21η Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2022

Ελληνική Ακτοπλοΐα 2022:
Σε νέο Κύκλο Ανάπτυξης και Ευκαιριών

Αύγουστος 2022

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα – 2022

H XRTC Business Consultants Ltd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη Ναυτιλιακή
Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η
XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική
Ναυτιλιακή αγορά όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί Credit Lyonnais και Natixis, σύμβουλος
Εθνικών και Διεθνών οργανισμών καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.
Η εταιρία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία ένα μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών
δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από
την ίδρυσή της.
Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται με κινέζικους τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να
χρηματοδοτήσουν την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρία κατάφερε να εξασφαλίσει για πρώτη
φορά τη χρηματοδότηση ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρίας, απευθείας από τον Κινέζικο
τραπεζικό όμιλο της China Development Bank.
H XRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία διεθνούς εμβέλειας,
προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλη τους τη
διάρκεια. Το ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία, της επιτρέπει να αναλύει σε
βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλίας. Με την ιδιότητα του
συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά έργα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τόσο για
χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. H XRTC συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους
οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.
Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στη Ναυτιλιακή και
Ακτοπλοϊκή Αγορά. Όπως από τα Lloyds Greek Shipping Awards 2010 ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας
της Χρονιάς - Shipping Financier of the Year και από το Transport Finance για την Καλύτερη
Χρηματοδότηση Εξαγωγικής Πίστωσης – Deal of the Year for Export Credit.

Συντακτική Ομάδα Μελέτης
Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο
Υπεύθυνη Σύνταξης και Ανάλυσης

Γιώργος Ξηραδάκης
Κατερίνα Φίτσιου

Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθύντρια Πελατειακών Σχέσεων

george.xiradakis@xrtc.gr
katerina.fitsiou@xrtc.gr

Υπεύθυνη βάσης δεδομένων

Ελένη Μουτσάτσου

Υπεύθυνη Γραφείου Διεύθυνσης

eleni.moutsatsou@xrtc.gr

2

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα – 2022

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Η παρούσα μελέτη (η «Μελέτη») είναι η 21η ετήσια εμπεριστατωμένη μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα που
εκπονείται και διανέμεται από την XRTC Business Consultants Ltd. και επικεντρώνεται στην οικονομική
ανάλυση των εταιριών ANEK Α.Ε., ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝκαι ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Μεγάλες Εταιρίες») αλλά καλύπτει επίσης σημαντικές
πτυχές ανάπτυξης και καταγραφής γενικών στοιχείων των υπολοίπων εταιριών που απαρτίζουν το υπόλοιπο της
Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο στόλου και κίνησης («Μεσαίες» και «Μικρότερες» Εταιρίες).
Οι πληροφορίες που περιέχονται στη Μελέτη, αναφέρονται με ημερομηνία Ιουνίου 2022 (εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά). Το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχεται στη Μελέτη προέρχεται από στοιχεία που
δημοσιεύουν μέσω των ισολογισμών τους για το έτος 2021, οι Μεγάλες Εταιρίες. Επισημαίνεται ότι τα
οικονομικά στοιχεία που αναλύονται στη συγκεκριμένη Μελέτη αφορούν τους Ομίλους ΑΝΕΚ,ATTICA και
ΜΙΝΩΙΚΕΣ κι όχι μόνο τις Μητρικές Εταιρίες.
Οι πληροφορίες για τις Μεσαίες και Μικρότερες Εταιρίες που αναφέρονται στο στόλο τους και τα δρομολόγια
που πραγματοποιούν προέρχονται από τη ΣΕΕΝ και τις ιστοσελίδες τους, ενώ διάφορες άλλες πληροφορίες
προέρχονται από το διαδίκτυο. Τα οικονομικά στοιχεία και η κίνηση αυτών των εταιριών δε δημοσιεύονται, γι’
αυτό και δε συμπεριλαμβάνονται στη Μελέτη.
Η παρούσα Μελέτη περιέχει ορισμένες αναφορές σε νόμους, συμφωνίες και έγγραφα. Δεν αναφέρονται οι
ακριβείς και ολοκληρωμένες περιγραφές των νόμων, συμφωνιών ή εγγράφων στα οποία αναφέρεται η Μελέτη
παρά ταύτα αναφέρονται κατ’ εξοχήν σε ολόκληρα τα κείμενα των νόμων, συμφωνιών ή εγγράφων.
Η εταιρία XRTC –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων δεν προβαίνει ούτε παρέχει κανενός είδους εκπροσώπησης,
εγγύησης ή δέσμευσης (έμμεσα ή άμεσα) ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη τόσο για την ακρίβεια ή την ορθότητα
της Μελέτης, όσο και για τη λογικότητα οποιονδήποτε εκτιμήσεων, προβλέψεων, υποθέσεων ή απόψεων οι
οποίες αναφέρονται σ’ αυτό. Η Μελέτη δεν αποτελεί σύσταση αποδοχής της χρηματοδότησης από την εταιρία
XRTC–Σύμβουλοι Επιχειρήσεων για οποιονδήποτε παραλήπτη των εν λόγω πληροφοριών. Η παρούσα Μελέτη
δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο απόφασης για τη χρηματοδότηση ή επένδυση στις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Με
την αποδοχή της παρούσας Μελέτης κάθε παραλήπτης της αποδέχεται ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της
περαιτέρω προσωπικής έρευνας και δέουσας επιμέλειας έτσι όπως αυτή κρίνεται αναγκαία από τον παραλήπτη.
Η Μελέτη εκδόθηκε με μοναδικό σκοπό την ενημερωτική χρήση του παραλήπτη.
Η Μελέτη και οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτήν πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τον παραλήπτη σε
απόλυτα εμπιστευτική βάση και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν, αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν μερικά ή
ολικά για κανέναν άλλο σκοπό, ούτε να προωθηθούν σε κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς τη γραπτή έγκριση της
εταιρίας XRTC–Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ο παραλήπτης μπορεί να αποκαλύψει ή να επιδείξει αυτές τις
πληροφορίες σε στελέχη του ή υπαλλήλους του ή συμβούλους οι οποίοι σχετίζονται με τη Μελέτη.
XRTC Business Consultants 1999-2022
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ζήτηση ακτοπλοϊκών υπηρεσιών ακολουθούσε σταθερά ανοδική πορεία την τετραετία 2016-2019 με
αποτέλεσμα η ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση το 2019 να διαμορφωθεί στα 19 εκατ., τον μεγαλύτερο αριθμό
που έχει καταγραφεί. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε τη λειτουργία και τις προοπτικές του
κλάδου, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση στην κίνηση επιβατών και οχημάτων το 2020 και τη σταδιακή
βελτίωσή της το 2021.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το 2021 η πανδημία συνέχισε να πλήττει την επιβατηγό ναυτιλία, ενώ η άρση των περιοριστικών μέτρων,
καταργώντας το μειωμένο πρωτόκολλο μεταφοράς επιβατών στα πλοία, πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του
2022. Το 2021 ξεκίνησε με ζημιές του ακτοπλοϊκού κλάδου από τη χρήση του 2020 που ξεπέρασαν τα €130
εκατ.
Το μεταφορικό έργο επιβατών του 2021 παρά τους αυξημένους περιορισμούς στη διακίνηση επιβατών, ιδίως
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2021, και την καθυστερημένη επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης,
παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με αυτό της χρήσης 2020 σηματοδοτώντας τη σταδιακή επαναφορά προς
ομαλοποίηση της λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιριών. Παρόλα αυτά, υπολείπεται κατά 40% σε σχέση με
την προ COVID - 19 περίοδο, και ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση του 2019.
Συγκεκριμένα η κίνηση επιβατών το 2021 ήταν αυξημένη κατά 47% ενώ η κίνηση των οχημάτων κατά 37%
σε σύγκριση με το 2020. Οι αριθμοί αυτοί ήταν ενδεικτικοί αφού ο τουρισμός ανέκαμψε σημαντικά το 2021
με τις προβλέψεις για το 2022 να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και ελπιδοφόρες, ιδιαίτερα υποστηριζόμενες από
τη σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αντιμετώπισης του κορωνοϊού
με εμβολιασμό και αντιϊκά φάρμακα. Παρόλα αυτά σημαντικές αγορές, όπως η κινεζική, παραμένουν ακόμα
κλειστές εξαιτίας της πανδημίας.
Κι ενώ το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 το μεταφορικό έργο των ακτοπλοϊκών εταιριών σημείωσε
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24
Φεβρουαρίου του 2022 και τα ζοφερά γεγονότα που επακολούθησαν, επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια
οικονομία οδηγώντας σε τεράστιες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και σε άλλα βασικά προϊόντα και πρώτες
ύλες, ενώ διαταράχτηκαν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι μεταφορές και οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
επιφέροντας μεγάλη αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον.

