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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

    Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και επικερδείς οικονομικούς 

κλάδους διεθνώς, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι το νερό καλύπτει το 71% περίπου 

της επιφάνειας της γης. Επιπλέον, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο για την 

διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου και την αλληλεπαφή και αλληλεξάρτηση 

διαφορετικών οικονομικών δυνάμεων – χωρών – στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος. 

    Για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους 

βασικούς μοχλούς ανάπτυξης ήδη από τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια έως και σήμερα, ενώ και 

η συμβολή και η παρουσία Ελλήνων εφοπλιστών στα διεθνή δρώμενα είναι αξιοσημείωτη, 

ώστε η ελληνική ναυτιλία να συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων δυνάμεων σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

    Για την διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου και την ομαλή συνεργασία και τήρηση των 

κανόνων των αγορών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών έχουν συσταθεί τόσο σε 

εγχώριο όσο και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αρμόδιοι οργανισμοί. Οι οργανισμοί αυτοί 

λόγω της φύσης του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος επηρεάζουν 

καθοριστικά τη διαμόρφωση θαλάσσιων πολιτικών και εμπλέκονται και επιτηρούν τις 

εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών. 

    Από την άλλη, οι επιδράσεις που δέχεται η παγκόσμια αγορά από επιμέρους παράγοντες 

δεν μπορούν παρά να επιφέρουν αλλαγές άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές στο διεθνές 

θαλάσσιο εμπόριο και να διαμορφώνουν νέους κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή του από 

τα κράτη, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την παγκόσμια ναυτιλία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

       Η ναυτιλία αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς 

κλάδους της οικονομίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές 

διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 

παγκοσμιοποιημένη αγορά, καθώς το εμπόριο διεξάγεται στο πλαίσιο των κανόνων που η 

ίδια η παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει, στο πλαίσιο της ελεύθερης και ενιαίας αγοράς και 

του ανόθευτου ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο πλέον 

αποτελεσματικός, συμφέρων και ασφαλής τρόπος για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

πρώτων υλών, αγαθών και προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική και 

κοινωνική ευημερία μιας χώρας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής 

διαδικασίας και του εμπορίου.  

    Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η παγκόσμια 

οικονομία, αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών και 

των οικονομιών τους. Δημιουργούνται διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι καθορίζουν τους 

κανόνες του διεθνούς συστήματος και λαμβάνουν καθοριστικές αποφάσεις που έχουν 

αντίκτυπο σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

    Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι εξίσου σημαντική η παρουσία και η συμβολή της 

Ελλάδας, μίας χώρας με κατεξοχήν ναυτική ιστορία, η οποία ξεκινά ήδη από την αρχαϊκή 

εποχή και δικαιολογείται από την στρατηγική γεωγραφική της θέση, το σύμπλεγμα των 

κατοικημένων νησιών και την δραστηριοποίησή των Ελλήνων με τη θάλασσα και τις 

θαλάσσιες δραστηριότητες που προσφέρει. Η ελληνική ναυτιλία κατέχει σταθερά μία από 

τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ναυτιλιακής οικονομίας. Επιπλέον, ο 

ναυτιλιακός κλάδος είναι εξίσου σημαντικός και για την ίδια την εθνική οικονομία της 

χώρας καθώς, όπως θα δούμε, συμβάλλει σημαντικά στα οικονομικά μεγέθη της, μέσω του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου 

πληρωμών, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών, μέσω της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον ναυτιλιακό κλάδο και στις λοιπές παραναυτιλιακές 

δραστηριότητες. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να γίνει μια εκτενής αναφορά – η οποία 

επιχειρείται στο Πρώτο Μέρος της παρούσας εργασίας – στην ιστορική αναδρομή της 

ελληνικής ναυτιλίας, από την αρχαϊκή εποχή έως σήμερα, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο λειτουργεί η σύγχρονη ναυτιλία, τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
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διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο ναυτιλιακός 

κλάδος συμβάλλει θετικά στη συνολική ελληνική οικονομία. 

    Στο Δεύτερο Μέρος γίνεται μια εκτενής αναφορά στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή 

ναυτιλιακή πολιτική. Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία της ναυτιλίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, έχουν συσταθεί και λειτουργούν, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

διεθνείς, διακυβερνητικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί (Κεφάλαιο Τέταρτο), οι οποίοι 

αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, κανόνων για τη διεξαγωγή του 

παγκόσμιου εμπορίου και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών τους.  

    Εξίσου σημαντική είναι και η διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα από το 1981 και επηρεάζεται 

άμεσα από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων σε κάθε τομέα πολιτικής και κατ’ 

επέκταση και στον τομέα της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο λοιπόν, της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που επιδιώκεται από τα ευρωπαϊκά όργανα για την διαμόρφωση 

και εφαρμογή κοινών πολιτικών μεταξύ των μελών της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

να δούμε την πορεία που έχει ακολουθηθεί στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής 

ναυτιλιακής πολιτικής και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διαδικασία αυτή, αλλά 

και την παρούσα κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε (Κεφάλαιο Πέμπτο). Σημαντική 

καθίσταται επίσης και μια αναφορά στα ευρωπαϊκά όργανα που λειτουργούν, πέρα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρεμβαίνουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για 

ναυτιλιακά ζητήματα. 

    Στο Τρίτο Μέρος και, στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (Κεφάλαιο Έκτο) 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούμε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο 

διαμορφώνονται σήμερα οι συνθήκες στην αγορά των θαλάσσιων μεταφορών και τη 

σημασία που αυτές έχουν αποκτήσει για το παγκόσμιο εμπόριο. Επιπρόσθετα, εξετάζεται 

και ο ρόλος που διαδραματίζει η παγκοσμιοποίηση σε ότι αφορά στις ναυτιλιακές σχέσεις 

και στις επιδράσεις που έχουν επέλθει από αυτήν στον κλάδο της ναυτιλίας συνολικά. 

Σημαντική ήταν βέβαια, και μια αναφορά στην επίδραση που άσκησε στον ναυτιλιακό 

κλάδο η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, που ξέσπασε το 2008, αλλά και στις 

προβλέψεις που διαφαίνονται για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

1.1 Η εξέλιξη της ναυτιλίας κατά τα αρχαία χρόνια 

    Η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των σύγχρονων χρόνων. Έχει 

τις ρίζες της στα πρώιμα αρχαία χρόνια. Η μορφολογία του ελληνικού χώρου, η έκταση 

των παραλιών και των νησιών διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην άνθηση και την 

ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στα ναυτικά δρώμενα και η ίδια η θάλασσα συνέβαλε 

καθοριστικά στην εξάπλωση του Ελληνισμού
1
. Τα πρώτα ευρήματα πλοίων εμφανίζονται 

στο Αιγαίο ήδη από το 7.000 π. Χ. από τα κυκλαδικά πλοία που ανέπτυξαν την πρώτη 

οργανωμένη ναυτιλιακή δράση στο Αιγαίο και την κυριαρχία των Μινωιτών που 

ακολούθησε, τίθενται ήδη οι βάσεις για την ελληνική κυριαρχία στη θάλασσα που θα 

ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια έως και σήμερα. Το επόμενο σημείο σταθμός μετά την 

καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού ταυτίζεται με την Μυκηναϊκή εποχή. Ήδη από το 

1470 π. Χ., οι Μυκηναίοι  ανέπτυξαν σημαντική εμπορική δραστηριότητα σε όλη την 

ανατολική Μεσόγειο.  

    Τα κυκλαδίτικα λοιπόν πλοία, τη θαλασσοκρατία των Μινωιτών και αργότερα, τη 

μυκηναϊκή εποχή και την σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, ακολούθησε η 

ανάδυση κι άλλων ελληνικών πόλεων σε σημαντικές ναυτικές δυνάμεις με αποκορύφωμα 

την αρχαία Αθήνα κατά τον 5
ο
 αιώνα, την Χρυσή Εποχή του Περικλή και τον περίφημο 

αθηναϊκό στόλο. «Φωτεινό» παράδειγμα σ’ αυτή την ιστορική αναδρομή εντοπίζεται 

κάπου στα 401 π. Χ., όταν περίπου 10.000 Έλληνες που επέστρεφαν στη χώρα μετά τη 

λήξη της Περσικής Εκστρατείας αντίκρισαν τη Μαύρη Θάλασσα και αναφώνησαν 

«Θάλαττα! Θάλαττα!». Έκτοτε έγινε ολοφάνερη η θέση και η σημασία που έμελλε να 

αποκτήσει η θάλασσα και η ναυτιλία για την Ελλάδα στην μετέπειτα ιστορία της
2
. 

    Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν τα θεμέλια για τον θαλάσσιο πολιτισμό και την ελληνική 

ναυτιλία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίστηκε και στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

για να περάσει σε μία φάση ύφεσης στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τα χρόνια της 

                                                 
1 Ιστότοπος του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (http://museum.yen.gr/) 
2 Τριμηνιαίο περιοδικό της Aegean «Aegean News» - Φθινόπωρο 2013, Προλογικό Σημείωμα έκδοσης 
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ύφεσης ακολούθησε μια περίοδος ακμής κατά τη βυζαντινή περίοδο και έκτοτε, 

παρατηρείται μια συνεχής ενασχόληση, ιδίως των κατοίκων των ελληνικών νησιών με τη 

θάλασσα και τη ναυτιλία, αλλά και τη ναυπήγηση πλοίων
3
. Η ναυπηγική τέχνη δεν 

υποβαθμίστηκε καθόλου κατά την αρχαιότητα και συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη και 

βελτίωση της σχέσης των Ελλήνων με τον κλάδο της ναυτιλίας. Οι πρώτες αναφορές 

σχετικά με την ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων με την ναυπηγική τέχνη μπορούν να 

εντοπιστούν ήδη στα έργα του Ομήρου, τόσο την Ιλιάδα όσο και την Οδύσσεια που 

χρονολογούνται κάπου στον 8
ο
 αιώνα π. Χ. (η Ιλιάδα γύρω στο 750 π. Χ. και η Οδύσσεια 

αργότερα, το 710 π. Χ.). 

 

1.2 Η εξέλιξη κατά τα προεπαναστατικά χρόνια και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος  

    Στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η ναυτιλία συνέχισε να ακμάζει, με 

αποτέλεσμα το Ελληνικό Έθνος να κατορθώσει να επιβιώσει από τον τουρκικό ζυγό. Οι 

κάτοικοι μάλιστα των νησιών απέκτησαν ειδικά διοικητικά και οικονομικά προνόμια που 

διευκόλυναν σημαντικά το θαλάσσιο εμπόριο και μεγιστοποίησαν τη δύναμη των 

Ελλήνων
4
. Η δυναμική του εμπορικού στόλου ήταν τέτοια, ώστε να δημιουργηθεί ένας 

σημαντικά αριθμητικός και αξιόμαχος πολεμικός στόλος, ο οποίος διαδραμάτισε σπουδαίο 

ρόλο σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 

    Στα χρόνια της Επανάστασης, μεγάλο μέρος του στόλου καταστράφηκε, διασώθηκε 

ωστόσο ο κεντρικός πυρήνας, ο οποίος μετέπειτα αποτέλεσε τη βάση για την εκ νέου 

ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου.  

    Μετά το 1833 και την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους, τέθηκαν οι ουσιαστικές 

βάσεις, διοικητικές και υλικοτεχνικές, για την ναυτιλία, ιδρύθηκαν νέα ναυπηγεία και έτσι, 

η ναυπηγική εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους για 

την οικονομία του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους.  

    Από την εποχή του Καποδίστρια, της Αντιβασιλείας και της Οθωνικής περιόδου που 

ακολούθησε, εκδόθηκαν τα πρώτα νομοθετήματα για την δημιουργία ενός σταθερού 

νομοθετικού πλαισίου για την ναυτιλία. Το 1828 συστάθηκε ο πρώτος Οργανισμός 

Εμπορικής Ναυτιλίας και αργότερα, το 1856, η τότε ελληνική κυβέρνηση έχοντας συνάψει 

πολλές συμβάσεις και εμπορικές συμφωνίες με άλλα κράτη συγκρότησε την Ελληνική 

Ακτοπλοϊκή Εταιρεία, με έδρα στη Σύρο
5
. 

 

                                                 
3 Μαντά Ε., (2003), 100 αιώνες θάλασσα, Θράκη: Εκδόσεις Πέλτη, σελ. 80-82 
4 Μαντά Ε., (2003), 100 αιώνες θάλασσα, Θράκη: Εκδόσεις Πέλτη, σελ. 98  
5 Σαμπράκος Ε., (2002), Ο τομέας των μεταφορών και οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, Πειραιάς: 

Ειδική Εκδοτική Α.Ε 
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1.3 Η ναυτιλία κατά τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

    Μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο ναυτιλιακός κλάδος γνώρισε 

τεράστια άνθηση. Στα χρόνια της Βενιζελικής διακυβέρνησης, η εδαφική έκταση της 

χώρας αυξήθηκε σημαντικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κατ’ επέκταση, 

αυξήθηκε και η δυναμική του ναυτιλιακού κλάδου, μετά και την είσοδο στη νέα 

τεχνολογία του ατμού, λίγο πριν το ξέσπασμα του Πολέμου. 

    Το 1917, η Ελλάδα ρίχνεται και αυτή με τη σειρά της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με 

ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Την επαύριον του Πολέμου, ο ελληνικός 

στόλος σημείωνε πια σημαντικές απώλειες συνολικά, ωστόσο, η ίδια η χώρα βγήκε 

ιδιαίτερα κερδισμένη από τον πόλεμο αυτό. 

    Ήδη από τα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου άρχισε η ανάρρωση της ελληνικής 

ναυτιλίας και μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ακολούθησε μια θετική πορεία ανάπτυξης 

με μια μικρή καθίζηση που σημειώθηκε το 1930, μετά τη μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση 

που ξέσπασε το 1929 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1939, η θεαματική αυτή 

ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας είχε οδηγήσει τη χώρα στην 9
η
 θέση παγκοσμίως. Η 

Ελλάδα συμμετείχε στον Πόλεμο και συνεισέφερε ιδιαίτερα με την ναυτική της ισχύ τις 

Συμμαχικές Δυνάμεις κατά του Άξονα.  

    Οι πληγές που άφησε ο αιματηρός αυτός Πόλεμος στην ελληνική ναυτιλία ήταν 

εξαιρετικά μεγάλες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πλοία και τεχνικό εξοπλισμό, 

αλλά η διαδικασία ανασυγκρότησης άρχισε αμέσως μετά το πέρας του Πολέμου 

στοχεύοντας στην συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ναυτιλίας που είχε σημειωθεί 

πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.    

 

1.4 Η πορεία από το 1950 έως και σήμερα 

    Το 1946 εμφανίστηκε μια σπουδαία ευκαιρία για τους εφοπλιστές της εποχής μετά την 

απόφαση των ΗΠΑ να πουλήσουν κρατικά πλοία, μεταξύ αυτών και φορτηγά τύπου 

«Liberties». Έλληνες εφοπλιστές, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται ο Αριστοτέλης 

Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης αγόρασαν μέρος 

των πλοίων αυτών.  

    Έτσι, στις δεκαετίες του 1950 και 1960 που ακολούθησαν, η ελληνόκτητη ναυτιλία 

βρέθηκε στο – μέχρι τότε – απόγειο της ανάπτυξής της αποτελώντας έκτοτε βασικό τομέα 

στην ραχοκοκαλιά της Εθνικής Οικονομίας. Στη διάρκεια των χρόνων αυτών, ο Πειραιάς 

άρχισε να αποκτά σπουδαίο ρόλο, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα από τα 

μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα της Μεσογείου.  
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    Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια με κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, 

το 1956 λόγω της κρίσης του Σουέζ και αργότερα, στη δεκαετία του 1970 λόγω της 

γενικότερης οικονομικής αστάθειας που παρατηρούνταν σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ μέχρι 

τότε οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν επιλέξει μια πιο συντηρητική πολιτική επέκτασης και 

ανανέωσης, από το 1970 κι έπειτα επέλεξαν μια λιγότερο συντηρητική πολιτική με τα 

κέρδη τους να αυξάνονται σημαντικά. Η οικονομική αστάθεια εξελίχθηκε πιο έντονα μετά 

το 1974, όταν μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές πετρελαίου και αυξήθηκε ο πληθωρισμός 

σε πολλά κράτη προκαλώντας παράλληλα, και αναταραχές μεταξύ των ισοτιμιών ισχυρών 

νομισμάτων. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης ήταν η ραγδαία μείωση στη 

δραστηριότητα των πετρελαιοφόρων και των φορτηγών πλοίων. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

οι Έλληνες εφοπλιστές επηρεάστηκαν και οι ίδιοι από τη συνολική οικονομική αστάθεια 

το ίδιο και η εθνική οικονομία.  

    Η δεκαετία του 1980 σημαδεύτηκε σε όλους τους τομείς από την προσχώρηση της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ. Σε ότι αφορά στον τομέα της ναυτιλίας ειδικότερα, επικράτησε ένα 

κλίμα ανακούφισης και ευφορίας, ενώ υπήρξε και ιδιαίτερη η συμβολή των Ελλήνων 

εφοπλιστών στη δημιουργία των πρώτων πακέτων Κανονισμών για την κοινή ναυτιλιακή 

πολιτική που θεσπίστηκε μετά το 1986. Έκτοτε, ακολούθησε μια ανοδική πορεία για την 

ελληνική ναυτιλία, η οποία βρίσκεται από το 1982 στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας 

κατάταξης και κατ’ επέκταση, αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη παγκοσμίως.  

    Σήμερα, ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους 

της χώρας, καθώς σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την τράπεζα EUROBANK για το 

οικονομικό έτος 2015, τα έσοδα από την ναυτιλία αντιστοιχούσαν στο 5,7% του ΑΕΠ και 

μαζί με τον τουριστικό κλάδο αποτελούν δύο από τους πιο σημαντικούς τομείς εξαγωγών, 

σημειώνοντας θετικό πρόσημο στην συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Η 

ελληνόκτητη ναυτιλία διατηρεί την κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, σύμφωνα με 

έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν και έχει σημειώσει ορισμένες διακυμάνσεις 

τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008. 

    Κρίνεται επιπλέον σκόπιμο, να αναφερθεί η πορεία που σημείωσε η ελληνική ναυτιλία 

κατά τα τελευταία χρόνια, αν λάβουμε υπόψη τις σημαντικές οικονομικές συνθήκες που 

εκτονώθηκαν στη χώρα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. Κάθε 

οικονομική κρίση, και αντίστροφα, κάθε οικονομική ανάκαμψη παρουσιάζει αρνητικές ή 

θετικές ενδείξεις στα συνολικά μεγέθη μιας οικονομίας και άρα κατ’ επέκταση, στους 

βιομηχανικούς κλάδους – εν προκειμένω στον κλάδο της ναυτιλίας, του εμπορίου, του 

τουρισμού – και συνολικά της εθνικής αγοράς. Όσον αφορά στη ναυτιλία, δημιουργούνται 

σχέσεις αμφίδρομες μεταξύ των χωρών, μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων, οι οποίες 
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επηρεάζονται από την οικονομική κατάσταση του εκάστοτε συμβαλλόμενου αφ’ ενός και 

της κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας αφ’ ετέρου, δεδομένου ότι οι σχέσεις αυτές 

διαμορφώνονται στο πλαίσιο του μοντέλου της προσφοράς και της ζήτησης, το οποίο 

επηρεάζεται λογικά από την οικονομία συνολικά και την κατάσταση της εκάστοτε εθνικής 

αγοράς. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην ελληνική ναυτιλία, σημειώθηκαν κάποιες σημαντικές 

διακυμάνσεις ως απόρροια της κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η δύναμη του 

εμπορικού στόλου μειώθηκε το 2013 κατά 2,9% σε σχέση με το 2012 και αντίστοιχα, το 

2012 είχε σημειώσει μείωση κατά 3,3% συγκριτικά με το 2011. Αναμφισβήτητα όμως, η 

ελληνική ναυτιλία είχε να επιδείξει σημαντικά βήματα προόδου ως μια σημαντική 

παρακαταθήκη που είχε αποκομίσει τα προηγούμενα χρόνια, ήδη από  το 1950. Η ιστορική 

πορεία της ελληνικής ναυτιλίας αποτέλεσε ισχυρή βάση για μεγάλους Έλληνες 

πλοιοκτήτες, οι οποίοι, παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, μπόρεσαν να 

διατηρήσουν τη θετική τους πορεία διαχρονικά και να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους, 

ώστε μετά το 2014 να ξαναφέρουν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή της παγκόσμιας 

κατάταξης δίνοντας παράλληλα, θετικά δείγματα για την περαιτέρω ανάπτυξή της στα 

επόμενα χρόνια. 

    Παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η 

ελληνική ναυτιλία διατηρεί την ηγετική της θέση. Ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 

30,14% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 21,18% του παγκόσμιου στόλου 

φορτηγών πλοίων χύδην φορτίων και το 16,61% του παγκόσμιου στόλου πλοίων 

μεταφοράς χημικών και παράγωγων προϊόντων πετρελαίου. Ο στόλος της, σύμφωνα με 

στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση της ΕΕΕ, ανέρχεται σε 4.585 πλοία (άνω 

των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 εκατ. τόνων (dwt), αύξηση 22% σε σχέση με το 

2014. Αντιπροσωπεύει έτσι το 19,63% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα και το 

49,96% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αμφότερα τα μερίδια παρουσιάζουν 

ανοδική πορεία συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη. Όμως το 2015 η ελληνική σημαία 

αριθμούσε μόλις 770 πλοία (άνω των 1.000 gt) και κατέχει μόλις την έβδομη θέση διεθνώς 

και τη δεύτερη στην Ευρώπη . «Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν την ανανέωση του 

στόλου τους, επενδύοντας σε σύγχρονα, τεχνολογικά προηγμένα, αποδοτικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον πλοία, με τάση προς μεγαλύτερα πλοία κατά μέσον όρο», σημειώνει η 

ΕΕΕ. Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 2015 ήταν 13,2 έτη και του 

ελληνόκτητου στόλου 11,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 

14,4 έτη. Παρά τη συρρίκνωση της χρηματοδότησης και την ασταθή ναυλαγορά, οι 

παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 407 πλοία (άνω των 
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1.000 gt). Από αυτά τα 221 είναι δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν στο 25,88% της 

παγκόσμιας χωρητικότητας υπό παραγγελία
6
.  

  Το Top 20 της παγκόσμιας πλοιοκτησίας, σύμφωνα με έρευνα της Διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) 

Πηγή: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

    Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η αξία του ελληνικού 

εμπορικού στόλου υπερέχει κατά πολύ την αξία του στόλου άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων 

και ο ρόλος και η επιρροή που ασκούν οι Έλληνες εφοπλιστές στην παγκόσμια ναυτιλία 

είναι καθοριστική. Αν και η Ελλάδα περνά βαθιά οικονομική κρίση την τελευταία 

οκταετία, οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έχασαν ποτέ την ηγετική τους θέση στις διεθνείς 

αγορές. Το αντίθετο, βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους, αφού κανείς άλλος δεν 

κάνει τόσες παραγγελίες σε ναυπηγεία όπως οι ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας. Έτσι οι 

Έλληνες πλοιοκτήτες όχι μόνο διατηρούν τη πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά διευρύνουν 

και την απόσταση που τους χωρίζει από την Ιαπωνία, τη Κίνα, τη Γερμανία και την 

Σιγκαπούρη, που ακολουθούν στις επόμενες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Επιπλέον, 

η φορολόγηση στην οποία υπόκεινται παραδοσιακά οι Έλληνες εφοπλιστές είναι χαμηλή, 

ώστε η ίδια η οικονομία συνολικά να μην επωφελείται ανάλογα με τα ιδιωτικά 

συμφέροντα που αναπτύσσονται. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ισχύει το καθεστώς 

φορολόγησης της χωρητικότητας των πλοίων (tonnage tax), βάσει του οποίου θεσπίζεται 

ένας συγκεκριμένος φορολογικός συντελεστής ανά τόνο (ρυθμιζόμενος με βάση τις 

                                                 
6 Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την ανάπτυξη 

(UNCTAD) 
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κλίμακες χωρητικότητας και την ηλικία του πλοίου), ενώ τα εταιρικά κέρδη 

απαλλάσσονται από τη φορολόγηση. Παρόμοια ευνοϊκή μεταχείριση παρατηρείται σε όλα 

τα κράτη με αναπτυγμένη ποντοπόρο ναυτιλία και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (λ.χ. στην 

Γερμανία), ως απόρροια της διεθνοποιημένης φύσης που απολαμβάνει η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα
7
. 

    Παραδοσιακά, οι Έλληνες εφοπλιστές επέλεγαν την ελληνική σημαία για τα πλοία τους, 

ένα φαινόμενο που ωστόσο με την πάροδο των χρόνων – και ιδίως μετά την εκδήλωση της 

κρίσης στη χώρα – εξασθένησε σημαντικά παράλληλα με την αυξητική τάση που 

παρατηρείται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά στους 

επιβαλλόμενους φόρους στη ναυτιλία. Πρόκειται για ένα στοιχείο που εξηγεί άλλωστε 

γιατί παρά την σημαντική θέση που κατέχει διεθνώς η χώρα μας στον τομέα της ναυτιλίας, 

η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία τείνει να φθίνει ιδίως τα τελευταία χρόνια, 

παραμένοντας ωστόσο σημαντική, αφού η ναυτιλία αποτελεί τον έναν από τους δύο 

βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. 

 

Ποσοστό ελληνόκτητου στόλου υπό ελληνική σημαία 

 

Πηγή: Ναυτικό επιμελητήριο Ελλάδος, 2012 

 

    Το 2016 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τα οικονομικά στοιχεία και 

δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και περαιτέρω της ελληνικής ναυτιλίας που ωστόσο 

δεν αποτέλεσε ποτέ τροχοπέδη ούτε μέρος της κρίσης του χρέους του ελληνικού κράτους. 

Οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων είχαν αρνητικές συνέπειες για το ισοζύγιο 

πληρωμών και ιδιαιτέρα για τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τη ναυτιλία, με 

                                                 
7 Έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «η συμβολή της ποντοπόρου 

ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές» (https://www.ugs.gr/media/1037/iobe-study-

greek.pdf) 
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αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των εσόδων των πλοίων να μεταφερθούν στο εξωτερικό, ώστε 

να είναι σε θέση οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις 

διεθνείς αγορές. Απόρροια της κατάστασης αυτής ήταν η μείωση των εισροών από την 

ναυτιλία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με τη ναυτιλία πάντως να παραμένει ένας εκ 

των βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας – μαζί με τον τουρισμό – προβάλλοντας 

διεθνώς το προφίλ της χώρας
8
. 

    Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι σημαντικό για την Ελλάδα να ακολουθήσει ένα 

διαφορετικό στρατηγικό πλάνο, προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε ότι 

αφορά τον κλάδο της ναυτιλίας στην προκειμένη περίπτωση και να δημιουργήσει 

συνολικά ένα πιο σταθερό περιβάλλον, για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στο διεθνές 

επιχειρηματικό σύστημα και μακροπρόθεσμα να επωφεληθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από το 

ναυτιλιακό κλάδο. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν μπορεί να πραγματωθεί αν δεν επέλθει 

συνολικά η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και δεν περιοριστούν οι πολιτικές 

λιτότητας που εφαρμόζονται από το 2010, μετά την εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα και 

την είσοδό της στις μνημονιακές πολιτικές. 

 

 

                                                 
8 Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, έκθεση για την ελληνική ναυτιλία κατά το οικονομικό έτος 2017 

(https://www.ugs.gr/gr/greek-shipping-and-economy/greek-shipping-and-economy-2017/) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

2.1 Το νομικό και θεσμικό καθεστώς 

    Εξίσου σημαντική με την ιστορική πορεία της ελληνικής ναυτιλίας και την σταδιακή 

ανάπτυξή της μέσα στο χρόνο είναι και η πορεία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να 

θεσπιστεί και να καθιερωθεί ένα αξιόλογο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, το οποίο θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην βελτίωση και ωρίμανση των συνθηκών για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου. Βασικός στόχος λοιπόν του συνόλου των νόμων και 

των υπόλοιπων νομοθετικών ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν ήταν αφ’ ενός η προστασία και 

αφ’ ετέρου η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας. 

    Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την ελληνική οικονομία και την εν γένει 

κατάσταση στην Ελλάδα τραγική. Σε ό,τι αφορά τον ναυτιλιακό τομέα, σημαντικό κομμάτι 

του ελληνικού στόλου είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές και οι εφοπλιστές δεν είχαν την 

δυνατότητα να συμβάλλουν μονομερώς στην αναδιάρθρωση του κλάδου γενικότερα. Κατ’ 

επέκταση, στράφηκαν προς αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας και χρηματοδότησης με την 

υφιστάμενη ωστόσο κατάσταση της χώρας να λειτουργεί μάλλον επιβαρυντικά, δεδομένης 

της κατάστασης των ελληνικών τραπεζών και του ευρύτερου ασταθούς οικονομικού 

περιβάλλοντος και επιπρόσθετα, την ανασφάλεια που διακατείχε τους ξένους να 

επενδύσουν στην Ελλάδα μέρος του κεφαλαίου τους. 

    Ο πρώτος και πιο σημαντικός νόμος που ψηφίστηκε και στον οποίο ουσιαστικά 

βασίστηκε το σύνολο της ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής για την ναυτιλία είναι το Ν.Δ 

2687/1953 «Περί προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων». Αφορούσε δηλαδή, τόσο την 

προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, αλλά και την προστασία τους. Ιδιαίτερη μνεία 

αξίζει να γίνει στο άρθρο 13 του Ν.Δ. σύμφωνα με το άρθρο αυτό, «η προνομιακή 

μεταχείριση που απολαμβάνει το κεφάλαιο του εξωτερικού που προορίζεται για 

παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα επεκτείνεται σε πλοία άνω των 1500 ΚΟΧ
9
, εφόσον 

αυτά νηολογηθούν υπό την ελληνική σημαία, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής να εγγράψουν πλοία άνω των 1500 ΚΟΧ στο 

ελληνικό νηολόγιο υπό τον όρο να ανήκει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της 

ναυτιλιακής εταιρείας που κατέχει το συγκεκριμένο πλοίο σε ελληνικά συμφέροντα. Έτσι 

                                                 
9 Κόρος Ολικής Χωρητικότητας. Η έννοια «Χωρητικότητα» είναι από τους πιο σημαντικούς όρους στη Ναυτιλία, 

αλλά και βασικό στοιχείο εξατομίκευσης ενός πλοίου. Αφορά τον εσωτερικό χώρο που προσδιορίζεται με 

συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης του όγκου, δηλαδή του κόρου. Με αυτή αποδίδονται οι πραγματικές διαστάσεις 

του πλοίου, που περιλαμβάνεται απαραίτητα στη νηολόγηση και σε όλα τα πιστοποιητικά του. Η χωρητικότητα 

διακρίνεται σε ολική, σε καθαρά (τη συνολική μεταφορική ικανότητα σε όγκο) και σε φορτίου (τη συνολική 

μεταφορική ικανότητα φορτίου σε βάρος).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
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τα υπό ελληνική σημαία νηολογημένα πλοία άνω των 1500 Κ.Ο.Χ. θεωρούνται επενδύσεις 

κεφαλαίου από το  εξωτερικό και κατ' αυτό τον τρόπο ο παραπάνω νόμος παρέχει προς 

αυτά παρόμοια προστασία ή ελεύθερη μεταπώληση χωρίς την άδεια του Δημοσίου, και 

ελεύθερη διαχείριση των εσόδων του πλοίου χωρίς κανένα περιορισμό»
10

. Με το άρθρο 13 

του ανωτέρω νόμου οι Ελληνικές αρχές προσπάθησαν να προσελκύσουν τα ελληνόκτητα 

πλοία με την ελεύθερη εισαγωγή και διαχείριση του συναλλάγματος, αλλά από την άλλη 

πλευρά στο άρθρο 5 αυτού του νόμου προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο ξένων 

συμφερόντων στην υπό ελληνική σημαία ναυτιλία
11

. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι, 

πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επιλέξει διαφορετικό νομικό καθεστώς για την 

νηολόγηση των πλοίων τους, χρησιμοποιώντας το Ν. 2190/1920 «Περί Ανώνυμων 

Εταιρειών» ή το Ν. 3190/1955 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), ενώ 

μικρότερες ναυτιλιακές εταιρείες βασίζονται στο Ν. 959/1979 για τις Ναυτικές Εταιρείες, 

οι οποίες ακολουθούν στη δομή τους τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε). 

    Επιπρόσθετα, στη ναυτιλία ισχύουν και άλλοι Νόμοι και Κώδικες που αποτελούν το 

σταθερό νομικό και θεσμικό της πλαίσιο. Με τον Α.Ν. 89/1967 δόθηκε η δυνατότητα, 

καθώς βέβαια και περαιτέρω κίνητρα σε αλλοδαπές εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες 

που αναπτύσσονταν εκτός Ελλάδας, να εγκατασταθούν στη χώρα χωρίς να υφίστανται 

φορολόγηση των εσόδων τους. Παράλληλα, ο Ν. αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

από τον Α.Ν. 378/1968, ώστε να συμπεριληφθούν και οι ελληνικές εταιρείες που είχαν την 

έδρα τους στο εξωτερικό και επιθυμούσαν να την μεταφέρουν στην Ελλάδα, αποφεύγοντας 

το υψηλό κόστος λειτουργίας των γραφείων τους στο εξωτερικό. Το φορολογικό σύστημα 

τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Α.Ν. 465/1968 και έκτοτε το σύστημα 

βασιζόταν στα μεγέθη και τις ηλικίες των πλοίων που διαχειριζόταν η εκάστοτε ναυτιλιακή 

εταιρεία. Επιπλέον, ο Ν. 27/1975 αφορούσε στους όρους διαχείρισης των πλοίων των 

ναυτιλιακών εταιρειών, η έδρα, το γραφείο, το υποκατάστημα ή το πρακτορείο των οποίων 

είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την σημαία που έφερε το πλοίο τους. 

Περαιτέρω, τροποποιήθηκαν και οι συντελεστές φορολογίας των πλοίων. Κάποιες 

επιπλέον τροποποιήσεις διατάξεων προήλθαν και με το Ν. 817/1978, με τον οποίο οι 

κανονισμοί εγκατάστασης των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα έγιναν αυστηρότεροι. 

    Ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική ναυτιλία είναι και οι δύο Κώδικες, που έχουν 

καταρτισθεί, ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος Κώδικας. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού 

Δικαίου
12

 (Ν. 3816/1958), ο οποίος περιέχει διατάξεις ενδοτικού δικαίου και ρυθμίζει 

                                                 
10 Θεοδωρόπουλος Σ. (1998), Η ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε 
11 Θεοδωρόπουλος Σ. (1998), Η ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε 
12 Μυλωνόπουλος Δημ. (2012), Δημόσιο και Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 38) 
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μεταξύ άλλων θέματα διενέργειας του θαλάσσιου εμπορίου, των συμβάσεων 

ναυτολόγησης και ζητήματα που σχετίζονται με την θαλάσσια ασφάλιση, τη ναυτική 

υποθήκη κ.α. Μετέπειτα, με το Ν.Δ. 187/1973 καταρτίσθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 

Ναυτικού Δικαίου
13

, ο οποίος περιέχει διατάξεις δημοσίου αναγκαστικού χαρακτήρα και 

αναφέρεται κατά κύριο στους τρεις βασικούς πυλώνες της ναυτιλίας, τα πλοία, τους 

λιμένες και το ναυτικό προσωπικό.      

 

2.2 Η σύσταση και η εξέλιξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(1936 - 2017) 

    Κάθε τομέας της πολιτικής, της οικονομίας ή των θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής 

σφαίρας βρίσκονται στο επίκεντρο, ή καλύτερα, αποτελούν το πεδίο για την ανάπτυξη των 

εκάστοτε δημόσιων πολιτικών και κάθε δημόσια πολιτική με τη σειρά της, οργανώνεται 

γύρω από μια δομή, μία υπουργική δομή, η οποία συμβάλλει στο συντονισμό της και την 

πιο αποτελεσματική της άσκηση. 

    Η ιδιαίτερη συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας για την εθνική οικονομία και οι θετικές 

προοπτικές που διαφαίνονταν για το μέλλον κατέστησαν επιτακτική τη δημιουργία μιας 

ανάλογης υπουργικής δομής, η σύσταση της οποίας εντοπίζεται πίσω στο 1936
14

. 

    Το 1936, λοιπόν, ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μετά το διαχωρισμό 

του από το μέχρι τότε Υπουργείο Ναυτικών που προηγήθηκε αυτού. Μετονομάσθηκε σε 

Υπουργείο με τον Α.Ν 3268/1944. Ως Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας παρέμεινε ως το 

1971, οπότε και συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Συγκοινωνιών με την ονομασία 

Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών ως το 1973
15

. Το 1973 απέκτησε 

ξανά την αυτοτέλειά του, αποσπάστηκε από την έως τότε υπάρχουσα δομή, 

μετονομάσθηκε σε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και διατηρήθηκε με την ονομασία 

αυτή για 26 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2007 συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Αιγαίου σε 

ένα νέο Υπουργείο με την ονομασία Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ στις 7 Οκτωβρίου του 2009 οι υπηρεσίες του τότε αυτόνομου 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συγχωνεύθηκαν με το Υπουργείο Οικονομίας, 

                                                 
13 Μυλωνόπουλος Δημ. (2012), Δημόσιο και Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 41) 
14 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, με το Ν.Δ «Περί διοικήσεως εμπορικού ναυτικού» το 1927, το 

Λιμενικό Σώμα, που είχε συσταθεί το 1919 και λειτουργούσε υπό τις διαταγές του Υπουργείου Ναυτικών, 

απέκτησε αυτοτέλεια και ανεξαρτησία με σκοπό, όχι μόνο την αστυνόμευση των παραλιών και της διοικήσεως 

των λιμένων, αλλά και την προαγωγή της εμπορικής ναυτιλίας, πράγμα που αποδεικνύει τη σημασία που είχε 

αναγνωρίσει και προσδώσει η Ελληνική Πολιτεία στην εμπορική ναυτιλία ως ιδιαίτερο κομμάτι της εθνικής 

οικονομίας συνολικά, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού κράτους από τα πρώτα βήματα 

διοικητικής οργάνωσης της Αντιβασιλείας το 1836  (Πηγή: Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Λιμενικού 

Σώματος 1999, Ιστορία του Λιμενικού Σώματος). 
15 Μυλωνόπουλος Δ. (2004), Ναυτιλία, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (Μέρος Τέταρτο/Κρατική Διοίκηση σελ. 231 και 

επ.) 
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συγκροτώντας το ενιαίο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το 

Λιμενικό Σώμα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τον Σεπτέμβριο του 

2010 συστάθηκε το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, το οποίο 

ασκούσε αρμοδιότητες για θέματα σχετικά με την ναυτιλία. Τον Ιούνιο του 2012, το 

Υπουργείο Ναυτιλίας αυτονομήθηκε εκ νέου συγκροτούμενο από υπηρεσίες του  τέως 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2011) με το Π.Δ 85/2012 και λίγο αργότερα, τον 

Ιούλιο του 2012 μετονομάσθηκε σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με το Π.Δ 94/2012. 

