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 Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλαλ ηαρέσο αλαπηπζζόκελν ηνκέα, κε ηνπο ηνπξίζηεο
θξνπαδηέξαο ζε παγθόζκην επίπεδν λα δηπιαζηάδνληαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη
λα μεπεξλνύλ ηα 20 εθαη. ην 2011.
 Βάζεη ησλ εθηηκήζεώλ καο, θηλεηήξηεο δπλάκεηο απηήο ηεο αλόδνπ είλαη ε

Κρουαζιέρα:
Ένας κλάδος με
δυνητικά έσοδα
ύψους €2δις

αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο παγθνζκίσο θαζώο θαη ε ζπγθξάηεζε
ησλ ηηκώλ ζηα παθέηα θξνπαδηέξαο (θπξίσο ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο).
 Πε απηή ηε δηεζλή άλζηζε ηνπ θιάδνπ, ε Κεζόγεηνο αλαδεηθλύεηαη βαζηθόο

πξννξηζκόο, θαηαθέξλνληαο ηα ηειεπηαία ρξόληα λα απμήζεη ην κεξίδηό ηεο
ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο (ζην 21% ην 2009 από 15% ην 2004).
 Νη ρώξεο κε ηελ πςειόηεξε επηζθεςηκόηεηα ζηελ Δπξώπε είλαη ε Ηηαιία, ε

Ηζπαλία θαη ε Διιάδα – νη νπνίεο ειθύνπλ ε θαζεκηά 2-2,5 εθαη. ηνπξίζηεο
θξνπαδηέξαο εηεζίσο.
 Αλ θαη ε Διιάδα απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθά ειθπζηηθό πξννξηζκό θξνπαδηέξαο,

δελ θαηαθέξλεη λα απνξξνθήζεη ηα ηνπξηζηηθά έζνδα πνπ ηεο αλαινγνύλ,
θαζώο ηα ειιεληθά ιηκάληα δελ πξνηηκώληαη σο ζεκεία εθθίλεζεο θξνπαδηέξαο
(home ports) ιόγσ ρακειήο αληαγσληζηηθόηεηαο. Ζ αδπλακία απηή είλαη θαίξηαο
ζεκαζίαο, θαζώο ε κέζε δαπάλε αλά επηβάηε (από ηνλ ίδην θαη από ηελ εηαηξεία
θξνπαδηέξαο) είλαη ηεο ηάμεο ησλ €600 ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο θαη ηεο ηάμεο ησλ
€80 ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call).
 Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηόο καο, ε δηεζλήο δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηα 30 εθαη.
ηνπξίζηεο ην 2016. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα δηαηεξήζεη ζηαζεξό ην
κεξίδηό ηεο ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο, ηα εηήζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ζα
αγγίμνπλ ην €0,9 δηο. ην 2016 (από €0,6 δηο. ην 2011).
 Ζ Διιάδα κπνξεί ηελ επόκελε πεληαεηία λα απνξξνθήζεη αθόκα πςειόηεξν
όθεινο – απηό πνπ πξαγκαηηθά ηεο αλαινγεί βάζεη ησλ θπζηθώλ ζπγθξηηηθώλ
ηεο πιενλεθηεκάησλ - αλ αξζνύλ ζεκαληηθέο δνκηθέο ζηξεβιώζεηο. Ζ πιήξεο
άξζε ηνπ θακπνηάδ θαη ε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ
ιηκαληώλ είλαη θηλήζεηο πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Ωζηόζν, είλαη απαξαίηεην:


λα πξνσζεζνύλ νη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ θαη γηα ηελ θαηαζθεπή βειηησηηθώλ έξγσλ
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λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθόηεηα ζε ηνκείο όπσο νη επηζθεπέο πινίσλ θαη ε
ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θαη



λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ νκαιή άθημε ησλ ηνπξηζηώλ ώζηε λα
απνθεπρζνύλ θαζπζηεξήζεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ.

 Πην ζελάξην αύμεζεο ηνπ home porting, ώζηε ηα 2/3 ησλ επηβαηώλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα λα μεθηλνύλ από ειιεληθά ιηκάληα, ε πξναλαθεξζείζα
αύμεζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο ζα κπνξνύζε λα εθηηλάμεη ηα εηήζηα έζνδα από
ηελ θξνπαδηέξα ζε επίπεδν θνληά ζηα €2 δηο. ην 2016 από €0,6 δηο. ην 2011.
Διεύθσνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλσσης
Αιόλου 86, 10232 Αθήνα, Ελλάδα
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Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλαο ηαρέσο αλαπηπζζόκελνο ηνπξηζηηθόο
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θιάδνο δηεζλώο. Πε παγθόζκην επίπεδν, ν αξηζκόο ηνπξηζηώλ
θξνπαδηέξαο μεπέξαζε ηα 20 εθαη. ην 2011 (πεξίπνπ 2% ηνπ
ζπλνιηθώλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ), ζεκεηώλνληαο κέζν εηήζην ξπζκό
αλάπηπμεο 8% ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (ζε ζρέζε κε 4% γηα ην
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ζπλνιηθό ηνπξηζκό). Από ηε δηεζλή απηή δπλακηθή, ε Διιάδα
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κπνξεί λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθά νθέιε ιόγσ

ησλ θπζηθώλ

ζπγθξηηηθώλ

ηζηνξηθά

πιενλεθηεκάησλ

ηεο

(γεσγξαθηθά,

θαη

θιηκαηνινγηθά). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ε αλνδηθή ηάζε ηεο
δήηεζεο ηνπ θιάδνπ νδήγεζε ζε κέζε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ
15% ζηελ επηβαηηθή θίλεζε θξνπαδηέξαο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά
θαηά ηελ ηξηεηία 2009-2011.
1. Ζ δηεζλήο αγνξά θξνπαδηέξαο
Ζ δηεζλήο δήηεζε πξνθύπηεη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αγνξά ηεο
Βόξεηαο Ακεξηθήο (Ζ.Ξ.Α. θαη Θαλαδάο) ε νπνία απνηειεί ρώξα

Παγθφζκηα Εήηεζε Κξνπαδηέξαο
(εθαη. επηβάηεο)
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πξνέιεπζεο ηνπ 60% ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο. Ωζηόζν, νη
Δπξσπαίνη ηνπξίζηεο (πξνεξρόκελνη θπξίσο από ην Ζλ. Βαζίιεην θαη
ηε Γεξκαλία) θεξδίδνπλ ζπλερώο κεξίδην αγνξάο (30% ην 2011, από
21% ην 2000 θαη 14% ην 1990). Δπηπιένλ, ε Δπξώπε σο ήπεηξνο
πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ θξνπαδηέξαο έρεη ζεκαληηθά πεξηζώξηα

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Β. Ακεξηθή

Δπξώπε

Ινηπνί

Ξεγή: European Cruise Council, PSA, Cruise Market
Watch

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, θαζώο νη επηβάηεο θξνπαδηέξαο απνηεινύλ
πεξίπνπ ην 1,5% ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο βαζηθέο επξσπατθέο αγνξέο,
έλαληη 3,3% ζηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο (όπνπ ππάξρεη
κεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνύ θαη
ζπλεπώο είλαη πην θνληά ζην ζεκείν θνξεζκνύ). Δπηπιένλ, ζην
ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη νη αζηαηηθέο ρώξεο

Βασικά Μεγέθη Παγκόσμιας Κρουαζιέρας 2010
Κξνπαδ ηέξα Τνπξηζκφο

% ζη νλ
η νπξηζκφ
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Ρνπξίζηεο
(εθαη.)

