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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» 

ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ 
ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ ςειράσ μελετϊν Κλαδικζσ 
τοχεφςεισ. Ειδικότερα, θ μελζτθ εξετάηει τισ γραμμζσ τθσ ακτοπλοΐασ, τισ πορκμειακζσ 
γραμμζσ και τθ γραμμι Ελλάδασ – Ιταλίασ (Αδριατικι). 
 
Η διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ επιβατθγοφ ναυτιλίασ για το 2010, αποτυπϊνεται ςτο 

παρακάτω διάγραμμα:  

 

 

Όπωσ αναφζρει ο Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ, κ. Βαςίλθσ 

Ρεγκοφηασ, θ ςυνολικι αγορά υπολογίηεται ςε €1,38 δις. για το ζτοσ 2010, με το μζςο 

ετιςιο ρυκμό μεταβολισ τθσ τριετίασ 2008-2010, να είναι αρνθτικόσ και να διαμορφϊνεται 

ςε 6,8%.  

 

θμ.: Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν προζρχεται κυρίωσ από ναφλουσ επιβατϊν, ναφλουσ οχθμάτων και από πωλιςεισ 

αγακϊν και υπθρεςιϊν επί των πλοίων, και ςε πολφ μικρό ποςοςτό από άλλεσ υπθρεςίεσ. 
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τουσ πζντε μεγαλφτερουσ ομίλουσ του κλάδου ςυμπεριλαμβάνονται οι ΑΝΕΚ LINES, 

MINOAN LINES, ATTICA GROUP, HELLENIC SEAWAYS, NEL LINES κατζχοντασ περίπου τα 2/3 

τθσ ςυνολικισ αγοράσ (ςε αξία) για το 2010.  Ειδικότερα, οι ίδιοι όμιλοι ςτθν αγορά 

ακτοπλοΐασ κατζχουν το 74%, ενϊ οι τρείσ εξ αυτϊν (ΑΝΕΚ LINES, MINOAN LINES, ATTICA 

GROUP) κατζχουν το 69% τθσ αγοράσ τθσ Αδριατικισ. 

τθ δρομολογιακι περίοδο (2011-2012) δραςτθριοποιοφνται 155 επιχειριςεισ και 210 

πλοία ςτισ γραμμζσ τακτικισ δρομολόγθςθσ. 

Όςον αφορά ςτθ διακίνθςθ επιβατϊν και οχθμάτων ςτισ εξεταηόμενεσ γραμμζσ, 

παρουςιάςτθκε μείωςθ το 2010/2009 κατά 3% και 6% αντίςτοιχα. θμειϊνεται ότι, το 56% 

τθσ επιβατικισ κίνθςθσ και το 70% των μεταφερκζντων οχθμάτων το 2010, αφοροφν ςε 

πορκμειακζσ τοπικζσ ςυγκοινωνίεσ. 

Σουσ περιςςότερουσ επιβάτεσ ανά όχθμα ςυγκεντρϊνουν οι ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ του 

εςωτερικοφ, ςε ςχζςθ με τισ πορκμειακζσ γραμμζσ και τισ γραμμζσ Ελλάδασ – Ιταλίασ που 

κυμαίνονται ςτα ίδια επίπεδα. 

 

Σα περιςςότερα οχιματα ςε ςχζςθ με τουσ διακινθκζντεσ επιβάτεσ ςτισ ακτοπλοϊκζσ 

γραμμζσ, μεταφζρονται ςτισ γραμμζσ Πειραιϊσ-Κριτθσ και Πειραιϊσ-Δωδεκανιςου (4 

επιβάτεσ/όχθμα το 2010 και το 2009, και 5 επιβάτεσ/όχθμα το 2008).Σα λιγότερα οχιματα 

μεταφζρουν οι γραμμζσ του Αργοςαρωνικοφ.  

Οι πορκμειακζσ γραμμζσ και οι γραμμζσ τθσ Αδριατικισ διακινοφν ςτακερά 3 

επιβάτεσ/όχθμα κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ 2008-2010. 

Ο ανταγωνιςμόσ ςτον κλάδο είναι ζντονοσ, πολυεπίπεδοσ και αφορά κυρίωσ ςτουσ τομείσ 

τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθσ αςφάλειασ, τθσ ςυχνότθτασ των δρομολογίων, 

τθσ ταχφτθτασ και των προςφορϊν. 
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Η μεγάλθ εξάρτθςθ του κόςτουσ λειτουργίασ από τισ τιμζσ των καυςίμων είναι μια από τισ 

μεγαλφτερεσ απειλζσ για τον κλάδο. Από τθν άλλθ πλευρά, ο ςφγχρονοσ και ανανεωμζνοσ 

ςτόλοσ και το εξειδικευμζνο και ζμπειρο ανκρϊπινο δυναμικό είναι από τα πιο δυνατά 

ςθμεία του κλάδου.  

Όςον αφορά ςτθ διεκνι αγορά, ο παγκόςμιοσ ςτόλοσ ναυτιλίασ αποτελείται από 50.054 

πλοία, εκ των οποίων τα επιβατθγά ανζρχονται ςε 6.597.  

 

Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του κλάδου, όπωσ παρατθρεί θ υπεφκυνθ 

του τμιματοσ Κλαδικών τοχεφςεων κυρία Χ. Γκιόκα, παρουςιάςτθκε επιδείνωςθ το 2010. 

H οικονομικι κατάςταςθ των εταιριϊν του κλάδου χαρακτθρίηεται από αυξομειοφμενεσ 

ςυνκικεσ ρευςτότθτασ, με αδυναμία κάλυψθσ των χρθματοοικονομικϊν δαπανϊν το 2010, 

δθλϊνοντασ ότι ο κλάδοσ είναι ςε επικίνδυνθ κζςθ να ανταπεξζλκει ςε περαιτζρω 

αρνθτικζσ μεταβολζσ  του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. 
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Περιοριςμζνθ είναι θ εντατικι χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν επενδυμζνων κεφαλαίων, 

κακϊσ και των ιδίων κεφαλαίων των επιχειριςεων του κλάδου, ωσ προσ τθ δθμιουργία 

πωλιςεων, ενϊ ο βακμόσ ικανότθτασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυνολικϊν απαςχολουμζνων 

κεφαλαίων, όςο και θ αποτελεςματικότθτα χρθςιμοποίθςθσ των ιδίων κεφαλαίων το 2010 

είναι αρνθτικόσ. 
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Όςον αφορά ςτθν πορεία του κλάδου, εκτιμάται ότι το 2011, θ πτωτικι πορεία 

ςυνεχίςτθκε και διαμορφϊκθκε ςε επίπεδα τθσ τάξθσ του 7%-10%. Οι προοπτικζσ του 

κλάδου τθσ επιβατθγοφ ναυτιλίασ κα εξαρτθκοφν ςε μεγάλο βακμό από: 

 τθν πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθν υλοποίθςθ των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που 

κα επιτρζψουν να οδθγθκεί θ χϊρα ςε τροχιά ανάπτυξθσ, 

 τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου για 

τισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ, 

 τθν αναμενόμενθ αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ  ςτθν Ελλάδα, 

 τισ διεκνείσ εξελίξεισ και τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν των καυςίμων.  
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