Στις 27 Ιανουαρίου του 2015, οι υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού εντάχθηκαν σε ένα 

υπέρ-υπουργείο υπό την ονομασία Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού. Ο τελευταίος σταθμός σ’ αυτήν την εξελικτική πορεία του Υπουργείου – έως 

σήμερα – «συναντάται» στις 22 Σεπτεμβρίου του 2015, οπότε και από τη διάσπαση του 

υπέρ-υπουργείου αυτού προέκυψε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

οπότε διατηρήθηκε και μετά τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό του 2016. 

Παρουσίαση της εξέλιξης του Υπουργείου από το 1944 έως και σήμερα: 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

1944 – 1971  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

1971 – 1973  Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών 

1973 – 2007 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

2007 – 2009  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής 
2009 – 2010  Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

2010 – 2011 Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 

2011 – 2012 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Ιούνιο 2012 – Ιούλιο 2012 Υπουργείο Ναυτιλίας 

2012 – 2015 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Ιανουάριο 2015 – Σεπτ. 2015 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

2015 – έως σήμερα Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

2.2.1 Βασικός σκοπός και αρμοδιότητες του Υπουργείου 

    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί αφ’ ενός τον βασικό 

διοικητικό φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και αφ’ ετέρου – μέσω του Λιμενικού 



 
 
 

ANAΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  –  Αφροδίτη Χρυσικού 

  

| 19 
 

Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το 

άρθρο 6 του Ν. 4150/2013 – έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στον θαλάσσιο 

χώρο ευθύνης του, στα πλοία, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και σε 

άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους. 

    Σύμφωνα με το άρθρο 1 το Οργανισμού του Υπουργείου, το Π.Δ 103/2014 (ΦΕΚ 170 

Α’ της 28.08.2014), κύρια αποστολή του είναι ο σχεδιασμός της ναυτιλιακής πολιτικής, με 

σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής 

ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της ναυτικής 

εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, την μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και 

πολιτικής θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, τη λήψη 

μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και 

περιουσίας στη θάλασσα, τη μέριμνα για την πρόληψη και καταστολή εκνόμων ενεργειών 

στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον 

έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και 

τις διεθνείς συμβάσεις, τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών 

υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής, την οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής 

υπηρεσίας και την προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης 

της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της Χώρας
16

.   

    Για την επίτευξη των βασικών του αυτών αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και 

Υπηρεσίες του Κράτους, αλλά έρχεται και σε συνεργασία και με άλλους κοινωνικούς 

εταίρους. Επιπρόσθετα, εκτός από τις κεντρικές του Υπηρεσίες
17

, οι οποίες βρίσκονται 

στον Πειραιά, διαθέτει και 210 αποκεντρωμένες Υπηρεσίες σε ισάριθμα λιμάνια της 

Χώρας και 24 προξενικά λιμεναρχεία σε μεγάλα λιμάνια του κόσμου. Τέλος, να 

σημειωθεί, ότι από τις τρεις βασικές Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου (Γενική 

                                                 
16 Άρθρο 1 Π.Δ 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α’ – 28.08.2014) 
17 Οι κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του είναι: α) Το Γραφείο του 

Υπουργού, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005, β) Το Επιτελικό Γραφείο, το οποίο 

ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργού με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών του Υπουργείου, γ) Το Αυτοτελές 

Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, δ) Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ε) Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου, στ) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων 

Κρατικών Μεταφορών, ζ) Το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, η) Τα Γραφεία 

Γενικού Γραμματέα, Γραμματέα Λιμένων και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005, θ) τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, ι) τις Υπηρεσίες 

της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων πλην των Πλοηγικών 

Σταθμών, κ) τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και λ) Υπηρεσίες, 

σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις: Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Υπηρεσία Παρέδρου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και 

Συμβάντων, καθώς και Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία λειτουργεί κατά το Ν. 4150/2013. 
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Γραμματεία Υπουργείου, Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), 

μόνο η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει την έδρα της στη 

Μυτιλήνη και στοχεύει στην υλοποίηση των πολιτικών που προβλέπονται για την βιώσιμη 

ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. 

Παρακάτω ακολουθεί μια διαγραμματική παρουσίαση της διάρθρωσης του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 2 του 

Οργανισμού του. 
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2.3 Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

    Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε 

θέματα που αφορούν στην ναυτιλία. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) 

και έχει ως σκοπό του την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής 

Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και με ορθολογικό 

συντονισμό της δράσεως τους. Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 τον Σεπτέμβριο του  1936 αφού 

είχε διαπιστωθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός συντονιστικού οργάνου μέσω του οποίου θα 

εξασφαλίζονταν η εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων όλων των κλάδων της ναυτιλίας, 

καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών στις εκάστοτε Κυβερνήσεις. 

Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

εδρεύει στον Πειραιά. 

 

    Μέλη του είναι όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκπροσωπούνται από τις 

κάτωθι εφοπλιστικές Ενώσεις:  

την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,  

την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων,  

τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,  

την Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας,  

την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, 

την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Άγιος 

Νικόλαος», 

την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων, 

καθώς και την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού. 

    Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 32 μελών 

που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Η θητεία 

εκάστου των μελών είναι τετραετής, ενώ οι εκλογές πραγματοποιούνται ανά διετία για την 

ανανέωση 16 μελών και ακολούθως, την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, Προέδρου, 

δύο Αντιπροέδρων και τεσσάρων μελών της Διοικούσης Επιτροπής. Το έργο του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, υποστηρίζεται από 10 μόνιμες επιτροπές, τις οποίες συγκροτούν 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και άλλοι ναυτιλιακοί εμπειρογνώμονες, ενώ με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι Ναυτιλιακοί Διαιτητές για την 

διευθέτηση των αρμόδιων θεμάτων. 

 

    Σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη της υποστήριξης 

του έργου και των συμφερόντων της μεγαλύτερης ναυτιλίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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και από τις μεγαλύτερες του κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντείνει τις 

προσπάθειες του για την ορθή διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, προωθώντας 

παράλληλα, θέματα τα οποία απασχολούν έντονα την παγκόσμια ναυτιλία, όπως αυτά της 

ασφάλειας πλοίων και ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της 

ναυτικής εκπαίδευσης και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. 

 

    Από την ίδρυσή του την 30η Σεπτεμβρίου 1936 μέχρι σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο 

της Ελλάδος έχει καταγράψει στο ενεργητικό του σημαντική δραστηριότητα επιτελώντας 

με συνέπεια τον καταστατικό του ρόλο ως επίσημου συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα 

ναυτιλίας, πάντοτε με γνώμονα την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της 

Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Όλα τα σοβαρά ζητήματα των διαφόρων κλάδων του 

εμπορικού στόλου αποτέλεσαν αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης, οι δε 

γνωμοδοτήσεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς το Κράτος υπήρξαν 

αντικειμενικές και υπεράνω των ατομικών συμφερόντων των μελών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

3.1 Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής ναυτιλίας 

    Ο κλάδος της ναυτιλίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την εθνική 

οικονομία, αλλά και για την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία γενικότερα. Υπάρχουν 

λοιπόν ορισμένα χαρακτηριστικά, ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες την καθιστούν τόσο 

σημαντική για την ελληνική κατά κύριο λόγο οικονομία. 

    Η ναυτιλία κι όσον αφορά κυρίως στις θαλάσσιες μεταφορές, ενδιαφέρει ιδιαίτερα την 

χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της μορφολογίας και κατ’ επέκταση της κυριαρχίας του 

θαλάσσιου στοιχείου, δεδομένου ότι το 20% της συνολικής επιφάνειας της ελληνικής 

επικράτειας αποτελείται από νησιά, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι κατοικημένα. 

Άλλωστε, και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας βρίσκονται κοντά στα παράλια. 

    Επιπλέον, το μέγεθος της ελληνικής ακτογραμμής  (14.854 χιλιόμετρα) είναι τέτοιο, 

ώστε η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 15 χώρες με το μεγαλύτερο ανάπτυγμα ακτών σε 

παγκόσμια κλίμακα, ενώ και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός λιμανιών παρουσιάζουν 

μόνιμη επιβατική κίνηση είναι εξίσου σημαντικό, σε σύγκριση με άλλες χώρες της 

ευρωπαϊκής ηπείρου. 

    Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τον νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας δημιουργούν την 

ανάγκη ύπαρξης επαρκών θαλάσσιων συγκοινωνιών, ώστε να υπάρχει αντίστοιχα, επαρκής 

σύνδεση της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Έτσι, το Κράτος καλείται να 

διαφυλάσσει και να ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ακτοπλοΐας, ώστε να αποτελεί 

αφ’ ενός έναν κερδοφόρο και ανταγωνιστικό τομέα της οικονομίας σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο τομέα άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών και αφ’ ετέρου να εξασφαλίζει την 

εδαφική συνέχεια και συνοχή του ελληνικού κράτους και την βιώσιμη και ισορροπημένη 

ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.  

    Κάποιες ακόμα ιδιαιτερότητες της ελληνικής ναυτιλίας αφορούν το πεδίο 

δραστηριοποίησής της και τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότησής της
18

. Η ελληνική 

ναυτιλία δραστηριοποιείται κυρίως στις χύδην μεταφορές
19

, οι οποίες καλύπτουν το 95% 

                                                 
18 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 179) 
19 Χύδην μεταφορές ή ομοειδή φορτία: Χαρακτηρίζονται τα αποτελούμενα φορτία από το ίδιο προϊόν και 

μεταφέρονται χωρίς συσκευασία. Τέτοια φορτία μπορούν να χαρακτηριστούν από τα ξηρά τρόφιμα έως τα 

μεταλλεύματα, καθώς και τα υγρά φορτία κάθε είδους που μεταφέρονται.  
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των μεταφορών. Επιπλέον, καθώς δεν διατίθεται σημαντικό εθνικό φορτίο προς μεταφορά, 

λόγω του ποσοστού των εξαγωγών της χώρας μας, τα ελληνικά πλοία προσφέρονται κατά 

κύριο λόγο προς κάλυψη μεταφορικών αναγκών τρίτων χωρών, γεγονός που καθιστά την 

ίδια την ναυτιλία ως εξαγωγικό τομέα της οικονομίας, με τη διαφορά, ότι σε σχέση με 

άλλους εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, τόσο η δραστηριοποίησή του όσο 

και η παραγωγική του διαδικασία εκτελούνται εκτός ελληνικής επικράτειας
20

. 

    Όσον αφορά στην χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, αυτή γίνεται κυρίως από 

ξένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, γι’ αυτό άλλωστε δεν ισχύουν για την Ελλάδα στον 

τομέα της ναυτιλίας οικονομικά και δημοσιονομικά συστήματα, όπως είναι οι επιδοτήσεις 

ή οι επιχορηγήσεις
21

. Κατ’ επέκταση, η ελληνική ναυτιλία εξαρτάται άμεσα από τον ξένο 

χρηματοδοτικό και επενδυτικό παράγοντα, την ξένη αγορά ναύλων και έτσι, η 

δραστηριοποίηση των Ελλήνων εφοπλιστών καθίσταται κατά κάποιο τρόπο επιτακτική. 

    Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία που 

έχει ο ναυτιλιακός κλάδος για την ελληνική οικονομία πρωτίστως, αλλά και για τη διεθνή 

οικονομία στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος των θαλάσσιων 

μεταφορών  και της ισχυρής θέσης που κατέχει η χώρα μας σ’ αυτό. 

 

3.2 Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική και διεθνή οικονομία  

    Ο ελληνικός στόλος αποτελείται κυρίως από πλοία φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατηγά 

και άλλου είδους πλοία. Το εμπόριο στο οποίο συμμετέχει είναι υπερπόντιο και διεξάγεται 

για λογαριασμό άλλων τρίτων χωρών, μιας και στην Ελλάδα δεν διατίθεται σημαντικό 

μεταφορικό έργο ικανό να καλύψει την διαθεσιμότητα του στόλου. Το γεγονός αυτό έχει 

ως συνέπεια το ελληνικό πλοίο και η ελληνική ναυτιλία γενικότερα να εξαρτάται άμεσα 

από την ξένη αγορά ναύλων και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπόκειται 

επομένως σε όλες τις επιπτώσεις που μπορούν να προσέλθουν από τους διεθνείς 

οικονομικούς και μη παράγοντες , όπως παραδείγματος χάριν μια οικονομική κρίση όπως 

αυτή της τελευταίας πενταετίας ή μια πολεμική σύρραξη, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται 

άμεσα και από μέτρα προστατευτισμού που ενδεχομένως να εφαρμοστούν από 

κυβερνήσεις κρατών για την προστασία της ναυτιλίας τους. 

 

 

 

                                                 
20 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 179) 
21 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 180) 
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Αριθμός ελληνόκτητων πλοίων κατά την τελευταία δεκαετία (2000 - 2011) 

Πηγή: Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

    Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας για την ελληνική οικονομία. Ανήκει στον τριτογενή τομέα της οικονομίας 

και αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο των μεταφορών, επηρεάζοντας άμεσα το σύνολο 

της οικονομίας
22

. Πρόκειται για τον πιο εξωστρεφή και δυναμικό κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς εμπλέκεται και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες με ποικίλους 

τρόπους, χωρίς συγχρόνως να βασίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις. Η ναυτιλία, με λίγα 

λόγια, αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας, με την συμβολή της στα 

μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας να είναι αξιοσημείωτη, ως αποτέλεσμα των 

υψηλών διεθνών επιδόσεών της και της γνώσης και της εμπειρίας που έχει αποκομίσει από 

την πορεία που έχει σημειώσει μέσα στα χρόνια. 

    Επιπλέον, καθώς η ελληνική ναυτιλία αποτελεί την πλέον υπολογίσιμη δύναμη διεθνώς 

και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, δεν είναι 

δύσκολο να αναλογιστούμε τη συνεισφορά της στην διεθνή ναυτιλία και την επίδρασή της 

στη διεθνή οικονομία. Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο, αν αναλογιστεί 

κανείς τη θέση και την επίδραση που ασκεί η ελληνική ναυτιλία παγκοσμίως σε σχέση με 

διάφορα ναυτιλιακά ζητήματα στο πλαίσιο της συμμετοχής της στους διάφορους 

                                                 
22  Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 157) 
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ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
23

. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός, 

ότι η ελληνική ναυτιλία στο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών λειτουργεί εξυπηρετώντας 

άλλες χώρες ενισχύει το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

των θαλάσσιων μεταφορών και καταδεικνύει ολόκληρη την συμβολή της στο παγκόσμιο 

σύστημα. 

    Σε ότι αφορά στην συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθούμε στα μακροοικονομικά εκείνα μεγέθη, τα οποία επηρεάζονται από αυτήν. 

    Πρώτα απ’ όλα, η ελληνική ναυτιλία συμμετέχει με ποικίλους τρόπους στην αύξηση του 

Α.Ε.Π, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η ναυτιλία 

συμβάλλει στο εθνικό προϊόν ως ιδιωτικός τομέας μέσω των εισοδημάτων των 

εργαζόμενων ναυτικών και επιχειρηματικών προσόδων κι ως δημόσιος τομέας μέσω των 

κάθε είδους εσόδων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του προς όφελος της εθνικής 

οικονομίας. Η θετική αυτή συμβολή του κλάδου στο Α.Ε.Π μπορεί να αποτελέσει 

άλλωστε, βασικό μοχλό ανάκαμψης της εξασθενημένης - από την κρίση του 2008 και την 

μεγάλη ύφεση που την ακολούθησε - ελληνικής οικονομίας, την αύξηση της ρευστότητας 

και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ήδη, άλλωστε, με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι 

εισπράξεις της Ναυτιλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2007 έως το 2013 κυμαίνονται 

σταθερά γύρω στο 7%.  

    Είναι βέβαια αισθητή η επίδραση της κρίσης στο συνολικό ποσοστό, με την μείωση να 

είναι της τάξης του 2% τον πρώτο χρόνο της κρίσης. Να επισημάνουμε, ότι στο παρακάτω 

διάγραμμα οι τιμές είναι υπολογισμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ στο σύνολο των εισπράξεων 

της ναυτιλίας για το αντίστοιχο έτος, με βάση της τρέχουσες τιμές που διατίθενται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

    Ενδεικτικό, επίσης, της συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία 

είναι και ότι στην περίοδο 2003-2008 σημειώθηκε κατακόρυφη άνοδος των εισπράξεων 

από την ποντοπόρο ναυτιλία στο εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών (μέση ετήσια αύξηση 

14,9%), με αποτέλεσμα να φθάσουν το 2008 τα € 19,2 δισ. (7,9% του ΑΕΠ). Βέβαια, οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις πραγματοποιούν και σημαντικές πληρωμές στο εξωτερικό, οι 

οποίες είχαν ανάλογη άνοδο στην ανωτέρω περίοδο 
24

. 

 

 

 

                                                 
23 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 158 – 159) 
24 Στοιχεία από το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας “Alpha Bank”, Τεύχος 110, Οκτώβριος 2009 
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Η προσφορά της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

        Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός, ότι ο ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει στην 

αύξηση της απασχόλησης, απασχολώντας προσωπικό τόσο στη θάλασσα όσο και στην 

ξηρά, καθώς και κάθε είδους συνυφασμένα παραναυτιλιακά επαγγέλματα που 

συντηρούνται από τον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο. 

    Βέβαια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον κλάδο ναυτιλιακής πολιτικής του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας 

έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται αφ’ ενός στην 

τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων και αφ’ ετέρου στην απομάκρυνση των Ελλήνων από τον 

άμεσο κλάδο της ναυτιλίας και την στροφή τους περισσότερο προς άλλους κοινωνικούς 

και οικονομικούς κλάδους. 

    Τέλος, ο ναυτιλιακός κλάδος συμβάλλει εξίσου σημαντικά τόσο στη βελτίωση του 

ισοζυγίου υπηρεσιών, του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας 

όσο και στον δημοσιονομικό τομέα, μέσω της φορολόγησης και των φορολογικών εσόδων 

που προέρχονται από την ναυτιλία. Σε ότι αφορά στο ισοζύγιο, οι εξαγωγές και τα 

κεφάλαια που εισρέουν από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα της Ελλάδας υπερβαίνουν τις 

εκροές, συμβάλλοντας θετικά στην ισοσκέλιση του ισοζυγίου πληρωμών, όπως 

παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα. Στο δημοσιονομικό τομέα, από την άλλη, είναι 

σημαντική η συμβολή στην εθνική οικονομία μέσω των φόρων που επιβάλλονται στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του ναυτιλιακού κλάδου, καθώς και των 

λοιπών φορολογικών εσόδων που προέρχονται από αυτούς. 
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Ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών, αναφορικά με τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

    Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία συναγωνίζονται στην Ελλάδα τις εισπράξεις από τον 

εξωτερικό τουρισμό (€ 11,7 δισ. το 2008), καθώς και τις εισπράξεις από τις εξαγωγές 

αγαθών (€ 19,8 δισ. το 2008). Σημειώνεται ότι και οι εισπράξεις από τον τουρισμό και τις 

εξαγωγές αγαθών προϋποθέτουν σημαντικές πληρωμές για εισαγωγές που είναι ανάλογες 

με τις προαναφερθείσες πληρωμές στο εξωτερικό από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Πάντως, η εξαγωγική προστιθέμενη αξία τόσο στον εξωτερικό τουρισμό όσο και στις 

εξαγωγές αγαθών (δηλαδή οι εισπράξεις από εξαγωγές μείον τις αναγκαίες πληρωμές για 

εισαγωγές) είναι σχετικά υψηλή (άνω του 60%) στην Ελλάδα, διότι τόσο ο τουρισμός όσο 

και οι εξαγωγές αγαθών χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό εγχώρια προϊόντα του αγροτικού 

τομέα και ήδη ανεγερθείσες τουριστικές εγκαταστάσεις με μακροχρόνια περίοδο 

λειτουργίας
25

. 