18,9

940

2,0%

1,4%

Γπλακηθόηεηα
(εθαη. θιίλεο)

0,4

46

0,9%

0,6%

Εήηεζε (εθαη.
λύρηεο)

140

4720

3,0%

1,9%

Κέζε δηάξθεηα
δηακνλήο
(λύρηεο)

7

5

Ππλνιηθά Έζνδα
($ δηζ.)

33

919

Έζνδα/ λύρηα/
επηβάηε ($)

236

195

(πνπ θαιύπηνπλ ην 7% ηεο δηεζλνύο δήηεζεο) έρνπλ ζεκαληηθό
πεξηζώξην αλάπηπμεο ηα επόκελα ρξόληα, θαζώο νη επηβάηεο
θξνπαδηέξαο απνηεινύλ κόλν ην 0,04% ηνπ πιεζπζκνύ.
Ωο απόξξνηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο αλόδνπ ηεο δήηεζεο ησλ
ηειεπηαίσλ εηώλ, ην κεξίδην ησλ θιηλώλ ζε θξνπαδηεξόπινηα ζηηο
ζπλνιηθέο ηνπξηζηηθέο θιίλεο απμήζεθε ζην 0,9% ην 2010 από 0,6%
ην 2000. Θαζώο ε πιεξόηεηα θαη νη εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο είλαη
πςειόηεξεο ζηα θξνπαδηεξόπινηα ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία, ε

3,6%

2,7%

ζπλεηζθνξά ζηε δήηεζε άγγημε ην 3% ην 2010 από 1,9% ην 2000.
Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ εζόδσλ αλά δηαλπθηέξεπζε ζηελ
θξνπαδηέξα (κε ηελ απόθιηζε απηή σζηόζν λα ζπξξηθλώλεηαη

Ξεγή: UNWTO, G.P. Wild, Cruise Market Watch, ISL Cruise
Ship register, Γειηία εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

δηαρξνληθά),

ε

ζπλεηζθνξά

ηεο

θξνπαδηέξαο

ζηηο

ζπλνιηθέο

ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ήηαλ 3,6% ην 2010 από 2,7% ην 2000.
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Βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο απηήο ηεο αλόδνπ είλαη ε αύμεζε ηνπ
θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο παγθνζκίσο θαζώο θαη ε πησηηθή πνξεία
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Έζνδα θαη Κφζηνο Κξνπαδηέξαο
αλά εκέξα αλά επηβάηε*

2001 2003 2005 2007 2009 2011

θξνπαδηέξαο. Πύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, ν δηπιαζηαζκόο ηεο
δηεζλνύο δήηεζεο γηα θξνπαδηέξα ηελ ηειεπηαία 15εηία νθείιεηαη
θαηά 60% ζηελ πηώζε ησλ ηηκώλ θξνπαδηέξαο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο
ησλ μελνδνρείσλ (πηώζε ζρεηηθήο ηηκήο θαηά 35% ην 2010 έλαληη
ηνπ 1995) θαη θαηά 40% ζηελ άλνδν ηνπ θαηά θεθαιήλ
εηζνδήκαηνο ζε ζηαζεξέο ηηκέο δηεζλώο (απμήζεθε θαηά 22% ζην

Δηζηηήξην
Ιεηη. Θόζηνο
Ιεηη. Θόζηνο -ζηαζ. ηηκέο πεηξειαίνπ

αληίζηνηρν δηάζηεκα).

* Απνπιεζσξηζκέλεο ηηκέο
Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο, Δθηηκ. ΔΡΔ

Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ θξνπαδηέξαο επηηεύρζεθε ζε κεγάιν
βαζκό ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Ζ απμαλόκελε δήηεζε γηα
ππεξεζίεο θξνπαδηέξαο θαιύθζεθε όρη κόλν κέζσ αύμεζεο ηνπ
αξηζκνύ ησλ πινίσλ αιιά θπξίσο κέζσ ηνπ κεγέζνπο απηώλ.
Ππγθεθξηκέλα,
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Κφζηνο θαη θαηαλάισζε
θαπζίκσλ

επηβαηώλ (έλαληη 250 πινίσλ κέζεο ρσξεηηθόηεηαο 900 επηβαηώλ
ην 2000) θαη κέζε ειηθία ηα 18 έηε. Ζ πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ είλαη
ζπγθεληξσκέλε ζε κεγάιν βαζκό ζε δύν εηαηξείεο (Carnival θαη
Royal Caribbean Cruises) ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ην ½ ηνπ ζηόινπ

2001 2003 2005 2007 2009 2011

ζε όξνπο αξηζκνύ πινίσλ. Ωζηόζν, θαζώο ηα πινία ηνπο είλαη

Ρηκή πεηξειαίνπ αλά ηνλν (αξηζη. άμνλαο)

λεόηεξα (11 εηώλ θαηά κέζν όξν) θαη κεγαιύηεξα (ηεο ηάμεο ησλ

Θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζε mt/εκέξα/επηβάηε (δεμήο
άμνλαο)

Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

2.000 επηβαηώλ), νη δύν απηέο εηαηξείεο ζπγθεληξώλνπλ ην 70%
ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο δηεζλνύο αγνξάο, έρνληαο ηζρπξή παξνπζία
ζε Ακεξηθή θαη Δπξώπε.
Πηα ζηνηρεία θόζηνπο ησλ δύν απηώλ κεγαιύηεξσλ εηαηξεηώλ
θξνπαδηέξαο απνηππώλεηαη ε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο
πνπ

Σχλζεζε Κφζηνπο
Κξνπαδηέξαο 2011
Θαύζηκα
19%

Ρξόθηκα
9%
Γαπάλεο
πινίνπ
7%

Ινηπά
23%
Ξεγή: Δηήζηα Γειηία εηαηξεηώλ

από

ηελ

αλαδηάξζξσζε

ηνπ

ζηόινπ.

