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Πού βαδίζουμε κύριοι;
Τα 'φτιαξε ο Μηνάς με την Ανέτα
Που τα 'χε με το Δήμο τον τρελό
Χώρισε ο Χρηστάκης με την Τέτα
Και τα 'φτιαξε ξανά με την Ζωζώ
Και τα' φτιαξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη
Που τα είχε με την Ρένα και μετά με την Νανά
Κι ο Μιχάλης με την Άννυ που τα είχε με το Γιάννη
Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά
Τα 'φτιαξε η Μαίρη ξαφνικά με το Λευτέρη
Που γουστάριζε την Νένα πριν γνωρίσει τη Γωγώ
Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με την Μάρη
Και που κάποτε τη γούσταρα κι εγώ
Χώρισε ο Θωμάς με την Βαρβάρα
Και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή
Τα 'φτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα
Και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβή
Και τα 'φτιαξε η Έμη με το φίλο του Αρτέμη
Και τον πήρε από τη Μάνια που κολλούσε στον Τοτό
Που φλερτάριζε τη Βάσω που τα είχε με τον Τάσο
Πριν τον κάνει με την Ράνια τσακωτό
Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και τη Σία
Που γουστάριζε τον Στάθη που αγαπούσε τη Γωγώ
Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη
Και που κάποτε τη γούσταρα κι εγώ
Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα
και γύρισε ξανά στην Αθηνά
ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Ντίνα
που τα 'χε με ένα φίλο του Μηνά
και τα 'φτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη
που τα είχε με τη Τζίνα και παλιά με την Ηρώ
που αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με την Λία
λίγο πριν να του την πέσει η Αργυρώ
Τα 'φτιαξε κι η Ρέα τελικά με τον Ανδρέα
που τον ήθελε και η Νίνα πριν γνωρίσει το Θαλή
που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα
λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή
Έφαγε η Μαρούλα τον Μανόλη από τη Ρούλα
που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γωγώ
που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με την Μάρη
και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ
Λουκιανός Κηλαηδόνης
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
•

Σταθεροποιητικές τάσεις μεταφορικού έργου επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών σε Ελλάδα
και Αδριατική.

•

Συνεχίζεται η έξοδος από της αγορές της Βόρειας Ευρώπης.

•

Σταθεροποίηση προσφερόμενης χωρητικότητας σε απόλυτο αριθμό πλοίων.

•

Συνέχιση ανανέωσης στόλου σε περιορισμένη κλίμακα.

•

Συνεχίζεται σε περιορισμένη κλίμακα η πίεση στα αποτελέσματα των εταιρειών λόγω της
ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

•

Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών λόγω:
i. Απελευθέρωσης ναυλολογίου,
ii. Ανόργανων εσόδων (πωλήσεις πλοίων, αναδιάρθρωση δανείων),

•

Έντονη κινητικότητα σε επίπεδο μετοχικών συνθέσεων και συγχωνεύσεων.

•

Σε κίνδυνο η παντοκρατορία των ελληνικών εταιρειών στην Αδριατική.

•

Τάση δημιουργίας ολιγοπωλιακών καταστάσεων στο Αιγαίο χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο
του ανταγωνισμού.

•

Πιθανή κάμψη της Τραπεζικής Πίστης λόγω της κρίσης που διέρχεται το διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2007 αποτέλεσε αναμφίβολα έτος ορόσημο στην εξέλιξη της μετοχικής δραστηριότητας των
ελληνικών εισηγμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η συγκυρία αυτή συντελέστηκε χρονικά
ταυτόχρονα με τους τεράστιους κλυδωνισμούς που πυροδότησε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και
χρήματος η «φούσκα» της αγοράς ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις Η.Π.Α., το
εύρος και το βάθος της οποίας παραμένει δύσκολο να εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα με την
βαθιά αυτή κρίση που έχει προκαλέσει διαγραφές δις δολαρίων στους ισολογισμούς παγκόσμιων
χρηματο-οικονομικών ομίλων και ασταμάτητη παροχή κεφαλαίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, έχει
δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου άνοδος των τιμών βασικών αγροτικών προϊόντων που
διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια καθώς και όλων των πολύτιμων μετάλλων και
ειδικότερα του πετρελαίου.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται επίσης τόσο από την προσπάθεια των εταιρειών του κλάδου να
ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όσο και από τις κινήσεις βελτίωσης της
ανταγωνιστικής τους θέσης μέσω του εξορθολογισμού τόσο των δρομολογίων τους όσο και του
λειτουργιών τους. Ο εξορθολογισμός αυτός έχει εκφραστεί με μία σειρά στρατηγικών από πλευράς
των εταιρειών όπως οι αγοροπωλησίες πλοίων (αν και σε περιορισμένη κλίμακα σε σχέση με τις
αρχές της δεκαετίας), η αναδιάρθρωση υποχρεώσεων (μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων), ο
περιορισμός των δρομολογίων, η δημιουργία συνεργασιών, συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ.
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για την αναδιάταξη των
μετοχικών πακέτων και την προώθηση εξαγορών και συγχωνεύσεων σε ένα τομέα που για πολλά
έτη παρέμενε στην αφάνεια και εκτός του ενδιαφέροντος των τραπεζιτών επενδυτικής τραπεζικής.
Η ATTICA GROUP βρίσκεται πλέον σε φάση συγχώνευσης με την BLUE STAR FERRIES με
κύριο μέτοχο την MARFIN INVESTMENT GROUP, η ΑΝΕΚ LINES έχει πλέον βασικό μέτοχο
την Κυπριακή εισηγμένη εταιρεία SEA STAR CAPITAL, της οποίας βασικός μέτοχος είναι ο κ.
Γιάννης Βαρδινογιάννης, η MINOAN LINES ελέγχεται κυρίως από την εταιρεία ATLANTICA DI
NAVIGAZIONE του ομίλου Grimaldi, η NEL LINES προέβη σε αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου κατά €16,7 εκατομμύρια και τέλος η SAOS FERRIES συγχωνεύτηκε με την ΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΛΗΣ και εμφανίστηκε στα ταμπλό του ΧΑΑ.
Διαχρονικά στην προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων συνθηκών ανταγωνιστικότητας και αύξησης
της παραγωγικότητάς τους οι εταιρείες αντιμετωπίζουν μία σειρά πιέσεων όπως είναι η αύξηση των
τιμών του πετρελαίου και η αυξομείωση της κίνησης επιβατών αλλά και οχημάτων λόγων διαφόρων
γεωπολιτικών γεγονότων. Στην περίπτωση του πετρελαίου τα νέα για το 2007 δεν είναι τόσο
δυσάρεστα για τους ακτοπλόους καθώς η ενίσχυση του Ευρώ σε σχέση με το Αμερικανικό Δολάριο
μετρίασε σημαντικά την μέση αύξηση κατά 12% (σε τιμές δολαρίου Η.Π.Α), σε σχέση με το 2006,
των διεθνών τιμών του βαρελιού BRENT. Όσον αφορά την κίνηση αυτή παρουσιάζει τάσεις
ωρίμανσης κυρίως την τελευταία τριετία κάτι που έχουν συνειδητοποιήσει εγκαίρως οι εταιρείες και
Σύμβουλοι της:
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έχουν αντιδράσει αναλόγως, λαμβάνοντας σειρά αποφάσεων σε λειτουργικό και στρατηγικό
επίπεδο.
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών στοιχείων κίνησης και οικονομικών
αποτελεσμάτων της ακτοπλοϊκής αγοράς για το 2007 εστιάζοντας στις έξι (6) μέχρι σήμερα,
εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες (ANEK LINES, ATTICA GROUP, BLUE STAR FERRIES,
MINOAN LINES, NEL LINES, SAOS FERRIES), καθώς και στην HELLENIC SEAWAYS η
οποία αποτελεί την κυριότερη μη εισηγμένη στο Χ.Α.Α. εταιρεία του κλάδου λόγω μεγέθους και
δραστηριότητας. Επίσης αναφορά γίνεται και σε μικρότερες εταιρίες του κλάδου των οποίων η
ανάλυση δεν πραγματοποιείται σε βάθος λόγο έλλειψης στοιχείων.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) διαπιστώνουμε ότι η
Ελληνική Ακτοπλοϊκή έχει φθάσει σε επίπεδα ωρίμασης καθώς η κίνηση επιβατών, αυτοκινήτων
και φορτηγών εμφανίζουν σημάδια οριακής ετήσιας αύξησης, όπως παρουσιάζεται και στο
Γράφημα 1, πάρα τα σημάδια έντονων διακυμάνσεων τα οποία εμφανίζονται στην περίπτωση των
επιβατών. Η μέση αύξηση από το 2001 έως και το 2006 δεν ξεπερνά το επίπεδο του 2%, 5% και 1%
για επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά αντίστοιχα. Πρέπει να επισημανθεί ότι στις τιμές αυτές δεν
περιλαμβάνονται οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα σε πορθμεία καθώς οι συνολική κίνηση κυρίως
των επιβατών υπερδιπλασιάζεται.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση των έντονων διακυμάνσεων της επιβατικής
ζήτησης. Τα υψηλότερα επίπεδα ελαστικότητας σε σχέση με αυτά των οχημάτων οφείλονται στα
ευαίσθητα χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι της ζήτησης το οποίο επηρεάζεται
από οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες όχι μόνο σε τοπικό αλλά και διεθνές
επίπεδο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την εποχικότητα που χαρακτηρίζει την
ζήτηση αυτή κάνει το έργο πρόβλεψης και προγραμματισμού χωρητικότητας ιδιαίτερα σύνθετο. Για
το λόγο αυτό οι ακτοπλοϊκές εταιρείες τείνουν να προσαρμόζουν τον προγραμματισμό των
επενδύσεών τους και κατ’ επέκταση των δρομολογίων τους με βάση τα ποιο σταθερά τμήματα της
ζήτησης που είναι κυρίως τα φορτηγά και σε δεύτερη μοίρα τα αυτοκίνητα.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (2001 – 2006)

Εκατιμμύρια

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ‐ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ‐ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
(2000‐2006)
20

18

16

14

12
Επιβάτες

10

Αυτοκίνητα
Φορτηγά

8

6

4

2

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Βάση Στοιχείων ΕΣΥΕ)
Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, προκύπτει ότι οι γραμμές που προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις είναι
κατά σειρά μεταφερόμενου όγκου οχημάτων της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, της Χίου –
Μυτιλήνης, του Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων (Γράφημα 2). Τα υψηλά επίπεδα απόδοσης
οφείλονται στο γεγονός ότι στηρίζονται στο κομμάτι της ζήτησης με την μικρότερη εποχικότητα με
αποτελέσματα να επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα πληρότητας και εκμετάλλευσης των πλοίων.
Όπως παρουσιάζεται και στο γράφημα οι διακυμάνσεις της ζήτησης μεταξύ των ετών 2004 – 2006
επιβεβαιώνουν τα σημάδια ωρίμανσης της αγοράς. Αντίστοιχες τιμές παρουσιάζονται αναλύοντας
και το μεταφορικό έργο επιβατών και αυτοκινήτων ανά γραμμή χωρίς ουσιαστικές διαφορές και για
αυτό δεν παρουσιάζονται σε λεπτομέρεια.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: 10 ΚΥΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (2004 –
2006)
10 ΚΥΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (2004‐2006)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Βάση Στοιχείων ΕΣΥΕ)

2.2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS

Στην παρούσα ανάλυση συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών (ANEK LINES, ATTICA GROUP, BLUE STAR FERRIES, MINOAN LINES,
NEL LINES, SAOS FERRIES) καθώς και η HELLENIC SEAWAYS. Η ανάλυση του μεταφορικού
έργου καθώς και της προσφερόμενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας, της
Αδριατικής και της Βόρειας Ευρώπης (Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα). Επίσης θα πρέπει να
επισημανθούν τα εξής:
• για τη εταιρεία SAOS FERRIES τα στοιχεία κίνησης που έχουν συμπεριληφθεί είναι για τα
έτη 2006 και 2007.
• τα στοιχεία κίνησης για την εταιρεία ANEK LINES επειδή δεν αναφέρονται σε απόλυτους
αριθμούς στα δελτία της εταιρείας αλλά ως μερίδια αγοράς ανά γραμμή έχουν υπολογιστεί

