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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
1. Οι δηµοσιονοµικές προσαρµογές στην Ελλάδα και την Ευρώπη επηρεάζουν την
ακτοπλοϊκή αγορά.
2. Οι παραγγελίες νέων πλοίων παραµένουν ελάχιστες.
3. Η µείωση της ζήτησης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο
ανταγωνισµό σε γραµµές «φιλέτα» περιορίζουν σηµαντικά τα έσοδα και εποµένως τα
οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών.
4. Πλοία νέας τεχνολογίας που προσφέρουν µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακος αλλάζουν
τους κανόνες του ανταγωνισµού.
5. Οι εταιρείες ακολουθούν πλέον αµφίδροµες στρατηγικές ναύλωσης για την εξασφάλιση
της ορθής χωρητικότητας καθώς ναυλώνουν πλοία από εταιρείες του εξωτερικού ή του
εσωτερικού και το αντίστροφο.
6. Είναι πιθανόν νέες κινήσεις συγχωνεύσεων στην εσωτερική αγορά να διαµορφώσουν το
χάρτη της αγοράς.
7. Εµφανής είναι η καθυστέρηση συνεργασιών µε εταιρείες του εξωτερικού
αποµακρύνοντας τις στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης που αποτελούν βασική
πηγή εναλλακτικών εσόδων.
8. Χρεοκοπία µεσαίου και µικρού µεγέθους εταιρειών του κλάδου λόγω έλλειψης
ρευστότητας και αντανακλαστικών.
9. Ο νέος τρόπος πληρωµής των επιχορηγήσεων δηµιουργεί προβλήµατα στη ρευστότητα
των εταιρειών λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις πληρωµές. Η µείωση
των επιδοτήσεων λόγω περικοπής δαπανών αναµένεταινα επιδεινώσει την κατάσταση.
10. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εισέλθει σε επικίνδυνη τροχιά επηρεάζοντας τη λειτουργία
των ακτοπλοϊκών εταιρειών
11. Η κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν έχει επιφέρει τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα δηµιουργώντας σύγχυση στην αγορά.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα... Μόνο έτσι θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει
την κατάσταση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας αλλά και το σύνολο της Ελληνικής οικονοµίας για το
τελευταίο 18µηνο. Μία κατάσταση η οποία µάλιστα δεν προβλέπεται να αλλάξει στο άµεσο
µέλλον από τη στιγµή κατά την οποία η ρευστότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο της Ελληνικής
οικονοµίας αναµένεται να παραµείνει για σηµαντικό χρονικό διάστηµα µειωµένη.
Η µετάλλαξη της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης σε κρίση εθνικού χρέους που έχει
πλήξει σε πρώτη φάση την Ευρώπη, µε την Ελληνική οικονοµία να πρωτοστατεί στα πλαίσια
της Ευρωζώνης, συνεχίζει να δηµιουργεί κλυδωνισµούς στο εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον
επηρεάζοντας το σύνολο σχεδόν των κλάδων µε την ακτοπλοΐα να µην αποτελεί εξαίρεση. Και
πώς θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση αφού τα οικονοµικά µέτρα που έχουν αποφασιστεί
και υλοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα ειδικά µετά τον Εθνικό δανεισµό από το Δ.Ν.Τ και την
Ε.Ε. επηρεάζουν και αναµένεται να επηρεάσουν το σύνολο της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας.
Η κατάσταση αναµένεται να επιδεινωθεί µε την επιβολή αντίστοιχων αποφάσεων
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας τόσο στις χώρες της ζώνης του Ευρώ µε την Ισπανία, Πορτογαλία,
Ιταλία, Ιρλανδία, Γερµανία και Γαλλία να έχουν ανακοινώσει σειρά µέτρων περικοπής
δηµοσίων δαπανών, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης όπως είναι η Δανία, η Πολωνία και το
Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µέτρα αυτά αναµένεται µεσοπρόθεσµα να οδηγήσουν σε αύξηση της
ανεργίας και σίγουρα µείωση της αγοραστικής δύναµης της πλειοψηφίας των καταναλωτών.
Δεδοµένου ότι το σύνολο των µέτρων θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής ζήτησης
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς στοχεύουν στη µείωση των εισοδηµάτων, η Ελληνική ακτοπλοΐα
αναµένεται να πληγεί σηµαντικά τόσο λόγω της αναµενόµενης µείωσης της επιβατικής κίνησης
που προέρχεται από τον τουρισµό του εσωτερικού και του εξωτερικού όσο και από τη µείωση
της εµπορευµατικής κίνησης.
Η Ελληνική ακτοπλοΐα δέχεται σηµαντικές πιέσεις για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι οποίες
προέρχονται όχι µόνο από τις συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον
αλλά και από τις συνθήκες ανταγωνισµού όπως έχουν διαµορφωθεί στον ίδιο τον κλάδο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις περιπτώσεις εταιρειών που οδηγήθηκαν σε έξοδο
από τον κλάδο λόγω του ισχυρότατου ανταγωνισµού αλλά και δυσλειτουργιών του Ελληνικού
κράτους. Οι δύο απ’ αυτές SAOS FERRIES και G.A. FERRIES, µε ένα σύνολο 22 πλοίων έχουν
σταµατήσει τη δραστηριότητα τους για σειρά λόγων όπως τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού, η
έλλειψη αντανακλαστικών στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και η ιδιαίτερη
προσήλωση στις άγονες γραµµές. Η αλλαγή των διαδικασιών πληρωµής των επιδοτήσεων από
πλευράς του κράτους είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευµένων
στις εταιρείες οδηγώντας σε µείωση ρευστότητας απαραίτητης για τη λειτουργία τους. Επίσης
και η KALLISTI FERRIES έπαυσε να δραστηριοποιείται για τους ίδιους λόγους.
Η παύση λειτουργίας των εταιρειών αυτών είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του διαθέσιµου
στόλου και εποµένως της χωρητικότητας, δυσχεραίνοντας σηµαντικά την εξυπηρέτηση του
ιδιαίτερα σύνθετου ακτοπλοϊκού δικτύου. Νησιά µικρού µεγέθους και αποµακρυσµένα όχι µόνο
από το µητροπολιτικό αλλά και από το διοικητικό τους κέντρο έχουν βρεθεί για σηµαντικά
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διαστήµατα αντιµέτωπα µε καταστάσεις αποµόνωσης παρά τις σηµαντικές προσπάθειες των
διοικούντων.
Πέραν των µακροοικονοµικών µεγεθών οι αυξηµένες τιµές των καυσίµων σε συνδυασµό µε το
συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον περιορισµό της χρηµατοπιστωτικής πίστης, είναι ορισµένοι
από τους παράγοντες που επηρέασαν και θα επηρεάσουν για αρκετό καιρό και τις εταιρείες της
Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Η απότοµη υποτίµηση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο σε επίπεδα
κάτω του €/$1,20 αλλά και οι αυξοµειώσεις των τιµών του πετρελαίου γύρω από τα 70 Δολ.
ΗΠΑ το βαρέλι είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα των κινδύνων που καλούνται να
διαχειρίζονται οι εταιρείες χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν µε επιτυχία οδηγούµενες στην
καταγραφή ζηµιών.
Με τους ρυθµούς ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας να αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω,
µε τις τελευταίες εκτιµήσεις να αναφέρουν αρνητική ανάπτυξη για το 2010 της τάξεως του -4%,
οι εταιρείες προσπαθούν να χαράξουν τη στρατηγική που θα τους αποδώσει τα µέγιστα οφέλη.
Στρατηγικές συνεργασιών και συγχωνεύσεων αποσκοπώντας στην αξιοποίηση οικονοµιών
κλίµακας αλλά και γεωγραφικής διασποράς ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2008 και το 2009 και
σίγουρα θα ακολουθήσουν και στο 2010.
Με την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις σε συνδυασµό µε
τον αυξανόµενο ανταγωνισµό στις πιο ώριµες γραµµές όπως της Κρήτης και της Αδριατικής ο
γρίφος της καταλληλότερης στρατηγικής γίνεται όλο και πιο σύνθετος. Ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά στοιχεία του ανταγωνισµού που επικρατεί είναι η ισχυρή έστω και
καθυστερηµένη επίθεση που δέχεται Ελληνική Ακτοπλοΐα από παίκτες του εξωτερικού µε τον
Όµιλο Grimaldi να υλοποιεί µια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης
δραστηριοποιούµενος στην περιοχή της Αδριατικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.
Με το σύνολο των Ελληνικών εταιρειών πλέον να έχει εγκαταλείψει στρατηγικές γεωγραφικής
διαφοροποίησης οι ακτοπλόοι έχουν επικεντρώσει τις δυνάµεις τους σε µια προσπάθεια
βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων τους όπως είναι ναυλώσεις των πλοίων τους σε
παίκτες του εξωτερικού, ή ναυλώσεις πλοίων από το εξωτερικό για δροµολόγηση στην
εσωτερική αγορά και µείωση του λειτουργικού κόστους µέσω συνεργασιών µε το σχήµα ANEK
LINES – HSW να ξεχωρίζει.
Η µελέτη αποτελείται από πέντε κύριες ενότητες. Μετά την εισαγωγή ακολουθούν οι
παρουσιάσεις της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και
µετοχικών συνθέσεων (ενότητα 2), της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου (ενότητα 3),
της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι βασικές εταιρείες του κλάδου (ενότητα 4) και του
επιπέδου της κοινωνικής πολιτικής η οποία εν µέρη εκφράζεται µέσω των επιδοτούµενων
γραµµών (ενότητα 5).
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1. Επισκόπηση Αγοράς
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) διαπιστώνουµε
ότι η Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά έχει φθάσει σε επίπεδα ωρίµανσης καθώς η κίνηση επιβατών,
αυτοκινήτων και φορτηγών εµφανίζουν σηµάδια οριακής ετήσιας αύξησης τα τελευταία τρία
χρόνια, όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 1. Η µέση αύξηση από το 2003 έως και το 2008
δεν ξεπερνά το επίπεδο του 0%, 4% και 0% για επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά αντίστοιχα.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι στις τιµές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι κινήσεις που λαµβάνουν
χώρα σε πορθµεία καθώς η συνολική κίνηση κυρίως των επιβατών υπερδιπλασιάζεται.
Γράφηµα 1: Μεταφορικό Έργο Ελλάδας (2003-2008)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ βάση ΕΣΥΕ και Λιµενικών Αρχών

Επιχειρώντας µία σε πιο βάθος ανάλυση των κυριοτέρων περιοχών του εσωτερικού
παρατηρούµε ότι η περιοχή των Κυκλάδων παρουσιάζει την υψηλότερη κίνηση σε επίπεδο
επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2, µε τις γραµµές της
Κρήτης, του Αργοσαρωνικού και των Δωδεκανήσων να ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις µε
τη µικρότερη κίνηση κατατάσσονται οι περιοχές του Β.Α. Αιγαίου, Σποράδων και Ιονίου.
Διευκρινίζεται σε αυτό το σηµείο ότι η κίνηση των επιβατών παρουσιάζεται στον οριζόντιο
άξονα, αυτής των αυτοκινήτων στον κάθετο και η αντίστοιχη των φορτηγών στο µέγεθος της
φούσκας.
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Γράφηµα 2: Ανάλυση Κίνησης Κυριοτέρων Περιοχών (2008)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

XRTC ΕΠΕ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων | Τηλ: +30 210 4291226 | Fax: +30 210 4291230 | URL: www.xrtc.gr

	
  

9	
  

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

	
  
	
  

2.2. Ανάλυση Ζήτησης Εισηγµένων και Hellenic Seaways
Στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών και η HELLENIC SEAWAYS. Η ανάλυση του µεταφορικού έργου
καθώς και της προσφερόµενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας και της
Αδριατικής.
Γράφηµα 3: Μεταφορικό Έργο Επιβατών Εισηγµένων και
HELLENIC SEAWAYS (2005-2009)