Αλαιπηηθόηεξα, ην εκεξήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο (εμαηξώληαο ην

Κηζζνδνζία
17%

Ξξνκήζεηεο
25%

επηηεύρζεθαλ

θόζηνο θαπζίκσλ) έρεη παξακείλεη ζηαζεξό θνληά ζηα $115/επηβάηε
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Πε απνπιεζσξηζκέλνπο όξνπο, απηό
κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε θαηά 30%. Από ηελ άιιε πιεπξά, παξά ηε
βειηίσζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα (όπσο απνηππώλεηαη ζηελ
ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά επηβάηε), ε θάζεηε αύμεζε
ησλ ηηκώλ πεηξειαίνπ έρεη νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ εκεξήζηνπ
θόζηνπο θαπζίκνπ ζηα $30/επηβάηε ην 2011 από $10/επηβάηε ην
2001. Ωο απνηέιεζκα, ην κεξίδην ησλ θαπζίκσλ ζην ζπλνιηθό
ιεηηνπξγηθό θόζηνο αγγίδεη ην 20% ην 2011 από 9% ην 2001.
Ξαξόια απηά, νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο απνξξόθεζαλ ηελ αύμεζε
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ηνπ θόζηνπο πεηξειαίνπ θαη πέξαζαλ ζρεδόλ πιήξσο ζηνπο
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ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Έηζη, ην εκεξήζην εηζηηήξην αλά επηβάηε
πινία

επηβάηεο/ πινίν

Παγθφζκηνο Σηφινο Κξνπαδηέξαο

παξέκεηλε θνληά ζηα $170 θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο (ζε
απνπιεζσξηζκέλνπο όξνπο, κεησκέλν θαηά 30%).
Πεκεηώλεηαη

όηη

ε

ηάζε

θαηαζθεπήο

πινίσλ

κεγαιύηεξεο

ρσξεηηθόηεηαο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ

2016*

κέζε ρσξεηηθόηεηα ζε επηβάηεο (αξηζηεξόο άμνλαο)

παξαγγειίεο γηα 24 λέα πινία ζην δηάζηεκα 2012-2016, κέζεο

αξηζκόο πινίσλ (δεμήο άμνλαο)

ρσξεηηθόηεηαο

Ξεγή: ISL Cruise Register, Δθηηκήζεηο ECC

νηθνλνκηώλ

2.800

θιίκαθαο

επηβαηώλ.

Ππλεπώο,

αλακέλεηαη

λα

ε

επίδξαζε

ζπλερηζζεί

θαη

ησλ
σο

ζπλεπαθόινπζν ε δπλαηόηεηα γηα ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ.
Νη βαζηθόηεξνη πξννξηζκνί θξνπαδηέξαο είλαη ε Θαξατβηθή θαη ε
Κεζόγεηνο, πνπ ζπγθεληξώλνπλ δηαρξνληθά πεξηζζόηεξν από ην
60% ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηελ

Πξννξηζκνί Κξνπαδηέξαο
(θαηαλνκή επηβαηψλ)
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θζάλνληαο ην 21% ην 2009 (έλαληη 15% ην 2004). Ρν αληίζεην
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δύν απηνί πξννξηζκνί εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο:
 Θαη’ αξράο, ε αλάπηπμε ηνπ ζηόινπ θξνπαδηέξαο ζηηο δύν
πεξηνρέο

Ξεγή: Republic of South Africa / Cruise Industry News

ραξαθηεξίδεηαη

Ππγθεθξηκέλα,

ε

από

Κεζόγεηνο

επνρηθέο

δηαθπκάλζεηο.

ζπγθεληξώλεη

κεγαιύηεξν

πνζνζηό ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθόηεηαο θαηά ηνπο ζεξηλνύο
κήλεο (ηεο ηάμεο ηνπ 40%, έλαληη θάησ ηνπ 20% ζηελ
Θαξατβηθή). Ζ Θαξατβηθή πξνηηκάηαη σο πξννξηζκόο ηνπο
ππόινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο, κε πςειόηεξν κεξίδην ην
ρεηκώλα (άλσ ηνπ 60%), όηαλ ε Κεζόγεηνο ζεκεηώλεη ηε
ρακειόηεξε επίδνζή ηεο (κεξίδην θάησ ηνπ 10%).

Δπνρηθφηεηα Κξνπαδηέξαο:
Καηαλνκή δπλακηθφηεηαο

 Δπηπιένλ, ε κέζε θξνπαδηέξα δηαξθεί ιηγόηεξν από κία
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2. Ζ επξσπατθή αγνξά θξνπαδηέξαο
Δζηηάδνληαο ζηελ επξσπατθή αγνξά, ην 2011 δξαζηεξηνπνηήζεθαλ

Θαινθαίξη Φζηλόπ.
Θαξατβηθή

Ξεγή: World Tourism Organisation, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

3

εβδνκάδεο ζηε Κεζόγεην.

έσο θαη 200 θξνπαδηεξόπινηα (60% ηεο παγθόζκηαο δπλακηθόηεηαο)
κε κέζε ρσξεηηθόηεηα 1.200 επηβαηώλ. Ζ Κεζόγεηνο ζπγθέληξσζε
πεξίπνπ ην 75% ησλ επηβαηώλ πνπ επέιεμαλ επξσπατθό πξννξηζκό,
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Κεξίδην ζηνπο
πξννξηζκνύο Δπξώπεο

ελώ νη ππόινηπνη κνηξάζηεθαλ κεηαμύ Βόξεηαο Δπξώπεο θαη
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Δπηζθέςεηο ηνπξηζηψλ ζε
Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο
θξνπαδηέξαο

Αηιαληηθνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζρεδόλ ην ½ ησλ επηβαηώλ
θξνπαδηέξαο ζηε Κεζόγεην πξνέξρεηαη από ηελ αγνξά ηεο Βόξεηαο
Ακεξηθήο (Ζ.Ξ.Α. θαη Θαλαδάο), ελώ νη Δπξσπαίνη πνπ ηαμηδεύνπλ
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Ηηαιία (10% ησλ επηβαηώλ ε θάζε κία ζηε ζπλνιηθή κεζνγεηαθή
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0%
Διιάδα

ζηε Κεζόγεην πξνέξρνληαη θπξίσο από ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ

Ηζπαλία

Νη ρώξεο κε ηε πςειόηεξε επηζθεςηκόηεηα είλαη ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία
θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο ζπγθεληξώλνπλ δηαρξνληθά ην 60% ησλ
επηζθέςεσλ επξσπατθήο θξνπαδηέξαο.