ΚΑΥΣΙΜΑ
Τα νέα δεδομένα για τον ακτοπλοϊκό κλάδο είναι εξόχως ανησυχητικά. Ειδικότερα, μετά από μία αύξηση της
τάξεως του 32,4% της μέσης τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων το 2021 σε σχέση με την χρήση 2020, η μέση
τιμή των καυσίμων τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αυξήθηκε περαιτέρω κατά 28% σε σχέση με τον
Δεκέμβριο 2021. Η τάση για περαιτέρω αύξηση των τιμών διατηρήθηκε και στις πρώτες εβδομάδες του μηνός
Μαρτίου 2022.
Η τιμή του καυσίμου μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο εξακολουθεί να κυμαίνεται πάνω από τα €1.000 ο
τόνος, όταν την ίδια περίοδο το 2021 κυμαινόταν στα €400 ευρώ.
Το κόστος καυσίμων σε κανονικές περιόδους αποτελούσε το 30-35% των λειτουργικών δαπανών των πλοίων
κατά μέσο όρο. Με τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, αρχής γενομένης από το τέταρτο τρίμηνο του 2021
και όλο το 2022, να είναι υπερδιπλάσιες από την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, το κόστος καυσίμων
εκτοξεύτηκε στο 60-70% των λειτουργικών δαπανών των πλοίων.
Οι ιδιωτικές ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις προχώρησαν σε μέτρα προκειμένου να μετριάσουν και να
απορροφήσουν αυτό το επιπλέον κόστος όπως τη μείωση ταχύτητας των πλοίων, μείωση ή συγχώνευση
κάποιων δρομολογίων και περιορισμό άλλων λειτουργικών δαπανών.
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Όλα αυτά τα μέτρα όμως δεν είναι ικανά να απορροφήσουν τους οικονομικούς κραδασμούς. Παράλληλα η
εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και οι πληθωριστικές τάσεις αναγκάζουν τους επίδοξους τουρίστες να
αναθεωρήσουν ή να αναβάλλουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων ήταν μονόδρομος για τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, καθιστώντας τους
νησιωτικούς προορισμούς «ακριβούς» για το μέσο Έλληνα. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια για τα ελληνικά νησιά είναι ακριβότερα έως και 35% πλέον.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - FUELEUMARITIME
Ο Κανονισμός «για τη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον
τομέα των θαλασσίων μεταφορών» που εντάσσεται στη νομοθετική δέσμη «Fit for 55» που δημοσίευσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2021, επιδιώκει την προώθηση της χρήσης καθαρότερων ναυτιλιακών
καυσίμων από τα πλοία που καταπλέουν ή αποπλέουν από ευρωπαϊκούς λιμένες. Στόχος είναι να μειωθεί η
ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα πλοία μέχρι και 75%
έως το 2050, με την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές.
Να σημειωθεί ότι με βάση τη μελέτη του ΙΟΒΕ η υλοποίηση των προτεινόμενων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πολιτικών για το κλίμα (δέσμη μέτρων Fit for 55) εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο
κόστος λειτουργίας της εγχώριας ακτοπλοΐας κατά €207 εκατ. το 2026 (σε σύγκριση με σενάριο μη εφαρμογής
των μέτρων), εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προσαρμογής.
Αυτή η επιβάρυνση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων κατά περίπου 30% και μείωση
της ακτοπλοϊκής κίνησης κατά 28% το ίδιο έτος.
Τον Ιούνιο του 2022, το Συμβούλιο Υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών της ΕΕ αποφάσισε να συμπεριλάβει
διατάξεις στον ως άνω Κανονισμό, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται χρονική εξαίρεση έως τις
31.12.2029 από τον παραπάνω Κανονισμό για καθαρότερα καύσιμα των πλοίων της ακτοπλοΐας όταν αυτά
δρομολογούνται σε λιμένες νησιών με λιγότερους από 200.000 κατοίκους. Η εν λόγω απόφαση παρέχει ζωτικό
χρόνο τόσο για την επαρκή διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων όσο και για την ενεργειακή μετάβαση του
ακτοπλοϊκού στόλου.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Ενώ έχουν τεθεί οι προθεσμίες για την επίτευξη της μείωσης των αέριων ρύπων, εντούτοις τεχνολογικά δεν
έχουν ακόμα επιτευχθεί οι βιώσιμες λύσεις για την αντικατάστασή τους από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο
ηλεκτρισμός, τα βιοκαύσιμα, η αμμωνία, το υδρογόνο, η μεθανόλη κ.ά.
Σήμερα καμία ακτοπλοϊκή εταιρία δεν έχει σχέδια για ναυπήγηση πλοίων, πλην του ομίλου Attica που
ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα
δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, σηματοδοτώντας το τέλος εποχής των «ιπτάμενων
δελφινιών» που επί 40 χρόνια εξυπηρετούσαν τις συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιών.
Δεδομένου ότι το 50% των ελληνικών ακτοπλοϊκών πλοίων που είναι σήμερα δρομολογημένα, το 2035 θα
είναι ηλικίας άνω των 40 ετών, η ανανέωση του Ακτοπλοϊκού στόλου είναι μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος.
Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταχειρισμένα πλοία που να πληρούν τους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς, η μόνη λύση είναι η κατασκευή νέων πλοίων. Τα προβλήματα που τίθενται
είναι ποικίλα με τα σημαντικότερα να είναι τι είδους καυσίμου θα χρησιμοποιούν τα νέα αυτά πλοία και πώς
θα χρηματοδοτηθούν. Η απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ακτοπλοϊκή αγορά καθώς και τα
δυσχερή οικονομικά αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών αποτελούν τροχοπέδη στην ανανέωση του
στόλου.
Η χρηματοδότηση των επενδύσεων για ανανέωση του στόλου με πλοία χαμηλών και μηδενικών εκπομπών,
πρέπει να γίνει με τη μορφή επιδοτήσεων για το πράσινο κομμάτι της επένδυσης, με την πρόσβαση σε
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διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και του
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και να συσταθεί ένα ειδικό ταμείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Εμπορίας Ρύπων- Emission Trading System, (ETS) προκειμένου να επανεπενδύονται τα έσοδα από το ETS,
κατευθείαν στον κλάδο.
Οι εταιρίες ευελπιστούν ότι οι πολυετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσο
που θα βοηθήσει την τραπεζική χρηματοδότηση σε συνδυασμό με προαναφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά προγράμματα ναυπήγησης νέων «πράσινων» επιβατηγών-οχηματαγωγών
πλοίων.
Ο όμιλος Grimaldi παρέλαβε το 10ο από τα 12 πλοία που παραγγέλθηκαν και ανήκουν στη Grimaldi Green 5th
Generation (GG5G), η οποία περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες roro στον κόσμο για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Το πλοίο το οποίο μπορεί να μεταφέρει
περίπου 500 τρέιλερ και 180 αυτοκίνητα, είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονους, ηλεκτρονικά ελεγχόμενους
κινητήρες και με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων για τη μείωση των εκπομπών θείου και σωματιδίων.
Επιπλέον, χάρη στην υιοθέτηση πολυάριθμων εξαιρετικά καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, με την ίδια
ταχύτητα το πλοίο που ονομάζεται Eco Mediterranea καταναλώνει την ίδια ποσότητα καυσίμου σε σύγκριση
με τα πλοία ro-ro προηγούμενης γενιάς και επομένως είναι σε θέση να μειώσει στο μισό τις εκπομπές CO2
ανά μεταφερόμενη μονάδα. Ενώ είναι αγκυροβολημένο, το πλοίο επιτυγχάνει τον στόχο «Μηδενικές εκπομπές
στο λιμάνι» και αυτό γιατί το Eco Mediterranea χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη
σε μέγα μπαταρίες λιθίου συνολικής ισχύος 5 MWh, οι οποίες επαναφορτίζονται κατά τη διάρκεια των πλόων
χάρη σε γεννήτριες άξονα και 350 m2 ηλιακών συλλεκτών.
Tρία LNG- Ηλεκτρικά υβριδικά πλοία Stena E-Flexer Ro-Pax παραγγέλθηκαν από τη Stena RoRo για χρήση
από τη Brittany Ferries και τη Marine Atlantic. Το πρώτο απ’ αυτά τα πλοία θα είναι το μεγαλύτερο υβριδικό
πλοίο μέχρι σήμερα και θα παραδοθεί το 2024. Θα ονομαστεί “Saint Malo” και θα μεταφέρει επιβάτες μεταξύ
του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας τα επόμενα χρόνια.
Η εταιρία Stena Line και το λιμάνι του Frederikshavn υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του
Gothenburg-Frederikshavn της πρώτης ακτοπλοϊκής γραμμής στον κόσμο που θα εξυπηρετούνται από πλοία
χωρίς ορυκτά καύσιμα. Το δρομολόγιο θα εκτελείται από δύο πλοία Stena Elektra με μπαταρίες, τα οποία θα
κατασκευαστούν έως το 2030.
Η δανική εταιρία DFDS αποκάλυψε τα σχέδια της για την κατασκευή πλοίο με καύσιμο υδρογόνο μέχρι το
2025.
H ναυτιλιακή Torghatten Nord θα κατασκευάσει δύο νέα πλοία υδρογόνου μετά την κατοχύρωση διαγωνισμού
από τις αρμόδιες αρχές της Νορβηγίας για την εξυπηρέτηση μιας μεγάλης ακτοπλοϊκής γραμμής μεταξύ των
πόλεων Bodο, Rost, Vaeroy and Moskenes, με πλοίο που θα χρησιμοποιεί κατά 85% καύσιμο που θα
στηρίζεται στο υδρογόνο και το υπόλοιπο 15% σε καύσιμο μηδενικών η ελάχιστων ρύπων. Σύμφωνα με το
διαγωνισμό, η Torghatten Nord θα λειτουργεί τη σύνδεση από το 2025 έως το 2040.
Η ναυτιλιακή εταιρία Havila Kystruten από τη Νορβηγία, παρέλαβε το πρώτο πλοίο από τέσσερα LNG-battery
cruise ferries που έχει σε παραγγελία. Τα συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της
γραμμής μεταξύ του Bergen και του Kirkenes στη Νορβηγία.
Στη Σουηδία η Wasaline υποδέθηκε τον Αύγουστο του 2021 το νεότευκτο Aurora Botnia το οποίο
χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια κοντά στα λιμάνια, ενώ ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιεί υγροποιημένο
φυσικό αέριο αλλά επιπλέον έχει τη δυνατότητα και χρήσης βιοαερίου στο μέλλον. Περαιτέρω, στην Εσθονία
η Tallink Group, έχει υπό ναυπήγηση το MyStar το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο LNG ενώ στη Σκωτία οι
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές βγάζουν διαγωνισμούς για την κάλυψη ακτοπλοϊκών γραμμών από πλοία που θα
χρησιμοποιούν ως δύναμη πρόωσης την ηλεκτρική ενέργεια.
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Στην Ελλάδα η εταιρία Saronic Ferries υπέγραψε τον Ιούνιο του 2022, μνημόνιο κατανόησης με τον νορβηγικό
νηογνώμονα DNV για την κατασκευή του πρώτου ηλεκτροκίνητου επιβατηγού πλοίου σε μικρές αποστάσεις.
Στόχος είναι το 2026 το πλοίο να είναι λειτουργικό στις γραμμές του Αργοσαρωνικού.
Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα που θα ρυθμίζει τις δυνατότητες ηλεκτροδότησης και
ηλεκτροφόρτισης στα ελληνικά λιμάνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Η ενεργειακή κρίση που μαστίζει όλο τον πλανήτη επηρεάζει και την επιβατηγό ναυτιλία. Το κόστος των
καυσίμων υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί περίπου στο 40% των καθαρών ναύλων που εισπράττονται, ενώ
σύμφωνα με τη ΣΕΕΝ οι ακτοπλοϊκές εταιρίες επιβαρύνθηκαν με €130 εκατ. λόγω της αύξησης του κόστους
των καυσίμων κατά 45%.
Οι εταιρίες λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα έχουν θέσει ζήτημα αναπροσαρμογής των μισθωμάτων στα
δρομολόγια των μονοετών συμβάσεων της ακτοπλοΐας και για τις οποίες δεν προβλέπεται ρήτρα καυσίμου
βάση του σχετικού νόμου. Πρόκειται για συνολικά 42 ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο
κόστος θα αγγίξει περίπου τα €15 εκατ.. Σημειώνεται ότι ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας από τις αρχές Απριλίου
έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των πλοίων που εκτελούν δρομολογιακές γραμμές
δημόσιας υπηρεσίας με πολυετείς συμβάσεις και στις οποίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται
ρήτρα καυσίμου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Panellenic Lines: Μετά την Panellenic Private Aviation, στον χώρο των ιδιωτικών VIP πτήσεων, ο όμιλος
Καράτζη μπαίνει στην κρουαζιέρα, με προοπτική να επεκταθεί και στην ακτοπλοΐα, με την Panellenic Lines,
στην οποία συμμετέχει επίσης η εταιρία Time4 Vacation, συμφερόντων κ. Δημήτρη Χαριτίδη. Η νέα εταιρία
προχώρησε σε επένδυση €5 εκατ. με την αγορά από την Ισπανία ενός πλοίου Monohull High Speed
χωρητικότητας 750 επιβατών και 180 αυτοκινήτων, το οποίο εντός του Ιουλίου θα ξεκινήσει ημερήσιες
κρουαζιέρες στην γραμμή Ηράκλειο – Σαντορίνη, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον.
Hellenic Seaplanes-Υδροπλάνα Ελλάδας ΑΕ: Tα υδροπλάνα αποτελούν ένα πρωτόγνωρο μέσω μετακίνησης
για την Ελλάδα. Αδειοδοτήθηκαν τελικά τα υδατοδρόμια στο Βόλο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο,
ενώ στη Σκιάθο θα πηγαίνουν στον αερολιμένα με υψηλότερο κόστος. Eκτός από τις Σποράδες, η εταιρία θα
εξυπηρετεί και τα νησιά του Ιονίου, αλλά και τις Κυκλάδες με προσεγγίσεις σε υπήνεμες περιοχές όπως ο
Καλαφάτης στην Μύκονο. Τα υδροπλάνα στις Σποράδες θα είναι είτε τα 10θεσια Cessna Caravan, είτε τα 19
θέσεων καναδικής κατασκευής Twin Otter, αλλά σαφώς και όλα θα εξαρτηθούν και από το ενδιαφέρον των
ταξιδιωτών.
Scandro Holding: Έπειτα από 21 χρόνια εκτελέστηκε το πρώτο δρομολόγιο της θαλάσσιας επιβατικής
σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας από το πλοίο Daleela της εταιρίας Scandro Holding. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη
από το κράτος και το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα €5,5 εκατ. ετησίως για 22 δρομολόγια μετ’
επιστροφής, ή 66 δρομολόγια σε βάθος τριετίας, όση δηλαδή είναι και η διάρκεια της σύμβασης, με
δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 χρόνια, ανάλογα με την αύξηση των επιβατών.
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα μπορεί να ξεκινά την εκτέλεση των δρομολογίων
μεταξύ Απριλίου-Μαΐου μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που είναι η περίοδος όπου αναμένεται μεγαλύτερη
ζήτηση από τους επιβάτες.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Το 2021 η εισερχόμενη τουριστική κίνηση διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020, έτος με το μικρότερο αριθμό
τουριστών την τελευταία δεκαετία μόλις 7,4 εκατ. Παρά το γεγονός ότι 14,7 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν
τη χώρα μας το 2021, ο αριθμός αυτός απέχει παρασάγγας από το υψηλό των 31 εκατ. τουριστών του 2019.
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Γράφημα 1: Αφίξεις Τουριστών στην Ελλάδα (2011-2021)

Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι για το 2022 εκτιμάται ότι
ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να βελτιώνει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις του, στοχεύοντας τα
επίπεδα του 2019. Όμως, ως ανάχωμα στην ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου λειτουργεί η τρέχουσα
υγειονομική κρίση, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην
επικράτεια της Ουκρανίας και το αυξημένο ενεργειακό κόστος των τελευταίων μηνών καθώς και η μείωση
της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Ωστόσο, για την επίτευξη θετικών επιδόσεων στον τουρισμό,
σημαντικό ρόλο μπορεί να έχουν η ενδεχόμενη σταδιακή άμβλυνση της εποχικότητας, η επέκταση της
τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιφέρειες και η αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας
παραμονής ανά επισκέπτη.
Το γεγονός είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε αχαρτογράφητα ύδατα για τρίτη συνεχή χρονιά,
κάνοντας τις προβλέψεις για το 2022 δύσκολη υπόθεση. Αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν
λιγότερο ή περισσότερο όλους τους τουριστικούς κλάδους, όπως η εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης
στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις καθιστούν το 2022 μια χρονιά μεγαλύτερων
προκλήσεων από την περυσινή.
Αυτοί οι παράγοντες καταδεικνύονται και σε με μια διεθνή έρευνα που διεξήχθη από την Ipsos για το
βαρόμετρο διακοπών 2022 της Europ Assistance σύμφωνα με την οποία τα χρήματα είναι μακράν το
μεγαλύτερο εμπόδιο για τους πιθανούς ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι.
Το 45% των Αμερικανών που δεν έχουν σχέδια για καλοκαιρινά ταξίδια φέτος δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν
να το αντέξουν οικονομικά, ενώ το 33% είπε ότι θα απέχουν από τα ταξίδια για να εξοικονομήσουν χρήματα.
Εν τω μεταξύ, μόνο το 15% των μη ταξιδιωτών στις ΗΠΑ είπε ότι ο Covid-19 ήταν ο λόγος που θα μείνουν
σπίτι και αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Europ Assistance.
Η τάση είναι παρόμοια σε όλη την Ευρώπη, όπου ο ενθουσιασμός για τα ταξίδια είναι γενικά υψηλότερος
φέτος. Μόλις το 29% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων δεν έχουν σχέδια για ταξίδια για το καλοκαίρι, με το 41%
από αυτούς να μην μπορούν να το αντέξουν οικονομικά και το 26% να προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα.
Ο Covid διαδραματίζει ακόμη μικρότερο ρόλο για τους Ευρωπαίους αυτό το καλοκαίρι, καθώς μόλις το 11%
των ερωτηθέντων, που θα παραμείνουν σπίτι, τον χαρακτήρισαν μείζονα παράγοντα για την απόφασή τους.
Παρόλα αυτά, τέσσερις από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς της χώρας, τα νησιά Μύκονος, Σαντορίνη, Κως
και Ρόδος ξεκινούν ήδη τη φετινή σεζόν με ρεκόρ, ζήτησης και με υψηλές πληρότητες.
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Τα στοιχεία για την αεροπορική κίνηση γι’ αυτούς τους προορισμούς, από τις πιο σημαντικές αγορές του
εξωτερικού για τον Απρίλιο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου είναι ενδεικτικά. Τα δεδομένα
προέρχονται από την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον τουρισμό (που απαρτίζουν η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, ο δήμος Ρόδου και φορείς της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων) και δείχνουν πως το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου έκλεισε, όπως και ο προηγούμενος μήνας, με περισσότερες διεθνείς απευθείας
αφίξεις, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της χρονιάς ρεκόρ του 2019.
Στα παραπάνω τέσσερα κύρια διεθνή αεροδρόμια προσγειώθηκαν 241 χιλιάδες επιβάτες το διάστημα 1-15
Μαΐου, έναντι 230 χιλιάδων το 2019, ενώ μαζί με τις αφίξεις στον διεθνή αερολιμένα Καρπάθου, οι επισκέπτες
στο Νότιο Αιγαίο μέσω διεθνών απευθείας πτήσεων μέσα στις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του φετινού Μαΐου
ανέρχονται σε 242 χιλιάδες.
Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία, οι πρώτοι μήνες της τουριστικής περιόδου θυμίζουν από τώρα
Δεκαπενταύγουστο. Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2019
κατά 23%, υποδεχόμενη 33 χιλιάδες επιβάτες τις πρώτες 15 μέρες του Μαΐου (26.714 το αντίστοιχο διάστημα
του 2019).
Η δε Ρόδος, με ημερήσιες αφίξεις της τάξης των 14.000 επιβατών μέσω 88 αφίξεων σε μία ημέρα μόνο,
ξεπερνά την κίνηση του 2019 με αύξηση 6,3%.
Η θετική αυτή εικόνα συνεχίστηκε στις εβδομάδες που ακολούθησαν μέχρι την ώρα που ολοκληρώθηκε η
Μελέτη ενώ αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η Ελλάδα αποτέλεσε κύριο προορισμό για όσους αποφάσισαν να
έρθουν στη Μεσόγειο. Σε αυτή τη θετική εξέλιξη βοήθησαν και οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη που
ώθησαν το τουριστικό κύμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το τρέχον καλοκαίρι του 2022, 100 ακτοπλοϊκά πλοία εξυπηρετούν καθημερινά 115 νησιά της χώρας μας είτε
συνδέοντάς τα με την ενδοχώρα είτε πραγματοποιώντας συνδέσεις μεταξύ τους. Κατηγοριοποιήσαμε τις 28
εταιρίες σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το είδος των πλοίων τους και τα χαρακτηριστικά τους.
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Μεγάλες Εταιρίες
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται ο όμιλος της ΑΝΕΚ, ο όμιλος ATTICA, και ο όμιλος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ,
τα επιχειρηματικά μοντέλα των οποίων περιγράφονται ως εξής:
Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ αποτελείται από:
• τη Μητρική Εταιρία ΑΝΕΚ Α.Ε. (κλάδος επιβατηγού ναυτιλίας),
• την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (κλάδος επιβατηγού
ναυτιλίας),
• την ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (παραγωγή και διάθεση
εμφιαλωμένου νερού - κλάδος εμφιάλωσης νερού),
• τη ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. (τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και ειδών συσκευασίας κλάδος βιομηχανίας),
• την ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(τουρισμός, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. - κλάδος τουρισμού),
• την ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. (πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών - κλάδος
τουρισμού).
Η εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» ή
όμιλος ATTICA, είναι αμιγώς Εταιρία Συμμετοχών και ως εταιρία συμμετοχών δεν έχει δραστηριότητα. Η
εταιρία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία.
Ο όμιλος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ αποτελείται από την εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ και της θυγατρικής
αυτής Minoan Italia S.p.A.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΣΤΟΛΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ)

Οι εταιρίες ΑΝΕΚ Α.Ε. και ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι εισηγμένες στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο ενώ οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ είναι μέρος του ιταλικού ομίλου Grimaldi.
Τα 43 πλοία των Μεγάλων Εταιριών, αποτελούν τους στυλοβάτες της αγοράς αφού διακινούν επιβάτες και
προπάντων το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων από και προς τα νησιά. Καλύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους τις ανάγκες των κατοίκων στη νησιωτική χώρα αδιάληπτα με μεγάλα επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία
των οποίων ο μέσος όρος μήκους είναι τα 145μ.
Είναι οι μόνες εταιρίες που δημοσιεύουν Ισολογισμούς και Ετήσια Δελτία, απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε
πληροφορίες σχετικά με το μεταφορικό τους έργο και την οικονομικής τους κατάσταση.
Από το 2015 ο στόλος τους δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις. Τα τελευταία 3 έτη αριθμεί σταθερά 43 πλοία
ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους ανεβαίνει σταθερά φτάνοντας τα 23 έτη.
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Γράφημα 2: Εξέλιξη Στόλου ATTICA/ΜΙΝΩΙΚΕΣ/ΑΝΕΚ (2002-2021)

Μεσαίες Εταιρίες
Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε 3 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τόσο σε κύριες, όσο σε άγονες
και ενδονησιωτικές γραμμές.
Οι εταιρίες Fast Ferries και Levante Ferries δραστηριοποιούνται με συμβατικά πλοία καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Η Seajets χρησιμοποιεί τα περισσότερα ταχύπλοα πλοία της μόνο την υψηλή τουριστική περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (2022)

ΕΤΑΙΡΙΑ
SEAJETS
FAST FERRIES
LEVANTE FERRIES
ΣΥΝΟΛΟ

Ιδιόκτητα
24
4
6
34

Δρομολογημένα
16
4
4
24

Πηγή: Δημοσιεύματα/Ιστοσελίδες Εταιριών

Η αναφορά μας εδώ γίνεται πάντα σε επίπεδο στόλου και μόνο καθώς αυτές οι εταιρίες δεν δημοσιοποιούν
οικονομικά ή άλλου είδους στοιχεία. Τα στοιχεία των στόλων προέρχονται από τις ιστοσελίδες των εταιριών,
ενώ τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες των πλοίων προέρχονται από το διαδίκτυο και από πηγές της αγοράς.
SEAJETS
Η εταιρία Seajets συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική Ελληνική ακτοπλοϊκή
εταιρία με στόλο 24 πλοίων (20 ταχύπλοα και 4 συμβατικά). Διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων στο
Αιγαίο και εξυπηρετεί 33 νησιά στις Κυκλάδες τόσο με σύνδεση από Πειραιά, Λαύριο, Κρήτη, Θεσσαλονίκη,
Ραφήνα όσο και με ενδοκυκλαδικές συνδέσεις. Παρά το γεγονός ότι ο στόλος της αποτελείται από 24 πλοία,
το 2022 έχει δρομολογήσει τα 16.
Τον Απρίλιο του 2021 η Seajets αγόρασε τέσσερα πλοία από την Golden Star Ferries των αδελφών Στεφάνου,
τα τρία ταχύπλοα Superrunner, Super Speed & Super Cat καθώς και το συμβατικό SuperFerry II. Άλλο ένα
πλοίο για το στόλο της εταιρίας είναι το «Azores Express» το οποίο θα μετονομαστεί Aqua Star.
Το 2022 η εταιρία αγόρασε το Speedrunner 3, το τελευταίο πλοίο της Aegean Speed Lines η οποία πλέον
αποχώρησε από την ακτοπλοϊκή αγορά.
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Η εταιρία, κάθε χρόνο προσαρμόζει τα δρομολόγιά της και προσθέτει νέα κατά τη διάρκεια της υψηλής
τουριστικής περιόδου όταν αυτό απαιτείται. Απολαμβάνει λοιπόν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των ταχυπλόων
που δραστηριοποιούνται μόνο την υψηλή περίοδο.
FAST FERRIES
H Fast Ferries ιδρύθηκε από τους Παναγιώτη και Γιάννη Παναγιωτάκη και δραστηριοποιείται σήμερα με 4
πλοία, 3 συμβατικά και ένα ταχύπλοο στις γραμμές Ραφήνα – Άνδρος- Τήνος- Μύκονος, Νάξος, Πάρος,
Κουφονήσια και Πειραιά, Σύρο, Μύκονο, Νάξο.
LEVANTE FERRIES
Η Levante Ferries, συμφερόντων Γιώργου Θεοδόση δραστηριοποιείται στη γραμμή Πάτρας/Κυλλήνης –
Ζακύνθου-Κεφαλλονιάς, Ιθάκης με 4 πλοία.
Ένα 5ο πλοίο, το οποίο αγόρασε το 2019, το Smyrna di Levante αυτή την περίοδο δέχεται ολοκληρωτική
μετασκευή, ευρεία τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και πλήρη αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση εσωτερικών
χώρων, προκειμένου να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με τη Σμύρνη.
Πρόσφατα προχώρησε στην αγορά του 6ου της πλοίου, του Contessa di Levante (πρώην Queen Coral 8), το
οποίο έχει ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο 1999. Το πλοίο υπόκειται σε μετασκευή προκειμένου να
δρομολογηθεί στο Ιόνιο.

