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Στροφη των Eλλήνων πλοιοκτητών ςε μεγαλύτερα και μικρότερησ ηλικίασ πλοία
Tθν ποιοτικι ςτροφι των Eλλινων πλοιοκτθτϊν προσ μεγαλφτερα και μικρότερθσ
θλικίασ πλοία καταδεικνφει, μεταξφ άλλων, θ φετινι ζκκεςθ για το προφίλ τθσ
ελλθνικισ ναυτιλίασ, που ςυνζταξε θ Petrofin A.E., εταιρεία παροχισ οικονομικϊν
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ερευνϊν, θ οποία διευκφνεται από τον κ. Tεντ
Πετρόπουλο. H ζκκεςθ βαςίηεται ςε ςτοιχεία από τθν ζκδοςθ 2005 Greek Shipping
Directory, το Lloyds Fairplay και από άλλεσ πθγζσ και εξετάηει όλεσ τισ εταιρείεσ
που ζχουν ζδρα ςτθν Eλλάδα και ελζγχονται από Eλλθνεσ. Aπό τα βαςικά
ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι ότι οι Eλλθνεσ εξακολουκοφν να διατθροφν ςτθν
κατοχι τουσ αρκετά πλοία θλικίασ άνω των 20 ετϊν, θ πλειονότθτα των οποίων
ελζγχεται από μικρζσ εταιρείεσ του 1-2 πλοίων.
Aλλο ζνα ςτοιχείο είναι ότι ςυνεχίηεται ο ρυκμόσ ςυγκζντρωςθσ τθσ αγοράσ, μιασ
και ο αρικμόσ των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν μειϊκθκε ςτισ 690 από τισ 733, που
λειτουργοφςαν το 2004, μια υποχϊρθςθ τθσ τάξεωσ του 6,23%, ςε μια περίοδο που
θ ναυτιλία ακολοφκθςε φρενιρεισ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Tα αίτια αυτισ τθσ εξζλιξθσ
δεν είναι δφςκολο να βρεκοφν. Oι υψθλζσ αξίεσ των μεταχειριςμζνων πλοίων
οδιγθςαν αρκετζσ μικρζσ εταιρείεσ ςτθν πϊλθςθ των πλοίων τουσ, αποχωρϊντασ
ζτςι από τον κλάδο με ςθμαντικά κζρδθ.
Λιγότεροι μικροί
Eίναι χαρακτθριςτικό ότι από τισ 311 εταιρείεσ με 1-2 πλοία, που λειτουργοφςαν το
2004, ςιμερα λειτουργοφν 288 εταιρείεσ, επί ςυνόλου 690. O αρικμόσ των μικρϊν
εταιρειϊν παραμζνει μεγάλοσ, κακϊσ αποτελοφν το 41,73% του ςυνόλου των
ναυτιλιακϊν εταιρειϊν. Ωςτόςο, καταγράφεται μια ςαφισ τάςθ προσ τθ μεγζκυνςθ
των εταιρειϊν, όπωσ φαίνεται από τθν αφξθςθ εκείνων, που διακζτουν 16-24 πλοία
και εκείνων, που διαχειρίηονται ςτόλο μεγαλφτερο των 25 πλοίων. Eιδικά οι
εταιρείεσ των 16-24 πλοίων, ζχουν τετραπλαςιάςει το ποςοςτό τουσ επί του
ςυνόλου των εταιρειϊν. Aπό το 1998 ζωσ και ςιμερα το ποςοςτό του 1,19% ζχει
«ςκαρφαλϊςει» ςτο 5,22%.
Kαι μείωςθ πλοίων

Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Petrofin A.E., υποχϊρθςθ ςθμειϊνει και ο αρικμόσ των
πλοίων (ανεξάρτθτα από τθ ςθμαία), που διαχειρίηονται οι εδρεφουςεσ ςτθν
Eλλάδα επιχειριςεισ. Aπό τα 4.110 πλοία του 2001 και τα 4.184 πλοία του 2004,
ςιμερα ο ςτόλοσ των εταιρειϊν με ζδρα ςτθν Eλλάδα απαρτίηεται από 3.970 πλοία.
Eναντι τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, τα πλοία μειϊκθκαν κατά 214 ι 5,11%. Ωςτόςο,
θ εξζλιξθ αυτι οφείλεται ςτθ ςταδιακι πϊλθςθ μεγάλων ςε θλικία πλοίων και ςτον
χαμθλότερο ρυκμό αντικατάςταςισ τουσ από νζα. Aυτό δεν ςθμαίνει ότι ζχει
περιοριςτεί θ κινθτικότθτα τθσ παραγγελίασ νζων πλοίων ςτα διεκνι ναυπθγεία.
Aπλϊσ, θ μεγάλθ ηιτθςθ ζχει υποχρεϊςει αρκετζσ εταιρείεσ να περιμζνουν ζωσ το
2007-2008, για τθν παραλαβι των νζων πλοίων. Aλλο ζνα δείγμα τθσ ςτροφισ των
Eλλινων πλοιοκτθτϊν ςε νεότευκτα πλοία, είναι ο ςχεδόν διπλαςιαςμόσ των
εταιρειϊν, που ελζγχουν πλοία θλικίασ ζωσ 9 ετϊν, από το 1998 ζωσ ςιμερα, κακϊσ
οι 30 εταιρείεσ του 1998 ζγιναν 56 το 2005.
