξντφλησλ θαη αγαζψλ ζηηο ΖΠΑ. Παξφια απηά θαη ην πνζνζηφ ησλ 

νδηθψλ κεηαθνξψλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλν έλαληη ησλ ελαέξησλ θαη ησλ εγρψξησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

 

Έρνληαο αλαθέξεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ζηα 

επφκελα θεθάιαηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο 

νδηθψλ κεηαθνξψλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα αλαθεξζεί φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (φπσο ζπλέβε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ) ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο 

κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο είλαη θαηά πνιχ πεξηνξηζκέλε.  

 

Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο Σνλνρηιηφκεηξα  (εθ) Πνζνζηφ 

Δλαέξηεο  15,731 0.35% 

Οδηθέο 1,293,326 28.50% 

ηδεξνδξνκηθέο 1,733,777 38.21% 

Δγρψξηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 591,276 13.03% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_in_the_United_States#Cargo
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4.2 Αύξηζη ηυν ηιμών ηυν καςζίμυν  

Σν θφζηνο ησλ θαπζίκσλ απνηειεί , ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο εξγαζίαο, έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θφζηε ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Δληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην θφζηνο 

ησλ θαπζίκσλ αληηπξνζσπεχεη ην ¼  κε ην ⅓ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ελφο 

θνξηεγνχ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αγνξά ησλ 

Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηδηαίηεξα επαίζζεηεο εηδηθφηεξα φηαλ νη ηηκέο 

ησλ θαπζίκσλ απμάλνληαη. (McKinnon, Α, 2007).  

 

Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Μέζα ζε κηα 

δεθαεηία νη ηηκέο έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί  ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2000 ε ηηκή ηνπ βαξειηνχ θπκαίλνληαλ ζηα $ 27,2 γηα λα θζάζεη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ηα $ 95,3 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ζηα $99,07. Γηαγξακκαηηθά ε 

εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαίλεηαη παξαθάησ.  

 

Γιάγπαμμα 5 – Δμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ  

 

 
 

 Πηγή: http://www.worldoils.com/oilprice.php  

 

 

Οη δηεζλείο ηάζεηο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ βέβαηα δελ άθεζαλ 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ ρψξα καο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 2004 – 2006 (Ηαλνπάξηνο 

2004 – Μάξηηνο 2006) παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 49%.  

 

 

http://www.worldoils.com/oilprice.php
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Γιάγπαμμα 6 – Πνζνζηηαία Μεηαβνιή ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

2004 – Μάξηην 2006.  

 

Πηγή: McKinnon, Α, 2007 

 

 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαζηζηά ην πεηξέιαην σο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηηο  κεηαθνξέο θαη ηδηαίηεξα ηηο νδηθέο αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο ηνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ. Ωζηφζν, απηφ πνπ δηεξσηάηαη θαλείο είλαη πσο ζα 

εμειηρζνχλ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζην κέιινλ. Όιεο νη πξνβιέςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη 

νη ηηκέο ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη. Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα εμαξηάηαη θαηά πνιχ 

απφ ην πεηξέιαην (ή παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ). Καζψο ε παγθφζκηα δήηεζε γηα 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη θαη ηα απνζέκαηα ηνπ δηαξθψο ζα 

κεηψλνληαη, νη ηηκέο ηνπ ζα παξνπζηάζνπλ αλνδηθή πνξεία. Πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε ηηκή 

ηνπ  πεηξειαίνπ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά 23% έσο ην 2025.  

 

4.2.1 ςνέπειερ από ηην αύξηζη ηυν ηιμών ηυν καςζίμυν 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ πλδέζκνπ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (Road Haulage 

Association) Geoff Dunning, δήισζε φηη ε αχμεζε ζην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ 

επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία κε δχν ηξφπνπο, ν πξψηνο αλαθέξεηαη ζηνπο πνιίηεο νη νπνίνη 

μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ  αγνξά θαπζίκσλ θαη ιηγφηεξα ζε άιια 

πξάγκαηα -  ξνχρα, ηξφθηκα θ.α. – ελψ ν δεχηεξνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή 
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ησλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε ηηκή απμάλεηαη γηαηί πνιιά απφ απηά παξαδίδνληαη κέζσ 

ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ηνπο θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πξντφλησλ.  

 

Λφγν ζρεηηθά κε ηηο άζρεκεο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ έθαλε 

θαη ν Garvin Kelly, ηερληθφο θαη επηρεηξεζηαθφο ζχκβνπινο ηεο Έλσζεο Οδηθψλ 

Μεηαθνξψλ (Road Freight Association) ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ληίδει ζα πξνζζέζεη έλα ηδηαίηεξα βαξχ θνξηίν ζηηο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ. 

πλέρηζε ιέγνληαο φηη εθείλνη πνπ ζα επσκηζηνχλ ην κεγαιχηεξν βάξνο θαη ζα 

επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν είλαη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο.  

 

ρεηηθά κε ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ν Hennie Heymans απφ ηελ DHL αλαθέξεη φηη ε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηαηί πεξηνξίδεη θαηά 

πνιχ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ζε κηα ρακειή βάζε εζφδσλ ή κε ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο.  

 

Δλ ζπλερεία ε Penny Henley, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζηελ εηαηξεία Blue Strata Trading, 

ζέηεη έλα αθφκα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο φπσο είλαη ν 

ζηδεξφδξνκνο ελδέρεηαη λα γίλνπλ βηψζηκε ιχζε. Πεξηζζφηεξνη ζα είλαη εθείλνη πιένλ 

πνπ ζα επηιέγνπλ ηνλ ζηδεξφδξνκν σο κέζν κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ζα ζπλερίδνπλ λα θιηκαθψλνληαη ζε πςειά επίπεδα.  

 

ε απηφ ην ζεκείν, αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ιφγηα ηνπ Hennie Heymans είλαη εχθνιν 

λα αληηιεθζεί θαλείο φηη θαη πάιη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο πνπ ζα 

πιεγνχλ πεξηζζφηεξν απφ άπνςε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ αιιά ηίζεληαη πιένλ θαη 

ζέκαηα βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Γελ ζα πξέπεη λα ακειείηαη ην γεγνλφο φηη ε εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ 

δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ θφζηνο ζηνπο κεηαθνξείο ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

αλαθηεζεί πιήξσο. Σν εγγελέο πξφβιεκα βξίζθεηαη ζηα ρηιηφκεηξα πνπ δηαλχεη ην 
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φρεκα «γεκάην» (loaded miles). Όινη νη κεηαθνξείο (πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο) έρνπλ έλαλ εγγελή αξηζκφ κηιίσλ φπνπ ηα νρήκαηα 

ηνπο δηαλχνπλ «άδεηα» φηαλ δειαδή παξαδίδνπλ έλα θνξηίν κέρξη ηελ θφξησζε 

θάπνηνπ άιινπ
12

. Ωζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ, πνπ ην θνξηεγφ 

δειαδή είλαη άδεην, νη κεηαθνξείο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ ηα έμνδα ησλ θαπζίκσλ. 

Σν παξαθάησ Γηάγξακκα απεηθνλίδεη ηη θνζηίδνπλ ζε θάζε θνξηεγφ ηα θελά κίιηα. Σν 

θφζηνο απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ $1,50 θαη $5.00  αλά γαιφλη γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο. 

Αθνξά  ζε 120.000 ρηιηφκεηξα αλά έηνο θαη ζε 6,8 κίιηα αλά γαιφλη. 

Γιάγπαμμα 7 – Απεηθφληζε θφζηνπο «θελψλ» κηιίσλ ζε έλα θνξηεγφ.  

 

 

Πηγή: http://events.eft.com/fuelprices/newsstories3.shtml  

 

Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, φηη κηα απιή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, απφ $2,00 ζε 

$5,00 ην γαιφλη θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέηξηα χπαξμε ηνπ παξάγνληα ησλ θελψλ 

κηιίσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, απμάλεη ην θφζηνο ζηα $5294,12 αλά θνξηεγφ αλά έηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο, γηα παξάδεηγκα,  σο κέζν έζνδν αλά ρηιηφκεηξν ηα $1,65 ηφηε ηα 

ζπλνιηθά έζνδα αλά φρεκα αλέξρνληαη ζηα $198.000 (εμαηηίαο ηνπ αξρηθνχ 

ππνινγηζκνχ φηη έλα θνξηεγφ δηαλχεη αλά έηνο 120.000 ρηι.). Απηφ ην επηπιένλ θφζηνο 

ησλ θαπζίκσλ αληηζηνηρεί ζην 2,7% ηεο κείσζεο ηνπ νξηαθνχ εζφδνπ. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ελφο νξηαθνχ κεηαθνξέα.  

 

                                                 

12
 Ζ παξάδνζε ελφο θνξηίνπ κπνξεί λα γίλεη ζε έλαλ ηφπν θαη ε παξαιαβή ηνπ επφκελνπ απφ 

έλαλ άιιν. Καηά ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην θνξηεγφ αλάκεζα ζηνπο δχν ηφπνπο, είλαη 

άδεην.  

http://events.eft.com/fuelprices/newsstories3.shtml
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Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ παξάγνληα ησλ «θελψλ ρηιηνκέηξσλ» ζα πξέπεη πάληα λα έρνπκε 

ζην λνπ καο φηη ε κεησκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νδεγεί θαη ζηελ κείσζε ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (θαζψο ηφζν νη νδηθέο φζν θαη νη άιιεο κεηαθνξέο είλαη 

απνηέιεζκα  παξάγσγεο  δήηεζεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 

κεηψλεηαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, παξάιιεια απμάλνληαη θαη ηα «θελά 

ρηιηφκεηξα» αθνχ πνιιέο θνξέο νη κεηαθνξείο δελ βξίζθνπλ θνξηίν.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ νδεγεί θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ.  Όπσο είδακε, ν θιάδνο ησλ Οδηθψλ 

Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Απηέο κε 

ηελ ζεηξά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πνιινί επηρεηξεκαηίεο αλαγθάδνληαη λα πνπιήζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο ζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ηηκέο γηαηί ζε άιιε πεξίπησζε ππάξρεη 

ζνβαξή πηζαλφηεηα θαηάζρεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ απφ ηελ ηξάπεδα ή 

θιεηζίκαηνο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ δεκηψλ.   

 

4.3 Η σπήζη ηυν νέυν ηεσνολογιών  

ηηο κέξεο καο ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα καο εθπιήζζνπλ θαζεκεξηλά θαζψο ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζπληειείηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Όπσο είλαη βέβαην, ε 

ηερλνινγία έρεη «εηζέιζεη» θαη ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο.  

 

ηελ ελφηεηα απηή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο  σο 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο εηαηξείεο νδηθψλ κεηαθνξψλ. θνπφο δελ είλαη λα γίλεη 

εθηελή αλαθνξά φιεο ηεο γθάκαο ησλ ηερλνινγηψλ αιιά ε παξνπζίαζε θάπνησλ 

βαζηθψλ ζεκείσλ ψζηε λα θαηαλνεζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο.   

 

Ζ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ επηηξέπεη ζηα αγαζά λα παξαρζνχλ θαη λα 

θαηαλαισζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ππνδνκψλ φπσο νη δξφκνη θαη ηα νρήκαηα. Με ηηο απαηηήζεηο γηα κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα απμάλνληαη, γίλεηαη απαξαίηεηε 
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είηε ε αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (π.ρ. θηηάρλνληαο θαηλνχξηνπο δξφκνπο) είηε  

βειηηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη δε λα αλαθεξζεί φηη 

νη κεηαθνξέο επηθέξνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, φπσο ηα αηπρήκαηα, 

ε ξχπαλζε, ε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε θαη ινηπά. 

 

Αληηκεησπίδνληαο ηελ απμεκέλε δήηεζε ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο κέζσ ηεο επέθηαζεο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ απνηειεί κηα αθξηβή επηινγή ε νπνία έρεη θαη 

αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ην πεξηβάιινλ. Γηα λα επηηεπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο νδηθέο 

κεηαθνξέο απαηηείηαη γξήγνξε αλάιπζε θαη επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο. 

Ο ιφγνο χπαξμεο απηήο ηεο απαίηεζεο είλαη φηη αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο κεηαθνξέο αιιάδνπλ ζπλερψο π.ρ. ε θπθινθνξηαθή θίλεζε, νη παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ θιπ. Απηή ε δπλακηθή απαηηεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κεηαθνξψλ λα 

ιακβάλνπλ γξήγνξεο θαη αθξηβείο απνθάζεηο. αλ ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο , ηα 

κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο εμειίρζεθαλ ζήκεξα ζηα επξέσο γλσζηά 

ηειεκαηηθά ζπζηήκαηα γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

Δπθπψλ Μεηαθνξηθψλ πζηεκάησλ (Intelligent Transportation Systems, ITS). 