Ξεγή: European Cruise Council

Ππγθεθξηκέλα, ζε θαζεκία

από απηέο ηηο 3 κεζνγεηαθέο ρώξεο αληηζηνηρνύλ 5-6,5 εθαη.
επηζθέςεηο ηνπξηζηώλ θξνπαδηέξαο εηεζίσο. Θαζώο θάζε ηνπξίζηαο
επηζθέπηεηαη 2-3 ιηκάληα αλά ρώξα, ε θάζε ρώξα ειθύεη πεξίπνπ 22,5 εθαη. ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο. Ρν κέγεζνο απηό αληηζηνηρεί ζην

Βαζηθέο Δπξσπατθέο Φψξεο
Πξννξηζκνχ Κξνπαδηέξαο 2011
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γηα ηελ Ηηαιία θαη ζην 4% γηα ηελ Ηζπαλία.
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εθαη. ινηπέο αθίμεηο). Ρν αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη θνληά ζην 6%
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επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα (2 εθαη. επηβάηεο θξνπαδηέξαο θαη 16
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Δλώ ε Διιάδα ππεξηεξεί ζε όξνπο δηειεύζεσλ1, θαηαιακβάλεη ηελ

7

ηξίηε ζέζε (κεηά ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία) σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο

εθαη. επηζθέςεηο
Δθθίλεζε

Γηέιεπζε

επηζθέςεηο επηβαηώλ θξνπαδηέξαο (δείηε γξάθεκα). Θαηά ηελ ηξηεηία

Ξεγή: European Cruise Council, πνινγηζκνί ΔΡΔ

2007-2009, ν αξηζκόο ησλ επηζθέςεσλ ζε ειιεληθά ιηκάληα
πξνζέγγηζε ηνλ αληίζηνηρν γηα ηα ηηαιηθά ιηκάληα (πξνζειθύνληαο
πάλσ από ην 1/5 ησλ ζπλνιηθώλ επηζθέςεσλ ζε επξσπατθά
ιηκάληα). Ωζηόζν, ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο δελ δηαηεξήζεθε ηα

Κνξπθαία Μεζνγεηαθά Ληκάληα
Δθθίλεζεο Κξνπαδηέξαο (2011)

επόκελα έηε, ελ κέξεη ιόγσ ζπλζεθώλ κε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζηα
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(home porting). Ππγθεθξηκέλα, κόιηο ην 16% ησλ επηβαηώλ

Ξεηξαηάο
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θξνπαδηέξαο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα μεθίλεζαλ από ειιεληθό
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800

ιηκάλη ην 2011 (ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό εθηηκάηαη θνληά ζηα ¾
ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία). Πε απηό ην πιαίζην, ν Ξεηξαηάο
θαηαιακβάλεη ηελ 6ε ζέζε, κε 280 ρηιηάδεο επηβηβαζζέληεο επηβάηεο.

1

Ζ ειθπζηηθόηεηα ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκόο θξνπαδηέξαο αλαγλσξίζηεθε κε ηελ βξάβεπζε ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ
(ζπγθεθξηκέλα ην δξνκνιόγην Οώκε-Ζξάθιεην, Παληνξίλε, Κύθνλνο, Θσο) σο ν Θαιύηεξνο Κεζνγεηαθόο Ξξννξηζκόο
Θξνπαδηέξαο γηα ην 2010, κέζσ ηνπ δηεζλνύο ζεζκνύ Cruises News Media Group. Ζ ςεθνθνξία έγηλε από 150 tour
operators θαη 12.000 επηβάηεο, ζπλππνινγίδνληαο θξηηήξηα όπσο: πνηόηεηα πξννξηζκνύ, ππνδνκέο ιηκαληώλ, πόιεηο,
αμηνζέαηα, δπλαηόηεηεο θνληηλώλ δηαδξνκώλ, δηαηξνθή θαη άιια.
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Θπξίαξρα ιηκάληα εθθίλεζεο κεζνγεηαθήο θξνπαδηέξαο είλαη ε
Άκεζε ζπλεηζθνξά επξσπατθνχ
θιάδνπ θξνπαδηέξαο (2011)

Βαξθειώλε θαη ε Βελεηία (ειθύνληαο πεξίπνπ 750 ρηιηάδεο επηβάηεο
ην θαζέλα ην 2011).

Πύλνιν= €15 δηζ.
Θαηαζθ./
Δπηζθ.
Ξινίσλ
26%

Γαπάλεο
Δπηβαηώλ
23%

3. Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ θξνπαδηέξαο
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
Ρα άκεζα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ επξσπατθό θιάδν ηεο
θξνπαδηέξαο έθηαζαλ ηα €15 δηζ. ην 2011 (από €8,5 δηζ. ην 2005).

Ακνηβέο
Δξγαδνκ.
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Γαπάλεο
Δηαηξεηώλ
Θξνπαδ.
42%

Ζ Ηηαιία ζπγθεληξώλεη ην 30% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζόδσλ, ελώ
9% αληηζηνηρεί ζηελ Ηζπαλία θαη κόιηο 4% ζηελ Διιάδα (έζνδα ηεο
ηάμεο ησλ €600 εθαη. πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,3% ηνπ ΑΔΞ θαη ζην

Ξεγή: European Cruise Council

5,2% ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο).
Ρν γεγνλόο όηη ην όθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ην
ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη ζρεηηθά ρακειό, παξά ηελ ειθπζηηθόηεηά
ηεο σο πξννξηζκόο θξνπαδηέξαο (απνξξνθώληαο ην 17% ησλ
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επηζθέςεσλ ζε επξσπατθά ιηκάληα), αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό
4,5

δύν δηαξζξσηηθά δεηήκαηα:
 Ζ θαηαζθεπή θξνπαδηεξόπινησλ (ε νπνία ζπλεηζθέξεη ην 26%
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ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ επξσπατθνύ θιάδνπ θξνπαδηέξαο)
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νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία θαη ηε
Γεξκαλία, νη νπνίεο ζπγθεληξώλνπλ ην ½ ησλ ελ ιόγσ
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εζόδσλ, ελώ ε Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξνεπηζθεπέο.
 Ρν ρακειό κεξίδην ησλ Διιήλσλ επηβαηώλ ζηελ επξσπατθή

Ξεγή: European Cruise Council
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πξννξηζκώλ (ηεο ηάμεο ηνπ 1%) πεξηνξίδεη ηα έζνδα πνπ
απνξξνθά ε ρώξα καο από ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο.
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* γηα πξννξνζκνύο εληόο θαη εθηόο Δπξώπεο
Ξεγή: European Cruise Council

θνκκάηη

θξνπαδηέξαο (ηεο ηάμεο ηνπ 35% επί ησλ εηαηξηθώλ εζόδσλ)
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Ζλ.
Βαζίιεην
28%

κεγαιύηεξν

απνθνκίδνπλ νη επξσπατθέο νηθνλνκίεο από ηηο εηαηξείεο

Εήηεζε Δπξσπαίσλ γηα
Κξνπαδηέξα* 2011:
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πξνέιεπζεο

ησλ

επηβαηώλ

(π.ρ.

