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Στα 4.585 τα ελληνόκτητα πλοία (1η θέση σε
χωρητικότητα), τα 770 με ελληνική σημαία
2016/05/27 09:48 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η
ελληνική ναυτιλία διατήρησε την ηγετική της θέση και το 2015, όπως αναφέρεται
στην Ετήσια Έκθεση 2015-2016 της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Ο στόλος ανέρχεται σε
4.585 πλοία (πλοία άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 εκατομμυρίων
τόνων deadweight (dwt) – αύξηση περίπου 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος –
που αντιπροσωπεύει το 19,63% του παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 49,96% του
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφότερα τα ποσοστά παρουσιάζουν ανοδική
πορεία συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη.
Image not found or type unknown

Το 2015, η ελληνική σημαία αριθμούσε 770 πλοία (άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας
41,37 εκατομμυρίων gt4. Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση διεθνώς και
τη δεύτερη στην ΕΕ (σε dwt).

Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 30,14% του παγκόσμιου
στόλου δεξαμενοπλοίων, το 21,18% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων
χύδην φορτίων και το 16,61% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και
παράγωγων προϊόντων πετρελαίου.
Το μήνυμα του προέδρου της ΕΕΕ Θ. Βενιάμη
Η ναυτιλία των Ελλήνων κατόρθωσε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της, τόσο
αριθμητικά,

αυξάνοντας
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20%

της

παγκόσμιας

χωρητικότητας σε deadweight και σχεδόν σε 50% του κοινοτικού στόλου, όσο και
ποιοτικά, παραμένοντας αξιόπιστος εταίρος ως προς την παροχή ναυτιλιακών
υπηρεσιών με τον πλήρως ανανεωμένο ηλικιακά και τεχνολογικά στόλο της.
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Εξάλλου, ο ναυτιλιακός τομέας χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα στις
καταστάσεις και στις μεταπτώσεις της αγοράς και βρίσκει πάντα δρόμους προς την
ανάκαμψη. Οι τελευταίες ημέρες του 2015 επεφύλασσαν στην ελληνική ναυτιλία μια
δυσάρεστη έκπληξη.
Μετά από τρία σχεδόν χρόνια ανεπίσημης διερεύνησης του φορολογικού της
πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν
όλες οι αιτούμενες διευκρινίσεις, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώθηκε ότι ορισμένες
πτυχές του ελληνικού συστήματος φόρου χωρητικότητας θεωρούνται μη συμβατές
με τις κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις
θαλάσσιες μεταφορές και επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν.
Ολόκληρη η έκθεση στο επισυναπτόμενο αρχείο: ANNUALREPORTEEE2015