 

Σα Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (ITS) (Κακπίηζεο, 2012) πξνζθέξνπλ κηα βηψζηκε 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα γεληθφηεξα. Μέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ logistics, ηα Δπθπή 

πζηήκαηα Μεηαθνξψλ πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο αμηφπηζηεο, έγθπξεο θαη δηαθαλήο 

πιεξνθφξεζεο ειαρηζηνπνηψληαο ηηο θαζπζηεξήζεηο, βειηηψλνληαο ηε ζπλδεζηκφηεηα 

γηα φιεο ηηο κεζφδνπο κεηαθνξάο θαη απμάλνληαο ηελ αζθάιεηα θα ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θα ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα, θαζψο επίζεο  βειηηψλνληαο θαη ηελ εμππεξέηεζε πξνο ηνλ πειάηε. Οη 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Information and Communication 

Technologies – ICT), απνηεινχλ κέξνο ησλ Δπθπψλ  πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ θαη 

πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δηαθαλείο, αμηφπηζηεο θαη 

απνδνηηθέο ππεξεζίεο ζπλαξηήζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη (ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν).  
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Με ηελ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, φιεο νη εηαηξείεο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη logistics έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αλά πάζα 

ζηηγκή κε ζθνπφ πάληνηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, φζν 

απαηηεηηθνί κπνξνχλ λα γίλνληαη νη ηειεπηαίνη.  

 

Ωζηφζν, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δελ ζπκβάιινπλ κφλν ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο αιιά παξέρνπλ θαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο νδεγνχο ησλ θνξηεγψλ. Σα κεγάια θνξηεγά εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο 

ηνπο ρξεηάδνληαη κεγάινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη φρη πάληα νκαδνπνηεκέλεο. 

 

Δπίζεο νη απνζηάζεηο πνπ δηαλχνληαη απφ ηα εκπνξηθά θνξηεγά δηαθέξνπλ θαηά πνιχ 

απφ απηέο ησλ Η.Υ. εθφζνλ ηα θνξηία έρνπλ λα κεηαθεξζνχλ ζε πνιχ κεγάιεο 

απνζηάζεηο πξνο φθεινο ησλ εηαηξεηψλ. Δλψ πνιπάξηζκνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ εκπνξηθψλ νρεκάησλ, ν θπξηφηεξνο απφ απηνχο 

ζεσξείηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο (αλάπηπμε κεγάιεο ηαρχηεηαο ζε ζεκεία πνπ δελ 

επηηξέπεηαη απφ ηνλ λφκν, είηε απφ ην ίδην ην νδφζηξσκα ηνπ δξφκνπ, παξάλνκεο 

πξνζπεξάζεηο θαη ρσξίο κεγάιε πξνζνρή, λχζηα θ.α.) κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο εθηφο 

απφ ηελ απψιεηα δσήο ησλ νδεγψλ θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηα αηπρήκαηα, ηφζν 

ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε φζν θαη ζην πεξηβάιινλ.  

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεγάιεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη νινέλα 

θαη πην δχζθνια γηα νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο, ηα 

ηειεκαηηθά ζπζηήκαηα σο ππνζπζηήκαηα ησλ Δπθπψλ Μεηαθνξηθψλ πζηεκάησλ 

απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ. 

Δπηηπγράλνπλ, δειαδή, κηα νηθνλνκηθά πξφζθνξε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ.  

 

Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα ησλ Δπθπψλ 

πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα επθπή ζπζηήκαηα θαη ν ηξφπνο 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 
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Σν Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αηπρεκάησλ (Accident Warning Information -AWI)  

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα αηπρήκαηα (ηνπνζεζία, είδνο νρήκαηνο θιπ.) ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζε ζπλδξνκεηέο νδεγνχο θνξηεγψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

απφζηαζεο απφ ηελ ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο. Σν AWI επίζεο πιεξνθνξεί ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ γηα ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο αλαιφγσο ην ζηπι νδήγεζεο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θιπ. Ζ πεγή ηελ πιεξνθνξηψλ γηα ηα αηπρήκαηα είλαη νη αηζζεηήξεο κέζα ζηα 

νρήκαηα, εθπεκπφκελα δεδνκέλα θιπ. Ο ζθνπφο ηνπ AWI είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηέηνησλ 

αηπρεκάησλ φπσο ε αιιαγή δξνκνινγίνπ. Γηάθνξεο κειέηεο έδεημαλ φηη κε ηελ ρξήζε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί επηηπρψο 

έσο 21%, ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ λα πέζεη 3% θαη νη θαζπζηεξήζεηο ζην  7%.  

 

Σα Απηφκαηα αξρεία νδεγψλ (Automated driver logs -ADL) ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο νδεγνχο φπσο νη ππεξσξηαθή εξγαζία, άδεηα αζζελείαο, δηαθνπέο, 

επηδφκαηα, θαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ θιπ. θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ νδήγεζεο.  

Σν ζχζηεκα αληρλεχεη ζρέδηα κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ νδεγφ. Έλα απιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

απηφκαηε ξχζκηζε θαζίζκαηνο θάζε θνξά πνπ ν νδεγφο κπαίλεη ζην ζχζηεκα γηα λα 

μεθηλήζεη ηελ νδήγεζε. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ παξαβάζεσλ (πρ. αιιαγή ζην επίπεδν αιθνφι), πνπ κπνξνχλ λα 

ππνδεηθλχνπλ θίλδπλν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία ζε δηαθνξεηηθνχο 

απνδέθηεο πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα απηή πρ. Back office, επηζεσξεηέο θιπ. Τπάξρεη ε 

αλάγθε γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε αξρείσλ ησλ δηάθνξσλ ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νδεγψλ, νη νπνίεο είλαη πνιχπινθεο ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο 

θίλεζεο ησλ νδεγψλ. Ζ δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν 

αλαθξηβεηψλ. Τπνινγίδεηαη απφ ζηνηρεία αηπρεκάησλ ηνπ 2008 πνπ νδήγεζαλ ζε 

ζαλάηνπο νδεγψλ θνξηεγψλ, έλα πνζνζηφ 16% είρε επίπεδα αιθνφι ζην αίκα κε 

απνδεθηά. Μάιηζηα ζε απηνχο ππήξραλ θαη νδεγνί βαξέσλ θνξηεγψλ. Ζ ππεξεζία 

ADL επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ νδεγψλ αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο. 

  

Σν ADL πξνζθέξεη θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ εγγξαθψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηιακβάλνπλ εθπνκπή δεδνκέλσλ, εγγξαθή 
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δεδνκέλσλ νδεγψλ, ηνπηθή εχξεζε ζέζεο θνξηεγνχ, ρξνληθά δεδνκέλα, αξρείν 

δεδνκέλσλ νρεκάησλ θαη θσλεηηθή επηθνηλσλία. Με ην επθπέο απηφ ζχζηεκα 

ππνινγίδεηαη φηη ν θφξηνο ηεο δηνίθεζεο κεηψλεηαη 2% θαη βειηηψλεηαη θαη θαηά κηθξφ 

πνζνζηφ θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο θαη ε αζθάιεηα ησλ νδεγψλ. 

 

Ζ Πιεξνθφξεζε θαηά ηελ νδήγεζε (En route driver information -EDI) πξνζθέξεη 

πιεξνθφξεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο ζηνπο νδεγνχο θαη ζην back office γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ ρξήζε ηέηνησλ δηαδξνκψλ, βαζηζκέλν ζε δεδνκέλα δηαδξνκήο φπσο 

ε θίλεζε, κεηαθνξά, θαηάζηαζε δξφκσλ, θαηξηθέο ζπλζήθεο, θάκεξεο θαη δηαρείξηζε 

θπθινθνξίαο. Πνιιέο θνξέο ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζσ κεγάισλ θνξηεγψλ 

πεξηιακβάλεη ηελ πινήγεζε κέζσ πξνζβάζηκσλ πεξηνρψλ ψζηε λα γίλεη θφξησζε θαη 

εθθφξησζε εκπνξεπκάησλ. Οη νδεγνί πνιιέο θνξέο πξέπεη λα νδεγήζνπλ κέζα ζε 

δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη λα θνξηψζνπλ-

εθθνξηψζνπλ. Ζ πιεξνθφξεζε απηή, επνκέλσο, απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ νη νδεγνί πξέπεη λα αληαιιάμνπλ 

πιεξνθνξίεο κε ην back office ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ελψ ην θνξηεγφ 

είλαη θαζ' νδφλ. Αληαιιάζζνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο κε ηηο απνβάζξεο θφξησζεο 

εθθφξησζεο.  

 

Ζ ππεξεζία απηή δειαδή ππνζηεξίδεη ηνπο νδεγνχο θαη πξνζδνθεί λα παξέρεη γεληθέο 

αιιά αθξηβείο πιεξνθνξίεο ,γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο θίλεζεο, κεηαθνξάο, δξφκνπ, 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, θάκεξεο θαη δηαρείξηζε θπθινθνξίαο. Ζ αθξηβήο θαζ' νδφλ 

πιεξνθφξεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν νδήγεζεο θαη ηελ απφζηαζε θαζψο ε 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηνπνζεζίεο θφξησζεο-εθθφξησζεο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο. 

Δθηηκάηαη φηη πξνθχπηεη κείσζε 1.5% ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν νδήγεζεο απφ ηελ ρξήζε 

ηεο ππεξεζίαο. 

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα κφλν κηθξφ δείγκα ησλ Δπθπψλ 

Μεηαθνξηθψλ πζηεκάησλ (ITS). Ζ πεξαηηέξσ αλαθνξά ζε άιια ηέηνηνπ είδνπο 

ζπζηήκαηα δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί,  δελ είλαη λα παξνπζηάζεη φια ηα Δπθπή Μεηαθνξηθά πζηήκαηα. 

Ωζηφζν, κπνξεί εχθνια θαλείο λα αληηιεθζεί ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζηηο νδηθέο 
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εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαζψο ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ δηάδνζε θαη 

ηελ κεηαθνξά ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 

4.3.1 Κίνδςνοι από ηη σπήζη ηυν νέυν ηεσνολογιών  

Βάζεη ηεο ελφηεηαο πνπ πξνεγήζεθε ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ ρξήζε ηνπο βνεζάεη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηφζν ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο 

φζν θαη ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν.  

 

Παξφια ηαχηα, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηεο 

ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Όπσο πξνείπακε, ηα Δπθπή Μεηαθνξηθά πζηήκαηα 

απνηεινχλ έλα ρξήζηκν θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε εηαηξεία. Ωζηφζν, απηφ πνπ 

δηεξσηάηαη θαλείο είλαη πνηνπο θηλδχλνπο ελέρεη ε εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε κηα εηαηξεία. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελνο κε ην 

θφζηνο. Μαθξνπξφζεζκα κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο αιιά ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν δελ παχεη λα απνηειεί έλα 

πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο (Παπαζαθειιαξίνπ,   2006).  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη ίζσο λα αλαινγηζηεί θαλείο φηη γηα κηα κεγάιε επηρείξεζε 

κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα επηθέξεη άκεζα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, φπσο 

έρεη εηπσζεί, ν θιάδνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο. Γηα απηέο, ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θφζηνο ηδίσο αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην επηπιένλ θφζηνο πνπ επσκίδνληαη απφ ηελ 

αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη ζηελ ρψξα καο γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελίζρπζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Σν 2012 κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ππήξμε πξφζθιεζε 

– πξνθήξπμε γηα ηνλ «Δθζπγρξνληζκφ ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ 
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Μεηαθνξψλ». Αλάκεζα ζηηο επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο ππήξμε θαη ε 

αγνξά ινγηζκηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

4.4 Πεπιβαλλονηικοί κίνδςνοι  

Σα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζεο κειέηεο. Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη νη πξνζπάζεηεο  γηα ηελ κείσζε ησλ ξχπαλζεο ηνπ πιαλήηε 

έρνπλ εληαζεί. ε γεληθέο γξακκέο ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, κέζσ ηεο θαχζεο ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ,  είλαη ππεχζπλνο γηα ην 30% ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Οη παγθφζκηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα 

έρνπλ απμεζεί θαηά 45% απφ ην 1990 έσο ην 2007.  Να ζεκεησζεί φηη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

θχξηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε.  

 

σήμα 1  - Παγθφζκηεο εθπνκπέο CO2 (δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) απφ ηελ θαχζε 

θαπζίκσλ. 