δηαθεκίζεηο,

ακνηβέο

πξαθηνξείσλ, έξεπλεο αγνξάο). Πεκεηώλεηαη όηη πεξηζζόηεξν
από ην ½ ηεο επξσπατθήο δήηεζεο πξνθύπηεη από ην Ζλ.
Βαζίιεην θαη ηε Γεξκαλία.
Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε ησλ άλσ παξαγόλησλ θξαηά ηελ Διιάδα
εθηόο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξίπνπ ην ½ ησλ
επξσπατθώλ εζόδσλ από ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο.
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Ωζηόζν, πέξα από απηνύο ηνπο δηαξζξσηηθνύο παξάγνληεο, ε
Διιάδα δε θαηαθέξλεη λα απνξξνθήζεη νύηε ηα ηνπξηζηηθά έζνδα
πνπ ηεο αλαινγνύλ σο κηαο από ηηο πην δεκνθηιείο ρώξεοπξννξηζκνύο θξνπαδηέξαο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ειιεληθά ιηκάληα
απνηεινύλ θπξίσο ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call) θαη όρη ιηκάληα
εθθίλεζεο (home ports) θαη ζπλεπώο νη δαπάλεο ησλ επηβαηώλ αιιά
θαη ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ρώξα
Γαπάλεο αλά επηβάηε
θξνπαδηέξαο

€/επηβάηε

καο είλαη ρακειέο θαζώο:
 Νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιηκάληα
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εθθίλεζεο σο βάζεηο από όπνπ πξνκεζεύνληαη θαύζηκα,
ηξόθηκα θαη ινηπό εμνπιηζκό, ελώ πξαγκαηνπνηνύλ θαη κεγάιν
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κέξνο ησλ επηζθεπώλ ησλ πινίσλ. Δθηηκάκε όηη ε κέζε δαπάλε
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είλαη ηεο ηάμεο ησλ €300 αλά επηβάηε ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο
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(εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 αθνξνύλ θόζηνο θαπζίκσλ) έλαληη
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Δηαηξείεο Θξνπαδηέξαο

πεξίπνπ €20 ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (πνπ αθνξνύλ θπξίσο

Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

ιηκεληθά ηέιε).
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ζπλήζσο ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ή κεηά ηελ θξνπαδηέξα),
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αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ηεο ρώξαο). Θεσξώληαο όηη ζρεδόλ ην
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ζύλνιν ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα θζάλεη
αεξνπνξηθώο ζην ιηκάλη εθθίλεζεο, ελώ ην ½ πξαγκαηνπνηεί
κία δηαλπθηέξεπζε, εθηηκάκε όηη ε κέζε δαπάλε αλά επηβάηε
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Ξεγή: Policy Research Corporation

πιεπξά, νη επηζθέςεηο ησλ επηβαηώλ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο
έρνπλ κηθξή δηάξθεηα (ηεο ηάμεο ησλ 4-6 σξώλ). Βάζεη
επξσπατθώλ ζηνηρείσλ θαη δηθώλ καο εθηηκήζεσλ, ε κέζε
δαπάλε αλά επηβάηε είλαη ηεο ηάμεο ησλ €60 θαη αθνξά θπξίσο
ηξόθηκα, ηνπξηζηηθά είδε, κεηαθνξέο θαη αμηνζέαηα.
Ππλεπώο αλ νη ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο πνπ ηώξα απιά δηέξρνληαη
από ηελ Διιάδα (1,5 εθαη. εηεζίσο) επέιεγαλ θάπνην ειιεληθό
ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο, ηα πξόζζεηα έζνδα
γηα ηελ Διιάδα ζα ήηαλ ζεκαληηθά. Νξηζκέλα από ηα άλσ έζνδα
πξνθύπηνπλ άκεζα από ηηο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ, ελώ γηα λα
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απμεζνύλ θαη νη δαπάλεο ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο απαηηνύληαη
ζεκαληηθέο

βειηηώζεηο

ζπγθεθξηκέλεο
παξαπάλσ

ππνδνκώλ

εηαηξείεο.

θαη

Ππγθεθξηκέλα,

επηδξάζεηο

(€280/επηβάηε

ππεξεζηώλ

πξνο

ηηο

αζξνίδνληαο

ηηο

δύν

+

€240/επηβάηε

=

€520/επηβάηε), ηα επηπιένλ έζνδα πξνζεγγίδνπλ ηα €800 εθαη.
εηεζίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη ηα 1,5 εθαη. ηνπξίζηεο
θξνπαδηέξαο μεθηλνύζαλ από ειιεληθά ιηκάληα.
4. Ο

εγρψξηνο

θιάδνο

παξνπζηάδεη

ζεκαληηθέο

πξννπηηθέο αλάπηπμεο
Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα κπνξεί λα επλνεζεί ηα επόκελα ρξόληα
κέζσ δύν παξαγόλησλ (i) ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο δηεζλώο θαη (ii)
ηελ πξνώζεζε ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα. πό απηέο

εθαη. επηζθέςεηο

ηηο πξννπηηθέο, εθηηκήζακε ηξία ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηελ πνξεία

10

Γπλεηηθή εηήζηα δηαθίλεζε
επηβαηψλ ζηνλ εγρψξην θιάδν
θξνπαδηέξαο
0,5

8

6

0,3

4
2

4,5

2,1

4,5

 Πελάξην 1: Αύμεζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο
Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηόο καο (όπσο αλαιύζεθε ζηελ πξώηε
ελόηεηα) θαη ππνζέηνληαο όηη (i) ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ζε

1,4

7,0

ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο ηελ επόκελε πεληαεηία:

6,9

ζηαζεξέο ηηκέο δηεζλώο ζα απμάλεηαη κε κέζν ξπζκό 2% ηελ
επόκελε 5εηία, (ii) νη ηηκέο ηεο θξνπαδηέξαο ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο

0

2011

Πελάξην 1 Πελάξην2 Πελάξην 3

Γηέιεπζε

Δθθίλεζε

ζα παξακείλνπλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα (θαζώο νη νηθνλνκίεο
θιίκαθαο αλακέλεηαη λα εληαζνύλ, δείηε ζειίδα 3) θαη (iii) θαη νη

Πελάξην 1: Aύμεζε δηεζλνύο δήηεζεο θξνπαδηέξαο
Πελάξην 2: Αύμεζε ειιεληθνύ home porting
Πελάξην 3: Αύμεζε δήηεζεο + home porting

ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο ζα ζπλερίζνπλ λα

Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

εθηηκάκε όηη ε δηεζλήο δήηεζε ζα μεπεξάζεη ηα 30 εθαη. επηβάηεο ην

απμάλνληαη κε ην κέζν καθξνρξόλην ξπζκό ηνπο (3% εηεζίσο),
2016 (από 20 εθαη. ην 2011).
Πε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα δηαηεξήζεη ζηαζεξό ην κεξίδηό ηεο
ζηελ παγθόζκηα αγνξά θξνπαδηέξαο, κπνξεί λα επσθειεζεί από ηελ
αύμεζε ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο ζπγθεληξώλνληαο 7,5 εθαη.
επηζθέςεηο ην 2016, από 5 εθαη. επηζθέςεηο θ.κ.ν. ηελ ηξηεηία 200920112 (πνπ αληηζηνηρεί ζε αύμεζε από 2 εθαη. ζε 3 εθαη. επηβάηεο).
Κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (16% ησλ επηβαηώλ ζηελ
Διιάδα μεθηλνύλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο από ειιεληθά ιηκάληα), ε
απμεκέλε θίλεζε επηβαηώλ θξνπαδηέξαο κπνξεί λα απμήζεη ηα
εηήζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ θαηά πεξίπνπ €300 εθαη. ζε νξίδνληα
πεληαεηίαο

(2,5

εθαη.