                                                 
25 Στοιχεία από το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας “Alpha Bank”, Τεύχος 110, Οκτώβριος 2009 

 

ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 15.678,5 17.623,6 12.261,6 14.013,1 12.710,9 11.760,9 10.672,1 11.448,7 8.136,8 

  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 5.426,8 6.484,6 4.789,7 5.924,8 5.080,7 4.420,0 3.129,3 2.895,4 2.121,4 

  

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

10.251,7 11.139,0 7.471,9 8.088,3 7.630,2 7.340,9 7.542,8 8.553,3 6.015,4 
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  Συγκριτική εξέλιξη των εισπράξεων από την ναυτιλία, τον τουρισμό και τις εξαγωγές 

αγαθών (εκατ. Ευρώ) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

    Δεν μπορούμε ωστόσο, να παραβλέψουμε τη συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική και 

πολιτιστική προβολή της χώρας μας διεθνώς
26

. Η Ελλάδα γίνεται περαιτέρω γνωστή για 

την μακρά ναυτική της παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία της μέσω των 

ναυτιλιακών της δραστηριοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα. 

    Σε κάθε περίπτωση, όταν αναφερόμαστε στην ελληνική ναυτιλία, δεν μπορούμε να μην 

αναλύουμε τη διεθνή ναυτιλία, την αλληλεπίδραση που δέχεται η ναυτιλιακή πολιτική από 

τους βασικούς δρώντες και τους οργανισμούς, κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς, που 

παρεμβαίνουν στη διαμόρφωσή της. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

καθιστά εξάλλου επιτακτική την ανάλυση περαιτέρω της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής 

πολιτικής, των προσπαθειών που έχουν συντελεστεί για μια κοινή ναυτιλιακή πολιτική, 

αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης. 

 

 

 

                                                 
26 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ.159) 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

4.1 Οι διεθνείς ναυτιλιακές σχέσεις 

    Η παγκόσμια ναυτιλιακή οικονομία μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

αναπτύχθηκε ιστορικά κάτω από συνθήκες που ευνοούσαν τον φιλελευθερισμό και 

απέτρεπαν τη λήψη προστατευτικών μέτρων
27

. Οι απώλειες, ωστόσο, που προκλήθηκαν 

στα χρόνια του πολέμου και η ανάγκη για ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών οικονομιών 

που είχαν πληγεί από τον Πόλεμο είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που περιέγραφαν τα 

πρώτα μεταπολεμικά χρόνια το διεθνές περιβάλλον. 

    Τη δεκαετία του ’60, μια σειρά αναπτυσσόμενων χωρών άρχισαν να στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους προς την εμπορική ναυτιλία, παράλληλα με την ανάπτυξη άλλων 

παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων, όπως η ναυπηγική τέχνη, με στόχο την εξυγίανση του 

εμπορικού ισοζυγίου και μια πιο γρήγορη ανάπτυξη. Με τον καιρό, λοιπόν, 

δημιουργήθηκαν νέοι εθνικοί στόλοι είτε με τη μορφή κρατικών είτε με τη μορφή 

ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

    Ο στόχος που είχαν θέσει οι αναπτυσσόμενες αυτές οικονομίες ήταν η αύξηση των 

εθνικών τους στόλων στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, χωρίς ωστόσο αυτό να 

σημαίνει ότι όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες μπόρεσαν να επιτύχουν το στόχο τους αυτόν
28

. 

    Στα τέλη του 1981, μετά τις διαφορετικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν και του 

ανταγωνισμού των μεγάλων ναυπηγικών δυνάμεων δημιουργήθηκε μια τεράστια 

ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας. Η κατάσταση αυτή 

οδήγησε την παγκόσμια οικονομία σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που ακολούθησαν 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία ανισορροπία που, σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές 

κρίσεις που συντελέστηκαν, δεν άργησε να επεκταθεί και στο τραπεζικό σύστημα. Οι 

τράπεζες σταδιακά αποσύρθηκαν από την ναυτιλία, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για 

μια γενική και ουσιαστική αναθεώρηση της έως τότε χρηματοδότησης της ναυτιλίας και 

της εξεύρεσης των αναγκαίων για την ομαλή ανάπτυξή της πόρων. 

                                                 
27  Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ.32) 
28 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ.32-33) 
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    Έκτοτε, από την εκδήλωση δηλαδή των δύο πετρελαϊκών κρίσεων, η παγκόσμια 

οικονομία άλλαξε ριζικά και παράλληλα μεταβλήθηκαν σημαντικά οι δομές του 

παγκόσμιου εμπορίου, γι’ αυτό και μπορούμε να διακρίνουμε, ότι η παγκόσμια Ναυτιλία 

βρίσκεται σε μία διαφορετική και ιδιαίτερη φάση εξέλιξης, στην οποία βασικό παράγοντα 

για το μέλλον των ναυτιλιακών αγορών αποτελεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης της 

παγκόσμιας αγοράς θαλάσσιων μεταφορών. 

    Στο πλαίσιο, λοιπόν, των διεθνών ναυτιλιακών σχέσεων είναι απαραίτητο να 

αναφερθούμε στους οργανισμούς εκείνους, ιδιωτικούς, κυβερνητικούς και 

διακυβερνητικούς, οι οποίοι εμπλέκονται και συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση 

των σημερινών, αλλά και μελλοντικών κατευθύνσεων της ναυτιλίας σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 

4.2 Διεθνείς Οργανισμοί της Ναυτιλίας 

    Οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί είναι οι οργανισμοί εκείνοι που έχουν συγκροτηθεί 

με διακρατικό κυρίως χαρακτήρα και έχουν τα ναυτιλιακά θέματα ως βασικό τους 

αντικείμενο. 

    Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε ιδιωτικούς οργανισμούς και κυβερνητικούς και 

διακυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι καταλαμβάνουν δεσπόζουσα θέση στη 

διαμόρφωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής πολιτικής. 

 

Σχηματική διάκριση οργανισμών Ναυτιλίας 

 

 

4.2.1 Ιδιωτικοί Οργανισμοί Ναυτιλίας 

    Οι ιδιωτικοί οργανισμοί στον τομέα της Ναυτιλίας έχουν το ρόλο των ομάδων 

συμφερόντων και λειτουργούν ως βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης ναυτιλιακής 

πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών της από τους Διακυβερνητικούς και 

Υπερεθνικούς οργανισμούς, προασπίζοντας τα συμφέροντα των ιδιωτικών φορέων της 
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Ναυτιλίας (lobbies). Τα συμφέροντά τους, οικονομικά και πολιτικά, εμπλέκονται και με τις 

κρατικές αποφάσεις και με τη γενική ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθούν τα διάφορα 

κράτη. 

    Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν τις πιο κερδοφόρες και πρόσφορες συμφωνίες στο 

ναυτιλιακό περιβάλλον και να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο τους στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα. 

    Μελετώντας τους ιδιωτικούς οργανισμούς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί από 

αυτούς, αν και λειτουργούν προασπίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα, επιπλέον συνεισφέρουν 

μέσω του συμβουλευτικού και εθελοντικού τους χαρακτήρα σε διακυβερνητικά και 

υπερεθνικά όργανα, όπως είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) ή η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) – τους οποίους θα αναλύσουμε 

εκτενέστερα παρακάτω. 

    Αξίζει λοιπόν, να αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένους από τους σημαντικότερους 

ιδιωτικούς οργανισμούς, το βασικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διεθνή ναυτιλιακή 

πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν στους διεθνείς και διακυβερνητικούς 

οργανισμούς. 

 

1. Χρηματιστήριο Ναυτιλιακών Συναλλαγών (Baltic and Mercantile Shipping Exchange) 

    Ιδρύθηκε το 1744 στο Λονδίνο και η κύρια δραστηριότητα των μελών του, οι οποίοι 

συνήθως είναι ναυλομεσίτες φορτίων και μεσίτες με ειδίκευση στην αγοραπωλησία πλοίων 

είναι ο τομέας των πλοίων του ξηρού φορτίου
29

, είναι η  διαχείριση της βασικής 

παγκόσμιας οργανωμένης αγοράς ναύλων, η οποία διακρίνεται για το ανεπτυγμένο κύρος 

της, ώστε να συγκεντρώνει το 90% των δια θαλασσίων μεταφορών εμπορευμάτων, ενώ 

παράλληλα λειτουργεί και ως ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών των θαλάσσιων αγορών για 

τη διαπραγμάτευση και το διακανονισμό εμπορικών συμφωνιών στη ναυτιλία και ακριβώς, 

μέσω αυτής της λειτουργίας του συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια ναυτιλία. Κατ’ 

επέκταση, το Λονδίνο απέκτησε και έκτοτε διατηρεί έναν καθοριστικό ρόλο στο 

παγκόσμιο σύστημα ως ένα εκ των σημαντικότερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου.  

 

2. Όμιλοι Προστασίας και Αποζημίωσης (P&I Clubs) 

    Πρόκειται για ομίλους αλληλασφάλισης των πλοιοκτητών έναντι απαιτήσεων τρίτων. 

Το πρώτο εξ’ αυτών ιδρύθηκε το 1855 (Britannia Association με έδρα στο Λονδίνο). Ο 

                                                 
29 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 75) 
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τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους όμιλοι συνεισφέρουν στην παγκόσμια ναυτιλία είναι 

μέσω της σταθερότητας και της ασφάλειας που εγγυώνται για τη διεξαγωγή του 

παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου
30

, αλλά και στην διατήρηση της ασφάλειας και την 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη ναυτιλία, δημιουργώντας κοινά 

συμφέροντα μεταξύ των πλοιοκτητών και ελαχιστοποιώντας έτσι τους ενδεχόμενους 

κινδύνους. 

 

3. Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων (IACS) 

    Ιδρύθηκε το 1968 και έχει ως βασική αποστολή την προώθηση προτύπων ασφάλειας στη 

θάλασσα, τη διατήρηση μιας στενής συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 

ενώ συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την επίτευξη των σκοπών της. 

Στα πλαίσια τέτοιων σχέσεων, η Ένωση αυτή αποτελεί βασικό συμβουλευτικό συνεργάτη 

του IMO, συμβάλλοντας έτσι στην έκδοση πολλών οδηγιών του Οργανισμού για την 

παγκόσμια Ναυτιλία. 

 

4. Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) 

    Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1921 και αποτελεί την κύρια εμπορική 

Ένωση μεταξύ των εφοπλιστών
31

. Επιπλέον, τα μέλη του αντιπροσωπεύουν συνολικά 

πάνω από το 50% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ενεργεί ως συνήγορος για τη ναυτική 

βιομηχανία σε θέματα της θαλάσσιας και ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και για τεχνικά 

ζητήματα. Συνεργάζεται με άλλα διακυβερνητικά όργανα (IMO, ILO, UNCTAD, OECD), 

αλλά και μη κυβερνητικούς φορείς και επηρεάζει τη διεθνή ναυτιλία.  

    Σε ανάλογα πλαίσια λειτουργούν επίσης, τόσο το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 

(ICC), κυρίως για τις εμπορικές συμφωνίες και τον καθορισμό της διεθνούς πολιτικής για 

τις επενδύσεις και το εμπόριο και το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) που αποτελεί 

παράρτημά του και συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των λειτουργικών διαδικασιών 

στον ναυτιλιακό κλάδο, όσο και η Συνέλευση Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), 

η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Επιμελητηρίου το 1982 και στα πλαίσια 

της οποίας συνεργάζονται οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν. 

    Υπάρχουν κι άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί που λειτουργούν με έναν συμβουλευτικό 

χαρακτήρα στο χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας και συνεργάζονται με διεθνείς και 

                                                 
30 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 207) 
31 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 200) 
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διακυβερνητικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων και τον από κοινού 

με αυτούς καθορισμό και τη χάραξη της ναυτιλιακής και θαλάσσιας πολιτικής.  

    Κάποιοι από αυτούς είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Ναυλομεσιτών και 

Ναυτικών Πρακτόρων (FONASBA), η οποία ιδρύθηκε το 1969 και προωθεί με τέτοιο 

τρόπο τις πρακτικές της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες όλων των μελών της. 

Επιπλέον, η Διεθνής Ναυτιλιακή Ομοσπονδία (ISF), η οποία ιδρύθηκε το 2000, με σκοπό 

να προσφέρει οργάνωση, κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στην ναυτιλία, 

συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωσή της σε παγκόσμια κλίμακα. Το Διεθνές Φόρουμ 

Ναυτιλιακών Βιομηχανιών (IMIF) ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί έναν ιδιωτικό οργανισμό 

εθελοντικού χαρακτήρα, ο οποίος συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς εμπορικού και 

οικονομικού καθεστώτος σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας. Αντιστοίχως, λειτουργούν 

και δραστηριοποιούνται κατά κλάδο και οι εξής διεθνείς ιδιωτικές ενώσεις: η Διεθνής 

Ένωση Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου ή χύδην φορτίου (INTERCARGO), η 

οποία επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ συναφών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 

οργανισμών, η Διεθνής Ένωση Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων 

(INTERTANKO), η οποία επιδιώκει τη δίκαιη και αμερόληπτη κατανομή των ευθυνών και 

των υποχρεώσεων για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες χημικές 

ουσίες και τέλος, το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Πετρελαίου (OCIMF), η δημιουργία του 

οποίου προέκυψε λόγω της γενικότερης ανησυχίας για τη θαλάσσια ρύπανση ιδίως από τη 

μεταφορά πετρελαίου και μέσω της λειτουργίας του καλύπτει ζητήματα ασφαλείας, 

περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεταφοράς υδρογονανθράκων και επιχειρεί τον καθορισμό 

προτύπων για τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών στο θαλάσσιο χώρο.  

 

4.2.2 Κυβερνητικοί και διακυβερνητικοί Οργανισμοί Ναυτιλίας 

    Οι κυβερνητικοί και διακυβερνητικοί οργανισμοί στον τομέα της Ναυτιλίας είναι εκείνοι 

που διαδραματίζουν τον πλέον καθοριστικό ρόλο κατά τη διαμόρφωση της ναυτιλιακής 

πολιτικής και τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σε σχέση με τα διάφορα ναυτιλιακά 

θέματα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής οργανισμούς: οι 

κυβερνητικοί μηχανισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που ασχολούνται με τα 

ναυτιλιακά θέματα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο Διεθνής Οργανισμός 

Εργασίας (ILO), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) και στους οποίους αξίζει να αναφερθούμε 

εκτενέστερα. 
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1. ΗΠΑ και κυβερνητικοί μηχανισμοί για την Ναυτιλία 

    Οι ΗΠΑ, λόγω του ρόλου τους ως ρυθμιστές του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, 

δεν μπορούν, παρά να έχουν και στον τομέα της ναυτιλιακής πολιτικής ουσιαστικό ρόλο. 

Έτσι, κατά την άσκηση κυβερνητικής πολιτικής, οι ΗΠΑ έχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 

και μηχανισμούς, ώστε να ικανοποιούν τα συμφέροντά τους και να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους, διατηρώντας τον κυρίαρχο ρόλο τους στο διεθνές σύστημα. Οι κρατικοί – 

κυβερνητικοί μηχανισμοί των ΗΠΑ που ασχολούνται με ναυτιλιακά ζητήματα είναι η 

Γερουσία με δύο επιμέρους αρμόδιες επιτροπές, την Επιτροπή Εμπορίου και την 

Υποεπιτροπή της για θέματα που αφορούν στην Εμπορική Ναυτιλία και τη Δικαστική 

Επιτροπή, η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία υπάρχουν επίσης δύο επιμέρους 

επιτροπές, η Δικαστική Επιτροπή και η Επιτροπή Εμπορικής Ναυτιλίας και Αλιείας, το 

Υπουργείο Μεταφορών, που διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε ζητήματα ναυτιλιακής 

πολιτικής και τους εκάστοτε αρμόδιους οργανισμούς και τέλος, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, το οποίο επίσης ασχολείται με ναυτιλιακά ζητήματα
32

. 

 

2. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) 

    Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
33

 αποτελεί εξειδικευμένο όργανο του ΟΗΕ και 

ουσιαστικά είναι εκείνο που θεσπίζει τα πρότυπα της διεθνούς ναυτιλίας. Ιδρύθηκε το 

1948 στη Γενεύη αρχικά ως Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακής Συνεργασίας και πήρε την 

σημερινή του ονομασία αργότερα, το 1982. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό και 

διακυβερνητικό όργανο, το οποίο αποτελείται από 170 κράτη – μέλη
34

 και 3 συνδεδεμένα 

κράτη και έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Αναφορικά με τη δομή του, ο IMO συγκροτείται 

από τρία όργανα, τη Γενική Συνέλευση – που αποτελεί και το ανώτατο όργανο του 

Οργανισμού – το Συμβούλιο και πέντε Επιτροπές
35

 που λειτουργούν στο εσωτερικό του 

και τη Γραμματεία.  

    Βασικός σκοπός του Οργανισμού είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού 

κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το οποίο θα μπορούν όλες οι χώρες 

να υιοθετούν και να εφαρμόζουν. Για την επίτευξη αυτού του θεμελιώδους στόχου, ο 

Οργανισμός προβαίνει στην υιοθέτηση Διεθνών Συμβάσεων και Κωδίκων και στη 

συνέχεια, προσπαθεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του να υιοθετήσουν και να κυρώσουν 

                                                 
32 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ 87 – 88) 
33 Πληροφορίες για τους σκοπούς και τη δομή του Οργανισμού: Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος του IMO 

(http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx) 
34 Η Ελλάδα είναι μέλος του IMO από το 1958.  
35 Οι πέντε Επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο του IMO είναι οι εξής: η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, Η 

Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η Νομική Επιτροπή, η Τεχνική Επιτροπή και η Επιτροπή 

Διευκόλυνσης. 
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τις Συμβάσεις αυτές και τους Κώδικες. Από τέτοιου είδους κανόνες ξεχωρίζουν η Συνθήκη 

Ασφάλειας Ζωής στη θάλασσα (SOLAS), αλλά και η Συνθήκη για τον περιορισμό της 

θαλάσσιας ρύπανσης (MARPOL). Επιπλέον, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 

ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την ναυτική ασφάλεια, την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη λήψη μέτρων για κάθε 

έκνομη ενέργεια που τελείται στη θάλασσα. Ο ρόλος του IMO αναβαθμίστηκε ιδίως μετά 

το 1982, καθώς απέκτησε περισσότερο δεσμευτικό χαρακτήρα και μεγαλύτερη εξειδίκευση 

στα ναυτιλιακά ζητήματα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 

3. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) 

    Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1948 ως Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και την 

Συνεργασία, με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ για την ανασυγκρότηση της 

Ευρώπης μετά τον Πόλεμο. Με την ένταξη σ’ αυτόν του Καναδά και των ΗΠΑ, το 1961 

ιδρύθηκε ο ΟΟΣΑ, ο οποίος συγκροτείται από το Συμβούλιο, τις Επιτροπές, οι οποίες 

ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν την οικονομία, το εμπόριο, τις επιστήμες και την 

εκπαίδευση, την απασχόληση, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και από τη 

Γραμματεία. Γενική αποστολή του Οργανισμού είναι η προώθηση πολιτικών, οι οποίες θα 

επιδιώκουν την βελτίωση και την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε 

όλο τον κόσμο.  

    Αναφορικά με την ναυτιλία, η πολιτική του Οργανισμού για την ναυπηγική βιομηχανία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από στοιχεία προστατευτισμού, με βασικούς 

άξονες τις κρατικές επιχορηγήσεις για τα ναυπηγεία, τη χρηματοδότηση και τις 

οικονομικές ενισχύσεις των πλοιοκτητών
36

. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση 

οδηγιών και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για τα 

ναυπηγεία. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ έχει θεσπίσει διεθνείς κανόνες για την παροχή ενισχύσεων 

και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ εξέχων ρόλο στις συζητήσεις για 

τα ζητήματα της ναυτιλίας διαδραματίζει η Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών, που 

λειτουργεί στο εσωτερικό του Οργανισμού. 