Σύμβουλοι της:
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προσεγγιστικά λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα στοιχεία κίνησης της ΕΣΥΕ και αντίστοιχα
στοιχεία των ανταγωνιστών της εταιρείας στις γραμμές που δραστηριοποιείται.
Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα 3 το μεταφορικό έργο επιβατών τόσο των εισηγμένων όσο
και της HELLENIC SEAWAYS εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις. Ειδικότερα για την περίπτωση
της Ελλάδας η κίνηση εμφανίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 13 εκατομμυρίων επιβατών κυρίως
μετά από μία περίοδο τριών ετών μεταξύ του 2001 και 2003 όπου είχε ξεπεράσει τα 14
εκατομμύρια. Η περιοχή της Αδριατικής εμφανίζει τις λιγότερες διακυμάνσεις με τους Έλληνες
ακτοπλόους να μοιράζονται μία πίττα της τάξεως των 2 εκατομμυρίων επιβατών. Στην αγορά της
Βόρειας Ευρώπης η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής το
μεταφορικό έργο των επιβατών είχε σημαντική μείωση λόγω της σταδιακής εξόδου της ATTICA
GROUP από την αγορά αυτή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία δεν
δραστηριοποιείται πλέον στην περιοχή της Βαλτικής και έχει περιοριστεί στην γραμμή της Βόρειας
Θάλασσας συνδέοντας τη Σκοτία με το Βέλγιο. Μάλιστα από τον Ιανουάριο του 2007 για την
εξυπηρέτηση της γραμμής χρησιμοποιεί πλοίο της θυγατρικής BLUE STAR FERRIES καθώς το
σύνολο του στόλου της στην περιοχή έχει πουληθεί.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι της:
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Όσον αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων ακολουθεί μία αντίστοιχη συμπεριφορά διακύμανσης με
αυτή των επιβατών κάτι που είναι και λογικό καθώς υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ των δύο
(Γράφημα 4). Η αγορά της Αδριατικής παρουσιάζει μία σχετική σταθερότητα από το 2000 μέχρι
σήμερα με την κίνηση να μην ξεπερνά τις 500 χιλιάδες μονάδες. Η τάση μείωσης που παρουσιάζει η
Βόρεια Ευρώπη δεν είναι αντιπροσωπευτική καθώς αντικατοπτρίζει την έξοδο της μοναδικής
Ελληνικής ακτοπλοϊκής εταιρείας από τις αγορές αυτές.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2000 –
2007)
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Β. ΕΥΡΩΠΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η αγορά των φορτηγών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης, με εξαίρεση την αγορά της
Βόρειας Ευρώπης, τόσο για την περιοχή της Ελλάδας όσο και της Αδριατικής (Γράφημα 5). Στην
Ελληνική αγορά το μεταφορικό έργο των εισηγμένων μόνο εταιρειών, παρουσιάζει μία μέση
αύξηση την τελευταία τριετία που ξεπερνά το 5%, χωρίς να συνυπολογίζεται το μεταφορικό έργο
της SAOS FERRIES, η οποία εμφανίζει αύξηση που φτάνει το 14%. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι η κίνηση των φορτηγών μετά από μία περίοδο αυξομειώσεων γύρω στις 400 χιλιάδες
μονάδες το 2007 ξεπέρασε τις 450 χιλιάδες, επίπεδα που είχαν να προσεγγιστούν από το 2000.
Η αγορά της Αδριατικής όπως φαίνεται και στο γράφημα, δείχνει τάσεις κόπωσης και έντονου
ανταγωνισμού καθώς από το 2003 και μετά τα μερίδια αγοράς για όλους τους συμμετέχοντες (εκτός
Σύμβουλοι της:
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της SAOS FERRIES που δεν δραστηριοποιείται στην περιοχή) άρχισαν να μειώνονται. Το μερίδιο
αγοράς που αντιστοιχεί στους υπό ανάλυση Έλληνες ακτοπλόους κυμαίνεται στις 350 χιλιάδες
οχήματα το έτος τα τελευταία χρόνια.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
2007)
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Β. ΕΥΡΩΠΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς αυτά διαφέρουν τόσο ανάλογα με την περιοχή όσο και με το είδος
του μεταφορικού έργου. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6 στην Ελληνική αγορά η HELLENIC
SEAWAYS κατέχει περίπου το 50% της επιβατικής κίνησης, ακολουθεί η BLUE STAR FERRIES
με 25% και η ANEK LINES με 10%. Οι MINOAN LINES, NEL LINES και SAOS FERRIES
κατέχουν ποσοστά μικρότερα του 10% κάτι που οφείλεται στην περιορισμένη δραστηριότητα τους
στην περιοχή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην κίνηση της HELLENIC SEAWAYS
συμπεριλαμβάνονται και η κίνηση του Αργοσαρωνικού που αποτελεί τα 2/5 της πελατείας της
εταιρείας. Τα μερίδια αγοράς δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές τα τελευταία 3 χρόνια κάτι που
μπορεί να εξηγηθεί εν μέρη από την συγκεκριμένη δραστηριότητα των εταιρειών.
Στην Αδριατική η εικόνα είναι διαφορετική με τις MINOAN LINES και ANEK LINES να κατέχουν
από 30% τις επιβατικής κίνησης και την ATTICA GROUP μαζί με τη BLUE STAR FERRIES να
τους ανήκει η μερίδα του λέοντος που φτάνει το 40%. Την τελευταία τριετία τα μερίδια των
Σύμβουλοι της:
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εταιρειών παραμένουν σταθερά με εξαίρεση τη BLUE STAR FERRIES που οφείλεται στην
αποδρομολόγηση πλοίων της από την περιοχή για την κάλυψη αναγκών της ATTICA GROUP στη
Βόρεια Ευρώπη.
ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ (2005 – 2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Τα μερίδια αγοράς των αυτοκινήτων τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της
Αδριατικής ακολουθούν την ίδια τάση και κατανομή με αυτή των επιβατών. Όπως παρουσιάζεται
στο Γράφημα 7, στην Ελληνική αγορά η HELLENIC SEAWAYS κατέχει περίπου το 40% της
επιβατικής κίνησης, ακολουθεί η BLUE STAR FERRIES με 25% και η ANEK LINES με 13%. Οι
MINOAN LINES, NEL LINES και SAOS FERRIES κατέχουν μικρότερα ποσοστά. Επισημαίνεται
ότι στην κίνηση της HELLENIC SEAWAYS συμπεριλαμβάνονται και η κίνηση του
Αργοσαρωνικού που αποτελεί τα 2/5 του ετήσιου μεταφορικού έργου της εταιρείας.
Στην περίπτωση της Αδριατικής η πίτα φαίνεται να είναι κατανεμημένη ισόποσα με τις εταιρείες να
κατέχουν από 1/3 του συνολικού μεταφορικού έργου την τελευταία τριετία. Εδώ θεωρούμε την
ATTICA GROUP και τη BLUE STAR FERRIES ως μία εταιρεία λόγω της γενικότερης
συνεργασίας τους αλλά και της επικείμενης συγχώνευσής τους.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η ανάλυση του μεταφορικού έργου των φορτηγών παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε
σχέση με τα μερίδια αγοράς. Στα αποτελέσματα του Γραφήματος 8, φαίνεται η ANEK LINES με
μερίδιο 30% να υπερέχει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην Ελληνική αγορά. Ακολουθούν οι
BLUE STAR FERRIES με 22%, η HELLENIC SEAWAYS με 17% και η MINOAN LINES με
15%. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της NEL LINES με 6,5% της αγοράς, αλλά και της SAOS
FERRIES η οποία αν και νέα εταιρεία σε μία πενταετία έχει καταφέρει να αποσπάσει ένα 6,5% της
αγοράς των φορτηγών. Επισημαίνεται ότι στην κίνηση της HELLENIC SEAWAYS
συμπεριλαμβάνονται και η κίνηση του Αργοσαρωνικού που αποτελεί τα 2/5 του ετήσιου
μεταφορικού έργου της εταιρείας.
Στην περιοχή της Αδριατικής η ATTICA GROUP μαζί με τη BLUE STAR FERRIES κατέχουν το
40% της αγοράς των φορτηγών με την ANEK LINES και MINOAN LINES να ακολουθούν με 26%
και 25% αντίστοιχα. Σημαντική είναι και η παρουσία της HELLENIC SEAWAYS με 7,5% περίπου
δραστηριοποιούμενη από την περιοχή της Κορίνθου σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες που
έχουν ως αφετηρία το λιμάνι της Πάτρας.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ (2005 – 2007)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
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2.3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 9 διαπιστώνουμε ότι η τάση μείωσης του διαχειριζόμενου
στόλου που ξεκίνησε από το 2001, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Με εξαίρεση την απότομη μείωση
που παρουσιάζεται το 2005 και οφείλεται στην ανασυγκρότηση του στόλου της HELLENIC
SEAWAYS η μείωση του στόλου δεν ξεπερνά το -2% ετησίως. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως
στους εξής λόγους:
•

στις στρατηγικές ανανέωσης στόλου λόγω του υψηλού μέσου όρου ηλικίας των
πλοίων

•

στην επιδίωξη των εταιρειών για ποιοτικότερη προσφορά υπηρεσιών μέσω νεότερων
πολυτελών πλοίων με ελκυστικότερους χώρους

•

στις στρατηγικές αποεπένδυσης που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια ορισμένοι
από τους βασικούς παίκτες.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ (2000 – 2008)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ 2000 ‐ 2008
(ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ HSW)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Παρατηρείται σημαντική μείωση του στόλου των υδροπτερύγων (HYDROFOILS) και των
επιβατηγών/οχηματαγωγών (RO-PAX) σύμφωνα με το Γράφημα 10. Η μείωση των δύο αυτών
τύπων πλοίων πραγματοποιήθηκε κυρίως μεταξύ του 2004 και 2005 και οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην ανανέωση και αναδιοργάνωση του στόλου της HELLENIC SEAWAYS. Από το 2005 έως και
σήμερα δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο σύνολο και στη σύνθεση του στόλου.
Οι εταιρίες δεν συνέχισαν το εντυπωσιακό επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο προχώρησαν την
εποχή άνθησης του Ελληνικού χρηματιστηρίου καθώς από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο η
HELLENIC SEAWAYS, η BLUE STAR FERRIES και η NEL LINES, προσέθεσαν πλοία στο
στόλο τους τα τελευταία τρία χρόνια. Η HELLENIC SEAWAYS ανανέωσε το στόλο της με την
αγορά μεταχειρισμένων και την ναυπήγηση 2 καινούριων πλοίων, η BLUE STAR FERRIES μέσω
της εξαγοράς της DANE LINES και η NEL LINES μέσω της εξαγοράς της C-LINK. Η
περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα των τελευταίων ετών οφείλεται τόσο στην οικονομική
στενότητα που αντιμετώπιζαν οι εταιρείες λόγο της καθυστέρησης διαρθρωτικών αλλαγών όσο και
στο μέχρι πρόσφατα ασαφές περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσαν.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΛΟΙΟΥ (2000 – 2008)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΛΟΙΟΥ (2000 ‐ 2008)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών σε συνδυασμό με την μερική εφαρμογή των κανόνων
ελεύθερης αγοράς, οδήγησαν τις εταιρείες, και ειδικά όσες διαθέτουν γερασμένο στόλο, στην
εξεύρεση και υλοποίηση στρατηγικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανανέωση του στόλου τους
προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες.
Τέτοιου είδους στρατηγικές μπορούν να έχουν τη μορφή είτε νέων επενδυτικών προγραμμάτων για
την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων είτε την μορφή συνεργασιών –
συγχωνεύσεων με ανταγωνιστές και μη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας περίπτωσης
είναι η εξαγορά της C-LINK από την ΝΕΛ το 2006 αλλά και της εξαγοράς και της επικείμενης
συγχώνευσης των ATTICA GROUP και BLUE STAR FERRIES από τη MARFIN INVESTEMNT
GROUP.

2.4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στη μετοχική σύνθεση των εταιρειών το 2007 είναι σημαντικές
τόσο σε ποσοστά όσο σε ουσία. Η πώληση των μετοχικών πακέτων του κ. Π. Λασκαρίδη σε
Σύμβουλοι της:
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HELLENIC SEAWAYS και MINOAN LINES στην εταιρεία SEA STAR CAPITAL (συμφερόντων
κ. Ι. Βαρδινογιάννη) στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE (συμφερόντων κ. Ε.
Grimaldi) καθώς και η εξαγορά της ATTICA GROUP από την MARFIN INVESTMENT GROUP
με την παράλληλη έξοδο του κ Π. Παναγόπουλου από την αγορά, αποτελούν τα κύρια γεγονότα του
2007. Επίσης η εισαγωγή της SAOS FERRIES στο χρηματιστήριο μέσω της εταιρείας ΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΛΗΣ αλλά και η επιδίωξη της HELLENIC SEAWAYS για ένταξή της στην Ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά αποτελούν σημαντικές ενδείξεις τάσεων συστηματικής οργάνωσης που
διακατέχει τον κλάδο. Οι εξελίξεις βέβαια συνεχίζονται μέχρι και σήμερα αφού μέσα στο 2008
γίνονται συχνές αναφορές στον τύπο για συζητήσεις μεταξύ των κυρίων Ι. Βαρδινογιάννη και Ε.
Grimaldi, καθώς και για επιβεβαιωμένη συμμετοχή του κυρίου Ι. Βαρδινογιάννη στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NEL LINES. Στο Γράφημα 11 παρουσιάζονται αναλυτικά τα
επενδυτικά σχήματα και οι συμμετοχές αυτών.
ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι της:
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Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της ακτοπλοϊκής αγοράς
μέσω των δυνάμεων και αδυναμιών του κλάδου όσο και μέσω των ευκαιριών και απειλών που
πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον (S.W.O.T. Analysis).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
•
•

Ποιοτική Διοίκηση
Ανανέωση στόλου
Ομαλές τραπεζικές σχέσεις
Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων
Εξορθολογισμός λειτουργιών

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•

Περιθώρια για περαιτέρω συγχωνεύσεις,
συνενώσεις και συνέργιες.
• Σταδιακή υποστήριξη στην αναβάθμιση
λιμενικών υποδομών
• Εξωστρέφεια Ελληνικών εταιρειώνδημιουργία νέων γραμμών σε
Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
• Ανάγκη νέων επενδύσεων σε νέες
μορφές θαλασσίων μεταφορών
• Νέα πακέτα επιδοτήσεων από ΕΕ και
Ελληνικό Δημόσιο αποτελούν κίνητρα
για νέες επενδύσεις
Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση μέσου όρου ηλικίας στόλου
στην Ελληνική αγορά
Πολλοί έμμεσοι φόροι στο κόστος
εισιτηρίων περιορίζουν τις τιμολογιακές
πολιτικές των εταιρειών
Κρατήσεις υπέρ τρίτων
Πολυφωνία και καθυστερήσεις στο
σύστημα επιδοτήσεων.
ΑΠΕΙΛΕΣ
Καθυστέρηση στην χάραξη κρατικής
στρατηγικής ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον
Ελλιπής υποδομή σε κύρια και
περιφερειακά λιμάνια
Μείωση στόλου
Έλλειψη πλοίων και ναυπηγικών κλινών
στην διεθνή αγορά
Κόστος καυσίμων
Αυξανόμενος ανταγωνισμός (Αδριατική)
Τραπεζική πίστη λόγω διεθνών
εξελίξεων

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Σύμφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν. 3229/2004 (όπως
τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε
Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις ενοποιημένες
οικονομικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και μετέπειτα με
βάση µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης «∆.Π.Χ.Π.». Οι ετήσιες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και των έξι εισηγμένων εταιρειών για το 2007 συντάχθηκαν
µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμβουλοι της:
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Η χρηματοοικονομική ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
•

Ανάλυση κόστους,

•

Κύκλο εργασιών,

•

EBITDA,

•

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων,

•

Τραπεζικός δανεισμός και

•

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στην ανάλυση της αγοράς, εκτός των έξι εισηγμένων εταιρειών (ANEK LINES, ATTICA GROUP,
BLUE STAR FERRIES, MINOAN LINES, NEL LINES, SAOS FERRIES) συμπεριλαμβάνεται και
η HELLENIC SEAWAYS η οποία κατέχοντας μεγάλο μερίδιο αγοράς αποτελεί τη μεγαλύτερη μη
εισηγμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία του κλάδου.