 

 

Πηγή: International Transport Forum, 2010 Reducing Transport  Greenhouse Gas Emissions, Trends 

and Data 

 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεη ηνπ ηνκείο εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθπνκπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα σο απνηέιεζκα θαχζεο ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ο ηνκέαο  ηεο ελέξγεηαο θαηαιακβάλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ην 
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νπνίν αλέξρεηαη ζην 42,4%, αθνινπζεί ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

30%, έπεηηα ν ηνκέαο ησλ κεηαπνηεηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ βηνκεραληψλ κε 

πνζνζηφ 14% θαη ηέινο άιινη ηνκείο κε πνζνζηφ 13,6%. Αλ επηθεληξσζνχκε ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζα δνχκε φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη θαηά θχξην ιφγν 

ππεχζπλεο γηα ην πςειφ πνζνζηφ ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αθνχ απφ ην 

30% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηνκέα, νη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη ππαίηηεο γηα ην 22.7%. Ζ 

δηαθνξά κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο είλαη πξαγκαηηθά πνιχ κεγάιεο αθνχ ε λαπηηιία 

θαηέρεη ην 2,3%, ε δηεζλήο αεξνπνξία γηα ην 1,7%, ε εγρψξηα αεξνπνξία γηα ην 2% θαη 

ηέινο άιια κέζα κεηαθνξάο είλαη ππεχζπλα κφιηο γηα ην 0,9% ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

 

Παξάιιεια, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ηα ζηνηρεία γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο δελ παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλα:  

 ζηελ Διιάδα νη νδηθέο κεηαθνξέο θαηέρνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 98% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Μέζσ απηνχ κπνξεί λα 

αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηηο απμεκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

 πεξίπνπ 420 εθαηνκκχξηα ηφλνη CO2 νθείινληαη ζηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο ζηελ Δπξψπε (πάλσ απφ νιφθιεξν ην απνηχπσκα άλζξαθα ηεο 

Ννηίνπ Αθξηθήο).  

 νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θιάδν ησλ 

κεηαθνξψλ απμήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά 46% θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1990-

2005, ελψ αληίζηνηρα, νη απμήζεηο ζε Γεξκαλία θαη Φηλιαλδία αλέξρνληαη ζε 

1% θαη 8% 

 

Σν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) είλαη ην θπξηφηεξν αέξην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ παξζεί 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα. ε παγθφζκην επίπεδν ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην
13

 απνηειεί έλαλ «νδηθφ 

ράξηε», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

                                                 

13
 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο ξππαληήο ηνπ θφζκνπ, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ιάκπνπλ δηα ηεο απνπζίαο ηνπο θαζψο δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πλζήθε 

ζεσξψληαο ηελ πνιχ αθξηβή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  
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αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε απηφ, ηα θξάηε πνπ ην 

έρνπλ ζπλππνγξάςεη δεζκεχνληαη λα ειαηηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ηελ πξψηε πεξίνδν αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (2008-2012) θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 (ή ηνπ 1995 γηα νξηζκέλα 

αέξηα). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Γηάζθεςε Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ελέθξηλε ηελ επέθηαζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην έσο ην 2020.  

 

Οη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο ζπληεινχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εθπνκπή αεξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ήηαλ απαξαίηεηε ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ.  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη έρεη ζεζπίζεη κηα ζεηξά απφ λφκνπο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αξρέο ηεο Έλσζεο είλαη «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» θαη «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Δπηπιένλ 

ιφγσλ  ηεο πςειήο ρξήζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηψλ ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο πνπ αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζνχλ κέρξη ην 2050 θαη επηθεληξψλνληαη ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο, θαζψο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα 

πξνβιέπεη:  

 ηε ζηαδηαθή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο βελδηλνθίλεησλ απηνθηλήησλ 

ζηηο πφιεηο  

 ηε ζηξνθή ηνπ 50% ησλ ππεξαζηηθψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ άλσ ησλ 300 ρικ. απφ ηηο νδηθέο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη 

ηηο πισηέο κεηαθνξέο 

 ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο βηψζηκσλ θαπζίκσλ κε ρακειέο εθπνκπέο  

 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ηα βαξέα νρήκαηα ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελέθξηλε ην ζρέδην νδεγίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο ηνπ 1999 γηα ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηα βαξέα θνξηεγά 

νρήκαηα (γλσζηή θαη σο "Δπξσβηληέηα"). 
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Ο ζθνπφο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ είλαη λα κεησζεί ε ξχπαλζε απφ ηηο νδηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη λα γίλεη ε θπθινθνξία ηαρχηεξε. Δπίζεο, ζηφρνο είλαη 

λα επηβιεζνχλ δηφδηα γηα ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηνπ ζνξχβνπ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ θπθινθνξία (ηα ιεγφκελα "εμσηεξηθά θφζηε"), θαζψο θαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ απνθπγή ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ζρέδην νδεγίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ, 

πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ έλα λέν "ηέινο εμσηεξηθνχ 

θφζηνπο" ζηα θνξηεγά, γηα ηε ρξήζε ήδε πθηζηάκελεο ππνδνκήο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

νδηθψλ ππνδνκψλ. Μπνξεί επίζεο λα θιηκαθψζεη ηελ επηβάξπλζε ησλ ππνδνκψλ, ψζηε 

λα ιεθζεί ππφςε ε νδηθή ζπκθφξεζε, κε κέγηζην ξπζκφ κεηαβνιήο 175% θαηά ηε 

δηάξθεηα πεξηφδσλ αηρκήο πεξηνξίδεηαη ζε 5 ψξεο ηελ εκέξα. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ δηνδίσλ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο νδεγίαο νπζηαζηηθά πεξηνξίδεηαη ζην 

δηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν, αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί ζε φιεο ηηο αξηεξίεο. 

 

Σν πνζφ ησλ δηνδίσλ ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο εθπνκπέο ηνπ νρήκαηνο, 

ηε δηαλπζείζα απφζηαζε, ηελ ηνπνζεζία θαη ην ρξφλν ρξήζεο ησλ νδψλ. Οη ελ ιφγσ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ρξέσζε απνζθνπνχλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε κνξθέο 

κεηαθνξψλ πνπ ζα ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ. 

 

Σα νρήκαηα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πην απζηεξά πξφηππα εθπνκπψλ ζα πξέπεη λα 

απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα 4 έηε κεηά φηαλ ζα 

ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα πξφηππα απηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο 

EURO VI
14

 ησλ εθπνκπψλ ζα εμαηξεζνχλ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Δπηπιένλ, 

                                                 

14
 Αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, βελδηλνθίλεηα ή πεηξειαηνθίλεηα, αλάινγα 

κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά ζηάληαξ. Σα επηβαηεγά απηνθίλεηα αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία Μ. Σα εκπνξηθά νρήκαηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ≤1305 kg (Καηεγνξία N1-

I), 1305 kg – 1760 kg (Καηεγνξία N1-II),  >1760 kg max 3500 kg (Καηεγνξία N1-III & N2), ελψ 

ηα κεγάια εκπνξεπκαηηθά νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηελ Ν3 Καηεγνξία. Αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηνπο θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ αλήθνπλ θαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία EURO. Γηα 
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νρήκαηα EURO V ζα απαιιάζζνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ 

EURO VI, δειαδή κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Ληγφηεξν ξππνγφλα απηνθίλεηα απφ 

ην EURO VI, θαη ζπγθεθξηκέλα πβξηδηθά θαη ειεθηξηθά βαξέα θνξηεγά νρήκαηα, 

εμαηξνχληαη.  

 

4.4.1 ςνέπειερ από ηοςρ πεπιβαλλονηικούρ κινδύνοςρ  

Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε έρεη γίλεη ζαθέο ε ζεκαζία πνπ δίδεηαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ κείσζε ηεο ξχπαλζεο αλαθνξηθά κε ηελ νδηθέο κεηαθνξέο. 

Οη ΟΔΜ, φπσο είδακε, είλαη ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ππεχζπλεο γηα ηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ζθνπφο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ δελ είλαη λα ππνβαζκίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ιήςε κέηξσλ σο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αιιά λα εληνπηζηνχλ νη επηπηψζεηο 

ηεο ιήςεο απηψλ ησλ κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο.  

 

ηελ  πξνεγνχκελε ππνελφηεηα έγηλε ιφγνο γηα ηελ «επξσβηληέηα» θαη ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ ζε θνξηεγά φζνλ αλαθνξά ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηελ ερνξχπαλζε θαη 

ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.  ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

«επξσβηληέηαο» ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο.  

 

Όπσο πνιχ θαιά γλσξίδνπκε, ε ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ δελ γίλεηαη κφλν απφ ηα 

θνξηεγά αιιά θαη απφ ηδησηηθά νρήκαηα ηα νπνία ζε αξηζκφ είλαη ππεξδηπιάζηα ησλ 

θνξηεγψλ. Οη αλεζπρίεο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηελ «επξσβηληέηα» είλαη φηη ίζσο λα 

απνηειεί έλαλ απαξάδεθην θνξνεηζπξαθηηθφ κεραληζκφ θαη φρη έλα αλαγθαίν 

νηθνινγηθφ κέηξν. Πνιινί επξσβνπιεπηέο θαηαςήθηζαλ ηελ επξσβηληέηα, 

ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη άδηθν λα πιεξψλνπλ ηα θνξηεγά θαη γηα ηελ θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε, γηα ηελ νπνία άιισζηε επζχλνληαη εμίζνπ θαη ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. 

Παιαηφηεξε ηξνπνινγία πνπ πξνέβιεπε αληίζηνηρε επηβάξπλζε γηα ηα Η.Υ. απηνθίλεηα 

                                                                                                                                               

παξάδεηγκα ηα κεγάια εκπνξεπκαηηθά νρήκαηα Ν3 κε εθπνκπέο CO 1,5 g/kWh αλήθνπλ ζηελ 

EURO V ζηάληαξ.  
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απνξξίθζεθε ζηελ Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Ζ «επξσβηληέηα» δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή θπξίσο ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ απφ ηηο εηαηξείεο κεηαθνξψλ.  

 

Κάζε ρψξα ζα μεθηλήζεη κηα μερσξηζηή ζπδήηεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

«επξσβηληέηαο». Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα παξάδεηγκα ε Διιάδα δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

θαζηεξψζεη ην λέν κέηξν γηα ηα θνξηεγά. Αλ φκσο ην θαζηεξψζεη ε Ηηαιία ή ε Απζηξία, 

ηφηε ηα ειιεληθά θνξηεγά ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ ηηαιηθψλ ή 

απζηξηαθψλ απηνθηλεηνδξφκσλ. Άιισζηε ε «επξσβηληέηα» είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα «πξάζηλεο κεηαθνξέο». Μάιηζηα ε νδεγία πξνβιέπεη 

ζπγθεθξηκέλν αληίηηκν γηα θάζε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζην πεξηβάιινλ. Έηζη, 

έλα θνξηεγφ κπνξεί λα «ρξεψλεηαη» δηπιά: γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, αιιά θαη 

γηα ηελ ερνξχπαλζε πνπ πξνθαιεί. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Βέιγν εηζεγεηή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, αίλη Δι 

Καληξάνπτ, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε δελ ζα μεπεξλά ηα 4 κε 6 ζεληο ην ρηιηφκεηξν,  

δειαδή φηη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο γηα κία εηαηξεία κεηαθνξψλ 

δελ ζα μεπεξλά ην 3%.  

 

Μπνξεί ην θφζηνο απηφ λα θαίλεηαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο 

εηαηξείαο κεηαθνξψλ, παξφια απηά δελ παχεη λα είλαη έλα επηπιένλ θφζηνο, ηελ ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θφζηε – απηφ ησλ θαπζίκσλ – απμάλεηαη κε 

γνξγνχο ξπζκνχο.  

 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε θαη έλαλ αθφκε παξάγνληα κε 

ηνλ νπνίν ζα θιεζνχλ λα έξζνπλ αληηκέησπεο νη εηαηξείεο κεηαθνξψλ ζην κέιινλ. 

Απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ειαηηψζεη ηηο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ άλσ ησλ 300 ρηιηνκέηξσλ  πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη λα ηηο κεηαζέζεη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ηηο πισηέο κεηαθνξέο. Δίλαη 

βέβαην φηη έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

– θαζψο νη πισηέο θαη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη θηιηθφηεξεο πξνο ην 

πεξηβάιινλ έλαληη ησλ νδηθψλ – αιιά ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν δειαδή 

εηαηξείαο ηίζεληαη ζεκαληηθά δεηήκαηα θαζψο ε ζηαδηαθή κείσζε γηα δήηεζε γηα 
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νδηθέο κεηαθνξέο ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ησλ 

εηαηξεηψλ. Καζψο, φπσο αλαθέξζεθε, ν θιάδνο απηφο απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε έληνλν αληαγσληζκφ, ην πξφβιεκα ηεο βησζηκφηεηαο γίλεηαη 

εληνλφηεξν.   