Όπως
παρουσιάζεται
στο
Γράφηµα 3 το µεταφορικό έργο
επιβατών των εισηγµένων και
της HELLENIC SEAWAYS
εµφανίζεται αµετάβλητο σε
σχέση µε το 2008 µε την
Ελληνική
αγορά
να
αναπτύσσεται µε 1% και την
Αδριατική να συνεχίζει την
κάµψη των τελευταίων ετών µε
-1%.
Στην Ελληνική αγορά το
σύνολο των υπό εξέταση
εταιρειών εµφανίζουν αυξηµένη
επιβατική κίνηση µε µόνη
εξαίρεση
την
HELLENIC
SEAWAYS (-9%). Η ANEK
LINES, NEL LINES, ATTICA
GROUP και MINOAN LINES
έχουν αυξήσεις της τάξεως του
9%, 11%, 11% και 4%.
Η εικόνα της Αδριατικής
συνεχίζει
να
είναι
απογοητευτική µε τις ATTICA
GROUP και MINOAN LINES
να παρουσιάζουν µειωµένη
κίνηση κατά -2% και την
ANEK LINES οριακή αύξηση
1%.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Γράφηµα 4: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων
Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (20052009)

Στην
περίπτωση
των
αυτοκινήτων εµφανής είναι η
αύξηση της ζήτησης κατά 6%
στην εσωτερική αγορά ενώ
στην Αδριατική είναι µηδενική
(Γράφηµα 4).
Στην Ελληνική αγορά το
σύνολο των υπό εξέταση
εταιρειών
εµφανίζουν
αυξηµένη
κίνηση
σε
αυτοκίνητα µε µόνη εξαίρεση
την HELLENIC SEAWAYS (8%). Η ANEK LINES, NEL
LINES, ATTICA GROUP και
MINOAN
LINES
έχουν
αυξήσεις της τάξεως του 9%,
37%, 13% και 14%.
Η εικόνα της Αδριατικής
συνεχίζει
να
είναι
απογοητευτική µε τις ANEK
LINES και MINOAN LINES
να παρουσιάζουν µειωµένη
κίνηση κατά -5% και -3%
αντίστοιχα και την ATTICA
GROUP να έχει σηµαντική
αύξηση κατά 8%.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η σηµαντική αύξηση της NEL LINES σε σχέση µε τις υπόλοιπες
εταιρείες του κλάδου οφείλεται στην αξιοποίηση του στόλου της για µεγαλύτερες χρονικές
περιόδους (εδώ αναφερόµαστε κυρίως στα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας), στην εκµετάλλευση
πλοίων που ήταν ανενεργά λόγω ζηµιών και τέλος στην επανένταξη στο στόλο της εταιρείας
πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνταν σε αγορές του εξωτερικού.
Η αύξηση της κίνησης επιβατών και αυτοκινήτων στην Ελληνική αγορά οφείλεται σε σηµαντικό
βαθµό στην εποχιακή ζήτηση του καλοκαιριού η οποία βέβαια από µόνη της δεν ήταν αρκετή
για να αποτρέψει τα αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως αναλύονται στα επόµενα
κεφάλαια της µελέτης.
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Γράφηµα 5: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Εισηγµένων
και HELLENIC SEAWAYS (2005-2009)

Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
παρουσιάζει η εικόνα της
κίνησης των φορτηγών µε την
Αδριατική να εµφανίζει έντονα
σηµάδια κόπωσης στις γραµµές
δραστηριοποίησης
των
εταιρειών (Γράφηµα 5). Η
µείωση άνω του 11% της
κίνησης
συνεχίζει
να
προβληµατίζει τους παίκτες της
περιοχής µε την ANEK LINES,
MINOAN LINES και ATTICA
GROUP
να
αναφέρουν
µειώσεις -13%, -11% και -8%
αντίστοιχα.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα
υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού
που επικρατούν στην περιοχή
οφείλονται
στην
αποδροµολόγηση δύο πλοίων
της HELLENIC SEAWAYS
από σύνολο τεσσάρων πλοίων
Ro/Ro που είχε στη γραµµή
Κόρινθο – Βενετία.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η έκπληξη της χρονιάς είναι η έστω και οριακή αύξηση της κίνησης φορτηγών στην Ελληνική
αγορά κατά 3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ANEK LINES και ATTICA GROUP µε 5%
και 29% αντίστοιχα, καθώς οι NEL LINES, HELLENIC SEAWAYS και MINOAN LINES
εµφανίζουν σηµαντικές µειώσεις -25%, -17% και -9% αντίστοιχα.

2.3. Ανάλυση Προσφοράς Εισηγµένων και Hellenic Seaways
Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6 διαπιστώνουµε ότι µετά από µία περίοδο σταθεροποίησης
του διαχειριζόµενου στόλου µεταξύ των ετών 2005 και 2009 παρουσιάζεται µία σηµαντική
µείωση της τάξεως του -16% το 2010.Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισµένο αριθµό
κινήσεων σε επίπεδο αγοραπωλησιών όσο και στην αδυναµία λειτουργίας ορισµένων εταιρειών
λόγω του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος που έχει δηµιουργηθεί του τελευταίους 12 µήνες
και πλέον. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της SAOS FERRIES, KALLISTI FERRIES
και GA FERRIES οι οποίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους στη Ελληνική
αγορά.
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Γράφηµα 6: Εξέλιξη Στόλου Εισηγµένων και Hellenic Seaways 2000-2010

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους τύπους πλοίων που επιλέγουν οι εταιρείες για τη
δραστηριοποίησή τους. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 7, το 2010 είναι εµφανής η
µείωση πλοίων τύπου RO-PAX και RO-RO τα οποία είτε έχουν οδηγηθεί σε ακινησία είτε έχουν
πωληθεί. Η άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών σε συνδυασµό µε τη 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. Αξίζει να
επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εταιρείες έχουν συνεχίσει µε ιδιαίτερη ένταση τις
διαδικασίες εξορθολογισµού του διαχειριζόµενου στόλου κάνοντας χρήση σειράς εναλλακτικών
στρατηγικών όπως:
• η αµφίδροµη πώληση, αγορά και ναύλωση πλοίων
• η γεωγραφική διασπορά του στόλου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Γράφηµα 7: Εξέλιξη Στόλου ανά Τύπο Πλοίου 2000 - 2010

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της HELLENIC SEAWAYS, της ANEK LINES, της
ATTICA GROUP και της NEL LINES οι οποίες στο σύνολό τους έχουν πραγµατοποιήσει
τέτοιου είδους κινήσεων. Η HELLENIC SEAWAYS στις αρχές του 2010 πούλησε τα
HIGHSPEED 2 και 3, αγόρασε το HIGHSPEED 6, ενώ παράλληλα από το 2009 είχε ναυλώσει
τα πλοία της ARIADNI και ARTEMIS στην ANEK LINES. H ANEK LINES µε τη σειρά της
έχει ναυλώσει σε εταιρεία του εξωτερικού το EL.VENIZELOS ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα
πλοία IERAPETRA και VINTSENTZOS CORNAROS της θυγατρικής LANE LINES. Η NEL
LINES µετά από µια περίοδο ιδιαίτερα αρνητικών συνθηκών για αυτήν έχει ξεκινήσει µια νέα
προσπάθεια καθιέρωσής της στην αγορά µε την πώληση του πλοίου PANAGIA TINOY και την
ναύλωση των πλοίων AQUA JEWEL της ALPHA FERRIES και EUROPEAN EXPRESS της
ROYAL DIAMOND SHIPPING. Τέλος η ATTICA GROUP της MARFIN INVESTMENT
GROUP είναι η µόνη εκ των εισηγµένων που δεν έχει εµπλακεί σε διαδικασίες συνεργασιών µε
άλλες εταιρείες του κλάδου και συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραµµα µε την προσθήκη δύο
νέων πλοίων τα οποία χτίζονται στην Κορέα και αναµένονται τα έτη 2011 και 2012.

2.4. Ανάλυση Μετοχικής Σύνθεσης Κλάδου
Το τελευταίο δωδεκάµηνο συνεχίζονται οι έντονες µετοχικές αλλαγές της τελευταίας διετίας.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η συµµετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην ΑΝΕΚ LINES
µε ποσοστό 11%, η αύξηση της συµµετοχής της ATLANTICA DI NAVIGAZIONE
(συµφερόντων κ. Ε. Grimaldi) στο 90% στη ΜΙΝΟΑΝ LINES, η έξοδος του κ. Βεντούρη από τη
NEL LINES µε την πώληση του µετοχικού του πακέτου στην εταιρεία ANTELOPE SHIPPING
INC συµφερόντων Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ και η επαναδραστηριοποίησή του στην εταιρεία
µε την εκπροσώπηση του 5% περίπου µέσω της CERBERUS & PARTNERS . Ουσιαστικά
πλέον στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υπάρχουν τέσσερα κύρια σχήµατα η δηµιουργία των
οποίων ήταν απαραίτητη για την καταρχήν επιβίωση και στη συνέχεια λειτουργία της αγοράς
(Γράφηµα 8).
Γράφηµα 8: Ανάλυση Δικαιωµάτων Ψήφου 2010

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Τα τελευταία χρόνια η αγορά παρουσιάζει έντονα σηµάδια ωρίµανσης τόσο στο εσωτερικό όσο
και σε γραµµές του εξωτερικού και κυρίως αυτή της Αδριατικής. Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τις
εταιρείες σε ενδυνάµωση των στρατηγικών τους θέσεων µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των µετοχικών σχηµάτων και το πώς έχουµε φτάσει στη
σηµερινή κατάσταση (Πίνακας 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (2005-2010)
02.2005
Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 9,51%
05.2005
Εξαγορά του 18,9% της ΑΝΕΚ από Edgewater Holdings Inc
Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/ Ι. Βαρδινογιάννης
09.2005
Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 11,61%
02.2006
Εξαγορά C-LINK από NEL LINES
Πρωταγωνιστές:Α. Βεντούρης
02.2006
Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 12,23% της HELLENIC SEAWAYS
Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος
07.2006
Απόκτηση ΔΑΝΕ από BLUE STAR FERRIES
12.2006
Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 14,24%
02.2007
Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 22,25%
03.2007
ΣυµµετοχήATLANTICADINAVIGAZIONEστηνANEKLINES
Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης
07.2007
Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 22,25% της MINOAN LINES
Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος
10.2007
Εξαγορά ATTICA GROUP από MIG σε ποσοστό 51,64%
Πρωταγωνιστές: Α. Βγενόπουλος/Π. Παναγόπουλος
12.2007
Έξοδος Λασκαρίδη από την ακτοπλοΐα. Πώλησηµετοχών MINOAN LINES και HELLENIC
SEAWAYS
Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/I. Βαρδινογιάννης
01.2008
Συµµετοχή MIG στην ATTICA GROUP σε 91,1% και BLUE STAR FERRIES σε 84,45%
02.2008
Ανταλλαγή πακέτων µετοχών µεταξύ MINOAN LINES και ANEK LINES
Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης
04.2008
Συµµετοχή ANEK LINES στη NEL LINES
Πρωταγωνιστές: Ι. Βαρδινογιάννης/Α. Βεντούρης
12.2008
Συγχώνευση BLUE STAR FERRIES και ATTICA GROUP κάτωαπότην ATTICA GROUP
04.2009

Συµφωνία εξαγοράς του συνόλου της συµµετοχής της MINOAN LINES στη HELLENIC SEAWAYS
από την ANEK LINES. Το σύνολο της συµµετοχής της ANEK LINES προσεγγίζει το 66%
Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης
09.2009
Πώληση του 19,98% της συµµετοχής στην NEL LINES της Edgewater Holdings Inc. στην Antelope
Shipping Inc.
Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ
02.2010
Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον τον 11% των µετοχών της Hellenic Seaways
Πρωταγωνιστές: SEA STAR/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
05.2010
Στο 90% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Grimaldi Compagnia di Nagigazione στο
µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών
Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi
05.2010
Στο 5,02% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του Απόστολου Βεντούρη στη NEL LINES µέσω
της εταιρείας CERBERUS & PARTNERS
Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης
Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά το µέγεθος του στόλου που διαχειρίζεται το κάθε ένα
από τα προαναφερθέντα εταιρικά σχήµατα. Θα πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι υπάρχουν και
άλλα µικρότερα σχήµατα στα οποία γίνεται ανάλυση παρακάτω. Εκτίµησή µας είναι ότι αν και
έχουν υπάρξει νέες συνεργασίες κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο υπάρχει ακόµα χώροςγια νέες
συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση αυτών
προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην
ακτοπλοϊκή αγορά αλλά και στο διεθνές οικονοµικό επίπεδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Στόλος
SEA STAR CAPITAL
41
MARFIN INVESTMENT GROUP
14
MINOAN LINES
7
NEL LINES
7
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Δεδοµένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην τραπεζική αγορά ίσως η
ενδεδειγµένη στρατηγική στην τρέχουσα περίοδο να είναι σε επίπεδο συνεργασιών. Σίγουρα θα
υπάρξουν αρκετές κινήσεις στο µέλλον καθώς το µέγεθος της αγοράς είναι αυτό που το
επιβάλει.