 

4. Συνδιάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) 

    Ο Οργανισμός αυτός συνιστά έναν από τα εξειδικευμένα όργανα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1964 στη Συνδιάσκεψη της Γενεύης με σκοπό την 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών 

                                                 
36 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 269) 
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συμμετοχής, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών. Ανώτατο όργανο του Οργανισμού είναι η 

Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ η Επιτροπή κάθε δύο. 

    Ο Οργανισμός έχει συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική οργάνωση της παγκόσμιας 

εμπορικής ναυτιλίας, δημιουργώντας μια κοινή πολιτική για τα ναυτικά θέματα και 

επιδιώκοντας τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στο χώρο των θαλάσσιων 

μεταφορών. Ο Οργανισμός UNCTAD στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των αγορών, 

διατήρησε την πολιτική του για την ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου και παράλληλα, 

αποτέλεσε σημαίνοντα παράγοντα για την συνεργασία ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο
37

. 

    Με την Σύνοδο του 2004, η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε την «Ομοφωνία του Sao Paolo», 

τοποθετώντας τον Οργανισμό στο επίκεντρο του εμπορίου και της ανάπτυξης. Έκτοτε, 

έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των πλοίων γραμμών, τις ναυτιλιακές διασκέψεις 

τακτικών γραμμών και τον ανταγωνισμό, στον έλεγχο των μονοπωλίων στις θαλάσσιες 

μεταφορές και συγκοινωνίες. Επιπλέον, πραγματοποίησε ένα ευρύ φάσμα στον τομέα του 

εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών. 

  

5. Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) – Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

(WTO) 

    Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη διεξαγωγή ενός πιο ελεύθερου και δίκαιου 

εμπορίου. Περιέχει ένα σύνολο αρχών και κανονισμών που ρυθμίζουν τη διενέργεια του 

εμπορίου μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως Σύνταγμα 

του Διεθνούς Εμπορίου
38

. Ιδρύθηκε το 1948, αλλά αργότερα, το 1994 μετά τις 

διαπραγματεύσεις του γύρου της Ουρουγουάης μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου, διευρύνοντας συγχρόνως τις ευθύνες και τις εξουσίες του. 

    Οι βασικές αρχές της GATT είναι η απελευθέρωση των διεθνών εμπορικών 

συναλλαγών, η απουσία κάθε διακριτής μεταχείρισης μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών 

και κατ’ επέκταση η αμοιβαιότητα σε κάθε είδους παραχώρηση μεταξύ τους. 

    Σε ότι αφορά το εμπόριο και κατ’ επέκταση τον τομέα της ναυτιλίας, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου επιδιώκει τη λειτουργία του συστήματος του ελεύθερου εμπορίου 

και την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις αγορές συμπεριλαμβανομένου 

ενός αριθμού υπηρεσιών (GATS)
39

 όλο και περισσότερων χωρών. Άρα μπορούμε να 

                                                 
37 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 272) 
38 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 135) 
39 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 693) 
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συμπεράνουμε πόσο καθοριστική είναι η παρέμβαση και διαχείριση του διεθνούς 

εμπορίου, των θαλάσσιων μεταφορών και του τομέα της ναυτιλίας στο σύνολό του.  

 

6. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) 

    Μια σύντομη αναφορά, τέλος, οφείλουμε να κάνουμε και για τη Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας, η οποία έχει συμβάλλει καθοριστικά σε ότι αφορά στη νομοθεσία για τη 

ναυτεργατική εργασία. Ο ILO, η οποία ιδρύθηκε το 1919 με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, 

έχει ως κύριο στόχο την κατάρτιση διεθνών προγραμμάτων, συμβάσεων και κανόνων που 

συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών 

απασχόλησης. Απώτερος στόχος του οργανισμού είναι η τελική κατάρτιση ενός διεθνούς 

καταστατικού ναυτικής εργασίας. 

    Ειδικά για τη ναυτιλία, ο οργανισμός ασχολείται με κάθε είδους ζήτημα το οποίο 

σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με την  ναυτική εργασία, όπως οι προσλήψεις ναυτικών, τα 

κατώτατα όρια ηλικίας για το ναυτικό επάγγελμα, η εκπαίδευση, οι μισθοί και τα ωράρια 

εργασίας. Για τα ζητήματα αυτά έχει συνταχθεί πλήθος Συμβάσεων, όπως η Σύμβαση για 

τη Ναυτική Εργασία του 2006, η οποία ανέδειξε τα εργατικά δικαιώματα που οφείλουν να 

διέπουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως
40

 και βελτιώνοντας περαιτέρω τα επίπεδα 

ασφάλειας και την γενικότερη κατάσταση που παρατηρείται στον ναυτιλιακό κλάδο. 

 

                                                 
40 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 182-183) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

 

5.1 Η Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    Υπάρχει άλλη μια διάσταση στον χώρο των διεθνών σχέσεων και σε ότι αφορά την 

ναυτιλία, την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Από το 1951 οι σχέσεις μεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών ρυθμίζονται και διενεργούνται στο πλαίσιο μιας Ένωσης, η οποία 

μετά την ιστορική της εξέλιξη έφτασε σήμερα να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των (28) 

κρατών μελών. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 

δημιουργούν και κατευθύνουν τις πολιτικές κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

της ίδιας της Ένωσης. 

    Ο τομέας της ναυτιλίας και το σύνολο των θαλάσσιων μεταφορών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς από την ναυτιλιακή δραστηριότητα 

αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Αυξάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των 

κρατών μελών της και κατ’ επέκταση της ίδιας της Ένωσης. Ανάλογα, δηλαδή, με το 

μέγεθος της ναυτιλίας ενός κράτους η παραγόμενη απ’ αυτήν, από το σύνολο των 

υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και από άλλες συναφείς ναυτιλιακές και 

παραναυτιλιακές δραστηριότητες καθαρή προστιθέμενη αξία συμβάλλει τόσο στο εθνικό 

προϊόν όσο και στο εισόδημά της. Επιπλέον, ενισχύει τη στρατηγική θέση της στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό της ρόλο διεθνώς και τέλος, αυξάνει 

σημαντικά τη διαπραγματευτική της ικανότητα στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους 

συμμετέχει.  

 

Συνεισφορά των ευρωπαϊκών χωρών στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) 

Πηγή: EUROSTAT 



40 |  

 

    Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η προσφορά των κρατών μελών στον ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη ναυτιλιακή τους βιομηχανία. Συνολικά, η συνεισφορά 

αυτή από την ναυτιλιακή βιομηχανία αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με εξαίρεση ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, η οικονομική 

συνεισφορά των οποίων είναι πολύ μεγαλύτερη της τάξης του 6 με 7%. 

    Μέσω της ναυτιλίας, για κάθε άμεση θέση απασχόλησης που δημιουργείται στο 

εκάστοτε κράτος μέλος της Ένωσης, δημιουργούνται επιπλέον 2,8 θέσεις στο πλαίσιο όχι 

του ίδιου κράτους, αλλά της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονομίας.  Οι χώρες που συμβάλλουν 

καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στη ναυτιλία είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Γερμανία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο, κυρίως λόγω 

των εσωτερικών της δυσχερειών και της οικονομικής της κατάστασης. Η προσφορά αυτή 

στην απασχόληση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα
41

. 

 

Δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ναυτιλιακής βιομηχανίας 

(2012) 

Πηγή: EUROSTAT 

 

    Αντίστοιχα, τα κράτη μέλη συνεισφέρουν και στην φορολογία της Ένωσης, μέσω της 

φορολογίας που επιβάλλουν στο εσωτερικό τους σε ότι αφορά στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

και το ναυτιλιακό κλάδο ευρύτερα, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να 

συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Σύμφωνα με μελέτη της Oxford Economics για το 

2014,  η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής 

                                                 
41 Στατιστικά στοιχεία από τη EUROSTAT για το οικονομικό έτος 2012 
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Κοινότητας (ECSA), η ναυτιλία συνεισέφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 145 

δισεκατομμύρια ευρώ, με το 43% να προέρχεται από την ελληνική ναυτιλία
42

. 

 

Συνεισφορά στη φορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EUROSTAT 

 

    Η συμβολή αυτή άλλωστε του ναυτιλιακού κλάδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται 

κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες εμπορικές περιοχές του κόσμου, καλύπτει σε βάρος πάνω από το 1/3 των 

παγκόσμιων εισαγωγών κι επιπλέον, ο κλάδος αποφέρει συνάλλαγμα και δημιουργεί 

θέσεις απασχόλησης τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 

αποτελούν λοιπόν ζωτική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ΕΕ διαθέτει 

ακόμα, τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών λιμένων (1.200) καθώς και τον μεγαλύτερο 

εμπορικό στόλο παγκοσμίως, καθώς ότι οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν πάνω από το 

38% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια και πάνω από το 31% 

του στόλου μεταφοράς χύδην φορτίων. Επιπλέον, το 90% των εμπορικών συναλλαγών με 

τρίτες χώρες και το 40% των συναλλαγών εντός της ΕΕ πραγματοποιούνται από τη 

θάλασσα. Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει σχεδόν 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 

παράγει μικτή προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής
43

. 

                                                 
42 Έρευνα, στοιχεία της οποίας δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» το 2014 

(http://www.kathimerini.gr/763395/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/h-forologhsh-ths-naytilias-fernei-

145-dis-sthn-ee) 
43 Στατιστικά στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Θαλάσσια πολιτική και αλιεία» 

(https://europa.eu/european-union/topics/maritime-affairs-fisheries_el) 
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    Επιπλέον είναι γνωστό, ότι οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν κεντρικό και 

αποφασιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο γενικότερα,  και σε ότι αφορά λοιπόν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται όλο και περισσότερο η διακίνηση τεράστιου όγκου 

εμπορευμάτων από και προς τα κράτη μέλη και τις υπόλοιπες χώρες της παγκόσμιας 

αγοράς μέσω της χρήσης θαλάσσιων μέσων. Γι’ αυτό το λόγο και ο ρόλος της ναυτιλίας 

παραμένει θεμελιώδης για το παγκόσμιο εμπόριο και είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο 

για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή και ευημερία στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

5.2 Οι προσπάθειες για μια Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική 

    Το κοινοτικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα των θαλάσσιων μεταφορών ήταν αποτέλεσμα 

μιας δικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) κατά το 

1974. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ύστερα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

το ΔΕΚ επιβεβαίωσε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές περιέχονταν στις βασικές διατάξεις της 

Συνθήκης της Ρώμης και κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διέθετε εξουσίες για την 

ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και έτσι, τα ευρωπαϊκά όργανα ξεκίνησαν διαβουλεύσεις 

και συζητήσεις για την προοπτική μιας κοινής ναυτιλιακής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

    Η σημαντικότερη απόφαση που εκδόθηκε την περίοδο εκείνη ήταν ο Κανονισμός 

974/1979, με τον οποίο τα κράτη μέλη της Κοινότητας επικύρωσαν τον Κώδικα της 

Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) για 

τις ναυτιλιακές διασκέψεις τακτικών γραμμών.  

    Έκτοτε, από το 1985 έως το 1999, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές 

για την ναυτιλία διαχωρίστηκαν σε δύο φάσεις. Αφετηρία για την πιο συστηματική 

συμμετοχή της Κοινότητας στα ζητήματα που άπτονταν ναυτιλιακής πολιτικής αποτέλεσαν 

οι τέσσερις Κανονισμοί, γνωστοί ως «Brussels Package» (4055, 4056, 4057, 4058), οι 

οποίοι εκδόθηκαν το 1986 και παρείχαν τα αναγκαία μέσα για το συντονισμό των 

πολιτικών των κρατών μελών έναντι των εκτός Κοινότητας κρατών. Οι στόχοι των 

Κανονισμών αυτών ήταν η εφαρμογή στην πράξη της αρχής για την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (4055), η διασφάλιση των όρων 

εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού (4056), η δημιουργία ενός πλαισίου για την 

καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού στον καθορισμό των ναύλων από τους 

πλοιοκτήτες τρίτων χωρών, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα 

λαμβάνονταν οι αποφάσεις από τα κράτη μέλη κατά τις τρίτες χώρες, οι οποίες θα 

προέβαιναν σε διακρίσεις σε βάρος των Κοινοτικών πλοιοκτητών (4057) και τέλος, η 
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επιδίωξη συντονισμένης δράσης για τη διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης στις 

υπερωκεάνιες μεταφορές (4058). Η πρώτη φάση ουσιαστικά περιορίστηκε στην 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών της Ένωσης από πρακτικές και πολιτικές 

προστατευτισμού τρίτων χωρών. Έπειτα, η Ένωση δεσμεύθηκε να παρουσιάσει προτάσεις, 

οι οποίες θα εναρμονίζονταν με το περιεχόμενο των τεσσάρων Κανονισμών και θα 

βελτίωναν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου για την 

δημιουργία μιας κοινής ναυτιλιακής πολιτικής. Ωστόσο, παρά τους στόχους που έθεσε τότε 

η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 την 

αποτυχία των προσπαθειών της και την μη επίτευξη των στόχων αυτών. 

    Η δεύτερη φάση ξεκίνησε το 1989, όταν υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

μέτρα, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα προβλήματα που εντοπίζονταν στον 

τομέα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, τη γήρανση του ευρωπαϊκού στόλου και την σταδιακή 

μείωση του μεριδίου συμμετοχής του στην παγκόσμια χωρητικότητα. Η κυριότερη 

απόφαση της περιόδου αυτής ήταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νηολογίου, το οποίο θα 

λειτουργούσε παράλληλα προς τα εθνικά νηολόγια των κρατών μελών, συνεισφέροντας 

στην αύξηση των κερδών, ωστόσο, αν και υπήρξε μια φιλόδοξη ιδέα βρήκε μόλις μικρή 

απήχηση και τελικά αποσύρθηκε το 1996. 

    Το 1991 διατυπώθηκε από την Επιτροπή ένα κείμενο με τίτλο «Νέες Προκλήσεις για τις 

Βιομηχανίες Θαλάσσης». Το κείμενο αυτό επιδίωξε την ανάδειξη των ευρωπαϊκών 

συμφερόντων σχετικά με τα θαλάσσια ζητήματα, με σκοπό την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της στις θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμια κλίμακα. Δόθηκε λοιπόν 

έμφαση στη διεύρυνση του φάσματος της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά και τη χάραξη 

δράσεων σε σχέση με την απασχόληση στην ναυτιλία, την ναυτιλιακή βιομηχανία, την 

αλιευτική πολιτική και τον ευρύτερο ναυπηγικό τομέα. 

    Σε κάθε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χάραξη μιας κοινής ναυτιλιακής 

πολιτικής γενικά, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου και την ανάδειξή του σε παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ 

επέκταση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, 

ώστε να αναδειχθεί η σημασία της για την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά και την 

κοινωνική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. 

    Σημείο σταθμός στην πορεία προς μια κοινή ναυτιλιακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήταν η Λευκή Βίβλος, η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2001 με ορίζοντα το 2010  και εστίασε στην ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και των υποδομών, ώστε οι βελτιώσεις αυτές να δώσουν 

ώθηση και σε μια σημαντικότερη για την Ένωση οικονομική ανάπτυξη. Στόχος της 
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Λευκής Βίβλου είναι η ίση ανάπτυξη των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς και η 

αντιμετώπιση των όποιων δυσχερειών, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη 

βελτίωση της ποιότητας και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μεταφορικού συστήματος
44

 

με χρονικό ορίζοντα δράσης και εξέλιξης των μέτρων το 2010. 

    Ένα ακόμα βήμα έγινε το 2006 με την έκδοση της Πράσινης Βίβλου με τίτλο «Προς μια 

μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς 

και τις θάλασσες», μέσω της οποίας κρίθηκε αναγκαία η διαμόρφωση μιας ενοποιημένης, 

διατομεακής και πολυεπιστημονικής πολιτικής και στρατηγικής. Πρόταση δηλαδή της 

Πράσινης Βίβλου είναι η ενοποίηση των κατακερματισμένων πολιτικών για τις θαλάσσιες 

μεταφορές και τις ναυτιλιακές βιομηχανίες, θέτοντας σε εφαρμογή ένα ενιαίο και 

συνεκτικό πλαίσιο, το οποίο να συνάδει με την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της 

Ένωσης. Οι τρεις βασικοί στόχοι της Πράσινης Βίβλου είναι η εξυπηρέτηση της 

βιωσιμότητας, ώστε να  καταπολεμηθεί δραστήρια η αλλαγή του κλίματος με την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, να 

επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα, για να βελτιωθεί η απόδοση του ευρωπαϊκού δικτύου 

μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και η ασφάλεια 

εφοδιασμού, ώστε να συντονισθεί καλύτερα η προσφορά και η ζήτηση ενέργειας εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο διεθνές περιβάλλον
45

. Για την υλοποίηση των στόχων 

αυτών προτάθηκε ένα σύστημα δύο πυλώνων. Ο πρώτος εξ’ αυτών αφορούσε στην πλήρη 

ένταξη του προγράμματος και των ανάλογων πολιτικών στη στρατηγική της Λισσαβόνας 

και ο δεύτερος αφορούσε στους θαλάσσιους πόρους, σχετικά με τους οποίους κρίθηκε 

ιδιαίτερης σημασίας η προστασία και η διατήρησή τους ως στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα 

με κάθε μορφής θαλάσσια δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε τόσο στην 

ανταγωνιστικότητα όσο και στην αναδιάρθρωση του θαλάσσιου τομέα. Η διαδικασία 

διαβούλευσης που τέθηκε με την Πράσινη Βίβλο του 2006 έτυχε ευρείας αποδοχής από το 

σύνολο των κρατών μελών της Ένωσης και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η 

μεγαλύτερη αποδοχή ήταν η παραδοχή πως ο ναυτιλιακός κλάδος ήταν καθοριστικής 

σημασίας και μπορούσε να συμβάλλει στην εδραίωση της Ένωσης ως μίας εκ των 

ισχυρότερων εμπορικών ενώσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως
46

. 

                                                 
44 Λευκή Βίβλος: Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010 – η ώρα των επιλογών, 

Παρουσίαση - έκθεση διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_texte_complet_e

l.pdf) 
45 Πληροφορίες από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al27062) 
46 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 452-453) 
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    Τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση που έφερε στο προσκήνιο η Πράσινη Βίβλος 

οδήγησαν στην έκδοση της Γαλάζιας Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 με 

τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση», με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών και των θαλασσών και τη 

δημιουργία συντονισμένων και συνεκτικών πολιτικών, στόχοι που αποτέλεσαν από την 

αρχή πάγια διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ναυτιλιακό κλάδο και στον τομέα 

των θαλάσσιων μεταφορών. 

    Ακολουθώντας λοιπόν, τις επιταγές της Γαλάζιας Βίβλου για μια Ολοκληρωμένη 

Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία ανακοίνωση το 2009 

με τίτλο «Στρατηγικοί Στόχοι και Συστάσεις Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018». Κεντρικός στόχος που απορρέει από την 

Ανακοίνωση αυτή είναι η χάραξη κύριας στρατηγικής με ορίζοντα το έτος 2018 με την 

επισήμανση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στο 

διεθνές περιβάλλον και να επιδιώξει την επίλυση των καίριων προβλημάτων της στον 

τομέα των θαλάσσιων πολιτικών. Για την επίτευξη του βασική προϋπόθεση είναι η 

διαμόρφωση του απαραίτητου πλαισίου, δηλαδή των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων και 

της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, της ύπαρξης μιας ποιοτικής ναυτιλίας που θα διεξάγεται 

υπό το πρίσμα μιας περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά και της ασφάλειας κατά τις 

θαλάσσιες μεταφορές. 

