
Μια ριζική αλλαγή στον τομέα της ναυτιλίας

Η παγκοσμιοποίηση έχει μια επέτειο.

Πριν από 50 χρόνια, ο Malcom McLean, ένας επιχειρηματίας από τη Βόρεια Καρολίνα, 
φόρτωσε ένα πλοίο με 58 εμπορευματοκιβώτια 35 ποδών και απέπλευσε από το 
Newark, NJ, στο Χιούστον.

Αυτός δεν ήταν ο μόνος που υποστήριζε ότι τα εμπορευματοκιβώτια θα μπορούσαν 
να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αλλά ήταν ο 
πρώτος που σχεδίασε ένα σύστημα μεταφορών γύρω από τη συσκευασία του φορτίου 
σε τεράστια μεταλλικά κουτιά που θα μπορούσαν να φορτώνονται και να 
εκφορτώνονται από γερανούς.

Η μεταφορά με πλοία εμπορευματοκιβωτίων αντικατέστησε τελικά την παραδοσιακή 
"break-bulk'' μέθοδο χειρισμού για κιβώτια, βαρέλια και σάκους, και την αποθήκευσή 
τους χαλαρά στο κύτος του πλοίου, ένα σύστημα που χρησιμοποιείτο από την εποχή 
των Φοινίκων. Με την αντικατάσταση του break-bulk με εμπορευματοκιβώτια 
μειώθηκε δραματικά το κόστος μεταφοράς, αναζωογονήθηκαν οι αγορές και 
ενισχύθηκε η παγκόσμια οικονομία.

Το 1959, σύμφωνα με την Matson Research, ο κλάδος φόρτωνε και εκφόρτωνε 0,627 
τόνους ανά ανθρωπο-ώρα. Μέχρι το 1976, με τη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων καλά 
εδραιωμένη, ο αριθμός αυτός ήταν 4.234 τόνοι ανά άνθρωπο-ώρα. Ο μέσος χρόνος 
παραμονής ενός πλοίου στο λιμάνι συρρικνώθηκε από τρεις εβδομάδες σε 18 ώρες.

Το 1950, το μέσο εμπορικό πλοίο μπορούσε να μεταφέρει 10.000 τόνους με ταχύτητα 16 
κόμβων. Με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το μέσο εμπορικό πλοίο 
μετέφερε 40.000 τόνους με ταχύτητα 23 κόμβων, λέει η Matson.

Οι αριθμοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι σήμερα. Ένα σκάφος χωρητικότητας 6.600 
εμπορευματοκιβωτίων των 20 ποδών, μπορεί να μεταφέρει 77.000 τόνους με ταχύτητα 
μέχρι και 24,8 κόμβους.

"Η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων έχει μεταμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο 
βιομηχανικών προϊόντων, όσο δραματικά τα αεροπλάνα τζετ έχουν αλλάξει τον 
τρόπο που ταξιδεύουμε και το ∆ιαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε,'' 
δήλωσε ο Joseph Bonney, εκδότης του Journal of Commerce, της βίβλου της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας. "Το ασιατικό οικονομικό θαύμα των τελευταίων δύο δεκαετιών δεν θα 
μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την αποτελεσματική μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων 
που διασφαλίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές.''

Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύτηκε από τον George Raine στο San Francisco 
Chronicle, 5 Φεβρουαρίου 2006.