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 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης «∆.Π.Χ.Π.». Οι
ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και των πέντε υπό εξέταση εταιρειών για το
2009 συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 τεσσάρων εισηγµένων εταιρειών (ANEK LINES,
ATTICA GROUP, MINOAN LINES, NEL LINES) συµπεριλαµβάνεται και η HELLENIC
SEAWAYS η οποία κατέχει µεγάλο µερίδιο αγοράς.
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3.1. Ανάλυση Κόστους

Η αύξηση της τιµής των καυσίµων τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει τα οικονοµικά
αποτελέσµατα όλων των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων διαχειρίζονται ταχύπλοα των οποίων
αφενός η κατανάλωση καυσίµων είναι σαφώς µεγαλύτερη των συµβατικών αφετέρου και ο
τύπος καυσίµου που χρησιµοποιούν είναι ακριβότερος. Μετά την αισθητή αύξηση των τιµών
του βαρελιού παγκοσµίως η οποία το 2008 ξεπέρασε το 70% σε σχέση µε το 2007, οι τιµές
έχουν παρουσιάσει σηµαντική µείωση µε αποτέλεσµα η επιβάρυνση για τις ακτοπλοϊκές
εταιρείες ήταν αισθητά χαµηλότερη. Το ισχυρό Ευρώ σε σχέση µε το Δολάριο είναι ένας
επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε προς αυτό το αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα του
Γραφήµατος 9 παρουσιάζουν την εξέλιξη του κόστους από το 2004 έως το 2009 σε απόλυτους
αριθµούς σε συνδυασµό µε την µέση ετήσια του βαρελιού BRENT εκφραζόµενη σε ευρώ.
Γράφηµα 9: Εξέλιξη Κόστους Καυσίµων Εισηγµένων και
HELLENIC SEAWAYS (2005 – 2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά της επιβάρυνσης των καυσίµων στο συνολικό κόστος είναι τα
αποτέλεσµατα του Γραφήµατος 10. Η συµµετοχή των καυσίµων από 32% το 2004
διαµορφώθηκε σταδιακά στο 48% το 2008 για το σύνολο της αγοράς υποχωρώντας ελαφρά στο
42% το 2009 παρά τη µείωση των διεθνών τιµών πετρελαίου και του ισχυρού ευρώ.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων από την αύξηση του
κόστους των καυσίµων η µέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών εξόδων από το 2005 έως το
2009 κυµαίνεται στο +1% γεγονός που δηλώνει ότι οι εταιρείες προσπαθούν να απορροφήσουν
το κόστος αυτό µέσω:
• του εξορθολογισµού των δροµολογίων ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της πληρότητας
• της µείωσης του στόλου
• της µείωσης της ταχύτητας
• της επένδυσης σε πλοία νέας τεχνολογίας που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση.

XRTC ΕΠΕ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων | Τηλ: +30 210 4291226 | Fax: +30 210 4291230 | URL: www.xrtc.gr

	
  

17	
  

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

	
  
	
  
Γράφηµα 10: Συµµετοχή Κόστους στο Συνολικό Κόστος
Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (2005 –
2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

3.2. Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών παρουσιάζει για πρώτη φορά
µείωση από το 2005 κινούµενος µάλιστα κάνω από το €1 δις (Γράφηµα 11). Η µείωση της
τάξεως του -10% σε σχέση µε το 2008 οφείλεται τόσο στον περιορισµό της γεωγραφικής
διασποράς που είχαν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες όσο και στη µείωση του
τζίρου στις δύο κύριες περιοχές δραστηριοποίησης, Ελλάδας και της Αδριατικής.
Γράφηµα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή
Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (2005 –
2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Γράφηµα 12: Συµµετοχή Περιοχών στον Κύκλο Εργασιών
Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (2005 –
2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

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 πλέον οι εταιρείες δραστηριοποιούνται µόνο στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής.
Οι συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στις Ευρωπαϊκές αγορές έχουν αναγκάσει τους
Έλληνες ακτοπλόους να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους και να αποσυρθούν από αυτές.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι µε εξαίρεση το 2005 που ο κύκλος εργασιών για τις εισηγµένες
εταιρείες είναι σχετικά µοιρασµένος µεταξύ Ελλάδας και Αδριατικής από το 2006 µέχρι σήµερα
η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της Ελληνικής αγοράς µε το 2009 να φτάνει το 60%. Όπως παρατηρείται
και στο Γράφηµα 12 η Αδριατική αγορά εµφανίζεται συρρικνωµένη λόγω της µείωσης της
ζήτησης αλλά και της ενδυνάµωσης του ανταγωνισµού.
3.3. Ανάλυση EBITDA

Τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), συνεχίζουν την
πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2006 οπότε και εµφανίζονται οι µέγιστες τιµές. Σε
σχέση µε το 2008 η µείωση προσεγγίζει το -23% ενώ αν λάβουµε υπόψη µας το 2006 ως έτος
βάσης τότε µιλάµε για -70%! (Γράφηµα 13).
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Γράφηµα 13: EBITDA Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (20052009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η εικόνα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των εταιρειών δηλώνουν αισθητά
χαµηλότερα αποτελέσµατα EBITDA. Ενδεικτικά η ANEK LINES παρουσιάζει µειωµένο
EBITDA σε σχέση µε το 2008 κατά -17%, η MINOAN LINES κατά -70% και η ATTICA
GROUP κατά -39% (Γράφηµα 14). Η NEL LINES είναι η µόνη εταιρεία η οποία αν και
παρουσιάζει αρνητικό EBITDA έχει καταφέρει να βελτιώσει τα αποτελέσµατά της κατά 70%,
ενώ η µόνη εταιρεία που δεν παρουσιάζει µεταβολή στα αποτελέσµατά της είναι η HELLENIC
SEAWAYS. Οι σταθεροποιητικές προς µειωµένες τάσεις της ζήτησης οδήγησαν στη
χειροτέρευση των αποτελεσµάτων των εταιρειών τα οποία αναµένεται να δοκιµαστούν ακόµα
περισσότερο στο άµεσο µέλλον.
Γράφηµα 14: EBITDAανά Εταιρεία (2008-2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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3.4. Καθαρά Αποτελέσµατα

Τα καθαρά αποτελέσµατα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2007
φτάνοντας σε αρνητικό επίπεδο για πρώτη φορά σε επίπεδο κλάδου από το 2005 (Γράφηµα 15).
Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους εµφανίζουν αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων
(ANEK LINES, ATTICA GROUP NEL LINES) µε τη MINOAN LINES, και HELLENIC
SEAWAYS να διαφοροποιούνται σηµαντικά χωρίς όµως τα θετικά τους αποτελέσµατα να είναι
ικανά να βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου.
Γράφηµα 15: Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσµάτων Εισηγµένων και
HELLENIC SEAWAYS (2005 – 2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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3.5. Τραπεζικός Δανεισµός

Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 16α, το 2009 οι δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 5% σε
σχέση µε το 2008. Από το 2007 εµφανίζεται µια σχετική σταθεροποίηση του επιπέδου
δανεισµού των εταιρειών λόγω:
• της οµαλής αποπληρωµής των δανείων και
• της πώλησης πλοίων που βοήθησαν στη µείωση των δανείων λόγω προπληρωµών.
Η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης σε επίπεδο κλάδου οφείλεται κυρίως στη σηµαντική
µείωση του τραπεζικού δανεισµού της MINOAN LINES και της ATTICA GROUP (Γράφηµα
16β). Στην περίπτωση της MINOAN LINES η µείωση οφείλεται στην αποπληρωµή δανείου από
την πώληση του πλοίου PASIPHAE PALAS, ενώ στην περίπτωση της ATTICA GROUP
αντίστοιχη αποπληρωµή δανείου από την πώληση του πλοίου SUPERFAST V.
Όπως απεικονίζεται και στο Γράφηµα 16γ για το έτος 2009 το µεγαλύτερο τραπεζικό δανεισµό
σε ύψος κεφαλαίου έχει η ATTICA GROUP (29%) ακολουθούµενη από τις NEL LINES (23%)
και ANEK LINES (22%).
Γράφηµα 16: Τραπεζικός Δανεισµός Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS

	
  

(α)

(β)

(γ)
Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Γράφηµα 17: Μερίδιο Αγοράς Τραπεζικής Πίστης στη Ελληνική
ακτοπλοΐα ανά Χώρα Προέλευσης (2009)

Οι κύριοι χρηµατοδότες των
δανείων αυτών είναι οι
Ελληνικές τράπεζες όπως
φαίνεται στο Γράφηµα 17
κατέχοντας το 53% περίπου
του συνολικού δανεισµού της
ελληνικής ακτοπλοΐας.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Όπως παρατηρούµε στο Γράφηµα 18, µεταξύ των Ελληνικών τραπεζών η Τράπεζα Πειραιώς
πρωτοστατεί µε την Εθνική να ακολουθεί. Οι υπόλοιπες τράπεζες απέχουν σηµαντικά σε σχέση
µε τις πρώτες δύο, κατέχοντας χαρτοφυλάκια της τάξης του 15% (Εµπορική και Alpha Bank)
και 6% (FBB) και 5% (Eurobank).
Γράφηµα 18: Βασικότεροι Έλληνες Παίκτες Χρηµατοδότησης της Ελληνικής Aκτοπλοΐας (2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι ο
τραπεζικός δανεισµός και οι σχέσεις τους µε τους χρηµατοδότες. Τους τελευταίους 18 µήνες
σχεδόν όλες οι εταιρείες χρειάστηκαν τις αναδιαρθρώσεις του τραπεζικού τους δανεισµού για
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διάφορους λόγους. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στις αναδιαρθρώσεις ήταν η κατακόρυφη
πτώση των αξιών των πλοίων αλλά και η διαφοροποίηση του λόγου κάλυψης τόκων λόγω της
µειωµένης κερδοφορίας που υπέστησαν οι εταιρείες κατά το 2009.
Η πιο δύσκολη περίπτωση ήταν αυτή της ΝΕΛ όπου ουσιαστικά επεβλήθη από την τράπεζα
(Millennium) ριζική αναδιάρθρωση που µεταξύ άλλων επέβαλε την αλλαγή τόσο του κύριου
µετόχου όσο και του διαχειριστή µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του κ. Βεντούρη από την
θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου. Γεγονός πάντως είναι ότι οι προσπάθειες του προηγούµενου
management για τη διάσωση της εταιρείας ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις σωστές αφού
αφενός κατάφερε να επεκτείνει επιτυχώς τις δραστηριότητες της εταιρείας στο εξωτερικό και
αφετέρου άφησε στην επόµενη διοίκηση σπουδαία κληρονοµιά τις επιδοτούµενες γραµµές. Η
αντιµετώπιση πάντως της τράπεζας ήταν αναµενόµενη από την στιγµή που το χρέος είχε φτάσει
σε απαγορευτικά σηµεία και η πίστη της τράπεζας προς την παλαιά διοίκηση για
αποτελεσµατική διαχείριση έπαψε να υφίσταται.
Στις άλλες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι οι εταιρείες έπεσαν θύµατα της κατάστασης του
τραπεζικού κλάδου. Για ανακολουθίες από τους όρους του δανείου που στις καλές εποχές της
τραπεζικής αγοράς οι τράπεζες θα µπορούσαν να δώσουν την έγκρισή τους άµεσα και µε
ελάχιστο κόστος στην παρούσα φάση οι τράπεζες άδραξαν την ευκαιρία για να αυξήσουν τα
περιθώρια κέρδους τους (margins) από 50% έως και 100% ενώ απαίτησαν προκαταβολές
πληρωµών των επερχόµενων δόσεων ή και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Και όλα αυτά µε
µεγάλη καθυστέρηση κάτι που έπληξε το κύρος των εταιρειών αυτών χωρίς να υπήρχε
σηµαντικός λόγος αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες τακτοποιούσαν εγκαίρως τις
υποχρεώσεις τους.
Ο τραπεζικός δανεισµός πλέον έχει τελµατωθεί και µόνο οι µεγάλοι παίκτες (ATTICA,
ΜΙΝΩΙΚΕΣ και ΑΝΕΚ/HSW) µπορούν να προσβλέπουν σε νέες χρηµατοδοτήσεις που θα έχουν
εντελώς διαφορετικούς όρους από αυτούς που ίσχυαν την τελευταία δεκαετία ως προς το ύψος
δανεισµού επί της αξίας των πλοίων, το κόστος δανεισµού αλλά και τους επιµέρους όρους.
Αναµένουµε βεβαίως και νέους δανεισµούς σε περίπτωση νέων κατασκευών από τις τράπεζες
των ναυπηγείων αφού τα ναυπηγεία είναι αυτά που στην παρούσα κατάσταση πρέπει να
προσφέρουν δελεαστικούς όρους/πακέτα για να λάβουν νέες παραγγελίες. Επίσης είναι πολύ
πιθανό οι κρατικές επιχορηγήσεις εξωτερικού εµπορίου να επανεµφανιστούν στην αγορά και να
έχουµε νέο κύκλο παραγγελιών από τους µεγάλους παίκτες όταν αυτοί αναπροσαρµόσουν τις
στρατηγικές προς νέες επεκτάσεις.
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3.6. Συγκριτική Ανάλυση Εταιρειών και Αγοράς

