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Petrofin Research: Αυξήθηκε ο ελληνόκτητος στόλος,
μειώθηκε ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
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Μεγάλωσε ακόμη περισσότερο ο ελληνόκτητος στόλος μειώθηκε όμως ο αριθμός των
ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Petrofin Researchγια
τον ελληνόκτητο στόλο και τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Το 2017 σύμφωνα με την Petrofin στις 597 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες που
έχουν έδρα την Ελλάδα ελέγχουν 5.281 πλοία.

Το 2016 οι εταιρείες ήταν 638 και ο στόλος αποτελούνταν από έναντι 5.230 πλοία.

Σύμφωνα με την Petroifn το tonnage των πλοίων αυξήθηκε επίσης κατά 7% ή 25.276.695 dwt
στους 387.210.742 dwt έναντι 361.934.047 dwt το 2016.

Ο αριθμός των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου (άνω των 20.000 dwt) αυξήθηκε κατά 129 πλοία
ενώ ο στόλος των δεξαμενοπλοίων ανήλθε στα 1004 πλοία από 851 πλοία ένα χρόνο πριν.
Στα containerships (άνω των 20.000 dwt πάντα) το tonnage μειώθηκε στα 23,5 εκατ. dwt από
25,3 εκατ. dwt.

Ο στόλος των LPGs αυξήθηκε από τα 66 πλοία στα 76 ενώ ο στόλος των LNGs αυξήθηκε σε
αριθμό πλοίων από τα 74 στα 82 LNG Carriers μειώθηκε όμως ελαφρά σε tonnage.

H πορείας τη μέσης ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου, μειώθηκε περαιτέρω και βρέθηκε το
2017 στα 11,85 χρόνια έναντι 12,2 χρόνια το 2016 και 12,72 χρόνια το 2015, ενώ το 2010 η
μέση ηλικία του στόλου ήταν 16,64 χρόνια και το 2005 ήταν στα 23 χρόνια.

O αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων με έδρα η παρουσία στην
Ελλάδα μειώθηκαν στις 597 έναντι 638 το 2016, 648 το 2015 και 668 το 2014.
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Οι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες μειώθηκαν και αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το
40%., ενώ οι έλληνες πλοιοκτήτες που έχουν στόλο με μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη του
ενός εκατ. dwt είναι 75 έναντι 68 το 2016.

Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών με στόλο άνω των 25 πλοίων αυξήθηκαν και έφθασαν
μέσα στο 2017 τις 50 έναντι 46 το 2016, 41 το 2015, 40 το 2014, ενώ το 1998 ήταν μόλις 19
ναυτιλιακές.

Οι εταιρείες με 25+ πλοία στο στόλο τους ελέγχουν το 67,07% του ελληνόκτητου στόλου με
βάση υπολογισμού τους dwt . Αντιστοίχως οι εταιρείες με 1-4 πλοία στο στόλο τους ελέγχουν
μόλις το 5,62%.

Επίσης και σε αριθμό οι εταιρείες με στόλους από 1-4 πλοία μειώθηκαν στις 233 από 265 ένα
χρόνο πριν.  Ο αριθμός των εταιρειών με στόλο από 16-24 πλοία έμεινε ίδιος στις 26, ενώ οι
εταιρείες με στόλο από 9-15 πλοία μειώθηκαν από 63 στις 60.
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