επηπιένλ

δηειεύζεηο

κε

ζπλεηζθνξά

€80/δηέιεπζε θαη 200 ρηι. επηπιένλ επηβάηεο εθθίλεζεο

κε

2 Ιόγσ έληνλεο κεηαβιεηόηεηαο ζηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θξνπαδηέξαο, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηξηεηία σο ζεκείν
αλαθνξάο.
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ζπλεηζθνξά €600/επηβάηε).
 Πελάξην 2: Αύμεζε ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα
Γεδνκέλνπ όηη νη δαπάλεο ησλ επηβαηώλ θαζώο θαη ησλ εηαηξεηώλ
θξνπαδηέξαο είλαη πςειόηεξεο ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο έλαληη ησλ
ιηκαληώλ δηέιεπζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ
σο βάζεηο θξνπαδηέξαο ζα έδηλε ζεκαληηθή ώζεζε ζηα έζνδα ηνπ
θιάδνπ. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηεζλήο δήηεζε
παξακείλεη ζηα ηξέρνληα επίπεδα, ε αύμεζε ηνπ home porting ζηα
ειιεληθά ιηκάληα ζα κπνξνύζε από κόλε ηεο λα απνθέξεη ζεκαληηθά
έζνδα. Ππγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε είλαη δηπιή: (i) νη δαπάλεο αλά
επηβάηε είλαη πςειόηεξεο ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηα
ιηκάληα δηέιεπζεο (δείηε ζειίδα 6) θαη (ii) ε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ
εθθίλεζεο πηζαλόηαηα ζα νδεγήζεη θαη ζε αύμεζε ησλ επηζθέςεσλ

δηζ. €

2,0

Γπλεηηθά εηήζηα έζνδα απφ
ηνλ εγρψξην θιάδν
θξνπαδηέξαο

0,5

πηζαλόηαηα ζα πξνζηεζεί έλαο επηπιένλ ειιεληθόο πξννξηζκόο (κε
απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη επηβάηεο εθθίλεζεο ρσξίο λα
κεηώλνληαη νη δηειεύζεηο). Έηζη, κε ηε δηεζλή δήηεζε ζηαζεξή, αλ

1,5
1,0

δηέιεπζεο θαζώο ζηηο θξνπαδηέξεο πνπ ζα μεθηλνύλ από Διιάδα

1,3
0,3

0,6

ηα

2/3

ησλ

επηβαηώλ

πνπ

επηζθέπηνληαη

ειιεληθά

ιηκάληα

μεθηλνύζαλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο από ηελ Διιάδα (από 16% ην

0,6

0,6

0,6

2011), ηα 2 εθαη. επηβάηεο ζα αληηζηνηρνύζαλ ζε 5,9 εθαη.

Πελάξην 1

Πελάξην2

Πελάξην 3

επηζθέςεηο θαη ηα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα ζα μεπεξλνύζαλ ηα €1,2

0,0
Ρξέρνπζα Θαηάζηαζε

Καθξνρξόληα Ξξννπηηθή

Πελάξην 1: Aύμεζε δηεζλνύο δήηεζεο θξνπαδηέξαο
Πελάξην 2: Αύμεζε ειιεληθνύ home porting
Πελάξην 3: Αύμεζε δήηεζεο + home porting
Ξεγή: European Cruise Council, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

δηζ., από €605 εθαη. ην 2011 (πεξίπνπ 1,1 εθαη. επηπιένλ επηβάηεο
εθθίλεζεο κε ζπλεηζθνξά €600/επηβάηε).
 Πελάξην 3: Αύμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ home porting
Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπκε παξάιιεια αύμεζε ηεο δηεζλνύο
δήηεζεο (30 εθαη. ηνπξίζηεο ην 2016) θαη ηνπ home porting ζε
ειιεληθά ιηκάληα (ηα 2/3 ησλ επηβαηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ειιεληθά
ιηκάληα λα μεθηλνύλ από ειιεληθό ιηκάλη), νη επηβάηεο εθθίλεζεο
εθηηκάηαη όηη ζα είλαη πεξίπνπ 2 εθαη. ην 2016 (από 0,3 εθαη. ην
2011), ελώ ην ζύλνιν επηβαηώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο
επηβάηεο εθθίλεζεο) ζα μεπεξάζεη ηα 3 εθαη. ην 2016 (από 2 εθαη.
ην 2011). Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πξόζζεην όθεινο πξνζεγγίδεη
ηα €1,3 δηζ. (2,4 εθαη. επηπιένλ δηειεύζεηο κε ζπλεηζθνξά
€80/δηέιεπζε θαη 1,8 εθαη. επηπιένλ επηβάηεο εθθίλεζεο κε
ζπλεηζθνξά €600/επηβάηε), θζάλνληαο ζε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά
ηεο ηάμεο ησλ €1,9 δηζ. ην 2016.
Ππλνςίδνληαο, ην πξόζζεην άκεζν εηήζην όθεινο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία από ηνλ θιάδν θξνπαδηέξαο κπνξεί λα θζάζεη από €300
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εθαη. έσο €1,3 δηζ. ζε νξίδνληα πεληαεηίαο, αλάινγα κε ην βαζκό
αύμεζεο ηεο δήηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ home porting.
Ξαξάιιεια, δεδνκέλνπ όηη ε ηξέρνπζα άκεζε ζπλεηζθνξά ησλ
€600 εθαη. αληηζηνηρεί ζε 12,000 ζέζεηο εξγαζίαο, ε άλσ αύμεζε
ησλ άκεζσλ εζόδσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά,
δεκηνπξγώληαο ζπλνιηθά 10,000-30,000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
(20,000-40,000 ζέζεηο ην 2016, από 12,000 ζέζεηο ην 2011).
5. Πξνθιήζεηο

πνπ

θαιείηαη

λα

αληηκεησπίζεη

ν

ειιεληθφο θιάδνο
Πε απηό ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ηόζν ε
Δπελδπηηθφ πξφγ ξακκα ΟΛΠ 2012-2016
- ηνκέαο θξνπαδηέξαο Πεξηγξαθή Έξγνπ

Πξνυπνινγηζκφο
(€ εθαη .)

αλάπηπμε ηνπ home porting όζν θαη ε δπλαηόηεηα ησλ ειιεληθώλ
πξννξηζκώλ θξνπαδηέξαο λα επσθειεζνύλ από ηελ αύμεζε ηεο
δήηεζεο απαηηνύλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη δεκηνπξγία
ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκώλ.