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει µία συγκριτική ανάλυση των εισηγµένων εταιρειών και της
HELLENIC SEAWAYS επιχειρώντας να δοθεί µία πιο λεπτοµερή εικόνα της κάθε εταιρείας και
των αποτελεσµάτων του κλάδου. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι εταιρείες µε τη µεγαλύτερη
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων το 2009 είναι η ANEK LINES και η NEL LINES ενώ η
MINOAN LINES έχει τη χαµηλότερη απόδοση.
Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις οι εταιρείες που έχουν το χαµηλότερο δείκτη είναι η
ATTICA GROUP µε 0,80 χωρίς να διαφοροποιείται αισθητά από τις υπόλοιπες εταιρείες του
κλάδου που κυµαίνονται σε επίπεδα µεταξύ 0,82 και 0,87. 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 υψηλό σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 2009 έχει
γίνει µια σηµαντική προσπάθεια συγκράτησης του κόστους µε τις NEL LINES,ANEK LINES
και HELLENIC SEAWAYS να έχουν µειώσει το κόστος τους σε σχέση µε τα έσοδά τους.
Αντίθετα οι ATTICA GROUP και MINOAN LINES παρουσιάζουν µία αύξηση του δείκτη
αυτού µε τη δεύτερη µάλιστα να εµφανίζει τη µεγαλύτερη αύξηση (14%) από όλες τις
ανταγωνίστριες εταιρείες σε σχέση µε το 2008.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (2007-2009)
ANEK
ATTICA
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΤΟΣ
LINES
GROUP
2009
1,39
0,64
Πωλήσεις/
2008
1,42
0,65
ΊδιαΚεφάλαια
2007
1,17
0,62
2009
0,83
0,80
Δάνεια/
2008
0,83
0,89
ΣύνολοΥποχρεώσεων
2007
0,69
0,80
2009
0,82
0,81
ΚόστοςΠωλήσεων/
2008
0,82
0,77
Πωλήσεις
2007
0,76
0,70
2009
0,59
1,03
ΊδιαΚεφάλαια /
2008
0,60
1,13
ΣύνολοΥποχρεώσεων
2007
0,71
1,14
2009
-0,35
-1,48
Αποτελέσµατα προ φόρων/
2008
-0,34
1,08
Χρεωστικοί Τόκοι
2007
0,69
2,63
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

HELLENIC
SEAWAYS
0,75

MINOAN
LINES
0,55

NEL
LINES
1,98

0,97

0,77

0,80

0,80
0,82

0,70
0,86

0,83
0,87

0,86

0,87

0,79

0,78
0,80

0,50
0,87

0,73
0,93

0,82

0,76

1,06

0,74
1,24

0,62
0,92

0,86
0,11

1,27

0,67

0,26

1,15
2,82

0,69
3,17

0,56
-2,22

1,08

6,44

-4,32

2,42

0,66

-1,86

Η µείωση των δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση µε το 2008 αντικατοπτρίζεται στα
αποτελέσµατα ξεκάθαρα. Με εξαίρεση τη NEL LINES η οποία παρουσιάζει µία αύξηση στο
δείκτη δάνεια προς σύνολο υποχρεώσεων της τάξης του 15% οι υπόλοιπες εταιρείες εµφανίζουν
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είτε µείωση όπως η ATTICA GROUP και η HELLENIC SEAWAYS, είτε καµία η οριακή
αλλαγή όπως η ANEK LINES και MINOAN LINES.
Τέλος, η εικόνα των εταιρειών ως προς την ικανότητά τους για την αποπληρωµή τόκων είναι
κάπως διφορούµενη. Πάνω από τις µισές φαίνεται να µην παρουσιάζουν καµία ή µικρή
πιθανότητα εµφάνισης προβλήµατος αποπληρωµής, ενώ υπάρχει και µία µειοψηφία η οποία το
2009 δείχνει σηµαντικές ενδείξεις αδυναµίας αποπληρωµής τόκων λόγω των αρνητικών
αποτελεσµάτων που παρουσίασαν την τελευταία χρήση.
Αναλύοντας το σύνολο της αγοράς (Γράφηµα 19) διαπιστώνεται µείωση του κύκλου εργασιών
κατά -10% το 2009 σε σχέση µε το 2008 προσεγγίζοντας στα επίπεδα του 2004. Το περιθώριο
κερδών προ τόκων και αποσβέσεων υποχωρεί για τέταρτη συνεχόµενη χρήση φτάνοντας το 9%.
Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσµα είναι η οικονοµική ύφεση, οι αυξηµένες
τιµές του πετρελαίου καθώς και η µειωµένη ζήτηση σε ορισµένες γραµµές. Από το 2005 έχει
ξεκινήσει µία προσπάθεια µείωσης του τραπεζικού δανεισµού είτε µε την πώληση πλοίων είτε
µε την αναδιάρθρωση δανείων. Το 2007 παρατηρούνται τα χαµηλότερα επίπεδα δανείων της
πενταετίας µε το 2008 και 2009 να ακολουθούν.
Το παρακάτω γράφηµα αναδεικνύει αφενός την επιτυχία των µέτρων απελευθέρωσης στα µέσα
της δεκαετίας που τελειώνει αλλά και τον άµεσο επηρεασµό της αγοράς από την
χρηµατοοικονοµική κρίση του Οκτωβρίου 2008.
Γράφηµα 19: Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών Αγοράς (2004-2009)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
4.1.
4.1.1.

Εισηγµένες
ANEK LINES

Γράφηµα 20: Σύνολο Στόλου ANEK LINES (2000-2010)

Μετά το πλοίο ΕΛΥΡΟΣ που
αποτελεί
το
τελευταίο
απόκτηµα της εταιρείας από
την Ιαπωνία, η ANEK LINES
αλλάζει
στρατηγική
απόκτησης
πλοίων
και
προσανατολίζεται πλέον στη
ναύλωση χωρητικότητας για
την κάλυψη των αναγκών της.
Όπως παρουσιάζεται στο
Γράφηµα 20 η εταιρεία
εξακολουθεί και κατέχει 11
πλοία µε µέσο όσο ηλικίας τα
23 περίπου έτη που αποτελεί
από τους υψηλότερους µέσους
όρους της αγοράς.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Εκτός των 11 πλοίων(όλα τύπου RO-PAX), η εταιρεία έχει ναυλώσει τρία επιπλέον πλοία από
την «αδελφή» HELLENIC SEAWAYS (HIGHSPEED 1, ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ) για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της. Το ΑΡΙΑΔΝΗ µαζί µε το δικό της ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ τα έχει
ναυλωµένα για συγκεκριµένη περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού. Επίσης αξιοποιεί πλέον τα
πλοία ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ και Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ της θυγατρικής LANE LINES για την κάλυψη αγώνων
γραµµών. Συνολικά εποµένως η εταιρεία διαχειρίζεται 16 πλοία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES 2010
Τύπος
Αριθµός Περιοχή
RO-PAX
4
Αδριατική
RO-PAX
4
Κρήτη
RO-PAX
1
Β.Α. Αιγαίο
RO-PAX
2
Ναύλωση
RO-PAX
4
Άγονη Γραµµή
(Κρήτη-Κυκλάδες-Δωδεκάνησα)
HSC
1
Σποράδες
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4,
από
τέσσερα
πλοία
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της
Αδριατικής και της Κρήτης, ένα στο
Β.Α. Αιγαίο, δύο έχουν ναυλωθεί σε
εταιρείες του εξωτερικού και τέσσερα
δραστηριοποιούνται
σε
άγονες
γραµµές.

Την τελευταία διετία η εταιρεία έχει επιδοθεί σε µία προσπάθεια εξεύρεσης νέων περιοχών
δραστηριοποίησης πέραν της Αδριατικής και της Κρήτης όπου ο ανταγωνισµός έχει ενταθεί
σηµαντικά. Το Β.Α Αιγαίο και οι άγονες γραµµές σύνδεσης της Κρήτης µε άλλες περιοχές του
Αιγαίου Πελάγους αποτελούν δύο βασικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια
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εξεύρεσης τρόπων αποτελεσµατικής αξιοποίησης των πόρων της η εταιρεία έχει εντάξει στη
στρατηγική της εναλλακτικές µορφές ναυλώσεων όπως είναι αυτή της ναύλωσης του ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και του ΑΡΙΑΔΝΗ σε ξένες εταιρείες καθώς και η διαθεσιµότητά τους σε παροχή
υπηρεσιών κρουαζιέρας.
Το 2009 συνεχίζονται τα άσχηµα αποτελέσµατα για τρίτη συνεχόµενη χρονιά µε τον κύκλο
εργασιών να µειώνεται κατά -2%. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5 το EDITDA µειώθηκε κατά
-11%ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα παραµένουν σε αρνητικό έδαφος παρά τη βελτίωσή τους σε
σχέση µε το 2008 κατά 23%. Εµφανής είναι η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους µε το
κόστος λειτουργίας να παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα µε ένα έτος πριν και το κόστος καυσίµων
µειωµένο κατά -15%. Η βελτίωση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 8% οφείλεται στην
αναδιάρθρωση των δανείων στην οποία προέβη η εταιρεία µε τους πιστωτές της.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ANEK LINES (2008-2009)
2009
2008
Κίνηση Επιβατών
2.273.000
2.121.684
Κίνηση Αυτοκινήτων
377.990
361.749
Κίνηση Φορτηγών
238.100
241.996
Κύκλος Εργασιών
€ 274.572.000
€ 278.936.000
EBITDA
€ 24.200.000
€ 27.300.000
Καθαρά Αποτελέσµατα
-€ 4.965.000
-€ 6.413.000
Κόστος Πωληθέντων
€ 225.050.000
€ 227.934.000
Κόστος Καυσίµων
€ 98.509.000
€ 115.920.000
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
€ 206.372.000
€ 224.906.000
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Δ%
7%
4%
-2%
-2%
-11%
23%
-1%
-15%
-8%

Η ΑΝΕΚ Lines µπορεί να χαρακτηριστεί σαν η εταιρεία που έσυρε τον χορό της πτώσης των
ναύλων ειδικότερα στην αγορά της Κρήτης. Αντιδρώντας άµεσα στην είσοδο των Superfast
στις γραµµές της Κρήτης και έχοντας πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της (Attica και
Μινωικές) στο κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων προσπάθησε και κατάφερε να διατηρήσει τα
µερίδια αγοράς της στις ανταγωνιστικές γραµµές. Αντέδρασε επίσης επιθετικά εισερχόµενη στις
γραµµές Δωδεκανήσου καλύπτοντας το κενό της αποχώρησης της GAFerries αλλά και
προσπαθώντας να πλήξει τον κύριο ανταγωνιστή της.

4.1.2.