Μικρότερες Εταιρίες
Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε 22 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο κυρίως σε άγονες και
ενδονησιωτικές γραμμές.
Η αναφορά μας εδώ γίνεται πάντα σε επίπεδο στόλου και μόνο καθώς αυτές οι εταιρίες δεν δημοσιοποιούν
οικονομικά ή άλλου είδους στοιχεία. Τα στοιχεία των στόλων προέρχονται από τις ιστοσελίδες των εταιριών,
ενώ τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες των πλοίων προέρχονται από το διαδίκτυο και από πηγές της αγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (2022)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΕΤΑΙΡΙΑ
TWOWAY FERRIES
ANES FERRIES
Sebeco Lines
ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Aegean Flying Dolphins
GOUTOS LINES - ΚΑΡΘΑΙΑ ΝΕ
ΑΒΛΕΜΩΝ /Triton Ferries
NOVA FERRIES
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ ΝΕ
Κερκυραικές Γραμμές
ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΕ
ΚΑΡΥΣΤΙΑ
ΚΑΤΕΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Sea Speed Ferries
Alpha Lines
ΣΑΟΣ
Saronic Ferries
ΣΚΥΡΟΣ ΝΕ
GOLDEN STAR FERRIES
ΑΝΜΕΖ ΑΕ (ZANTE FERRIES)
DODEKANISSOS SEAWAYS
ΣΥΝΟΛΟ

Συμβατικά Ταχύπλοα
3
3
1
2
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
30
7

Σύνολο
3
3
1
2
3
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
37

ΓΡΑΜΜΕΣ 2022
Σαρωνικός
Πειραιάς - Αίγινα, Βόλος- Εύβοια- Σποράδες,
Ρόδος- Σύμη
Κάλυμνος-Κως-Λέρος-Πάτμος-Αστυπάλαια-Λειψοί-Σάμος-Αγαθονήσι
Πειραιάς- Αίγινα- Αγκίστρι, Βόλος - Σποράδες
Λαύριο-Κέα-Κύθνος
Νεάπολη- Κύθηρα- Αντικύθηρα, Λαύριο-Κέα-Κύθνος
Σαρωνικός
Ψαρά - Χίος
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα- Παξοί- Διαπόντια Νησιά
Αστακός-Κεφαλονιά-Ιθάκη-Λευκάδα-Ζάκυνθος
Λαύριο-Κέα-Κύθνος
Νίσυρος- Κως, Τήλος-Ρόδος
Αμοργός-Κουφονήσια-Νάξος- Θήρα
Πειραιάς - Πόρος- Ύδρα- Σπέτσες
Ρόδος - Σύμη- Νίσυρος- Κως-Κάλυμνος-Μεγίστη- Χάλκη- Λέρος- Λειψοί- Ψέριμμος
Πειραιάς- Σουβάλα
Κύμη- Σκύρος- Σκόπελος-Αλόννησος
Ραφήνα- Άνδρος- Τήνος- Μύκονος-Πάρος- Νάξος- Ίος- Θήρα
Πειραιάς- Κυκλάδες, Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη-Λήμνος
Δωδεκάνησα/Ανατολικό Αιγαίο

Πηγή: ΣΕΕΝ

Πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές από τις παραπάνω εταιρίες πάρα το γεγονός ότι έχουν τοπικό χαρακτήρα
παρουσιάζουν καινοτόμες διαχειριστικές δομές, υιοθετούν προγράμματα καρτών προνομίων, κρατήσεις on
line, Web check in, e-tickets όπως οι μεγαλύτερες εταιρίες και εξελίσσουν το προϊόν της ακτοπλοΐας. Επίσης
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τονίζουμε ότι οι περισσότερες από τις εταιρίες αυτές επισκευάζουν ή και σε κάποιες περιπτώσεις χτίζουν τα
πλοία τους στην Ελλάδα γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης ευαρέσκειας και στήριξης από το κράτος αλλά και
όλους τους δημόσιους φορείς. Βασική προϋπόθεση όμως αποτελεί η ανάπτυξη εταιρικού προφίλ με στόχο να
μπορέσουν να αντλήσουν τραπεζικά κεφάλαια.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
Η ανάπτυξη των νησιών μας στηρίζεται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα. H ακτοπλοΐα συνδέει 115 κατοικήσιμα
νησιά στα οποία ζει το 14,6% του πληθυσμού της χώρας. Από αυτά τα νησιά μόνο τα 25 διαθέτουν
αεροδρόμιο, οι ενδομεταφορές εξυπηρετούνται μόνο διά θαλάσσης, ενώ το 85% των εμπορευματικών
αναγκών των νησιών και το σύνολο της τροφοδοσίας τους καλύπτονται με τα ακτοπλοϊκά πλοία.
Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ),
επιβεβαιώνουν αύξηση στη μεταφορική κίνηση επιβατών και οχημάτων το 2021 σε σχέση με το 2020. Όσον
αφορά τους επιβάτες έφτασε το 44% ενώ όσον αφορά τα οχήματα στο σύνολό τους (αυτοκίνητα και φορτηγά)
έφτασε στο 37%. (Πίνακες 3,4). Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δημοσιοποιήσει το διαχωρισμό
αυτοκινήτων και φορτηγών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ (2020-2021)
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Αργοσαρωνικού
Πειραιώς-Πελοποννήσου
Πειραιώς-Κρήτης
Πειραιώς-Κρήτης-Δωδεκανήσου
Πειραιώς-Δωδεκανήσου
Πειραιώς-Δυτικών Κυκλάδων
Πειραιώς-Ανατολικών Κυκλάδων
Πειραιώς-Μυκόνου-Τήνου-Σάμου
Πειραιώς-Χίου-Μυτιλήνης
Πατρών-Ακαρνανίας-Ιονίων Νήσων
Ραφήνας-Ευβοίας-΄Ανδρου-Τήνου
Βόλου-Βορείων Σποράδων-Κύμης
Ζακύνθου-Κυλλήνης
Κυλλήνη-Πόρου Κεφαλληνίας
Λοιπές

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: XRTC/ΕΛΣΤΑΤ

2020

2021

δ%

1,252,141
39,238
1,008,048
68,859
485,860
527,341
951,820
699,457
309,941
310,198
934,050
432,143
486,616
296,967
1,116,929

1,600,690
52,914
1,191,120
306,193
588,974
914,231
1,825,150
643,908
437,503
415,491
1,527,804
663,924
671,027
360,195
1,647,247

28%
35%
18%
345%
21%
73%
92%
-8%
41%
34%
64%
54%
38%
21%
47%

8,919,608

12,846,371

44%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ (2020-2021)

Πηγή: XRTC/ΕΛΣΤΑΤ
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Η ζήτηση του μεταφορικού έργου των επιβατών και των οχημάτων αυξάνεται διαρκώς από το 2013, με
εξαίρεση το 2020 που μειώθηκε δραματικά λόγω της πανδημίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης
συγκεντρώνεται τους θερινούς μήνες,
Γράφημα 3: Εξέλιξη Μεταφορικού έργου Επιβατών στην Ελλάδα (2009-2021)

Πηγή: XRTC βάση ΕΛΣΤΑΤ

Γράφημα 4: Εξέλιξη Μεταφορικού έργου Οχημάτων στην Ελλάδα (2009-2021)

Πηγή: XRTC βάση ΕΛΣΤΑΤ

Η αύξηση της κίνησης του 2021 και οι ενδείξεις που υπάρχουν την τρέχουσα περίοδο δίνουν αισιόδοξα και
ελπιδοφόρα μηνύματα για την κίνηση του τρέχοντος έτους.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ATTICA/ANEK/MINOAN)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Η μετοχική σύνθεση των εταιριών ΑΝΕΚ και ΑTTICA παρουσιάζεται στο Γράφημα 5. Οι τρεις πόλοι που
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους στην Ελληνική Ακτοπλοΐα είναι η
Τράπεζα Πειραιώς και η MIG.
Οι δύο ακτοπλοϊκές εταιρίες ΑΝΕΚ και ATTICA ανήκουν στις 14 εισηγμένες επιχειρήσεις του
Χρηματιστηρίου, στις οποίες, λόγω δανειακών χρεών, οι τράπεζες έχουν θέση βασικού μετόχου, με ελάχιστο
ποσοστό 5%.
Γράφημα 5 : Ανάλυση Δικαιωμάτων Ψήφου 2021

ΑΛΛΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

ATTICA
Στις 21/7/2022 η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε στην εταιρία STRIX Holdings L.P. το σύνολο των μετοχών
που κατείχε στην Attica (25.559.429 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,8437%).
Η «STRIX Holdings L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον Mubashir Mukadam.
Με αυτήν την εξέλιξη η Τράπεζα Πειραιώς δεν συμμετέχει άμεσα πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica
αλλά μόνο έμεσα, μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG, εταιρίας που ελέγχει την Attica
με ποσοστό 79,38%.
ANEK
Η αγορά αναμένει τις εξελίξεις για την έγκριση του σχεδίου διάσωσης της ΑΝΕΚ που έχει υποβάλλει ο όμιλος
Attica.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΝΕΚ LINES
Γράφημα 6: Σύνολο Στόλου ANEK LINES (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η θέση της εταιρίας στην Αγορά
Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2021 ο όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία
(9 πλοία συνολικά) σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των
Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων
σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία του ομίλου συνέχισαν
να εκτελούν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ
συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.
Εκτελώντας τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο όμιλος της ΑΝΕΚ το 2021
σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 652 χιλιάδες επιβάτες έναντι 497 χιλ. το
2020 (αύξηση κατά 31%), 183 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 115 χιλ. (αύξηση κατά 60%) και 133 χιλ. φορτηγά
έναντι 121 χιλ. (αύξηση κατά 10%).

Οικονομικά Αποτελέσματα
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 ανήλθε σε € 150,0 εκατ. έναντι €124,5 εκατ. το 2020, τα
μικτά κέρδη ανήλθαν σε €17,0 εκατ. έναντι €14,8 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €7,0 εκατ. το 2021
έναντι €6,8 εκατ. το 2020. Επίσης, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές €3,9 εκατ. το 2021 έναντι ζημιών €4,5 εκατ.
το 2020. Τέλος (ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές, έκτακτες προβλέψεις και απομειώσεις αξίας
πλοίων, συνολικού ποσού €27,8 εκατ.) τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές
€40,2 εκατ. έναντι ζημιών €14,1 εκατ. το 2020, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές €41,7 εκατ. έναντι ζημιών €15,1 εκατ. την προηγούμενη
χρήση.
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Στις 07.02.2022 τερματίστηκε η ναύλωση του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Αστερίων II χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα
εξαγοράς (purchase option) σύμφωνα με τις από 14.10.2021 και 27.01.2022 πρόσθετες πράξεις ναύλωσης, σε
συνέχεια της από 29.09.2021 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ως αποτέλεσμα
της αποαναγνώρισης της σύμβασης, προέκυψε μη επαναλαμβανόμενη ζημιά ποσού €15,7 εκατ. που επιβάρυνε
τα αποτελέσματα της χρήσης. Με την από 14.10.2021 τροποποίηση της σύμβασης, συμφωνήθηκε ότι στην
περίπτωση μελλοντικής πώλησης του πλοίου ή εκναύλωσής του με μακροχρόνια σύμβαση από την
πλοιοκτήτρια, η εταιρία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, αποκτά το δικαίωμα είσπραξης
αποζημίωσης ποσού έως €3 εκατ.
Όλα τα πλοία του ομίλου χρησιμοποιούν καύσιμο μικτής περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, γεγονός που
επιβαρύνει το κόστος καυσίμων. Οι τιμές αγοράς καυσίμων του ομίλου μεσοσταθμικά το 2021 σημείωσαν
μεγάλη αύξηση κατά 45% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τους πρώτους μήνες του 2022
κυμαίνονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα επηρεαζόμενες σημαντικά από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση
και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου των υψηλών τιμών καυσίμων ο όμιλος
φροντίζει να αναπροσαρμόζει τακτικά την τιμολογιακή του πολιτική ώστε να αντισταθμίσει κατά το δυνατόν
την αρνητική επίδραση στα χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα και τις ταμειακές του ροές. Το κόστος
καυσίμων και λιπαντικών του ομίλου για το 2021 αποτέλεσε το 44% του συνολικού κόστους πωληθέντων
έναντι 37% το 2020.