 

 

4.5 ύνοτη κεθαλαίος 

ην θεθάιαην απηφ αλαπηχρζεθαλ νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο. Ωο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο παξνπζηάζηεθε ε άπμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ θαπζίκσλ, ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θφζηνο ησλ νδηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Παξαηεξείηαη δε, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, κία 

απμαλφκελε ηάζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ, ελψ ζπλάκα 

πξνβιέπεηαη κία αχμεζε θαηά 23% κέρξη ην 2025. Σν γεγνλφο απηφ έρεη άκεζε 

επίπησζε ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, αθνχ κία ηέηνηα αχμεζε ηηκψλ επηθέξεη αχμεζε 

ηεο ηηκήο παξνρήο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

πψιεζεο ηνπο. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, ην θφζηνο πνπ επσκίδνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ 

ηα «θελά» ρηιηφκεηξα πνπ αλαγθάδνληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ, αθνχ ζηελ ελ ιφγσ 

πεξίπησζε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο δηπιαζηάδεηαη. Γεκηνπξγνχληαη, επνκέλσο, δπζκελείο 

ζπλζήθεο επηβίσζεο θπξίσο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηψλεηαη παξάιιεια ε 

αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ, ιφγσ ρακειψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε θαζηέξσζε ησλ Δπθπή πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ, ηα νπνία βειηηψλνπλ 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, θαζηζηά 

ηελ επηβνιή ελφο πςειφηεξνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο γηα ηε κεκνλσκέλε επηρείξεζε. Σν 

θφζηνο απηφ ελψ καθξνπξφζεζκα επηθέξεη κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 

βξαρππξφζεζκα ην απμάλεη θαηά θφξνλ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεί πνιιέο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζε ιεηηνπξγία ρσξίο θεξδνθνξία ή αθφκε θαη λα παξνπζηάδνπλ δεκία. 

 

Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζε 

κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη ε ζέζπηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη νη θαλφλεο 

απηνχ πεξί ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δθηφο απφ ην 

επηπξφζζεην θφζηνο πνπ πξέπεη λα επσκηζηνχλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο ιφγσ 
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επηζθεπψλ ή θαη αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη πξνβιήκαηα 

βησζηκφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ έγθεηηαη ζηε ξχζκηζε πνπ επηβάιιεη ην ελ ιφγσ 

πξσηφθνιιν, θαηά ηελ νπνία κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο άλσ ησλ 300ρικ ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηακέζνπ ζηδεξφδξνκνπ.  
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KΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

5.1 Γενικά ζηοισεία 

Οη αεξνκεηαθνξέο δηακνξθψλνπλ έλα κνλαδηθφ δίθηπν πνπ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο, ηηο 

ρψξεο θαη ηηο θνπιηνχξεο θαη παίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ νινθιήξσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε. Γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκεο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αλζξψπσλ νη νπνίνη ζήκεξα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ απφ αέξα 

ηφζν γηα επαγγεικαηηθνχο φζν θαη γηα ιφγνπο αλαςπρήο. 

 

Οη αεξνκεηαθνξέο είλαη κηα κεγάιε βηνκεραλία. Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 18.000 

αεξνζθάθε πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 10.000 αεξνδξφκηα θαη έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 

260 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πάλσ απφ 1,6 δηζεθαηνκκχξηα επηβάηεο παγθφζκηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο γηα επηρεηξεκαηηθά ηαμίδηα ή ηαμίδηα 

αλαςπρήο, πξαγκαηνπνηψληαο εηήζηα 3.400 δηζεθαηνκκχξηα επηβαην- ρηιηφκεηξα. Ζ 

έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ EUROCONTROL δείρλεη φηη κέρξη ην 2020 απηφο ν αξηζκφο ζα 

θζάζεη ηα 2,3 δηζεθαηνκκχξηα επηβάηεο. Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δηεζλείο ηνπξίζηεο (κε 

εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ηαμηδεχνπλ εληφο ηεο Δπξψπεο) πεηνχλ ζηνπο πξννξηζκνχο ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο. Οη αεξνκεηαθνξέο επίζεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ παξέρνληάο ηνπο επξχηεξεο επηινγέο ζε αγαζά θαη πξφζβαζε ζε ηαμίδηα 

ζην εμσηεξηθφ γηα αλαςπρή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή αληαιιαγή. 

 

Ωζηφζν, νη αεξνκεηαθνξέο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά θαη ζηελ κεηαθνξά θνξηίσλ 

θαζψο  είλαη ππεχζπλεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 30% έσο 40% ηνπ δηεζλνχο θνξηίνπ ζε 

αμία. Δίλαη ν θχξηνο πάξνρνο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

θχξην κέζν κεηαθνξάο γηα ηα ζηειέρε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο (Καηαξέινο, Δ). 
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Πίνακαρ 15 -  πκβνιή ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

 
Παπούζα καηάζηαζη 

2020 

(ππόβλετη) 

Αεξνζθάθε 18.000  

Αεξνδξφκηα 10.000  

Οηθνλνκηθφ ηδίξνο (δηο $) 260  

Μεηαθνξέο επηβαηψλ/ έηνο 1,6 δηο 2,3δηο 

Γηαλπφκελεο απνζηάζεηο ζε 

επηβαηνρηιηφκεηξα 
3.400 δηο  

Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζε αμία επί % 

ζπλφινπ 
30 – 40  

  

Πηγή: Καηαπέλορ, Ε, Αεπομεηαθοπέρ: μια κςκλική και με οπιακά κέπδη βιομησανία, Ελεγκηήρ Εναέπιαρ 

Κςκλοθοπίαρ – Διδάζκων Παν. Αιγαίος, Τμήμα Ναςηιλίαρ και Επισειπημαηικών Υπηπεζιών 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηελ κεηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ είλαη δεδνκέλε 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα αεξνζθάθε απνηεινχλ ηα ηαρχηεξα κέζα κεηαθνξάο 

εθκεδελίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο απνζηάζεηο. Ωζηφζν, ε ζπκβνιή ηνπο θαη ζηηο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Ζ Γηεζλήο Έλσζε Αεξνπνξηθψλ 

Μεηαθνξψλ – ΗΑΣΑ, International Air Transportation Association ππνγξακκίδεη πσο νη 

εκπνξεπκαηηθέο αεξνκεηαθνξέο ππνινγίδεηαη πσο κεηαθέξνπλ ην 4% ζε βάξνο αιιά 

πάλσ απφ ην 35% ζε αμία ησλ παγθνζκίσο δηαθηλνχκελσλ αγαζψλ. Ζ αμία ησλ 

κεηαθεξφκελσλ δηα αέξνο εκπνξεπκάησλ ππνινγίδεηαη ζηα $6,4 ηξηο
15

.   

 

Με ηνλ φξν αεξνπνξηθφ θνξηίν (air cargo ή air freight) ελλννχκε ηα εκπνξεχκαηα θαη 

ην ηαρπδξνκείν πνπ κεηαθέξνληαη είηε κε επηβαηηθά είηε κε εηδηθά θνξηεγά αεξνζθάθε. 

Οη αεξνπνξηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο, ζπρλά 

αιιειεπηθαιππηφκελεο, θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ην 

θνξηίν πάζεο θχζεσο θαη ε δεχηεξε ην ηαρπδξνκείν. Ο δηαρσξηζκφο απηφο έρεη λα 

θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηα εκπνξηθά δεηήκαηα αιιά θαη κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ 

θνξηίσλ. Ζ κεηαθνξά ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα γίλεη εχθνια ζε κηα επηβαηηθή πηήζε 

                                                 

15
 http://www.iata.org/whatwedo/cargo/sustainability/Pages/benefits.aspx   

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/sustainability/Pages/benefits.aspx
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ελψ άιια θνξηία ηα νπνία κπνξεί λα είλαη νγθψδε ζπρλά πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ κε 

εηδηθά θνξηεγά αεξνζθάθε, ηα νπνία απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ππνδνκέο θαη επίγεην 

εμνπιηζκφ.  

 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε θνξηία 

πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηδησηηθά ηαρπδξνκεία – εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ, φπσο έληππα, 

θάθεινη θαη κηθξά ή κεγάια δέκαηα εμπξέο -  θαη ζε θάζε είδνπο, βάξνπο θαη 

δηαζηάζεσλ θνξηία πνπ ζπρλά δηαθηλνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο. Σα θνξηία 

δηαθξίλνληαη ζε γεληθήο θχζεσο, εππαζή πξντφληα (θξέζθα ή θαηεςπγκέλα) 

(perishable, temperature sensitive cargo), επηθίλδπλα πξνο κεηαθνξά πξντφληα 

(dangerous goods, hazardous material), δψληα δψα (live animal), επαίζζεηα σο πξνο ηνλ 

ρξφλν ή πςειήο αμίαο πξντφληα (time sensitive, valuables), αλζξψπηλα ιείςαλα. 

Ηδαληθά γηα αεξνκεηαθνξά είλαη ηα θξέζθα αγξνηηθά πξντφληα (θξνχηα, ιαραληθά), ηα 

ςάξηα, ηα άλζε, ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, ην έληππν πιηθφ, ηα ηαηξηθά φξγαλα, ηα 

έηνηκα ηξφθηκα κε απμεκέλε δήηεζε ή κηθξή εκεξνκελία ιήμεο, νη πξψηεο χιεο πνπ 

εθνδηάδνπλ «just in time» γξακκέο παξαγσγήο, ηα εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά 

κεραλεκάησλ πςειήο απφδνζεο θεθαιαίνπ, ηα πξντφληα ζρεηηθά κηθξνχ βάξνπο θαη 

φγθνπ αιιά κεγάιεο αμία φπσο ειεθηξνληθά είδε, θάξκαθα, πνιχηηκα κέηαιια θαη 

ιίζνη. Αεξνπνξηθψο είλαη δπλαηή θαη ε κεηαθνξά θάζε είδνπο θνξηίνπ, αξθεί λα 

«ρσξάεη» ζην θαηάιιειν αεξνζθάθνο θαη λα ππάξρεη πειάηεο πνπ ην ρξεηάδεηαη θαη 

πιεξψλεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζσ 

ηνπ αέξα είλαη ν πην επηζπκεηφο ηξφπνο κεηαθνξάο φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ (Παπαδνγινπ, 2008): 

 φηαλ ην εκπφξεπκα είλαη: 

 δπλαηφλ λα αιινησζεί 

 ππφθεηηαη ζε ηαρεία αρξεζηία 

 δεηείηαη κε βξαρππξφζεζκε εηδνπνίεζε 

 πνιχηηκν ζε ζρέζε κε ην βάξνο 

 αθξηβφ γηα απνζήθεπζε 

 φηαλ ε δήηεζε 

 είλαη απξφβιεπηε θαη ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ηεο 

 δελ είλαη ζπρλή 
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 μεπεξλά ηελ ηνπηθή πξνζθνξά 

 είλαη επνρηαθή  

 φηαλ ηα πξνβιήκαηα δηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ: 

 ξίζθν γηα θινπή, ζξαχζε ή πηψζε πνηφηεηαο 

 πςειέο αζθαιηζηηθέο δαπάλεο γηα καθξέο πεξηφδνπο κεηαθνξάο 

 απμεκέλν θφζηνο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κνλαδνπνίεζεο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηθαλεηαθή 

κεηαθνξά (ελαέξηα κεηαθνξά) 

 αλάγθε εηδηθνχ ρεηξηζκνχ ή θξνληίδαο 

 απνζήθεπζε ή δεκηνπξγία απνζεκάησλ πέξα απφ απηά πνπ ζα 

ρξεηάδνληαλ εάλ δελ γίλνληαλ ρξήζε αεξνκεηαθνξάο.  

 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ χπαξμε απνζεκάησλ είλαη πςειέο, δηφηη ππάξρεη ην 

θφζηνο ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ ζε απνζήθεο θαη απνζέκαηα, αζθάιεηαο θαη θφξσλ. 