ATTICA GROUP

Η ολοκλήρωση της τριπλής συγχώνευσης µεταξύ ATTICA GROUP, BLUE STAR FERRIES
και SUPERFAST στις αρχές του 2009 αποτελεί την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ATTICA
GROUP από την MARFIN INVESTMENT GROUP. Σήµερα η εταιρεία διαχειρίζεται ένα στόλο
14 πλοίων 6 εκ των οποίων ανήκουν στη SUPERFAST και 8 στη BLUE STAR FERRIES.
(Γράφηµα 21). Στο γράφηµα παρουσιάζεται διαχρονικά η πορεία των δύο εταιρειών για λόγους
συγκρισιµότητας.
Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της η οποία εστιάζει στην απόκτηση και
διαχείριση καινούριων πλοίων. Τον Ιούνιο του 2009 παρήγγειλε δύο πλοία τύπου Ro/Pax στα
ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co έναντι €135 εκ, ενώ παράλληλα
XRTC ΕΠΕ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων | Τηλ: +30 210 4291226 | Fax: +30 210 4291230 | URL: www.xrtc.gr

	
  

28	
  

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

	
  
	
  
το Φεβρουάριο του 2010 ολοκλήρωσε την πώληση του SUPERFAST V στη Γαλλικών
συµφερόντων εταιρεία Bretagne Angleterre Irlande of Roscoff.
Γράφηµα 21: Σύνολο Στόλου ATTICA GROUP (2000-2010)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Ο µέσος όρος ηλικίας των πλοίων είναι ιδιαίτερα χαµηλός σε σχέση µε τον κλάδο καθώς η
φιλοσοφία της εταιρείας παραµένει η αξιοποίηση νεότευκτων πλοίων παρέχοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες. Η παραγγελία δύο νέων RO-PAX µε ηµεροµηνίες παράδοσης το 2011 και
2012 στα ναυπηγεία της Κορέας είναι απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας.
Η εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αδριατικής µε πέντε πλοία, µε τέσσερα
πλοία στις Κυκλάδες, τρία στα Δωδεκάνησα µετά την προσθήκη του BLUE STAR και µε δύο
πλοία στην Κρήτη (Πίνακας 6).
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP 2010
Τύπος
Αριθµός
Περιοχή
RO-PAX
5
Αδριατική
RO-PAX
4
Κυκλάδες
RO-PAX
3
Δωδεκάνησα
RO-PAX
2
Κρήτη
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Τα αποτελέσµατα της ATTICA GROUP για το 2009 παρουσιάζονται και αυτά επηρεασµένα
από τη γενικότερη πορεία του κλάδου. Όπως φαίνεται στα αποτελέσµατα του Πίνακα 7 παρά
την αύξηση της ζήτησης επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει
µείωση -7% παρά τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά -2% και τη σηµαντική µείωση του
κόστους καυσίµων κατά -12%. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ενώ στην Ελλάδα ο κύκλος
εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 19% περίπου, στην περιοχή της Αδριατικής υπάρχει µείωση
κατά 17% λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνισµού που έχει συµπιέσει τις τιµές σηµαντικά
αλλά και της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κέρδη προ φόρων εµφανίζουν δραµατική
µείωση σε σύγκριση µε τη χρήση του 2008 λόγω:
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•
•
•
•

Ζηµιάς €6,4 εκατοµµυρίων από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνου
επιτοκίου.
Ζηµιάς €4,4 εκατοµµυρίων από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα αντιστάθµισης κινδύνου
πετρελαίου.
Ζηµιάς €3,5 εκατοµµυρίων από την πώληση του πλοίου SUPERFAST V.
Έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης €2,9 εκατοµµυρίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ATTICA GROUP (2008-2009)
2009
2008
Κίνηση Επιβατών
4.361.833
4.008.410
Κίνηση Αυτοκινήτων
625.497
558.195
Κίνηση Φορτηγών
281.827
261.406
Κύκλος Εργασιών
€ 302.478.000
€ 325.911.000
EBITDA
€ 29.100.000
€ 47.700.000
Καθαρά Αποτελέσµατα
-€ 23.880.000
€ 22.262.000
Κόστος Πωληθέντων
€ 246.183.000
€ 250.498.000
Κόστος Καυσίµων
€ 110.184.000
€ 125.211.100
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
€ 332.362.000
€ 361,537,000
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Δ%
9%
12%
8%
-7%
-39%
-207%
-2%
-12%
-8%

Το γεγονός της έγκαιρης αλλαγής στρατηγικής της εταιρείας είναι αξιοσηµείωτη. Η ορθή
επιλογή των νέων πλοίων µε µικρότερο κόστος λειτουργίας σε αντικατάσταση των «ακριβών»
Superfast που εκποιήθηκαν ήταν σοφή κίνηση για την περίοδο της οικονοµικής κρίσης που
διανύουµε. Η επιθετική κίνηση να εισέλθει στην αγορά της Κρήτης ήταν µονόδροµος για την
εταιρεία αλλά και κίνησης σωτηρίας της ίδιας αλλά και όλων των µονοµάχων/ανταγωνιστών της
γραµµής της Αδριατικής που έπασχε από πλεόνασµα πλοίων και χωρητικότητας.
Η σηµαντική ρευστότητα που διαθέτει σε συνδυασµό µε τη διεθνοποιηµένη εµπειρία της
διαχειριστικής της οµάδας τη διατηρεί στις ηγέτιδες εταιρείες του χώρου χωρίς ωστόσο αυτός
καθαυτός ο χαρακτηρισµός να την περιορίζει από προβλεπόµενες νέες ζηµιές για το έτος που
διανύουµε λόγω του συνολικού οικονοµικού κλίµατος. Αναµφισβήτητα υπάρχουν δυνατότητες
για νέες αναπτυξιακές κινήσεις τόσο στην εσωτερική αγορά αλλά και αλλού.

4.1.3.

MINOAN LINES

Με την είσοδο του οµίλου GRIMALDI το 2008, η εταιρεία δεν άλλαξε τις περιοχές
δραστηριοποίησής της συνεχίζοντας να δίνει έµφαση στην περιοχή της Αδριατικής όπου έχει
δροµολογηµένα τρία πλοία. Η πρόσφατη πώληση του πλοίου ΠΑΣΙΦΑΗ ΠΑΛΛΑΣ εντάσσεται
στο γενικότερο σχεδιασµό του οµίλου GRIMALDI ο οποίος περιλαµβάνει τη ναυπήγηση 30
νέων πλοίων κυρίως τύπου RO-RO µέρος των οποίων σκοπεύει να δροµολογήσει στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου. Η εισαγωγή του νεότευκτου CRUISE OLYMPIA στην περιοχή της
Αδριατικής τον Ιούνιο, το οποίο αποτελεί αδελφό πλοίου του CRUISE EUROPA που είναι είδη
δροµολογηµένο στην περιοχή, δείχνει ξεκάθαρα την επιθετική στρατηγική του οµίλου. Η
στρατηγική επιλογής αγοράς νέων πλοίων που έχει ακολουθήσει την τελευταία δεκαετία η
εταιρεία έχει ως αποτέλεσµα σήµερα να διαθέτει έναν από τους νεότερους και πιο σύγχρονους
στόλους της ακτοπλοΐας (Γράφηµα 22).
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Γράφηµα 22: Σύνολο Στόλου MINOAN LINES (2000-2010)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά µε δύο πλοία στην γραµµή Πειραιάς –
Ηράκλειο και µε πέντε πλοία στην Αδριατική (Πίνακας 8).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ΜΙΝΟΑΝ LINES 2009
Τύπος
Αριθµός
Περιοχή
RO-PAX
5
Αδριατική
RO-PAX
2
Κρήτη
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 9, η εταιρεία παρουσιάζει µία οριακή
αύξηση ως προς το µεταφορικό της έργο σε επιβάτες και αυτοκίνητα και µείωση στα φορτηγά
της τάξεως του -10%. Η επιδείνωση του EBITDA κατά -70% σε σχέση µε το 2008 οφείλεται
κυρίως στη µείωση του κύκλου εργασιών κατά -20%. Η µείωση του λειτουργικού κόστους
συνολικά αλλά και σε επίπεδο καυσίµων (-15%) δεν ήταν αρκετά για να αντιστρέψουν τη
µείωση αυτή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MINOAN LINES (2008-2009)
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά Αποτελέσµατα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίµων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

2009
1.599.000
298.000
139.700
€ 171.278.000
€ 7.330.000
€ 32.385.000
€ 149.834.000
€ 65.605.000
€ 7.025.000

2008
1.574.000
283.000
156.000
€ 213.782.326
€ 24.500.000
€ 3.316.612
€ 161.821.843
€ 76.835.418
€ 343.016.989

Δ%
2%
5%
-10%
-20%
-70%
876%
-7%
-15%
-98%
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Τα αποτελέσµατα προ φόρων παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξηµένα όχι λόγω της εµπορικής
δραστηριότητας αλλά εξαιτίας της πώλησης του µετοχικού πακέτου της HELLENIC
SEAWAYS στη SEA STAR CAPITAL αλλά και της πώλησης του πλοίου ΠΑΣΙΦΑΗ
ΠΑΛΛΑΣ. Τέλος, η µείωση της τάξεως του -98% που εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις δε σηµαίνει την εξάλειψη των υποχρεώσεων καθώς αυτές έχουν µεταφερθεί στο
σύνολο τους στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1, λόγω της µη τήρησης
του Δείκτη ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς καθαρά
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα.
Η Εταιρεία ανήκει πλέον σε έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους του χώρου στην Ευρώπη. Οι
επενδυτικές της κινήσεις διαφέρουν από αυτές των ανταγωνιστών της ως προς την περιοχή
δραστηριοποίησης. Αναπτύσσεται δηλαδή εντονότερα στην Αδριατική απ’ ότι στην αγορά της
Κρήτης όπου αντιδρά µε σοβαρότητα στις επιθετικής τιµολογιακές στρατηγικές. Παρά την
διατήρηση των δύο µόνον πλοίων στην αγορά της Κρήτης διατηρεί τα σκήπτρα στην αγορά του
Ηρακλείου αν κι έχει χάσει σηµαντικό µερίδιο τόσο από την νεοεισερχόµενη Attica όσο και από
την επιθετική ΑΝΕΚ.
Είναι βέβαιο ότι αν η εταιρεία απαγκιστρωθεί από τις αγκυλώσεις των δανειστών της θα
µπορέσει να δράξει καρπούς από τη διεθνοποιηµένη µητρική εταιρεία. Μέχρι τότε θα συνεχίσει
κι αυτή να λειτουργεί µε µηδενική κερδοφορία λόγω της οικονοµικής ύφεσης και του
ισχυρότατου ανταγωνισµού. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο
χρεωκοπίας όπως και οι κύριοι ανταγωνιστές της ATTICA και ΑΝΕΚ/HSW.
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4.1.4.

NEL LINES

Η εταιρεία NEL LINES διαχειρίζεται ένα στόλο 7 πλοίων µε µέση ηλικία τα 25 έτη (Γράφηµα
23). Σε συνέχεια ενός τετραετούς προγράµµατος εξυγίανσης η εταιρεία πλέον έχει προχωρήσει
σε στρατηγικές ενδυνάµωσης της παρουσίας της στον Ελλαδικό χώρο είτε µε ναύλωση ή αγορά
πλοίων.
Γράφηµα 23: Σύνολο Στόλου NEL LINES (2000-2010)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 10, η εταιρεία διαχειρίζεται 7 πλοία συνολικά µε κύριες
περιοχές δραστηριοποίησης τις Κυκλάδες και το Β.Α. Αιγαίο. Άµεσα αναµένεται να
δραστηριοποιηθεί και σε δύο νέες γραµµές (Πειραιά – Σάµο – Ικαρία και ΠειραιάΔωδεκάνησα) µε πλοία τύπου Ro/Ro. Η εταιρεία είχε κάνει µία προσπάθεια γεωγραφικής
επέκτασης και διαφοροποίησης στην Ερυθρά Θάλασσα που στέφθηκε µε επιτυχία αλλά για
άγνωστους λόγους αποσύρθηκε από την περιοχή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES 2010
Τύπος
Αριθµός
Περιοχή
RO-PAX
5
Κυκλάδες
RO-PAX
2
Β.Α. Αιγαίο
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 11, η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση.
Οι προσπάθειες εξυγίανσης της εταιρείας δεν µένουν απαρατήρητες καθώς έχει γίνει σηµαντικό
έργο στη µείωση και συγκράτηση του λειτουργικού κόστους αλλά και στην αύξηση του κύκλου
εργασιών (+19%). Τα καθαρά αποτελέσµατα και EBITDA αν και παραµένουν σε αρνητικό
επίπεδο έχουν βελτιωθεί σε σχέση µε το 2008 κατά +30% και +71% αντίστοιχα. Όσον αφορά
την κίνηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα βελτιωµένο το κοµµάτι των επιβατών και των αυτοκινήτων
σε αντίθεση µε τα φορτηγά που έχουν σηµαντική µείωση. Η µείωση των φορτηγών οφείλεται
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κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισµός στις γραµµές που δραστηριοποιείται η
εταιρεία αλλά και στη µείωση της παρουσίας της σε γραµµές που κυριαρχούσε στο παρελθόν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ NEL LINES (2008-2009)
Κίνηση Επιβατών
Κίνηση Αυτοκινήτων
Κίνηση Φορτηγών
Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά Αποτελέσµατα
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Καυσίµων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