Σημαντικά Γεγονότα της Χρήσης 2021 και Μεταγενέστερα
Τον Αύγουστο του 2021 ο όμιλος Attica υπέβαλε ένα σχέδιο διάσωσης της ΑΝΕΚ στους πιστωτές της
τελευταίας το οποίο προέβλεπε την ανάληψη κάλυψης των αναγκών της ΑΝΕΚ για κεφάλαιο κίνησης. Το
business plan που συνοδεύει την πρόταση της Attica προβλέπει, σημαντικό «κούρεμα» των τραπεζικών
υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ, χωρίς να αγγίζει τις υποχρεώσεις προς τρίτους (προμηθευτές, προείσπραξη
εισιτηρίων κ.ά.) καθώς και τις απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Στο επί της αρχής σχέδιο κατανομής του βάρους της εξυγίανσης της ΑΝΕΚ συμφώνησαν οι πιστώτριες
τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank.
Το Δεκέμβριο του 2021 η Intrum, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Πειραιώς κατέθεσε πρόταση εξαγοράς
των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha στους υπόλοιπους πιστωτές της ΑΝΕΚ, την τράπεζα Αττικής και την
Cross Ocean. Μετά την άρνηση των δύο τελευταίων, η τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε μόνη της, πρόταση
εξαγοράς των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha, την οποία αποδέχτηκε η τελευταία.
Η συμφωνία μεταξύ των δυο τραπεζών δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση των
πιστωτών προς τον όμιλο Attica, βασικό στρατηγικό επενδυτή. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους
πιστωτές, η Attica θα πρέπει να επιτύχει συμφωνία και με τους μετόχους της ΑΝΕΚ.
Επισημάνσεις
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας (Έκθεση Ορκωτών Λογιστών)

Η εταιρία και ο όμιλος υπέστησαν στη χρήση που έληξε την 31.12.2021 καθαρή ζημία €43,9 εκατ. ευρώ και
€40,2 εκατ. αντίστοιχα με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου να επιδεινωθούν
σημαντικά και να διαμορφωθούν αρνητικά σε €52,4 εκατ. και €-40,5 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα, το
κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας και του ομίλου είναι αρνητικό κατά €-265,4 εκατ. και €-256,7 εκατ. αντίστοιχα
ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Μητρικής προς πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, όπως
αναφέρεται στη σημείωση (9) επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
εταιρία δεν κατάφερε να διασφαλίσει πόρους ή χρηματοδότηση για να ασκήσει συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς
ναυλωμένου πλοίου με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης ναύλωσης με αποτέλεσμα να υποστεί
κεφαλαιακή ζημία €15,66 εκατ. από τη διαγραφή της αναπόσβεστης αξίας του πλοίου και του δικαιώματος
εξαγοράς αυτού.
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Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις, σε συνδυασμό με την αρνητική συγκυρία και τις υψηλές τιμές
καυσίμων που διαμορφώνονται στην αγορά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρίας και του ομίλου να
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ATTICA
Γράφημα 7: Σύνολο Στόλου Ομίλου ATTICA (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η Attica Group είναι ο μεγαλύτερος Ελληνικός όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας. Επίσης, βάσει των διαθέσιμων
στοιχείων, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους της
Ευρώπης στον κλάδο του.
Τα πλοία του ομίλου δραστηριοποιούνται σε 2 χώρες, εξυπηρετώντας 62 προορισμούς, εκτελώντας σε ετήσια
βάση κατά μέσο όρο πάνω από 13.000 δρομολόγια.
O στόλος του ομίλου με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways»
αριθμεί τριάντα (30) πλοία, από τα οποία τα είκοσι (20) είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα εννέα
(9) είναι ταχύπλοα και ένα (1) πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Όλα τα πλοία του ομίλου είναι ιδιόκτητα,
πλην ενός (1) επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση, και είναι εγγεγραμμένα
στο ελληνικό νηολόγιο.
Το καλοκαίτι της τρέχουσας χρήσης 2022 προστέθηκαν στο στόλο του ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία
τύπου Aero Catamaran τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού.

Η θέση της εταιρίας στην Αγορά
Τα πλοία του ομίλου δραστηριοποιήθηκαν στους κάτωθι γεωγραφικούς τομείς στη χρήση 2021:
1. στους Διεθνείς Πλόες, στις γραμμές Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Πάτρα - Ηγουμενίτσα Μπάρι με ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά τους θερινούς μήνες.
2. στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, στις γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Πειραιάς - Ηράκλειο Κρήτης,
Πειραιάς - Χανιά Κρήτης, Σαρωνικού, Σποράδων, Bορειο-Ανατολικού Αιγαίου και Ραφήνα Κυκλάδες.
Στους Διεθνείς Πλόες, καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων, τα δρομολόγια των πλοίων του ομίλου
εκτελούνται σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ LINES.
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Το μεταφορικό έργο του ομίλου κατά το έτος 2021 συνέχισε να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 εξαιτίας της οποίας η Πολιτεία εφάρμοζε, ανάλογα με την εξάπλωσή της, τοπικού
ή ευρύτερου χαρακτήρα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων καθώς και
μειωμένο πρωτόκολλο επιβατών στα πλοία.
Πιο συγκεκριμένα, το μεταφορικό έργο το 2021 ανήλθε σε 4,4 εκατ. επιβάτες (3,3 εκατ. επιβάτες το 2020),
0,87 εκατ. Ι.Χ. οχήματα (0,63 εκατ. Ι.Χ. οχήματα το 2020) και 0,37 εκατ. φορτηγά οχήματα (0,34 εκατ.
φορτηγά οχήματα το 2020). Τα δρομολόγια των πλοίων για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 12.252 (10.911 τη
χρήση 2020).
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το 2021 αύξηση του μεταφορικού σε όλες τις κατηγορίες εσόδων,
σηματοδοτώντας την σταδιακή επαναφορά προς ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου. Οι επιδόσεις αυτές
επιτεύχθηκαν παρά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών καθ΄ όλη τη
διάρκεια του 2021.
Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη του μεταφορικού έργου ανά γεωγραφική περιοχή έχει ως ακολούθως:
1. Στους διεθνείς πλόες, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο κατά 57% στους επιβάτες, κατά 123% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 5% στα φορτηγά
οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική μειώθηκαν κατά 1% σε σχέση με τη χρήση
2020.
2. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του ομίλου στην ελληνική ακτοπλοΐα αυξήθηκε σε σχέση με τη
χρήση 2020 κατά 33% στους επιβάτες, κατά 34% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 13% στα φορτηγά
οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με τη χρήση 2020.

Οικονομικά Αποτελέσματα
Στη χρήση 2021 σημειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών και στους δύο γεωγραφικούς τομείς που
δραστηριοποιείται o όμιλος, ήτοι στην ελληνική ακτοπλοΐα και στους διεθνείς πλόες, σε σχέση με το 2020.
Συνολικά, το 2021, σε σχέση με το 2020, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε σε ποσοστό 20% φτάνοντας
τα €347,91 εκατ. από €290,40 εκατ., τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν επίσης σε ποσοστό 20% φτάνοντας τα €37,43
εκατ. από €31,07 εκατ. και τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε ποσοστό 4% φθάνοντας τα €41,96 εκατ. από
€40,39 εκατ. το 2020.
Η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που κατανάλωσε ο Όμιλος το 2021 αυξήθηκε κατά 32,4% σε σχέση
με την χρήση 2020.
Επιπρόσθετα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους οδήγησε τις ήδη
αυξημένες τιμές των καυσίμων σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με ακραίες διακυμάνσεις ακόμη και σε
ημερήσια βάση. Ενδεικτικά, τον Φεβρουάριο του 2022 η μέση τιμή των καυσίμων που καταναλώθηκαν
αυξήθηκε κατά 28% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021.

Σημαντικά Γεγονότα της Χρήσης 2021
Στις 28/01/2021 ο όμιλος ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το ναυπηγείο Brødrene Aa
της Νορβηγίας για την κατασκευή τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran τα
οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης
τεχνολογίας πλοία του ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Το συνολικό κόστος της
επένδυσης ανέρχεται σε €21 εκατ. και καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Συγκεκριμένα ο όμιλος προχώρησε στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Alpha Bank και τον
οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksortkreditt Norge AS με την εγγύηση της
Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK), για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου
μέχρι του ποσού των €14,7 εκατ.,(χρηματοδότηση έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης
και αγοράς των 3 πλοίων.
Τα πλοία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας
πλοία του ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς.
2.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση scrubbers στο Blue Star και στο Blue Star Myconos. Πρόκειται για
το τρίτο και τέταρτο κατά σειρά από τα πλοία του ομίλου που έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
scrubbers.
1.
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3.

4.

5.

6.

Επιπροσθέτως, ο όμιλος ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς για την
έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ύψους € 55. Τα νέα κεφάλαια ενίσχυσαν
σημαντικά τη διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτάχυνση
του επενδυτικού σχεδιασμού του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προσαρμογή στην
πράσινη και ψηφιακή οικονομία.
Στις 07/12/2021, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού
στρατηγικού σχεδιασμού του, προχωρά σε περαιτέρω επένδυση στην ελληνική τουριστική
βιομηχανία, σε νέους, συμπληρωματικούς της κύριας δραστηριοποίησής του τομείς, με στόχο την
αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής του ομίλου στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος,
εξαγόρασε την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον
Άγιο Γεώργιο Νάξου, έναντι τιμήματος € 6,5 εκ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό.
Στις 14/12/2021 το πλοίο Express Pegasus, επωλήθη με σκοπό την ανακύκλωσή του σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση
πλοίων, σε μονάδα ανακύκλωσης πλοίων της Τουρκίας, η οποία περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό
Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε US$ 1,12 εκατ.
Από τον Μάρτιο του 2021 ο όμιλος ανακοίνωσε την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της
Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις στα
νησιά Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Φούρνοι, Ικαρία, Μύκονο, Σύρο και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της Χρήσης 2021
Κατά το δίμηνο Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2022, το μεταφορικό έργο του ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες
τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 155,1% στους επιβάτες, 92,7% στα Ι.Χ.
οχήματα και 16,4% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα . Τα ανωτέρω
στοιχεία επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι επέρχεται σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου στα προ
Covid -19 επίπεδα.
o

Παραδόθηκαν τα 3 νεότευκτα πλοία του ομίλου, Aero 1 Highspeed, Aero 2 Highspeed και Aero 3
Highspeed που θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, στις αρχές Αυγούστου και θα
καλύψουν τις συνδέσεις του Πειραιά με την Αίγινα, το Αγκίστρι, τον Πόρο, την Ύδρα, τις Σπέτσες, την
Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι με έως 17 καθημερινά δρομολόγια, αντικαθιστώντας παλαιότερης
τεχνολογίας πλοία του Ομίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Τα πλοία αυτό, όπως και τα αδελφά
του, έχουν μέγιστη ταχύτητα 32,2 κόμβων με πλήρες φορτίο, ολικό μήκος 36 μέτρα,πλάτος 9,7 μέτρα και
μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών.

o

Ο όμιλος ανακοίνωσε την απόκτηση από τη θυγατρική Attica Blue Hospitality Μον/πη Α.Ε. («Attica
Blue Hospitality»), του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρίας του ξενοδοχείου Tinos Beach που
βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου, έναντι συνολικού τιμήματος €6,5 εκατ. Η χρηματοδότηση του
τιμήματος προέρχεται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει
ανεγερθεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας 14.500 τ.μ., διαθέτει 180 δωμάτια σε ένα τριώροφο κεντρικό
κτίριο με υπόγειο και τρία συγκροτήματα bungalows.

Επισημάνσεις
Η στοχευμένη δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο, διευρύνει την παρουσία της Attica Group στον
τουριστικό κλάδο μέσω της παροχής μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών και προϊόντων, ισχυροποιώντας
ταυτόχρονα τη χρηματοοικονομική θέση της μέσα από επενδύσεις σε συγγενικούς τομείς που προσφέρουν
άμεσες συνέργειες.
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MINOAN LINES
Γράφημα 8: Σύνολο Στόλου MINOAN LINES (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η θέση της εταιρίας στην Αγορά
Η εταιρία για ολόκληρη τη χρήση δραστηριοποιήθηκε στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς–Ηράκλειο» και
«Πειραιάς–Σούδα Χανίων», ενώ συνέχισε και την εποχική δραστηριοποίηση της στη γραμμή «Ηράκλειο–
Κυκλάδες».
Τέλος, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, από τον Ιούλιο και μέχρι τη λήξη
της υψηλής τουριστικής περιόδου (Σεπτέμβριος), επεκτάθηκε το δρομολόγιο των πλοίων της γραμμής
«Πειραιάς–Ηράκλειο» περιλαμβάνοντας ως ενδιάμεσο προορισμό τη Μήλο, εκτελώντας για ορισμένο αριθμό
δρομολογίων τη διαδρομή «Πειραιάς–Μήλος–Ηράκλειο».
Από την δραστηριοποίηση στις παραπάνω γραμμές το 2021 διακινήθηκαν με τα πλοία της εταιρίας 724 χιλ.
επιβάτες, 162 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα/μοτοσυκλέτες και 82 χιλ. φορτηγά / επαγγελματικά αυτοκίνητα (541, 117
και 69 τα αντίστοιχα στο 2020).