Δπέθηαζε λνηίνπ κεηώπνπ
θεληξηθνύ ιηκέλα

230

Κέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο
(monorail)

120

Ξνιηηηζηηθή αθηή

60

Κεηαηξνπή θηηξίνπ "Ξαγόδα" ζε
ζηαζκό εμππεξέηεζεο επηβαηώλ
θξνπαδηέξαο θαη Μελνδνρείν 5*

50

Ινηπά

10

πξαγκαηνπνηνύλ θπθιηθά δξνκνιόγηα κε αθεηεξία θαη ηειηθό

470

πξννξηζκό ειιεληθά ιηκάληα. Πεκεηώλεηαη όηη αληίζηνηρεο

Σχλνιν

Ξξνο

απηή

ηελ

ππνγξακκίδνπκε

ζεηηθέο

δύν

ελέξγεηεο:
 Κε ξύζκηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 πξνσζήζεθε ε πιήξεο άξζε
ηνπ θακπνηάδ, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ζηηο εηαηξείεο
θξνπαδηέξαο

Ξεγή: Δπελδπηηθό Ξξόγξακκα ΝΙΞ (2012-2016)

θαηεύζπλζε,

(κε

ζεκαία

εληόο

ή

εθηόο

Δ.Δ.)

λα

πξνζπάζεηεο είραλ γίλεη ζην παξειζόλ, σζηόζν δελ ήηαλ
απνηειεζκαηηθέο
ππνγξάθνπλ
ζπρλόηεηα
απαζρόιεζε

ιόγσ

ππνρξέσζεο

ζπκβάζεηο
δηέιεπζεο,
Διιήλσλ

κε

ησλ

εηαηξεηώλ

πεξηνξηζηηθνύο

δηάξθεηα

παξακνλήο

λαπηηθώλ),

όξνπο
ζην

ηαθηηθή

πνπ

λα
(π.ρ.

ιηκάλη,
δελ

αθνινπζείηαη ζηα αληαγσληζηηθά ιηκάληα ηεο Κεζνγείνπ. Απηή
ε ππνρξέσζε πιένλ απνζύξζεθε, θαζηζηώληαο ηα ειιεληθά
ιηκάληα

πεξηζζόηεξν

ειθπζηηθά

σο

ιηκάληα

εθθίλεζεο

θξνπαδηέξαο.
 Ρν επελδπηηθό πξόγξακκα ηνπ Νξγαληζκνύ Ιηκέλνο Ξεηξαηώο
γηα ηελ πεξίνδν 2012-2016 πεξηιακβάλεη δαπάλεο ηεο ηάμεο
ησλ €500 εθαη. πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο3.
Ξεξίπνπ ην ½ απηώλ ησλ θνλδπιίσλ αθνξά επέθηαζε ηνπ
ιηκέλα θξνπαδηέξαο (κε 6 λέεο ζέζεηο πξόζδεζεο κεγάισλ

3 Γηα ηα άλσ έξγα πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδόηεζε κέζσ επξσπατθώλ θνλδπιίσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηδησηηθά θεθάιαηα
(κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο).
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θξνπαδηεξόπινησλ) θαη δεκηνπξγία ζηαζκώλ εμππεξέηεζεο
επηβαηώλ θξνπαδηέξαο, ελώ ην ππόινηπν πνζό πξννξίδεηαη γηα
ινηπέο ζρεηηθέο ππνδνκέο ζην ιηκάλη ηνπ Ξεηξαηά (μελνδνρείν 5
αζηέξσλ, πνιηηηζηηθή αθηή, κέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο γηα ηελ

Μεξίδην Αγνξάο Κξνπαδηέξαο
(βάζεη ρσξεηηθφηεηαο)
Royal
Carib.
Cruise
22%

Carnival
47%

γξήγνξε πξόζβαζε ησλ επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηνλ Ζ.Π.Α.Ξ.
θαη ηνλ πξναζηηαθό θ.α.). Νη επελδύζεηο απηέο αλακέλεηαη λα

Star
Cruises
9%

βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηκαληνύ
ηνπ Ξεηξαηά ζε ζρέζε κε ηα άιια κεγάια κεζνγεηαθά ιηκάληα
(δείηε πίλαθα).

Mediter.
Shipping
Cruises
6%
TUI
Ινηπέο Group
2%
14%

Από ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλνπ όηη ν δηεζλήο θιάδνο θξνπαδηέξαο
ειέγρεηαη από 4-5 κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο πξνγξακκαηίδνπλ ηα

Ξεγή: ISL Cruis e Ship Register

δξνκνιόγηα 2-3 έηε πξηλ ηελ εθηέιεζή ηνπο, όπνηα εκπφδηα
παξακέλνπλ είλαη απαξαίηεην λα αξζνύλ:
 Ζ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ
πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Πύκθσλα κε ηε δηεζλή
πξαθηηθή, ν έιεγρνο ησλ ιηκαληώλ αλήθεη ζε θξαηηθνύο θνξείο,
σζηόζν ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ θξνπαδηέξαο
αλαιακβάλνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη θπξίσο νη ίδηεο νη

Β

Β

αξ
θε

ιψ
λε
ελ
εη
ία
Ση
βη
ηα
βέ
θη
α
Π
άι
κα
Π
εη
ξα
ηά
ο

Φαξαθηεξηζηηθά βαζηθψλ κεζνγ εηαθψλ
ιηκαληψλ θξνπαδηέξαο

εηαηξείεο θξνπαδηέξαο (δείηε πίλαθα). Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηαρείξηζε

εμαζθαιίδεηαη

πνιπεηώλ

ζπκβάζεσλ

παξαρώξεζεο. Ζ εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ ζρήκαηνο ζηα
ειιεληθά

ιηκάληα

ηερλνγλσζίαο

Γηαθίλεζε 2011 (ρηι. επηβάη εο)

κέζσ

ζα

ησλ

επέηξεπε

ηελ

ζπγθεθξηκέλσλ

αμηνπνίεζε

εηαηξεηώλ

ηεο

γηα

ηελ

Δθθίλεζε

750

722

460

294

280

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο,

Πύλνιν δηαθίλεζεο

1907 1060

1940

1135

1280

θαζώο θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
ιεηηνπξγίαο. Ξαξάιιεια, ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ

Υπνδνκέο*
Κήθνο Απνβάζξαο
(ρικ)

2,4

3,3

2,6

2,3

2,8

Θέζεηο Ξξόζδεζεο

8

16

6

7

9

3-4

4-5

3-4

4

1

7

6

5

5

2

εθ ησλ νπνίσλ :
ζέζεηο κεγάισλ
πινίσλ
Δπηβαηηθνί Πηαζκνί

Γηαρείξηζε Ση αζκψλ Κξνπαδ ηέξαο
Carnival
Ππλεξγαζία κε
Carniv ΙνηMSC
ηδησηεο
al
πνί
RCI

ιηκαληώλ ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο
εμαζθαιίδεη
επέθηαζε

πεξηζζόηεξσλ

πεξηζζόηεξα

έζνδα

γηα

επηβαηώλ
ηελ

θαη

εγρώξηα

θαη’

αγνξά.