3.1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει τα οικονομικά
αποτελέσματα όλων των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων διαχειρίζονται ταχύπλοα των οποίων η
κατανάλωση είναι σαφώς μεγαλύτερη των συμβατικών αλλά και ο τύπος καυσίμου που
χρησιμοποιούν είναι ακριβότερος. Παρά την αισθητή αύξηση των τιμών του βαρελιού παγκοσμίως
η οποία το 2007 ξεπέρασε το 12% σε σχέση με το 2006, η επιβάρυνση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες
ήταν αισθητά χαμηλότερη λόγω της ισχυροποίησης του Ευρώ σε σχέση με το Δολάριο. Τα
αποτελέσματα του Γραφήματος 12 αντικατοπτρίζουν την επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής του
πετρελαίου η οποία δεν ξεπέρασε το 2% για το σύνολο του κλάδου κάτι που οφείλεται μερικώς,
εκτός από το ισχυρό Ευρώ, και στη μείωση του στόλου από την πώληση πλοίων.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)

Εκατομμύρια

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS
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Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων από την αύξηση του
κόστους των καυσίμων η οποία δεν ξεπερνά των 30% του συνόλου των εξόδων, η μέση ετήσια
αύξηση του συνόλου των εξόδων κυμαίνεται στο +5% γεγονός που δηλώνει ότι οι εταιρείες
προσπαθούν να απορροφήσουν το κόστος αυτό μέσω:
•

της συγκράτησης των λοιπών λειτουργικών τους εξόδων.

•

των καινοτόμων οικονομικών πρακτικών αντιστάθμισης κινδύνου των τιμών των καυσίμων
(fuel hedging) οι οποίες προστατεύουν από πιθανές αρνητικές μακροοικονομικές πιέσεις στις εν
λόγω τιμές και παράλληλα βοηθούν σημαντικά στην αξιολόγηση μελλοντικών
προϋπολογισμών.

•

του επίναυλου στις τιμές των εισιτηρίων.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS
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3.2.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών (πέντε εισηγμένων και HELLENIC
SEAWAYS) παρουσιάζει μία εικόνα ωρίμανσης την τελευταία τριετία κινούμενος σταθερά πάνω
από το €1 δις (Γράφημα 14). Στην επίτευξη αυτού του επιπέδου έχει συντελέσει καθοριστικά ο
σχεδόν διπλασιασμός του κύκλου εργασιών των εταιρειών από τη δραστηριοποίησή τους στην
περιοχή της Αδριατικής αλλά και η σταθερή μέση ετήσια αύξηση κατά 6% στην Ελληνική αγορά.
Στην περιοχή της Βόρειας Ευρώπης η έξοδος της ATTICA GROUP από την περιοχή έχει περιορίσει
σημαντικά το επίπεδο του κύκλου εργασιών. Υπενθυμίζεται για τη SAOS FERRIES
περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο για τα έτη 2006 και 2007.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)

Εκατομμύρια

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS
(2001 ‐ 2007)
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ελληνική ακτοπλοΐα εμφανίζεται σε πολλές ακόμη
γραμμές μέσω ναυλώσεων πλοίων των εταιρειών σε γραμμές του εξωτερικού. Εταιρείες όπως οι
MINOAN LINES, HELLENIC SEAWAYS, NEL LINES αποκόμισαν σημαντικά οφέλη
ναυλώνοντας τα πλοία τους σε άλλες γραμμές κυρίως ευρωπαϊκές. Αναφερόμενοι στις κύριες
γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών παρατηρείται ότι
το 2007 είναι η πρώτη χρόνια που ο κύκλος εργασιών για τις εισηγμένες εταιρείες είναι
μοιρασμένος στη μέση. Όπως παρατηρείται και στο Γράφημα 15 από το 2001 μέχρι και το 2006 η
Αδριατική κατείχε το 55% - 57% του συνόλου του κύκλου εργασιών και η Ελληνική αγορά το
υπόλοιπο. Το 2007 η Αδριατική αγορά εμφανίζεται συρρικνωμένη. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι
αν αυτή η συρρίκνωση θα συνεχιστεί λόγω το εντονότατου ανταγωνισμού της περιοχής ή θα είναι
κάτι προσωρινό.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ (2001 –
2007)
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ/ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
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3.3.

ΑΝΑΛΥΣΗ EBITDA

Τα αποτελέσματα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μετά από μία
σημαντική ανάκαμψη της τάξης του 18% το 2006 σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα το 2005
εμφανίζουν αισθητή μείωση το 2007 που προσεγγίζει το -20% (Γράφημα 16). Η εικόνα αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των εταιρειών με εξαίρεση τη BLUE STAR FERRIES
δηλώνουν αισθητά χαμηλότερα αποτελέσματα EBITDA. Ενδεικτικά η ANEK LINES
παρουσιάζουν μειωμένο EBITDA κατά -17%, η MINOAN LINES κατά -25% και οι NEL LINES
σε επίπεδο -95%.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16: ΕΞΕΛΙΞΗ EBITDA ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)

Εκατομμύρια
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3.4.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα καθαρά αποτελέσματα δείχνουν μία εξίσου σημαντική μείωση της τάξης του -15% το 2007 σε
σχέση με το 2006, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 17. Μετά από τρεις συνεχείς αυξήσεις από το
2004 μέχρι το 2006 όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη που φτάνει το 80% σε σχέση με το 2005,
οι εταιρείες φαίνονται να επηρεάζονται φέτος τόσο από τις τιμές του πετρελαίου όσο και από τις
συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σε κάποιες γραμμές. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της
εταιρείας ANEK LINES για περιορισμό του κύκλου εργασιών της στη γραμμή Πειραιάς – Χανίων
λόγω ανταγωνισμού. Οι εταιρείες που παρουσιάζουν μειώσεις στα αποτελέσματα χρήσης τους είναι
οι ANEK LINES, MINOAN LINES, NEL LINES, SAOS FERRIES με αντίστοιχα ποσοστά -47%, 19%, -130% και -85%. Αντίθετα οι ATTICA GROUP και BLUE STAR FERRIES εμφανίζουν
αυξητικές και σταθερές τάσεις αντίστοιχα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)
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3.5.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Το 2007 η ανάκαμψη της χρηματοδότησης συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι στατιστικά
διαπιστώνεται σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου όλων των τραπεζών που στηρίζουν την
ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά. Ύστερα από πέντε και πλέον έτη η τραπεζική αγορά διεκπεραίωσε
μεγάλα κοινοπρακτικά δάνεια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων για τις εισηγμένες εταιρείες
MINOAN LINES και ANEK LINES ενώ η πιο δραστήρια εταιρεία στην τραπεζική χρηματοδότηση
ήταν η HELLENIC SEAWAYS λόγω των αλλεπάλληλων αναπτυξιακών της επενδύσεων.
Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 18, το 2007 οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά -12% σε
σχέση με το 2006. Από το 2002 όπου εμφανίζονται τα υψηλότερα επίπεδα δανεισμού οι δανειακές
υποχρεώσεις των εταιρειών έχουν μειωθεί κατά -44%. Η εν λόγω μείωση που επιτεύχθηκε
οφείλεται:
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• στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων κατόπιν των αναδιαρθρώσεων αυτών που κατέληξαν
σε πιο ρεαλιστικές δομές πληρωμών (σε σχέση µε τις αρχικές υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις
αποπληρωμών της τριετίας 1999-2001), και
• στην πώληση πλοίων που βοήθησαν στην μείωση των δανείων λόγω προπληρωμών
ΓΡΑΦΗΜΑ 18: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HSW (2001 – 2007)
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3.5.1. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Οι στενές σχέσεις παραδοσιακών υποστηρικτών της ελληνικής ακτοπλοΐας αναθερμάνθηκαν
ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα αρνητικής θέσης προς τον χώρο από τις ίδιες τις τράπεζες αφού η
τραπεζική πίστη επηρεάστηκε από την επίπονη διαδικασία των αναδιαρθρώσεων των
ομολογουμένως υπεραισιόδοξων μεγάλων κοινοπρακτικών δανείων των αρχών της δεκαετίας. Οι
εντυπωσιακές επενδύσεις σε νέα πλοία της HELLENIC SEAWAYS «άνοιξαν» την αγορά και τα
μεγάλα δάνεια της εταιρείας από τον Γαλλικό τραπεζικό όμιλο Natixis και την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας ενώθηκαν και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους
€154 εκ. όπου συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank και FBB. H είσοδος του
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ομίλου Λασκαρίδη στη MINOAN LINES μετά την εξαγορά του ποσοστού του που κατείχε ο κ.
Παναγόπουλος τον Ιούλιο 2007 έδωσε το έναυσμα για το μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο της
χρονιάς με την μορφή Club Deal. Το επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης και εξυγίανσης των
οικονομικών των κ.κ. Π. Λασκαρίδη και Γ. Στρίντζη στην HELLENIC SEAWAYS εφάρμοσε με
επιτυχία ο πρώτος στη MINOAN LINES με την βοήθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου των
Μινωικών κ. Α. Μανιαδάκη. Έτσι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 10 τράπεζες, πέντε ελληνικές
(Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, Εμπορική και EFG Eurobank) και πέντε αλλοδαπές (Natixis και
BNP από Γαλλία, Deutche Schiffsbank και Bayersche Hypovereinse Bank από Γερμανία και
Citibank από ΗΠΑ) συμμετείχαν υπό την μορφή Club Deal με πράκτορα την Εθνική Τράπεζα στην
έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 375 εκ Ευρώ. Το τελευταίο μεγάλο δάνειο του χώρου της
ακτοπλοΐας για την περασμένη χρονιά διεκπεραιώνει η Τράπεζα Πειραιώς για την ΑΝΕΚ LINES με
τον κ. I. Βαρδινογιάννη στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην έκδοση του νέου
ομολογιακού δανείου συμμετέχουν πέραν της Πειραιώς από ελληνικής μεριάς η Εθνική, η Alpha
Bank, η Εμπορική και η Attika Bank και η Natixis από τη Γαλλία. Και τα τρία δάνεια ουσιαστικώς
αναχρηματοδότησαν υφιστάμενα δάνεια αλλά με πολύ καλύτερους όρους για τις εταιρείες
δράττοντας τις θετικές συγκυρίες του 2007. Σημαδιακό ήταν επίσης και το μικρό κοινοπρακτικό της
νέο-εισηγμένης στο ΧΑΑ SAOS FERRIES από τις Εθνική και Νatixis η οποία ύστερα από
μακροχρόνιες επενδύσεις στον χώρο της ακτοπλοΐας χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια και μόνο
στράφηκε με την σειρά της στον τραπεζικό δανεισμό.
Τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στήριξαν οι τράπεζες και με απευθείας μη κοινοπρακτικά δάνεια κατά το
2007. Πιο σημαντικά αυτά της Millennium για τη NEL LINES, της Citibank για την BLUE STAR
FERRIES, της Natixis για την GA FERRIES, της Εθνικής για την AGOUDIMOS LINES και της
FBB για την SEA JETS HSC.
Πρέπει να τονισθεί επίσης ότι πέραν των δανείων με εγγύηση τον στόλο των εταιρειών πολλές ήταν
οι περιπτώσεις δανεισμού των μετόχων για αγορά μετοχικών πακέτων ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι
πολλές εναλλαγές μετοχικών σχημάτων στο χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας υποστηριχτήκαν από
τραπεζικό δανεισμό προερχόμενος από ελληνικές και ξένες τράπεζες. Από πηγές της αγοράς έχει
διαπιστωθεί ότι από ελληνικής μεριάς η τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά όπως επίσης και οι
Τράπεζες Marfin, EFG Eurobank και Millennium. Επίσης την μετακίνηση μετοχικών πακέτων
έχουν υποστηρίξει κατά το 2007 και ξένες τράπεζες όπως Deutche Bank, CSFB και Τράπεζα
Κύπρου. Αυτή η μορφή δανεισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στην στατιστική ανάλυση της
τραπεζικής χρηματοδότησης της Ελληνικής ακτοπλοΐας.
Στο Γράφημα 19 φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο δανεισμός των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών
πραγματοποιείται κυρίως μέσω κοινοπρακτικών δανείων (72%). Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών εταιρείες δανείζονται μέσω κοινοπρακτικών δανείων και λιγότερο από διμερής σχέσεις με
τις τράπεζες. Με εξαίρεση τη SUPERFAST και NEL LINES που διατηρούν μεγάλες διμερής
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σχέσεις με KFW και Mellenium αντίστοιχα, όλες οι εκτός χρηματιστηρίου εταιρείες συνάπτουν
διμερή (bilateral) δάνεια.
ΓΡΑΦΗΜΑ 19: ΤΥΠΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
(α)

