•

Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές
που απορρέουν από συνεντεύξεις µε
αρµόδια στελέχη του κλάδου

•

Σύγκριση και µεταβολές στην
συµπεριφορά επιχειρήσεων &
κλάδου στην συναλλακτική τούς
συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής
προµηθευτών και ηµέρες είσπραξης
απαιτήσεων), µεταβολές στην
ρευστότητα των επιχειρήσεων &
µεταβολές στον δανεισµό τους

•

H µοναδική Κλαδική Έρευνα που
προσφέρει µαζί µε την µελέτη cd
Αρχείο µορφής MS-Excel workbook
το οποίο περιλαµβάνει;

1.

«Mοντέλο» σύγκρισης των
εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτηµα
του µοντέλου αποτελεί η -µε απλές
διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης
της επιχείρησης µε τµήµατα του
κλάδου αλλά και µε τον ανταγωνισµό
– ανά εταιρεία – για την άµεση
αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων
κερδοφορίας-αποδοτικότητας,
κεφαλαιακής διάρθρωσης και
ρευστότητας.

2.

Tο Εταιρικό Προφίλ των µεγαλύτερων
εταιρειών του κλάδου, σε
ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή µε
πλήρη ισολογισµό,
χρηµατοοικονοµική ανάλυση,
ταµειακές ροές & ποιοτικά στοιχεία.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CATERING
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Εισαγωγή:
Ο κλάδος του catering διακρίνεται σε τρεις τοµείς: το catering δεξιώσεων, το βιοµηχανικό catering και το
αεροπορικό catering. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.eu), η εγχώρια
αγορά catering εκτιµάται σε περίπου €392,5 εκ.
Στον κλάδο της τροφοδοσίας µε τρόφιµα εκτιµάται ότι δραστηριοποιούνται 3.000 περίπου εταιρείες, εκ
των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία προσφέρει υπηρεσίες catering δεξιώσεων. Ενδεικτικά, Το
catering δεξιώσεων υπολογίζεται ότι καταλαµβάνει το 51% της αγοράς.
Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων χαρακτηρίζεται από χαµηλά εµπόδια εισόδου και κατά συνέπεια
δραστηριοποιείται σε αυτόν πληθώρα µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και λίγες εταιρείες µεγάλου
µεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών.
Επιπλέον, υπηρεσίες catering δεξιώσεων προσφέρουν πολλαπλές επιχειρήσεις µε άλλη κύρια
δραστηριότητα, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν τα µέσα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο
catering, όπως για παράδειγµα ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.τ.λ.
Το κύριο στοιχείο ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου είναι η τιµολογιακή πολιτική, ενώ η
ποιότητα των γευµάτων καταλαµβάνει δευτερεύουσα θέση.
Η εποχικότητα στο catering δεξιώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη (η περίοδος υψηλής ζήτησης είναι από το
Μάιο έως το Σεπτέµβριο), γεγονός που απαιτεί καλό προγραµµατισµό και οργάνωση από τις εταιρείες του
υποκλάδου για να ανταπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση και να διαχειριστούν ζητήµατα προσωπικού και
ρευστότητας. Επιπλέον, προκειµένου να µειωθούν οι επιδράσεις της εποχικότητας, απαιτείται από τις
εταιρείες του υποκλάδου συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης του πελατολογίου τους και προσφοράς νέων
υπηρεσιών.
Αντιθέτως, στο βιοµηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες, µεγάλου µεγέθους από
πλευράς κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση στον υποκλάδο είναι υψηλή.
Επιπλέον, επικρατεί έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, όσον αφορά στις
προσφερόµενες τιµές, προκειµένου να επιτευχθούν συµφωνίες συνεργασίας µε διάφορες κατηγορίες
πελατών, όπως τα νοσοκοµεία, τα εκπαιδευτήρια, τα ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις κ.τ.λ.
Τέλος, σχετικά µε το αεροπορικό catering, σηµειώνεται ότι πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευµένο τοµέα
του catering, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οι παράµετροι αυτοί, καθώς και λοιπά εµπόδια
εισόδου που προκύπτουν από το νοµικό πλαίσιο του υποκλάδου, συντελούν στη διαµόρφωση µιας
αγοράς µε έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.
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Εισαγωγή:
Προβλήµατα των εταιρειών του κλάδου
• Οι συνεχώς αυξανόµενες τιµές των πρώτων υλών ασκούν υψηλή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες, αρκετές φορές,
προκειµένου να αντισταθµίσουν το υψηλότερο κόστος, οδηγούνται σε πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού
και σε προσφορά χαµηλής ποιότητας γευµάτων. Το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο και οι ανεπαρκείς έλεγχοι
συµβάλλουν στην επιδείνωση των φαινόµενων αυτών.
• Όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό, καθώς
υπάρχει έλλειψη τόσο εξειδικευµένου, όσο και ανειδίκευτου προσωπικού.
Σύµφωνα µε εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου µε τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για
την εκπόνηση της µελέτης, οι προοπτικές καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Όσον αφορά στην πορεία του κλάδου, τα τελευταία χρόνια το catering δεξιώσεων και το βιοµηχανικό
catering παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, γεγονός που αναµένεται να συνεχιστεί την επόµενη τριετία,
λόγω ευνοϊκών συνθηκών από την πλευρά της ζήτησης. Ιδιαίτερα στο βιοµηχανικό catering, οι ρυθµοί
ανάπτυξης είναι υψηλοί και εκτιµώνται σε επίπεδο του 5%.
• Αντίθετα, στο αεροπορικό catering παρατηρείται σταθερότητα τα τελευταία έτη. Ωστόσο, οι ρυθµοί
ανάπτυξης για το συγκεκριµένο υποκλάδο εκτιµάται ότι θα κινηθούν σε αρνητικό επίπεδο στο άµεσο
µέλλον, λόγω δυσµενών συνθηκών που επηρεάζουν αναλόγως τον αεροπορικό κλάδο (κατά κύριο λόγο
οι αυξανόµενες τιµές των καυσίµων).
Τα αποτελέσµατα του 2007
Όπως προκύπτει από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου, οι εταιρείες γενικά χαρακτηρίζονται
από χαµηλά περιθώρια κερδοφορίας. Οι µικρές ιδιαίτερα, εταιρείες λειτουργούν µε ζηµίες, γεγονός που
δείχνει τον έντονο ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο. Επιπλέον, οι εταιρείες του δείγµατος
παρουσιάζουν χαµηλή ρευστότητα και υψηλή εξάρτηση από τρίτες πηγές κεφαλαίων. Ο δανεισµός των
εταιρειών αφορά ως επί το πλείστον σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
Τα θετικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που προκύπτουν για τις εταιρείες του δείγµατος αφορούν σε
ιδιαίτερα ευνοϊκό εµπορικό κύκλο, υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και υψηλή αποδοτικότητα
ιδίων κεφαλαίων.
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∆ιάρθρωση εγχώριας αγοράς catering (2007)
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∆είγµατα Κλαδικής Ανάλυσης:
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Περιγραφή Παραδοτέου:
Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή και περιλαµβάνει:
• Αρχείο µορφής Acrobat Reader µε τον σχολιασµό και τα συµπεράσµατα της
ποιοτικής & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου.
• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει την
χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «µοντέλο» σύγκρισης
των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον
ανταγωνισµό µε µία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).
Επιπρόσθετα µαζί µε την µελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη µορφή
(CD-Rom µε Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των µεγαλύτερων εταιρειών του
κλάδου το οποίο περιέχει:
• Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυµία, Στοιχεία Έδρας, Αριθµός
Απασχολούµενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου,
Ενοποιούµενες εταιρείες κτλ.
• Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακας
∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων).
• Ανάλυση Ταµειακών Ροών.
• Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής
∆ιάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθµοδείκτες).