    Αυτές οι πολιτικές στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αποτελούν το βασικό πυλώνα 

γύρω από τον οποίο δομούνται οι επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προγράμματα για 

την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την ενίσχυσή της στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. 

 

5.2.1 Η παρούσα κατάσταση και τα προβλήματα 

    Ενώ είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση μιας 

κοινής ναυτιλιακής πολιτικής για τα κράτη μέλη της είναι επίσης ξεκάθαρα τα προβλήματα 

που δυσχεραίνουν την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής
47

. 

    Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της ναυτιλίας και την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής 

ναυτιλιακής πολιτικής, πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη διαφορετικότητα των 

κρατών μελών της Ένωσης, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες που παρουσιάζει κάθε 

χώρα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, της εθνικής πολιτικής που εφαρμόζει και 

                                                 
47 Άλλωστε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσχέρειες δεν εντοπίζονται μόνο στον τομέα της ναυτιλίας. 

Σε κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

οι ιθύνοντες καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα και καταστάσεις λόγω των πολλών διαφορετικών 

κρατών που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, αλλά και των ιδιομορφιών που καθένα απ’ αυτά παρουσιάζει.  
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του μεγέθους της οικονομίας της. Επομένως, ο παράγοντας αυτός συνολικά δεν μπορεί 

παρά να λειτουργεί ανασταλτικά στην κάθε προσπάθεια ενοποίησης της ναυτιλιακής 

πολιτικής. 

    Η ανομοιομορφία και η διαφορετικότητα δεν οφείλονται μόνο στους προαναφερθέντες 

παράγοντες. Στην προσπάθεια να περιγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση που 

παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά στην ναυτιλία δεν είναι μόνο τα 

συμφέροντα που προασπίζει κάθε χώρα, αλλά και ο τρόπος, δηλαδή η πολιτική που 

ακολουθεί για την επιδίωξη των συμφερόντων αυτών και από την οποία καθορίζεται η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του κλάδου της ναυτιλίας στο σύνολό του και η 

συνεισφορά του στην εθνική της οικονομία. Αυτό άλλωστε, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στην προσπάθεια να εξηγήσουμε την ανομοιομορφία που παρατηρείται στην 

Ευρώπη. 

    Η κάθε προσπάθεια για την ορθή εφαρμογή μιας κοινής ναυτιλιακής πολιτικής σίγουρα 

δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν επέλθουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, 

ώστε να επιτευχθεί και η ουσιαστική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η λήψη των κατάλληλων μέτρων αυτού του κοινού 

ευρωπαϊκού χώρου και τη λήψη των αποφάσεων εκείνων που θα συμβάλλουν ακόμα 

περισσότερο στην ανάδειξη της σημασίας της ναυτιλίας και των πηγών για την 

χρηματοδότησή της.  

    Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο, τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

καταδείξουν την σημασία μιας κοινής πολιτικής στον τομέα της ναυτιλίας, κάτι το οποίο 

αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των όποιων δυσχερειών «γεννά» η ανομοιογένεια 

που παρατηρείται στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης και η οποία ευθύνεται για τα 

εμπόδια που προκύπτουν σε κάθε προσπάθεια ενοποίησης των διαφορετικών πολιτικών 

 

5.3 Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για την Ναυτιλία 

    Όπως στο διεθνή περιβάλλον έτσι και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν 

κάποιοι οργανισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με τον τομέα της ναυτιλίας. Πέρα από το ρόλο 

που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – και ήδη ο ρόλος της έχει διατυπωθεί 

προηγουμένως μέσα από την ιστορική εξέλιξη και τις προσπάθειες για την θέσπιση μιας 

κοινής ναυτιλιακής πολιτικής – στη θέσπιση γενικότερα της ευρωπαϊκής πολιτικής και 

νομοθεσίας σε όλους τους τομείς που αφορούν την ίδια την Ένωση και κατ’ επέκταση και 

στον τομέα της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών, ενδεικτικά μπορούν να 

αναφερθούν η Ένωση Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA), αλλά και το 

Συμβούλιο Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών Εθνικών Ενώσεων (CENSA). 
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1. Ένωση Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) 

    Η Ένωση Πλοιοκτητών Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ιδρύθηκε το 1965. Πρόκειται για 

μια εμπορική ένωση, η οποία εκπροσωπεί τις εθνικές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τη Νορβηγία, με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της ευρωπαϊκής 

ναυτιλίας και η ευρωπαϊκή ναυτική βιομηχανία να εξυπηρετεί στο μέγιστο τόσο στο 

ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο στο πλαίσιο του ελεύθερου 

ανταγωνισμού.  

    Επιπλέον, ο Οργανισμός επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα των θαλάσσιων μεταφορών, κατ’ επέκταση είναι 

καθοριστική η επίδραση που ασκεί στη διαμόρφωση της κοινοτικής πολιτικής
48

. 

    Στο επίπεδο της διάρθρωσής της, ο Οργανισμός συγκροτείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τρεις επιμέρους εξειδικευμένες επιτροπές που επικουρούν στο έργο του 

Συμβουλίου και μια μόνιμη Γραμματεία που είναι τοποθετημένη στις Βρυξέλλες. 

 

2. Συμβούλιο Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών Εθνικών Ενώσεων (CENSA) 

    Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών Εθνικών Ενώσεων ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 

1974 από έντεκα ευρωπαϊκά κράτη και την Ιαπωνία. Ο ρόλος του επικεντρώνεται κυρίως 

στην ναυτιλιακή προστασία και η δράση του διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία τόσο 

των μελών του όσο και από τη σύμπραξη άλλων φορέων που σχετίζονται με τη ναυτιλία. 

    Ο Οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του έργου των Ηνωμένων Εθνών 

στον τομέα της ναυτιλίας, την ανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, τη νομοθεσία που ισχύει και εφαρμόζεται σε άλλα μέρη του 

κόσμου σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ναυτιλία, καθώς και τη συνεννόηση 

μεταξύ των ναυτιλιακών διασκέψεων των τακτικών γραμμών στην Ευρώπη και των 

ευρωπαϊκών συμβουλίων.  

    Ο Οργανισμός διακρίνεται ιδιαίτερα για το συμβουλευτικό  χαρακτήρα που επιδεικνύει 

στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) κατά τη συζήτηση 

ναυτιλιακών θεμάτων. 

    Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του προωθεί και προστατεύει τη ναυτιλιακή 

επιχείρηση μέσω της εφαρμογής φιλελεύθερων πολιτικών, παρουσιάζοντας τις απόψεις 

των μελών του στις διασκέψεις των διακυβερνητικών οργανισμών και επιδιώκοντας την 

                                                 
48 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 319 – 320) 
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εναρμόνισή αυτών με άλλους οργανισμούς της ιδιωτικής αγοράς, αναδεικνύοντας έτσι το 

ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός αυτός στη διεθνή ναυτιλία
49

. 

 

 PARIS MOU (Paris Memorandum of Understanding)
50

 

    Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφέρουμε την υπογραφή του Μνημονίου – Συνεννόησης 

των Παρισίων για το Port State Control, ένα συντονιστικό όργανο το οποίο δημιούργησαν 

τα ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο μιας περιφερειακής συμφωνίας και τέθηκε σε ισχύ τον 

Ιούλιο του 1982. Το όργανο αυτό αποτελείται από 20 συμμετέχουσες θαλάσσιες υπηρεσίες 

και καλύπτει ακριβώς τα ύδατα των ευρωπαϊκών παράκτιων κρατών και τη λεκάνη του 

Βόρειου Ατλαντικού από την Βόρεια Αμερική στην Ευρώπη. 

    Το Πρωτόκολλο αυτό στοχεύει στην εξάλειψη της λειτουργίας των κάτω του μετρίου 

σκαφών μέσω ενός εναρμονισμένου συστήματος κρατικού ελέγχου των λιμένων. Τα 

συμβαλλόμενα κράτη συμφώνησαν ουσιαστικά να επιθεωρούν το 25% των σκαφών ξένης 

σημαίας, ενώ αποτελεί κοινή πρακτική η εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών, ώστε να 

απαγορεύεται η πρόσβαση στα κοινοτικά λιμάνια των σκαφών εκείνων που δεν πληρούν 

τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 318) 
50 Πληροφορίες από τον ιστότοπο: (https://www.parismou.org/about-us/organisation) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

6.1 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση 

    Η προσφορά και η ζήτηση στις θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες, όπως συμβαίνει με κάθε τομέα της οικονομίας. 

    Όσον αφορά στη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών, όπως είναι αυτονόητο, η συνολική 

κατάσταση που παρουσιάζει η παγκόσμια οικονομία είναι ο βασικότερος παράγοντας που 

επηρεάζει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του θαλάσσιου εμπορίου. Με τη σειρά 

της, η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται και εξαρτάται άμεσα τις περισσότερες φορές από 

ουσιώδη πολιτικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όπως 

το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ ή ο Πόλεμος του Κόλπου, που είχαν άμεσες συνέπειες 

στο παγκόσμιο εμπόριο. Τέλος, το μεταφορικό κόστος και οι αποστάσεις κατά τη 

μεταφορά φορτίων μέσω θαλάσσης επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση των θαλάσσιων 

μεταφορών λόγω των διάφορων διακυμάνσεων και των αλλαγών που ενδέχεται να 

προκύψουν, λόγω διαφόρων παραγόντων
51

. 

    Στην προσφορά των θαλάσσιων μεταφορών από την άλλη, οι πιο καθοριστικοί 

παράγοντες είναι η ολική χωρητικότητα (Κ.Ο.Χ) και η μεταφορική ικανότητα του 

παγκόσμιου στόλου, η οποία εξαρτάται άμεσα από την ηλικία του πλοίου. Επιπλέον, η 

ναυπηγική παραγωγή κατασκευής πλοίων και οι διαλύσεις ή οι απώλειες πλοίων είναι 

εξίσου καθοριστικής σημασίας, καθώς βάσει αυτών υπολογίζεται η συνολική 

υπερπροσφορά χωρητικότητας στον παγκόσμιο στόλο, αλλά και η παραγωγικότητα των 

ναυτιλιακών υπηρεσιών και το λειτουργικό περιβάλλον του πλοίου, που επηρεάζεται από 

τις αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών είναι εξίσου συμβολικής σημασίας. 

 

 

 

                                                 
51 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 42) 
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Συνοπτική παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση 

στις θαλάσσιες μεταφορές: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Παγκόσμιος στόλος Παγκόσμια οικονομία 

Ναυπηγική παραγωγή Θαλάσσιο εμπόριο 

Διαλύσεις και απώλειες πλοίων Πολιτικά γεγονότα 

Παραγωγικότητα υπηρεσιών Απόσταση μεταφοράς φορτίων 

Λειτουργικό περιβάλλον Μεταφορικό κόστος 

 

     Εξίσου σημαντικά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η αγορά 

θαλάσσιων μεταφορών. Οι συντελεστές που παρεμβάλλουν και επηρεάζουν την προσφορά 

και τη ζήτηση στις θαλάσσιες μεταφορές, οι πρακτικές και οι πολιτικές που επιλέγουν τα 

κράτη να ακολουθήσουν, αλλά και οι επιλογές των διεθνών οργανισμών που έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στην παγκόσμια ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οι φορείς, οι διάφοροι 

εμπλεκόμενοι με το θαλάσσιο εμπόριο πλοιοκτήτες και φορτωτές, οι οποίοι εκτός από το 

γεγονός ότι έχουν την επαρκή γνώση των συνθηκών που επιδρούν στο θαλάσσιο εμπόριο, 

επηρεάζουν με τις αποφάσεις και τις επιλογές τους την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφερθεί είναι η ανελαστικότητα που παρουσιάζουν 

οι καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης χωρητικότητας ως προς τους ναύλους. 

Επιπλέον, οι επενδύσεις κεφαλαίων αποτελούν συνάρτηση προσδοκιών των επενδυτών για 

το ύψος των ναύλων. Ο ναύλος με την σειρά του, διαμορφώνεται σε σχέση με το ύψος της 

ζήτησης των θαλάσσιων μεταφορών και το απόθεμα χωρητικότητας
52

. 

    Τα χαρακτηριστικά αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αγορά των θαλάσσιων 

μεταφορών αγγίζει τον «τέλειο ανταγωνισμό» και υπακούει όπως κάθε ανταγωνιστικός 

τομέας στους κανόνες της παγκόσμιας αγοράς. 

 

6.2 Η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για το διεθνές εμπόριο 

    Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο ασφαλή, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για 

τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, γι’ αυτό και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη 

λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και στη διεξαγωγή του παγκόσμιου 

                                                 

52 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 42) 
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εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD κατά το οικονομικό έτος 2008, οι 

θαλάσσιες μεταφορές διακινούσαν περίπου το 80% του όγκου του διεθνούς εμπορίου
53

. 

    Επιπλέον, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 

διακίνησης εμπορευμάτων, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην Ετήσια 

Έκθεση της Alpha Bank για το οικονομικό έτος 2008, η μεταφορά αγαθών και 

εμπορευμάτων με πλοίο συνεπάγεται 4 φορές λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) για κάθε τονοχιλιόμετρο από τη μεταφορά με φορτηγό και 40 φορές  λιγότερες 

εκπομπές από τη μεταφορά με αεροπλάνο. 

    Κι από την άλλη, οι θαλάσσιες μεταφορές συνέβαλαν σε αυτό που ονομάζεται 

διεθνοποίηση των αγορών, η οποία καθίσταται εφικτή από τη στιγμή που υπάρχουν 

οικονομικά συστήματα που βασίζονται στο μοντέλο της προσφοράς και της ζήτησης και 

δρουν στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς που διέπεται από τους κανόνες του θεμιτού 

ανταγωνισμού
54

. Κατέστησαν πιο άμεσα προσιτές ακόμα και τις πιο μακρινές αγορές, 

συνέβαλαν στην ένταξη νέων αναδυόμενων οικονομιών στο διεθνές οικονομικό σύστημα, 

αύξησαν το ποσοστό των εμπορεύσιμων αγαθών σε κάθε χώρα σε σχέση με τα μη 

εμπορεύσιμα προϊόντα και ενίσχυσαν με κάθε τρόπο την τάση προς μια ενοποιημένη 

οικονομία. 

    Η μορφή των μεταφορών κάθε χώρας επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων, ώστε 

να ικανοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο τα συμφέροντα της εκάστοτε χώρας. Έτσι, 

ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν το θαλάσσιο εμπόριο εξαρτάται από τη γεωγραφική 

θέση της χώρας, τη μορφολογία του εδάφους της, αλλά και την έκταση των θαλάσσιων 

δρόμων εσωτερικής ναυσιπλοΐας που διαθέτει, το είδος και τη μορφή της εσωτερικής της 

αγοράς και τον όγκο και την κατεύθυνση των εμπορεύσιμων προϊόντων και το βασικότερο, 

τα συνολικά μακροοικονομικά μεγέθη και την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας της 

εκάστοτε χώρας. 

 

6.3 Αρχές που διέπουν την ναυτιλία 

    Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, από την περίοδο δηλαδή που η ναυτιλία και οι 

θαλάσσιες μεταφορές απέκτησαν μεγαλύτερη βαρύτητα, έχουν κυριαρχήσει δύο βασικές 

αρχές, οι οποίες μπορούν να διέπουν τη διαχείριση και τη λειτουργία της ναυτιλίας. 

    Η πρώτη αρχή είναι αυτή της ελεύθερης αγοράς, η οποία αποτελεί βασική αρχή του 

οικονομικού φιλελευθερισμού. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι 

                                                 
53 Στοιχεία από το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας “Alpha Bank”, Τεύχος 110, Οκτώβριος 2009 
54 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 29) 
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προτιμότερο να παρέχονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ελεύθερου 

εμπορίου, της ελεύθερης αγοράς, τη λειτουργία της οποίας διέπουν οι κανόνες του 

ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. Πρέπει δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, η ναυτιλία 

να δέχεται την ελάχιστη κρατική βοήθεια και ενίσχυση. 

    Η δεύτερη αρχή είναι αυτή του ναυτιλιακού προστατευτισμού. Σύμφωνα με την αρχή 

αυτή, οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που οφείλουν να έχουν την τελική ευθύνη για την 

παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υπό την εθνική σημαία, χρησιμοποιώντας μέτρα και 

πρακτικές προστατευτισμού για την επίτευξη των στόχων τους, όπως οι κρατικές 

επιχορηγήσεις ή οι διμερείς συμφωνίες. Η αρχή του ναυτιλιακού προστατευτισμού 

πρωτοεφαρμόστηκε από τη Βρετανία, η οποία ως βασική πολέμιος του οικονομικού 

φιλελευθερισμού εφάρμοσε μια αυστηρά προστατευτική πολιτική στους βρετανικούς 

εμπορικούς στόλους. 

    Παρόλο που θεωρείται ευρέως, ότι για την ανάπτυξη του εμπορίου πρέπει να 

ακολουθείται η αρχή της ελεύθερης αγοράς του οικονομικού φιλελευθερισμού, ιστορικά 

έχει εφαρμοσθεί πολλές φορές ο προστατευτισμός στον τομέα αυτό. Η εξάπλωση του 

προστατευτισμού είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας των εθνικών οικονομιών να 

ανταποκριθούν στις εκτεταμένες αλλαγές που επιφέρει η παγκόσμια οικονομία. 

    Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους λαμβάνονται στην 

ναυτιλία αποφάσεις για την εφαρμογή προστατευτικής πολιτικής και διαστρέβλωσης των 

κανόνων του ανταγωνισμού και της λειτουργίας της αγοράς.  

    Οι λόγοι εφαρμογής, λοιπόν, μιας προστατευτικής πολιτικής μπορούν να συνοψισθούν 

στις παρακάτω κατηγορίες: για την προώθηση και προστασία της εμπορικής ναυτιλίας για 

λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή και ενίσχυσης του εθνικού γοήτρου και κύρους,  

την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς και την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας ιδιαίτερα 

σε περιόδους σκληρού ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

ναυτιλιακών υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού 

στόλου έναντι των ανταγωνιστών του και την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών με 

άλλες χώρες και την εξοικονόμηση συναλλάγματος, αλλά και την ενίσχυση της νηπιακής 

ναυτιλίας επί τη βάση της θεωρίας της προστασίας μιας νέας βιομηχανίας (“infant industry 

protection”)
55

. 

 

 

 

                                                 
55 Βλάχος Γ. (2007), Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 720 και επ.) 
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6.4 Ναυτιλία και Παγκοσμιοποίηση 

    Η διεθνής ναυτιλία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία από τις πλέον 

διεθνοποιημένες μορφές βιομηχανίας παγκοσμίως, ενώ και τα πλαίσια μέσα στα οποία 

κινείται η ναυτιλία είναι πολύ πιο απελευθερωμένα από άλλους τομείς της παγκόσμιας 

οικονομίας, καθώς σύμφωνα με τους Kumar και Hoffman (2002) οι μεταφορές αποτελούν 

έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της παγκοσμιοποίησης, μαζί με τις 

τηλεπικοινωνίες, τη διεθνή τυποποίηση και τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου. Κατ’ 

επέκταση και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο τμήμα της διεθνούς 

οικονομίας, ένα δίκτυο εξειδικευμένων πλοίων, λιμένων, φόρτωσης και εκφόρτωσης, αλλά 

και υποδομών μεταφοράς από τα σημεία παραγωγής προς τα σημεία τελικού προορισμού, 

τις τρίτες χώρες που αποτελούν σημεία διανομής στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς. Πολλές 

φορές μάλιστα, οι θαλάσσιες μεταφορές αποκτούν τέτοια σημασία στο διεθνές εμπόριο, 

ώστε λειτουργούν ως υποκατάστατο και άλλων τρόπων μεταφοράς. Οι μεταφορές γενικώς 

και η ναυτιλία γενικότερα υπήρξαν και ακόμη αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

ενδυνάμωσης της παγκοσμιοποίησης. Στην πραγματικότητα, η ναυτιλία μεταποίησε κατά 

κάποιο τρόπο την προσφερόμενη τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να 

ικανοποιήσει τις  αναδυόμενες ανάγκες της ίδιας της παγκοσμιοποίησης. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό άλλωστε, που αποδεικνύει τη διεθνοποίηση του ναυτιλιακού τομέα και της 

βιομηχανίας ακολούθως, είναι και η δυνατότητα επιλογής νηολογίου, σημαίας, καθώς και 

της δυνατότητας μεταπήδησης από νηολόγιο σε νηολόγιο. 

