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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• 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.



• Αξιοσηµείωτη ήταν κατά τη τελευταία πενταετία η είσοδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων

στην Ταχυµεταφορική αγορά. Στα τέλη του 2005, είχε σχεδόν διπλασιαστεί ο αριθµός των

διακινούµενων αντικειµένων συγκριτικά µε το 2000 (39,2 εκ. έναντι 19.1 εκ), 
επιτυγχάνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 15.6%.

• Αναλυτικότερα ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής σε όγκο διακινούµενων αντικειµένων, για
τη διετία ’04/’05,  ανήλθε σε 16,49%, σηµαντικά βελτιωµένος σε σχέση µε τη προηγούµενη

διετία ’03/’04, όπου οι αντίστοιχοι ρυθµοί ήταν οι χαµηλότεροι της εξεταζόµενης

πενταετίας.

• Σηµαντική η είσοδος νέων εταιριών στον κλάδο κατά τη πενταετία ’00/’05, σύµφωνα

µε τις εγγραφές στα µητρώα γενικών αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ. Αυξηµένες κατά 71% οι εταιρίες
µε γενική άδεια το 2005 συγκριτικά µε το 2000.

• Αύξηση κατά 8,1% του συνολικού τζίρου το 2005 σε σχέση µε το 2004.

�Εντάθηκε η εξάρτηση των εταιριών από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης

βραχυπρόθεσµης διάρκειας, µε τη κλαδική διάµεσο του λόγου των ξένων προς τα ίδια

κεφάλαια να αυξάνεται από 1,85 φορές το 2004 σε 4,10 φορές.

Εισαγωγή:

Σηµαντικότερα Συµπεράσµατα:

Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο, 
διαδραµατίζοντας πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε οικονοµικό (αποτελώντας δίαυλο

επικοινωνίας για το λιανικό και το χονδρικό εµπόριο), όσο και σε κοινωνικό

επίπεδο. Σηµαντική είναι και η συνεισφορά τους στην διαφηµιστική πολιτική των

εταιριών, αλλά και στην διευκόλυνση των συναλλαγών (πληρωµές, τραπεζικές

υπηρεσίες κλπ), τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επιχειρηµατικό επίπεδο.

Οι ιδιωτικές εταιρίες Ταχυµεταφοράς διακινούν συνολικά περίπου το 6% του
συνολικού όγκου των αντικειµένων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά στις

δραστηριότητες του Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛ.ΤΑ).
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1. Πληροφορίες για την έκδοση

2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης

3. Σύνοψη Ανάλυσης

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου:

4.1. Επισκόπηση Ταχυδροµικών Υπηρεσιών & Αγοράς

4.2. Πλαίσιο Λειτουργίας Ταχυµεταφορών

4.3. Εξέλιξη Όγκου Ταχυδροµικών Αντικειµένων – Ποσοστά Συµµετοχής

Εταιρειών Ταχυµεταφοράς

4.4. Στατιστικά διακίνησης:
• Κατανοµή Προορισµών

• Μερίδια Καθολικής Υπηρεσίας & Ταχυµεταφορών

• ∆ιακίνηση Ταχυδροµικών Αντικειµένων στην αγορά Εσωτερικού / 
Εισερχόµενων Εξωτερικού / Εξερχόµενων Εξωτερικού

• Κατανοµή Επιχειρησιακών Πελατών της Αγοράς Ταχυµεταφορών

4.5  Απογραφή Προσφοράς Ταχυδροµικών Υπηρεσιών:
• Εξέλιξη Αδειών Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

• Κατανοµή Επιχειρήσεων ανά Ταχυδροµική Περιοχή

• Παράγοντες – Ποσοστά Επηρεασµού της προσφοράς Ταχυµεταφορών

• Κατηγορίες Απασχολούµενου Προσωπικού

4.6. Επενδύσεις Εταιρειών Ταχυµεταφοράς:
• Εγκαταστάσεις – Επέκταση ∆ικτύου

• Μεταφορικά Μέσα

• Κατανοµή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυµεταφοράς

4.7. Κίνδυνοι & Προοπτικές

5. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών & Αποτελεσµάτων

6. Ανάλυση Περιουσιακής ∆ιάρθρωσης (Ενεργητικό)
7. Ανάλυση Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης (Παθητικό

8. Ανάλυση Ρευστότητας

9. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (∆υνατά & Αδύναµα Σηµεία Αγοράς / Ευκαιρείες

& Απειλές)
10. Σύγκριση των επιδόσεων των µεγαλύτερων επιχειρήσεων

11. Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Κλάδου

12. Αριθµοδείκτες Κλάδου

13. Προφίλ Εταιρειών

Περιεχόµενα:



∆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 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

Η Hellastat:

• DELLOITTE & TOUCHE
• ERNST & YOUNG
• EUROBANK
• BANK OF ATTICA
• CITIBANK

• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

• ΦΑΓΕ

• YARA
• DE AGOSTINI

• FOODLINK
• MULTIRAMA
• DELL