Ππλεπώο, είλαη ζεκαληηθό λα μεπεξαζζνύλ νη ζεζκηθέο
δπζρέξεηεο όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκβάζεσλ
παξαρώξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ νη απαηηνύκελεο

-

-

* Αληηπξνζσπεπηηθόηεξν κέηξν ζύγθξηζεο είλαη ην κήθνο
απνβάζξαο θαζώο ν αξηζκόο δηαζέζηκσλ ζέζεσλ
πξόζδεζεο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ
πινίσλ πνπ θζάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην ιηκάλη, ελώ ν
νξηζκόο ησλ κεγάισλ πινίσλ κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμύ
ησλ ιηκαληώλ.
Ξεγή: European Cruise Council, Ηζηνζειίδεο Ιηκέλσλ

βειηηώζεηο

πνπ

ζα

επηηξέςνπλ

ζηνλ

εγρώξην

θιάδν

θξνπαδηέξαο λα αμηνπνηήζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ.
 Σαξαθηεξηζηηθό
πξνβιήκαηα
θξάηεζεο

παξάδεηγκα

ιεηηνπξγίαο
ζέζεσλ

όζνλ

είλαη

πξόζδεζεο

ε

αθνξά

ηα

απνπζία

(berth

ηξέρνληα

ζπζηήκαηνο

allocation)

ησλ

θξνπαδηεξόπινησλ (όπσο ηζρύεη ζηα πεξηζζόηεξα κεζνγεηαθά
ιηκάληα
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εμππεξεηνύληαη βάζεη ηεο ζεηξάο άθημήο ηνπο ζηα ιηκάληα.
Απηή ε πξαθηηθή απνζαξξύλεη ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο λα
πξνζεγγίζνπλ ηα ειιεληθά ιηκάληα, θαζώο δελ κπνξεί λα γίλεη
έγθαηξνο θαη απνηειεζκαηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ δξνκνινγίσλ.
Αληίζεηα,

ζπγθξηηηθά

πιενλεθηήκαηα

κπνξνύλ

λα

πξνζθεξζνύλ ζε εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ειιεληθά
ιηκάληα σο βάζεηο εθθίλεζεο.
 Νη ππνδνκέο ζε πνιιά ειιεληθά ιηκάληα δηέιεπζεο αδπλαηνύλ
λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζύγρξνλα θξνπαδηεξόπινηα κεγάινπ
κεγέζνπο, ελώ παξαηεξνύληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο ειιείςεηο,
όπσο

ε

απνπζία

θαηάιιεισλ

ζηαζκώλ

εμππεξέηεζεο

επηβαηώλ. Ππλεπώο ππάξρεη ηεξάζηην πεξηζώξην ελδπλάκσζεο
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ κέζσ ηεο
θαηαζθεπήο βειηησηηθώλ έξγσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
ρξεκαηνδνηεζνύλ κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο ηύπνπ BOT

Τχπνο Δπηβαηψλ Κξνπαδηέξαο
εηαηξείαο Carnival (2010)
Έρνπλ
ηαμηδέςεη
μαλά κε
άιιε
εηαηξεία
22%

Έρνπλ
ηαμηδέςεη
μαλά κε
ηελ ίδηα
εηαηξεία
43%

(Build, Operate and Transfer).
 Ξξνθεηκέλνπ λα αληιεζνύλ ηα κέγηζηα δπλαηά έζνδα από ηελ
αλάπηπμε ηνπ home porting απαηηνύληαη πεξαηηέξσ ππνδνκέο
γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ εηαηξεηώλ θξνπαδηέξαο.
Ππγθεθξηκέλα ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζε ηνκείο
όπσο νη επηζθεπέο πινίσλ, ε ηξνθνδνζία θαπζίκσλ θαη άιιεο
ππεξεζίεο

Λένη
επηβάηεο
35%

πξνο

εηαηξείεο

θξνπαδηέξαο

ζεσξείηαη

πξναπαηηνύκελν ώζηε ηα ειιεληθά ιηκάληα εθθίλεζεο λα
αλαρζνύλ θαη ζε ιηκάληα βάζεο ησλ εηαηξεηώλ.

Ξεγή: Carnival Corporation & plc

Δπηπιένλ, πέξα από ηελ αληηκεηώπηζε ησλ άλσ πξνβιεκάησλ, είλαη
ζεκαληηθό λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ νκαιή άθημε ησλ
ηνπξηζηώλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαζπζηεξήζεηο πνπ απνηξέπνπλ
ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ.
κέρξη

ζηηγκήο

έρεη

Ζ έιιεηςε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο

νδεγήζεη

ζε

καηαηώζεηο

πξνζεγγίζεσλ

θξνπαδηεξόπινησλ θαη αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ δξνκνινγίσλ εθηόο
Διιάδαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν αθόκα θαη ηα ηξέρνληα έζνδα ηνπ
θιάδνπ. Ξαξάιιεια, ε ελίζρπζε ηνπ brand name ηεο ρώξαο καο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε πξνζέιθπζε αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ
λαπισκέλσλ πηήζεσλ (charter) ή ρακεινύ θόζηνπο θαζώο θαη ε
πξνώζεζε ειθπζηηθώλ παθέησλ δηακνλήο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία
ζα

κπνξνύζαλ

λα

ζηεξίμνπλ

ζεκαληηθά

ηε

δπλακηθή

ηεο

θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα. Πεκεηώλνπκε όηη θαζώο ν θιάδνο είλαη
νιηγνπσιηαθόο θαη νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο επηζπκνύλ ζηαζεξνύο
(άξα θαη ηθαλνπνηεκέλνπο) πειάηεο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ
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εηθόλα ησλ ειιεληθώλ ιηκαληώλ (αιιά θαη

ηεο

ρώξαο καο

γεληθόηεξα) εθηηκάηαη όηη ζα έρεη κεζνπξόζεζκε δηάξθεηα.
Ππλεπώο, θαηαιήγνπκε όηη ηα νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία
από ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ζεκαληηθά.
Ωζηόζν, εάλ δελ αληηκεησπηζζνύλ νη παξαπάλσ πξνθιήζεηο, είλαη
ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ηα έζνδα απηά ζα παξακείλνπλ
δηαθπγόληα θέξδε.
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ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ

Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να
προβούν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία
περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως
παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προέρχονται από πηγές
που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η
Εθνική Τράπεζα δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η
Εθνική Τράπεζα και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία
απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας αναφοράς.
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