Η Hellastat:
H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονοµικών Πληροφοριών),
ιδρύθηκε το 2002 από οµάδα στελεχών από το συµβουλευτικό και τραπεζικό χώρο
µε στόχο την παροχή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον
κλάδο της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και
εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή οµίλου Standard
& Poor’s, του µεγαλύτερου –παγκοσµίως- οργανισµού πιστοληπτικής αξιολόγησης
και είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών της EADP (European Association of
Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and
Marketing Research Professionals).
Τέλος, η Hellastat είναι σήµερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονοµικών και
επιχειρηµατικών πληροφοριών του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και
στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισµοί όπως η Τράπεζα
Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First
Business Bank, η Bank of America, ο όµιλος INTERAMERICAN, ο όµιλος
INTRACOM, κ.α.

Κανείς άλλος δεν µιλά καλύτερα για τις Κλαδικές
Αναλύσεις
Η
Hellastat: µας από τους Πελάτες µας…
• ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ
• ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
• SUBERU MOTORS HELLAS
• KOSMOCAR
• ROCHE HELLAS
• FRIESLAND
• NESTLE
• PROCTER & GAMBLE
• KPMG
• PWC
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• LAVIPHARM
• BAYER HELLAS

• DELLOITTE & TOUCHE
• ERNST & YOUNG
• EUROBANK
• BANK OF ATTICA
• CITIBANK
• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
• ΦΑΓΕ
• YARA
• DE AGOSTINI
• FOODLINK
• MULTIRAMA
• DELL