Δπηπιένλ, ηα απνζέκαηα κπνξεί λα θαηαζηνχλ άρξεζηα θαη ην θφζηνο εξγαζίαο θαη 

πνιιαπινχ ρεηξηζκνχ είλαη ζεκαληηθφ. Έλαο θαηαζθεπαζηήο πνπ πξνζθέξεη επξχ 

θάζκα επηινγψλ γηα έλα πξντφλ (π.ρ. είδνο, κέγεζνο, ρξψκαηνο), ηνπ νπνίνπ ε αγνξά 

θαιχπηεη κηα επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζπλήζσο αληηκεησπίδεη ην δίιεκκα 

πνιπδάπαλσλ απνζεκάησλ αρξεζηίαο ή κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημε ησλ 

παξαγγειηψλ. Ζ αεξνκεηαθνξά κπνξεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα απηφ. Οη πειάηεο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ειεχζεξα απφ φιε ηε ζεηξά ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ηελ 

εγγχεζε φηη ε δηαλνκή απφ κηα θεληξηθή απνζήθε ζα είλαη ηφζν ηαρεία, φζν θαη απφ 

κηα ηνπηθή απνζήθε.  

 

ε θάζε ρεηξηζκφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηάο ή θζνξάο. Ο θίλδπλνο θινπήο, ζξαχζεο 

ή αιινίσζεο ειαρηζηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο αεξνκεηαθνξάο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ 

ζπρλνχ ρεηξηζκνχ θνξηίνπ θαη ηεο έθζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη αζθαιηζηηθέο δαπάλεο ηείλνπλ λα είλαη 

ζπρλά ρακειφηεξεο γηα ηελ αεξνκεηαθνξά απφ φηη είλαη γηα ηελ κεηαθνξά επηθάλεηαο, 

δηφηη ππάξρεη κηθξφηεξνο θίλδπλνο ζηελ ελαέξηα κεηαθνξά θαζψο θαη κηθξφηεξνο 

ρξφλνο κεηαθνξάο. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο αεξνκεηαθνξάο είλαη πσο ηα κέζα κεηαθνξάο δειαδή ηα 

αεξνζθάθε, κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο, νη νπνίεο είλαη αζπγθξίησο 

κεγαιχηεξεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν κέζν κεηαθνξάο, ρσξίο ε θίλεζε ηνπο λα 

εκπνδίδεηαη απφ θπζηθά εκπφδηα, ελψ ε νδφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θπζηθή θαη δελ 

ρξεηάδεηαη θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νδηθψλ θαη ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ).  

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο πσο ηα αεξνζθάθε έρνπλ ζρεηηθά κηθξή 

ρσξεηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη πςειφ αξρηθφ θεθάιαην αγνξάο θαη εμνπιηζκνχ 

(βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ) θαη έρνπλ πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο. Δπίζεο ε θαηαζθεπή 

ελφο αεξνδξνκίνπ είλαη κηα ππφζεζε πνπ απαηηεί ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ζέζεο, 

ρξφλν θαη ρξήκα, ε κεηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνδηαδξφκσλ πξνθαιεί 

θαζπζηεξήζεηο, ε εγθαηάζηαζε ησλ αεξνδξνκίσλ καθξηά απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλνπο ρξφλνπο κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηα αεξνδξφκηα, ελψ 

επηπιένλ ε αεξνπνξηθή θίλεζε είλαη επκεηάβιεηε. 

 

Έρνληαο παξνπζηάζεη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο, 

ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα παξαηεζνχλ νη θίλδπλνη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ ηελ  

επεξεάδνπλ.  

 

5.2. Η αζθάλεια ( safety and security) μεηά ηα γεγονόηα ηηρ 11
ηρ

 επηεμβπίος   

Μεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 2001 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε βάζε ηελ Πξάμε 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (Homeland Security Act) (Public Law 107-  296 / Γεκφζην 

Γίθαην)  ηδξχζεθε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2002 ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 

(Department of Homeland Security). Ζ Γηνίθεζε Αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ 

(Transportation Security Administration – TSA) πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2002 θαη 

αξρηθά ήηαλ κέξνο ηνπ Σκήκαηνο Μεηαθνξψλ (Department of Transportation) είλαη 

ππεχζπλε γηα φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνπνξία. Σνλ Μάξηην ηνπ 
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2003 ε Γηνίθεζε Αζθάιεηαο Μεηαθνξψλ (Transportation Security Administration) 

έγηλε ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (Department of Homeland 

Security).  

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο 9/11 Πξάμε ηεο Δπηηξνπήο ην 2007 (Commission Act) 

ηνπ Γεκνζίνπ Νφκνπ 11 – 053 (Public Law) απαηηνχλ 100% έιεγρν ησλ θνξηίσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη κε επηβαηεγά αεξνζθάθε. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινη θξαηηθνί 

θνξείο έρνπλ επίζεο πηνζεηήζεη θαη επηβάιιεη παξφκνηεο νδεγίεο αζθάιεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο αεξνπνξίαο.  

 

5.2.1 ςνέπειερ από ηα γεγονόηα ηηρ 11ηρ επηεμβπίος  

Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 9/11 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 

ζθεληθφ ζηηο αεξνκεηαθνξέο άιιαμε ξηδηθά. Όπσο είδακε ηα κέηξα αζθαιείαο, ηφζν 

απφ ηελ άπνςε ηνπ safety φζν θαη ηνπ security,  απμήζεθαλ ζεκαληηθά απνζθνπψληαο 

ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ θνξηίσλ θαη επηβαηψλ.  

 

Δίλαη άμην ιφγνπ φηη απηά ηα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηνρεχνληαο 

ζηελ απνθπγή ή ζηελ ειαρηζηνπνίεζε εκθάληζεο παξφκνησλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. 

Ωζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνχκε ηη ππάξρεη πίζσ απφ ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ 

απηψλ, δειαδή ηη ζεκαίλνπλ φιεο απηέο νη αιιαγέο γηα ηνπο αεξνπνξηθνχο κεηαθνξείο.  

 

Σα κέηξα απηά έρνπλ επηθέξεη πξφζζεηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ζηνπο δηεζλείο 

αεξνκεηαθνξείο. Έρνπλ πξνβεί ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα πξνζσπηθφ αζθαιείαο, 

γηα  ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ζπζθεπέο ειέγρνπ.  

 

ε απάληεζε πξνο απηφ, αξθεηέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ εηζαγάγεη κηα 

πξνζαχμεζε «αζθάιεηαο» ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ κέξνο απφ ηηο 

πξναλαθεξζέληεο επελδχζεηο θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2008 ε SAS Cargo αλέθεξε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο φηη ζα επηβάιιεη 

πξφζζεην ηέινο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,15€ αλά θηιφ. Σέηνηεο θηλήζεηο φρη κφλν πξνζζέηνπλ 

θφζηνο αιιά επηπιένλ επηβξαδχλνπλ ηελ δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ε νπνία νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ρξφλσλ κεηαθνξάο.    
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5.3. Οι ηιμέρ ηος πεηπελαίος  

Οη αεξνκεηαθνξέο, απφ φιεο ηηο βηνκεραλίεο κεηαθνξψλ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Γηα ηελ βηνκεραλία ηεο αεξνπνξίαο ην 

θφζηνο ησλ θαπζίκσλ απνηειεί ηελ πιένλ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν θφζηνπο (Kjærnes 

θαη Qvis, 2011).  

 

Γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ έρεη γίλεη ιφγνο θαη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία 

ηεο παξνχζεο κειέηεο. Σα αεξνζθάθε ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θίλεζε ηνπο θεξνδίλε. 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε πσο δηακνξθψζεθαλ νη ηηκέο απφ ην 2001 έσο 

θαη ην 2010.  

 

 

Γιάγπαμμα 8 – Τιμέρ καςζίμων αεποζκαθών και ηιμέρ ακαηέπγαζηος πεηπελαίος.  

 

 
 

Πηγή: Popescu,Α,  Keskinocak, P, και  Mutawaly, Ι, 2010  
  

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη θαζαξά φηη θαη νη ηηκέο ηεο θεξνδίλεο φπσο 

άιισζηε θαη νη ηηκέο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή άλνδν. 

Μάιηζηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 απμήζεθαλ θαηά 41% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν. πγθεθξηκέλα ην 2011, έλαο ηφλνο θαπζίκσλ γηα αεξνζθάθε θφζηηδε 

750 επξψ, ελψ ην 2012 ε ηηκή απμήζεθε θαηά 20%, ζε 900 επξψ.  
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ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο ήηαλ  λα αλαδείμεη φηη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ απνηειεί 

γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο ησλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θφζηνπο.  

 

Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο δελ ήηαλ δπλαηφ λα κείλνπλ 

αλεπεξέαζηεο απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, εηδηθφηεξα φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε κηα βηνκεραλία φπνπ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα θαχζηκα.  

 

5.3.1 ςνέπειερ από ηην αύξηζη ηυν ηιμών ηυν καςζίμυν   

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα πνπ πξνεγήζεθε, ηα θαχζηκα απνηεινχλ γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Όπσο είλαη βέβαην ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ησλ αεξνζθαθψλ, είρε ζνβαξφ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.  

 

Γηα ηελ βηνκεραλία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο θαζψο πνιινί κεηαθνξείο βξέζεθαλ λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη  έθεξε πνιιέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηα πξφζπξα 

ηεο ρξενθνπίαο (Popescu,Α,  Keskinocak, P, θαη  Mutawaly, Η, 2010).  

 

Πξνθεηκέλνπ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζεκαληηθέο απμήζεηο ηνπ 

θφζηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, έρνπλ εηζαγάγεη έλα λέν κνληέιν 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έζνδα θαη λα αληηζηαζκίζνπλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ θιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο. Σν κέηξν απηφ ιέγεηαη επίλαπινο. 

 

Αλ θαη θάζε κεηαθνξέαο πηνζεηεί ην δηθφ ηνπ κνληέιν ππνινγηζκνχ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ, σζηφζν, ην βαζηθφ κνληέιν είλαη παξφκνην. Κάζε κεηαθνξέαο 

παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαη επηβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ αλά θηιφ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, σο επηπιένλ ρξέσζε, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Κάζε θνξά πνπ ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ 

απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ηφηε θαη ε ρξέσζε ξπζκίδεηαη αλάινγα.  
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Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ απηνχ, νπζηαζηηθά νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ 

ζηξαθεί ζηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα επσκηζηνχλ ην βάξνο ηεο αχμεζεο ησλ 

θαπζίκσλ. Αληί λα βαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο απμήζεηο ησλ λαχισλ, νη 

αεξνκεηαθνξείο έρνπλ πηνζεηήζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε αχμεζεο ησλ εζφδσλ: ηνλ 

επίλαπιν θαπζίκσλ. Οη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη, πέξαλ ησλ θαζηεξσκέλσλ 

ρξεψζεσλ, κπνξεί λα είλαη ππέξνγθεο. Γεληθά ζηνλ θιάδν, νη ηξέρνπζεο επηβαξχλζεηο 

είλαη έσο θαη 50% πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ ίζρπαλ ηξία ρξφληα πξηλ.  

 

 Οη επηθξηηέο ηεο πξαθηηθήο απηήο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ είλαη 

θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζνπλ ην θφζηνο απηφ ζηηο θαλνληθέο ηηκέο ηνπο. Μέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ επίλαπισλ (π.ρ. σο αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο) νδήγεζε ηνπο 

αληαγσληζηέο λα αληηζηαζκίζνπλ αλαιφγσο ηελ δηθή ηνπο επηπιένλ ρξέσζε αληί λα 

αληαγσλίδνληαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο επέλδπζεο ζε 

κεγαιχηεξεο θαη θαιχηεξεο απνδφζεηο θαπζίκνπ ηνπ ζηφινπ. Πνιινί θξηηηθνί επίζεο 

ζεσξνχλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή άθξσο παξάλνκε (Popescu,Α,  Keskinocak, P, θαη  

Mutawaly, Η, 2010). 

 

Γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ επίλαπινπ έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 

πνιιά εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία αλέθεξαλ φηη νη επξσπατθέο θαη ακεξηθάληθεο αξρέο 

άξρηζαλ λα εξεπλνχλ ηελ ζπλσκνζία πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηνπ επίλαπινπ θαπζίκσλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ μεθίλεζαλ ζρεηηθέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Οη έξεπλεο απηέο δελ πεξηνξίδνληαλ  κφλν ζηηο ηηκνινγηαθέο 

πνιηηηθέο πνπ είραλ πηνζεηεζεί ζηε κεηαθνξά θνξηίσλ αιιά επεθηάζεθαλ θαη ζηνλ 

επίλαπιν πνπ είρε επηβιεζεί ζηα εηζηηήξηα ησλ επηβαηψλ. 

