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ηος Νίκος Χ. Ροςζανογλος
ενιζσςεηαι 0,4% - Οι 693 ναςηιλιακέρ εηαιπείερ
ελέγσοςν 4.164 πλοία
Σηαζεξνπνηεκέλνο εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ειιεληθώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, κηαο θαη εληζρύζεθε κόιηο θαηά 0,4% ή ηξεηο ζπλνιηθά
εηαηξείεο έλαληη ηνπ 2005, ζε 693 επηρεηξήζεηο. Τν ζπκπέξαζκα απηό πξνθύπηεη,
κεηαμύ άιισλ, από ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Petrofin, ε νπνία δηεμάγεηαη γηα έλαην
δηαδνρηθό έηνο. Σε αληίζεζε κε ην πξόζθαην παξειζόλ, ην αμηνζεκείσην θέηνο είλαη
όηη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαηεξήζεθαλ ζην ίδην επίπεδν, από πιεπξάο αξηζκνύ,
κηαο θαη από ην 1998 ν αξηζκόο ηνπο κεηώζεθε θαηά 284 επηρεηξήζεηο ή 26,44%.
Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ε ειιεληθή λαπηηιία εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη από
κηθξέο εηαηξείεο πνπ ειέγρνπλ 1-2 πινία, αλ θαη ην πνζνζηό ηνπο επί ηνπ ζπλόινπ
ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεη κείσζε, όληαο ζην 41,55% έλαληη 52,16% πνπ απνηεινύζαλ
ην 1998. Αληίζηνηρα, αλνδηθή παξακέλεη ε πνξεία ηνπ αξηζκνύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ
δηαρεηξίδνληαη πάλσ από 25 πινία, κηαο θαη απνηεινύλ ην 4,04% (28 εηαηξείεο
ζπλνιηθά) ηνπ ζπλόινπ, αληί 2,05% ην 1998.
Μεηά ηελ ππνρώξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειιελόθηεησλ πινίσλ ην 2005, θέηνο, ν
αξηζκόο ηνπο απμήζεθε εθ λένπ, κηαο θαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο δηαρεηξίδνληαη πιένλ
4.164 πινία, έλαληη 3.970 ην 2005. Απηή ε εμέιημε νθείιεηαη, ζύκθσλα θαη κε ηα
ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηεο Petrofin, ζηελ παξαιαβή αξθεηώλ λέσλ πινίσλ από ηα
λαππεγεία, ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό πινίσλ πνπ απνζύξζεθαλ πξνο δηάιπζε, αιιά
θαη ηε γεληθόηεξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη πώιεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ.
Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε ζεκαληηθή ππνρώξεζε ηνπ
κέζνπ όξνπ ειηθίαο ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ. Η παξαιαβή αξθεηώλ λεόηεπθησλ
πινίσλ, κεηά θαη ηηο παξαγγειίεο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηα λαππεγεία (ηδίσο ηεο
Αζίαο) ηα ηειεπηαία ρξόληα, κείσζε ηε κέζε ειηθία από ηα 23 ζηα 19,14 έηε.
Παξάιιεια, είλαη δεδνκέλε ε ζηξνθή ησλ εθνπιηζηώλ ζηελ επέλδπζε ζε λεόηεξα
πινία, αληηθαζηζηώληαο ηα παιαηόηεξα. Σρεδόλ ην 50% (239 πινία) ησλ 467 πινίσλ
πνπ μεπεξλνύλ ζε ειηθία ηα 20 έηε ειέγρεηαη από ηηο κηθξέο εηαηξείεο 1-2 κνλάδσλ.
Τα ελ ιόγσ πινία δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά ή ζε δξνκνιόγηα, όπνπ ε
ειηθία δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν.
Αλ πάλησο δελ ιάβνπκε ππόςε καο ηα πινία κεγέζνπο κηθξόηεξνπ ησλ 10.000 dwt,
ηόηε ε κέζε ειηθία κεηώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ζε κόιηο 16 έηε. Ο αξηζκόο ησλ
εηαηξεηώλ πνπ ιεηηνπξγεί πινία άλσ ησλ 10.000 dwt έρεη κεησζεί θη άιιν θέηνο ζε
413, έλαληη 420 ην 2005 θαη 432 ην 2003. Οη εηαηξείεο απηέο ειέγρνπλ ζπλνιηθά
2.794 πινία, έλαληη 2.629 ην 2005, ελώ ην ζπλνιηθό ηνλάδ ηνπο αλέξρεηαη ζε
191.052.878 dwt, έλαληη 173.276.726 dwt.

Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Petrofin, εθηηκάηαη όηη ζην πξνζερέο κέιινλ, ν αξηζκόο
ησλ ειιελόθηεησλ πινίσλ ζα εμαθνινπζήζεη λα θηλείηαη πέξημ ησλ 4.000 κνλάδσλ,
αιιά αλακέλεηαη λα θαηαγξαθεί κία αύμεζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο dwt, θπξίσο
ιόγσ ηεο πξνζζήθεο κεγαιύηεξσλ πινίσλ, έλαληη εθείλσλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ή
νδεύνπλ πξνο δηάιπζε.
Αληίζηνηρα, είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ν κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπ ειιεληθνύ ζηόινπ ζα
ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη, θαζώο ηελ πξνζερή δηεηία ζα απνζπξζεί ππνρξεσηηθά
ζεκαληηθόο αξηζκόο πινίσλ (ιόγσ ησλ λέσλ θαλόλσλ λαπζηπινΐαο, πνπ επηβάιινπλ
ηελ απόζπξζε ησλ δεμακελόπινησλ κνλνύ ηνηρώκαηνο έσο ην 2010, αλεμάξηεηα από
ηελ ειηθία).
Αληίζηνηρα, πξνβιέπεηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ λαπηηιηαθώλ
εηαηξεηώλ, κηαο θαη ην ζεκεξηλό πεξηβάιινλ ηεο λαπηηιίαο επηβάιιεη ηε ζπγθέληξσζε
κεγεζώλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Τα δεδνκέλα απηά ζα νδεγήζνπλ ζε
ζπγρσλεύζεηο, ηδίσο κεηαμύ ησλ κηθξώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ, κηα δηαδηθαζία πνπ
έρεη μεθηλήζεη ήδε ζην εμσηεξηθό.
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