Οικονομικά Αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες επηρεάστηκαν κυρίως από την
διατήρηση της πανδημίας και κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021. Ωστόσο η σαφώς καλύτερη κατάσταση των
πραγμάτων, τους καλοκαιρινούς μήνες που μεγιστοποιείται η επιβατική κίνηση του κλάδου, συγκριτικά με το
2020, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων. Πιο αναλυτικά:
• Ο Κύκλος Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε μείωση της τάξεως των €10,223 εκατ.
και διαμορφώθηκε σε €67,7 εκατ. έναντι €57,4 εκατ. της χρήσης του 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται όπως
αναφέρθηκε παραπάνω κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών αναφορικά με την πανδημία την καλοκαιρινή
περίοδο.
• Το Κόστος Πωληθέντων αυξήθηκε κατά €12,7 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €74,1 εκατ. έναντι €61,3 εκατ.
της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή αυτή υπερκαλύπτει εκείνη της αύξησης των πωλήσεων
λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών των καυσίμων.
• Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης παρουσίασαν πτώση σε σχέση με τη χρήση 2020 σε μία συντονισμένη
προσπάθεια του ομίλου για περιορισμό των δαπανών και διαμορφώθηκαν στα €13,686 εκατ. έναντι
€13,729 εκατ. της χρήσης του 2020.
• Τα αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
(ΕΒΙΤDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της χρήσης 2021 αν και παρουσιάζουν μείωση κατά €722
χιλ. παραμένουν κερδοφόρα ύψους €1,492 εκατ., εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
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• Όλα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω επηρέασαν τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες -€18,7 εκατ. έναντι ζημιών -€15,4 εκατ.
την προηγούμενη χρήση.
Επισημάνσεις
Ο βαθμός που θα επηρεαστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου μέσα στο 2022
από τις γενικευμένες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του κορωνοϊού εξαρτάται από μελλοντικά
γεγονότα τα οποία είναι αβέβαια και δεν μπορούν να προβλεφθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Συνεπώς
οποιαδήποτε εκτίμηση την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια και ακρίβεια.
O όμιλος έχει περιορίσει σημαντικά τις καταναλώσεις καύσιμων, το κόστος των οποίων αποτελεί το
σημαντικότερο λειτουργικό κόστος και αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο έκθεσης όλων των ακτοπλοϊκών
εταιριών. Σημαντικό παράγοντα στο επίπεδο των τιμών καυσίμων αποτέλεσε η τοποθέτηση σε όλα τα πλοία
του ομίλου ειδικών συστημάτων παρακράτησης επιβλαβών ουσιών στην ατμόσφαιρα/φίλτρων καυσαερίων,
(scrubbers), τα οποία επέτρεψαν την κατανάλωση φθηνότερων καυσίμων σε σύγκριση με τα καύσιμα που θα
πρέπει να καταναλώνουν πλοία που δεν έχουν εγκαταστήσει αντίστοιχα φίλτρα (βάσει σχετικής οδηγίας του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) ήδη από 01/01/2020).
Ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας και η πρόσβαση στον όμιλο Grimaldi διευκολύνουν κατά
πολύ τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών της.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει τους ομίλους ANEK, ATTICA και ΜΙΝΩΙΚΕΣ.

Ανάλυση λειτουργικού κόστους
Οι εταιρίες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, προχώρησαν σε μείωση και
επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων και έλαβαν σειρά μέτρων για τη μείωση των
λειτουργικών εξόδων τους. Το κύμα της αύξησης των καυσίμων όμως έπληξε σοβαρά τις εταιρίες με
αποτέλεσμα να αυξηθεί σοβαρά το λειτουργικό τους κόστος.
Τα καύσιμα που αποτελούν το μεγαλύτερο έξοδο των εταιριών, για το έτος 2021 άγγιξε το 42% των
λειτουργικών εξόδων έναντι του 37% του 2020. Το κόστος μισθοδοσίας ακολουθεί αποτελώντας το 21% ενώ
οι επισκευές/συντηρήσεις αποτέλεσε το 15% των λειτουργικών εξόδων. Η έλλειψη ανανέωσης του στόλου θα
αποτελέσει στο μέλλον βασική αιτία ανόδου αυτού του ποσοστού καθώς τα μεγαλύτερα σε ηλικία πλοία
χρήζουν περισσοτέρων επισκευών.
Γράφημα 9: Κατανομή Λειτουργικού Κόστους

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Ανάλυση κόστους καυσίμων
Το κόστος καυσίμων αποτελεί μια από τις βασικότερες παραμέτρους στη διαχείριση των πλοίων. Η δυσκολία
της διαχείρισης του συγκεκριμένου κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένο σε αυξημένα επίπεδα
μεταβλητότητας του επιπέδου τιμών Brent αλλά και των συναλλαγματικών κινδύνων.
Η μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων στα πλαίσια της ευρύτερης ενεργειακής κρίσης που υπάρχει σε
παγκόσμιο επίπεδο, έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών μεταξύ των ειδών
καυσίμων που μπορούν να καταναλώνουν τα ακτοπλοϊκά πλοία.
Τα πλοία που δεν έχουν τοποθετήσει scrubbers είναι υποχρεωμένα να καταναλώνουν καύσιμα χαμηλού θείου
0,5% (VLSFO) σε αντίθεση με τα πλοία που έχουν τοποθετήσει scrubbers και μπορούν να καταναλώνουν
καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι και 3,5% (HFO). Η τιμή των καυσίμων περιεκτικότητας σε θείο
μέχρι 0,5% είναι σημαντικά υψηλότερη της τιμής των καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο 3,5% και 1%.
Το Γράφημα 10 παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους καυσίμων και λιπαντικών των Εισηγμένων και των
ΜΙΝΩΙΚΩΝ. Όπως φαίνεται η μέση τιμή 380cst Rotterdam αυξήθηκε κατά €121/τόνο το 2021 σε σύγκριση
με το 2020.
Γράφημα 10: Εξέλιξη Κόστους Καυσίμων (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

•
•
•

ΑΝΕΚ: Όλα τα πλοία του ομίλου χρησιμοποιούν καύσιμο μικτής περιεκτικότητας σε θείο 0,5%,
γεγονός που επιβαρύνει το κόστος καυσίμων.
ATTICA: Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει scrubbers στα πλοία Blue Star Patmos, Superfast XI και Blue
Star Delos. Η μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που κατανάλωσε ο Όμιλος το 2021 αυξήθηκε
κατά 32,4% σε σχέση με την χρήση 2020.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ: Η εταιρία έχει τοποθετήσει scrubbers σε όλα τα συμβατικά της πλοία γεγονός που της
επέτρεψε την κατανάλωση φθηνότερων καυσίμων.

Κύκλος Εργασιών
Το σύνολο του Κύκλου Εργασιών των τριών εταιριών αυξήθηκε κατά 20% το 2021 και κυμαίνεται στα €565,6
εκατ. από €472,3 εκατ. το 2020 (Γράφημα 11).
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ATTICA ενισχύθηκε και ανήλθε για τη χρήση 2021 σε €347,91 εκατ. έναντι
κύκλου εργασιών €290,40 εκατ. στη χρήση 2020, παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της
25

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα – 2022

χρήσης από την πανδημία του COVID-19 με περιορισμούς στις μετακινήσεις των επιβατών καθώς και την
εφαρμογή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Οι καλύτερες επιδόσεις που σημειώθηκαν στο
μεταφορικό έργο και η επακόλουθη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση 2021, αποτελούν ενδείξεις
σταδιακής ομαλοποίησης των εργασιών του oμίλου.
Ειδικότερα, ανά γεωγραφικό τομέα ο κύκλος εργασιών έχει ως ακολούθως:
• Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2021 ανήλθε σε €263,32 εκατ. έναντι
€218,89 εκατ. στη χρήση 2020.
• Στους Διεθνείς Πλόες, ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2021 ανήλθε σε €84,59 εκατ. έναντι €71,51
εκατ. στη χρήση 2020.
Επισημαίνεται ότι στον κύκλο εργασιών, και ειδικότερα στον γεωγραφικό τομέα «Ελληνική Ακτοπλοΐα»,
περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για εκτέλεση δρομολογίων γραμμών εσωτερικού Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς
και επιδοτήσεις για την διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών,
λόγω της πανδημίας Covid – 19, συνολικού ύψους €38,31 εκατ. (€46,34 εκατ. το 2020). Στον γεωγραφικό
τομέα «Διεθνείς Πλόες» περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώσεις πλοίων ύψους €5,7 εκατ. στη χρήση 2021
(€7,4 εκατ. στη χρήση 2020).
Γράφημα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΑΝΕΚ LINES για τη χρήση 2021 ανήλθε σε €150,0 εκατ. έναντι €124,5
εκατ. τη χρήση 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21%, ήτοι €25,5 εκατ. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές
δραστηριότητες εσωτερικού ανήλθαν σε €44,2 εκατ. έναντι €40,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις
ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε €93,3 εκατ. έναντι €75,2 εκατ., ενώ τα έσοδα από
λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε €12,5 εκατ. το 2021 έναντι €9,2 εκατ. το 2020.
Στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε αύξησης της τάξεως των
€10,2 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €67,7 εκατ. έναντι €57,4 εκατ. της χρήσης του 2019.

Ανάλυση Ebitda
Τα Έσοδα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν πολύ μικρή αύξηση από αυτήν του
Κύκλου Εργασιών των εταιριών (Γράφημα 12) εξαιτίας της τεράστιας αύξησης των εξόδων εκμετάλλευσης
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Γράφημα 12: EBITDA ATTICA/ANEK/ΜΙΝΩΙΚΕΣ (2009 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Στο Γράφημα 12 φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο δείκτης EBITDA ανά Μονάδα Μεταφορικού Έργου παρουσιάζει
εξίσου μεγάλη μείωση από 194 μονάδες στις 150 παρά την αύξηση του μεταφορικού έργου των εταιριών, ως
απόρροια των χαμηλών επιπέδων EBITDA.

Καθαρά Αποτελέσματα
Τα ζημιογόνα Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων των τριών εταιριών για το 2021 για δεύτερη χρονιά
ανέρχονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μετά τις ζημιές ύψους -€78 εκατ. του 2020, άλλα -€72 εκατ.
προστίθενται το 2021.
Γράφημα 13: Καθαρά Αποτελέσματα ATTICA/ANEK/ΜΙΝΩΙΚΕΣ (2009 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Η ΑTTICA GROUP εμφανίζει ζημιές προ φόρων στη χρήση 2021 -€49,37 εκατ. έναντι κερδών μετά από
φόρους -€49,37 εκατ. στη χρήση 2020.
Για την ΑΝΕΚ LINES τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
διαμορφώθηκαν σε ζημιές -€40,87 εκατ. έναντι ζημιών -€15,1 εκατ. τη χρήση 2020.
Για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 18,7 εκατ. έναντι ζημιών -€15,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τραπεζικός Δανεισμός
Οι δανειακές υποχρεώσεις το 2021 ανήλθαν σε €742 εκατ. από €683 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας μια
αύξηση κατά 9% (Γράφημα 14). Η αύξηση οφείλεται σε μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους €55 εκατ. που σύναψε
η ATTICA GROUP με τραπεζικό ίδρυμα, διάρκειας 5 ετών και στους ανεξόφλητους τόκους της ΑΝΕΚ.
Η ΑΝΕΚ LINES έχει υποχρεωθεί να αναταξινομήσει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε
βραχυπρόθεσμες από τις 31.12.2018, αφού δεν κατάφερε να εξυπηρετήσει το δανεισμό της και βάσει των
σχετικών συμβάσεων, η μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων συνιστά μη τήρηση των όρων, γεγονός
που συνεπάγεται την υποχρέωση της εταιρίας για πλήρη αποπληρωμή των δανείων. Ως εκ τούτου, οι
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις στις 31.12.2021 ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. έναντι € 252,9 εκατ. στις
31.12.2020 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2021.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας Πειραιώς και Alpha Bank και των πιστωτών της ΑΝΕΚ για την
έκταση της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της, η ΑΝΕΚ θα διασωθεί. Το πλάνο περιλαμβάνει την
εξαγορά των δανείων της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ από την Πειραιώς, η οποία κατόπιν, μαζί με τους
υπολοίπους πιστωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα απομειωμένο δανεισμό και θα τον μεταφέρει
στη νέα μεγεθυμένη Attica.
Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει σημαντική απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, έως και κατά €150
εκατ. και τη διασφάλιση της εξόφλησης των προμηθευτών στο ακέραιο.
Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ έχουν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό μετά την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού της δανείου.
Γράφημα 14: Τραπεζικός Δανεισμός ATTICA/ANEK/ΜΙΝΩΙΚΕΣ (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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Συγκριτική Ανάλυση Αγοράς
Στο Γράφημα 15 αναλύουμε μια βασική παράμετρο σύγκρισης στη μελέτη μας που αποτελεί η Μονάδα
Μεταφορικού Έργου (ΜΜΕ) η οποία σχετίζεται με βασικά οικονομικά μεγέθη όπως το λειτουργικό κόστος,
το κόστος καυσίμων, τα έσοδα και το EBITDA. Ως ΜΜΕ ορίζεται: «Το άθροισμα του απόλυτου αριθμού
των επιβατών, φορτηγών και αυτοκινήτων που μεταφέρονται ανά έτος».
Αναλυτικά οι δείκτες :
•
•
•