 

Απφ ηφηε ζε πνιινχο δηεζλείο κεηαθνξείο έρεη επηβιεζεί  πξφζηηκν απφ ηηο Αξρέο. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2007, ε British Airways επηβεβαίσζε φηη ηεο έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν, 

απφ ην Γξαθείν Δληηκφηεηαο ησλ Δκπνξηθψλ πλαιιαγψλ ηεο Βξεηαλίαο (Britain‟s 

Office of Fair Trading) θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ (Department of 

Justice)   χςνπο 550 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. H Korean Air Lines Co. Ltd νκνιφγεζε 
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ηελ ελνρή ηεο φηη ζπλσκφηεζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζρεηηθά κε ηνπο επίλαπινπο 

ζηελ κεηαθνξά θνξηίσλ θαη επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κνξέαο 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηεο επηβιήζεθε, απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, πξφζηηκν χςνπο 

300 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  Δλ ζπλερεία, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ε Qantas Airways 

παξαδέρηεθε επίζεο ηελ ελνρή ηεο θαη ζπκθψλεζε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ 61 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ σο πνηληθφ πξφζηηκν γηα ζπλσκνζία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ ησλ επίλαπισλ ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζηηο ΖΠΑ θαη αιινχ. Σνλ 

Μάην ηνπ 2008 ε Japan Airlines, επίζεο, θαηαδηθάζηεθε λα θαηαβάιεη 110 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα σο πξφζηηκν γηα ηελ ίδηα αθξηβψο θαηεγνξία κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εηαηξείεο.  

 

Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 θαη άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλσκνζίαο είδαλ ηνλ θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο, ηέηνηεο ήηαλ ε Air France-KLM, ε Cathay Pacific, ε Martinair Holland 

θαη ε SAS Cargo. πγθεθξηκέλα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο αλαθνίλσζε φηη ζηελ Air 

France-KLM επηβιήζεθε πξφζηηκν χςνπο 350 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ε  Cathay 

ζπκθψλεζε λα πιεξψζεη πξφζηηκν αμίαο 60 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ε Martinair 42 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ε SAS 52 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπηπιένλ, ηα πςειφβαζκα 

ζηειέρε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ ηεο Qantas θαη  SAS Cargo θαηαδηθάζηεθαλ ζε 

πνηλή θπιάθηζεο.  

 

Σν ζθάλδαιν απηφ ζπγθιφληζε ηελ βηνκεραλία. Παξά ηαχηα νη επίλαπινη ζηηο 

θαζνξηζκέλεο ηηκέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη ζε 

αζηηθέο αγσγέο (Popescu,Α,  Keskinocak, P, θαη  Mutawaly, Η, 2010).  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ βξεη έλαλ ηξφπν λα 

αληηζηαζκίζνπλ θάπσο ην πςειφ θφζηνο ησλ θαπζίκσλ σζηφζν, ε γεληθή θαηάζηαζε 

παξακέλεη θξίζηκε φπσο δήισζε ν Tony Tyler, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο ΗΑΣΑ «Ζ αβέβαηε νηθνλνκηθή πξννπηηθή έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

δήηεζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ». πλέρηζε ιέγνληαο φηη «Οη εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο (γηα ην 2012) είλαη 3,2% κηθξφηεξεο απφ φ, ηη ήηαλ πξηλ απφ έλα ρξφλν 

(2011)». Απηφ δείρλεη φηη ν θίλδπλνο δελ έρεη αθφκα μεπεξαζηεί θαζψο ε κεησκέλε 



 

96 

 

εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερφκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ θαπζίκσλ δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα θφζηνπο ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

 

 

5.4 ύνοτη κεθαλαίος 

πλνςίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ ζην θεθάιαην ησλ ελαέξησλ 

κεηαθνξψλ, ζεκαληηθφο κηθξννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειεί ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο ηφζν απφ ηελ άπνςε ηνπ safety φζν 

θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ security. Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 9ε επηεκβξίνπ 2001 θαη ηελ 

επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο, έρνπλ εληαζεί θαηά πνιχ ηα κέηξα αζθάιεηαο ζηα 

αεξνδξφκηα. Σα πεξηνξηζηηθά απηά κέηξα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο δηαζέηνπλ ζεκαληηθά πνζά ζε πξνζσπηθφ 

θαη κέζα έιεγρνπ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ε απμαλφκελε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απνηειεί έλαλ αθφκε θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξφηη νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ έρνπλ απμεζεί, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ 

θαηαθέξεη κε ηε κνξθή ηνπ επίλαπινπ λα ελζσκαηψζνπλ ην ελ ιφγσ θφζηνο ζηηο ηηκέο 

πνπ πιεξψλνπλ νη πειάηεο ηνπο. Ζ πξάμε απηή έρεη θξηζεί παξάλνκε, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ επηβνιή ππέξνγθσλ πνζψλ απνδεκηψζεσλ, ρσξίο φκσο λα απνηειέζεη 

θαη παξάγνληα παχζεο ηεο πνιηηηθήο απηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

6.1 Γενικά ζηοισεία 

Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο (καδί κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. ηδεξφδξνκνο θαιείηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ κε ηε βνήζεηα ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλσλ γηα λα 

θπινχλ επί ζηδεξνηξνρηψλ. Μηα ραξαθηεξηζηηθή δηαδξνκή ζηδεξνδξφκνπ απνηειείηαη 

απφ δχν παξάιιειεο ξάγεο ράιπβα (ή, ζηα παιαηφηεξα δίθηπα, απφ ζίδεξν). ). Σα 

νρήκαηα πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο ξάγεο θαινχληαη ηξέλα, ζπξκνί ή ακαμνζηνηρίεο πνπ 

δηαθξίλνληαη ζε εκπνξηθέο, επηβαηεγέο θαη ζηξαηησηηθέο. Ζ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

είλαη κηα απφ ηηο νηθνλνκηθφηεξεο κεζφδνπο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε εμαίξεζε 

ηε ζαιάζζηα. Υξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο κεγάισλ 

πνζνηήησλ νξπθηψλ ή θαπζίκσλ (π.ρ. άλζξαθα). 

 

Οη ζηδεξφδξνκνο εκθαλίδεηαη αξρηθά ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη νη κεηαθνξέο κέζσ απηνχ 

νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 . ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ε εκθάληζε 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ αεξνπιάλσλ κεηέηξεςαλ ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. Ζ ξαγδαία ηερληθή ηειεηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ πεξηφξηζε θαηά πνιχ ηε 

ρξήζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ, ψζηε λα ζπδεηηέηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο δηαηήξεζήο ηνπ. Οη 

λέεο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο θαη βειηηνχκελεο νδηθέο ππνδνκέο έθαλαλ πην 

αληαγσληζηηθέο ηηο εκπνξεπκαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο πνπ είραλ θαη ην πιενλέθηεκα 

ηεο "απφ πφξηα ζε πφξηα" κεηαθνξάο. Ωζηφζν, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη γηα κεγάιεο 

πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ ν ζηδεξφδξνκνο απνδείρζεθε αλαληηθαηάζηαηνο. Οη 

κεηαθνξέο ησλ εκπνιέκσλ θαη ζηνπο δχν Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο ζηεξίρζεθαλ θαηά 

θχξην ιφγν ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο. 

 

Ζ θίλεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ γηλφηαλ αξρηθά κε αηκάκαμεο, ησλ νπνίσλ ε ηερλνινγία 

βειηησλφηαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ωζηφζν, κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ έγηλε ζαθέο ζηηο εηαηξίεο ζηδεξνδξφκσλ φηη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ήηαλ πνιχ πςειφ. Γη' απηφ θαη ζηαδηαθά νη αηκάκαμεο άξρηζαλ λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ κεραλέο έιμεο ληίδει (κηα δηαδηθαζία πνπ, δηεζλψο πιένλ, έρεη 
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επνλνκαζηεί "dieselisation"). Σε δεθαεηία ηνπ '70, κε ηελ πξψηε θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ 

εληάζεθαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ ζπξκψλ, ε νπνία έρεη ζήκεξα 

δηεζλψο επηθξαηήζεη, αλ θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ε θίλεζε ησλ 

ζπξκψλ γίλεηαη αθφκε κε κεραλέο ληίδει. 

 

ήκεξα δε γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα παξαθκή ησλ ζηδεξφδξνκσλ, θαζψο θαηέρνπλ 

πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ νηθνλνκία θαη νινθιεξψλνπλ ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα. Μεηά 

ην 1950 άξρηζε ε θίλεζε ησλ ζπξκψλ θαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, κε εμαίξεζε ηνπο 

αζηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο (κεηξφ), νη νπνίνη ήηαλ εμ αξρήο ειεθηξνθίλεηνη.  Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, έρεη ζπληειέζεη θαη ε 

παγθφζκηα επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα κείδνληα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  

  

Παιηφηεξα δελ ππήξρε πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

κνλνκεξνχο ελίζρπζεο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ ζε βάξνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ. Τπήξρε 

αθφκα ε πεπνίζεζε γηα άθζνλα αλεμάληιεηα θαη θζελά θαχζηκα ελψ ε απεηιή ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ δξακαηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ήηαλ αθφκα 

άγλσζηεο έλλνηεο. Όκσο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμε ξαγδαία αιιαγή ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ θξαηψλ θαη ησλ πνιηηψλ πνπ νθείινληαη ζε θξίζηκνπο παξάγνληεο 

φπσο: 

 Γξακαηηθή επηδείλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ νδήγεζε ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλάγθε αιιαγήο πξνηεξαηνηήησλ. 

 πλεηδεηνπνίεζε ηνπ πεπεξαζκέλνπ ησλ δηαζεζίκσλ ζε νξπθηά θαχζηκα θαη 

ζπλερήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο πνπ δεκηνπξγεί ν 

γηγαληηζκφο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζε: 

 

 Αηπρήκαηα κε κεγάιν θφζηνο ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη κφληκεο αλαπεξίεο 

 Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε κε κεγάιν θφζηνο ζε απψιεηα παξαγσγηθνχ 

ρξφλνπ 

 Με αλαζηξέςηκε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Καηαζπαηάιεζε πφξσλ (νξπθηά θαχζηκα, πξψηεο χιεο θηι) 
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Έηζη, ππήξμε βαζκηαία αιιαγή αληηιήςεσλ θαη επαλεμέηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

΄ απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ηερλνινγίαο κε ηελ 

νπνία έγηλε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο αιιά θαη ηεο άλεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξαίλσλ θαζηζηψληαο ηνλ ζηδεξφδξνκν ειθπζηηθφ γηα ην επηβαηηθφ θνηλφ θαη 

αληαγσληζηηθφ κε ηα αεξνπιάλα αθφκα θαη γηα απνζηάζεηο κέρξη 600 θαη ίζσο θαη 

πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα.  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ζηδεξφδξνκνο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

αχμεζε ιφγσ ησλ  δηαθφξσλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην γεγνλφο 

φηη απνηειεί έλα γξήγνξν, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθά ειθπζηηθφ κέζν κεηαθνξάο. 

Ωζηφζν, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηδεξφδξνκνπ είλαη ε ππνδνκή πνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θίλεζε ηνπ. Ζ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζσ ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζε ρψξεο φπνπ ην ρεξζαίν ηκήκα ηεο ρψξαο 

είλαη κεγάιν θαη ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή (δειαδή ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν), 

ηέηνηεο ρψξεο είλαη ε Ρσζία θαη ε Ακεξηθή. 

 

ηαηηζηηθά, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελψ ην κεξίδην ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηελ ζπλνιηθή 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ είρε παξνπζηάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ ζεκαληηθή πηψζε, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ εδψ θαη κία δεθαεηία δηαηεξείηαη 

ειαθξά θάησ ηνπ 11%, κε πνζνζηφ κφλν 10,2% ελ φςεη θξίζεο, θαηά ην έηνο 2010. Σν 

κεξίδην ηνπ ζηδεξνδξφκνπ φζνλ αθνξά ηε ρεξζαία κφλν κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 

ππνρψξεζε ην 2010 ζην 16,2%, ελψ είρε ζηαζεξνπνηεζεί απφ ην 2002 ζην 17,1%. 

εκεησηένλ δε, φηη ην 1995 είρε θζάζεη ζην 20,2%.  
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Γιάγπαμμα 9 - Μεξίδην ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ (ΔΔ - 27, 

1995 - 2010) 

 

 
 

Πηγή: Εςπωπαϊκή Επιηποπή, 2012, Έκθεζη ηηρ Επιηποπήρ ππο ηο Σςμβούλιο και ηο Εςπωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Τπίηη 'Έκθεζη ζσεηική με ηην παπακολούθηζη  εξέλιξηρ ηηρ αγοπάρ ζιδηποδπομικών 

μεηαθοπών 

 

 

ηελ Δπξψπε, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα εθηηκάηαη μαλά ε αμία ηνπ 

ζηδεξφδξνκνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί 

ην επξσπατθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνλψλνληαο ηηο επελδχζεηο θαη ηηο ππνδνκέο.  