(β)
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3.5.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
Η κρίση στην τραπεζική πίστη της Ελληνικής Ακτοπλοΐας κατά την περίοδο 2002-2005
διαμόρφωσε ριζικά την αγορά της τραπεζικής χρηματοδότησης του κλάδου. Όπως φαίνεται στο
Γράφημα 20 οι ελληνικές τράπεζες πλέον έχουν την μερίδα του λέοντος συμμετέχοντας κατά 60%
περίπου στον συνολικό δανεισμό της ελληνικής ακτοπλοΐας. Το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό των
ελληνικών τραπεζών ήταν μόλις 27% ενώ την πρωτοκαθεδρία είχε ο μόνιμα μεγαλύτερος
χρηματοδότης της ελληνικής ακτοπλοΐας την τελευταία δεκαετία η γερμανική αγορά που το 2004
συμμετείχε με ποσοστό 48% έναντι μόλις 22,26% το 2007. Ο κυριότερος λόγος αυτής της
διαφοροποίησης ήταν η πώληση πλοίων της SUPERFAST που χρηματοδοτούνταν κυρίως από την
γερμανική KFW καθώς επίσης και η αποχώρηση πολλών άλλων γερμανικών τραπεζών από την
συγκεκριμένη αγορά. Από τις 11 γερμανικές τράπεζες που συμμετείχαν με διαφορετικούς τρόπους
στην χρηματοδότηση της αγοράς το 2004 μόνο τέσσερις παραμένουν πλέον. Οι γαλλικές τράπεζες
είναι στην τρίτη θέση της καταγραφής των εθνικοτήτων των τραπεζών με ποσοστό περίπου 11%
από 7% που κατείχαν το 2004 ξεπερνώντας τις αντίστοιχες της Αμερικής (2004: 7,5%, 2007:
5,26%) και της Ολλανδίας (2004: 8%, 2007: 0,23%) που προηγούντο το 2004. Κύριος λόγος της
ανόδου της γαλλικής αγοράς είναι η είσοδος της Natixis στην Ελληνική αγορά η οποία έχει
μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο σε διεθνές επίπεδο και δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων στον
χώρο της ακτοπλοΐας.
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Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τράπεζες πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην άνθιση της ελληνικής
ακτοπλοΐας συμμετέχουν με μικρά ποσά η έχουν αποχωρήσει από την χρηματοδότηση της αγοράς
της ελληνικής ακτοπλοΐας Έτσι στον σχετικό πίνακα δεν υπάρχουν πλέον η Αμερικανική JP
Morgan, η Γαλλική Calyon, η Ολλανδική Fortis, η Νορβηγική Nordea και άλλες.
ΓΡΑΦΗΜΑ 20: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
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Από τις 34 τράπεζες που στήριζαν την ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά το 2004 μόλις 21 παραμένουν
εκ των οποίων τέσσερις έχουν ελάχιστη συμμετοχή. Όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 21 μόλις
επτά τράπεζες έχουν δεσμεύσει πάνω από €50 εκατομμύρια ενώ έξι από τις 10 πρώτες τράπεζες
είναι ελληνικές με πρώτη από όλες την Τράπεζα Πειραιώς.
Από τις 21 συνολικά τράπεζες, οι 13 έχουν μία και μόνο σχέση με εταιρεία της ελληνικής
ακτοπλοΐας ενώ μόλις έξι έχουν πάνω από τρεις σχέσεις με εταιρείες του κλάδου. Η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τις περισσότερες εταιρείες (9) ακολουθούμενη από την Εμπορική (7)
και τις Natixis και Πειραιώς με έξι σχέσεις (Γράφημα 22). Η First Business Bank ακολουθεί με
τρεις σχέσεις ενώ οι Citibank και η DSB ακολουθούν με δύο μόλις σχέσεις.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 21: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (2007)

Εκατομμύρια

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
ΓΡΑΦΗΜΑ 22: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (2007)
9

8

7

Εταιρείες

6

5

4

3

2

1
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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Αντίστοιχα με την πιο πάνω απεικόνιση στο Γράφημα 23 διαπιστώνεται ότι η εταιρεία με τις
περισσότερες τραπεζικές σχέσεις στην παρούσα φάση είναι η MINOAN LINES την οποία
χρηματοδοτούν 10 τράπεζες μέσω του ομολογιακού δανείου που υπέγραψε στα τέλη του 2007. Στον
πίνακα του πλήθους των τραπεζικών σχέσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών ακολουθούν η BLUE
STAR FERRIES με οκτώ σχέσεις και οι HELLENIC SEAWAYS και NEL LINES ΝΕΛ με επτά.
Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην ΑΝΕΚ LINES με το δεύτερο μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο
της αγοράς συμμετέχουν μόλις έξι τραπεζικοί χρηματοδότες
ΓΡΑΦΗΜΑ

23:

ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΜΕ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΡΕΙΑ (2007)
10
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8

Αριθμός Τραπεζών
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Στην παρούσα μελέτη έχουν αναγνωριστεί 14 εταιρείες που έχουν συνάψει δάνεια με τις τράπεζες
με συνολικό ύψος δανεισμού €1,370 εκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν κι άλλες εταιρείες
του κλάδου που έχουν συνάψει δάνεια τα οποία είναι από κατά τόπους καταστήματα τραπεζών
εκτός κέντρου η από άλλες τράπεζες του εξωτερικού. Όπως απεικονίζεται και στο Γράφημα 24 τον
μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό σε ύψος κεφαλαίου έχει η MINOAN LINES.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 24: ΎΨΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 2008
ΣΥΝΟΛΟ €1,370 εκ.
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

3.6.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται μία συγκριτική ανάλυση των εισηγμένων εταιρειών και της
HELLENIC SEAWAYS επιχειρώντας να δοθεί μία ποιο λεπτομερή εικόνα της κάθε εταιρείας και
των αποτελεσμάτων του κλάδου. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι εταιρείες με την μεγαλύτερη
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι η ANEK LINES και η HELLENIC SEAWAYS ενώ η
SAOS FERRIES έχει την χαμηλότερη απόδοση.
Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις οι εταιρείες που έχουν τον χαμηλότερο δείκτη είναι η
MINOAN LINES και η SAOS FERRIES παρά τη σημαντική αύξηση που παρουσιάζει η δεύτερη σε
σχέση με το 2006. Τον υψηλότερο δείκτη έχει η ATTICA GROUP και BLUE STAR FERRIES με
την HELLENIC SEAWAYS να είναι στα ίδια επίπεδα (γύρο στο 0,8). Βέβαια τα αποτελέσματα
αυτά δεν είναι ανησυχητικά για τις εταιρείες αυτές καθώς είναι πολύ μακριά από την επικίνδυνη
ζώνη της αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις εταιρείες στο θέμα του κόστους καθώς είναι ιδιαίτερα
ψηλό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών. Με εξαίρεση την NEL LINES η οποία παρουσιάζει
Σύμβουλοι της:
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σημαντική μείωση το 2007 σε σχέση με το 2006 οι υπόλοιπες υπό ανάλυση εταιρείες παρουσιάζουν
υψηλό κόστος πωλήσεων το οποίο εν μέρη δικαιολογείται από το κόστος των καυσίμων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (2006 – 2007)
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΤΟΣ

ANEK
LINES

ATTICA
GROUP

BLUE STAR
FERRIES

HELLENIC
SEAWAYS

MINOAN
LINES

NEL
LINES

SAOS
FERRIES

Πωλήσεις/
Ίδια Κεφάλαια

2006

2.29

0.72

0.66

0.79

0.75

0.46

0.38

2007

1.17

0.62

0.74

0.80

0.70

0.64

0.44

Δάνεια/
Σύνολο Υποχρεώσεων

2006

0.74

0.77

0.85

0.55

0.76

0.39

0.28

2007

0.69

0.80

0.82

0.78

0.50

0.58

0.36

Κόστος Πωλήσεων/
Πωλήσεις

2006

0.74

0.71

0.64

0.77

0.71

1.29

0.82

2007

0.76

0.70

0.65

0.74

0.62

0.30

0.94

Ίδια Κεφάλαια /
Σύνολο Υποχρεώσεων

2006

0.33

0.88

1.04

1.22

0.62

0.41

2.05

2007

0.71

1.14

1.15

1.15

0.69

0.56

1.24

Αποτελέσματα προ φόρων/
Χρεωστικοί Τόκοι

2006

1.55

1.40

2.58

2.23

0.73

6.26

-7.35

2007

0.69

2.63

2.20

2.42

0.66

-1.03

-4.76

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η τάση μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα ξεκάθαρα. Με
εξαίρεση τη SAOS FERRIES η οποία αύξησε σημαντικά τις δανειακές της υποχρεώσεις και την
HELLENIC SEAWAYS η οποία κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση σε μικρότερο βαθμό, οι
υπόλοιπες εταιρείες μείωσαν αισθητά τις υποχρεώσεις τους προσπαθώντας τα εκμεταλλευτούν τους
ιδίους χρηματοοικονομικούς πόρους.
Τέλος, η εικόνα των εταιρειών ως προς την ικανότητά τους για την αποπληρωμή τόκων είναι κάπως
διφορούμενη. Πάνω από τις μισές φαίνεται να παρουσιάζουν κανένα ή μικρή πιθανότητα εμφάνισης
προβλήματος αποπληρωμής, ενώ υπάρχει και μία μειοψηφία η οποία το 2007 δείχνει σημαντικές
ενδείξεις αδυναμίας αποπληρωμής τόκων (NEL LINES, SAOS FERRIES).
Αναλύοντας το σύνολο της αγοράς (Γράφημα 25) διαπιστώνεται μία οριακή αύξηση του κύκλου
εργασιών κατά +2,0% το 2007 σε σχέση με το 2006 φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της
τετραετίας (2004-2007). Το περιθώριο κερδών προ τόκων και αποσβέσεων παρουσιάζει μία σχετική
σταθερότητα καθώς κυμαίνεται μεταξύ του 21% και 26% τα τελευταία τέσσερα. Μάλιστα το 2007
έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του 21% σε σχέση την ανώτατη τιμή του 26% το 2006. Επίσης
αξιοσημείωτη είναι και η μείωση του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων ο
οποίος έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα (1,1) αντανακλώντας την μείωση του τραπεζικού
δανεισμού του συνόλου των εταιριών λόγω:
•

της ομαλής εξυπηρέτησης των δανείων για την κάθε μια εταιρία ξεχωριστά,

•

της πώλησης πλοίων και αποπληρωμή των δανείων αυτών.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 25: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (2004-2007)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (2004‐2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Επιχειρώντας να δούμε την πορεία του κλάδου των ακτοπλοϊκών εισηγμένων εταιρειών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργήθηκε ο δείκτης που απεικονίζεται στο Γράφημα 26, ο οποίος έχει
ως βάση τον μηνιαίο μέσο όγκο των συναλλαγών για το έτος 2007. Παράλληλα, στη δεξιά πλευρά
παρουσιάζεται και η αντίστοιχη πορεία του τζίρου. Η μορφή ομοιόμορφης καμπάνας που λαμβάνει
το συγκεκριμένο γράφημα αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο κινητικότητας σε
επενδυτικό επίπεδο που έλαβε χώρα την εκάστοτε χρονική περίοδο μέσα στο έτος. Όπως φαίνεται
την περίοδο του καλοκαιριού οι αγοροπωλησίες μεγάλων μετοχικών πακέτων και οι αυξήσεις
μετοχικών κεφαλαίων όπως των ΜΙΝΟΑΝ LINES, ΑΝΕΚ LINES και NEL LINES δικαιολογούν
την αύξηση του δείκτη. Επίσης η αύξηση του δείκτη προς το τέλος του έτους αιτιολογείται
σημαντικά από την εξαγορά της ATTICA GROUP και BLUE STAR FERRIES από την MARFIN
INVESTMENT GROUP. Δεν θα πρέπει βέβαια να αγνοήσουμε και την επιρροή των διεθνών
χρηματαγορών και της παγκόσμιας οικονομίας στις διακυμάνσεις του δείκτη.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 26: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας ξεχωριστά
(ANEK LINES, ATTICA GROUP, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS, MINOAN
LINES, NEL LINES, SAOS FERRIES) δίνοντας έμφαση σε μεγέθη χρηματοοικονομικά και
στατιστικά (μεταφορικό έργο). Επίσης παρουσιάζονται και άλλες σημαντικές εταιρείες του κλάδου
για τις οποίες όμως δεν μπορεί να γίνει εκτενείς αναφορά λόγω έλλειψης στοιχείων.

4.1.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

4.1.1.