    Σύμφωνα με τους Sletmo και Holste (1993), η πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας μπορεί 

να χωριστεί σε τέσσερα στάδια μέχρι και σήμερα. Στο πρώτο στάδιο διακρίνεται η μακρά 

περίοδος πριν από την εκβιομηχάνιση των κρατών, που σχετίζεται με τις θαλάσσιες 

εξερευνήσεις. Συμπίπτει με την ανάπτυξη των περιφερειακών θαλάσσιων μεταφορικών 

συστημάτων. Η εποχή αυτή χαρακτηρίστηκε από την ανακάλυψη και τη δημιουργία 

αποικιών και από τη μεταφορική σύνδεση μητρόπολης και αποικίας. Στο δεύτερο στάδιο 

χαρακτηρίζεται από την θαλάσσια εμπορική ηγεμονία που ανέδειξε τη ναυτιλία σε ένα 

σημαντικό παγκόσμιο βιομηχανικό κλάδο παροχής υπηρεσιών. Για τη Μ. Βρετανία, για 

παράδειγμα, ο έλεγχος της ναυτιλίας ισοδυναμούσε με τον έλεγχο του τότε κόσμου. Με 

τον τρόπο αυτό η Μ. Βρετανία και αργότερα η Γερμανία και η Γαλλία αναδείχθηκαν σε 

ναυτικές δυνάμεις, των οποίων οι εμπορικοί στόλοι αποτελούσαν συγχρόνως όργανο τόσο 

οικονομικής όσο και πολιτικής δύναμης. Στη διεθνοποίηση/υπερεθνικοποίηση της 

ναυτιλίας σειρά επιστημόνων πιστεύουν ότι συνεισέφερε τόσο η πρακτική των σημαιών 

ευκαιρίας, όσο και η πρακτική αλλαγής της εθνικής σημαίας (flagging out). Επιταχύνθηκε 

έτσι η διεθνοποίηση της ναυτιλίας διότι έγινε εφικτός ο συνδυασμός εξεύρεσης 
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χρηματικών κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες χώρες και πληρωμάτων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Στο τρίτο στάδιο ξεχωρίζει η σταδιακή απόκτηση της 

τεχνογνωσίας του πλοιοκτήτη από τις αναπτυσσόμενες κατά κύριο λόγο χώρες. Στο 

τέταρτο στάδιο τέλος, σημειώνεται η μετάβαση από την διεθνοποίηση της ναυτιλίας στην 

παγκοσμιοποίησή της. 

 

6.4.1 Η φάση της διεθνοποίησης της ναυτιλίας   

     Οι συντελεστές που επηρεάζουν τις δραστηριότητες μιας ολοκληρωμένης δράσης μιας 

ναυτιλιακής επιχείρησης και επεξηγούν το γεγονός της διεθνοποίησης μιας τέτοιου είδους 

επιχείρησης είναι η σημαία της χώρας, που δείχνει την εθνικότητα του πλοίου, η 

εθνικότητα του εργατικού δυναμικού, η χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης και η 

εθνικότητα των φορτίων. Επίσης, το κεφάλαιο που δείχνει την προέλευση της 

χρηματοδότησης, η χρησιμοποίηση ξένων λιμένων και τέλος, η εξυπηρέτηση των αναγκών 

των τρίτων χωρών. Μέσα από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των συντελεστών 

υπολογίζεται ο βαθμός διεθνοποίησης μιας ναυτιλιακής επιχείρησης
56

. Επομένως, η 

εξάρτηση μιας ναυτιλιακής επιχείρησης από τους διεθνείς παράγοντες υπόκειται σε 

βαθμιαία αύξηση και ταυτόχρονα, η σχέση της εθνικής οικονομίας και των παραγωγικών 

συντελεστών της επιχείρησης φθίνει. 

    Η έξαρση του φαινομένου της διεθνοποίησης οφείλεται, πρώτον, στον βαθμό που τα 

φορτία από εθνικά έγιναν διεθνή και από τη στιγμή που τα εθνικά πλοία (πλοία που 

φέρουν την εθνική σημαία) έπαψαν να εξυπηρετούν τα εθνικά φορτία κατ’ 

αποκλειστικότητα (πλεονάζουσα προσφορά χωρητικότητας, αλλά και η ύπαρξη 

ανταγωνισμού με άμβλυνση των μέτρων προστατευτισμού). Το φαινόμενο αυτό ορισμένοι 

το αποδίδουν στην αύξηση του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, που από τη φύση του και εξ 

ορισμού είναι διεθνές. Η διεθνοποίηση του εμπορίου είναι λοιπόν, ο ένας από τους 

παράγοντες που οδήγησαν στη διεθνοποίηση της ναυτιλίας. Ο δεύτερος παράγοντας 

προέκυψε από τη διεθνοποίηση των πηγών της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, οπότε οι 

επιχειρηματίες της ναυτιλίας πολλαπλασίασαν και τις δυνατότητες εξεύρεσης κεφαλαίων. 

Τρίτον, πολλαπλασιάστηκαν παράλληλα, και τα διάφορα διεθνή νηολόγια και οι 

διαθέσιμες σημαίες. 

 

 

 

                                                 
56 Γουλιέλμος Αλ. (2003), Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε., (σελ. 37 

– 38) 
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6.4.2 Η μετάβαση στην παγκοσμιοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου 

    Σήμερα, λόγω του διεθνή χαρακτήρα και περαιτέρω της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας, βλέπουμε την ναυτιλία να διέρχεται από το στάδιο της διεθνοποίησης στο 

στάδιο πια της παγκοσμιοποίησής της. Οι νέοι κανονισμοί στον IMO και το σύνολο των 

διεθνών συμβάσεων στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, στην 

ασφάλεια του πλοίου, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

    Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των παγκοσμιοποιημένων ή αλλιώς, υπερεθνικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Robins (1994), είναι το πολυεθνικό στοιχείο και ο 

αποκεντρωτικός χαρακτήρας στη λήψη των αποφάσεων. Ο κόσμος τείνει να γίνει μία 

παγκόσμια αγορά που ακολουθεί τους κανόνες του ελεύθερου και ανόθευτου 

ανταγωνισμού και αυτό το χαρακτηριστικό είναι που ενισχύει την τάση παγκοσμιοποίησης 

των επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί λοιπόν το επόμενο στάδιο από τη 

διεθνοποίηση. Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, η διοίκηση των επιχειρήσεων προέρχεται 

από πολλές χώρες, οι προμήθειες και οι διάφορες πρώτες ύλες που χρειάζονται κατά την 

παραγωγική διαδικασία προέρχονται κατά κύριο λόγο από εκεί που μπορούν ν’ 

αγοραστούν στη χαμηλότερη τιμή και οι επενδύσεις γίνονται εκεί που αναμένονται οι 

μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με την γενικότερη 

φιλοσοφία που υιοθετούν οι δρώντες του παγκόσμιου συστήματος είναι που γεννούν την 

ιδέα της παγκόσμιας και ενιαίας αγοράς.  

    Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο. Μεταφέρει πάνω 

από το 90% όλης της πρώτης ύλης και βιομηχανοποιημένων προϊόντων σε όλο τον κόσμο, 

γεγονός που καταδεικνύει τη συμβολή της στο παγκόσμιο σύστημα. Η παγκοσμιοποίηση 

της ναυτιλίας είναι φαινόμενο των αρχών της δεκαετίας του 1970 και οφείλεται στο θεσμό 

του ship management, και στην ανάγκη για ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους 

μέσω του εντοπισμού φθηνών συντελεστών της παραγωγής.  

    Όπως υποστηρίχθηκε από τον Chapman (1994), στην έρευνα που ο ίδιος εκπόνησε για 

τον Lloyd’s Shipping Manager με τίτλο «The global analysis of ship ownership and ship 

management», η ναυτιλιακή βιομηχανία
57

 μετακινείται κυρίως σε περιοχές στις οποίες 

βρίσκονται οι τελευταίες γνώσεις για το μάνατζμεντ και ένα εξελιγμένο επίπεδο 

τεχνολογίας. Η εγκατάσταση ναυτιλιακών γραφείων από τα παραδοσιακά ναυτιλιακά 

κέντρα στα νέα ναυτιλιακά και άλλα κέντρα είναι βασικό χαρακτηριστικό των εξελίξεων 

                                                 
57 Η ναυτιλία γραμμών ήταν ο πρώτος κλάδος της ναυτιλίας (1875) που υλοποίησε διάφορων ειδών και βαθμών 

επιχειρηματικές συνεργασίες. 
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στο ship management
58

, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της τέταρτης αυτής 

περιόδου που διανύει η ναυτιλία, της παγκοσμιοποίησής της.  

 

6.5 Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον κλάδο της ναυτιλίας 

    Η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό τομέα της θαλάσσιας οικονομίας (θαλάσσιες μεταφορές, 

λιμένες, ναυπηγεία, ενέργεια από τη θάλασσα, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, παράκτιος και 

θαλάσσιος τουρισμός, παράκτιες ζώνες, νέοι πόροι, γαλάζια βιοτεχνολογία). Ο τομέας των 

θαλάσσιων μεταφορών, είτε αφορά σε ολιστικά συστήματα των μεταφορών είτε σε 

αυτοτελή θαλάσσια μεταφορά είναι ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο διεθνοποιημένο, 

τεχνοοικονομικό οικοδόμημα. Αποτελείται δηλαδή από ένα πλήθος οικονομικών 

δραστηριοτήτων, στις οποίες κυριαρχούν οι θαλάσσιες μεταφορές.  

    Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, λειτουργώντας χωρίς ρυθμίσεις, δημιούργησε 

πολλά προβλήματα, είτε σε τοπικό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζητήματα όπως το 

περιβάλλον, η ασφάλεια των εργαζομένων, των επιχειρηματιών και των πολιτών που 

εμπλέκονται στη μεταφορική διαδικασία, η ανισότητα στη διανομή τού πλούτου και η 

αύξηση της φτώχειας και άλλα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τις δυνάμεις 

της αγοράς μέσω αυτορρύθμισης. Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους δεν μπορεί 

πλέον να υποστηριχθεί η λειτουργία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας χωρίς μια 

παράλληλη εξέλιξη διαμόρφωσης κανόνων διακυβέρνησης αυτής της παγκοσμιοποίησης, 

κάτι που αποτελεί έργο των διάφορων διακυβερνητικών οργανισμών που ασχολούνται με 

τον ναυτιλιακό κλάδο, ρυθμίζοντας τις βασικές πολιτικές του και τη λειτουργία του και 

τους κανόνες που την καθορίζουν συνολικά. 

    Καταρχάς, οι αιτίες της κρίσης στη ναυτιλία, σε μεγάλο βαθμό, έχουν ρίζες στην 

παθογένεια του τομέα καθεαυτόν, όπως είναι οι διακυμάνσεις προσφοράς και ζήτησης, οι 

τιμές των νέων κατασκευών. Δεν θα ήταν όμως ορθό, να αγνοηθεί και ο ρόλος που 

διαδραματίζει η επιρροή που ασκεί κάθε άλλος τομέας της θαλάσσιας οικονομίας και η 

συνολική κατάσταση του παγκόσμιου οικονομικού κατασκευάσματος
59

.  

    Το 1940, ο τρόπος των παγκόσμιων μεταφορών άλλαξε από τον αποικιακό τύπο στον 

παγκοσμιοποιημένο τύπο, και αυτή η αλλαγή δημιούργησε σημαντικές αλλαγές στο 

εμπόριο και κατ’ επέκταση στην ναυτιλία. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε δύο δεκαετίες 

πολύ υψηλών επενδύσεων σε παραγγελίες νέων πλοίων διαφορετικών δυνατοτήτων, 

γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε στη διαφοροποίηση του χαρακτήρα των ναυτιλιακών 

                                                 
58 Πλωμαρίτου Παρ. (2006), Μάρκετινγκ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε. (σελ. 122) 
59 Παπαγιαννούλης Κ. (2002), Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία, 

Αθήνα: Σταμούλη Α.Ε, (σελ. 216) 
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επιχειρήσεων, όπως είχαν έως τότε κυριαρχήσει. Οι αλλαγές που επέφερε το τέλος του 

αποικιακού τύπου εμπορίου αντικατόπτριζαν τη διαφοροποιημένη προσέγγιση και τις 

διαφοροποιημένες κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930, οι 

κυβερνήσεις αντιμετώπισαν τα προβλήματα του προστατευτισμού, δηλαδή την πολιτική 

προστασίας και επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν από τη Μεγάλη Ύφεση. Κι από 

τη μεριά της, η πολιτική των ΗΠΑ άρχισε να λαμβάνει υπόψη της περισσότερο τα διεθνή 

προβλήματα και οι αμερικανικές επιχειρήσεις άρχισαν να διαπιστώνουν τους περιορισμούς 

που έθετε ο παλαιός αποικιακός κόσμος στη δική τους προσπάθεια για την ανακάλυψη και 

τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μεγαλύτερης γεωγραφικής και οικονομικής κλίμακας. 

    Η έναρξη μιας νέας εποχής επισφραγίστηκε με το Bretton Woods, το 1944, κατά τη 

διάρκεια του οποίου ο τότε Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Χένρι Μοργκεντάου 

πρότεινε ένα σχέδιο ανάπτυξης μιας νέας οικουμενικής οικονομίας (global economy) τη 

βάση του οποίου συμφώνησαν μέχρι το τέλος της σύσκεψης το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μετέπειτα 

γνωστής ως Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, οι 

αποικίες αποσυνδέθηκαν από την εκάστοτε χώρα, η οποία τους ασκούσε έως τότε 

ηγεμονική κυριαρχία και τότε, τέθηκαν οι ουσιαστικές βάσεις για μια θεαματική ανάπτυξη 

μιας παγκόσμιας οικονομίας. 

    Το πρόβλημα, ωστόσο, για τη ναυτιλία ήταν ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση δεν 

χαρακτηριζόταν ως μια ομαλή και τόσο ομοιογενής διαδικασία. Κι αυτό γιατί, η 

παγκοσμιοποίηση δεν συντελέστηκε με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό και την ίδια στιγμή σε 

όλες τις γωνιές του πλανήτη. Αντιθέτως, η παγκοσμιοποίηση γινόταν ανά κύματα, 

αρχίζοντας με την αναδόμηση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου στη διάρκεια της δεκαετίας του 

1950. Ακολούθησε η Ιαπωνία τη δεκαετία του 1960, η ανάπτυξη της ναυτιλίας της οποίας 

ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τα δεδομένα εκείνης της εποχής όσο εντυπωσιακή ήταν 

και η ανάπτυξη της κινεζικής ναυτιλίας τη δεκαετία του 2000 που ακολούθησε. 

    Επιπλέον ήταν φανερό, ότι η πίεση που επιβαλλόταν στους διεθνείς πόρους οδήγησε 

στην κρίση ενέργειας και αγαθών στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η ανάπτυξη 

διακόπηκε βίαια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασιατική Ήπειρο. Μετά την ορμητική 

ανάπτυξη της δεκαετίας 1963-1973, το εμπόριο δεν επέδειξε αξιόλογα βήματα για περίπου 

μία δεκαετία. 

    Η εξειδίκευση, η αυτοματοποίηση των συστημάτων και οι οικονομίες κλίμακας είναι τα 

στοιχεία που προστέθηκαν και χαρακτήριζαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στα 

επόμενα χρόνια. Οι εθνικές ναυτιλιακές εταιρείες σταδιακά εξαφανίστηκαν και στη θέση 
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τους ήρθαν ανεξάρτητοι πλοιοκτήτες
60

, οι οποίοι κινούνταν στο πλαίσιο της 

φιλελευθεροποιημένης αγοράς, της ελευθερίας της θάλασσας και της ελευθερίας των 

θαλάσσιων μεταφορών. Οι ανεξάρτητοι αυτοί δρώντες επέλεγαν ξένη σημαία νηολόγησης, 

επωφελούνταν από την ιδιωτικότητα, το χαμηλό λειτουργικό κόστος και τη φθηνή 

χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις 

πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τους διακυβερνητικούς και τους 

ιδιωτικούς οργανισμούς, οδήγησαν σε μια θεαματική άνοδο στον τομέα των θαλάσσιων 

μεταφορών, όπως έχει ήδη εκτενώς αναφερθεί.  

    Από την πετρελαϊκή κρίση και μετά, η ναυτιλία είχε και θα συνεχίζει να έχει μεγάλες 

αλλαγές. Ορισμένες απ' αυτές ήταν η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών με τα 

εμπορευματοκιβώτια, που άλλαξε όλη την φιλοσοφία σ' αυτόν τον τομέα της ναυτιλίας, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την λειτουργική και εμπορική δομή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την διάλυση των παλαιών ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών και την δημιουργία 

νέων με την μορφή κλειστών και ανοικτών, συνασπισμών, ενώσεων, συνενώσεων και 

κοινοπραξιών. Άλλη αλλαγή που επήλθε είναι στο μέγεθος και στην χωρητικότητα 

φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς και στην δημιουργία νέων εξειδικευμένων 

πλοίων για την μεταφορά μιας ολόκληρης σειράς φορτίων, που χρειάζονται ειδική 

μεταχείριση, όπως χημικά, προϊόντα πετρελαίου, υγραέριο, ραδιενεργά απόβλητα. 

Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης 

    Ο συνδυασμός λοιπόν της τεχνολογικής προόδου, του χαμηλού κόστους μεταφοράς, η 

απελευθέρωση των πολιτικών που σχετίζονται με τη ναυτιλία σε εθνικό επίπεδο, στην 

ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο των οργανισμών που 

συμβάλλουν στον καθορισμό των πολιτικών που διέπουν την παγκόσμια οικονομία και το 

                                                 
60 Γουλιέλμος Αλ. (2005), Management Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τόμος Β’ – 3η Έκδοση, Αθήνα: Σταμούλη 

Α.Ε. (σελ. 44) 
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εμπόριο έχουν οδηγήσει στην αύξηση των χρηματοπιστωτικών και εμπορικών ροών 

μεταξύ των χωρών σε όλο τον κόσμο. Έτσι πλέον, κάθε οικονομία, όπως για παράδειγμα η 

ευρωπαϊκή, η οποία επιδιώκει να εδραιωθεί στο παγκόσμιο σύστημα, οφείλει και πρέπει να 

επιδιώκει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τους μεγάλους οικονομικούς κολοσσούς, τις 

οικονομίες χαμηλού παραγωγικού κόστους από τη μια, όπως η Κίνα και η Ινδία και τις 

οικονομίες που επικεντρώνονται στην έρευνα και την καινοτομία από την άλλη, όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

    Η παγκοσμιοποίηση έχει θετική επίδραση στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο, καθώς με 

την μεταφορά τεχνολογίας αυξάνεται η ζήτηση από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες σε 

πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνει η παραγωγική τους διαδικασία και να 

δημιουργούν έτσι, παραγωγικές μονάδες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του 

όγκου των εξαγωγών από τα αναπτυσσόμενα κράτη σε σχέση με τις εισαγωγές. 

Παράλληλα, αυξάνει και ο όγκος των εισαγωγών, με αποτέλεσμα να έχουν τιμές ανάλογες 

με αυτές των εξαγωγών. Σε όλη αυτή την κατάσταση, στη διατήρηση δηλαδή υψηλών 

τιμών στο θαλάσσιο εμπόριο συντέλεσε τόσο το σύστημα της παγκόσμιας παραγωγής όσο 

και η βιομηχανική ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών των αναπτυσσόμενων κρατών. 

