•

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.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

www.hellastat.eu

Εισαγωγή:
ο Ελληνικός τουρισµός διανύει µια διαρκή ανοδική τάση των µεγεθών του. Τα τελευταία χρόνια η
τουριστική κίνηση τονώθηκε από την εκστρατεία προβολής των ελληνικών προορισµών από τις αρµόδιες
αρχές και τις επενδύσεις επέκτασης και αναβάθµισης που υλοποίησαν οι µεγαλύτεροι όµιλοι, πολλές από
τις οποίες χρηµατοδοτήθηκαν από τον αναπτυξιακό νόµο.
Το 2007 αναµένεται να αποτελέσει ένα ακόµα θετικό για την εγχώρια τουριστική δραστηριότητα έτος, µε
βελτίωση της τάξης του 6-7% σε όρους αεροπορικών αφίξεων (εκτίµηση ΙΤΕΠ), τη στιγµή που ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού υπολογίζει την αντίστοιχη µεταβολή σε παγκόσµια κλίµακα σε
περίπου 4%.
Μέσα σε αυτό το έντονα ευνοϊκό τουριστικό περιβάλλον, ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί τον καταλυτικό
υποδοχέα των θετικών τάσεων που οφείλει να απορροφήσει αποτελεσµατικά τα αυξηµένα µεγέθη
τουριστικής κίνησης και να δηµιουργήσει στιβαρό υπόβαθρο για την συνέχιση του ευοίωνου κλίµατος.
Σύµφωνα µε εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου µε τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για
την εκπόνηση της µελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού
• Στροφή σε διαφορετικά target group τουριστών που δαπανούν µεγαλύτερα ποσά (π.χ. Αµερικανοί
τουρίστες)
• Χρηµατοδότηση επενδύσεων από το νέο αναπτυξιακό νόµο
• Στροφή σε σύνθετες τουριστικές επενδύσεις και τουριστικές κατοικίες
• Σταδιακός κορεσµός των καταλυµάτων της Τουρκίας
• Προσέλκυση µεγαλύτερου εύρους τουριστών µέσω πακέτων ποικίλων τουριστικών υπηρεσιών σε
συµφέρουσες τιµές
• Ευνοϊκοί µακροοικονοµικοί παράγοντες στις σηµαντικότερες χώρες προέλευσης
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Εισαγωγή:
Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος θα µπορέσει
επίσης να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες διαχρονικές αδυναµίες, όπως:
• Αυξηµένη εξάρτηση από τους tour operators
• Έντονη εποχικότητα στην τουριστική κίνηση
• Λειτουργία πολλών απαρχαιωµένων ξενοδοχείων
• Η πλειοψηφία των εταιρειών διαχειρίζεται µονάδες χαµηλών κατηγοριών µε περιορισµένο φάσµα
παρεχοµένων υπηρεσιών
• Χαµηλός βαθµός εξειδίκευσης µεγάλου ποσοστού του απασχολούµενου προσωπικού
• Ζηµιογόνα αποτελέσµατα, κυρίως από τις µικρότερες εταιρείες
Τα αποτελέσµατα του 2006
Στο δείγµα της µελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 1407 επιχειρήσεις. Η αυξηµένη τουριστική κίνηση
που επικράτησε το 2006 οδήγησε σε αύξηση του Κύκλου Εργασιών του συνόλου των εταιρειών του
δείγµατος κατά 5,8%, µε το 75% των εταιρειών του δείγµατος να βελτιώνουν τον Κύκλο Εργασιών τους
έναντι του 2005. Επίσης η µέση µεταβολή 06/05 ανά εταιρεία (7,9%) ξεπέρασε την αντίστοιχη της τριετίας
06/04 (6,7%), δείγµα της δυναµικής του κλάδου.
Ο Κύκλος Εργασιών του δείγµατος διαµορφώθηκε στα €2.697,34εκ. το 2006, αυξηµένος κατά +5,8% σε
σχέση µε το 2005, µε το 75,7% των επιχειρήσεων να αυξάνει τον Κύκλο Εργασιών τους σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση.
Τα ΚΠΤΦΑ διαµορφώθηκαν σε €582,07 εκ., +10,5% από το 2005 µε αποτέλεσµα οι Ζηµίες Προ Φόρων
να περιορίζονται σε €7,22εκ. Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξάνεται διαχρονικά και διαµορφώνεται για
τη µέση εταιρεία σε 23,5% το 2006. Το Περιθώριο ΚΠΤΦΑ βρίσκεται σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο
(22,8%).
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µεγαλύτερες εταιρείες παρουσίασαν µεγαλύτερη αύξηση του Κύκλου
Εργασιών τους σε σχέση µε τις µικρότερες (11,0% έναντι 6,2%) ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις
ενδιάµεσες κατηγορίες.
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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.6)
4.2. Ξενοδοχειακό δυναµικό – αφίξεις – διανυκτερεύσεις – προέλευση τουριστών (σελ. 13)
4.3. Νοµικό πλαίσιο (σελ. 26).
4.4. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισµό (σελ. 37)
4.5 Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού (σελ. 49)
4.6. ∆ιάρθρωση του εγχώριου κλάδου (σελ. 59)
4.7. ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα και προοπτικές (σελ. 67)
5. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Κλάδου (σελ. 72):
5.1. Ανάλυση Αποτελεσµάτων
5.2. Ανάλυση Αποδοτικότητας
5.3. Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου
5.4. Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης
Παραρτήµατα (σελ. 86):
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) – (σελ. 99)
7. Προφίλ Εταιρειών (σελ. 100)