ΑΝΕΚ LINES

Η εταιρεία συνεχίζει την πολιτική της ανανέωσης και ανάπτυξης του στόλου της κάνοντας χρήση
της αγοράς μεταχειρισμένων πλοίων κυρίως. Με εξαίρεση το επενδυτικό της πρόγραμμα που
περιλάμβανε τη ναυπήγηση πλοίων τύπου RO-PAX στις αρχές της δεκαετίας η εταιρεία έχει
Σύμβουλοι της:
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επικεντρωθεί στην αγορά μεταχειρισμένων μικρής ηλικίας. Το τελευταίο απόκτημα της εταιρείας
είναι το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ από την Ιαπωνία. Σε αυτή τη στρατηγική επιλογή οφείλεται και ο υψηλός
μέσος όρος ηλικίας του στόλου της εταιρείας ο οποίος ξεπερνά τα 20 έτη. Η διαχρονική εξέλιξη του
στόλου παρουσιάζεται στο Γράφημα 27.
ΓΡΑΦΗΜΑ 27: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΕΚ LINES (2000 – 2008)
ANEK LINES ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σήμερα η εταιρεία έχει στην κατοχή της 11 πλοία, όλα τύπου RO-PAX, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 3, από τα οποία πέντε δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αδριατικής, τέσσερα στην
Κρήτη και ένα (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) είναι ναυλωμένο στην Τυνησιακή εταιρεία COTAVAN.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX

Αριθμός Πλοίων
4
4
2
1

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ
ΝΑΥΛΩΣΗ
ΥΠΟ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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Το 2006 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα θετικά αποτελεσμάτων για την εταιρεία η οποία δεν
συνεχίστηκε και το 2007. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 τόσο το EDITDA όσο και τα καθαρά
αποτελέσματα μειώθηκαν αισθητά ενώ τα κόστη και κυρίως των καυσίμων παρουσίασαν σημαντική
άνοδο. Η επιβάρυνση από τις τιμές των καυσίμων σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του κύκλου
εργασιών ο οποίος αντικατοπτρίζεται μερικώς και από τις μικρές μεταβολές τις ζήτησης είναι οι
κυρίες αιτίες των αποτελεσμάτων αυτών. Στα θετικά του έτους είναι η μείωση των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων της εταιρείας οι οποίες μειώθηκαν κατά -17% μετά την αναδιοργάνωση των δανείων
της. Το 2007 χαρακτηρίζει την εταιρεία η έντονη κινητικότητάς της σε θέματα εξαγορών οι οποίες
ουσιαστικά πυροδοτήθηκαν με τη συμμετοχή του κ. Ε. Grimaldi στη μετοχική της σύνθεση το 2006
με περίπου 14%. Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην εξαγορά του
πακέτου των μετοχών του κ. Π. Λασκαρίδη στη HELLENIC SEAWAYS μέσω της SEA STAR
CAPITAL αλλά και του μεριδίου του κ. Ε. Grimaldi στην ANEK LINES. Αυτή τη στιγμή ο κ. Ι
Βαρδινογιάννης μέσω της SEA STAR CAPITAL ουσιαστικά ελέγχει την ANEΚ LINES και τη
HELLENIC SEAWAYS.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ANEK LINES (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τιμή Μετοχής (31η Δεκ.)

1.870.000
358.000
217.000
€254.718.000
€52.430.000
€23.541.000
€188.989.000
€67.662.000
€261.393.000
€1,09

2007
1.811.000
353.000
231.000
€254.332.000
€43.500.000
€12.284.000
€194.059.000
€74.592.000
€216.957.000
€2,26

Δ%
-3,2%
-1,4%
6,5%
-0,2%
-17,3%
-47,8%
2,7%
10,3%
-17,0%
107,5%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.1.2.

ATTICA GROUP

Η εξαγορά της εταιρείας από την MARFIN INVESTMENT GROUP αποτελεί το κύριο γεγονός της
χρήσης το 2007. Η εταιρεία περιόρισε το στόλο της ακόμα περισσότερο φτάνοντας τα τέσσερα
πλοία (Γράφημα 28) μετά από την πώληση του συνόλου των πλοίων τύπου RO-RO. Ο μέσος όρος
ηλικίας των πλοίων δεν ξεπέρασε τα 12 έτη καθώς η φιλοσοφία της ήταν στην αξιοποίηση
νεότευκτων πλοίων παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 28: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP (2000 – 2008)
ATTICA GROUP ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Πλέον η εταιρεία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αδριατικής με τέσσερα RO-PAX (Πίνακας
5) και στη Βόρεια Θάλασσα με ένα πλοίο της εταιρείας BLUE STAR FERRIES. Η έξοδος του
ομίλου από τις δύο αυτές αγορές ήταν επιτυχής αφού τα ποσά εκποιήσεων ήταν ικανοποιητικότατα
αφήνοντας σημαντικά κέρδη στον όμιλο. Η συρρίκνωση του στόλου καθιστά την εταιρεία πιο
ευέλικτη σε νέες επενδύσεις αλλά και σε συγχωνεύσεις επιθετικού η αμυντικού χαρακτήρα. Είδη
έχει ξεκινήσει η συγχώνευση με την εταιρεία BLUE STAR FERRIES.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX

Αριθμός Πλοίων
4

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι της:
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Διαπιστώνουμε την αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων (57%) και μικρή μείωση EBITDA (-2%)
λόγω:
•

αύξησης των εσόδων από συμμετοχές και χρεόγραφα,

•

συγκράτησης του κόστους λειτουργίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ATTICA GROUP (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

638.764
142.911
133.929
€326.597.000
€71.530.000
€39.371.000
€231.217.000
€100.800.000
€401.550.000

2007
582.911
123.142
114.023
€316.313.000
€69.600.000
€62.092.000
€221.652.000
€94.575.000
€361.754.000

Δ%
-8,7%
-13,8%
-14,8%
-3,1%
-2,6%
57,7%
-4,1%
-6,1%
-10,0%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.1.3.

BLUE STAR FERRIES

Μετά τις πώληση του καταμαράν SEAJET 2 και την αγορά των πλοίων Ε/Γ – Ο/Γ ΔΙΑΓΟΡΑΣ, Ε/Γ
– Ο/Γ ΠΑΤΜΟΣ και Ε/Γ – Ο/Γ ΡΟΔΟΣ το 2006 από τη ΔΑΝΕ, η BLUE STAR FERRIES το 2007
δεν πραγματοποίησε καμία νέα αντίστοιχη κίνηση. Σήμερα ο στόλος της αριθμοί τα οκτώ πλοία με
μέσο όρος ηλικίας τα 13 έτη (Γράφημα 29). Το γεγονός το οποίο χαρακτήρισε την χρήση του 2007
ήταν η εξαγορά της εταιρείας από την MARFIN INVESTMET GROUP η οποία τον Οκτώβριο
υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της BLUE STAR FERRIES για την
αγορά των κοινών ανωνύμων μετοχών.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ BLUE STAR FERRIES (2000 – 2008)
BLUE STAR FERRIES ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η εταιρεία εστίασε στην αξιοποίηση του στόλου της στις περιοχές των Κυκλάδων, των
Δωδεκανήσων, της Αδριατικής και της Βόρειας Θάλασσας (Πίνακας 7). Στις περιοχές της
Αδριατικής και της Βόρειας Ευρώπης η εταιρεία δραστηριοποιείται συμπληρωματικά με το στόλο
της ATTICA GROUP η οποία ακολουθεί στρατηγική αποεπένδυσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ BLUE STAT FERRIES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX

Αριθμός Πλοίων
1
1
4
2

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Β. ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το 2007 η BLUE STAR FERRIES εμφανίζει τα ποιο βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τις
υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην έντονη
δραστηριότητα, με δύο πλοία, στα Δωδεκάνησα αλλά και στη δρομολόγηση ενός πλοίου στην
Βόρεια θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αύξηση κατά 20% που εμφανίζει η εταιρεία δεν
έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της εταιρείας ιδιαίτερα καθώς οφείλεται κατά κύριο λόγω στη
Σύμβουλοι της:
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βελτίωση των υπηρεσιών με δεύτερο πλοίο στη γραμμή των Δωδεκανήσων αλλά και στη
δρομολόγηση του BLUE STAR 1 στη Βόρεια Ευρώπη. Σε αυτές τις δραστηριότητες οφείλεται και
αύξηση της κίνησης των φορτηγών και αυτοκινήτων και επομένως και αύξηση του κύκλου
εργασιών (Πίνακας 8).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ BLUE STAT FERRIES (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τιμή Μετοχής (31η Δεκ.)

3.351.170
425.662
143.042
€ 141.160.000
€ 40.835.000
€ 21.967.000
€90.044.000
€33.135.000
€176.757.000
€3,10

2007
3.309.822
458.611
159.059
€168.131.000
€44.312.000
€21.451.000
€108.748.000
€39.938.000
€163.592.000
€3,80

Δ%
-1,3%
7,8%
11,2%
19,1%
8,5%
-1,4%
20,8%
20,5%
-7,5%
22,6%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.1.4.

MINOAN LINES

Η MINOAN LINES παρουσιάζει μία σταθερότητα από πλευράς στόλου την τελευταία τριετία.
Μετά το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο οδήγησε την εταιρεία στην απόκτηση νέων πλοίων μέχρι
το 2001, η ανάγκη εξορθολογισμού της διαχείρισης των παγίων οδήγησε σε πωλήσεις πλοίων με
ποιο πρόσφατη την πώληση του Ε/Γ – Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΛΑΣ το 2006. Οι στρατηγικές επιλογής
αγορών νέων πλοίων έχει ως αποτέλεσμα σήμερα η εταιρεία να διαθέτει έναν από τους νεώτερους
και ποιο σύγχρονους στόλους της ακτοπλοΐας (Γράφημα 30).

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 30: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ MINOAN LINES (2000 – 2008)
MINOAN LINES ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μετά την είσοδο του ομίλου GRIMALDI το 2008, η εταιρεία δεν άλλαξε τις περιοχές
δραστηριοποίησής συνεχίζοντας να δίνει έμφαση στην περιοχή της Αδριατικής όπου έχει
δρομολογημένα τέσσερα πλοία. Στην Ελληνική αγορά περιορίζεται μόνο στην περιοχή της Κρήτης
με δύο πλοία και συγκεκριμένα στη γραμμή Πειραιάς – Ηράκλειο (Πίνακας 9).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ MINOAN LINES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX

Αριθμός Πλοίων
4
2

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 10, η εταιρεία παρουσιάζει μία σχετική
σταθερότητα ως προς το μεταφορικό της έργο τόσο σε επιβάτες όσο και σε αυτοκίνητα και
φορτηγά. Η ελαφρά επιδείνωση των οικονομικών δεικτών της οφείλεται στην πώληση των πλοίου
Ε/Γ – Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΛΑΣ το οποίο είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση των λειτουργικών
εξόδων αλλά και του κόστους των καυσίμων κατά -7,6%. Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως και οι
υπόλοιπες του κλάδου είχε την αντίστοιχη επιβάρυνση από την αύξηση των τιμών του BRENT.
Σύμβουλοι της:

44

Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας- Ιούνιος 2008

Χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας από τα
καύσιμα το οποίο έχει φτάσει να αντιπροσωπεύει το 47% του συνολικού κόστους λειτουργίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MINOAN LINES (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τιμή Μετοχής (31η Δεκ.)

1.549.000
280.000
157.000
€206.891.038
€61.393.830
€20.237.367
€129.020.000
€61.731.046
€347.346.896
€4,18

2007
1.524.000
275.000
150.000
€195.940.000
€46.300.000
€16.360.000
€121.750.000
€57.038.678
€210.501.182
€4,86

Δ%
-1,6%
-1,8%
-4,5%
-5,3%
-24,5%
-19,1%
-5,6%
-7,6%
-39,4%
16,3%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.1.5.

NEL LINES

Η εταιρεία NEL LINES διαχειρίζεται ένα στόλο 8 πλοίων με μέση ηλικία τα 24 έτη (Γράφημα 31).
Την τελευταία τριετία και ειδικά με την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου
από τον κ. Βεντούρη, η εταιρεία έχει ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο
περιλαμβάνει μία σειρά κινήσεων μεταξύ των οποίον είναι η αναδιάταξη των δανείων, η εξαγορά
της C-LINK, οι αναδιαπραγματεύσεις συμφωνιών με τα Γαλλικά ναυπηγεία για την τοποθέτηση
νέων μηχανών στα ταχύπλοα της εταιρείας και η πώληση πλοίων τα οποία χαρακτηρίστηκαν
ασύμφορης λειτουργίας.