 

Ζ πιένλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ ζηδεξφδξνκνπ έγηλε ην 1996 φπνπ ε 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ εμέδσζε ηε Λεπθή Βίβιν «ηξαηεγηθή γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ ηεο Κνηλφηεηαο» ζηελ νπνία έζεζε σο άμνλεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε 

ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ είζνδν δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ηελ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εζληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ ήηαλ 

ην "Πξψην ηδεξνδξνκηθφ Παθέην" θαη απφ ηφηε έρνπλ αθνινπζήζεη άιια δχν, ην 

"Γεχηεξν ηδεξνδξνκηθφ Παθέην" θαη ην "Σξίην ηδεξνδξνκηθφ Παθέην". 
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Οινθιεξψζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο ηξνπνινγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ επί πξνηάζεσο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα αλαδηαηχπσζε (recast) ηνπ 

πξψηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ παθέηνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, κέζσ ηνπ δεχηεξνπ θαη 

ηξίηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ παθέηνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ ρψξνπ. Ζ αλαδηαηχπσζε απηή απνζθνπνχζε ζηελ απινχζηεπζε θαη 

ελνπνίεζε (θσδηθνπνίεζε) ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο (ηξηψλ πξψησλ παθέησλ) θαη 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ ζηδεξνδξνκηθή αγνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

θαη θνξνχλ θπξίσο ζην ρακειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ, ηελ αλεπαξθή ξπζκηζηηθή 

επίβιεςε θαη ηα ρακειά επίπεδα δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ επελδχζεσλ. 

 

Ζ αλαδηαηχπσζε επηθεληξψζεθε ζε ηξία ζεκεία: 

 ζηελ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, 

 ζηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εζληθψλ Ρπζκηζηηθψλ Φνξέσλ, θαη 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο "ρξεκαηννηθνλνκηθήο αξρηηεθηνληθήο" γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ. 

  

Δπί ηνπ παξφληνο, βξίζθεηαη ζε πξνεηνηκαζία έλα "Σέηαξην ηδεξνδξνκηθφ Παθέην". Ο 

ζθνπφο ηνπ παθέηνπ απηνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ λνκηθψλ, 

ζεζκηθψλ θαη ηερληθψλ εκπνδίσλ, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα, ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ ν 

εληαίνο επξσπατθφο ζηδεξνδξνκηθφο ρψξνο. Σν Σέηαξην Παθέην, κεηαμχ άιισλ, 

πεξηιακβάλεη ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ 

έληαζε ηεο αληαγσληζηηθήο πίεζεο ζηηο εζληθέο ζηδεξνδξνκηθέο αγνξέο, θαη πξνηάζεηο 

επί ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ίζεο 

πξφζβαζεο ζηελ ππνδνκή. 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ νη κηθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.  
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6.2 Αύξηζη ηυν ηιμών ηυν καςζίμυν  

Μπνξεί νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο πιένλ νηθνλνκηθέο θαη 

παξάιιεια απνδνηηθέο κεηαθνξέο, σζηφζν, ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ δελ ζα κπνξνχζε 

λα ηηο αθήζεη αλεπεξέαζηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ 

αληηπξνζσπεχεη ην 20% ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ελφο ζηδεξνδξφκνπ.  

 

Λφγνο φζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ έρεη γίλεη θαηά θφξνλ θαη ζηα 

πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο εξγαζίαο.  Δίλαη πιένλ βέβαηε θαη δεδνκέλε ε αχμεζε ησλ 

θαπζίκσλ ζε φια ηα κέζα κεηαθνξάο αθνχ άιισζηε απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε 

ηνπο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ ζε φια ηα 

κέζα κεηαθνξάο 

 

Πίνακαρ 16 - Μεηαβνιέο ζην θφζηνο θαπζίκσλ φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 

 

Προϊόν Χρθςη 
Σιμθ 

Δεκεμβρίου 
2010 

Σιμθ 
Δεκεμβρίου 

2011 

Ποςοςτιαία 
Μεταβολθ 

Πετρέλαιο Diesel 
οδικζσ 

μεταφορζσ 
103,3ppl 112,1ppl +8,5 

Gas Oil 
ςιδθροδρομικζσ 

μεταφορζσ 
55,1ppl 64,9ppl +17,8 

Καφςιμα 
Ναυτιλίασ 

ποντοπόρο 
ναυτιλία 

1164 ( index) 1509 (index) +29,6 

Κηροζίνη 
αεροπορικζσ 
μεταφορζσ 

$831/τόνο $987/τόνο +18,8 

Όπου  index = αρικμοδείκτθσ και ppl = πζνεσ ανά λίτρο 

 

Πηγή: Freight Transport Association,2012,  The Logistics Management Report   

 

 

Παξαηεξνχκε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 16, φηη  νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

ππέζηεζαλ κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,8% ζην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ ηνπο 

(πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο - gas oil) δειαδή νη ηηκέο ηνπο απμήζεθαλ απφ ην 55,1 

ppl (pence per litre - πέλεο αλά ιίηξν) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ζηα 64,9 ppl ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2011. Όζνλ αθνξά ηε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ 

γηα ηνπο ππφινηπνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, παξαηεξνχκε κία εμίζνπ αχμεζε, ε νπνία 
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πξνζδίδεη ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαθνξάο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

6.2.1 ςνέπειερ από ηην αύξηζη ηυν ηιμών ηυν καςζίμυν  

αθήο βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ππέζηεζαλ νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο 

αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ δελ ππάξρεη. Ωζηφζν, είλαη εχθνιν 

λα αληηιεθζεί θαλείο, φηη κηα ηέηνηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,8% έρεη ζνβαξέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. Δμάιινπ, δελ ζα 

πξέπεη λα ακειείηαη ην γεγνλφο φηη θαη γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο - παξφηη 

απνηεινχλ έλα νηθνλνκηθφ ηξφπν κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ -, ην θφζηνο θαπζίκσλ 

ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 20%
16

 ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, επνκέλσο, φηη νη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο 

επσκίδνληαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ θφζηνο, ζην ήδε πςειφ ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. Ζ 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ κε 

ελνπνίεζε ηνπ κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο, δεκηνπξγνχλ αθφκα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα ζηηο εηαηξείεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ.  

 

Παξφια ηαχηα, κειεηψληαο φρη κφλν κνλνδηάζηαηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ, αιιά θαη  ιακβάλνληαο ππφςε ην νηθνλνκηθφ πιήγκα πνπ έρνπλ ππνζηεί 

φιεο νη κεηαθνξέο, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

έρνπλ επσθειεζεί ζηελ νπζία απφ ηελ ελ ιφγσ αχμεζε. Κάηη ηέηνην γίλεηαη αξρηθά 

θαηαλνεηφ αλαινγηδφκελνο θαλείο φηη ε κεηαθνξηθή δήηεζε έρεη κεηαβιεζεί ηφζν ζε 

πνζφηεηα, παξαηεξείηαη κείσζε, φζν θαη ζε επηζπκία ηξφπνπ κεηαθνξάο απφ ηα πιένλ 

δηαδεδνκέλα κέζα ζε άιια ρακειφηεξεο δήηεζεο θαη ελ πνξεία απφ ηελ αλαβάζκηζε 

ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ πιένλ ειεθηξνθίλεζε ηνπο, γεγνλφο 

πνπ εθκεδελίδεη ην θφζηνο θαπζίκσλ. Σν απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ νδηθψλ 

                                                 

16
 Ίζν κε ην 20% είλαη επίζεο ην θφζηνο πξνζσπηθνχ γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο         

(Rohling Transport Consulting International, Fraunhomer Institute Integrated Circuits, 2008, 

Statistical coverage and economic analysis of the logistics sector in the EU) 
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κεηαθνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε κία αχμεζε ησλ θαπζίκσλ ηνπο θαηά 8,5% νδεγεί ζε 

αλαγθαίεο πςειέο θαη απμεκέλεο ηηκέο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα 

αληηζηαζκηζηεί ην επηπξφζζεην θφζηνο πνπ ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

θαπζίκσλ. Έηζη, ε δήηεζε γηα κεηαθνξά κεηαθέξεηαη απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζηνπο 

ζηδεξφδξνκνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν κεηαθνξάο 

ζπγθξηηηθά.  

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη εηαηξείεο έρνληαο πάληα λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά πξνβιήκαηα 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν θφζηνο θαπζίκσλ δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

αληηζηαζκίζνπλ ην θφζηνο ηνπο ή αθφκε θαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν κε 

πξνζαπμήζεηο.  

 

 

6.3 ύνοτη Κεθαλαίος 

ην θεθάιαην απηφ κειεηήζακε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο νηθνλνκηθφηεξεο κεζφδνπο γηα κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ, ελψ παξάιιεια έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη σο ην πην πεξηβαιινληηθφ κέζν 

κεηαθνξάο.   

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελ ιφγσ κεηαθνξά απνηειεί 

ην εηδηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ πξψηε 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ηεο Λεπθήο Βίβινπ, θαηά ηελ νπνία ζεζπίζηεθαλ κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εμπγίαλζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ 

ηνπο, ελψ αθνινχζεζαλ άιιεο λεφηεξεο πξνο νινθιήξσζε ηεο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, κάιηζηα, φηη ην αλεπαξθέο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο, γεγνλφο πνπ δελ ηελ 

θαζηζηά αληαγσληζηηθφ κέζν κεηαθνξάο ζπγθξηηηθά θπξίσο κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. 

 

Δπηπξφζζεηα, βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο ζηδεξνδξφκνπ απνηειεί ην θφζηνο ησλ 

θαπζίκσλ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. πκπεξαίλεηαη, 

επνκέλσο, φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ επηθέξεη ζνβαξέο αξλεηηθέο 
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ζπλέπεηεο, απμάλνληαο θαηά θφξνλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. Παξφια 

ηαχηα, φκσο, αλαινγηδφκελνο θαλείο ηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο απηήο ζε φια ηα κέζα 

κεηαθνξάο θαζψο θαη ηελ αιιαγή ζε ειεθηξνθίλεζε ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ελ ηέιεη ν ζηδεξφδξνκνο είλαη ν θαηεμνρήλ 

νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο, ν νπνίνο κάιηζηα επεξεάδεηαη ζην ειάρηζην απφ 

ηηο πςειέο απμήζεηο ηηκψλ ησλ θαζπίκσλ.   

 

Δλ θαηαθιείδη, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο, θπξίσο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απνηεινχλ ην κνλαδηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο 

ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο, ηα νπνία επηβάιινπλ νξζή δηαρείξηζε θαη 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ.  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, είλαη 

λα πξνζδηνξίζεη ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη λα επηζεκάλεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.   

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ιφγσ ηνπ θχξηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «ηε Ναπηηιία», πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηζζφηεξε αλάιπζε ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έλαληη ησλ ππνινίπσλ.   

 

Πξηλ απφ ηελ απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απηήο ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ δηέπεηαη απφ πνηθίινπο θηλδχλνπο, νη 

νπνίνη εκθαλίδνληαη θαηά ην πιείζηνλ ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο  ηξφπνπο κεηαθνξάο. 

Παξφια ηαχηα δηαθνξνπνηφ ζηνηρείν απνηειεί ν βαζκφο έθζεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα θάζε 

θιάδν, ν νπνίνο  πνηθίιεη αλάινγα ηηο επηδξάζεηο ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ κνλαδηθά ζε θάζε επηρείξεζε θαη πξνζδίδνπλ βαζκηαία 

θιίκαθα ζνβαξφηεηαο. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηφ φηη θάζε θίλδπλνο πνπ κειεηάηαη 

θαζφιν ην θείκελν ηεο εξγαζίαο δελ απνηειεί κνλαδηθήο επηξξνήο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν, αιιά ε ζνβαξφηεηα απηνχ ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθφηεξν πξνο 

αλάιπζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο. 

