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Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής το κλειδί για την άμβλυνση των συνεπειών της παγκόσμιας
ύφεσης.

Ο κλάδος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αξιολογείται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. 
(www.hellastat.eu), ο οποίος, όπως αναφέρεται, έρχεται αντιμέτωπος το πρώτο 9μηνο του 2008 με μείωση
των αφίξεων κατά 3,2% και των διανυκτερεύσεων κατά 3,5%. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται για όλη την
Ευρώπη, ενώ διεθνώς η μείωση των διανυκτερεύσεων εκτιμάται σε 3,9%. Πρόσφατες εκτιμήσεις στη βάση
των σημαντικά μειωμένων προ-κρατήσεων κάνουν λόγο για μεγάλη κάμψη της ζήτησης τουριστικών
υπηρεσιών το 2009, ωστόσο ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν το αμέσως διάστημα
με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι αφίξεις εξωτερικού του
Απριλίου ήταν αυξημένες κατά 10%, ενώ παράθυρο αισιοδοξίας ανοίγουν τα 14 μέτρα που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση, μετά από πρόταση των φορέων ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΗ και ΗΑΤΤΑ. Όμως, η ενίσχυση του ευρώ
έναντι των νομισμάτων ορισμένων σημαντικών χωρών-στόχων αλλά και η υποτίμηση σε ανταγωνίστριες
χώρες καθιστούν την ευρωζώνη ακριβό τουριστικό προορισμό, σε μία περίοδο που οι ταξιδιώτες
περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις και την ημερήσια δαπάνη και στρέφονται στις διακοπές εντός των
συνόρων.

Προβλήματα – Προοπτικές

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για
την εκπόνηση της μελέτης, τα σημαντικότερα προβλήματα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως η
εξάρτηση από τους tour operators, η χαμηλή εξειδίκευση του προσωπικού, η προσέλκυση τουριστών
χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής τάξης, ο κορεσμός των δημοφιλών προορισμός , οι αδυναμίες στο
χωροταξικό πλαίσιο, η έντονη εποχικότητα κατά τους θερινούς μήνες. Στα προβλήματα του κλάδου
συγκαταλέγεται η άναρχη εξάπλωση μικρών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και το φαινόμενο της
παράνομης λειτουργίας μέρους αυτών που δυσφημεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το υψηλό κόστος
παροχής υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου, οι ανεπαρκείς υποδομές εκτός των δημοφιλών προορισμών, ο
εντεινόμενος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες.

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται ότι η ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την εξομάλυνση της τουριστικής κίνησης μέσο στο έτος, το νέο
χωροταξικό πλαίσιο, η ένταση του ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές, η ανάπτυξη νέων
υποδομών σε όλη την επικράτεια αλλά και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τη στήριξη του τουρισμού -
μεταξύ αυτών η αύξηση των κονδυλίων προβολής- διαμορφώνουν ένα πλέγμα στήριξης του τουρισμού στη
δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. 
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Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 1.800 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

πανελλαδικά. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

• Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλό αλλά βελτιούμενο περιθώριο καθαρού κέρδους, από 0,5% το 2005 σε

1,8% το 2007.

• Η κεφαλαιακή μόχλευση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, στο 0,5 προς 1, σταθερά την τελευταία 3ετία.

• Ως αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμάται σε οριακό επίπεδο, μόλις στο 0,4%.

• Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός διαμορφώνεται σε μέτρια επίπεδα, στο 28% περίπου επί των

πωλήσεων, ενώ η ικανότητα κάλυψης τόκων από λειτουργικά κέρδη είναι επαρκής, αγγίζοντας τις 4 φορές.

• Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα αποτελέσματα του 2008, καταγράφεται οριακή αύξηση των εσόδων κατά

1,3% (αθροιστικά κάμψη κατά 4%), με μεγάλη μείωση των καθαρών κερδών κατά 30%.
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Δείγματα 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
Διάθεσης Αποτελεσμάτων).

• Ανάλυση Ταμειακών Ροών.

• Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής
Διάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθμοδείκτες). 



Η Hellastat:

Επειδή στην Hellastat Κάθε Κλαδική Έρευνα δημιουργείται από τις Ίδιες τις Επιχειρήσεις...
Γίνεται σήμερα και εσείς μέλος της Εκτενέστερης και Ποιοτικότερης Κλαδικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα!
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Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα:

www.hellastat.eu

Κατασκευή ενδυμάτων

Κατασκευαστικές

Ιχθυοκαλλιέργεια

Ιατρικός εξοπλισμός

Ηλεκτρολογικό υλικό & φωτισμός

Έτοιμο Σκυρόδεμα

Εστίαση

Εμπόριο Η/Υ & ειδών τεχνολογίας

Εμπορία-Εισαγωγές-Αντιπροσωπίες μοτοσυκλετών

Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων

Εκτυπώσεις

Έκδοση εφημερίδων & περιοδικών

Έκδοση βιβλίων

Δομικά υλικά

Διαγνωστικά κέντρα

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Βιολογικά Προϊόντα

Βασικά Μέταλλα, εμπορία και επεξεργασία

Βαριά προκατασκευή

Ανταλλακτικά και service οχημάτων

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανακύκλωση & διαχείριση απορριμμάτων

Αλλαντικά

Ακίνητη περιουσία

On-line αγορές

Χρώματα

Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων

Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών
ποτών

Χημικά

Χάρτινη συσκευασία

Φυτοπροστασία

Φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Υπηρεσίες υγείας

Σούπερ μάρκετ

Πουλερικά

Πληροφορική

Παραγωγή και εμπόριο επίπλων & οικιακού
εξοπλισμού

Παραγωγή αλκοολούχων ποτών

Οινοποιία

Ξύλο και προϊόντα

Ξενοδοχεία

Μίσθωση οχημάτων

Μεταφορές & Logistics

Μεταλλικό νερό, χυμοί & αναψυκτικά

Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικά κουφώματα

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης & υπόδησης

Κλωστοϋφαντουργία

Καύσιμα

Κατασκευή υποδημάτων



Η Hellastat:

H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών - μέλος του ΣΕΒ), 
δραστηριοποιούμενη στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς και των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, και όντας μέλος των οργανισμών EADP (European Association of Database & 
Desktop Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals), 
διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρακολουθεί
και να αναλύει ετησίως 50 κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, εκπονώντας σειρά Στρατηγικών Κλαδικών
Αναλύσεων. 

H Hellastat Α.Ε. - πιστοποιημένη από την Lloyd’s Register για την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών
πληροφοριών και υπηρεσιών, διαθέτει την μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και
επιχειρηματικών δεδομένων, για περισσότερες από 100.000 εταιρείες και 150 κλάδους που καλύπτουν όλο το
φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα .Σήμερα, η Hellastat αποτελεί αποκλειστικό
προμηθευτή Οικονομικών & Επιχειρηματικών Δεδομένων στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. 

Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας Standard & Poor’s, του μεγαλύτερου
οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης στον κόσμο και της Thomson-Reuters plc της μεγαλύτερης
εταιρείας παροχής πληροφοριών και ειδήσεων. 

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


