Mε ελλθνικι ςθμαία 177 υπό
ναυπιγθςθ πλοία
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H αφξθςθ του ναυτιλιακοφ ςυναλλάγματοσ ςτθ χϊρα, θ ιςχυρι παρουςία Eλλινων
ςτθν καταςκευι πλοίων, θ γιγάντωςθ των Eλλινων εφοπλιςτϊν, που διακζτουν
πάνω από δεκαζξι πλοία, θ αναηιτθςθ χρθμάτων μζςω του χρθματιςτθρίου τθσ
Nζασ Yόρκθσ για τθν αγορά νζων πλοίων και θ τάςθ ςυγχωνεφςεων και
απορροφιςεων εταιρειϊν είναι τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ
των τελευταίων ετϊν όπωσ καταγράφονται από διαφορετικζσ ανεξάρτθτεσ μελζτεσ.
Ωςτόςο, ίςωσ, το ςθμαντικότερο ςτοιχείο να αποτελεί ότι 70 ναυτιλιακζσ εταιρείεσ
ναυπθγοφν νεότευκτα πλοία ςε διάφορα ναυπθγεία του κόςμου και κυρίωσ ςτθν
Kίνα, ςτθν Kορζα και ςτθν Iαπωνία.
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία από τθν Eνωςθ Eλλινων Eφοπλιςτϊν (EEE) οι Eλλθνεσ
καταςκευάηουν 298 πλοία ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 22.618.543 τόνων. Tα
περιςςότερα από αυτά είναι δεξαμενόπλοια (193) και μπαλκ κάριερ (83). Πάνω από
τα μιςά πλοία που ναυπθγοφνται, οι πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ ζχουν δθλϊςει ςτο
υπουργείο Eμπορικισ Nαυτιλίασ ότι κα υψϊςουν τθν ελλθνικι ςθμαία. Πιο
ςυγκεκριμζνα τα πλοία υπό ναυπιγθςθ που κα υψϊςουν τθν ελλθνικι ςθμαία είναι
177 και θ ςυνολικι τουσ χωρθτικότθτα ανζρχεται ςε 155.558.869 τόνουσ.
Nαυτιλιακό ςυνάλλαγμα
Aπό τον Iανουάριο μζχρι και τον Aπρίλιο, του τρζχοντοσ ζτουσ, οι ειςαγωγζσ
ναυτιλιακοφ ςυναλλάγματοσ ανιλκαν ςτα 4.639,4 εκατ. ευρϊ ζναντι 4.282,1 εκατ.
ευρϊ το 2004 και 3.820,3 εκατ. ςτο ίδιο διάςτθμα του 2003. Ωςτόςο, να
παρατθριςουμε ότι μειϊνεται ςταδιακά το ποςοςτό αφξθςθσ του ναυτιλιακοφ
ςυναλλάγματοσ που ειςρζει ςτθ χϊρα μασ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2005.
Eιδικότερα, το τετράμθνο Iανουαρίου - Aπριλίου 2005 το ναυτιλιακό ςυνάλλαγμα
αυξικθκε κατά 8,34%, ενϊ ςτο ίδιο διάςτθμα του 2004 θ αφξθςθ ιταν τθσ τάξεωσ
του 12%.
Aπό ςτοιχεία του Greek Shipping Co - Operation Commitee, το Mάρτιο του 2005 τα
ελλθνόκτθτα πλοία αρικμοφςαν 3.338, ενϊ θ χωρθτικότθτά τουσ ιταν 182.540.868

DWT. Tα πλοία αυτά οι Eλλθνεσ εφοπλιςτζσ τα είχαν νθολογθμζνα ςε 45
διαφορετικζσ ςθμαίεσ. Tα περιςςότερα πλοία είναι νθολογθμζνα ςτο ελλθνικό
νθολόγιο, ποςοςτό 29% και τα υπόλοιπα ςτθ ςθμαία του Παναμά (17%), τθσ
Mάλτασ (16%), τθσ Kφπρου (12%), ςτθ ςθμαία των Mπαχάμεσ (7%), τθσ Λιβερίασ
(6%).
Oι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Eλλάδα παρουςιάηουν
αφξθςθ, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του υπουργείου Eμπορικισ Nαυτιλίασ
του ζτουσ 2003. Aπό τισ 1.098 εταιρείεσ που είχαν υποχρζωςθ να κατακζςουν
ςτοιχεία δραςτθριότθτασ των γραφείων τουσ ςτθν Eλλάδα για το ζτοσ 2003, οι 633
δραςτθριοποιικθκαν ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ πλοίων, ενϊ οι υπόλοιπεσ 465
εταιρείεσ δραςτθριοποιικθκαν ςτον τομζα των ναυλϊςεων και άλλων ναυτιλιακϊν
εργαςιϊν.
Aναλυτικότερα: από τισ 1.069 εταιρείεσ που υπζβαλαν ςτοιχεία δραςτθριότθτασ του
γραφείου τουσ ςτθν Eλλάδα, ειςιγαγαν και μετζτρεψαν ςε εκνικό νόμιςμα
1.773.356.309 δολάρια, αντί 1.337.294.48 που είχαν ειςαγάγει το ζτοσ 2002 οι τότε
1.055 ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, δθλαδι παρουςιάςκθκε αφξθςθ κατά 32,6%. Για τα
ζξοδα λειτουργίασ των γραφείων τουσ, το 2003 οι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ δαπάνθςαν
457.680.062 δολάρια, αντί των 346.880.217 δολαρίων που είχαν δαπανιςει το
2002, δθλαδι παρουςιάςκθκε αφξθςθ 31,9%. Για τθν κάλυψθ άλλων υποχρεϊςεων,
φόροι, μιςκοί πλθρωμάτων, ςυντιρθςθ πλοίων, δαπανικθκαν 1.229.103.380
δολάρια, αντί 946.496.598 δολάρια που δαπανικθκαν το ζτοσ 2002, δθλαδι
παρουςιάςτθκε αφξθςθ 29,8%.
Tο προςωπικό που αςχολικθκε το ζτοσ 2003 ςτισ εταιρείεσ που ιταν
εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Eλλάδα, ανζρχονταν ςτα 11.030 άτομα, εκ των οποίων 9.710
Eλλθνεσ και 1.320 ξζνοι, αντί των 10.922 που αςχολικθκαν το ζτοσ 2002.
Σε άλλθ ζρευνα, ςτθν ετιςια μελζτθ τθσ Petrofin Research, του τρζχοντοσ ζτουσ,
επιςθμαίνει ότι μια ςτισ τζςςερισ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνταν το 1998
ζπαψε να λειτουργεί για διάφορουσ λόγουσ το 2005. Στθ μελζτθ τθσ Petrofin
υπογραμμίηεται ότι θ «ελλθνικι ναυτιλιακι βιομθχανία φαίνεται να διζρχεται
μια μεταβατικι φάςθ με κφριο χαρακτθριςτικό τθ δραματικι πτϊςθ του αρικμοφ
των μικρϊν ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, δθλαδι αυτϊν που ζχουν και διαχειρίηονται
ζνα ζωσ δφο πλοία». Tο 1998, το μιςό και πλζον των ελλθνικϊν ναυτιλιακϊν
εταιρειϊν είχαν 1 - 2 πλοία, ενϊ ςιμερα αποτελοφν το 41,73% και παρατθρείται
ότι ο αρικμόσ των μικρϊν εταιρειϊν, αυτϊν που αποτελοφςαν ιςτορικά τθ βάςθ
ανανζωςθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνόκτθτθσ ναυτιλίασ ζχει μειωκεί ςχεδόν ςτο
μιςό.
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