•

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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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
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Εισαγωγή:
• Ο κλάδος του κρέατος αποτελεί έναν από τους κύριους κλάδους της οικονοµίας κάθε

χώρας καθώς τα προϊόντα που παράγει αποτελούν βασικά στοιχεία της διατροφής του
ανθρώπου. Σύµφωνα µε τον Οικογενειακό Προϋπολογισµό της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2005, το
23,4% των δαπανών για είδη διατροφής αφορά δαπάνες για προϊόντα κρέατος.
• Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον (π.χ. η ανάπτυξη
ενός ιού σε µία χώρα δηµιουργεί επιπτώσεις σε παγκόσµια κλίµακα), από ταχεία
ανάπτυξη, ενσωµατώνει διαρκώς εξελισσόµενες τεχνολογίες (π.χ. RFID) και προσπαθεί
να αντιµετωπίσει τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις ολοένα και πιο ενηµερωµένων
καταναλωτών ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια (π.χ. τήρηση των κανόνων HACCP
και ISO) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
• Βασικό σηµείο για τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το υψηλό
κόστος των Α’ υλών δηλαδή των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής οι οποίες
αποτελούν το 30%-75% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συνεπώς κάθε αλλαγή στην
ποιότητα, την ποσότητα και την τιµή των γεωργικών προϊόντων επηρεάζει σηµαντικά τις
επιχειρήσεις του εξεταζόµενου κλάδου. Η εικόνα είναι ακόµη πιο επιβαρυντική για τις
ελληνικές επιχειρήσεις εκτροφής και παραγωγής εγχώριου κρέατος καθώς
αντιµετωπίζουν τρία σοβαρά διαθρωτικά προβλήµατα:
• Την σηµαντική εξάρτηση από εισαγόµενες ζωοτροφές
• Την πολύ µικρή παραγωγική δυναµικότητά τους
• Λόγω των ανωτέρω διαρθρωτικών προβληµάτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι
σε θέση να οργανωθούν µε τέτοιον τρόπο ώστε να ελέγξουν καλύτερα τα κόστη της
παραγωγικής διαδικασίας και να επιτύχουν κάποια εξοµάλυνση από το αυξανόµενο
κόστος των ζωοτροφών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολείπονται των παραγωγών άλλων
χωρών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να παράγουν και να διακινούν στην αγορά κρέας
σε ικανοποιητικό κόστος και ποιότητα.
• Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι να παρουσιάζεται σηµαντική εισαγωγική διείσδυση
καθώς το 2005 οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 77,5% της παραγωγής, έναντι 65,9% το
2004. Η εισαγωγική διείσδυση είναι πιο έντονη στο βόειο και στο χοιρινό κρέας. Αντίθετα
η πτηνοτροφία παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό εισαγωγών λόγω της πολύ καλύτερης
οργάνωσης των παραγωγών. Η χαµηλότερη ωστόσο εισαγωγική διείσδυση
παρουσιάζεται στο αιγοπρόβειο κρέας.
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Περιεχόµενα:

1. Πληροφορίες για την έκδοση
2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης
3. Σύνοψη Ανάλυσης
4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου:
4.1. Εισαγωγή (σελ.8)
- Μορφολογία Κλάδου
- Βασικές κατηγορίες κρέατος
- Καινοτοµία και συµµόρφωση µε τα πρότυπα υγιεινής
4.2. Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή (σελ. 12)
- Η εικόνα του Έλληνα καταναλωτή
- Η δαπάνη για κρέας ανά γεωγραφική περιοχή
4.3. Ελληνική Αγορά (σελ. 20)

- Καταναλωτική ∆απάνη
- Συνολική δαπάνη

- Ποσοτική επισκόπηση (Στοιχεία παραγωγής – Εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο – Κατανάλωση
και βαθµός επάρκειας – Εµπόριο αλλαντικών)
- Καινοτοµίες και συνεργασίες (επενδύσεις καινοτοµίας σε νέα προϊόντα – Προϊόντα και κινήσεις
των κορυφαίων εταιρειών – Η Αλλαντοβιοµηχανία Θράκη Α.Ε.
4.4. Παραγωγή και δίκτυα διανοµής (σελ. 39)
- Προµήθεια των πρώτων υλών - Στοιχεία κόστους
- Γραµµές παραγωγή
- ∆ίκτυα διανοµής µέσω συνεργατών
- Μεταφορικά µέσα
- Εξαγωγές
- Τα κρεοπωλεία
4.5 Βιολογική κτηνοτροφία (σελ. 46)
- Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα
- Η βιολογική κτηνοτροφία “σκοντάφτει” στα δίκτυα διανοµής
- Προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ενός προϊόντος ως βιολογικό
- Νοµοθεσία βιολογικής κτηνοτροφίας & φορείς ελέγχου
- Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (AGROCERT): αρµόδια αρχή για την εποπτεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
- Ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης
4.6. Τα µεταλλαγµένα (σελ. 52)
4.7. Νοµικό πλαίσιο και συστήµατα υποστήριξης (σελ. 55)
- Κοινοτική πρωτοβουλία
- Φορέας ελέγχου για τα τρόφιµα
- Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγοί ορθής πρακτικής και HACCP
- Μηχανήµατα ψύξης κρέατος
- Η ιχνηλασιµότητα των τροφίµων
4.8. Ίδρυση και χρηµατοδότηση επιχειρήσεων (σελ. 73)
4.10. Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή αγορά (σελ. 78)
- Στοιχεία του FAO για παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο - Ευρωπαϊκή παραγωγή και κατά κεφαλή κατανάλωση
- Εµπορικό ισοζύγιο στην ΕΕ-25
- Χοιρινό κρέας
- Βόειο και µοσχαρίσιο κρέας
- Κρέας πουλερικών
- Κρέας από αιγοπρόβατα
5. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Κλάδου: 5.1. Ανάλυση Αποτελεσµάτων / 5.2. Ανάλυση Αποδοτικότητα / 5.3. Ανάλυση Ρευστότητας
& Εµπορικού Κύκλου / 5.4. Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης
Παράρτηµα 1: Σύνθεση Ενεργητικού – Παθητικού / Παράρτηµα 2: Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Κλάδου
Παράρτηµα 3: Αριθµοδείκτες ∆είγµατος
Παράρτηµα 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων µε τους Κλαδικούς ∆ιάµεσους.
6. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (∆υνατά & Αδύνατα Σηµεία Αγοράς / Ευκαιρίες & Απειλές)
7. Προφίλ Εταιρειών

∆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