2009
605.183
114.356
18.586
€ 39.379.000
-€ 4.659.000
-€ 20.321.000
€ 36.500.000
€ 15.551.000
€ 131.004.000

2008
560.614
67.818
24.917
€33.007.926
-€16.267.252
-€29.091.760
€35.124.481
€17.981.582
€115.174.083

Δ%
8%
69%
-25%
19%
71%
30%
4%
-14%
14%

Η εταιρεία προκειµένου να είναι σε θέση να παραµείνει ανταγωνιστική, ήδη εξετάζει τη
διεύρυνση του κύκλου εργασιών της µε τη δροµολόγηση πλοίων είτε σε περιοχές που ήδη
δραστηριοποιείται (όπως είναι η γραµµή Πειραιά-Χίος-Μυτιλήνη) είτε σε νέες περιοχές του
εσωτερικού. Επίσης βρίσκεται ακόµη σε διαδικασία ανεύρεσης και άλλου κατάλληλου πλοίου
προς ναύλωση για να δροµολογηθεί στη γραµµή Σάµου – Ικαρίας αλλά και στην περιοχή της
Τουρκίας.
Η επιλογή δροµολόγησης πλοίων που χαρακτηρίζονται από υψηλές καταναλώσεις καυσίµων σε
άγονες γραµµές δεν αποτελεί πετυχηµένη στρατηγική καθώς υποχρεώνει την αύξηση του
χρόνου εκµετάλλευσης των πλοίων αυτών από 90 σε 360 ηµέρες το χρόνο γεγονός που
επηρεάζει δυσµενώς τη ρευστότητά της σε συνδυασµό µε την καθυστερηµένη είσπραξη των
ναύλων. Έτσι θεωρείται σωστή η αντικατάσταση των ταχυπλόων στις άγονες γραµµές µε πλοία
νέας τεχνολογίας.
Στα θετικά είναι και η επανέναρξη της διαπραγµάτευσης της µετοχής στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα και οι πετυχηµένες διαπραγµατεύσεις εξοµάλυνσης
των τραπεζικών της σχέσεων.
Η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου (19,98%) στην εταιρεία Antelope Shipping Inc. του
κ.Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγεραπό τον κ.Α.Βεντούρη, και η είσοδος νέου και δικιµασµένου στην
αγορά management συγκαταλέγονται στα σηµαντικότερα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν την
πορεία της στο µέλλον.
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4.2.

Μη Εισηγµένες

4.2.1.

HELLENIC SEAWAYS

Η HELLENIC SEAWAYS εξακολουθεί να κατέχει το µεγαλύτερο σε µέγεθος στόλο σε σχέση
µε τις υπόλοιπες υπό ανάλυση εταιρείες. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 24 σήµερα
διαχειρίζεται 30 πλοία (αρκετά διαφοροποιηµένα από πλευράς τύπου) τα οποία
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Αιγαίου. Από αυτά 10 είναι ταχύπλοα
(HSC), 6 είναι υδροπτέρυγα (HYDROFOILS), 10 είναι επιβατηγά – οχηµαταγωγά (RO-PAX)
και 4 είναι οχηµαταγωγά (RO-RO).
Γράφηµα 24: Σύνολο Στόλου HELLENIC SEAWAYS (20002010)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 12, 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.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS 2009
Τύπος
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX
RO-PAX

Αριθµός
3
2
1
2
2

Περιοχή
ΑΡΓΟΡΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ
ΝΑΥΛΩΣΗ

Τύπος
HSC
HSC
HSC
HYDROFOILS
HYDROFOILS
RO-RO
RO-RO

Αριθµός
5
3
2
5
1
2
2

Περιοχή
ΚΥΚΛΑΔΕΣ/
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΚΡΗΤΗ
ΑΡΓΟΡΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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Η HELLENIC SEAWAYS παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα σε επίπεδο οικονοµικών
αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες παρά τη σηµαντική µείωση της κίνησης
επιβατών (-9%), αυτοκινήτων (-8%) και φορτηγών (-24%) η οποία έχει επιφέρει µείωση του
κύκλου εργασιών κατά (-19%) σε σχέση µε τη χρήση του 2008 (Πίνακας 13). Τα αποτελέσµατα
χρήσης εµφανίζονται βελτιωµένα κατά 21% κυρίως όχι µόνο λόγω της µείωσης των
λειτουργικών εξόδων και του κόστους καύσιµων κατά -21% και -40% αντίστοιχα αλλά και από
µια σειρά κινήσεων που σχετίζονται µε τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του στόλου. Μεταξύ
των κινήσεων διαχείρισης του στόλου είναι:
• η ναύλωση των πλοίων ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ και HIGHSPEED 1 στην αδελφή εταιρεία
ANEK LINES
• η πώληση των HIGHSPEED 2 και 3 και HELLENIC CARRIER,που συνέβαλε στη µείωση
των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
• η ακινησία των δύο πλοίων Ro/Ro που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Αδριατικής
λόγω µειωµένης ζήτησης
• η µετασκευή ενός πλοίου Ro/Ro (HELLENIC VOYAGER) σε επιβατηγό/οχηµαταγωγό για
να δροµολογηθεί στην περιοχή των Δωδεκανήσων
• η αγορά ενός ταχύπλοου (HELLENIC WIND) µήκους 100 µέτρων, υπηρεσιακής ταχύτητας
35 µιλίων και µεταφορικής δυνατότητας 800 επιβατών και 175 οχηµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ HELLENIC SEAWAYS (2007-2008)
2009
2008
Κίνηση Επιβατών
4.726.192
5.191.130
Κίνηση Αυτοκινήτων
524.081
567.098
Κίνηση Φορτηγών
92.223
121.670
Κύκλος Εργασιών
€ 178.335.000 €221.171.000
EBITDA
€ 31.500.000
€31.500.000
Καθαρά Αποτελέσµατα
€ 13.042.000
€10.780.000
Κόστος Πωληθέντων
€ 142.519.000 €181.015.000
Κόστος Καυσίµων
€ 49.645.000
€82.588.000
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
€ 129.542.00 €142.457.000
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Δ%
-9%
-8%
-24%
-19%
0%
21%
-21%
-40%
-9%

Μία ιδιαίτερα στρατηγικής σηµασίας κίνηση είναι η εξαγορά της εταιρείας Easy Cruise L.T.D.
Μαζί µε το κρουαζιερόπλοιο easyCruise Life, δυναµικότητας 574 επιβατών, η Hellenic Seaways
απέκτησε, από την easyGroup, το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης του σήµατος easyCruise
σε όλους τους προορισµούς της Μεσογείου.
Η HELLENIC SEAWAYS είναι ο µόνος παίκτης της ελληνικής ακτοπλοΐας που θα
δικαιολογούνταν να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις µε σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει
σε νέα πλοία. Η σταδιακή ανάπτυξη της εταιρείας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, οι
επιτυχηµένες επενδύσεις σε νεότευκτα αλλά και σύγχρονα πλοία την τελευταία τριετία καθώς
επίσης η ηγετική της θέση στα ταχύπλοα πλοία την καθιστούν ως την κύρια υποψήφια για να
εκµεταλλευτεί την αδράνεια των µικρών και ανήµπορων για περαιτέρω ανάπτυξη εταιρειών.
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Η συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην HELLENIC SEAWAYS έστω και µε µικρό ποσοστό
δεν προσφέρει κάποιο ισχυρό πλεονέκτηµα αλλά ούτε και µειονέκτηµα αφού η ίδια η τράπεζα
έχει δήλωσει την αδυναµία της για περαιτέρω στήριξη της ακτοπλοϊκής αγοράς.

4.2.2.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Η εικόνα των κυριότερων µη εισηγµένων εταιρειών παρουσιάζεται στον Πίνακα 14.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2010
Αριθµός Πλοίων
Εταιρεία
RO/PAX
HSC
Κυκλάδες

Aegean Speed Lines
3

Agoudimos Lines
5
Lane Lines
2

Sea Jets HSC Joint Venture
3
GA Ferries
7
1
Kallisti Ferries
2
Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Περιοχή Δραστηριοποίησης
Κρήτη Δωδεκάνησα
Αδριατική





Χρεοκοπία
Χρεοκοπία

Η εταιρεία AEGEAN SPEED LINES δραστηριοποιείται στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά µε
τρία ταχύπλοα SPEEDRUNNER ΙΙ, ΙΙΙ και IV, εξυπηρετώντας την περιοχή των Κυκλάδων. Η
παρουσία της είναι άξια αναφοράς καθώς ενισχύεται συνεχώς και το 2009 εξυπηρέτησε 390
χιλιάδες φορτηγά και 50 χιλιάδες αυτοκίνητα περίπου. Το ίδιο έτος παρουσίασε αρνητικό
EBITDA €-438.689 ακολουθώντας την τάση του κλάδου περιορίζοντας σηµαντικά τις απώλειές
της λόγω της ιδιαίτερα µειωµένης συµµετοχής του κόστους καύσιµου σε σχέση µε το συνολικό
κόστος (<30%). Τον Δεκέµβριο του 2009, η εταιρεία έλαβε την τιµητική διάκριση από τους
Lloyds List, χαρακτηριζόµενη ως «καλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρείας της χρονιάς για την
δέσµευση, την προσήλωση και την αφοσίωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας».
Κύριος µέτοχος είναι ο κ. Λεωνίδας Ευγενίδης-Δηµητριάδης.
Η AGOUDIMOS LINES είναι µία παραδοσιακή οικογενειακή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, µε
τριακονταετή ανελλιπή παρουσία στην υπηρεσία του επιβατηγού κοινού. Η AGOUDIMOS
LINES αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ναυτιλιακού οµίλου FLANMARE SHIPPING INC,
ενός οµίλου που επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές του στον τοµέα του ξηρού φορτίου
διατηρώντας στην κατοχή του ένα στόλο φορτηγών πλοίων. Σήµερα διαθέτει στόλο 5 πλοίων
RO-PAX εξυπηρετώντας τρεις γραµµές εξωτερικού από Ιταλία για Ελλάδα, µία για Αλβανία και
µία γραµµή ακτοπλοΐας εσωτερικού από Ραφήνα για Κυκλάδες. Η εταιρεία ανήκει στη
οικογένεια ΜίµηΑγούδηµου.
Η Λασιθιώτικη Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΛΑΝΕ) δραστηριοποιείται µε δύο πλοία ROPAX. Στρατηγικός µέτοχος της ΛΑΝΕ είναι η ΑΝΕΚ LINES η οποία ουσιαστικά έχει εντάξει
το στόλο στο στρατηγικό της σχεδιασµό, αξιοποιώντας τα πλοία σύµφωνα µε τις ανάγκες
δροµολόγησης.
Η εταιρεία ILIOPOULOS GROUP, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ακτοπλοΐα το 1977 µε
την αγορά ταχύπλοου (MEGA JET) το οποίο είχε υπηρεσιακή ταχύτητα 50 ναυτικών µιλίων.
Από το 2003 δραστηριοποιείται µε τρία πλοία µε την αγορά δύο ταχύπλοων (SEAJET 2 και
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SUPER JET). Κύριος µέτοχος της εταιρείας είναι ο κ.Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος είναι και
ιδιοκτήτης δεξαµενοπλοίων.