Μέσο Έσοδο/ΜΜΕ: εμφανίζεται μειωμένος για το 2021 (152) σε σχέση με το 2020 (167) παρά το
γεγονός ότι το μεταφορικό έργο αυξήθηκε. Στα έσοδα των εταιριών συμπεριλαμβάνονται και οι
αποζημιώσεις που έλαβαν από το κράτος ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα εισιτήρια.
Λειτουργικό Κόστος/ΜΜΕ: εμφανίζεται επίσης μειωμένος για το 2021 (165) σε σχέση με το 2020
(181) αφού μπορεί να αυξήθηκε το μεταφορικό έργο αλλά αυξήθηκε αντίστοιχα και το λειτουργικό
κόστος των εταιριών
EBITDA/ΜΜΕ: εμφανίζει σημαντική μείωση για το 2021 (150) σε σχέση με το 2020 (194)

Γράφημα 15: Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Αγοράς (2009 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Ο δείκτης μόχλευσης (Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων) όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα
16, παρουσιάζει αύξηση από το 2020, καθώς το σύνολο των Υποχρεώσεων καλύπτουν πλέον 1,61Χ φορές τα
Ίδια Κεφάλαια. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ΑΝΕΚ LINES που είναι αρνητικά
κατά - €40,5 εκατ.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιριών είναι εμφανής σε σχέση με το 2020 (μέγεθος κύκλου).
Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε το 2021 στο 9% από το 10% το 2020 παραμένοντας σε επίπεδα κάτω του
25%, περιθώριο αναγκαίο για νέες επενδύσεις, δυσκολεύοντας την είσοδο νέων επενδυτών.
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Γράφημα 16: Ετήσια Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών Αγοράς (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα του Γραφήματος 17
όπου παρουσιάζεται η πιθανότητα χρεοκοπίας των Μεγάλων ακτοπλοϊκών εταιριών συγκρίνοντας τα έτη 2011
έως και 2021 ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Altman.
Η MINOAN LINES με δείκτη 6,23 (2020:6,99) δείχνει την ευρωστία της.
Η ATTICA GROUP με δείκτη 1,09 (2020:1,08) αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της πανδημίας
Η ΑΝΕΚ LINES με δείκτη -0,63 (2020:-0,02) εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη θέση.
Η χαμηλή ρευστότητα σε συνδυασμό με τις αδυναμίες εξεύρεσης κεφαλαίων αποτελούν τους κύριους
κινδύνους που συντηρούν τον κίνδυνο χρεωκοπίας. Οι εταιρίες πρέπει να συνεχίσουν τις έντονες προσπάθειες
που καταβάλλουν εδώ και χρόνια για να εισέλθουν σε ομαλή και αναπτυξιακή πορεία.
Γράφημα 17: Προφίλ Χρεωκοπίας (2011 - 2021)

Πηγή: XRTC ΕΠΕ

30

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα – 2022

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Όπως αναλύθηκε και επισημάνθηκε στην περσινή μελέτη μία από τις βασικότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η γήρανση του στόλου. Στο Γράφημα 18 παρατηρούμε ότι γύρω στο 70% του
στόλου είναι άνω των 20 ετών γεγονός που μας βεβαιώνει πως οι ανάγκες ανανέωσης του στόλου είναι πλέον
επιτακτικές για όλα τα μεγέθη των πλοίων. Η συγκεκριμένη εικόνα περιπλέκεται ελαφρώς από την
αβεβαιότητα που προκαλούν οι κάθε είδους περιβαλλοντικοί και άλλοι κανονισμοί που επηρεάζουν
στρατηγικού τύπου αποφάσεων όπως μεταξύ άλλων είναι η επιλογή καυσίμου λειτουργίας των πλοίων.
Αντιθέτως βρισκόμαστε πλέον σε μία εποχή όπου η έρευνα και ανάπτυξη εξειδικευμένων εταιριών
επιταχύνουν τις μελέτες τους με σκοπό να οδηγηθούμε στα πλοία που θα έχουν ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα
και ανταγωνιστικές τιμές κόστους λειτουργίας.
Γράφημα 18: Προφίλ ηλικίας στόλου 2022
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Πηγή: XRTC ΕΠΕ

Για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες η Ελληνική Ακτοπλοΐα δεν ανανεώθηκε με κανένα νεότευκτο πλοίο
για μία περίοδο σχεδόν 10 ετών. Το αρνητικό αυτό ρεκόρ, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της
έλλειψης σχεδιασμού, έσπασε με την είσοδο 3 μικρών πλοιαρίων της Hellenic Seaways τον Αυγουστο του
2022. Γεγονός είναι ότι η παρούσα κατάσταση του στόλου αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου με την κατασκευή νέων πλοίων ή έστω και με αγορά σύγχρονων
μεταχειρισμένων. Η αγορά καλείται να βρει τεχνικές λύσεις και κεφάλαια για τη ναυπήγηση νέων πλοίων
φιλικών προς το περιβάλλον. Ο νέος αυτός κύκλος ανανέωσης του στόλου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει
επενδύσεις της τάξεως των €2.5 δις με €3 δις στην περίπτωση ανανέωσης των υπαρχόντων πλοίων ηλικίας
άνω των 25 ετών. Αντιστοίχως απαραίτητες κρίνονται οι επενδύσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση των
μικρότερης ηλικίας πλοίων (κάτω των 20 ετών) που εξυπηρετούν γραμμές της ελληνικής ακτοπλοΐας. Μία
αρχική εκτίμηση του κόστους αυτών των επενδύσεων ξεπερνά τα €100 με 150 εκ.
31

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα – 2022

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ανάλυση του περιβάλλοντος της αγοράς παρουσιάζεται με την καταγραφή των δυνάμεων και των
αδυναμιών της όπως και των ευκαιριών και απειλών της. Αναμφισβήτητα υπάρχουν παγιωμένα
χαρακτηριστικά της αγοράς τα οποία επαναλαμβάνουμε στις ετήσιες αναλύσεις μας ενώ υπάρχουν και άλλα
χαρακτηριστικά που εισέρχονται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δυνάμεις
•
•

•
•
•

Αναπόσπαστος κρίκος συνοχής του
Ελληνικού κράτους και της Ε.Ε.
Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης
μεταφορικού έργου μετά την ελληνική
οικονομική κρίση και τον περιορισμό των
επιπτώσεων της πανδημίας
Η Ελληνική τουριστική αγορά σε πλήρη
ανάκαμψη
Συγκέντρωση
χρηματοδοτικού
και
επενδυτικού ενδιαφέροντος
Αλματώδη Ανάπτυξη της νησιωτικής
οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων

Αδυναμίες
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευκαιρίες
•
•
•
•

•
•
•
•

Αναγκαιότητα
ανανέωσης
και
εκσυγχρονισμού του Στόλου
Αξιοποίηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε.
για την πράσινη ανάπτυξη προσφέρουν νέα
επενδυτικά εργαλεία χαμηλού κόστους
Οι Ελληνικές τράπεζες οδηγούνται προς
αποχώρηση από τις μετοχικές σχέσεις με
την ακτοπλοϊκή αγορά καλώντας νέους
επενδυτές
Ένταξη του κλάδου σε αειφόρες
εφοδιαστικές αλυσίδες και υποχρέωση
προσαρμογής των Ελληνικών εταιριών
Προσαρμογή της ναυπηγικής βιομηχανίας
της Ελλάδας και της Ευρώπης με σκοπό την
συμμετοχή στην ανανέωση του στόλου
Οργασμός επενδύσεων στη λιμενική
βιομηχανία
και
συνέχιση
της
ιδιωτικοποίηση των λιμένων
Ανάπτυξη
περιβάλλοντος
νέων
τεχνολογιών

Απειλητική Γήρανση του στόλου
Έλλειψη αξιόλογων επενδυτικών σχημάτων
που θα οδηγήσουν την αγορά στο νέον
κύκλο επενδύσεων
Παραμονή με υψηλά επίπεδα συμμετοχής
τραπεζικών
ομίλων
στην
αγορά
αποτρέπουν την είσοδο νέων επενδυτών
Αδιαφάνεια οικονομικών στοιχείων της
αγοράς
Παντελής
Έλλειψη
βάθους
χρηματιστηριακής αγοράς
Καθυστέρηση εφαρμογής διαχειριστικού
μοντέλου με προσαρμογή σε πρότυπα ESG
Αδύναμη χρηματοοικονομική θέση της
πλειοψηφίας των εταιριών
Υψηλό κόστος δανεισμού
Απειλές

•

•
•
•

•

•

Συνέχιση του αβέβαιου οικονομικού
περιβάλλοντος λόγω Κόστους Ενέργειας,
Πληθωρισμού, Πανδημίας και κρίσης της
Εφοδιαστικής αλυσίδας
Γεωπολιτικές επιπτώσεις από τον πόλεμο
της Ρωσίας με την Ουκρανία
Παρατεταμένος
κίνδυνος
χρεοκοπίας
μεμονωμένων εταιριών
Το επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς
παραμένουν ισχυρά και αποφέρουν απειλές
ολιγοπωλιακών και
μονοπωλιακών
επιπτώσεων
Δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση των
ακτοπλοϊκών εταιριών στην τραπεζική
αγορά εκτός των εταιριών που έχουν
μέτοχους τις ίδιες τις τράπεζες
Παραμονή κινδύνου επιθετικών εξαγορών