Κατ’ επέκταση, αυξήθηκε περαιτέρω η καταναλωτική δύναμη του πληθυσμού τους και η 

ζήτηση σε βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, ώστε ενισχύθηκε ο ρόλος του 

παγκόσμιου εμπορίου μέσω των θαλάσσιων μεταφορών. 

 

6.6 Η επίδραση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στον κλάδο της 

ναυτιλίας 

    Αξίζει να γίνει και μια σύντομη αναφορά στην σημερινή κατάσταση, στο πως η 

παγκόσμια κρίση του 2008 και η ύφεση που την ακολούθησε έχει επιδράσει στον κλάδο 

της ναυτιλίας. 

    Η παγκόσμια κρίση που επεκτάθηκε στην ναυτιλία επηρέασε ακόμα και μεγάλες και 

ισχυρές επιχειρήσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ιδιαίτερα οι ναυτιλιακές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η μεταφορά πετρελαίου και ξηρού 

φορτίου έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και ακόμα περισσότερο από την παγκόσμια 

ύφεση.  

    Ως επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στη διεθνή ναυτιλία μπορούν να 

αναφερθούν η αύξηση του κόστους των καυσίμων και κατ’ επέκταση η μείωση των τιμών 

των ναυλώσεων
61

 και των ναύλων, η μείωση της ζήτησης πλοίων και άρα η ύπαρξη 

                                                 
61 Η Ναύλωση αποτελεί διμερή σύμβαση, δηλαδή συμφωνία δύο μερών, κατά την οποία ο ένας εκ των 

συμβαλλομένων καλείται εκναυλωτής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στον έτερο συμβαλλόμενο που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
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πλεονάσματος σε πλοία, η αυξανόμενη πιστωτική στενότητα και η μειωμένη 

χρηματοδότηση από τις τράπεζες και οι αλλαγές στους όρους δανεισμού, οι απολύσεις 

ανθρώπινου δυναμικού από ναυτιλιακές και ναυπηγικές εταιρείες και το “lay up” των 

πλοίων, δηλαδή το παρκάρισμά τους σε ένα λιμάνι επ’ αόριστον. Επιπρόσθετα, πρέπει να 

αναφερθούν οι ακυρώσεις και οι αναβολές σε σχέση με τη δημιουργία νέων πλοίων, κάτι 

το οποίο δημιουργεί μεγάλο πλήγμα στις ναυπηγικές επιχειρήσεις, οδηγώντας ακόμα και 

στην χρεοκοπία  και το κλείσιμο τέτοιου είδους επιχειρήσεων και τέλος, ως απόρροια της 

κρίσης παρατηρείται σημαντική μείωση στο μεταφορικό φορτίο και τις διαθέσιμες πρώτες 

ύλες που είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση μείωση 

στην παραγωγή διαφόρων αγαθών και προϊόντων.  

 

 Έρευνα της PwC για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ναυτιλία 

    Η PwC (PricewaterhouseCoopers) με αφορμή τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης διεξήγαγε μία έρευνα
62

, με σκοπό ακριβώς να επισημάνει τις 

συνέπειες αυτές, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προκειμένου 

να ανταπεξέλθουν. Η έρευνα επισήμανε την ανερχόμενη βελτίωση της απόδοσης του 

ναυτιλιακού κλάδου στα δημοσιοποιημένα τους αποτελέσματα για το 2010, καθώς η 

παγκόσμια οικονομία είχε ήδη μπει σε αργή τροχιά ανάκαμψης και κάποια από τα μέτρα 

που πήραν οι ναυτιλιακές εταιρείες είχαν αρχίσει πλέον να αποδίδουν. Πρέπει να 

σημειωθεί, ότι η έρευνα ανέλυσε τους βασικούς δείκτες απόδοσης (key performance 

indicators -KPIs) πάνω από 110 ναυτιλιακών εταιρειών σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 

οι 18 ήταν ελληνικές ή ελληνικών συμφερόντων. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν στα 

οικονομικά στοιχεία των εταιρειών αυτών κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και στις 

ετήσιες εκθέσεις τους για το 2009. 

    Σύμφωνα με την έρευνα της PwC, ο κλάδος της ναυτιλίας είχε για το οικονομικό έτος 

2009 τη χειρότερή του απόδοση από το 2004. Κι αυτό παρατηρήθηκε σε όλους τους 

κλάδους της ναυτιλίας, αλλά και σε όλους τους βασικούς δείκτες απόδοσης που 

μετρήθηκαν.  

    Σε ότι αφορά στα μέτρα που χρειάστηκε να λάβουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, για να 

ανταπεξέλθουν στην κρίση τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, πολλές ναυτιλιακές 

                                                                                                                                        
λέγεται ναυλωτής ή φορτωτής, συγκεκριμένο πλοίο, ολόκληρο ή μέρος αυτού, για την πραγματοποίηση θαλάσσιας 

μεταφοράς, ή και ακόμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει επί συγκεκριμένου χρόνου, πρόσωπα 

ή εμπορεύματα, εισπράττοντας για την υποχρέωση αυτή χρηματική αμοιβή που λέγεται ναύλος. Η συγκεκριμένη 

αυτή συμφωνία που εκδηλώνεται με τη σύμβαση ναύλωσης ή και ναυλοσύμφωνο για να είναι νόμιμη, θα πρέπει 

απαραίτητα να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της δικαιοπραξίας, τόσο του τόπου φόρτωσης όσο και του 

τόπου παράδοσης. 
62 Έρευνα της PwC, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 18/01/2011 

(http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=378822) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%BD%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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εταιρείες (20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα) αναγκάστηκαν να 

αναδιαρθρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το δανεισμό τους, μετά από αδυναμία 

τήρησης των βασικών όρων των δανειακών τους συμβάσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αναχρηματοδότησης είχαν οι εταιρείες με στόλους μεταφοράς ξηρού φορτίου και στόλους 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δηλαδή των δύο κλάδων που επλήγησαν περισσότερο 

από την οικονομική ύφεση. 

    Σχεδόν το 23% των συμμετεχόντων εταιρειών, προκειμένου να μετριάσουν τους 

κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους, προχώρησαν σε βελτιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας του δικτύου τους, ενώ περίπου το 18% προέβησαν σε περικοπές 

κόστους και περίπου 32% τροποποίησαν ή ακύρωσαν τις πληρωμές των μερισμάτων τους. 

    Επιπλέον, αρκετές εταιρείες (σχεδόν το 39% των συμμετεχόντων εταιρειών) 

αναγκάστηκαν να αναβάλουν παραδόσεις πλοίων ή και να ακυρώσουν παραγγελίες στα 

ναυπηγεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι παραδόσεις πλοίων το 2009 να είναι κατά 25% 

χαμηλότερες από ότι αναμενόταν στις αρχές της χρονιάς. Επιπλέον, και ο αριθμός των 

παραγγελιών σε ναυπηγεία που πραγματοποιήθηκαν το 2009 ήταν ο χαμηλότερος κατά τα 

τελευταία 10 χρόνια. 

    Ο αντίκτυπος που είχε η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ήταν ιδιαίτερα 

αισθητός στις τιμές των πλοίων που εκτιμάται ότι μειώθηκαν από 30% μέχρι 60% - 

ανάλογα με τον τύπο του πλοίου - από το υψηλότερο της τιμής τους το 2008. Από το 

σύνολο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 34% ανέφεραν ζημιές από μείωση 

της αξίας του στόλου τους, οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονταν από τον κλάδο 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου. 

    Παρατηρώντας το ακόλουθο διάγραμμα, μπορούμε να αντιληφθούμε τη δραματική 

μείωση που παρουσιάστηκε στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και τη σταθερότητα στην 

παγκόσμια παραγωγή από το 1999 έως το 2009, οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα 

στην προσφορά και τη ζήτηση νέων πλοίων. 

Η παγκόσμια παραγωγή και οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων από το 1999 έως το 2009 
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6.7 Οι μελλοντικές προβλέψεις για την ναυτιλία 

    Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις που είχε η κρίση στον ναυτιλιακό κλάδο, ήδη από το 2013, 

δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως στην ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η Nordea 

Bank AB (NDA) και η DNB ASA εκτίμησαν, ότι είχαν αρχίσει πια να διαφαίνονται τα 

πρώτα σημάδια πως η κρίση που ταλάνισε και αναδιάρθρωσε σημαντικά τον ναυτιλιακό 

κλάδο τα τελευταία πέντε χρόνια βρισκόταν ήδη στο τέλος της
63

. 

    Η Nordea Bank AB (NDA) υποστήριξε ότι οι ζημίες από τα δάνεια των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες κατά 15% από το πρώτο 

τρίμηνο και στο χαμηλότερο τρίμηνο από το τρίτο τρίμηνο του 2011 και τα λειτουργικά 

κέρδη είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο κατά τα τελευταία 7 τρίμηνα. Αντίστοιχα, η 

DNB ανακοίνωσε πως οι ζημίες που προκλήθηκαν από την κρίση στον ευρύτερο κλάδο 

(Shipping, Offshore και Logistics) το δεύτερο τρίμηνο συγκριτικά με το πρώτο είχαν 

σημειώσει σημαντική μείωση της τάξης του 43%. Και οι δύο τράπεζες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι σταδιακά η ναυτιλία περνούσε στο στάδιο της ανάκαμψης, καθώς 

σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε η διασπορά των δανείων στον ευρύτερο κλάδο της 

ναυτιλίας που τους βοήθησε εν αντιθέσει με τράπεζες που εγκατέλειψαν τη ναυτιλία ή 

πούλησαν το ναυτιλιακό τους χαρτοφυλάκιο με discount.  

    Παρατηρώντας τη γενικότερη κατάσταση της διεθνούς ναυτιλίας από την εκδήλωση της 

κρίσης και μετά, οι χαμηλές τιμές που επικρατούν τόσο στην αξία των πλοίων όσο και στις 

ναυλώσεις, μπορεί να μην σηματοδοτούν πια την παγκόσμια οικονομική δυσπραγία των 

προηγούμενων ετών, αλλά τονίζουν το γεγονός ότι υπάρχει πλεόνασμα μεγάλων πλοίων. 

Εντούτοις, τόσο η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας όσο και η ανάκαμψη του 

παγκοσμίου εμπορίου δεν αναμένεται να σημειώσουν αλματώδη βελτίωση στα επόμενα 

χρόνια. Η έξοδος της παγκόσμιας οικονομίας και της ναυτιλίας από την κρίση δεν σημαίνει 

αναγκαία την επανάληψη της περιόδου ταχείας αναπτύξεώς τους, όπως συνέβη στην 

πενταετία 2003-2007. Παρόλα αυτά η εξέλιξη και η διαδρομή του ναυτιλιακού τομέα σε 

παγκόσμιο επίπεδο (αλλά και της ελληνικής περίπτωσης) θα εξαρτηθεί αφενός από την 

πορεία ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, από τα οποία είναι 

άμεσα εξαρτώμενος και αφετέρου, από την πορεία υλοποιήσεως των μεγάλων 

παραγγελιών για ναυπήγηση νέων πλοίων που έχουν ανατεθεί στα μεγάλα ναυπηγεία σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη δημοσιεύονται πληροφορίες για πολλές ακυρώσεις παραγγελιών 

νέων πλοίων από ναυτιλιακές εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η σταδιακή 

                                                 
63 Έκθεση των δύο Τραπεζών δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του reporter. gr 

(http://www.reporter.gr/Eidhseis/%CE%9Daytilia/item/226951-Nordea-Bank-AB-(NDA)-kai-h-DNB-ASA-H-

krish-sth-naytilia-bainei-pros-to-telos-ths) 
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αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, 

αναμένεται να αποκαταστήσει τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεως της ίδιας της ναυτιλίας 

από τη μία πλευρά αλλά και τις δυνατότητες ομαλής χρηματοδοτήσεως της οικονομικής 

αναπτύξεως των χωρών και του διεθνούς εμπορίου
64

 από την άλλη. 

 

Η εξέλιξη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: UNCTAD 

 

    Η παγκόσμια ναυτιλία, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Εμπόριο και την  Ανάπτυξη (UNCTAD) το 2012, βρίσκεται σε άνοδο, με 

εξαίρεση το 2009, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, λόγω του έντονου πλήγματος που υπέστη 

ο κλάδος από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα λοιπόν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, το 2011 μεταφέρθηκαν παγκοσμίως δια θαλάσσης 8.748 

εκατομμύρια τόνοι αγαθών, ενώ μόλις τον προηγούμενο χρόνο είχαν μεταφερθεί 8.409 

εκατομμύρια τόνοι. 

    Να σημειωθεί βέβαια, ότι το 2014, η ναυτιλία επηρεάστηκε από μια σειρά γεωπολιτικών 

κρίσεων ανά την υφήλιο (η ουκρανική κρίση, οι κυρώσεις κατά της Συρίας, Λιβύης και 

Ιράν), την πτώση της τιμής του πετρελαίου, την εκδήλωση του ιού Έμπολα, το άνοιγμα της 

τρίτης σειράς locks της Διώρυγας του Παναμά, την απαγόρευση εξαγωγής από την 

Ινδονησία των ακατέργαστων μεταλλευμάτων, τη δημιουργία δεύτερης Διώρυγας του 

Σουέζ, το άνοιγμα της Αρκτικής οδού, τις ναυτιλιακές συμμαχίες-συγχωνεύσεις και νέες 

μορφές επιχειρηματικών συνεργασιών. Όλα αυτά τα γεγονότα επηρέασαν θετικά ή 

αρνητικά τα πλοία μεταφοράς στερεών και υγρών χύδην φορτίων και τα πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Σε γενικές γραμμές, η ναυτιλιακή αγορά θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως υποτονική. 

                                                 
64 Στοιχεία από το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας “Alpha Bank”, Τεύχος 110, Οκτώβριος 2009 
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    Ενώ λοιπόν, οι μελλοντικές προβλέψεις για τη ναυτιλία είναι θετικές, καθώς 

παρατηρείται σημαντική αύξηση των εσόδων, παρά ταύτα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια, 

για να ανακάμψει πλήρως και να ξαναβρεθεί στα προ κρίσης δεδομένα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα 

συμπεράσματα που αφορούν τόσο την ελληνική ναυτιλία όσο και την ευρωπαϊκή και 

διεθνή ναυτιλιακή πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται και λειτουργεί 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και επηρεάζεται από την ίδια την 

παγκοσμιοποίηση. 

    Η ελληνική ναυτιλία όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος συμβάλλει θετικά στην 

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας συνολικά. Μαζί με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, 

αποτελεί αυτό που αποκαλούμε βαριά βιομηχανία της χώρας κι ακόμα, αποτελεί βασικό 

μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία ήδη από την αρχαϊκή εποχή και σε όλα τα χρόνια που 

ακολούθησαν μέχρι την σύσταση του σύγχρονου ελληνικού κράτους έως και σήμερα. 

    Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε την ναυτιλία να αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ σε σχέση με 

τις εισπράξεις που προέρχονται από αυτήν, ενώ λειτουργεί ευεργετικά τόσο για το ισοζύγιο 

πληρωμών όσο και για το εμπορικό ισοζύγιο. Επιπλέον, συμβάλλει έως έναν βαθμό στην 

περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας μέσω της φορολογίας, αλλά και στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. Βέβαια, από το 2008 κι έπειτα, από την εκδήλωση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης έχει δημιουργηθεί μια έντονη αστάθεια και στο ναυτιλιακό 

κλάδο, δεδομένης της αβεβαιότητας που προκαλεί η ελληνική οικονομία, αλλά και των 

μνημονιακών μέτρων που έχει κληθεί να λάβει η χώρα μας. Πάντως, η ελληνική ναυτιλία 

εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές σύστημα και να βρίσκεται στις πρώτες 

θέσεις παγκοσμίως. Αναφορικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι εξίσου σημαντική η συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως αυτή 

αποτυπώνεται για παράδειγμα, στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της, επιδιώκοντας τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα , έχει προχωρήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων αναφορικά με 

την προώθηση της ναυτιλίας και με σκοπό να την καταστήσει βιώσιμη και ανταγωνιστική, 

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

    Αν και άργησε να αναλάβει δράση σε σχέση με την ναυτιλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

καταφέρει να ενδυναμώσει τη θέση της διεθνώς και να αποτελεί ισότιμο εταίρο στο 

παγκόσμιο εμπόριο, ενώ εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι παραμένει σε επαγρύπνηση 
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παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και 

λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της θέσης της. 

    Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει σημαντική θέση στη 

διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής, καθώς ο ευρωπαϊκός στόλος αποτελεί το 

18,8% του παγκόσμιου και στον ευρωπαϊκό χώρο διακινείται περίπου το 20% των 

εμπορευμάτων. Περίπου 12.000.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την 

ευρωπαϊκή ναυτιλία. Η σημασία της ναυτιλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ευρώπη διαθέτει μια ακτογραμμή 70.000 χλμ., 

περιβάλλεται από δύο ωκεανούς (Ατλαντικό και Αρκτικό Ωκεανό) και τέσσερις θάλασσες 

(Βαλτική, Βόρεια, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα). Επίσης, οι θαλάσσιες περιφέρειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στο 40% του ΑΕΠ της συνολικά. Επιπλέον είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, ότι το 90% του εξωτερικού και το 43% του εσωτερικού εμπορίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται δια θαλάσσης. 

    Σε ότι αφορά στο διεθνές περιβάλλον, εύκολα μπορεί να αναλογιστεί κανείς το ρόλο που 

διαδραματίζουν οι ιδιωτικοί και κυρίως, οι διεθνείς και διακυβερνητικοί οργανισμοί στη 

διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής και των κανόνων και των συμβάσεων στο πλαίσιο 

των οποίων  διενεργείται το παγκόσμιο εμπόριο και κάθε άλλου είδους θαλάσσια 

μεταφορά. Ειδικά σε ότι αφορά στους διακυβερνητικούς οργανισμούς, ηγετική είναι η 

συμβολή του ΙΜΟ, οργανισμού συνυφασμένου με την ναυτιλία, ο οποίος διακατέχεται από 

έναν δεσμευτικό χαρακτήρα και μια μεγάλη εξειδίκευση στα ναυτιλιακά ζητήματα στο 

πλαίσιο του ΟΗΕ και συμβάλλει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ναυτική 

ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα, τα φορτία, τις μεταφορές, τις τεχνολογίες, την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και πλήθος νομικών ζητημάτων. 

    Σε ότι αφορά τέλος, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η ναυτιλία, 

είναι ξεκάθαρο ότι αυτό καθορίζεται από τις επιταγές και τους κανόνες που επιτάσσει η 

παγκοσμιοποίηση, η οποία διαμορφώνει στο σύνολό του το παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα. Εξαρχής η ναυτιλία, λόγω του εξωστρεφούς χαρακτήρα της δεν φάνηκε 

απροετοίμαστη να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση. 

Άλλωστε, όπως έχει ήδη επισημανθεί, για κάποιους οι μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων 

δηλαδή και των θαλάσσιων μεταφορών, αποτελούν έναν από τους τέσσερις πυλώνες της 

παγκοσμιοποίησης, μέσω των οποίων αυτή μπόρεσε να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει. 

    Η παγκοσμιοποίηση έχει επιδράσει με τρόπο θετικό στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς 

συνέβαλε στην ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,  

στην αύξηση της παραγωγικής τους διαδικασίας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της 

προσφοράς και της ζήτησης και κατ’ επέκταση των θαλάσσιων μεταφορών και του 
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παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο ενώνει κάθε σημείο του πλανήτη με το κέντρο του 

συστήματος, το κέντρο λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης των πολιτικών και των 

κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το ίδιο το παγκόσμιο εμπόριο. 
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