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Τεο Αγγειηθήο Καιιή
Δεθαπέληε ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απνρώξεζαλ
από ηελ αγνξά κέζα ζην 2010 ζύκθωλα κε ηελ εηήζηα
έξεπλα ηεο Petrofin Research γηα ην πξνθίι ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. Είλαη ε
πξώηε θνξά από ην 2006 πνπ παξαηεξείηαη κείωζε ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ νληνηήηωλ ζηελ «Αθηή
Μηανύιε». Σπλνιηθά ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνύληαη 758 εηαηξείεο. Πξόθεηηαη γηα κείωζε 2% ζε
ζρέζε κε ην 2009.
Η Petrofin εθηηκά όηη ζε ζρέζε κε ηε κεγάιε κείωζε ηωλ λαύιωλ θαη ηωλ αμηώλ ηωλ πινίωλ ζηε
δηεηία 2008-2009, εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν αξηζκόο ηωλ εηαηξεηώλ πνπ
έθιεηζαλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο θαη απηό απνηειεί έλα κάιινλ ελζαξξπληηθό ζηνηρείν γηα ηελ
ειιεληθή λαπηηιία.
Τν 2008 ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 4,55% ηωλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ θαη ην 2009 επίζεο αύμεζε
θαηά 2%. Πάληωο ε κεγαιύηεξε κείωζε ην 2010 παξαηεξείηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη
ζηόινπο από 5 έωο 8 πινία -κείωζε 16,26%- ελώ αληίζεηα απμήζεθαλ θαηά 6,2% νη εηαηξείεο κε
ζηόινπο 3-4 πινίωλ.
Τελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξείηαη ζαθήο ηάζε ηζρπξνπνίεζεο ηωλ κεγάιωλ λαπηηιηαθώλ νκίιωλ ζηελ
ειιεληθή λαπηηιία, δειαδή ηωλ εηαηξεηώλ πνπ ειέγρνπλ ζηόινπο κε πεξηζζόηεξα από 25 πινία.
Η Petrofin παξαηεξεί όηη ην 2010 ην 42% ηνπ ειιελόθηεηνπ ζηόινπ ζε επίπεδν ρωξεηηθόηεηαο,
ειέγρεηαη από 31 νκίινπο πνπ απνηεινύλ ην 4,1% ηεο ειιεληθήο πινηνθηεζίαο. Σηόινπο από 16
έωο 24 πινία ειέγρνπλ 33 εηαηξείεο, 80 εηαηξείεο δηαζέηνπλ από 9 έωο 15 πινία, 103 από 5 έωο
8 πινία, 171 εηαηξείεο 3 έωο 4 πινία ελώ 340 εηαηξείεο -ην 44,85% ηεο ειιεληθήο πινηνθηεζίαοδηαζέηνπλ από 1 έωο 2 πινία.
Δύσκολη τρονιά
Σηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ε Petrofin Research ζεκεηώλεη όηη ην 2009 ήηαλ κία εμαηξεηηθά δύζθνιε
ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία όκωο θαζώο νη αγνξέο αλαθάκπηνπλ νη πεξηζζόηεξνη εθνπιηζηέο
απνθαζίδνπλ λα θξαηήζνπλ ηα πινία ηνπο. Μάιηζηα ελώ αθπξώζεθαλ πνιιέο αθξηβέο
παξαγγειίεο πινίωλ ζπρλά απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από λέα ζπκβόιαηα κε ρακειόηεξεο ηηκέο θαη
παξαδόζεηο ζε κεγαιύηεξν ρξόλν. Σπλερίζηεθε -παξά ηηο δπζθνιίεο- ε κείωζε ηωλ ειηθηώλ ηωλ
ειιελόθηεηωλ πινίωλ ελώ πνπιήζεθε κεγάινο αξηζκόο παιαηώλ κνλάδωλ.