Σύμβουλοι της:
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ΓΡΑΦΗΜΑ 31: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES (2000 – 2008)
NEL LINES ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η εταιρεία σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου δεν ακολουθεί
στρατηγική έντονη γεωγραφικής διαφοροποίησης καθώς αυτή περιορίζεται μόνο στον Ελλαδικό
χώρο. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 11, το 50% του στόλου της δραστηριοποιείται στις
Κυκλάδες, τα 3/8 στο Βόρειο Αιγαίο στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη και ένα πλοίο στην
περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα στη γραμμή Πειραιάς – Ρέθυμνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
HSC
HSC
RO-RO

Αριθμός Πλοίων
2
2
2
1
1

Περιοχή Δραστηριοποίησης
Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΡΗΤΗ
Β. ΑΙΓΑΙΟ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Παρά την αύξηση του μεταφορικού έργου το 2007 σε σχέση με το 2006 τα οικονομικά
αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 12. Αυτό εξηγείται από
το γεγονός ότι στα στοιχεία κίνησης και οικονομικών του 2006 δεν συμπεριλαμβάνεται αυτά της CΣύμβουλοι της:
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LINK με αποτέλεσμα οι μεταβολές να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα. Τα
καθαρά αποτελέσματα εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση που είναι απόρροια τόσο των
διαδικασιών συγχώνευσης των δύο εταιρειών όσο και του αυξημένου κόστος επισκευών των δύο
ταχύπλοων κατά 48% καθώς επίσης και του κόστους διοίκησης κατά 14%.
Εκτιμάται ότι η εταιρεία προκειμένου να είναι σε θέση να παραμείνει ανταγωνιστική θα πρέπει να
εξετάσει τη δρομολόγηση πλοίων της και σε άλλες πιο προσοδοφόρες περιοχές εκτός της
Ελληνικής, αφού το εγχείρημα της Κρήτης δεν ήταν και τόσο επιτυχές. Αναγνωρίζοντας τις
συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν, η εταιρεία πρόσφατα προχώρησε σε αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου η οποία καλύφθηκε στο 50% και έφτασε τα €16,6 εκατομμύρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ NEL LINES (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τιμή Μετοχής (31η Δεκ.)

603.548
77.990
23.003
€26.979.330
€43.772.687
€32.077.908
€147.653.365
€13.782.489
€59.824.807
€1,01

2007
934.177
125.662
27.897
€45.090.546
€2.120.003
-€9.830.001
€138.241.810
€18.959.124
€62.383.243
€0,79

Δ%
54.8%
61.1%
21,3%
67,1%
-95,2%
-130,7%
-6,4%
37,7%
4,3%
-21,8%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.1.6.

SAOS FERRIES

Η εταιρία SAOS FERRIES, συστάθηκε το 1975 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης από τους
κατοίκους και τους μετανάστες της Σαμοθράκης ως εταιρία λαϊκής βάσης, αρχικά με σκοπό την
σύνδεση του νησιού με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Άμεσα απέκτησε το
πρώτο Επιβατηγό – Οχηματαγωγό πλοίο «ΣΑΟΣ». Η εταιρία το 1999 προχωρά στην ναυπήγηση
του «ΣΑΟΣ ΙΙ» και την μετατροπή της νομικής της μορφής σε Α.Ε. Το 2001 η οικογένεια Φ.
Μανούση εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής αποκτώντας μεγάλο μερίδιο μετοχών. Στο διάστημα
2000 – 2005 δημιουργείται ένας όμιλος εταιριών με βασικό επενδυτή την οικογένεια Μανούση, που
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της μητρικής εταιρίας. Αντίστοιχα στη μητρική εταιρία ανήκει
το σύνολο των μετοχών των άλλων εταιριών - πλοιοκτητριών. Η εταιρεία παρουσιάζει μία
αλματώδη ανάπτυξη η οποία φαίνεται στο Γράφημα 32 όπου παρουσιάζεται η πορεία του στόλου
Σύμβουλοι της:
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από το 2000 μέχρι σήμερα. Όπως φαίνεται και στο γράφημα η στρατηγική της εταιρείας είναι η
εκμετάλλευση μεταχειρισμένων πλοίων τύπο RO-PAX και RO-RO κυρίως. Στα μέσα του 2007
συγχωνεύτηκε με την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ με αποτέλεσμα η οικογένεια Μανούση να κατέχει πλέον
του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Γκάλης και να έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της εισηγμένης εταιρείας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 32: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ SAOS FERRIES (2000 – 2008)
SAOS FERRIES ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται με 11 πλοία (Πίνακας 13) στις περιοχές των Κυκλάδων, των
Σποράδων και του Βορείου Αιγαίου όπου και συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη δραστηριότητά της. Η
στρατηγική της εταιρείας μέχρι και το 2005 ήταν να στηρίζει σημαντικό μέρος του κύκλου
εργασιών της σε επιδοτήσεις άγονων γραμμών οι οποίες συνεισέφεραν γύρω στο 40% των εσόδων
της. Από το 2006 και μετά όμως η στρατηγική αυτή έχει αλλάξει εστιάζοντας πλέον όλο και
περισσότερο σε έσοδα που προέρχονται από τη δραστηριοποίηση του στόλου στο ανταγωνιστικό
κομμάτι της αγοράς.

Σύμβουλοι της:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ SAOS FERRIES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-RO
HYDROFOILS

Αριθμός Πλοίων
1
1
5
3
1

Περιοχή Δραστηριοποίησης
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ/ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Το αυξημένο μεταφορικό έργο σε συνδυασμό με την αύξηση του κύκλου εργασιών δείχνουν τη
δυναμική του ομίλου η οποία ξεκίνησε από το 2004. Τα αρνητικά καθαρά αποτελέσματα οφείλονται
σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του κόστους πωληθέντων και στο κόστος των καυσίμων των
οποίων η επιβάρυνση έφτασε το 34% (Πίνακας 14). Η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους των
καυσίμων οφείλεται όχι μόνο στις διεθνής αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου αλλά και στην
υψηλή κατανάλωση που συνήθως έχουν πλοία παλαιότερης τεχνολογίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ SAOS FERRIES (2006 – 2007)
2006
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

348.668
67.179
41.008
€19.397.000
€1.057
-€3.745.000
€15.856.000
€8.271.000
€7.585.000

2007
490.369
96.003
46.859
€23.282.000
€3.487.000
-€6.915.000
€21.844.000
€11.149.000
€15.891.000

Δ%
40,5%
42,9%
14,0%
20,3%
3.242,7%
-84,5%
37,8%
34,8%
109,5%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

4.2.

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

4.2.1.

HELLENIC SEAWAYS

Η HELLENIC SEAWAYS κατέχει τον μεγαλύτερο σε μέγεθος στόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες
υπό ανάλυση εταιρείες. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα 33 το 2007 διαχειρίστηκε 33 πλοία
(αρκετά διαφοροποιημένα από πλευράς τύπου) τα οποία δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην
περιοχή του Αιγαίου. Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της επιβατηγά – οχηματαγωγά, υδροπτέρυγα,
ταχύπλοα και οχηματαγωγά. Από το 2004 και μετά, η εταιρεία ακολουθεί πιστά τον στρατηγικό της
Σύμβουλοι της:
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σχεδιασμό ο οποίος εστιάζει στην ανανέωση του στόλου και στο ορθολογισμό των λειτουργιών της.
Χαρακτηριστικές κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η πώληση 32 υπερήλικων πλοίων και η
αγορά μεταχειρισμένων ή η ναυπήγηση νέων, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση του μέσου όρου
ηλικίας από 22,8 στα 17,2 έτη. Οι αγορές των πλοίων Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ, Ο/Γ CELTIC SUN και η
ναυπήγηση του Ε/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ σε Ελληνικά ναυπηγεία αποτελούν τις τελευταίες
αξιοσημείωτες κινήσεις της εταιρείας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 33: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS (2000 – 2008)
HELLENIC SEAWAYS ΣΤΟΛΟΣ 2000 ‐ 2008
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σήμερα ο στόλος της αριθμεί 33 πλοία από τα οποία 11 είναι ταχύπλοα (HSC), 7 είναι υδροπτέρυγα
(HYDROFOILS), 10 είναι επιβατηγά – οχηματαγωγά (RO-PAX) και 5 είναι οχηματαγωγά (RORO). Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 15 η εταιρεία δραστηριοποιείται στις περιοχές των
Κυκλάδων, του Αργοσαρωνικού, των Σποράδων, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης. Επίσης
δραστηριοποιείται και στην περιοχή της Αδριατικής με πλοία τύπου RO-RO, εστιάζοντας στο
κομμάτι της ζήτησης φορτηγών και οχημάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS 2008
Τύπος Πλοίου
HSC
HSC
HSC
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
HYDROFOILS
HYDROFOILS
RO-RO
RO-RO
RO-RO

Αριθμός Πλοίων
7
2
2
3
2
1
2
1
1
6
1
3
1
1

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΚΡΗΤΗ
ΑΡΓΟΡΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
ΝΑΥΛΩΣΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΡΓΟΡΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΑΥΛΩΣΗ
ΥΠΟ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
H αναδιοργάνωση των δρομολογίων, επέτρεψε την αύξηση της πληρότητας των πλοίων, και σε
συνδυασμό με την αύξηση της χωρητικότητας και ανανέωσης του στόλου αλλά και της αύξησης
του μεσοσταθμικού ναύλου ανά μεταφερόμενο επιβάτη και όχημα λόγω της μερικής
απελευθέρωσης του κρατικού ναυλολογίου, οδήγησαν στην βελτίωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων για δεύτερη χρονιά (Πίνακας 16). Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση +10,2%,
τα αποτελέσματα EBITDA +42% και τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων κατά +72,6%, παρά την
μείωση του μεταφορικού έργου επιβατών (-3.9%), αυτοκινήτων (-2,8%) και την μικρή αύξηση των
φορτηγών (+3,4%). Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη συγκράτηση των κόστους πωληθέντων αλλά
και του κόστους καυσίμων της οποίας η αύξηση είναι σχεδόν μηδενική σε σχέση με το 2006.
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ HELLENIC SEAWAYS (2006 – 2007)
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά αποτελέσματα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίμων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2006

2007

5.937.864
643.121
97.089
€165.406.163
€25.450.000
€10.19.203
€129.578.185
€56.931.820,13
€95.293.475

5.714.145
625,443
100.515
€182.334.699
€36.575.000
€17.643.185
€135.359.424
€56.462.217,13
€155.422.709

Δ%
-3,9%
-2,8%
3,4%
10,2%
42,0%
72,6%
4,46%
0,0%
63,1%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας, τα οποία στηρίζονται στα βελτιωμένα οικονομικά, αποτελέσματα
είναι η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω
ανάπτυξή της με πρόσβαση σε νέα ίδια κεφάλαια, αλλά και για να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της
μετοχής της. Η νέες εξελίξεις με την αγορά πλειοψηφικών πακέτων από τους κ Ε. Grimaldi και Ι.
Βαρδινογιάννη δημιουργούν νέα δεδομένα στις στρατηγικές της εταιρείας η οποίες θα εξαρτηθούν
πλέον από τις δυναμικές που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της.

4.2.2.

AEGEAN SPEED LINES

Η εταιρεία AEGEAN SPEED LINES δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά
διαθέτοντας με τρία ταχύπλοα μετά την πώληση του SPEEDRUNNER I και την αγορά των
SUPERSEACAT III και SUPERSEACAT IV, εξυπηρετώντας την περιοχή των Κυκλάδων (Πίνακα
17). Η μετοχική της βάση αποτελείται από Έλληνες και ξένους επενδυτές. Κύριος μέτοχος είναι ο
κ. Λεωνίδας Ευγενίδης-Δημητριάδης
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΣΤΟΛΟΣ AEGEAN SPEED LINES 2008
Τύπος Πλοίου
HSC
HSC
HSC

Όνομα Πλοίου
SPEEDRUNNER II
SUPERSEACAT III
SUPERSEACAT IV

Έτος Ναυπήγησης
1996
1999
1999

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Πηγή: XRTC Business Consultants

4.2.3.

AGOUDIMOS LINES

Η AGOUDIMOS LINES είναι μία παραδοσιακή οικογενειακή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, με
τριακονταετή ανελλιπή παρουσία στην υπηρεσία του επιβατηγού κοινού. Η AGOUDIMOS LINES
αποτελούν θυγατρική εταιρεία του ναυτιλιακού ομίλου FLANMARE SHIPPING INC, ενός ομίλου
που επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές του στον τομέα του ξηρού φορτίου διατηρώντας υπό
την κατοχή του έναν στόλο φορτηγών πλοίων. Σήμερα διαθέτει στόλο 5 πλοίων RO-PAX (Πίνακας
18) εξυπηρετώντας τρεις γραμμές εξωτερικού από Ιταλία για Ελλάδα και μία για Αλβανία και δύο
γραμμές ακτοπλοΐας εσωτερικού από Ραφήνα για Κυκλάδες και από Θεσσαλονίκη/Καβάλα προς
Νησιά Β.Α. Αιγαίου. Η εταιρεία ανήκει στη οικογένεια Μίμη Αγούδημου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΣΤΟΛΟΣ AGOUDIMOS LINES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX

Όνομα Πλοίου
IONIAN KING
IONIAN SKY
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Έτος Ναυπήγησης
1991
1974
1962
1972
1975

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Β.Α.ΑΙΓΑΙΟ

Πηγή: XRTC Business Consultants

4.2.4.

G.A. FERRIES

Η GA FERRIES είναι μία παραδοσιακή οικογενειακή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, με πολυετή
παρουσία στην υπηρεσία του επιβατηγού κοινού. Ιδρύθηκε από τον κ. Γεράσιμο Αγούδημο, το
1988, με την αγορά του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΤΑΛΙΑΝΑ και του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΙΛΕΝΑ. Η G.A.FERRIES
έχοντας έγκαιρα συνειδητοποιήσει την αλλαγή των δεδομένων στο χώρο της ακτοπλοΐας, καθώς και
την ανάγκη για παροχή ολοένα και πιο ποιοτικών υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του
νέου επενδυτικού της πλάνου. Ο επιβατικός στόλος της εταιρίας απαριθμεί σήμερα 7 επιβατηγάοχηματαγωγά πλοία και 1 ταχύπλοο (Πίνακας 19) εξυπηρετώντας τις περιοχές των Κυκλάδων, της
Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, δηλαδή σχεδόν όλου του Αιγαίου Πελάγους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΣΤΟΛΟΣ GA FERRIES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
HSC

Όνομα Πλοίου
ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΤΑΛΙΑΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΙΛΕΝΑ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΡΟΜΙΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
JET FERRY 1

Έτος Ναυπήγησης
1980
1969
1971
1969
1973
1974
1976
1995

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/ΚΡΗΤΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Β.Α.ΑΙΓΑΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Β.Α.ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/ΚΡΗΤΗ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Πηγή: XRTC Business Consultants
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4.2.5.

