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Δημοσιεύτηκε η ετήσια μελέτη της XRTC για την
ελληνική ακτοπλοΐα
2022/08/10 09:53 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παρουσιάστηκε η μελέτη της XRTC Business Consultants, με τίτλο «Ελληνική
Ακτοπλοΐα 2022: Σε νέο κύκλο ανάπτυξης και ευκαιριών».
Όπως αναφέρεται σε αυτήν, 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-Φεβρουαρίου2022 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.