Πηγή: XRTC ΕΠΕ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Είναι τόσο προκλητική και σε κάποιο βαθμό πολυδιάστατη η περίοδος που διανύουμε για τον ακτοπλοϊκό
κλάδο που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούν τον καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες
και να διακρίνουν τυχόν διαφαινόμενες ευκαιρίες. Αυτή θα μπορούσε να ήταν η περιγραφή του περιβάλλοντος
που διέπει την ακτοπλοϊκή αγορά η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σωρεία προβλημάτων αφενός αλλά
και προκλήσεων αφετέρου που όμοιες δεν έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Συνοψίζοντας τις προκλήσεις της εποχής σίγουρα ξεχωρίζουν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της
καταστροφικής πτώσης της ζήτησης του μεταφορικού έργου το 2020 και το 2021, τα τεράστια προβλήματα
που παρουσιάζονται στον ενεργειακό τομέα εκτοξεύοντας το κόστος των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές,
καθώς επίσης και η δυσπραγία νέων επενδυτικών σχημάτων και χρηματοδοτικών οργανισμών να εισέλθουν
στον κλάδο την τελευταία δεκαετία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Στα θετικά σημεία των καιρών της ακτοπλοϊκής αγοράς βρίσκουμε μέσα στο καλοκαίρι 3 νεότευκτα μικρά
πλοιάρια να εισέρχονται στο χώρο για λογαριασμό των Επιχειρήσεων Αττικής, γεγονός που μπορεί να είναι
κι ένα σινιάλο επανεκκίνησης μιας προσπάθειας που επιβάλλεται να καταβάλουν τα μέλη της αγοράς για την
ανανέωση του στόλου της. Η μικρή αυτή επένδυση συναντά τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν τα
τελευταία χρόνια από τις Minoan Lines και τις Επιχειρήσεις Αττικής στην εγκατάσταση κατάλληλων
καταλυτών αποθειοποίησης (Scrubbers)καθώς επίσης και τις παγκόσμιες πρωτοτυπίες της πρώτης στην
κατασκευή της νέας γενιάς φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων μεγάλης χωρητικότητας που όταν και εφόσον
γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και στην ελληνική
ακτοπλοΐα. Εδώ βρίσκεται η πραγματική πρόκληση της ακτοπλοϊκής αγοράς, εφόσον σταδιακά και για τα
επόμενα 10 με 15 χρόνια όλος ο υπάρχων ακτοπλοϊκός στόλος θα πρέπει είτε να αντικατασταθεί ή να
εκσυγχρονιστεί με σκοπό να γίνει περιβαλλοντολογικά αποδεκτός από τους διεθνείς και εθνικούς φορείς.
Αυτό το σπουδαίο έργο είναι μια αναγκαιότητα για όλα τα προηγμένα κράτη συμπεριλαμβανομένων των
Ευρωπαϊκών κρατών άρα και της Ελλάδας και η δρομολόγηση έχει ξεκινήσει οδηγώντας την αγορά σε έναν
οργασμό καινοτομιών, συνεργασιών και εφαρμογών νέων προγραμμάτων αναπτυξιακού και
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Έτσι δημιουργούνται κίνητρα για όλα τα μέρη που απαρτίζουν την
εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, των λιμένων και άλλων υποδομών
καθώς και των λοιπών μέσων μεταφοράς.
Αναμφίβολα η μεγαλύτερη αδυναμία της αγοράς τα τελευταία 14 χρόνια και κυρίως από την έναρξη της
κρίσης χρέους της Ελλάδας είναι η έλλειψη επιχειρηματικών σχημάτων που θα φέρει νέα κεφάλαια σε μια
αγορά που αν μη τι άλλο πρέπει να είναι επικερδής για να δικαιολογεί νέες επενδύσεις.
Η δημιουργία μιας υγιούς αγοράς δεν είναι δύσκολο να επανέλθει στη χώρα μας όπως είχε συμβεί ακριβώς
πριν 30 χρόνια. Τότε η ευκαιρία ήταν η προσαρμογή της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε ένα πιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον με την διαφαινόμενη κατάργηση του προστατευτισμού. Παράλληλα η ένταξη της
χώρας στην Ευρωζώνη ήταν ένα γεγονός που επέτρεψε την άντληση κεφαλαίων από το ελληνικό
χρηματιστήριο και από εταιρικά σχήματα που υιοθετήσαν τους κανόνες διαφάνειας.
Στη παρούσα φάση το αντίστοιχο περιβάλλον, όπως περιεγράφηκε παραπάνω, προσφέρει αναγκαιότητα
αφενός της αντικατάστασης ολόκληρου του στόλου και αφετέρου με την άντληση κεφαλαίων από
αναπτυξιακά προγράμματα για τα οποία έχουν επανειλημμένως αναφερθεί και σε κάποιον βαθμό δεσμευθεί
ότι θα φέρουν στην ελληνική αγορά οι 3 φορείς που εν μέρει είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της ίδιας της
αγοράς. Αυτοί είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενεργώντας ως αποκλειστικός Ναυτιλιακός σύμβουλος της
Κυβέρνησης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και έχουν αναλάβει τις εξής
πρωτοβουλίες:
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1) «Πρασίνισμα» του στόλου της ακτοπλοΐας συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση των
διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας
2) Αναβάθμιση της διασυνδεσιμότητας και προσβασιμότητας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, είτε
επιβατικές, είτε εμπορευματικές μέσω των εκσυγχρονισμών των λιμενικών υποδομών και της
αναβάθμισης της ποιότητας των θαλασσίων μεταφορών
3) Εμπέδωση και εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής υπό το πρίσμα της νησιωτικότητας, συμβάλλοντας
στη διατήρηση της συνεκτικότητας του νησιωτικού χώρου με παροχές και για κατοίκους αλλά και για
επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης μηχανισμός χρηματοδότησης με κίνητρα ανανέωσης
του στόλου της ακτοπλοΐας και παράλληλα ειδικό καθεστώς μέσω του προγράμματος Nέαρχος, αλλά και του
EΣΠA 2021-2027. H Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των φορέων, είναι το πρώτο κράτος - μέλος
που παρουσιάζει μηχανισμό παροχής κινήτρων αντικατάστασης του ακτοπλοϊκού στόλου με περιβαλλοντικά
κριτήρια. Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος διεκδικεί για λογαριασμό του νομοθέτη κονδύλια ύψους €4,5
δις από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών τα οποία θα δοθούν με τη μορφή
υποστήριξης των επιχειρηματικών πλάνων στις εταιρίες που θα προχωρήσουν στην ανανέωση του
ακτοπλοϊκού στόλου. Σε αυτές σίγουρο είναι ότι θα συμπεριλαμβάνονται και νεοεισερχόμενες εταιρίες που
θα πληρούν τα κριτήρια τα οποία θα γνωστοποιηθούν εν καιρώ και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου.
Tα δύο δισεκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν άμεσα και αφορούν 37 πλοία άνω των 30 ετών. Tα άλλα €2,5
δις θα δοθούν για ανανέωση 43 πλοίων ηλικίας μεταξύ 20-30 ετών. Για πλοία ηλικίας μικρότερης των 20 ετών
δεν υπάρχουν εκτιμήσεις.
Στη θετική αυτή προσπάθεια θα πρέπει να προστεθεί η από 15ετίας δυνατότητα του ελληνικού κράτους να
προσφέρει κάτω από διαγωνιστικές διαδικασίες μακροχρόνιες συμβάσεις έργου για να προσελκύσει το
ενδιαφέρον επενδυτών/πλοιοκτητών να προσφέρουν σύγχρονα πλοία. Το μοντέλο αυτό έχει πιστοποιημένα
αποδώσει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και σίγουρα η προσπάθεια της κυβέρνησης στην αναπροσαρμογή
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου θα αποδώσει καρπούς.
Η ευθύνη πλέον του νομοθέτη στη δημιουργία διαφανούς περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής δράσης στην ακτοπλοϊκή αγορά είναι μεγάλη. Οι συνδυαστικές επενδύσεις που σε ένα μεγάλο
βαθμό αποτελούν στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής ενίσχυσης των εφοδιαστικών αλυσίδων μπορούν και αυτές
να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο προσέλκυσης κεφαλαίων στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Για παράδειγμα όταν
υπάρχουν διεθνείς, Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές εταιρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του πολλαπλού
μεταφορικού έργου – Intermodal Transportation- οι οποίες έχουν εκφράσει την επιθυμία να επενδύσουν σε
διαφορετικά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως παραδείγματος χάρη σε λιμάνια ή σε διαμετακομιστικά
κέντρα – Logistic Centers, θα πρέπει να χρήσουν ιδιαίτερης προσοχής με σκοπό την ολοκλήρωση τέτοιων
επενδύσεων. Oι ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων της χώρας αποτελούν για το σκοπό αυτό ένα μεγάλο δέλεαρ
προσέλκυσης επενδύσεων στην ακτοπλοΐα όπως γενικότερα στην επιβατηγό ναυτιλία και ναυτιλία αναψυχής.
Οι καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα σε μία εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη δεν βοήθησε την ανάπτυξη του κλάδου.
Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν επέλθει οι κατάλληλες συνθήκες ωρίμανσης για τον
σκοπό αυτό και γεννά πολλές προσδοκίες.
Στην αντιπέρα όχθη, στο μέτωπο των ακτοπλοϊκών εταιριών πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι η λέξη κλειδί
για το μέλλον τους είναι πρωτίστως η λέξη «Διαφάνεια». Το παγκόσμιο επενδυτικό και χρηματοδοτικό
περιβάλλον απαιτεί από μία Ευρωπαϊκή εταιρία ξεκάθαρη στρατηγική σε ένα ορθολογιστικά ρυθμισμένο
περιβάλλον και βεβαίως προσφορά απόλυτης εταιρικής διαφάνειας όλων των μερών που απαρτίζουν την
αγορά πόσο μάλλον αυτών που έχουν ανάγκη από προσέλκυση των επενδυτών ή την υποστήριξη των
τραπεζικών οργανισμών. Για να ολοκληρωθεί η αναμόρφωση της αγοράς προς αυτή την κατεύθυνση θα
πρέπει άμεσα να επιβληθεί η δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων των εταιριών που προσφέρουν
δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις καθώς επίσης και να υπάρχει ανά πάσα στιγμή
εμπεριστατωμένη έκθεση της πορείας της αγοράς προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.
Επόμενο σημαντικό βήμα της αγοράς με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της είναι η ενεργοποίηση της
ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας. Η διατήρηση, έστω και περιορισμένα σε σύγκριση με το παρελθόν, της
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ναυτικής τέχνης στη χώρα μας είναι στοιχείο δυσεύρετο στα Ευρωπαϊκά κράτη γεγονός που προσελκύει το
ενδιαφέρον πολλών ναυπηγικών εταιριών να αναπτύξουν σε συνεργασία με Ελληνικά μεγάλα ή μικρά
ναυπηγεία, επιχειρηματικά σχέδια που θα διευκολύνουν την κατασκευή πλοίων νέας τεχνολογίας, τα οποία
θα χρησιμοποιούν καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον. Το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα
ενισχύεται και από το γεγονός της ύπαρξης χώρων όπου οι κατασκευές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν
.
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι παρά τη μεγάλη αύξηση της κίνησης των ακτοπλοϊκών γραμμών την διετία
2021 και 2022 σε σύγκριση με το καταστροφικό 2020 τα αποτελέσματα των εταιριών δεν ήταν και δεν θα
είναι ικανοποιητικά κυρίως λόγω του υπέρμετρα αυξημένου κόστους καυσίμων. Τα αρνητικά οικονομικά
αποτελέσματα του κλάδου αμφισβητούν την βιωσιμότητα αρκετών εταιριών αλλά και δημιουργούν αρνητικό
περιβάλλον για συγχωνεύσεις και εξαγορές χωρίς σημαντικές ζημίες για τους μετόχους η και τους επενδυτές.
Το περιβάλλον εμποδίζει επίσης τις τράπεζες να μειώσουν την μεγάλη μετοχική θέση που έχουν σε αρκετές
εταιρίες, ως αποτέλεσμα της μετατροπής ομολογιακών δανείων του παρελθόντος σε μετοχές. Και δυστυχώς
οι κινήσεις εκποιήσεων είναι στοχευμένες και στην αντίθετη ροή της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της
αγοράς. Τα συσσωρευμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προστίθενται στο μεγάλο αρνητικό χαρτοφυλάκιό
τους ενισχύοντας την απροθυμία των τραπεζών να στηρίξουν την αγορά. Αντιθέτως η πολιτεία για πρώτη
φορά κατέβαλε μεγάλα ποσά για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του ακτοπλοϊκού δικτύου και
ουσιαστικά διατήρησε σε ένα μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή ικανότητα του γερασμένου στόλου και την
διατήρηση κερδοφορίας των μικρών εταιριών.
Στην παρούσα φάση η ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά λειτουργεί εντός ενός πλαισίου εκρηκτικού σε ένα
περιβάλλον πληθωριστικό με έντονες γεωπολιτικές επιδράσεις και σπάνιες υγειονομικές συνθήκες. Οι
κατάλληλοι χειρισμοί της πολιτείας καθώς επίσης και οι μεγάλες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας στην
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους την τελευταία δεκαετία, έφεραν την Ελληνική αγορά σε καλύτερες συνθήκες
πιο ανταγωνιστικές και αναμφισβήτητα πιο ελκυστικές τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον τουριστικό
τομέα. Οι θετικές αυτές εξελίξεις προσφέρουν θετικές προοπτικές που πιθανότατα δικαιολογούν νέες
επενδύσεις στον κλάδο της ακτοπλοΐας κάτω από συνθήκες υποστήριξης και διαφάνειας. Ως εκ τούτου
καλούνται όλοι οι φορείς που συνθέτουν την αγορά συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και του ελληνικού
χρηματιστηρίο να μελετήσουν διεξοδικά την ίδια την αγορά και να τη στηρίξουν στον νέο κύκλο επενδύσεων
που είναι βέβαιον ότι θα αρχίσει στο εγγύς μέλλον. Η ώριμη Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά, αποδεδειγμένα
προσφέρει ασφάλεια και ποιότητα στις μεταφορές και πλέον θα προσφέρει και οικονομικές ευκαιρίες κάτω
από αυστηρές συνθήκες και υπεύθυνες στρατηγικές όπως περιεγράφηκε στην παρούσα μελέτη.
Η ανάλυση των σημείων όλων των προσήμων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Δυνάμεων και των
Αδυναμιών αλλά και των Ευκαιριών και των Απειλών, πιστοποιούν πως η Ελληνική Ακτοπλοΐα βρίσκεται
πλέον στο ξεκίνημα ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και ευκαιριών εντός ενός διαφανούς περιβάλλοντος και με
σεβασμό στους θεσμούς και στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κανόνες.

.
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