KALLISTI FERRIES

Η εταιρεία KALLISTI FERRIES ιδρύθηκε το 2007 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των
κυριών Γιώργου Σπανού και Pascal Lota. Και οι δύο έχουν μακροχρόνια εμπειρία στη ναυτιλία με
τον πρώτο να δραστηριοποιείται στο χώρο μέσω της SPANOS MARITIME & TRADING GROUP
και ο δεύτερος μέσω των CORSICA FERRIES και SARDINIA FERRIES (Πίνακας 20). Η εταιρεία
από φέτος δραστηριοποιείται με δύο πλοία στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου στη γραμμή Πειραιάς
– Σάμος –Ικαρία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΣΤΟΛΟΣ KALLISTI FERRIES 2007
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX

Όνομα Πλοίου
CORSICA EXPRESS III
SARDINIA VERA

Έτος Ναυπήγησης
1996
1975

Περιοχή Δραστηριοποίησης
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ

Πηγή: XRTC Business Consultants

4.2.6.

LANE LINES

Η Λασιθιώτικη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΛΑΝΕ) δραστηριοποιείτε με τρία πλοία RO-PAX
όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 21. Στρατηγικός μέτοχος της ΛΑΝΕ είναι η ΑΝΕΚ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΣΤΟΛΟΣ LANE LINES 2008
Τύπος Πλοίου
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX

Όνομα Πλοίου
ΜΥΡΤΙΔΙΟΤΙΣΣΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Έτος Ναυπήγησης
1975
1975
1976

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/ΚΡΗΤΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ/Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ/Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ

Πηγή: XRTC Business Consultants

4.2.7.

SEA JETS HSC JOINT VENTURE (ILIOPOULOS GROUP)

Η εταιρεία ILIOPOULOS GROUP, ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην ακτοπλοΐα το 1997 με
την αγορά ταχύπλοου το οποίο είχε υπηρεσιακή ταχύτητα 50 ναυτικών μιλίων. Το 2003 αγόρασε
δύο ταχύπλοα το SEAJET 2 και SUPERJET όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 22, και σήμερα
διαχειρίζεται ένα στόλο 9 πλοίων από τα οποία 2 είναι ταχύπλοα και 7 υδροπτέρυγα με κύρια
περιοχή δραστηριοποίησης τις Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι ο
πεπειραμένος στον χώρο της ακτοπλοΐας κ. Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος είναι και εφοπλιστής
δεξαμενοπλοίων. Πρόσφατα η εταιρεία αγόρασε ένα ακόμη πλοίο αυξάνοντας τον στόλο σε 3 πλοία
Σύμβουλοι της:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΣΤΟΛΟΣ SEA JETS HSC JOINT VENTURE 2007
Τύπος Πλοίου
HSC
HSC

Όνομα Πλοίου
SEA JET 2
SUPER JET

Έτος Ναυπήγησης
1998
1995

Περιοχή Δραστηριοποίησης
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Πηγή: XRTC Business Consultants

5. ΕΙΔΙΚΟ ΈΝΘΕΤΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Η πολυπλοκότητα του Ελληνικού ακτοπλοϊκού συστήματος αποτελεί τον σύγχρονο γρίφο τον οποίο
προσπαθούν να επιλύσουν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες τις τελευταίες δεκαετίες αποσκοπώντας
στην δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού με την παράλληλη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής. Ο νόμος 2932/2001 αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό το στόχο θέτοντας σειρά προϋποθέσεων
για τον χαρακτηρισμό των ελεύθερων και επιδοτούμενων γραμμών. Αναλυτικές αναφορές έχουν
προηγηθεί σε παρελθούσες μελέτες της XRTC Ldt. στις οποίες έχουν παρουσιαστεί. Σύμφωνα με
στοιχεία του 2007 το Ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστημα απαρτίζεται από 356 γραμμές από τις οποίες οι
242 είναι ελεύθερες, οι 84 επιδοτούμενες και οι 30 πορθμειακές (Γράφημα 34).
ΓΡΑΦΗΜΑ 34: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πορθμειακές
30
Επιδοτούμενες

Ελεύθερες

84

242
Ελληνικό
Ακτοπλοϊκό
Σύστημα
356

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής το Ελληνικό κράτος επιδοτεί το σύνολο των μέσων
μεταφοράς (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια) αποσκοπώντας σε διαφορετικούς στόχους για κάθε ένα
από αυτά. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα 35 τα ποσά που διατίθενται από τον τακτικό
προϋπολογισμό για τις επιδοτούμενες γραμμές στην περιοχή του Αιγαίου από τα αρμόδια υπουργεία
(Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) παρουσιάζουν μία μέση αύξηση του +8% από
το 2005 μέχρι και σήμερα. Μπορεί από το 2007 τα δύο αυτά Υπουργεία να έχουν συγχωνευτεί,
στην ουσία όμως εξακολουθεί το κάθε ένα να ασκεί τις αρμοδιότητες που είχε από το παρελθόν με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαία εποπτεία και συνολική στρατηγική σε θέματα ακτοπλοΐας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 35: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (2005 – 2008)

Εκατομμύρια

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2005‐2008)
€40

€35

€30

€25
€ 22.00

€ 22.70

€ 20.00
€20

Υπουργείο Αιγαίου

€ 17.00

Υπουργείο Ναυτιλίας

€15

€10

€5

€ 10.60

€ 11.50

€ 12.00

€ 12.36
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2006
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€0

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Βάση Εκθέσεων Κρατικού Προϋπολογισμού)
Το σύνολο των εγγεγραμμένων δημοσίων δαπανών για το 2008 φτάνουν τα €35 εκατομμύρια για
την εξυπηρέτηση 84 επιδοτούμενων γραμμών αριθμός ο οποίος δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους
μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών καθώς υπάρχουν παράπονα σχετικά με τη
συχνότητα, ταχύτητα και σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλοίων καθώς αρκετά είναι
ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας. Θα πρέπει βέβαια εδώ να επισημανθεί ότι το σύνολο των πραγματικών
επιδοτήσεων ξεπερνά αρκετά το ποσό των εγγεγραμμένων δαπανών προσεγγίζοντας το ποσό των
€50 εκατομμυρίων για το έτος 2007. Προσπαθώντας να κάνουμε μία σύγκριση με άλλες
Ευρωπαϊκές περιοχές αξίζει να δοθεί το παράδειγμα του νησιού Gotland της Σουηδίας για τη
Σύμβουλοι της:
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σύνδεση του οποίου το Σουηδικό δημόσιο επιδοτεί την ακτοπλοϊκή εταιρεία με €25 εκατομμύρια
ετησίως! Το ποσό αυτό αποτελεί το 30% του κύκλου εργασιών της εταιρείας έναντι του 20% που
επιδοτεί το Ελληνικό δημόσιο. Παρά το γεγονός ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιβάλει πιο
αυστηρά κριτήρια επιλογής (βλέπε Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας 2007, XRTC Ltd) δίνοντας
κίνητρα για τη δρομολόγηση πλοίων νέας ηλικίας, η εικόνα δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα καθώς οι
ακτοπλόοι παρουσιάζονται διστακτικοί.
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 23 για το 2007 επιδοτήθηκαν 84 γραμμές (31 από το ΥΕΝ και 53
από το ΥΑΝΠ) οι οποίες εξυπηρετήθηκαν από 40 ακτοπλοϊκές εταιρείες. Από τις εταιρείες που
έχουν αναλυθεί στην παρούσα μελέτη σημαντική δραστηριότητα σε επιδοτούμενες γραμμές
παρατηρείται από τις SAOS FERRIES, NEL LINES (μέσω της C-LINK), BLUE STAR FERRIES,
και G.A. FERRIES.
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (2006-2007)
Αριθμός Γραμμών
2006

2007

Αριθμός Εταιρειών

Υ.Ε.Ν.

29

31

Δ%
6,8%

2006
12

2007
12

Δ%
0,0%

Υ.Α.Ν.Π

34

53

55,9%

19

28

47,4%

ΣΥΝΟΛΟ

63

84

33,3%

31

40

29,0%

Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το 2007 αποτέλεσε αναμφίβολα έτος ορόσημο στην εξέλιξη της μετοχικής δραστηριότητας των
ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η συγκυρία αυτή συντελέστηκε χρονικά ταυτόχρονα με τους
τεράστιους κλυδωνισμούς που πυροδότησε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος η
«φούσκα» της αγοράς ενυπόθηκων δανείων μειωμένης εξασφάλισης στις Η.Π.Α. το εύρος και το
βάθος της οποίας παραμένει δύσκολο να εντοπιστεί μέχρι σήμερα παρά τις πολλές προσπάθειες των
αναλυτών. Παράλληλα με την βαθιά αυτή κρίση που έχει προκαλέσει διαγραφές δισεκατομμυρίων
δολαρίων στους ισολογισμούς παγκόσμιων χρηματοοικονομικών ομίλων και ασταμάτητη παροχή
κεφαλαίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, έχει δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου άνοδος των
τιμών τόσο των βασικών αγροτικών προϊόντων που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια όσο και
των πολύτιμων μετάλλων αλλά πάνω από όλα του πετρελαίου.
Όλο αυτό το πλέγμα των εξελίξεων που ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο επηρέασε αναμφίβολα
τις μετοχικές αξίες των εισηγμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά
περισσότερο προσέθεσε μεγάλο βάρος στο κόστος διαχείρισής τους δεδομένης της μεγάλης ανόδου
της τιμής του πετρελαίου. Βέβαια, η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε με αντίστοιχη άνοδο της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου Η.Π.Α. με το Ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι ενώ η
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άνοδος σε τιμές δολαρίου ΗΠΑ είναι της τάξης του 75% σε Ευρώ είναι της τάξης του 48% από τον
Ιανουάριο του 2007 έως σήμερα. Παράλληλα με αυτές τις αρνητικές εξελίξεις σε επίπεδο
λειτουργικού κόστους για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες το 2007 βρήκε την καθεμία από αυτές σε
διαφορετική κατάσταση τόσο σε επίπεδο μεταφορικού έργου και αριθμού πλοίων όσο και σε
επίπεδο χρηματοοικονομικής κατάστασης. Για παράδειγμα, η MINOAN LINES προέβη σε
αναδιάρθρωση των δανειακής της υποχρεώσεων μέσω της έκδοσης ενός μεγάλου ομολογιακού
δανείου αξίας 375 εκ. Ευρώ αλλά και η ΑΝΕΚ LINES σύναψε αντίστοιχο δάνειο αξίας 245 εκ.
Ευρώ χρηματοδοτώντας επίσης νέες αγορές.
Η σταδιακή εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον ευρωπαϊκό νόμο, μέσω του νομοθετικού
πλαισίου 2932/2001, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονων ανταγωνιστικών συνθηκών στην
ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά προσφέροντας μία σειρά ευκαιριών -αλλά και απειλών- στις
ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η σταθεροποίηση της ζήτησης που παρατηρείται στις γραμμές της
Αδριατικής, αλλά και οι αρνητικές μακρο-οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές
εταιρείες τόσο με την αύξηση των επιτοκίων όσο και από την αύξηση των καυσίμων αποτελούν
σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι και υπαγορεύουν ακόμη και αμυντικές
στρατηγικές. Η επιβάρυνση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα οικονομικά αποτελέσματα των υπό
ανάλυση εταιρειών τα οποία κυρίως λόγω των ανόργανων εσόδων (εκποιήσεις πλοίων ή γραμμών)
έδειξαν την ανελαστικότητα της συγκεκριμένης λειτουργικής δαπάνης όπως και παρουσιάζεται στο
Γράφημα 36.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 ξεκίνησαν οι ζυμώσεις για την αναδιάταξη των
μετοχικών πακέτων και την προώθηση εξαγορών και συγχωνεύσεων σε ένα τομέα που για πολλά
έτη παρέμενε στην αφάνεια και εκτός του ενδιαφέροντος των τραπεζιτών επενδυτικής τραπεζικής.
Έτσι η διαμορφωθείσα πλέον κατάσταση στην ελληνική ακτοπλοΐα παρουσιάζει σημαντικές
αποκλίσεις από τις αρχές του προηγούμενου έτους σε επίπεδο μετόχων. Σημαντικές κινήσεις της
χρονιάς χαρακτηρίζονται η πώληση των μεριδίων του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη τόσο από τη
MINOAN LINES όσο και από την HELLENIC SEAWAYS εξασφαλίζοντας σημαντικά για τους
επενδυτές κέρδη, όπως βέβαια και του σύγχρονου αναμορφωτή του κλάδου της Ελληνικής
Ακτοπλοΐας κ. Περικλή Παναγόπουλου ο οποίος αρχικώς πούλησε το μερίδιο που κατείχε στις
Μινωικές Γραμμές και λίγους μήνες αργότερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας που
δημιούργησε, την ATTICA GROUP, στην MARFIN INVESTMENT GROUP. Τρίτη εξίσου
σημαντική κίνηση από πλευράς μοναδικότητας ήταν η μετοχική εναλλαγή του εκλεκτού ευρωπαίου
ακτοπλόου κ. Emmanuel Grimaldi από την ΑΝΕΚ στις Μινωικές (!) και η εξαγορά του
πλειοψηφικού πακέτου της HELLENIC SEAWAYS από την νεοεισερχόμενη κυπριακή εταιρεία
SEA STAR CAPITAL κύριος μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Ι. Βαρδινογιάννης της ΑΝΕΚ.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36: ΕΞΕΛΙΞΗ EBITDA ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΒΑΡΕΛΙΟΥ BRENT ΣΕ $ ΚΑΙ €