4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 25 τα ποσά που διατίθενται από τον τακτικό
προϋπολογισµό για τις επιδοτούµενες γραµµές στην περιοχή του Αιγαίου από τα αρµόδια
υπουργεία παρουσιάζουν µία µέση αύξηση του +9% από το 2005 µέχρι και σήµερα. Το κράτος
συνεχίζει τις προσπάθειές του για ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών χωρίς όµως να λείπουν
βασικά προβλήµατα σύνδεσης τα οποία προκύπτουν από τις σηµαντικές καθυστερήσεις
πληρωµών που προκύπτουν από την αλλαγή του συστήµατος εξόφλησης των οφειλών του
κράτους προς τις εταιρείες. Αναµφισβήτητα το κράτος πλέον είναι ένας κακοπληρωτής λόγω
των δικών του προβληµάτων αλλά είναι και το µόνο που µπορεί να διασφαλίσει την οµαλή
λειτουργία του δικτύου θαλασσίων µεταφορών της χώρας.
Γράφηµα 25: Εγγεγραµµένες Πιστώσεις Επιδοτήσεων Ακτοπλοΐας

	
  

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το ανανεωµένο θεσµικό πλαίσιο που
είναι σε εφαρµογή την τελευταία διετία έχουν συµβάλλει από κοινού στη συµµετοχή των
µεγάλων πλέον σχηµάτων όπως της ATTICA GROUP, ANEK LINES και NEL LINES στους
διαγωνισµούς µε την προσφορά σύγχρονων πλοίων. Όπως εµφανίζεται στο Γράφηµα 26 οι
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εταιρείες αυτές κατέχουν σηµαντικό µερίδιο µεταξύ τους το οποίο υπολογίζεται περίπου στα
€38 εκατοµµύρια.
Έχουµε λοιπόν µία σηµαντική αλλαγή ως προς τους ακτοπλόους που εξυπηρετούν τις άγονες
γραµµές. Την καλή περίοδο της αγοράς µέχρι το 2008 οι µεγάλες εταιρείες σχεδόν δεν
συµµετείχαν στους διαγωνισµούς των αγώνων γραµµών αφού η αποδοτικότητά τους έµοιαζε
ελάχιστη µπροστά στην κερδοφορία που τους απόφερε η εκµετάλλευση των πλοίων τους σε
άλλες αγορές. Πλέον κάθε έσοδο είναι πραγµατικά σηµαντικό λόγω της πτώσης της κίνησης και
της κερδοφορίας τόσο στις γραµµές της Αδριατικής όσο και στην εσωτερική αγορά.

Γράφηµα 26: Μερίδια Αγοράς Επιδοτήσεων Μεταξύ Εισηγµένων Εταιρειών
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το 2009 άφησε πίσω του έντονα τα σηµάδια του σκεπτικισµού στους κύκλους των ακτοπλόων.
Η πραγµατική οικονοµία εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναιµική ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο επίπεδο µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά η ζήτηση επιβατών και
εµπορευµάτων. Η κερδοφορία του κλάδου βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας
εξαετίας ενώ οι προοπτικές ανάκαµψης καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες δεδοµένης της πορείας
της Ελληνικής οικονοµίας.
Πρόκειται για µια συγκυρία µε ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις και επιµέρους συγκρούσεις
κλάδων, φορέων και θεσµών υπό το πρίσµα της γενικότερης πίεσης για δοµικές αλλαγές σε όλο
το Ελληνικό οικονοµικό µοντέλο που η Τρόικα (ΕΚΤ,ΔΝΤ,ΕΕ) επιβάλλει. Η έξοδος από τη
φάση που έχει περιέλθει ολόκληρη η Ελληνική οικονοµία δε θα είναι σύντοµη ενώ δε θα πρέπει
να λησµονείται και η γενικότερη πίεση που υφίσταται η τουριστική βιοµηχανία και το εµπόριο
διεθνώς.
Κατά τη διάρκεια του έτους έλαβαν χώρα µια σειρά σηµαντικών εξελίξεων που έχουν
µεταβάλλει σε σηµαντικό βαθµό την εξέλιξη της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς.
Επιγραµµατικά τα βασικότερα γεγονότα µπορούν να επικεντρωθούν στα εξής:
i.

Η ενίσχυση της θέσης του οµίλου GRIMALDI στην περιοχή της Αδριατικής µέσω της
MINOAN LINES, µε την ένταξη στο στόλο δύο υπερσύγχρονων πλοίων χωρητικότητας
3000 επιβατών και 250 ΙΧ/180 φορτηγών. Τα πλοία αυτά αναµένεται να αυξήσουν
σηµαντικά τα επίπεδα του ανταγωνισµού καθώς θα προσφέρουν σηµαντικές οικονοµίες
κλίµακος ενώ η εµπορευµατική κίνηση µειώνεται, γεγονός που θα επηρεάσει ιδιαίτερα
τον ανταγωνισµό.
ii. Νέα σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας από την Adriatic Lines η οποία επιλέγει ως λιµάνι
αναχώρησης την Κόρινθο όπως και η HELLENIC SEAWAYS η οποία λόγω του
ανταγωνισµού αναγκάστηκε να περιορίσει την παρουσία της σε δύο από τέσσερα πλοία
που είχε ξεκινήσει.
iii. Η έξοδος των GA FERRIES, SAOS FERRIES και KALLISTI FERRIES από την
Ελληνική αγορά είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση χωρητικότητας και την
ελλειπή ή απούσα σύνδεση των αποµακρυσµένων κυρίως νησιών του Αιγαίου µε το
µητροπολιτικό κέντρο.
iv. Η δραστηριοποίηση της ATTICA GROUP στην Κρήτη µε αρχικό προορισµό το
Ηράκλειο και στη συνέχεια τα Χανιά έχει συµβάλει στη δηµιουργία συνθηκών έντονου
ανταγωνισµού µέσω της δραµατικής µείωσης τιµών (price dumping) η οποία
αναπόφευκτα συµπιέζει και τη λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοποιούµενων
εταιρειών.
v. Οι νέες παραγγελίες που αναµένονται τα επόµενα χρόνια από την ATTICA GROUP
αναµένεται ότι θα επαυξήσουν τα περιθώρια σε µια ήδη πολύ συµπιεσµένη αγορά.
vi. Σηµαντικές είναι οι αµφίδροµες πλέον στρατηγικές ναύλωσης πλοίων από πλευράς
αρκετών εταιρειών επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση του στόλου τους.
vii. Περιορισµός ευρύτερης γεωγραφικής επέκτασης. Το σύνολο των εταιρειών ακολουθούν
αµυντική στρατηγική ως προς αυτό το θέµα προσπαθώντας να διατηρήσουν το µερίδιο
αγοράς στις γραµµές που δραστηριοποιούνται ή να προσπαθούν να αποσπάσουν µερίδια
στις γραµµές που παραδοσιακά εκτελούνται από άλλες εταιρείες.
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viii. Ο έλεγχος των HELLENIC SEAWAYS και ANEK LINES από τη SEA STAR
CAPITAL επιχειρεί να δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη συνεργασία εταιρειών στην περιοχή
δηµιουργώντας έναν πολύ ισχυρό πόλο ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί έναν από τους
µεγαλύτερους και πιο διαφοροποιηµένους στόλους στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.
ix. Η αλλαγή ιδιοκτήτη και διαχειριστή στη NEL LINES έχει συνοδευτεί από σειρά
στρατηγικών κινήσεων εξυγίανσης της εταιρείας µε σηµαντική βελτίωση των
οικονοµικών της αποτελεσµάτων. Οι κινήσεις αγοράς και ναυλώσεων των πλοίων τύπου
Ro/Ro και Ro/Pax που αναµένεται να δροµολογηθούν σε υπάρχουσες αλλά και νέες
περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας προβλέπεται να βελτιώσουν περαιτέρω την
αναδιάρθρωση και να επαναφέρουν την εταιρεία σε κερδοφόρες περιόδους.
x. Η κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και η διασπορά των αρµοδιοτήτων του µεταξύ τριών Υπουργείων (Υπ. Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Υπ. Προστασίας του Πολίτη και Υπ. Μεταφορών,
Υποδοµών & Δικτύων) έχει δηµιουργήσει στρεβλώσεις στη λειτουργία του ακτοπλοϊκού
συστήµατος. Το ΥΕΝΑΝΠ ήταν ένας καθετοποιηµένος οργανισµός µε συγκεκριµένες
δραστηριότητες και καταστατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο όλες οι Υπηρεσίες του
λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία». Η πολυδιάσπαση των αρµοδιοτήτων που
έχει προκληθεί στον ακτοπλοϊκό τοµέα έχει προβληµατίσει τα στελέχη των ακτοπλοϊκών
επιχειρήσεων καθόσον η µη σωστή λειτουργία του συστήµατος της ακτοπλοΐας έχει
άµεση συνέπεια στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή του νησιωτικού πληθυσµού της
χώρας. Οι φορείς της ακτοπλοΐας έχουν τονίσει πλειστάκις ότι θέλουν να
συνδιαλέγονται µε ένα θεσµικό όργανο διότι η αγορά ήδη δοκιµάζεται σκληρά από την
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης.
xi. Η τελµάτωση της τραπεζικής πίστης τόσο των ξένων τραπεζών όσο και των Ελληνικών.
Το γεγονός αυτό καθαυτό χαρακτηρίζεται κρίσιµο και επηρεάζει την οµαλή λειτουργία
των εταιρειών αφού το πρόβληµα δεν είναι τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών
όσο και η αύξηση κόστους του υπάρχοντος δανεισµού.
xii. Η άντληση κεφαλαίων από άλλες πηγές όπως αυτή του χρηµατιστηρίου έχει καταστεί
επίσης αδύνατη λόγω των συνθηκών της ίδιας της κεφαλαιαγοράς παρά το γεγονός ότι
στην παρούσα φάση επενδύσεις στα χαµηλά του κλάδου µπορεί να αποδειχτούν
επιτυχηµένες και κερδοφόρες µεσοπρόθεσµα.
Η µέχρι σήµερα πορεία του κλάδου δείχνει ότι οι εταιρείες που τον απαρτίζουν (εισηγµένες και
µη) διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αντιµετώπιση τόσο των απειλών όσο και
των ευκαιριών που εµφανίζονται (Πίνακας 15). Οι οικονοµίες κλίµακας σε συνδυασµό µε τη
δυνατότητα που έχουν οι περισσότερες εταιρείες να ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις των
πελατών τους τις έχει βοηθήσει στο να σταθούν σε µία πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία µε µια
αξιόλογη αντοχή η οποία όµως δοκιµάζεται διαρκώς κάτι που αποτυπώνεται και στα µειωµένα
σε σχέση µε πέρυσι αποτελέσµατα του 1ουκαι 2ουτριµήνου του 2010.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δυνάµεις
•
•
•
•
•
•

Νέος Στόλος
Ιδιαίτερα δυναµικές διοικήσεις εταιρειών.
Συνεχιζόµενη αν και περιορισµένη ανανέωση
του στόλου.
Εξορθολογισµός δροµολογίων.
Οµαλή αποπληρωµή δανείων.
Οικονοµίες Κλίµακας.

Αδυναµίες
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευκαιρίες
•
•
•
•
•
•
•

Πτώση κόστους κατασκευής νεότευκτων.
Μικρές εταιρείες σε δεινή οικονοµική
κατάσταση ανοιχτές σε νέους επενδυτές.
Διαφοροποίηση προϊόντος.
Λιµενικές υποδοµές.
Δροµολόγηση πλοίων σε επιδοτούµενες
γραµµές για ενίσχυση της ρευστότητας.
Συνεργασίες µε εταιρείες του εξωτερικού.
Αναθεώρηση θεσµικού πλαισίου για την
ορθολογιστική ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας µε την µείωση του
κόστους λειτουργίας.

Μειωµένη ρευστότητα.
Περιορισµένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων.
Περαιτέρω µείωση του στόλου.
Αδύναµη και διασπασµένη συνδικαλιστική
εκπροσώπηση (ΕΕΑ/ΣΕΕΝ)
Αυξηµένος µέσος όρος ηλικίας στόλου.
Συνέχεια των ζηµιών σε επίπεδο EBITDA
Περιορισµένη γεωγραφική διαφοροποίηση.
Τελµάτωση δηµοσίων επενδύσεων προς ανάπτυξη
των λιµένων
Ασαφή κυβερνητική πολιτική για τον κλάδο

Απειλές
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνέχιση της µειωµένης ζήτησης σε Ελλάδα και
Αδριατική
Εθνική Οικονοµική Ύφεση και Διεθνής αρνητική
συγκυρία.
Κόστος καυσίµων.
Ενδυνάµωση του ανταγωνισµού σε µεγάλες κύριες
γραµµές
Μείωση τιµών λόγω ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα
τα µειωµένα έσοδα.
Κρίση στη τραπεζική χρηµατοδότηση.
Καθυστερήσεις πληρωµών από επιδοτήσεις λόγω
οικονοµικής κατάστασης του κράτους.
Έντονες και έκρυθµες αντιδράσεις
συνδικαλιστικού κινήµατος
Αρνητική θέση παραδοσιακών χρηµατοδοτών προς
την αγορά.

