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•

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.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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Σηµαντικότερα Συµπεράσµατα:
• Η εγχώρια αγορά υγρών καυσίµων (βενζινών και ντίζελ) κατά το 2005 εµφάνισε ήπια
άνοδο της τάξης του 1,5%, µετά την οριακή κάµψη του 2004 (-0,2%), καθώς
πωλήθηκαν συνολικά 10,57 εκ. µετρικοί τόνοι καυσίµων, έναντι 10,41 εκ. τόνων το
προηγούµενο έτος.
• Η άνοδος της συνολικής ποσότητας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αµόλυβδων
βενζινών 95 και 98 οκτανίων (+9,62%, και +1,3% αντίστοιχα), καθώς και του πετρελαίου
θέρµανσης (+2,92%). Αντιθέτως, η βενζίνη super, η οποία χρησιµοποιείται σε οχήµατα
παλαιότερης τεχνολογίας, εµφάνισε αξιοσηµείωτη κάµψη κατά 19,8%, ενώ το πετρέλαιο
κίνησης µειώθηκε οριακά κατά 0,66%.
• Από τις 20 εταιρείες που απαρτίζουν την αγορά εµπορίας, οι δώδεκα το 2005
εµφάνισαν αύξηση των πωλούµενων ποσοτήτων, ωστόσο περισσότερο ευνοηµένες
παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις εκτός της οµάδας των πέντε πρώτων, οι οποίες
απώλεσαν µερίδιο αγοράς 1,6%.
• Αντιθέτως, σηµαντικά θετικούς ρυθµούς µεταβολής επιδεικνύουν εταιρείες του µεσαίου
τµήµατος της αγοράς (AEGEAN, ELIN, REVOIL, SILK OIL και ΕΤΕΚΑ), κερδίζοντας µέσα
σε ένα χρόνο επιπλέον µερίδιο 2,1% (22,1% το 2005, από 20% το 2004).
 Ο κλάδος πλήττεται από λαθρεµπόριο και διακίνηση νοθευµένων καυσίµων, γεγονός
που πλήττει τα συµφέροντα τόσο του ιδιωτικού τοµέα, οδηγώντας σε συνθήκες
αθέµιτου ανταγωνισµού, όσο και του δηµόσιου, λόγω των σηµαντικών ποσών που
χάνονται από φόρους και δασµούς. Ο οργανισµός ερευνών Ecocity εκτιµάει το µέγεθος
των φόρων που χάνονται σε 2-3 δισ. ευρώ ετησίως. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα,
ο ετήσιος κύκλος εργασιών του λαθρεµπορίου ανέρχεται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ,
µε τη νοθεία να έχει αυξηθεί κατά 25% την τελευταία τριετία.
 Σε κοινοτικό επίπεδο η διείσδυση των βιοκαυσίµων δεν είναι µέχρι στιγµής η
αναµενόµενη: βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα βιοκαύσιµα καταλάµβαναν
µόλις το 0,3% της συνολικής αγοράς των καυσίµων το 2003 και το 1% περίπου το 2004.
Ο αρχικός στόχος της οδηγίας 2003/30 για την αντικατάσταση του 2% του πετρελαίου και
της βενζίνης στις µεταφορές για το 2005 δεν επετεύχθη, µην επιτρέποντας την εξαγωγή
ιδιαίτερα αισιόδοξων συµπερασµάτων για την ικανοποίηση του στόχου το 2010.
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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 – Μερίδια Αγοράς
4.2. Περιγραφή & ∆οµή της Αγοράς
4.3. Στρατηγική Ανάπτυξη των Εταιρειών
4.4. Λαθρεµπόριο & Νοθεία
4.5 Αλλαγές στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
4.6. Πετρελαιοκίνηση
4.7. Ειδικά ∆ίκτυα ∆ιανοµής Καυσίµων
4.8. Αγωγός Μπούργκας-Αλεξανδρούπολης
4.9. Βιοκαύσιµα
5. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών & Αποτελεσµάτων
6. Ανάλυση Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης (Ενεργητικό)
7. Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Παθητικό
8. Ανάλυση Ρευστότητας
9. Στρατηγική Ανάλυση SWOT ( ∆υνατά & Αδύνατα Σηµεία Αγοράς, / Ευκαιρίες
& Απειλές)
10. Σύγκριση των επιδόσεων των µεγαλύτερων επιχειρήσεων
11. Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Κλάδου
12. Αριθµοδείκτες Κλάδου
13. Προφίλ Εταιρειών
14. Επιπλέον ∆ιαθέσιµοι Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων:
• Πωλούµενες ποσότητες Υγρών Καυσίµων σε µετρικούς τόνους (ανά εταιρεία)

• Ποσοστό Μεταβολής Υγρών Καυσίµων
• Ετήσια δυναµικότητα διύλισης εγχώριων διυλιστηρίων
• Κατηγορίες και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών εµπορίας καυσίµων
• Αποπροσαρµοσµένοι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης πετραιλοειδών προϊόντων
• Συνοπτικό Ενεργειακό Ισοζύγιο
• ∆ιάρθρωση εγχώριας παραγωγής
• ∆ιάρθρωση εγχώριας παραγωγής ΑΠΕ
• ∆ιάρθρωση ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης
• ∆ιάρθρωση τελικής ενεργειακής κατανάλωσης
• Ευρωπαϊκά µερίδια ενεργειακής κατανάλωσης (πετρέλαιο & ανανεώσιµες πηγές)
• Ποσοστό πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στις νέες ταξινοµήσεις επιβατηγών (ανά χώρα)
• Παραγόµενα Βιοκαύσιµα από διάφορα φυτά και αντίστοιχες επιδόσεις
• Παραγόµενη ενέργεια από Ξηρή Βιοµάζα και αντίστοιχες επιδόσεις
• ∆ιάρθρωση παραγωγής Βιοκαυσίµων στην ΕΕ-25
• Παραγωγή Βιοντίζελ στην ΕΕ
• Παραγωγή Βιοαιθανόλης στην ΕΕ

∆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