Εκατομμύρια

ΕΞΕΛΙΞΗ EBITDA ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ‐ HELLENIC SEAWAYS ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
ΒΑΡΕΛΙΟΥ BRENT (2003‐2007)
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η ATTICA GROUP βρίσκεται πλέον σε φάση συγχώνευσης με την BLUE STAR FERRIES με
κύριο μέτοχο την MARFIN INVESTMENT GROUP, η ΑΝΕΚ LINES έχει πλέον βασικό μέτοχο
την Κυπριακή εισηγμένη εταιρεία SEA STAR CAPITAL η οποία επίσης ελέγχει το 36,5% της
HELLENIC SEAWAYS, η MINOAN LINES ελέγχεται κυρίως από την εταιρεία ATLANTICA DI
NAVIGAZIONE του ομίλου Grimaldi, η NEL LINES προέβη σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της κατά €16,7 εκατομμύρια, η οποία έγινε πρόσφατα και σε μία περίοδο αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας και τέλος η SAOS FERRIES συγχωνεύτηκε με την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ με αποτέλεσμα η
οικογένεια Μανούση να κατέχει πλέον του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ
και να έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της εισηγμένης
εταιρείας.
Χαρακτηριστική είναι και η κατακόρυφη μείωση του συνόλου των τραπεζικών χαρτοφυλακίων η
οποία οφείλεται στην ομαλή αποπληρωμή των δανείων την τελευταία πενταετία, στην έλλειψη
πολλών νέων επενδύσεων και στην πώληση πολλών πλοίων προς ξένες ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης οι εξαγορές εταιρειών από νέα πρόσωπα το ίδιο χρονικό διάστημα
Σύμβουλοι της:
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και κυρίως κατά το 2007. Έτσι τραπεζικοί υποστηρικτές των κυρίων μετόχων όπως του κ.
Παναγόπουλου ή του κ. Λασκαρίδη για παράδειγμα δεν είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν τα
επιχειρηματικά σχέδια των νέων κύριων μετόχων. Αντιθέτως υπάρχει το ενδεχόμενο άλλες τράπεζες
να εισέλθουν στον χώρο όπως συνέβη και με την πρώην NOVA, νυν Millennium, που στήριξε τα
επιχειρηματικά σχέδια του κ. Βεντούρη της NEL LINES και έτσι εισήλθε στον χώρο. Το ανήσυχο
συμπέρασμα της νέας τάξης πραγμάτων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ακτοπλοΐας είναι η
συνεχιζόμενη μείωση των ξένων τραπεζών και ο επηρεασμός του διεθνοποιημένου χαρακτήρα των
τραπεζικών οργανισμών την τελευταία πενταετία. Η μείωση κατά 50% του αριθμού των τραπεζών
είναι ανησυχητική για το μέλλον και γίνεται επικίνδυνη αν κανείς λάβει υπόψη την παρούσα κρίση
στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
επιχειρηματικά πλάνα των μεγάλων εταιρειών ούτε άμεση ανάγκη άντλησης κεφαλαίων που
καθιστά την τραπεζική χρηματοδότηση αναγκαία. Για τις λίγες και μικρές ανάγκες τραπεζικού
δανεισμού των μεγάλων εταιρειών υπάρχουν οι πιστοί και οι ειδικευμένοι στην αγορά τραπεζικοί
οργανισμοί οι οποίοι φαίνονται διατεθειμένοι να τα υποστηρίξουν. Το ουσιαστικό πρόβλημα στη
χρηματοδότηση γίνεται αντιληπτό από τις μικρότερες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται λίγα μόνο
πλοία και δεν έχουν καλύψει πλήρως τους κανόνες της εταιρικής διαφάνειας, απαραίτητη
προϋπόθεση για σύναψη νέων δανείων από τις τράπεζες.
Η τραπεζική ναυτιλιακή χρηματοδότηση πλήττεται, όπως αναφέρθηκε, από την διεθνή
χρηματοπιστωτική κρίση. Έτσι επηρεάζεται και η χρηματοδότηση της ακτοπλοϊκής αγοράς.
Αποτέλεσμα αυτής είναι και η σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού που θα πρέπει να
καλύψουν οι εταιρείες σε περίπτωση που έχουν ανάγκη να αντλήσουν στην παρούσα φάση νέα
κεφάλαια. Η εν λόγω αύξηση κόστους δανεισμού θα επηρεάσει εκ νέου τα λειτουργικά
αποτελέσματα των εταιρειών στο μέλλον. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του κλάδου
της χρηματοδότησης της ακτοπλοΐας στις επόμενες χρονιές είναι η αναγκαιότητα νέων επενδύσεων
σε πλοία φιλικά προς το περιβάλλον, γρήγορα και σύγχρονα. Η αδράνεια των περισσοτέρων
εταιρειών του κλάδου κατά την τελευταία πενταετία δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Οι εταιρείες
θα χρειαστεί να διαμορφώσουν νέους στρατηγικούς σχεδιασμούς που θα οδηγήσουν σε αύξηση των
επενδύσεων και αύξηση της ζήτησης τραπεζικού δανεισμού. Η ανάγκη αυτή σε συνδυασμό με την
έλλειψη καλών μεταχειρισμένων πλοίων αλλά και κλινών για νέες κατασκευές στην Ασία είναι
πιθανό να οδηγήσουν την ελληνική ακτοπλοΐα σε νέες παραγγελίες στην ευρωπαϊκή αγορά και
πιθανότατα και στην Ελλάδα ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο νεότευκτων
πλοίων από τα ναυπηγία Ελευσίνας. Τις νέες αυτές παραγγελίες θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν
οι τράπεζες με νέα δάνεια αλλά παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα σε ευρωπαϊκές εταιρείες
Εξαγωγικής Πίστωσης (export credit agencies) να συνάψουν νέα δάνεια. Σημαντικό ρόλο τέλος
στην ελληνική αγορά θα παίξουν τόσο η δυνατότητα άντληση κεφαλαίων από το ΧΑΑ όσο και η
επιθυμία στήριξης της αγοράς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονισθεί η ζήτηση χρηματοδοτήσεων μεγάλων μετασκευών που
λαμβάνουν επιτυχώς χώρα στην ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία καθώς επίσης και των
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κατασκευών μικρών ακτοπλοϊκών πλοίων στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Η
χρηματοδοτική κάλυψη των δύο αυτών επενδυτικών αναγκών είναι μηδαμινή και ανεπαρκής και
πρέπει να ληφθούν πολλά μέτρα από τις ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες, από τα συνδικαλιστικά
όργανα των εργαζομένων και από το κράτος για να μπορέσουν οι τράπεζες να στηρίξουν την εν
λόγω αγορά όπως το κάνουν και στην γείτονα χώρα Τουρκία.
Το κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει την στήριξη του κλάδου αναμένεται να έρθει
αντιμέτωπο με την αναγκαιότητα της αύξησης των επιδοτήσεων η και την συρρίκνωση των
έμμεσων κρατήσεων υπέρ τρίτων που επιβάλλονται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση των συνθηκών ανταγωνισμού όπου αυτές επικρατούν καθώς
είναι και οι μόνες που μπορούν να διατηρήσουν το μεταφορικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα
επιτρέποντας τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε συνδυασμό με μια πιο κοινωνικά ευαίσθητη
πολιτική σε επίπεδο επιδοτήσεων. Παράλληλα το κράτος καλείται άμεσα να συνεχίσει την
αναπτυξιακή έως τώρα λιμενική πολιτική της χώρας με γνώμονα την ανάπτυξη των φτωχών σε
υποδομές για την ακτοπλοΐα λιμανιών. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε επιβατικούς λιμενικούς σταθμούς
είναι κοινή πρακτική σε όλα τα προηγμένα κράτη και διασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη των
οικονομικών στοιχείων των λιμενικών οργανισμών και της οικονομίας γενικότερα με νέες θέσεις
εργασίας, αύξηση της κίνησης και του εγχώριου τουρισμού όσο και ασφάλεια και διευκόλυνση των
επιβατών και των μεταφορέων κάτι που προς το παρόν καλύπτεται μόνο από την επιτυχημένη
λειτουργία του Λιμενικού Σώματος και την οργανωμένη προσπάθεια των ναυτιλιακών εταιρειών
χωρίς όμως σύγχρονες υποδομές και ικανή υλική υποστήριξη. Η εγκατάσταση σε όλο το σύμπλεγμα
της νησιωτικής χώρας σύγχρονων σταθμών διάσωσης κρίνεται απολύτως αναγκαία και η έλλειψη
αυτών επηρεάζει σημαντικά την επέκταση των δραστηριοτήτων των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς
επίσης και την είσοδο άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών με σύγχρονα και όχι παλαιά πλοία. Επίσης η
πολιτεία επιβάλλεται άμεσα να επικεντρωθεί στην ένταξη της χώρας στα προγράμματα για τους
θαλάσσιους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα δώσει την δυνατότητα
επιχειρησιακών ελιγμών στους Έλληνες ακτοπλόους αναλόγων αυτών που απολαμβάνουν οι
Μεσογειακοί και Ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους.
Οι προοπτικές για το μέλλον είναι γενικώς ευοίωνες για τους επενδυτές καθώς η ελληνική
ακτοπλοΐα είναι εξοπλισμένη από δυνατά επιχειρηματικά και διαχειριστικά σχήματα που
εξασφαλίζουν τη διαφάνεια αλλά και τη δυναμική επιχειρηματική δράση. Η ωρίμαση που
παρατηρείται τόσο στην περιοχή της Αδριατικής όσο και στην Ελληνική αγορά είναι σημάδια
αναδιάταξης στρατηγικών από τις εταιρείες του κλάδου τόσο σε επίπεδο χαρακτηριστικών στόλου
όσο και σε επίπεδο δρομολογίων και περιοχής δραστηριοποίησης. Η γεωγραφική διαφοροποίηση
παρουσιάζεται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.
Το πέρασμα της ιδιοκτησίας αλλά και της διαχείρισης των μεγάλων εταιρειών σε νέους για την
ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά ανθρώπους προσδίδει αφενός αισιοδοξία για το μέλλον λόγω της
δοκιμασμένης και επιτυχημένης πορείας αυτών σε άλλους κλάδους αλλά και ανησυχίες αφετέρου
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για τη σθεναρή πίστη στην ανάπτυξη του κλάδου. Τη χρονιά που πέρασε η εντυπωσιακή αλλαγή
μετοχικών σχημάτων απέδειξε την ωρίμανση της ελληνικής ακτοπλοΐας και επιβεβαίωσε την
ανάπτυξη της απαιτούμενης από καιρό εταιρικής διακυβέρνησης. Τώρα πλέον πρέπει να δούμε κατά
πόσο οι νεοεισερχόμενοι επενδυτές του κλάδου θα παραμείνουν επί μακρόν η αν θα συνεχίσουν οι
επιθετικές εξαγορές. Στο χώρο των πιθανών συγχωνεύσεων υπάρχει μεγάλη πρόκληση αφού ακόμη
υπάρχει χώρος για συγχωνεύσεις και απορροφήσεις των μικρότερων ακτοπλοϊκών σχημάτων.
Πιθανές συγχωνεύσεις των μεγάλων εταιρειών μπορούν να συμβούν με άλλες εταιρείες της
Μεσογείου και της Ευρώπης λόγω της ικανοποιητικής κατάστασης της Ελληνικής Αγοράς και τη
δυνατότητα επέκτασής της νότια και ανατολικά της χώρας. Το χορό καλούνται να σύρουν πλέον οι
εταιρείες και οι διαχειριστές αυτών και να αποδείξουν εκ νέου ότι δίκαια έχουν στα χέρια τους την
εγχώρια ναυτιλία του μεγαλύτερου ναυτιλιακού έθνους του κόσμου. Στην νέα ευρύτερα
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή και μεσογειακή ακτοπλοΐα δεν συγχωρούνται καθυστερήσεις στην
εφαρμογή των νέων στρατηγικών σχεδίων που αν μη τι άλλο δεν μπορούν να έχουν αμυντικό
χαρακτήρα και μόνο. Ήδη μεγάλα σχήματα ικανά, πλούσια και με αρκετά σύγχρονα πλοία έχουν
κάνει αισθητή την παρουσία τους στην ελληνική αγορά και εποφθαλμιούν την ανάπτυξή τους όχι
τόσο στην εσωτερική ελληνική αγορά αλλά κυρίως στην Αδριατική γεγονός που θα αποδυναμώσει
οικονομικά τις ελληνικές εταιρείες ανοίγοντας τον δρόμο στην αποελληνικοποίηση της εγχώριας
αγοράς αργότερα.

***
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ΠΗΓΕΣ
•

ANEK LINES (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

ATTICA GROUP (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

BLUE STAR FERRIES (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

MINONAN LINES (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (http://www.naftemporiki.gr)

•

NEL LINES (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

SAOS FERRIES (2007), Ετήσιο Δελτίο

•

XRTC (2008), Βάση Δεδομένων ακτοπλοΐας
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