 

Καηά ηε κειέηε ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ινηπφλ,  δηαπηζηψζεθε φηη πέξαλ ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο αλά θιάδν μερσξηζηά, 

ππάξρνπλ θνηλνί θίλδπλνη, πςίζηεο ζνβαξφηεηαο, πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

φινη νη θιάδνη ησλ κεηαθνξψλ. Οη θίλδπλνη απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί – Πίλαθαο 17-, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο εξγαζίαο. εκεηψλεηαη, παξάιιεια, φηη φινη νη θίλδπλνη πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο κεηαθνξάο, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ. Ζ αλάιπζε ηνπο φκσο γηα έλα κφλν θιάδν 

απνηέιεζε απφξξνηα ηεο ζνβαξφηεηαο πνπ πξνζδίδνπλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο αλάγθεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο αληηκεηψπηζε απηψλ ιφγσ πςειήο έθζεζεο ζε θίλδπλν.  
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Πίνακαρ 17 – Μηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη αλά θιάδν κεηαθνξψλ 

Μικροοικονομικοί Κίνδυνοι 
Κλάδοσ Μεταφοράσ 

Θαλάςςιεσ Οδικζσ  Εναζριεσ  Σιδθροδρομικζσ  

Ζλλειψθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό 
√ 

      

Μεταβολι ναφλων √       

Επενδυτικοί κίνδυνοι √       

Αποδόςεισ μετοχϊν √       

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
√ √ √ 

  

Τιμζσ καυςίμων √ √ √ √ 

Νζα τεχνολογία   √     

Safety & Security     √   

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξψλ. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε 

ζην θεθάιαην ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη ελαέξηεο κεηαθνξέο 

ζπγθξηηηθά δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ πξνζαπμήζεσλ – επίλαπινο-  πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζην ήδε απμεκέλν θφζηνο 

κεηαθνξάο, ην νπνίν θαη επσκίδνληαη νη πειάηεο κέζσ ησλ ηειηθψλ ηηκψλ πνπ 

πιεξψλνπλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί δε, φηη ν θιάδνο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ 

απαξηίδεηαη απφ νιηγάξηζκεο εηαηξείεο – ζπλήζσο θνινζζνχο εηαηξείεο- γεγνλφο πνπ 

ηνπο επηηξέπεη λα θεξδνθνξνχλ παξά ην απμαλφκελν θφζηνο, θιείλνληαο ζησπεξέο 

ζπκθσλίεο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη θαζνξίδνληαο ην εχξνο ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ηνπ επίλαπινπ. Παξφια ηαχηα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πνιηηηθή απηή ησλ ζπκθσληψλ 

δελ θηλείηαη ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ησλ πειαηψλ πνπ επηβάιιεη ην δηεζλέο δίθαην, 

έρνπλ επηβιεζεί ππέξνγθα πνζά πξνζηίκσλ ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο. Ωζηφζν, παξά ηηο 

ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

εμαθνινπζνχλ λα επηβάιινπλ ηνλ επίλαπιν θαη αληηζηαζκίδνπλ έηζη ην πςειφ θφζηνο 

θαπζίκσλ.  
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Παξάιιεια, ν ίδηνο παξάγνληαο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά  θαη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο,  

ηφζν ηηο νδηθέο φζν θαη ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Άιισζηε, ε αχμεζε ησλ 

θαπζίκσλ ζπλεπάγεηαη αλακθηζβήηεηα επηπξφζζεην θφζηνο. ην έθην θεθάιαην 

δηαπηζηψζεθε φηη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο αγγίδεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο ην αλεπαξθέο θαη κε 

ελνπνηεκέλν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Παξφια ηάπηα, φκσο, ν αληίθηππνο ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο λαη κελ 

απνηεινχλ ην θαηεμνρήλ κέζν κεηαθνξάο απφ ηελ άιιε δε δελ δχλαηαη λα 

αληηζηαζκίζνπλ ην πςειφ θφζηνο.  

 

ρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο εηαηξείεο κεηαθνξψλ. Δμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχληαη απφ πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο, είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο,  λα αληηζηαζκίζνπλ ην επηπξφζζεην 

απηφ θφζηνο. Ζ θαηάζηαζε δε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλφ ξπζκφ επηβάιιεη, ζε 

θάπνηεο εθ απηψλ, θαη ηε πηζαλφηεηα ζεκάησλ κε βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.   

 

Δπηπξφζζεηα, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, ε ηηκή ηνπ 

θαπζίκνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ηηκή 

ηνπ λαχινπ ζχκθσλα κε ηνλ εκπεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ έθαλαλ νη Hawdon, 

Strandenes, Beenstock θαη Vergottis. Άιισζηε, εχθνια αλαινγίδεηαη θαλείο πσο νη 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηα θαχζηκα ελφο πινίνπ, απμάλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπο θαη 

επηβάιινπλ, καδί κε άιινπο παξάγνληεο βέβαηα, κεηαβνιή ζην λαχιν απφ ηε πιεπξά 

ηνπ πινηνθηήηε. 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πίλαθα 17 πνπ παξαηίζεηαη παξαπάλσ, απνηειεί, επίζεο, ην 

γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη επεξεάδνπλ άκεζα φιεο ζρεδφλ ηηο κεηαθνξέο, 

αθήλνληαο αλεπεξέαζηεο κφλν ηηο ζηδεξνδξνκηθέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο πιένλ 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο κεηαθνξέο. Έρεη ήδε γίλεη ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
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πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ξχπσλ, παξφια απηά ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φζν 

ζεκαληηθά θαη αλ είλαη, απνηεινχλ έλα επηπιένλ θφζηνο γηα φιεο ηηο  επηρεηξήζεηο, 

αθνχ πξνζηίζεληαη ζηα ήδε πςειά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπο.  

 

ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πθίζηαληαη θπξίσο κέζσ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο λαπηηιίαο ζην πεξηβάιινλ απφ ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί 

ή ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. εκεησηένλ δε φηη  ε λαπηηιία "ξππαίλεη" ζε πνζνζηφ ίζν κε 

ην 2,7% ελ ζπγθξίζεη κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Παξφια απηά, ε θξηηηθή πνπ δέρεηαη 

επί απηνχ είλαη ζεκαληηθή. Έρνπλ εθδνζεί κηα ζεηξά απφ θαλνληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε εθπνκπή ξχπσλ απφ ηελ λαπηηιία, ηνπο νπνίνπο νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

θαινχληαη λα ηεξήζνπλ. 

 

Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, κε πςειφ αλαινγνχληα κεξίδην 

επζχλεο, αθνχ απνηεινχλ ην πιένλ ξππνγφλν κέζν κεηαθνξάο. Σα πεξηβαιινληηθά 

πξφζηηκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά θφζηε γηα κηα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ.  

 

Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαζψο ζπκβάιινπλ θαη 

απηέο ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απιά φπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ βξεη ηξφπνπο 

λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ζαιάζζηεο θαη νη νδηθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ πην θαηαθεξκαηηζκέλεο βηνκεραλίεο θαη 

είλαη πην δχζθνιε ε χπαξμε ελφο θνηλνχ κεηψπνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο.  

 

Δλ ζπλερεία ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε κειέηε απηή, θαη εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηε Ναπηηιία πνπ απνηειεί θαη βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο,  θξίλεηαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα εξγαζία αλέδεημε σο βαζηθφ παξάγνληα 

θαζνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ έιιεηςε ηνπ 

αλζξψπηλνπ λαπηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ έιιεηςε απηή θέξλεη ζηελ επηθάλεηα κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ηφζν ζε πνηνηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πνζνηηθφ. Καζαξά απφ ζέκα 



 

110 

 

αξηζκψλ, ε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη είλαη λα παξακέλνπλ ηα πινία αγθπξνβνιεκέλα 

ζηα ιηκάληα θαη ηα θνξηία ηνπο ζηηο απνβάζξεο ελψ παξάιιεια δελ ζα ππάξρεη ην 

δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα λα ρεηξηζηεί ην θνξηίν απηφ. Δπηπξφζζεηα, ηίζεληαη θαη 

πνηνηηθά δεηήκαηα θαζψο ιφγσ έιιεηςεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ νη πεξίνδνη 

δηαθνπψλ ησλ λαπηηθψλ ζα πεξηνξίδεηαη κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα 

θφπσζεο, λα αλαβάιινπλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο κε ελδερφκελε ζπλέπεηα λα κελ 

κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο ελψ παξάιιεια ζα 

κεηψλνληαη νη πεξίνδνη εθπαίδεπζεο έρνληαο σο επαθφινπζν ηελ κε θαηαιιειφηεηα 

ησλ ελ ελεξγεία λαπηηθψλ.  

 

εκεησηένλ δε, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα  δελ ππήξρε δήηεκα έιιεηςεο αλζξψπηλνπ 

λαπηηθνχ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ απνξξέεη σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο 

παγθφζκηαο  νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ νδήγεζε ζηελ ζηέξεζε ηεο δήηεζε γηα 

ζαιάζζηεο ππεξεζίεο. Παξά ηαχηα, ην πξφβιεκα ππάξρεη θαη αλ δελ παξζνχλ κέηξα ζα 

γίλεη εληνλφηεξν ζην κέιινλ.  

Οη δηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη εηδηθφηεξα ν ΗΜΟ  έρoπλ αλαγλσξίζεη ην 

πξφβιεκα απηφ θαη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ειαηηψζνπλ ή θαη λα ην εμαιείςνπλ. Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα, φηη θηλεηήξηνο δχλακε 

κπνξεί λα απνηειέζεη ε έληαμε θαη ελίζρπζε ηνπ γπλαηθείνπ αλζξψπηλνπ λαπηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ελψ παξάιιεια ζα επέθεξε ζεηηθφ αληίθηππν κηα 

πην πνηνηηθή αλάδεημε ηνπ επαγγέικαηνο πξνβάιινληαο ην σο ειθπζηηθφ θαη 

θεξδνθφξν επάγγεικα, θπξίσο ζε λένπο.   

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θάζε κηθξννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε 

επηρείξεζε, αλεμαξηήησο θιάδνπ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο θαη ηα έζνδα ηεο. 

Απηφ είλαη άιισζηε αλακελφκελν αθνχ απηνί νη δχν παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ εμέιημε κηαο επηρείξεζεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο, απηφ πνπ αιιάδεη θάζε θνξά είλαη ην πεδίν ζην νπνίν εληνπίδνληαη ηα 

επηπξφζζεηα θφζηε ζε θάζε βηνκεραλία. Θα κπνξνχζε κάιηζηα λα ιερζεί φηη φινη νη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ζε φιεο ηηο βηνκεραλίεο απιά κε 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ θάζε κηα ρσξηζηά.  
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Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο απνηειεί παξάγσγν 

δήηεζε, δειαδή εάλ δελ ππάξρνπλ αγαζά θαη επηβάηεο πνπ πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ, δελ 

ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε δήηεζε. Όιεο αλεμαξηήησο νη βηνκεραλίεο έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε ηνλ θίλδπλν απηφ. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη ζηέξεζε εκπνξίνπ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κεησκέλε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ. Όηαλ φκσο ηα έζνδα κεηψλνληαη 

θαη ηα έμνδα ζπλερψο απμάλνληαη ηφηε ηίζεληαη ζνβαξά δεηήκαηα βησζηκφηεηαο ησλ 

εηαηξεηψλ.  

 

Δλ θαηαθιείδη, φζνλ αθνξά ηηο εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, απηφ πνπ ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί γηα αθφκε κία θνξά – φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη θαζφιε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζέκαηνο – είλαη ε πεξηνξηζκέλε ππάξρνπζα  βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηνπο 

κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί δε φηη απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα αλάιπζε θηλδχλνπ ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

πξνηείλεηαη ε πεξεηαίξσ ελαζρφιεζε θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ κε ηνπο 

κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηηο κεηαθνξέο θαη κάιηζηα φρη κφλν ζε επίπεδν 

δεπηεξνγελνχο έξεπλαο αιιά θαη ζε επίπεδν πξσηνγελνχο. Θα πξέπεη λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηαθνξείο λα αλαθέξνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά θαη απνηεινχλ βαζηθφ 

θνκκάηη ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κειέηε βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ 

κηθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζηηο κεηαθνξέο, γεγνλφο πνπ ηεο πξνζέδσζε κεγάιε 

δπζθνιία θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζηε πξνζπάζεηα ζπγγξαθή ηεο. 

εκεησηένλ φηη ε δπζθνιία απηή έγθεηηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα.  

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη κνινλφηη ππάξρεη πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ 

φζνλ αθνξά ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά 

ηνπο κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ειιηπήο. Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ δελ απνηειεί κφλν θξίζε θαζφιεο ηεο πξνζπάζεηαο ζπγγξαθήο ηεο κειέηεο απηήο, 

αιιά γίλεηαη θαη ζπλερήο αλαθνξά ζηα δηάθνξα άξζξα θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο 

πνπ αλέηξεμα, ζηηο νπνίεο νη αληίζηνηρνη ζπγγξαθείο έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ην ίδην 

πξφβιεκα.  

 

Δίλαη εχινγα αληηιεπηφ, επνκέλσο, φηη ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, πεξηνξηζκέλν ζηελ έθηαζε ηνπ. Άιισζηε, 

πέξαλ απφ ηα αλαθεξζέληα ζηνηρεία, εχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη νη κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο, αλεμαξηήηνπ θιάδνπ, αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πνηθίινπο θηλδχλνπο ζε 

κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 
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