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Στην παρούσα κατάσταση οι προβλέψεις για τη χρονιά που διανύουµε δεν είναι καθόλου
ενθαρρυντικές. Προβλέπεται ότι λόγω της παρούσας κατάστασης στις οικονοµίες της Ευρώπης
αλλά και την Ελληνική Οικονοµία η ζήτηση θα συρρικνωθεί περαιτέρω σε σχέση µε τη µείωση
µεταξύ 2008-2009 και η εποχικότητα της αγοράς θα οξυνθεί. Έτσι ενώ µετά την ανάπτυξη του
κλάδου το ποσοστό διακίνησης επιβατών και φορτίων είχε κατέβει κάτω του 40% το δίµηνο
Ιουλίου –Αυγούστου (37% το 2008) αναµένεται ότι θα ανέλθει γύρω στο 60% κυρίως στους
επιβάτες. Η συχνή χρήση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών θα µειωθεί και παράλληλα η
κερδοφορία των περασµένων ετών κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο θα
εξαφανιστεί. Παράλληλα, το κόστος καυσίµων που παραµένει σε υψηλά επίπεδα θα επιδεινωθεί
λόγω και της ενίσχυσης του Δολαρίου έναντι του Ευρώ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Έτσι οι
τάσεις κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων προβλέπονται αρνητικές µε ελάχιστες
διαφοροποιήσεις για τους κύριους παίκτες.
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Αναλυτικότερα στις περιπτώσεις των τριών µεγάλων εταιρειών που απασχολούνται στην
Αδριατική αναµένεται περαιτέρω µείωση της κερδοφορίας µε την ΑΝΕΚ να είναι σε λιγότερα
δυσχερή θέση λόγω χαµηλότερων καταναλώσεων των ηλικιωµένων πλοίων της. Η πτώση των
Μινωικών σε σύγκριση µε την ATTICA θα είναι µεγαλύτερη αλλά δεν θα διαφέρει κατά πολύ.
Η Hellenic Seaways απολαµβάνει την προστασία της ηγέτιδας των ταχυπλόων που µπορεί να
σταµατήσει έγκαιρα τα πλοία της µετά την υψηλή περίοδο κι έτσι να διατηρήσει σε µεγάλο
βαθµό την κερδοφορία της αλλά σαν όµιλος Seastar θα αντιµετωπίσει µειωµένα έσοδα λόγω
των ανταγωνιστικών τιµών που επέβαλλε τόσο για τη διατήρηση των µεριδίων της αγοράς της
όσο και για το κόστος εισόδου στις νέες γραµµές όπως αυτή των Δωδεκανήσων. Προβλέπεται
ότι η ΝΕΛ θα µειώσει ελαφρά τις ζηµιές της ύστερα από τη µέχρι σήµερα επιτυχηµένη εκτέλεση
της νέας στρατηγικής της και την επέκτασή της σε νέες γραµµές µε χαµηλού κόστους πλοία.
Σε επίπεδο δυναµικής για περαιτέρω ανάπτυξη τα θετικότερα σηµεία τα έχουν οι ATTICA και
HSW, η πρώτη λόγω της ισχυρή οικονοµικής της θέσης και η δεύτερη λόγω των διαχρονικά
καλών αποτελεσµάτων ενώ οι Μινωικές µπορούν να αναπτυχθούν κυρίως µέσω των συνεργειών
της µε τον όµιλο Grimaldi. Οι άλλες εταιρείες θα περιοριστούν σε ναυλώσεις και πιθανόν σε
στρατηγικές συµµαχίες µε άλλες εταιρείες της χώρας ή του εξωτερικού.
Για τις υπόλοιπες εταιρείες η Aegean Speed Lines προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει ανάλογα
αποτελέσµατα µε την περασµένη χρονιά παρά το είσοδό της στη ανταγωνιστική αγορά των
Κυκλάδων ενώ το ίδιο θα συµβεί και µε την Sea Jet HSC Lines αν και η κερδοφορία της θα είναι
πιο περιορισµένη λόγω των συνθηκών της αγοράς. Τέλος για τις µικρές εταιρείες που
εκµεταλλεύονται τα πλοία τους στην Αδριατική οι δυσκολίες θα είναι πολύ µεγάλες και η χρονιά
επικίνδυνη.
Γράφηµα 27: Πρόβλεψη Εταιρειών 2010
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Είναι γεγονός ότι η περίοδος ανάπτυξης της Ελληνικής ακτοπλοΐας έχει λήξει. Ο κλάδος βαδίζει
εντός ναρκοπεδίου γιατί πολύ απλά τα επιχειρηµατικά σχέδια του παρελθόντος βασίστηκαν σε
µία σταθερή ανάπτυξη η οποία όµως τερµατίστηκε λόγω των δυσµενών εξελίξεων στη διεθνή
οικονοµία. Έτσι ήταν απολύτως φυσικό οι αδύνατοι παίχτες και οι κακοδιαχειριστές να
εγκαταλείψουν την αγορά και ο αναλυτής απλά καλείται να αναλύσει τις αφορµές της πτώσης
τους πέραν των αιτίων που τους οδήγησαν να φτάσουν στην πλήρη πτώχευση. Τα αίτια για την
δυσµενή οικονοµική κατάσταση που έχει βρεθεί ο κλάδος της ακτοπλοϊκής αγοράς είναι
γνωστά. Οι µεταφορές υπάρχουν και ανθούν µόνο όταν υπάρχει ζήτηση κι όταν αυτή
περιοριστεί σε µία υγιή αγορά υπάρχουν θύµατα και ζηµίες. Αυτό που απασχολεί πλέον όλα τα
µέρη της αγοράς συµπεριλαµβανοµένων του κράτους, των εταιρειών, των χρηστών, των
χρηµατοδοτών και των επενδυτών είναι οι αντιδράσεις των διαφόρων φορέων στην περίοδο της
κρίσης.
Σίγουρα την περίοδο που διανύουµε η περαιτέρω οικονοµική αφαίµαξη του κλάδου θα τον
οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή µε άµεσο κίνδυνο την κατάρρευση του δικτύου θαλάσσιων
µεταφορών της χώρας. Απεναντίας η διερεύνηση της µείωσης του κόστους διαχείρισης των
ακτοπλοϊκών πλοίων συνίσταται έτσι ώστε να πειστούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι επενδυτές
για την βιωσιµότητα των εναποµεινασών εταιρειών. Οι πρακτικές της συνδικαλιστικής πίεσης
που ταλανίζουν τον κλάδο επί σειρά δεκαετιών πρέπει να αλλάξουν και να προσεγγίσουν το
θέµα όχι από τα πόσα µπορούν να κερδηθούν αλλά για το για πόσο θα µπορεί να υπάρχει
σίγουρη εργασία για τους πολλούς. Οι αρτηριοσκληρύνσεις της εσωστρεφούς στρατηγικής για
εργασία των ναυτικών και της διαχρονικής διατήρησης απαρχαιωµένων εργασιακών απολαβών
πρέπει να δώσει ουσιαστικά τη θέση της σε µία επιθετική στρατηγική που θα εξασφαλίσει την
ανάπτυξη του κλάδου όχι µόνο µέσα στην µικρή θάλασσα του Αιγαίου αλλά γενικότερα σε όλα
τα µήκη και πλάτη της γης όπως παραδοσιακά γινόταν στο παρελθόν. Παράλληλα είναι
σηµαντικό µέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να παταχθούν οι αναχρονιστικές µέθοδοι
περιορισµού της κερδοφορίας µέσω έµµεσων κρατήσεων και εισπρακτικών µεθόδων που απλά
διογκώνουν το πρόβληµα και απειλούν τη βιωσιµότητα της ακτοπλοϊκής αγοράς.
Στην αντίπερα όχθη βεβαίως οι τιµολογιακές στρατηγικές πρέπει να λάβουν υπόψη τη νέα
οικονοµική κατάσταση της χώρας. Είναι αδύνατον πλέον για το µέσο χρήστη των ακτοπλοϊκών
πλοίων (επιβάτη, µεταφορέα κλπ) να ακολουθήσει περαιτέρω αυξήσεις ή ακόµα και διατήρηση
των σηµερινών ναύλων όταν ο προσωπικός πλούτος του συρρικνώνεται. Ήδη το καλοκαίρι που
διανύουµε η πτώση της κίνησης αγγίζει το 20% και το χειρότερο είναι ότι η αγορά χάνει τα
κύρια χαρακτηριστικά της τελευταίας 8ετίας που ήταν η διεύρυνση της εποχικότητας αλλά και η
συχνή χρήση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων από τους χρήστες. Ο κύριος ανταγωνιστής εξάλλου
της ακτοπλοΐας, το αεροπλάνο συµµορφώθηκε µε τους κανόνες της ύφεσης και έλαβε και την
«άφεση αµαρτιών» του ρυθµιστή ρυθµίζοντας τα όρια του ανταγωνισµού.
Είναι γεγονός ότι η απελευθέρωση της αγοράς έφερε κύµα ευφορίας από τη µία αλλά και
έντονου ανταγωνισµού από την άλλη. Ανταγωνισµού που ούτε ο ίδιος ο ρυθµιστής δεν µπόρεσε
να κατανοήσει ή να αντιληφθεί µε αποτέλεσµα να εισέλθει η αγορά σε έναν ανελέητο πόλεµο
τιµών που ουσιαστικά την κατέστησε αδύνατη. Θα ήταν πολύ λειτουργικότερο από την αρχή της
εφαρµογής της απελευθέρωσης οι διοικούντες να είχαν αντιληφθεί το ανταγωνιστικό
περιβάλλον της ακτοπλοΐας και να µην φούντωναν περαιτέρω τον καταστροφικό ανταγωνισµό
τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και στο συνδικαλιστικό επίπεδο των εταιρειών. Όλα έτσι όπως
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έγιναν απλά αποδυνάµωσαν τον κλάδο σε τέτοιο βαθµό που φαίνεται πολύ δύσκολο να
ξεπεραστεί η παρούσα κατάσταση χωρίς αλλαγή του τρόπου εξυπηρέτησης των χρηστών σε
ετήσια βάση. Δεν είναι απίθανο να επανέλθουν πολλά νησιά της χώρας σε περιορισµένη κάλυψη
όπως για παράδειγµα εκεί που τώρα εξυπηρετούνται ηµερησίως να καλύπτονται κάθε δύο η
τρείς µέρες ή ακόµα και εβδοµαδιαίως. Όλοι πρέπει να αντιληφθούνε ότι οι εποχές των
αλλεπάλληλων παραδόσεων νεότευκτων πλοίων έχουν περάσει και ο στόχος είναι µια νέα, εκ
βάθους µελετηµένη ακτοπλοϊκή πολιτική που θα φέρει τον ορθολογισµό στη θέση των λούσων
και την οικονοµία στην θέση της ασύστολης σπατάλης που πολλές φορές το κράτος ωθούσε, µη
αντιλαµβανόµενο το κόστος µεταφοράς αλλά αφουγκράζοµενο µόνο τα αιτήµατα των µικρών
κοινωνικών οµάδων.
Στο ναρκοπέδιο που διανύει η αγορά της Ελληνικής ακτοπλοΐας χρειάζεται σύνεση και
τεχνοκρατική ωριµότητα. Ευτυχώς ακόµη και σήµερα στο µέσον του πλέον κρίσιµου
καλοκαιριού των τελευταίων 30 χρόνων οι λίγες εταιρείες που απέµειναν έχουν ακόµη
προοπτικές και δυνατότητες επιβίωσης. Ευτυχώς διατηρούν το ανταγωνιστικό περιβάλλον προς
όφελος του καταναλωτή και δεν κρύβονται πίσω από µία συγχώνευση που θα προσθέσουν απλά
δύο αρνητικά αποτελέσµατα για να πάρουν µία ανάσα όπως γίνεται σε άλλους κλάδους των
µεταφορών. Βεβαίως είναι πολύ πιθανό να δούµε και τέτοιες κινήσεις στο επόµενο δωδεκάµηνο
αλλά αυτές θα πρέπει να γίνουν όχι για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα και µόνο αλλά για να
εισέλθουν σε µία νέα τροχιά ανάπτυξης δράττοντας τις ευκαιρίες της κρίσης κάτι που
διαχρονικά κάνει ο Έλληνας καραβοκύρης σεβόµενος τις συνθήκες της υγιούς ανταγωνιστικής
αγοράς.
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