Aντίςτοιχα, τα 238 από τα 484 πλοία θλικίασ άνω των 20 ετϊν ελζγχονται από
εταιρείεσ του 1-2 πλοίων. Σε ςχζςθ με το 2004, 22 τζτοια πλοία αποχϊρθςαν από
τον ελλθνόκτθτο ςτόλο. Παρόλα αυτά, ο αρικμόσ τουσ παραμζνει μεγάλοσ,
κυρίωσ λόγω των καλϊν ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, που επιτρζπει ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ
να τα αξιοποιοφν, καταγράφοντασ ςθμαντικά κζρδθ. Mικρά δεξαμενόπλοια,
φορτθγά και φζρι-μπόουτ εξακολουκοφν να δραςτθριοποιοφνται, κυρίωσ ςε
τοπικζσ αγορζσ. Συγκεκριμζνα, 152 εταιρείεσ διακζτουν ςτόλουσ με μζςο όρο
θλικίασ 38 ετϊν, αντιπροςωπεφοντασ ςυνολικό μζγεκοσ 1.635.755-dwt. Mάλιςτα, εξ
αυτϊν οι 54 διαχειρίηονται πλοία με μζςο όρο θλικίασ τα 44 ζτθ.
Mείωςθ θλικίασ
Πάντωσ, θ μεγαλφτερθ υποχϊρθςθ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ πλοίων, ςθμειϊκθκε
ςτθν κατθγορία των 15-19 ετϊν, κακϊσ πωλικθκαν 31 πλοία, κυρίωσ από εταιρείεσ
των 3-4 και των 5-8 πλοίων. Oι υψθλζσ τιμζσ μεταπϊλθςθσ για τόςο παλιά πλοία
ιταν ο βαςικόσ λόγοσ. Συνοπτικά, λοιπόν, από τον ελλθνικό ςτόλο αποχϊρθςαν 53
πλοία θλικίασ άνω των 15 ετϊν, γεγονόσ που αποτελεί κετικό δείγμα, όςον αφορά
τθν πορεία ανανζωςθσ των ελλθνικϊν εταιρειϊν.
Δζκα νζα πλοία προςτζκθκαν ςτθν ομάδα των πλοίων 10-14 ετϊν, κυρίωσ μεταξφ
των εταιρειϊν που ελζγχουν 3-4 πλοία, κακϊσ φαίνεται να αποκρυςταλλϊνεται θ
άποψθ, ότι θ θλικία αυτι είναι ιδανικι για τζτοιου μεγζκουσ επιχειριςεισ. Σε ςχζςθ
με το 2004, ο μζςοσ όροσ θλικίασ των πλοίων άνω των 10.000-dwt (και μζχρι 20.000dwt) εμφανίηεται μειωμζνοσ ςτα 19,4 ζτθ, ζναντι 19,6 ζτθ το 2004 και 19,85 ζτθ το
2003. Aντίςτοιχα, θ μζςθ θλικία των πλοίων που ξεπερνοφν τα 20.000-dwt
παρζμεινε ςτακερόσ ςτα 19 ζτθ, ενϊ ο αρικμόσ τουσ περιορίςτθκε από 2.412 το
2004, ςε 2.338 το 2005. Aπό τισ ςθμαντικότερεσ ποιοτικζσ βελτιϊςεισ, όςον αφορά
τθν θλικία, καταγράφονται ςτα δεξαμενόπλοια μεγζκουσ 10.000-dwt ζωσ 20.000dwt, κακϊσ ο μζςοσ όροσ τουσ βρίςκεται πλζον ςτα 15,7 ζτθ, ζναντι των 17,1 ετϊν
το 2004 και 18,9 ετϊν το 2003. Στθν κατθγορία αυτι, εντοπίηονται 677 πλοία, ςε
ςχζςθ με τα 758 πλοία το 2004, γεγονόσ που καταδεικνφει κυρίωσ τισ πωλιςεισ των
παλιότερων ςκαφϊν, ενϊ θ πτϊςθ τθσ θλικίασ του ςτόλου, αποδίδεται από τθν
Petrofin και ςτθν παράδοςθ νζων δεξαμενόπλοιων. Aνάλογθ εικόνα παρατθρείται

και ςτα μεγαλφτερα δεξαμενόπλοια, με τθν αποχϊρθςθ επτά εταιρειϊν, τθ μείωςθ
του μζςου όρου θλικίασ από 16,47 ζτθ ςτα 15,13 ζτθ, κυρίωσ λόγω τθσ πϊλθςθσ των
τάνκερ μονοφ τοιχϊματοσ.
Oςον αφορά τθ δθμοφιλζςτερθ κατθγορία πλοίων ελλθνικϊν ςυμφερόντων, τα
φορτθγά πλοία, θ θλικία του ςτόλου, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ των πλοίων,
παρζμεινε ςτα ίδια ςχεδόν επίπεδα με το 2004, δθλαδι περί τα 19 ζτθ (19,4 ζτθ ςτα
φορτθγά από 10.000-dwt ζωσ 20.000-dwt). Ωςτόςο, αυξικθκε το μζγεκοσ του
ςτόλου, παρά το γεγονόσ ότι μειϊκθκε ο αρικμόσ των πλοίων. Eιδικότερα, όςον
αφορά τα φορτθγά άνω των 20.000-dwt, προςτζκθκαν δφο επιπλζον εταιρείεσ,
ανεβάηοντασ τον αρικμό τουσ ςε 310, ενϊ τα πλοία περιορίςτθκαν ςε 1.351 από
1.369 το 2004. Tο μζγεκοσ όμωσ του ςτόλου ενιςχφκθκε από τα 80.796.201-dwt ςε
81.247.174-dwt. Eίναι ςαφζσ όμωσ πλζον, ότι οι πλοιοκτιτεσ ςτρζφονται ςε πλοία
μεγαλφτερου μεγζκουσ.
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