Περιεχόµενα Πινάκων ∆ιαγραµµάτων και Γραφηµάτων

1.

Ποσοστιαία µεταβολή αφίξεων και συναλλαγµατικών εισπράξεων στις ανταγωνίστριες χώρες : 2006

2.

Τουριστικό συνάλλαγµα: 2004-2006

3.

Αεροπορικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών: 2004-2007

4.

∆ιεθνείς αφίξεις : 2006-2007

5.

Ξενοδοχειακό δυναµικό ανά γεωγραφικό διαµέρισµα : 2006

6.

Ξενοδοχειακό δυναµικό : 1996-2006

7.

Κατανοµή κλινών κατά κατηγορία :2006

8.

Κατανοµή κλινών κατά γεωγραφική περιφέρεια : 2006

9.

Μέσο µέγεθος καταλυµατικού δυναµικού σε κλίνες

10.

Ποσοστό κλινών των τριών ανώτερων κατηγοριών ως προς το σύνολο της δυναµικότητας

11.

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών και αλλοδαπών σε πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύµατα κατά είδος και
κατηγορία αυτών : 2005-2006

12.

Αφίξεις ηµεδαπών και αλλοδαπών σε πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύµατα κατά είδος και κατηγορία
αυτών

13.

∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα: 2005-2006

14.

Αφίξεις ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα: 2005-2006

15.

∆ιανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά είδος και κατηγορία καταλύµατος: 2005-2006

16.

Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά είδος και κατηγορία καταλύµατος: 2005-2006

17.

Πληρότητα κλινών σε ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα κατά µήνα: 2006

18.

∆ιανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά περιφέρεια : 2005-2006

19.

Κατανοµή διανυκτερεύσεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά περιφέρεια : 2006

20.

Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά περιφέρεια : 2005-2006

21.

Κατανοµή αφίξεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά περιφέρεια : 2006

22.

∆ιάρθρωση παγκόσµιας αγοράς φυτοπροστασίας ανα προϊόν : 2006

23.

Αφίξεις αλλοδαπών στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά χώρα µόνιµης διαµονής : 2005- 2006

24.

Ποσοστιαία διαµονή αφίξεων κατά χώρα µόνιµης διαµονής : 2006

25.

∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα κατά χώρα µόνιµης διαµονής: 20052006

26.

Ποσοστιαία κατανοµή διανυκτερεύσεων κατά χώρα µόνιµης διαµονής : 2006

27.

∆υναµικό κυριότερων ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα

∆είγµατα Κλαδικής Ανάλυσης:

www.hellastat.eu

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

