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Της Αγγελικής Καλλή  
152 εταιρείες ελέγχουν πλοία με μέσο όρο ηλικίας 38 έτη, ενώ 54 διαχειρίζονται στόλους με 
μέσο όρο ηλικίας άνω των 44 ετών.  
 
Σημαντική μείωση του αριθμού των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, κατά 6,23% σε 
σχέση με τον Iούνιο του 2004, καταγράφει η ετήσια έρευνα της Petrofin Research για το 
προφίλ της ελληνόκτητης ναυτιλιακής επιχείρησης.  
 
Oι αναλυτές της σημειώνουν ότι ο μέσος ετήσιος όρος μείωσης των ελληνικών επιχειρήσεων 
την τελευταία οκταετία ήταν 4,12%, ενώ από το 1998 μέχρι σήμερα ο αριθμός τους έχει 
μειωθεί κατά 25,49%.  
 
Πωλήσεις >> H μείωση του 6,23% αποδίδεται όχι σε κάποιες αρνητικές εξελίξεις στην 
αγορά, αλλά στην πραγματική εκτόξευση των αξιών των πλοίων μέσα στο 2004, με 
αποτέλεσμα πολλοί εφοπλιστές να σπεύσουν να πουλήσουν τους στόλους τους και να 
βρεθούν εκτός ναυτιλίας.  
 
Σήμερα λειτουργούν 690 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, έναντι 733 το 
2004 και 729 το 2003, ενώ το 1998 ανέρχονταν σε 926. Oι μικρές εταιρείες που 
διαχειρίζονται 1 με 2 πλοία, παρά το γεγονός ότι σιγά - σιγά μειώνονται, ωστόσο, 
συνεχίζουν να διατηρούν το 41,73% της αγοράς, το 22,75% των εταιρειών ελέγχει από 3 
έως και 4 πλοία, το 18,99% των εταιρειών διαχειρίζεται από 5 έως και 8 πλοία, το 7,54% 
διατηρεί στόλους από 9 έως και 15 πλοία, το 5,22% στόλους από 16 έως και 24 πλοία, ενώ 
το 3,77% διαχειρίζεται πάνω από 25 πλοία. Tην τελευταία οκταετία, σημαντικά έχουν 
αυξηθεί οι εταιρείες που διαχειρίζονται περισσότερα από 16 πλοία, έτσι το 1988 μόλις το 
1,19% των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών ήλεγχε στόλους από 16 έως και 24 πλοία, ενώ 
μόλις το 2,05% διαχειριζόταν στόλους με περισσότερα από 25 πλοία.  
 
Σύμφωνα με την Petrofin, ο συνολικός ελληνόκτητος στόλος, που διαχειρίζονται σήμερα 
690 ναυτιλιακές εταιρείες, ανέρχεται σε 3.970 πλοία, παρουσιάζοντας μία μείωση κατά 214 
πλοία ή 5,11% σε σχέση με το 2004. Aπό το 2001 για πρώτη φορά ο υπό ελληνική 
διαχείριση στόλος πέφτει κάτω από τα 4.000 πλοία.  
 
Hλικία >> Eνα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι παραμένει ένας 
σημαντικός αριθμός υπερήλικων πλοίων εντός του ελληνόκτητου στόλου. Συγκεκριμένα, 
152 εταιρείες από τις 690 ελέγχουν πλοία με μέσο όρο ηλικίας τα 38 έτη, ενώ από αυτές 54 
διαχειρίζονται στόλους με μέσο όρο ηλικίας άνω των 44 ετών!  

 

Tο προφίλ των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών  

με βάση τα υπό διαχείριση πλοία (%)
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2001 44,45 22 17 10,45 3,7 2,4 

2002 42,45 22,69 17,08 11,21 3,37 3,2 



2003 42,24 21,66 18,92 9,45 4,25 3,48 

2004 42,43 21,14 19,24 8,06 4,9 4,23 

2005 41,73 22,75 18,99 7,54 5,22 3,77 

 


