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Περαιηέρω πηώζη ηης επιβαηικής κίνηζης ηο 2014 – Υζηέρηζη ηης Ελλάδας ζηο home port
Ο εγρώξηνο θιάδνο ηεο ελνηθίαζεο ζθαθώλ αλαθπρήο

απνθνκίζεη αξθεηά πςειόηεξα έζνδα από ηελ θξνπα-

& θξνπαδηέξσλ εμεηάδεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ

δηέξα εθόζνλ εληζρύζεη ηνλ ηνκέα ηνπ home port, όπνπ

Infobank Hellastat Α.Ε. Σύκθσλα κε ηνλ Νηθνιαΐδε

κέρξη ζηηγκήο πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη άιισλ αληαγσ-

Αιέμε, Economic Research & Sectoral Studies Senior

ληζηηθώλ ρσξώλ. Η αλάπηπμε ηνπ home port, ζύκθσλα

Analyst, ην 2014 ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ θξνπαδηέξα

κε ηε CLIA, ζα κπνξνύζε λα απνθέξεη ζηελ ειιεληθή

ζεκείσζε θάκςε, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν

νηθνλνκία πεξίπνπ €1 δηζ. ην ρξόλν, ελώ ζα δεκηνπξ-

βαζκό ζηηο πνιηηηθν-θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ ζε-

γνύζε 18.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ην ζθνπό απηό

κεηώζεθαλ ζε Βόξεην Αθξηθή, Τνπξθία, Μέζε Αλαηνιή

απαηηείηαη κηα ζεηξά δξάζεσλ, κε ηελ θπξηόηεξε λα αθν-

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Οη ρώξεο απ-

ξά ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, ηόζν

ηέο ππέζηεζαλ ζεκαληηθό αξηζκό αθπξώζεσλ, κε κεγάιν κέξνο ησλ ηνπξηζηώλ λα ζηξέθνληαη ζε all inclusive
παθέηα ζε ειιεληθά μελνδνρεία.

ζηνλ Πεηξαηά όζν θαη ζε άιια ιηκάληα, ώζηε λα κπνξνύλ
λα θαηαπιένπλ λέα, κεγαιύηεξα θξνπαδηεξόπινηα. Η
πιηθνηερληθή πξόνδνο ζα επηηξέςεη ζηα εγρώξηα ιηκάληα
λα απνηειέζνπλ ζεκεία αλαρώξεζεο θαη όρη απιώο

Δμάιινπ, πνιιέο μέλεο επηρεηξήζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη

δηέιεπζεο γηα ηηο εηαηξείεο δηνξγάλσζεο θξνπαδηέξσλ,

ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε Αζία θαη Ωθεαλία,

γεγνλόο πνπ ζα πξνζειθύζεη πςειόηεξεο δαπάλεο αλά

ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα αλαδήηεζε λέσλ

επηβάηε».

αγνξώλ όπνπ κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε κεγαιύηεξα πινία.
Έηζη, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αθίμεσλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα ππνρώξεζε θαηά 13%, ζηνπο 4,93 εθ. επηβάηεο (ζε
απόιπηα κεγέζε ζεκεηώζεθε απώιεηα πεξίπνπ 730.000
αθίμεσλ). Σύκθσλα κε ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην

Υπημαηοοικονομική ανάλςζη ηος κλάδος
Σηε κειέηε ηεο Infobank Hellastat αλαιύνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 33 επηρεηξήζεσλ. Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:


Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο ην 2013 δηακνξ-

91,5% ησλ επηζθεπηώλ ήηαλ δηεξρόκελνη. Δπνκέλσο,

θώζεθε ζε €36,75 εθ., έρνληαο απμεζεί νξηαθά ζε

κόιηο 204.000 επηβάηεο (ζε ζύλνιν 2,4 εθ.) αλαρώξε-

ζρέζε κε ην 2012.

ζαλ από θάπνην ειιεληθό ιηκάλη, ππνδεηθλύνληαο ηε



Τα ζπλνιηθά ΚΠΤΦΑ ππνδηπιαζηάζηεθαλ ζηα €2,3

ζεκαληηθή πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζην home port.

εθ., ελώ νη πξν θόξσλ δεκηέο πεξηνξίζηεθαλ ζηα

Φέηνο δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθύςεη άλνδνο, θαζώο ε

€2,6 εθ., από €3,5 εθ. ην 2012.

επηβαηηθή θίλεζε αλακέλεηαη είηε λα δηαηεξεζεί ζηα



Τν πεξηζώξην ΚΠΤΦΑ παξέκεηλε αξλεηηθό (-1,9%,

πεξζηλά επίπεδα, είηε λα ππνρσξήζεη εθ λένπ. Μάιηζηα,

έλαληη -4,3% ην 2012), ελώ αληηζέησο ην πεξηζώξην

ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ έηνπο νη πξνθξαηήζεηο γηα

ΚΠΦ εκθάληζε απόηνκε επηδείλσζε ζε -8,8%.

θξνπαδηεξόπινηα ήηαλ ιηγόηεξεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα.



Η θεθαιαηαθή κόριεπζε θπκαίλεηαη ζε ρακειέο ηηκέο, εκθαλίδνληαο βειηίσζε ην 2013 ζε 0,5 πξνο 1.

Σύκθσλα κε ηελ θα Μεηαμνγέλε Μαξία, Γηεπζύλνπζα
Σύκβνπιν ηεο IBHS, «Η Ειιάδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
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Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα,
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε Infobank Hellastat Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε
ηξίηνπ γηα θακία ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο
ηεο εθζέζεωο αθόκα θαη αλ ε Hellastat Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο όπνηαο απαίηεζεο από ηξίην.
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